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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής 

βάσης δεδοµένων, καταγραφής και ταξινόµησης των ασθενειών, οι οποίες προσβάλλουν 

τα σολανώδη (τοµάτα, µελιτζάνα, πιπεριά, πατάτα) και κολοκυνθοειδή (αγγούρι, 

κολοκύθι, καρπούζι, πεπόνι) φυτά. 

Η επιλογή της Microsoft Access ως εργαλείου ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων, 

έγινε µε το βασικό κριτήριο, ότι αποτελεί την πιο απλή µορφή Σχεσιακής Βάσης 

∆εδοµένων, συγκρινόµενη µε τις πλέον εξειδικευµένες και πολύπλοκες SQL Server, 

Oracle, MySQL κλπ, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής και 

προγραµµατισµού.  

Έγινε προσπάθεια εύρεσης όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων, για την 

πληρέστερη  κάλυψη της ανάλυσης της βάσης δεδοµένων που αναπτύξαµε και την 

καλύτερη µελλοντική αξιοποίησή της. 

 



3 

 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

2.1 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 

 

Με τον όρο ‘ασθένεια των φυτών’ εννοούµε κάθε απόκλιση από την κανονικότητα 

στην εκδήλωση φυσιολογικών βιοχηµικών & µοριακών διεργασιών του φυτού. Απόκλιση, 

της οποίας η διάρκεια και ένταση είναι ικανές να προκαλέσουν αταξία, διαταραχή ή 

διακοπή της ζωτικής δραστηριότητας του φυτού. Οι ασθένειες στα φυτά προκαλούνται από 

φυτοπαθογόνους παράγοντες, οι οποίοι διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Βιοτικοί παράγοντες 

• Αβιοτικοί παράγοντες 

 

Βιοτικοί Παράγοντες 

Οι βιοτικοί παράγοντες είναι µεταδοτικοί και οι ασθένειες, τις οποίες προκαλούν, 

ονοµάζονται µολυσµατικές ή παρασιτικές ασθένειες. Βιοτικοί παράγοντες είναι τα 

φυτοπαράσιτα. 

Με τον όρο φυτοπαράσιτα εννοείται κάθε ζωντανός οργανισµός, ο οποίος επιδρά 

άµεσα ή έµµεσα αρνητικά (παρασιτώντας ή παρεµποδίζοντας) στη παραγόµενη 

ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων µιας καλλιέργειας, στον αγρό ή  στις 

καλλιέργειες υπό κάλυψη, µειώνοντας σηµαντικά την πρόσοδο του καλλιεργητή. 

Τα φυτοπαράσιτα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : 

1. Παθογόνα  

• Μύκητες 

• Βακτήρια 

• Ιοί 

• Ιοειδή 

• Πρωτόζωα 

• Φυτοπλάσµατα 

• Μυκοπλάσµατα 

• Σπειροπλάσµατα 
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2. Εχθροί 

• Έντοµα 

• Ακάρεα 

• Νηµατώδεις 

• Τρωκτικά 

• Κοχλίες ή λείµακες 

3. Ζιζάνια 

• Παρασιτικά φυτά 

• Ανταγωνιστικά φυτά 

 

Αβιοτικοί παράγοντες 

Οι αβιοτικοί παράγοντες είναι µη µεταδοτικοί και οι ασθένειες τις οποίες προκαλούν, 

είναι µη παρασιτικές. Στους αβιοτικούς παράγοντες ανήκουν οι : 

• Φυσικοί παράγοντες (ακραίες συνθήκες θερµοκρασίας, φωτισµού, έλλειψη νερού) 

• Χηµικοί παράγοντες [pH, αλατότητα, θρεπτικά στοιχεία (έλλειψη, ανισορροπία)]  

• Φυτοτοξικές ουσίες - Ρυπαντές (όζον, νιτρικό ακετύλιο, διοξείδιο του θείου, 

βαρέα µέταλλα κλπ) 
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3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - Η 

MICROSOFT ACCESS 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ MICROSOFT ACCESS 

Η Microsoft Access είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή προγράµµατα διαχείρισης 

βάσεων. Η µεγάλη διάδοσή της οφείλεται στην απλότητα και ευκολία στην χρήση της, 

καθώς και στην δυνατότητά της να δηµιουργεί εφαρµογές διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, 

σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα. Η Microsoft Access επιτρέπει τη δηµιουργία βάσεων, 

που στηρίζονται στο σχεσιακό µοντέλο (relational database model). Η Microsoft Access 

εµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν πλέον η τεχνολογία των βάσεων 

δεδοµένων είχε ωριµάσει και η κατασκευή ισχυρών επεξεργαστών και υπολογιστικών 

συστηµάτων, επέτρεπε τη µεταφορά τέτοιων προγραµµάτων σε προσωπικούς υπολογιστές. 

Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια, όταν την ευθύνη διαχείρισης µεγάλων βάσεων 

δεδοµένων την είχαν αποκλειστικά τα mainframes και τα µεγάλα συστήµατα. Γρήγορα η 

Microsoft Access γνώρισε πολύ µεγάλη επιτυχία και σήµερα, µετά από 25 χρόνια, 

συνεχίζει να αποτελεί ένα δηµοφιλές εργαλείο, για την δηµιουργία βάσεων δεδοµένων, όχι 

ιδιαίτερα µεγάλων απαιτήσεων. 

 

3.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ MICROSOFT ACCESS 

Ως  σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (Relational Database 

Management System -  RDBMS), η Microsoft Access, διαθέτει όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά, που επιτρέπουν την εύκολη και αποτελεσµατική διαχείριση των 

δεδοµένων ενός πληροφοριακού συστήµατος. 

Η διαχείριση των δεδοµένων επιτυγχάνεται µέσω των παρακάτω στοιχείων: 

• Πίνακες (Tables) : Οι  πίνακες της βάσης περιέχουν τα δεδοµένα, που 

καταχωρούνται σε αυτή, και  αποτελούνται από ένα πλήθος γραµµών (rows) και 

στηλών (columns). Η κάθε γραµµή περιέχει τα δεδοµένα µιας εγγραφής (record), 

ενώ οι στήλες του πίνακα αντιστοιχούν στα πεδία της εγγραφής, τα οποία ορίζουν 

και τη δοµή του κάθε πίνακα. Προκειµένου οι διάφορες εγγραφές του πίνακα να 

διακρίνονται µεταξύ τους, επιλέγουµε κάποιο από τα πεδία του πίνακα ως 

πρωτεύον κλειδί του (primary key), το οποίο διασφαλίζει την µοναδικότητα της 

εγγραφής, έτσι ώστε να µην είναι δυνατόν να υπάρξουν δύο εγγραφές του πίνακα, 

µε την ίδια τιµή στο πρωτεύον κλειδί τους. 

• Φόρµες (Forms) : Η βασική λειτουργία των φορµών είναι η διευκόλυνση του 

χρήστη, όσον αφορά την αλληλεπίδρασή του µε την εφαρµογή. Μια φόρµα 

αποτελείται από ένα πλήθος στοιχείων αλληλεπίδρασης, η χρήση των οποίων κάνει 
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δυνατή την διαχείριση των δεδοµένων, όπως εισαγωγή, διαγραφή και τροποποίηση 

εγγραφών. 

• Ερωτήµατα (Queries) : Τα ερωτήµατα του χρήστη προς τη βάση προκείµενου να 

ανακτήσει δεδοµένα που χαρακτηρίζονται από κάποια συγκεκριµένα κριτήρια, 

µπορούν να δηµιουργηθούν πάρα πολύ εύκολα χρησιµοποιώντας τον οδηγό 

ερωτηµάτων (Query Wizard) της Microsoft Access. Τα αποτελέσµατα αυτών 

των ερωτηµάτων αποθηκεύονται σε ενδιάµεσους πίνακες, η οποίοι 

χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται και οι βασικοί 

πίνακες της εφαρµογής. Αυτό σηµαίνει για παράδειγµα πως µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε µια φόρµα η οποία να δέχεται τιµές από ένα ερώτηµα προς τη 

βάση. 

• Εκθέσεις (Reports) : Περιλαµβάνουν τα δεδοµένα των πινάκων, καθώς επίσης και 

τα αποτελέσµατα των ερωτηµάτων που υποβάλλουµε προς τη βάση, σε έντυπη 

µορφή. Οι αναφορές δηµιουργούνται πολύ εύκολα από το κατάλληλο πρόγραµµα 

διαχείρησης, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να αλλάξει 

τόσο την εµφάνισή τους - για παράδειγµα την σειρά των πεδίων πάνω στο χαρτί ή 

τη γραµµατοσειρά που χρησιµοποιείται για την εµφάνιση του τίτλου της αναφοράς 

– όσο και την δοµή τους – για παράδειγµα ν προσθέσει ή να αφαιρέσει πεδία. 

• Μακροεντολές (Macros) : Πρόκειται για ένα πλήθος διαδικασιών της Microsoft 

Access, οι οποίες εκτελούνται σαν µια και µοναδική εντολή. Οι διαδικασίες µιας 

µακροεντολής είναι συγκεκριµένες και επιλέγονται από ένα κατάλογο, χωρίς ο 

χρήστης να έχει τη δυνατότητα να ορίσει τις δικές του διαδικασίες. Μια διαδικασία 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µ ια µακροεντολή, περισσότερες από µια φορές. 

• Λειτουργικές Μονάδες (Modules) : Για τις περιπτώσεις που µέσω των 

µακροεντολών, δεν µπορούµε να  πραγµατοποιήσουµε κάποια πολύπλοκη 

διαδικασία, η Microsoft Access προσφέρει µια ολόκληρη γλώσσα 

προγραµµατισµού, την VBA (Visual Basic for Applications), µέσω της οποίας 

µπορούµε να υλοποιήσουµε οποιαδήποτε διαδικασία, όσο πολύπλοκη και αν είναι. 
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3.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Η πρώτη εικόνα που παρουσιάζεται στην οθόνη µας αµέσως µετά την εκκίνηση της 

Microsoft Access, είναι το παράθυρο του επόµενου σχήµατος, από το οποίο µπορούµε να 

καθορίσουµε τη βάση που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε. Για τον καθορισµό αυτής της 

βάσης έχουµε δυο δυνατότητες: είτε να δηµιουργήσουµε µια καινούρια βάση δεδοµένων, 

είτε να ανοίξουµε µια υπάρχουσα βάση, και να εργασθούµε µε αυτή. Στη πρώτη 

περίπτωση, µπορούµε να ζητήσουµε από την Access να µας ανοίξει µια κενή βάση – οπότε 

θα πρέπει να καθορίσουµε µόνοι µας το πλήθος και την δοµή των πινάκων – η να 

δηµιουργήσουµε τη βάση µε τη βοήθεια της Access, η οποία θα µας βοηθήσει να ορίσουµε 

το σχήµα της µέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον (Database Wizard). Εφ’ 

όσον επιλέξουµε να ανοίξουµε µια υπάρχουσα βάση δεδοµένων που έχουµε 

χρησιµοποιήσει στο παρελθόν, µπορούµε να επιλέξουµε αυτή από τον κατάλογο βάσεων 

δεδοµένων που εµφανίζεται στο κάτω µέρος του διαλόγου. 

 

Εικόνα 1: Καθορισµός της τρέχουσας βάσης δεδοµένων 
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Στην προκειµένη περίπτωση, θα επιλέξουµε τη δηµιουργία κενής βάσης 

δεδοµένων. Αυτό συνήθως γίνεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουµε σχεδιάσει τη 

δοµή της βάσης ανάλογα µε τις ανάγκες που καλύψουµε. Για να δηµιουργήσουµε µια κενή 

βάση, διαλέγουµε την πρώτη επιλογή από παραπάνω παράθυρο, και πατάµε το κουµπί ΟΚ. 

Στην περίπτωση αυτή, εµφανίζεται το επόµενο παράθυρο, µέσα στο οποίο θα πρέπει να 

καθορίσουµε το όνοµα του αρχείου που θα περιέχει τη βάση δεδοµένων που θα 

δηµιουργήσουµε. Ως όνοµα για αυτό το αρχείο, ας δώσουµε το New Microsoft Access 

Βάση ∆εδοµένων.accdb. 

Στο παραπάνω παράθυρο, το όνοµα της νέας βάσης, καταχωρείται στο πλαίσιο 

«Όνοµα Αρχείου», ενώ ως τύπο αρχείου αφήνουµε το προεπιλεγµένο «Βάση ∆εδοµένων 

Microsoft Access (*.accdb ) που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Καταχωρώντας αυτή την 

πληροφορία, µπορούµε στη συνέχεια να δηµιουργήσουµε τη βάση δεδοµένων στον 

κατάλογο που έχουµε επιλέξει, πατώντας το κουµπί που φέρει την ετικέτα «∆ηµιουργία». 

Στην περίπτωση αυτή η Microsoft Access δηµιουργεί το αρχείο της βάσης στο σκληρό 

δίσκο του υπολογιστή µας, και εµφανίζει στην οθόνη µας το κεντρικό παράθυρο 

διαχείρισης της βάσης δεδοµένων, που παρουσιάζεται στην συνέχεια. 

 

Εικόνα 2: Καθορισµός ονόµατος της βάσης δεδοµένων 
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Εικόνα 3: Το παράθυρο διαχείρισης της βάσης δεδοµένων 

 

Στο παραπάνω παράθυρο παρατηρούµε τα τέσσερα βασικά αντικείµενα που 

περιλαµβάνονται στην Microsoft Access, και τα οποία είναι οι πίνακες, οι φόρµες, τα 

ερωτήµατα, οι εκθέσεις. Επιπλέον στην οριζόντια διάταξη του µενού επιλογών υπάρχουν 

τα αντικείµενα µακροεντολή και λειτουργική µονάδα. Για την ώρα η λίστα είναι άδεια, 

διότι δεν έχουµε δηµιουργήσει απολύτως τίποτα – το µόνο που κάναµε ήταν να ορίσουµε 

το αρχείο της βάσης δεδοµένων. 

Για την εισαγωγή δεδοµένων στην κενή βάση χρησιµοποιούµε το αντικείµενο  

πίνακες πηγαίνοντας από την ενότητα «∆ηµιουργία» της οριζόντιας διάταξης του µενού 

στην επιλογή πίνακας. Στην επιλογή σχεδίαση πίνακα έχουµε την δυνατότητα µεταβολής 

της δοµής του πίνακα αλλά και την δυνατότητα της προβολής των δεδοµένων που έχουν 

καταχωρηθεί. Αφού έχει δηµιουργηθεί ο πίνακας, από την «∆ηµιουργία» µας δίνεται 

επίσης η δυνατότητα δηµιουργίας και επεξεργασίας Φορµών, Ερωτηµάτων  και Εκθέσεων 

που µας επιτρέπουν την ευκολότερη διαχείριση των πινάκων της βάσης.  

  

Εικόνα 4: ∆ηµιουργία-Σχεδίαση Πινάκων, Φορµών, Ερωτηµάτων & Εκθέσεων 
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3.4 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ MENU ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

Η διαδικασία καθορισµού της βάσης δεδοµένων Microsoft Access µε την οποία θα 

εργασθούµε, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε πολλούς άλλους τρόπους. Ας ανοίξουµε 

για παράδειγµα το menu επιλογών που έχει το όνοµα «Αρχείο». Στην περίπτωση αυτή 

παρουσιάζεται στην οθόνη του υπολογιστή µας η εικόνα αυτή: 

 

Εικόνα 5: Τα περιεχόµενα του menu «Αρχείο» 

Από τις επιλογές που εµφανίζονται σε αυτό το menu, οι πιο σηµαντικές είναι η 

«∆ηµιουργία» που επιτρέπει τη δηµιουργία µιας κενής βάσης δεδοµένων Microsoft 

Access σύµφωνα µε τα όσα έχουµε αναφέρει προηγουµένως, οι επιλογές «Άνοιγµα» και 

«Κλείσιµο βάσης ∆εδοµένων» που επιτρέπουν την έναρξη και τον τερµατισµό της χρήσης 

της υπάρχουσας βάσης, και η επιλογή «Εκτύπωση» που επιτρέπει την εκτύπωση 

στοιχείων της βάσης σε κάποιον από τους εγκατεστηµένους εκτυπωτές του συστήµατος, η 

επιλογή «Έξοδος» που τερµατίζει τη λειτουργία της εφαρµογής.  
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Άλλες επίσης ενδιαφέρουσες δυνατότητες προσφέρει η επιλογή «Εξωτερικά 

Εργαλεία» µε την οποία µπορούµε να προχωρήσουµε σε εισαγωγή (import) δεδοµένων και 

πινάκων από άλλες βάσεις καθώς και σε εξαγωγή (export) δεδοµένων µε διάφορες επιλογές 

µετατροπής σε µορφές αρχείων που να καθιστούν δυνατή τη χρήση τους µέσα από άλλα 

προγράµµατα. Στην εξαγωγή επίσης µπορούµε να προχωρήσουµε και σε αποστολή των 

δεδοµένων της βάσης προς κάποιο παραλήπτη µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

 

 

Εικόνα 6: Εισαγωγή (Import) & Εξαγωγή (Export) Δεδομένων 
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4.  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΟΛΑΝΟΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙ∆ΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ‘Ασθένειες Φυτών.accdb’ περιλαµβάνει 6 

συσχετιζόµενους πίνακες :  

1. Κατηγορία Φυτών 

2. Καλλιέργεια 

3. Κατηγορία Ασθενειών 

4. Κατηγορία Παθογόνου 

5. Ασθένεια/Εχθρός 

6. Εικόνες Ασθενειών 

συνδεδεµένους : 

• µε σχέση ‘ένα προς ένα’ (one to one), προς την κατεύθυνση που απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση : 

1. Κατηγορία Φυτών � Καλλιέργεια � Ασθένεια/Εχθρός 

2. Κατηγορία Ασθενειών � Κατηγορία Παθογόνου � Ασθένεια/Εχθρός 

3. Κατηγορία Παθογόνου � Εικόνες Ασθενειών 

• µε σχέση ‘ένα προς πολλά’ (one to many) ο πίνακας Εικόνες Ασθενειών συνδέεται 

µε τον πίνακα Καλλιέργεια 

Εικόνες Ασθενειών      

� Καλλιέργεια 1 

� Καλλιέργεια 2 

� Καλλιέργεια 3 

� Καλλιέργεια 4 

� Καλλιέργεια 5 
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Εικόνα 7: Συσχετιζόµενοι Πίνακες 
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4.1. ΠΙΝΑΚΕΣ 

Αναλυτικά οι πίνακες έχουν αναπτυχθεί ως εξής : 

1. Κατηγορία Φυτών 

 

Εικόνα 8: ∆ηµιουργία Πίνακα Κατηγορίας Φυτών 

2. Καλλιέργεια 

 

Εικόνα 9: ∆ηµιουργία Πίνακα Κατηγορίας Καλλιεργειών 
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Κατηγορία Ασθενειών 

 

Εικόνα 10: ∆ηµιουργία Πίνακα Κατηγορίας Ασθενειών 

 

3. Κατηγορία Παθογόνου 

 

Εικόνα 11: ∆ηµιουργία Πίνακα Κατηγορίας Παθογόνων 
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4. Είδος Ασθένεια/Εχθρός 

 

Εικόνα 12: ∆ηµιουργία Πίνακα Είδος Ασθένειας/Εχθρός 

 

 

• Το πεδίο ‘Κωδικός’ αποτελεί σε όλους τους πίνακες το πρωτεύον κλειδί, µέσω 

του οποίου γίνεται η σύνδεση µε τους πίνακες που υπάρχει συσχετισµός. 

Επιλέχθηκε να έχει αυτόµατη αρίθµηση, για να διασφαλιστεί η µοναδικότητα κατά 

την εισαγωγή δεδοµένων και να αποφευχθούν λάθη, τα οποία οδηγούν σε αδυναµία 

εισαγωγής και διατάραξη της ακεραιότητας της βάσης δεδοµένων. 

• Τα πεδία ‘Κωδ Κατ …’ αποτελούν το αντίστοιχο σε κάθε περίπτωση δευτερεύον 

κλειδί, απαραίτητο για την σύνδεση των συσχετιζόµενων πινάκων. 
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4.2. ΦΟΡΜΕΣ 

Για την καλύτερη πρόσβαση των χρηστών στις πληροφορίες, τις οποίες περιλαµβάνει η 

βάση δεδοµένων, έχουν δηµιουργηθεί φόρµες, οι οποίες αντιστοιχούν στους πίνακες, όπως 

αυτοί έχουν περιγραφεί αναλυτικά παραπάνω.  

Η κάθε φόρµα αποτελείται από δύο τµήµατα: 

• Λίστα των αντίστοιχων εγγραφών 

• Αναλυτική παρουσίαση της επιλεγµένης εγγραφής 

Αναλυτικά οι φόρµες έχουν αναπτυχθεί ως εξής : 

1. Κατηγορία  Φυτών 

 

Εικόνα 13: ∆ηµιουργία Φόρµας Κατηγορίας Φυτών 
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2. Καλλιέργεια 

 

Εικόνα 14: ∆ηµιουργία Φόρµας Καλλιεργειών 

 

3. Κατηγορία Ασθενειών 

 

Εικόνα 15: ∆ηµιουργία Φόρµας Κατηγορίας Ασθενειών 
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4.  Κατηγορία Παθογόνου 

 

Εικόνα 16: ∆ηµιουργία Φόρµας Κατηγορίας Παθογόνου 

5. Ασθένεια/Εχθρός 

 

Εικόνα 17: ∆ηµιουργία Φόρµας Ασθένειας/Εχθρός 



20 

 

6. Εικόνες Ασθενειών 

Εικόνα 18: Εικόνα Ασθένεια Τοµάτας 

 

 

• Λόγω προβλήµατος της Access στην εµφάνιση φωτογραφιών αποθηκευµένων σε 

πίνακα βάσης δεδοµένων, η φόρµα λειτουργεί ενδεικτικά, ανάλογα όµως µε τον 

τρόπο παρουσίασης και λειτουργίας, της πραγµατικής φόρµας 

• Επισυνάπτεται κατάλογος φωτογραφιών ασθενειών των φυτών, οι οποίες µπορούν 

να εισαχθούν στον πίνακα Εικόνες Ασθενειών και να χρησιµοποιηθούν ανάλογα, 

µέσω της αντίστοιχης φόρµας. 
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4.3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 Η βάση δεδοµένων µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε ερωτήµατα, αξιοποιώντας έτσι τα 

στοιχεία που έχουν εισαχθεί, µέσω του οδηγού ∆ηµιουργίας Ερωτηµάτων.  
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Εικόνες 19-21: Βήµατα δηµιουργίας ερωτήµατος 



23 

 

4.4 ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Η βάση δεδοµένων µας δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας εκθέσεων 
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Εικόνες 22-24: Βήµατα ∆ηµιουργίας Εκθέσεων 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η δηµιουργία της βάσης δεδοµένων ‘Ασθένειες Φυτών’ είναι µια προσπάθεια καταγραφής 

και ταξινόµησης των ασθενειών, οι οποίες προσβάλλουν τα σολανώδη (τοµάτα, 

µελιτζάνα, πιπεριά, πατάτα) και κολοκυνθοειδή (αγγούρι, κολοκύθι, καρπούζι, πεπόνι) 

φυτά. 

Μετά την εισαγωγή των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, έχουν καταγραφεί τα 

στοιχεία των Παθογόνων (Είδος, Κοινή Ονοµασία, Επιστηµονική Ονοµασία, Συµπτώµατα, 

Ευνοϊκές Συνθήκες, Αντιµετώπιση) ανά Καλλιέργεια και Κατηγορία Παθογόνου. 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που µας δίνει η βάση δεδοµένων, µπορούµε να παίρνουµε 

συνδυαστικές πληροφορίες από την ταξινόµηση ανά Κατηγορία Φυτών και Κατηγορία 

Ασθενειών. 

Σε µια νεώτερη έκδοση της βάσης δεδοµένων, µπορεί να γίνει βελτίωση της παρουσίασης 

των φωτογραφιών, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το υλικό που έχει ήδη συγκεντρωθεί. 
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6. ACCESS REPORT 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ντιντιµέλλα 

 Επιστ Ονοµασία  Didymella lycopersici 

 Συµπτώµατα Απότοµος µαρασµός & ξήρανση µερικών φυτών 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή των υπολειµµάτων & ζιζανίων, προληπτικοί ψεκασµοί,  
 χρήση υγιούς σπόρου & απολύµανση του εδάφους 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Κλαδοσπορίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fulvia fulva & Cladosporium fulvum 

 Συµπτώµατα Κατώτερα φύλλα κυκλικές ή ακανόνιστες κιτρινοπράσινες ή κίτρινες  
 κηλίδες µε ασαφή όρια στην πάνω επιφάνεια του ελάσµατος 

 Αντιµετώπιση Βενζιµιδαζολικά µυκητοκτόνα, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 καταστροφή των υπολειµµάτων, λήψη µέτρων στις υπό κάλυψη  
 καλλιέργειες για τη µείωση της υψηλής σχετικής υγρασίας 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Περονόσπορος 

 Επιστ Ονοµασία  Phytophthora infestans 

 Συµπτώµατα Στο έλασµα των φύλλων υποκίτρινες ή υδατώδεις, ακανόνιστου  
 σχήµατος & ασαφούς περιφερείας περιοχές χρώµατος καστανό µέχρι  
 βαθύ καστανό ή µαύρο, στη κάτω επιφάνεια αναπτύσσονται υπόλευκες  
 εξανθήσεις των σποριαγγειοφόρων στους µίσχους φύλλων & τους  
 βλαστούς: µαύρες νεκρωτικές περιοχές υπό µορφή επιµήκων κηλίδων  
 ή ραβδώσεων προκαλούν το µαρασµό & την αποξήρανσή τους, στους  
 καρπούς διάχυτες, γκριζοπράσινες µέχρι καστανές & ελαφρά  
 βυθισµένες περιοχές 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή των φυτών "εθελοντών & υπολειµµάτων, χρήση υγιών  
 φυτών, µείωση της υγρασίας στα θερµοκήπια, χρήση προστατευτικών  
 & διασυστηµατικών µυκητοκτόνων 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ριζοκτονία 

 Επιστ Ονοµασία  Thanatephorus cucumeris (ατελής µορφή Rhizoctonia solani) 

 Συµπτώµατα Καχεξία, χλώρωση, καρούλιασµα φύλλων, µαρασµός (Τήξεις φυταρίων, 
  έλκος του λαιµού, προσβολή ριζών & φύλλων & σήψη καρπών) 

 Αντιµετώπιση Ηλιοαπολύµανση εδάφους, αποφυγή επαφής των καρπών στο έδαφος,  
 µείωση της υγρασίας, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χρήση  
 φυσικών κατασταλτικών εδάφους 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 
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 Κοινή Ονοµασία  Φυτόφθορα 

 Επιστ Ονοµασία  Phytophthora capsici, P. parasitica, P. citrophthora & P. cryptogea  

 Συµπτώµατα Υδατώδης επιµήκης κηλίδα πρασινοκάστανη ή καστανή, µαλακός  
 φλοιός, µάρανση & ξήρανση φυτών, στους καρπούς σχηµατίζεται  
 υδατώδης κηλίδα µα ασαφή όρια χρώµατος καστανού ή  
 γκριζοκάστανου, στους ιστούς αναπτύσσεται βαµβακώδες, λευκό  
 µυκήλιο 

 Αντιµετώπιση Με µυκητοκτόνα 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Σκληρωτινίαση 

 Επιστ Ονοµασία  Sclerotinia sclerotiorum 

 Συµπτώµατα Υδατώδης µεταχρωµατισµός των ιστών, σχήσιµο στο σηµείο  
 προσβολής, µαλακή & υγρή σήψη, υδατώδεις εκτεταµένες κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Αποφυγή υπερβολικής υγρασίας, βαθύ όργωµα εδάφους, άµεση  
 αποµάκρυνση & καταστροφή προσβεβληµένων φυτών, αµειψισπορά 3- 
 4 ετών µε σιτηρά 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Σκληρωτίαση 

 Επιστ Ονοµασία  Corticium rolfsii 

 Συµπτώµατα Καστανή µέχρι µαύρη σήψη του στελέχους που εµφανίζεται κοντά στο  
 λαιµό του φυτού 

 Αντιµετώπιση Προληπτική απολύµανση του εδάφους, αποµάκρυνση & καταστροφή  
 µε φωτιά των προσβεβληµένων φυτών µαζί µε ολόκληρο το ριζικό τους  
 σύστηµα, αµειψισπορά 3-4 ετών µε σιτηρά, προσθήκη αζώτου (Ν) µε  
 µορφή νιτρικού ασβεστίου ή νιτρικής αµµωνίας, καλή αποστράγγιση  
 του αγρού 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Σεπτορίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Septoria lycopersici 

 Συµπτώµατα Κηλίδες στην αρχή υδατώδεις, αργότερα καστανέρυθρες µέχρι µαύρες  
 & τέλος γίνονται νεκρωτικές µε σκοτεινό καστανό περιθώριο & γκρίζα  
 κεντρική περιοχή 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή υπολειµµάτων & ζιζανίων, χρήση υγιούς σπόρου & υγιών  
 φυταρίων, απολύµανση των προσβεβληµένων µερών των  
 θερµοκηπίων, περιορισµός υγρασίας. Προληπτικοί ψεκασµοί, σε  
 διαστήµατα 7-10 ηµερών, µε διθειο¬καρβαµιδικά, βενζιµιδαζολικά, ή  
 µε χαλκούχα 
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 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ωΐδιο 

 Επιστ Ονοµασία  Leveillula taurica (ατελή µορφή Oidiopsis sicula) 

 Συµπτώµατα Κυκλικές λευκές κηλίδες που καλύπτονται από τις λευκές αλευρώδεις ή  
 κονιορτώδεις εξανθήσεις, προσβεβληµένες περιοχές του φύλλου  
 γίνονται χλωρωτικές, κατσαρώνουν, παίρνουν χρώµα καστανό &  
 νεκρώνονται 

 Αντιµετώπιση Θείο, διασυστηµατικά µυκητοκτόνα, ψεκασµό φυλλώµατος σε  
 διαστήµατα 20 ηµερών, βενζιµιδαζολικά µυκητοκτόνα 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici 

 Συµπτώµατα Απότοµος µαρασµός, καστανή σήψη φλοιώδους ιστού, καστανός  
 µεταχρωµατισµός των αγγείων του ξύλου, ξήρανση φύλλων, ξήρανση  
 φυτών 

 Αντιµετώπιση Χλωρή λίπανση µε µαρούλι ή Taraxacum officinale, αποφυγή  
 ποτίσµατος µε κρύο νερό, αποφυγή φύτευσης σε θερµό έδαφος,  
 αποφυγή ολικής αποστείρωσης εδάφους, εκρίζωση ασθενών φυτών  
 µαζί µε ριζικό σύστηµα 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Βοτρύτης 

 Επιστ Ονοµασία  Botrytis cinerea 

 Συµπτώµατα Μικρές δακτυλιοειδής κηλίδες υπόλευκου χρώµατος µε νεκρωτικό  
 στίγµα στο κέντρο που θυµίζει νύγµα εντόµου 

 Αντιµετώπιση Μείωση της υγρασίας, χηµική καταπολέµηση (οργανικά,  
 διασυστηµατικά, δικαρβοξιµιδικά, ανιλινο-πυριµιδι¬νικά µυκητοκτόνα), 
  τήρηση καλής υγιεινής, απολύµανση εδάφους µε  
 πεντα¬χλωρονιτροβενζόλιο (PCNB), συνδυασµένη καταπολέµηση,  
 ασβέστωση όξινων εδαφών 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  

 Επιστ Ονοµασία  Pyrenochaeta lycopersici 

 Συµπτώµατα Χλώρωση φυλλώµατος, καθυστέρηση ανάπτυξης, συστροφή φύλλων &  
 νέκρωση, νανισµός, καχεξία, καστανός µεταχρωµατισµός, σήψη,  
 διόγκωση & αποφέλλωση προσβεβληµένων ιστών 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση του εδάφους, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, εµβολιασµός  
 σε ανθεκτικά υποκείµενα 
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 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Στεµφύλιο 

 Επιστ Ονοµασία  Stemphylium solani, Stemphylium floridanum, Stemphylium  

 Συµπτώµατα - 

 Αντιµετώπιση - 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Φόµοψη 

 Επιστ Ονοµασία  Phoma destructiva 

 Συµπτώµατα - 

 Αντιµετώπιση - 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ελικοβασίδιο 

 Επιστ Ονοµασία  Helicobasidium brebissonii 

 Συµπτώµατα - 

 Αντιµετώπιση - 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Μακροφόµινα 

 Επιστ Ονοµασία  Macrophomina phaseolina 

 Συµπτώµατα - 

 Αντιµετώπιση - 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Μαύρη σηψηρριζία 

 Επιστ Ονοµασία  Thielaviopsis basicola (Chalara elegans) 

 Συµπτώµατα - 

 Αντιµετώπιση Εγκατάσταση των λαχανικών κάθε χρόνο σε νέες θέσεις, επιµελής &  
 έγκαιρη αποµάκρυνση φυτικών υπολειµµάτων, χρήση υγιών φυταρίων  
 κατά τη µεταφύτευση, αποφυγή υπερβολικής υγρασίας στο έδαφος,  
 κατάλληλη λίπανση, αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυτών 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Τριχοθήκιουµ 

 Επιστ Ονοµασία  Trichothecium roseum 

 Συµπτώµατα - 

 Αντιµετώπιση - 
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 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Κολλετότριχουµ 

 Επιστ Ονοµασία  Colletotrichum coccodes 

 Συµπτώµατα Μικρές λευκωπές κηλίδες που µεγαλώνουν & αποκτούν υδαρή µορφή  
 µε καφέ χρώµα 

 Αντιµετώπιση - 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Βερτισιλλίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Verticillium dahliae & Verticillium albo-atrum 

 Συµπτώµατα Καστανός ή βαθύς καστανός µεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου σε  
 επιµήκη ή εγκάρσια τοµή του στελέχους, µεσονεύρια χλώρωση,  
 νέκρωση χλωρωτικών ιστών, µαρασµός & πτώση φύλλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών & υβριδίων, ηλιοαπολύµανση,  
 εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici 

 Συµπτώµατα Καστανός ή βαθύς καστανός µεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου σε  
 επιµήκη ή εγκάρσια τοµή του στελέχους. Έλασµα κατώτερων φύλλων  
 αρχικά µεσονεύρια χλώρωση, εν συνεχεία νέκρωση χλωρωτικών ιστών, 
  µαρασµός & πτώση φύλλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών & υβριδίων, ηλιοαπολύµανση ή  
 απολύµανση εδάφους µε ατµό, εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα,  
 ισορροπηµένη λίπανση 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Πρώιµος περονόσπορος 

 Επιστ Ονοµασία  Alternaria solani 

 Συµπτώµατα Προφυτρωτικές & µεταφυτρωτικές τήξεις, σκοτεινές περιοχές στη βάση 
  του στελέχους, κυκλικές ή γωνιώδεις καστανές ή µαύρες κηλίδες µε  
 συγκεντρικούς κύκλους, µάρανση & πέσιµο προσβεβληµένων φύλλων,  
 στις κηλίδες σχηµατίζεται µαύρη εξάνθηση, οι ιστοί γίνονται µαύροι,  
 νεκρώνονται & τα εντόνως προσβεβληµένα φύλλα µαραίνονται &  
 πέφτουν 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή των υπολειµµάτων, χρήση υγιούς σπόρου & υγιών  
 φυταρίων, προληπτικοί ψεκασµοί ανά 7-10 ηµέρες, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, χορήγηση ισορροπηµένης λίπανσης 
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 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Αλτερναρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Alternaria alternata f.sp. Lycopersici 

 Συµπτώµατα Σχηµατισµός ελκών στη βάση & το στέλεχος των φυτών, στους  
 ποδίσκους των καρπών & τους µίσχους των φύλλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Κορυνοβακτηρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis 

 Συµπτώµατα Συστροφή του ελάσµατος προς τα επάνω, νέκρωση φύλλων, κιτρινωπός 
  έως καστανός µεταχρωµατισµός των αγγείων, σήψη &  
 µεταχρωµατισµός προσβεβληµένων ιστών, καταστροφή φλοιού &  
 δηµιουργία ελκών 

 Αντιµετώπιση Με θερµότητα, µε χηµικές ουσίες, µε συνδυασµό θερµότητας &  
 χηµικών ουσιών, σχετικά υψηλές θερµοκρασίες 25-28°C, υψηλή  
 σχετική υγρασία, έλλειψη φωτισµού, αµειψισπορά, ηλιοαπολύµανση,  
 καταπολέµηση των εντόµων εδάφους, καταστροφή υπολειµµάτων,  
 εκρίζωση & καταστροφή ασθενούντων φυτών 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή µάρανση 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas solanacearum 

 Συµπτώµατα Μερικός ή ολικός µαρασµός του φυλλώµατος, ξήρανση του φυτού,  
 χλώρωση φυλλώµατος, νανισµός, καστανός µεταχρωµατισµός αγγείων  
 ξύλου, έκκριση βλεννώδους υγρού 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιών φυταρίων, καταπολέµηση εντόµων εδάφους,  
 καταπολέµηση νηµατωδών, αµειψισπορά 5-7 ετών, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, εκρίζωση και καταστροφή µε φωτιά, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, καλή αποστράγγιση του εδάφους 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή σήψη 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas viridiflava, Pseudomonas fluorescens bioνar ΙΙ,  

 Συµπτώµατα Mεταχρωµατισµός & η σήψη της εντεριώνης 

 Αντιµετώπιση Εκρίζωση & καταστροφή προσβληµένων ιστών, µεταφύτευση υγιών  
 φυτών, καταστροφή των υπολειµµάτων, ψεκασµός µε χαλκούχα  
 σκευάσµατα, αποφυγή υπερβολικής χρήσης αζωτούχων λιπασµάτων,  
 περιορισµός υψηλής σχετικής υγρασίας 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή στιγµάτωση 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas syringae pν. Tomato 

 Συµπτώµατα Κηλίδες ακανόνιστου σχήµατος, χρώµατος καστανού έως µαύρου,  
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 νέκρωση του βλαστού 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση του σπόρου, εκρίζωση &  
 καταστροφή ασθενών φυτών, καταστροφή υπολειµµά¬των, µείωση  
 σχετικής υγρασίας, ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα, χρήση  
 ανθεκτικων ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή κηλίδωση 

 Επιστ Ονοµασία  Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria 

 Συµπτώµατα Υδατώδεις κηλίδες, βύθιση προσβληµένων ιστών, σχίσιµο του κέντρου  
 της κηλίδας, βακτηριακό έκκριµα 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση του σπόρου, εκρίζωση &  
 καταστροφή ασθενών φυτών, καταστροφή υπολειµµά¬των, µείωση  
 σχετικής υγρασίας, ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Stolbur 

 Επιστ Ονοµασία  Stolbur 

 Συµπτώµατα Βλαστοµανία, χλώρωση φύλλων & µικροφυλλία, καθυστέρηση  
 ανάπτυξής, νανισµός, παραµορφωµένα άνθη, µικροί καρποί,  
 ανεπαρκώς ή µη αναπτυγµένη σάρκα 

 Αντιµετώπιση Χορήγηση υδροχλωρικής τετρακυκλίνης 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Γιγαντοφθαλµία 

 Επιστ Ονοµασία  Big bud 

 Συµπτώµατα Πάχυνση στελεχών & βλαστών, ανάπτυξη µεγάλων ανθοφόρων  
 κωνοειδών οφθαλµών, βλαστοµανία βραχέων & παχέων βλαστών,  
 βραχυγονάτωση, φυλλωδία 

 Αντιµετώπιση Χορήγηση υδροχλωρικής τετρακυκλίνης 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Αδροβακτηρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Erwinia chrysanthemi 

 Συµπτώµατα Μαρασµός φυλλώµατος διόγκωση στελέχους, καστανός  
 µεταχρωµατισµός αγγείων του ξύλου & της εντεριώνης 

 Αντιµετώπιση - 
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 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή κηλίδωση 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas viridiflava 

 Συµπτώµατα Αργυρόχρωµος µεταχρωµατισµός 

 Αντιµετώπιση - 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του µωσαϊκού του καπνού & Ιός του µωσαϊκού της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Tobacco Mosaic Virus (TMV) & Tomato Mosaic Virus (ToMV) 

 Συµπτώµατα Μωσαϊκό, νανισµός φυτών, µικροφυλλία, παραµόρφωση,  
 ποικιλόχρωση, στένωση ή & νηµάτωση, νέκρωση, µειωµένη  
 ανθοφορία & καρπόδεση 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας,  
 αποµάκρυνση υπολειµµάτων καλλιέργειας µαζί µε τις ρίζες των φυτών,  
 απολύµανση διαφόρων υλικών που έρχονται σε επαφή µε τα φυτά,  
 αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυτών, χρήση ανθεκτικών ή ανεκτικών 
  ποικιλιών, βιολογική αντιµετώπιση µε  αµοιβαία ή “σταυροειδή  
 προστασία” 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του κηλιδωτού µαρασµού της τοµάτας ή Ιός του µαρασµού µετά  

 Επιστ Ονοµασία  Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) 

 Συµπτώµατα Μπρούτζινος µεταχρωµατισµός υπό µορφή δακτυλίων στην επάνω  
 επιφάνεια του ελάσµατος, καρούλιασµα φύλλων προς τα µέσα,  
 ξήρανση, νανισµός φυτών, µειωµένη βλάστηση, µαρασµός, νέκρωση  
 επάκριων βλαστών, οι καρποί εµφανίζουν εξωτερικά κηλίδες που  
 περιβάλλονται από οµόκεντρους κύκλους 

 Αντιµετώπιση Συστηµατική καταπολέµηση ζιζανίων, χρήση υγιών φυταρίων,  
 εδαφοκάλυψη µε πλαστικό, εγκατάσταση έγχρωµων κολλητικών  
 παγίδων, συστηµατική & έγκαιρη καταπολέµηση των θρίπων-φορέων,  
 αποµάκρυνση & κάψιµο των µολυσµένων φυτών, αµειψισπορά µε µη  
 ευπαθείς ξενιστές, καταστροφή γειτονικών καλλιεργειών, απολύµανση  
 εδάφους µε κοκκώδη εντοµοκτόνα ή καπνιστικά, µειωµένη κατεργασία  
 εδάφους, παρακολούθηση της διακύµανσης των πληθυσµών των  
 θρίπων-φορέων 
       Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του µωσαϊκού της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Cucumber Mosaic Virus (CMV) 

 Συµπτώµατα Mωσαϊκό, έντονη παραµόρφωση, στένωση φύλλων & βλαστών σε  
 µορφή νήµατος ή κορδονιού, σχηµατισµός "φύλλων πτέριδος", άνθη  
 στείρα, χλώρωση παλαιότερων φύλλων κατά µήκος των νευρώσεων 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση εδάφους, χρήση υγιούς σπόρου & φυτών, Συστηµατικός  
 έλεγχος σπορείων & αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυταρίων.  
 Πλύσιµο των χεριών µε σαπούνι & άφθονο νερό πριν & µετά από κάθε  
 χειρισµό των φυτών στα σπορεία & τις καλλιέργειες, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, καταπολέµηση ζιζανίων 
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 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του κίτρινου καρουλιάσµατος των φύλλων της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) 

 Συµπτώµατα Νανισµός, επιναστία πλάγιων βλαστών, φυλλίδια µικρά  
 παραµορφωµένα, φύλλα χλωρωτικά & παραµορφώνεται µε συστροφή  
 προς τα πάνω, ανάσχεση ανάπτυξης & παραγωγής εµπορεύσιµων  
 καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιών φυταρίων, εδαφοκάλυψη µε πλαστικό, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, χρήση εντοµοστεγών διχτυών, χρήση φωτοεπιλεκτικού  
 κάλυψης, αποµάκρυνση & έγκαιρη καταστροφή µολυσµένων φυτών,  
 παγίδευση & καταπολέµηση αλευρωδών-φορέων 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Γιγαντοφθαλµία 

 Επιστ Ονοµασία  Big bud 

 Συµπτώµατα Πάχυνση στελεχών & βλαστών, ανάπτυξη µεγάλων ανθοφόρων  
 κωνοειδών οφθαλµών, βλαστοµανία βραχέων & παχέων βλαστών,  
 βραχυγονάτωση, φυλλωδία 

 Αντιµετώπιση Χορήγηση υδροχλωρικής τετρακυκλίνης 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του µωσαϊκού του καπνού & Ιός του µωσαϊκού της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Tobacco Mosaic Virus (TMV) & Tomato Mosaic Virus (ToMV) 

 Συµπτώµατα Μωσαϊκό, νανισµός φυτών, µικροφυλλία, παραµόρφωση,  
 ποικιλόχρωση, στένωση ή & νηµάτωση, νέκρωση, µειωµένη  
 ανθοφορία & καρπόδεση 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας,  
 αποµάκρυνση υπολειµµάτων καλλιέργειας µαζί µε τις ρίζες των φυτών,  
 απολύµανση διαφόρων υλικών που έρχονται σε επαφή µε τα φυτά,  
 αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυτών, χρήση ανθεκτικών ή ανεκτικών 
  ποικιλιών, βιολογική αντιµετώπιση µε  αµοιβαία ή “σταυροειδή  
 προστασία” 
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 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του κηλιδωτού µαρασµού της τοµάτας ή Ιός του µαρασµού µετά  

 Επιστ Ονοµασία  Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) 

 Συµπτώµατα Μπρούτζινος µεταχρωµατισµός υπό µορφή δακτυλίων στην επάνω  
 επιφάνεια του ελάσµατος, καρούλιασµα φύλλων προς τα µέσα,  
 ξήρανση, νανισµός φυτών, µειωµένη βλάστηση, µαρασµός, νέκρωση  
 επάκριων βλαστών, οι καρποί εµφανίζουν εξωτερικά κηλίδες που  
 περιβάλλονται από οµόκεντρους κύκλους 

 Αντιµετώπιση Συστηµατική καταπολέµηση ζιζανίων, χρήση υγιών φυταρίων,  
 εδαφοκάλυψη µε πλαστικό, εγκατάσταση έγχρωµων κολλητικών  
 παγίδων, συστηµατική & έγκαιρη καταπολέµηση των θρίπων-φορέων,  
 αποµάκρυνση & κάψιµο των µολυσµένων φυτών, αµειψισπορά µε µη  
 ευπαθείς ξενιστές, καταστροφή γειτονικών καλλιεργειών, απολύµανση  
 εδάφους µε κοκκώδη εντοµοκτόνα ή καπνιστικά, µειωµένη κατεργασία  
 εδάφους, παρακολούθηση της διακύµανσης των πληθυσµών των  
 θρίπων-φορέων 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του θαµνώδους νανισµού της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Tomato Bushy Stunt Virus (TBSV) 

 Συµπτώµατα Θαµνώδης νανισµός φυτών, παραµόρφωση & αναδίπλωση νεαρών  
 φύλλων, στα φύλλα της βάσης χλώρωση & ιώδης αποχρωµατισµός,  
 στους καρπούς παρατηρούνται χλωρωτικοί δακτύλιοι 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση του εδάφους, χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατικός  
 έλεγχος σπορείων, αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυταρίων,  
 πλύσιµο χεριών πριν & µετά από κάθε χειρισµό των φυτών, χρήση  
 υγιών φυτών, καταστροφή υπολειµµάτων, καταπολέµηση των ζιζανίων 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του µωσαϊκού της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Cucumber Mosaic Virus (CMV) 

 Συµπτώµατα Mωσαϊκό, έντονη παραµόρφωση, στένωση φύλλων & βλαστών σε  
 µορφή νήµατος ή κορδονιού, σχηµατισµός "φύλλων πτέριδος", άνθη  
 στείρα, χλώρωση παλαιότερων φύλλων κατά µήκος των νευρώσεων 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση εδάφους, χρήση υγιούς σπόρου & φυτών, Συστηµατικός  
 έλεγχος σπορείων & αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυταρίων.  
 Πλύσιµο των χεριών µε σαπούνι & άφθονο νερό πριν & µετά από κάθε  
 χειρισµό των φυτών στα σπορεία & τις καλλιέργει¬ες, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, καταπολέµηση ζιζανίων 
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 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του κηλιδωτού µαρασµού της τοµάτας ή Ιός του µαρασµού µετά  

 Επιστ Ονοµασία  Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) 

 Συµπτώµατα Μπρούτζινος µεταχρωµατισµός υπό µορφή δακτυλίων στην επάνω  
 επιφάνεια του ελάσµατος, καρούλιασµα φύλλων προς τα µέσα,  
 ξήρανση, νανισµός φυτών, µειωµένη βλάστηση, µαρασµός, νέκρωση  
 επάκριων βλαστών, οι καρποί εµφανίζουν εξωτερικά κηλίδες που  
 περιβάλλονται από οµόκεντρους κύκλους 

 Αντιµετώπιση Συστηµατική καταπολέµηση ζιζανίων, χρήση υγιών φυταρίων,  
 εδαφοκάλυψη µε πλαστικό, εγκατάσταση έγχρωµων κολλητικών  
 παγίδων, συστηµατική & έγκαιρη καταπολέµηση των θρίπων-φορέων,  
 αποµάκρυνση & κάψιµο των µολυσµένων φυτών, αµειψισπορά µε µη  
 ευπαθείς ξενιστές, καταστροφή γειτονικών καλλιεργειών, απολύµανση  
 εδάφους µε κοκκώδη εντοµοκτόνα ή καπνιστικά, µειωµένη κατεργασία  
 εδάφους, παρακολούθηση της διακύµανσης των πληθυσµών των  
 θρίπων-φορέων 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός Υ της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Potato Y Virus (PYV) 

 Συµπτώµατα Πρασινοκίτρινο µωσαϊκό, παραµόρφωση, νεκρωτικές κηλίδες ή  
 δακτυλίους, νεκρώσεις νεύρων φύλλων, νεκρωτικές γραµµώσεις στους 
  βλαστούς, καχεκτική ανάπτυξη, πρόωρη νέκρωση του φυτού, στίγµατα, 
  νανισµός 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, χρήση υγιούς σπόρου,  
 αντιµετώπιση φυτών-φορέων, καταστροφή φυτών-εθελοντών,  
 καταστροφή ζιζανίων, αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυτών, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών, περιορισµός άσκοπων δραστηριοτήτων, έγκαιρη 
  εκρίζωση των φυτών, χρήση φυτών “φρουρών” συνοριακά της  
 καλλιέργειας 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Αλευρώδης του καπνού ή του βάµβακος ή της γλυκοπατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Bemisia tabaci 

 Συµπτώµατα κιτρίνισµα φύλλων, φυλλόπτωση, κάλυψη φυτικών οργάνων µε  
 µελιτώµατα, ανάπτυξη καπνιάς, χλωρώσεις 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή υπολειµµάτων & αυτοφυών ξενιστών µε ζιζανιοκτόνα,  
 χρήση κίτρινων παγίδων, χρήση εντοµοστεγών διχτυών, µε φυσικούς  
 εχθρούς (Eretmocerus eremicus, E. mundus, Macrolophus  
 caliginosus, M. Pygmaeus & Nesidiocoris tenuis), χηµικά σκευάσµατα  
 (οργανοχλωριωµένο endosulfan, πυρεθρινοειδή, µίγµατα δραστικών  
 ουσιών, οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα, χλωρονικοτινιλικά  
 εντοµοκτόνα, ρυθµιστές ανάπτυξης, παρεµποδιστές σύνθεσης χιτίνης ή 
  µιµητικά της δράσης της ορµόνης νεότητας) 
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 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Αφίδα της πεπονιάς ή του βαµβακιού 

 Επιστ Ονοµασία  Aphis gossypii 

 Συµπτώµατα Εξασθένιση φυτού, συστροφή (καρούλιασµα) φύλλων, µείωση  
 παραγωγής, µελιτώδη εκκρίµατα, εµφάνιση καπνιάς 

 Αντιµετώπιση Χρήση κίτρινων παγίδων, χρήση εντοµοκτόνων όπως: Imidacloprid,  
 acetamiprid, thiacloprid, pymetrozine, πυρεθρίνες, Savona,  
 malathion, cypermethin, azadirachtin, dimethoate, diazinon, κ.α.,  
 χρήση επενδεδυµένου σπόρου µε διασυστηµατικά εντοµοκτόνα,  
 βιολογική καταπολέµηση µε Aphidius colemani & A. abdominalis,  
 Aphidoletes aphidimyza 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Πράσινο σκουλήκι 

 Επιστ Ονοµασία  Helicoverpa armigera 

 Συµπτώµατα Ορύσσει στοές σε καρπούς & βλαστούς 

 Αντιµετώπιση Τοποθέτηση εντοµοστεγών διχτυών, ψεκασµός µε σκευάσµατα Bacillus 
  Thurigiensis, χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης, χρήση εντοµοκτόνων,  
 αµειψισπορά, καταστροφή προσβεβληµένων φυτικών τµηµάτων,  
 τοποθέτηση εντοµοστεγών διχτυών, χρήση παγίδων. Έγκαιρος  
 ψεκασµός µε σκευάσµατα του Bacillus thuringiensis (Xentari, Agree,  
 Bactospeine), χρήση σκευασµάτων HNPV, χρήση ρυθµιστών  
 ανάπτυξης Diflubenzuron (Dimilin), methoxyfenozide (Runner),  
 tebufenozide (Mimic), lufenuron (Match), ψεκασµοί µε εντοµοκτόνα:  
 azadirachtin, chlorpyriphos - methyl, chlorpyriphos, carbaryl,  
 permethrin, deltamethrin (Desis), cypermethrin, Fastac, lamda  
 cyhalothrin (Karate), indoxacarb (Steward) 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Φυλλορύκτης της τοµάτας ή Τούτα ή Τοµατόσκωρος 

 Επιστ Ονοµασία  Tuta absoluta 

 Συµπτώµατα Στενές στοές οι οποίες γρήγορα γίνονται πλατιές & ακανόνιστες,  
 νέκρωση προσβεβληµένων περιοχών ή ολόκληρου του φύλλου, µαύρα  
 περιττώµατα στο εξωτερικό των στοών, προσβολή καρπών όσο είναι  
 πράσινοι, διάνοιξη οπής στην πλευρά του κάλυκα, σήψη των καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιών φυταρίων, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού (στα ανοίγµατα  
 εξαερισµού), αποµάκρυνση & καταστροφή υπολειµµάτων (πεσµένων  
 καρπών, ζιζανίων), βιολογική καταπολέµηση µε τα ωφέλιµα αρπακτικά  
 Nesidiocoris tenuis & Macrolophus caliginosus,  χρήση παγίδων  
 νερού Tutasan µε τις ειδικές κάψουλες φεροµόνης Pherodis, χρήση  
 σκευασµάτων Bacillus thurigensis, χρήση εντοµοκτόνων 



38 

 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Πρασάγγουρας 

 Επιστ Ονοµασία  Gryllotalpa gryllotalpa 

 Συµπτώµατα Υπόγειες στοές, ανασήκωµα εδάφους, κόψιµο ριζών, µάρανση φυτών 

 Αντιµετώπιση Βαθιές αρόσεις, χρήση εντοµοκτόνων, χρήση πιτυρούχων δολωµάτων 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Αλευρώδης των θερµοκηπίων 

 Επιστ Ονοµασία  Trialeurodes vaporariorum 

 Συµπτώµατα Άµεση ζηµιά µέσω της µύζησης φυτικών χυµών & εξασθένισης του  
 φυτού. Έµµεση ζηµιά λόγω µελιτωδών αποχωρηµάτων & ανάπτυξης  
 του συµπλόκου των µυκήτων της καπνιάς 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή υπολειµµάτων, χρήση  
 εντοµοστεγούς διχτύου, συστηµατικός έλεγχος για έγκαιρη εντόπιση &  
 αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυταρίων. Παρακολούθηση  
 πληθυσµού µε την χρήση κίτρινων παγίδων, εξαπόλυση του  
 παρασιτοειδούς Encarsia formosa, χρήση αρπακτικών εντόµων όπως:  
 Macrolophus sp., Nesidiocoris tenuis, χρήση σκευασµάτων όπως:  
 buprofezin, pyriproxyfen, imidacloprid, Savona, a-cypermethrin,  
 acetamiprid, thiamethoxam, thiacloprid, azadirachtin, pymetrozine,  
 ριζοπότισµα µε νεονικοτινοειδή σκευάσµατα 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Θρίπας της Καλλιφόρνιας 

 Επιστ Ονοµασία   Frankliniella occidentalis 

 Συµπτώµατα Λεπτά στίγµατα, αποχρωµατισµός περιοχών στην επιδερµίδα,  
 νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα, ξήρανση φύλλων, ζηµιές στους  
 καρπούς, καταστροφή ανθικών µερών, µείωση παραγωγής,  
 παραµορφώσεις καρπών 
 7. Ευνοϊκές Συνθήκες: Υψηλές θερµοκρασίες, χαµηλή σχετικά υγρασία 

 Αντιµετώπιση Βιολογική καταπολέµηση µε την χρήση των αρπακτικών Amplyseius  
 cucumeris & Orius sp., καταστροφή υπολειµµάτων, καταστροφή  
 αυτοφυούς βλάστησης, χρήση µπλε παγίδων, κάλυψη εδάφους µε  
 πλαστικό, χρήση εντοµοστεγών διχτυών, χρήση φυτών δεικτών,  
 ψεκασµοί µε σκευάσµατα όπως: azadirachtin, chlorpyrifos (Dursban),  
 cypermethrin, deltamethrin, dimethoate, dichlorvos, malathion,  
 lufenuron (Match), methamidophos, methiocarb (Mesurol), spinosad  
 (Laser), Savona, κ.α. χρήση εντοµοκτόνων. Εναλλαγή εντοµοκτόνων  
 διαφορετικών χηµικών οµάδων. ενσωµάτωση εντοµοκτόνων εδάφους,  
 ψεκασµοί στην γραµµή σποράς, επένδυση σπόρου 
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 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Λιριόµυζα ή σιδηρόδροµος 

 Επιστ Ονοµασία  Liriomyza trifolii de Meijere, L. sativa, L. Bryoniae 

 Συµπτώµατα Λεπτές οφιοειδείς στοές, µείωση φωτοσυνθετικής επιφάνειας, ξήρανση 
  φύλλων, δυσχέρεια ανάπτυξης φυτών, ποιοτική υποβάθµιση  
 φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή  υπολειµµάτων, χρήση υγιών φυταρίων, πρόληψη µε  
 αρόσεις, καταστροφή ζιζανίων, χρήση εντοµοστεγούς δικτύου, χρήση  
 κίτρινων παγίδων, απολύµανση εδάφους, χρήση εντοµοκτόνων  
 εδάφους & εντοµοκτόνων φυλλώµατος χηµική καταπολέµηση:  
 dimethoate, abamectin (Vertimec), diazinon, spinosad, cyromazine  
 (Trigard), βιολογική καταπολέµηση (υπό µορφή βιολογικού  
 σκευάσµατος): Diglyphus iseae, Dacnusa sibirica, Chrysocoris parksi  
 & Opius pallipes, χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Αφίδα της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Macrosiphum euphorbiae 

 Συµπτώµατα Έντονο καρούλιασµα των φύλλων στις βλαστικές κορυφές των φυτών 

 Αντιµετώπιση Αποµάκρυνση αυτοφυών φυτών, χρήση εντοµοστεγούς διχτύου, χρήση 
  κίτρινων παγίδων, χρήση του παρασιτοειδούς Aphelinus abdominalis  
 Για το Myzus persicae µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Aphidius  
 matricariae και A. Colemani, ψεκασµοί µε Savona, Pirimor,  
 Imidacloprid, Thiacloprid, Acetamiprid, Thiamethoxam, azadirachtin, 
  Pymetrozine (Plenum), malathion, dimethoate, diazinon,  
 deltamethrin (Desis), chlorpyrifos 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Myzus persicae 

 Συµπτώµατα - 

 Αντιµετώπιση Αποµάκρυνση αυτοφυών φυτών, χρήση εντοµοστεγούς διχτύου, χρήση 
  κίτρινων παγίδων, χρήση του παρασιτοειδούς Aphidius matricariae  
 και A. Colemani, ψεκασµοί µε Savona, Pirimor, Imidacloprid,  
 Thiacloprid, Acetamiprid, Thiamethoxam, azadirachtin, Pymetrozine  
 (Plenum), malathion, dimethoate, diazinon, deltamethrin (Desis),  
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 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Κοινός τετράνυχος 

 Επιστ Ονοµασία  Tetranychus urticae 

 Συµπτώµατα Kίτρινες ή καστανες κηλίδες αποχρωµατισµού 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή αυτοφυών φυτών, αύξηση της σχετικής υγρασίας,  
 ισορροπηµένη λίπανση, ψεκασµοί µε ακαρεοκτόνα όπως: cyhexatin  
 (Pennstyl), fenbutatin oxide (Vendex), dicofol, bifenthrin (Talstar),  
 dichlorvos, abamectin, etoxazole (Borneo), βιολογική καταπολέµηση  
 µε την χρήση αρπακτικών ακάρεων όπως Phytoseiulus persimilis &  
 Amplyseius californicus 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Polyphagotarsonemus lanatus 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση φύλλων, συστροφή φύλλων, παραµόρφωση ανθέων,  
 αλλοίωση χρώµατος ανθέων, µπρούτζινος µεταχρωµατισµός,  
 συστροφή βλαστών, παραµόρφωση καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση φαρµάκων Mancozeb (µυκητοκτόνο), Dicofol (εντοµοκτόνο),  
 θειάφι, οµαιτ 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Steneotarsonemus pallidas 

 Συµπτώµατα Νάνα φυλλάρια, ρυτιδώσεις ελάσµατος φύλλων µεταξύ νευρώσεων,  
 καρούλιασµα περιφέρειας φύλλων, καστανός ή µαύρος  
 µεταχρωµατισµός ανθέων & καρπών δτην εσωτερική περιοχή των  
 πετάλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση βρωµιούχου µεθυλίου, εµβάπτιση σε θερµό νερό 43°C για 30  
 λεπτά, έκθεση φυτών σε κορεσµένο µε υγρασία αέρα σε 43°C για 1 ώρα 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός της χλώρωσης της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Tomato Chlorosis Virus (ToCV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτική ποικιλοχλώρωση, µεσονεύρια χλώρωση, κοκκινωπές ή  
 νεκρωτικές κηλιδώσεις, καρούλιασµα φύλλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιών φυταρίων, εδαφοκάλυψη µε πλαστικό, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, χρήση εντοµοστεγών διχτυών, χρήση φωτοεπιλεκτικού  
 κάλυψης, αποµάκρυνση & έγκαιρη καταστροφή µολυσµένων φυτών,  
 παγίδευση & καταπολέµηση αλευρωδών-φορέων 
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 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός της µολυσµατικής χλώρωσης της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Tomato Infectious Chlorosis Virus (ToICV) 

 Συµπτώµατα Ίκτερος ή κιτρίνισµα φυλλώµατος, καρούλιασµα φύλλων, εύθραυστο  
 έλασµα, µείωση φωτοσυνθετικής επιφάνειας φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιών φυταρίων, εδαφοκάλυψη µε πλαστικό, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, χρήση εντοµοστεγών διχτυών, χρήση φωτοεπιλεκτικού  
 κάλυψης, αποµάκρυνση & έγκαιρη καταστροφή µολυσµένων φυτών,  
 παγίδευση & καταπολέµηση αλευρωδών-φορέων 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του ίκτερου των νεύρων της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Tomato Vein Yellowing Virus (TVYV) 

 Συµπτώµατα Λαµπρές κίτρινες κυκλικές, βυθισµένες κηλίδες µε σαφή όρια,  κάτω  
 από την επιφάνεια των κηλίδων το περικάρπιο παρουσιάζει ξηρή,  
 σπογγώδη, λευκή ή κιτρινόλευκη αλλοίωση, κιτρίνισµα φύλλων &  
 νεκρώσει ελάσµατος 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση του εδάφους, χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατικός  
 έλεγχος σπορείων, αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυταρίων,  
 πλύσιµο χεριών πριν & µετά από κάθε χειρισµό των φυτών, χρήση  
 υγιών φυτών, καταστροφή υπολειµµάτων, καταπολέµηση των ζιζανίων 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του θαµνώδους νανισµού της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Tomato Bushy Stunt Virus (TBSV) 

 Συµπτώµατα Θαµνώδης νανισµός φυτών, παραµόρφωση & αναδίπλωση νεαρών  
 φύλλων, στα φύλλα της βάσης χλώρωση & ιώδης αποχρωµατισµός,  
 στους καρπούς παρατηρούνται χλωρωτικοί δακτύλιοι 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση του εδάφους, χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατικός  
 έλεγχος σπορείων, αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυταρίων,  
 πλύσιµο χεριών πριν & µετά από κάθε χειρισµό των φυτών, χρήση  
 υγιών φυτών, καταστροφή υπολειµµάτων, καταπολέµηση των ζιζανίων 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του ποικιλοχλωρωτικού νανισµού της µελιτζάνας 

 Επιστ Ονοµασία  Eggplant Mottled Dwarf Virus (EMDV) 

 Συµπτώµατα Αποχρωµατισµός, πάχυνση & βράχυνση νεύρων, συστροφή  
 (καρούλιασµα) φύλλων, νανισµός, παραµόρφωση καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, αποµάκρυνση & καταστροφή µολυσµένων  
 φυτών, αποµάκρυνση & καταστροφή ζιζανίων 
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 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Αλευρώδης του καπνού ή του βάµβακος ή της γλυκοπατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Bemisia tabaci 

 Συµπτώµατα κιτρίνισµα φύλλων, φυλλόπτωση, κάλυψη φυτικών οργάνων µε  
 µελιτώµατα, ανάπτυξη καπνιάς, χλωρώσεις 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή υπολειµµάτων & αυτοφυών ξενιστών µε ζιζανιοκτόνα,  
 χρήση κίτρινων παγίδων, χρήση εντοµοστεγών διχτυών, µε φυσικούς  
 εχθρούς (Eretmocerus eremicus, E. mundus, Macrolophus  
 caliginosus, M. Pygmaeus & Nesidiocoris tenuis), χηµικά σκευάσµατα  
 (οργανοχλωριωµένο endosulfan, πυρεθρινοειδή, µίγµατα δραστικών  
 ουσιών, οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα, χλωρονικοτινιλικά  
 εντοµοκτόνα, ρυθµιστές ανάπτυξης, παρεµποδιστές σύνθεσης χιτίνης ή 
  µιµητικά της δράσης της ορµόνης νεότητας) 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Θρίπας του καπνού, θρίπας του κρεµµυδιού 

 Επιστ Ονοµασία  Thrips tabaci 

 Συµπτώµατα Αργυροφυλλία, κηλίδες µαύρων αποχωρηµάτων στους ιστούς,  
 µεταχρωµατισµός, µαρασµός, παραµορφώσεις βλαστών 

 Αντιµετώπιση Αυστηρά µέτρα υγιεινής, αυστηρός έλεγχος νεαρών φυταρίων,  
 ψεκασµός σκελετού & υλικών κάλυψης θερµοκηπίων, τοποθέτηση  
 εντοµοστεγών διχτυών, οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα ή πυρεθρίνες, 
  χρήση µπλε παγίδων,  κάλυψη εδάφους µε πλαστικό, χρήση  
 διασυστηµατκών καρβαµιδικών εντοµοκτόνων εδάφους 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Πράσινο σκουλήκι 

 Επιστ Ονοµασία  Helicoverpa armigera 

 Συµπτώµατα - 

 Αντιµετώπιση Τοποθέτηση εντοµοστεγών διχτυών, ψεκασµός µε σκευάσµατα Bacillus 
  Thurigiensis, χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης, χρήση εντοµοκτόνων,  
 αµειψισπορά,  καταστροφή προσβεβληµένων φυτικών τµηµάτων 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Φυλλορύκτης της τοµάτας ή Τούτα ή Τοµατόσκωρος 

 Επιστ Ονοµασία  Tuta absoluta 

 Συµπτώµατα Στενές στοές οι οποίες γρήγορα γίνονται πλατιές & ακανόνιστες,  
 νέκρωση προσβεβληµένων περιοχών ή ολόκληρου του φύλλου, µαύρα  
 περιττώµατα στο εξωτερικό των στοών, προσβολή καρπών όσο είναι  
 πράσινοι, διάνοιξη οπής στην πλευρά του κάλυκα, σήψη των καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιών φυταρίων, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού (στα ανοίγµατα  
 εξαερισµού), αποµάκρυνση & καταστροφή υπολειµµάτων (πεσµένων  
 καρπών, ζιζανίων), βιολογική καταπολέµηση µε τα ωφέλιµα αρπακτικά  
 Nesidiocoris tenuis & Macrolophus caliginosus,  χρήση παγίδων  
 νερού Tutasan µε τις ειδικές κάψουλες φεροµόνης Pherodis, χρήση  
 σκευασµάτων Bacillus thurigensis, χρήση εντοµοκτόνων 
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 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Rhaphidopalpa (Aulacophora) foveicollis 

 Συµπτώµατα Στοές, φάγωµα φύλλων, οφθαλµών, άνθεων & ριζών 

 Αντιµετώπιση Χρήση εντοµοκτόνων εδάφους, ψεκασµοί µε εντοµοκτόνα όπως  
 ροτενόνη, πυρεθροειδή, carbaryl, κ.α 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ρυγχωτή βρωµούσα 

 Επιστ Ονοµασία  Aelia rostrata 

 Συµπτώµατα Αποχρωµατισµοί & παραµορφώσεις 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή φυτών ξενιστών, χρήση  
 εντοµοστεγών δικτύων,  χηµική καταπολέµηση µε εγκεκριµένα  
 καρβαµιδικά, οργανοχλωριοµένα, πυρεθροειδή (deltamethrin, a- 
 cypermethin), malathion, Savona, βιολογική καταπολέµηση µε την  
 παρασιτική σφήκα Trissolcus basalis 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Πράσινη βρωµούσα 

 Επιστ Ονοµασία  Nezara viridula 

 Συµπτώµατα Σκούρες κηλίδες οι οποίες περιβάλλονται από µια ελαφρά  
 αποχρωµατισµένη περιοχή που γίνεται κίτρινη ή παραµένει πράσινη  
 στους ώριµους καρπούς 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή φυτών ξενιστών, χρήση  
 εντοµοστεγών δικτύων,  χηµική καταπολέµηση µε εγκεκριµένα  
 καρβαµιδικά, οργανοχλωριοµένα, πυρεθροειδή (deltamethrin, a- 
 cypermethin), malathion, Savona, βιολογική καταπολέµηση µε την  
 παρασιτική σφήκα Trissolcus basalis 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Φθοριµαία 

 Επιστ Ονοµασία  Pthorimaea operculella 

 Συµπτώµατα Μάρανση φύλλων & βλαστών, στοές στους άγουρους καρπούς 

 Αντιµετώπιση Χρήση καθαρού πολλαπλασιαστικού υλικού, καταστροφή  
 υπολειµµάτων της καλλιέργειας, χρήση φεροµονικών παγίδων,  
 ψεκασµοί µε deltamethrine, endosulfan, dimethoate, methomyl,  
 acephate, spinosad, cyfluthrin, indoxacarb, methoxyfenozide 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  ∆ορυφόρος της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Leptinotarsa decemlineata 

 Συµπτώµατα Αποφύλλωση φυτών 

 Αντιµετώπιση Αρόσεις για την καταστροφή των διαχειµαζόντων ατόµων,  
 αµειψισπορά, καταστροφή φυτικών υπολειµµάτων Ψεκασµοί µε  
 carbaryl, malathion, endosulfan, methomyl, πυρεθρίνες  
 (deltamethine, a-cypermethine), νεονικοτινοειδή, παρεµποδιστές  
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 σύνθεσης χιτίνης: lufenuron (Match), hexaflumuron (Consult), χρήση  
 σκευασµάτων του Bacillus thuringiensis var tenebrionis 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Πρασάγγουρας 

 Επιστ Ονοµασία  Gryllotalpa gryllotalpa 

 Συµπτώµατα Υπόγειες στοές, ανασήκωµα εδάφους, κόψιµο ριζών, µάρανση φυτών 

 Αντιµετώπιση Βαθιές αρόσεις, χρήση εντοµοκτόνων, χρήση πιτυρούχων δολωµάτων 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Αλευρώδης των θερµοκηπίων 

 Επιστ Ονοµασία  Trialeurodes vaporariorum 

 Συµπτώµατα Άµεση ζηµιά µέσω της µύζησης φυτικών χυµών & εξασθένισης του  
 φυτού. Έµµεση ζηµιά λόγω µελιτωδών αποχωρηµάτων & ανάπτυξης  
 του συµπλόκου των µυκήτων της καπνιάς 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή υπολειµµάτων, χρήση  
 εντοµοστεγούς διχτύου, συστηµατικός έλεγχος για έγκαιρη εντόπιση &  
 αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυταρίων. Παρακολούθηση  
 πληθυσµού µε την χρήση κίτρινων παγίδων, εξαπόλυση του  
 παρασιτοειδούς Encarsia formosa, χρήση αρπακτικών εντόµων όπως:  
 Macrolophus sp., Nesidiocoris tenuis, χρήση σκευασµάτων όπως:  
 buprofezin, pyriproxyfen, imidacloprid, Savona, a-cypermethrin,  
 acetamiprid, thiamethoxam, thiacloprid, azadirachtin, pymetrozine,  
 ριζοπότισµα µε νεονικοτινοειδή σκευάσµατα 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Θρίπας της Καλλιφόρνιας 

 Επιστ Ονοµασία  Frankliniella occidentalis 

 Συµπτώµατα Λεπτά στίγµατα, αποχρωµατισµός περιοχών στην επιδερµίδα,  
 νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα, ξήρανση φύλλων, ζηµιές στους  
 καρπούς, καταστροφή ανθικών µερών, µείωση παραγωγής,  
 παραµορφώσεις καρπών 

 Αντιµετώπιση Βιολογική καταπολέµηση µε την χρήση των αρπακτικών Amplyseius  
 cucumeris & Orius sp., καταστροφή υπολειµµάτων, καταστροφή  
 αυτοφυούς βλάστησης, χρήση µπλε παγίδων, κάλυψη εδάφους µε  
 πλαστικό, χρήση εντοµοστεγών διχτυών, χρήση φυτών δεικτών,  
 ψεκασµοί µε σκευάσµατα όπως: azadirachtin, chlorpyrifos (Dursban),  
 cypermethrin, deltamethrin, dimethoate, dichlorvos, malathion,  
 lufenuron (Match), methamidophos, methiocarb (Mesurol), spinosad  
 (Laser), Savona, κ.α. χρήση εντοµοκτόνων. Εναλλαγή εντοµοκτόνων  
 διαφορετικών χηµικών οµάδων. ενσωµάτωση εντοµοκτόνων εδάφους,  
 ψεκασµοί στην γραµµή σποράς, επένδυση σπόρου 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Λιριόµυζα ή σιδηρόδροµος 

 Επιστ Ονοµασία  Liriomyza trifolii de Meijere, L. sativa, L. Bryoniae 

 Συµπτώµατα Λεπτές οφιοειδείς στοές, µείωση φωτοσυνθετικής επιφάνειας, ξήρανση 
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  φύλλων, δυσχέρεια ανάπτυξης φυτών, ποιοτική υποβάθµιση  
 φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή  υπολειµµάτων, χρήση υγιών φυταρίων, πρόληψη µε  
 αρόσεις, καταστροφή ζιζανίων, χρήση εντοµοστεγούς δικτύου, χρήση  
 κίτρινων παγίδων, απολύµανση εδάφους, χρήση εντοµοκτόνων  
 εδάφους & εντοµοκτόνων φυλλώµατος χηµική καταπολέµηση:  
 dimethoate, abamectin (Vertimec), diazinon, spinosad, cyromazine  
 (Trigard), βιολογική καταπολέµηση (υπό µορφή βιολογικού  
 σκευάσµατος): Diglyphus iseae, Dacnusa sibirica, Chrysocoris parksi  
 &  Opius pallipes, χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Αφίδα της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Macrosiphum euphorbiae 

 Συµπτώµατα Έντονο καρούλιασµα των φύλλων στις βλαστικές κορυφές των φυτών 

 Αντιµετώπιση Αποµάκρυνση αυτοφυών φυτών, χρήση εντοµοστεγούς διχτύου, χρήση 
  κίτρινων παγίδων, χρήση του παρασιτοειδούς Aphelinus abdominalis  
 Για το Myzus persicae µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Aphidius  
 matricariae και A. Colemani, ψεκασµοί µε Savona, Pirimor,  
 Imidacloprid, Thiacloprid, Acetamiprid, Thiamethoxam, azadirachtin, 
  Pymetrozine (Plenum), malathion, dimethoate, diazinon,  
 deltamethrin (Desis), chlorpyrifos 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Myzus persicae 

 Συµπτώµατα - 

 Αντιµετώπιση Αποµάκρυνση αυτοφυών φυτών, χρήση εντοµοστεγούς διχτύου, χρήση 
  κίτρινων παγίδων, χρήση του παρασιτοειδούς Aphidius matricariae  
 και A. Colemani, ψεκασµοί µε Savona, Pirimor, Imidacloprid,  
 Thiacloprid, Acetamiprid, Thiamethoxam, azadirachtin, Pymetrozine  
 (Plenum), malathion, dimethoate, diazinon, deltamethrin (Desis),  

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Κοινός τετράνυχος 

 Επιστ Ονοµασία  Tetranychus urticae 

 Συµπτώµατα κίτρινες ή καστανες κηλίδες αποχρωµατισµού 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή αυτοφυών φυτών, αύξηση της σχετικής υγρασίας,  
 ισορροπηµένη λίπανση, ψεκασµοί µε ακαρεοκτόνα όπως: cyhexatin  
 (Pennstyl), fenbutatin oxide (Vendex), dicofol, bifenthrin (Talstar),  
 dichlorvos, abamectin, etoxazole (Borneo), βιολογική καταπολέµηση  
 µε την χρήση αρπακτικών ακάρεων όπως Phytoseiulus persimilis &  
 Amplyseius californicus 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Μπρούτζινη ακαρίωση της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Aculops lycopersici 
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 Συµπτώµατα Υπόφαιες κηλίδες, συστροφή των φύλλων, σκωριόχρωµος  
 µεταχρωµατισµός, τα φυτά αποκτούν όψη µαρασµού, ξήρανση φυτού 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή µολυσµένων φυτών, απολύµανση χώρου, χρήση υγιών  
 φυτών, συχνά ποτίσµατα, αµειψισπορά, χρήση θείου, cyhextain,  
 dicofol+tetradifon, azocyclothin, propargite, monocropgos, χρήση  
 αρπακτικών ακάρεων Homeopronematus anconai & Agistemus  
 exsertus, χρήση φυσικών εχθρών, χρήση εντοµοπαθογόνου µύκητα  
 Hirsutella thompsonii 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Polyphagotarsonemus lanatus 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση φύλλων, συστροφή φύλλων, µεταχρωµατισµός φύλλων 
  , παραµόρφωση ανθέων, αλλοίωση χρώµατος ανθέων, µπρούτζινος  
 µεταχρωµατισµός, συστροφή βλαστών, παραµόρφωση καρπών,  
 κάψιµο της κορυφής 

 Αντιµετώπιση Χρήση φαρµάκων Mancozeb (µυκητοκτόνο), Dicofol (εντοµοκτόνο),  
 θειάφι, οµαιτ 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Βοτρύτης 

 Επιστ Ονοµασία  Botrytis cinerea 

 Συµπτώµατα Μικρές δακτυλιοειδής κηλίδες υπόλευκου χρώµατος µε νεκρωτικό  
 στίγµα στο κέντρο που θυµίζει νύγµα εντόµου 

 Αντιµετώπιση Μείωση της υγρασίας, χηµική καταπολέµηση (οργανικά,  
 διασυστηµατικά, δικαρβοξιµιδικά, ανιλινο-πυριµιδι¬νικά µυκητοκτόνα), 
  τήρηση καλής υγιεινής, απολύµανση εδάφους µε  
 πεντα¬χλωρονιτροβενζόλιο (PCNB), συνδυασµένη καταπολέµηση,  
 ασβέστωση όξινων εδαφών 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Βερτισιλλίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Verticillium dahliae & Verticillium alboatrum 

 Συµπτώµατα Καστανός ή βαθύς καστανός µεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου σε  
 επιµήκη ή εγκάρσια τοµή του στελέχους, µεσονεύρια χλώρωση,  
 νέκρωση χλωρωτικών ιστών, µαρασµός & πτώση φύλλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών & υβριδίων, ηλιοαπολύµανση,  
 εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici 

 Συµπτώµατα Καστανός ή βαθύς καστανός µεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου σε  
 επιµήκη ή εγκάρσια τοµή του στελέχους. Έλασµα κατώτερων φύλλων  
 αρχικά µεσονεύρια χλώρωση, εν συνεχεία νέκρωση χλωρωτικών ιστών, 
  µαρασµός & πτώση φύλλων 



47 

 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών & υβριδίων, ηλιοαπολύµανση ή  
 απολύµανση εδάφους µε ατµό, εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα,  
 ισορροπηµένη λίπανση 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Σκληρωτινίαση 

 Επιστ Ονοµασία  Sclerotinia sclerotiorum 

 Συµπτώµατα Υδατώδης µεταχρωµατισµός των ιστών, σχήσιµο στο σηµείο  
 προσβολής, µαλακή & υγρή σήψη, υδατώδεις εκτεταµένες κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Αποφυγή υπερβολικής υγρασίας, βαθύ όργωµα εδάφους, άµεση  
 αποµάκρυνση & καταστροφή προσβεβληµένων φυτών, αµειψισπορά 3- 
 4 ετών µε σιτηρά 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Σκληρωτίαση 

 Επιστ Ονοµασία  Corticium rolfsii 

 Συµπτώµατα Καστανή µέχρι µαύρη σήψη του στελέχους που εµφανίζεται κοντά στο  
 λαιµό του φυτού 

 Αντιµετώπιση Προληπτική απολύµανση του εδάφους, αποµάκρυνση & καταστροφή  
 µε φωτιά των προσβεβληµένων φυτών µαζί µε ολόκληρο το ριζικό τους  
 σύστηµα, αµειψισπορά 3-4 ετών µε σιτηρά, προσθήκη αζώτου (Ν) µε  
 µορφή νιτρικού ασβεστίου ή νιτρικής αµµωνίας, καλή αποστράγγιση  
 του αγρού 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Ωΐδιο 

 Επιστ Ονοµασία  Leveillula taurica (ατελή µορφή Oidiopsis sicula) 

 Συµπτώµατα Κυκλικές λευκές κηλίδες που καλύπτονται από τις λευκές αλευρώδεις ή  
 κονιορτώδεις εξανθήσεις, προσβεβληµένες περιοχές του φύλλου  
 γίνονται χλωρωτικές, κατσαρώνουν, παίρνουν χρώµα καστανό &  
 νεκρώνονται 

 Αντιµετώπιση Θείο, διασυστηµατικά µυκητοκτόνα, ψεκασµό φυλλώµατος σε  
 διαστήµατα 20 ηµερών, βενζιµιδαζολικά µυκητοκτόνα 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Καστανή σηψιρριζία 

 Επιστ Ονοµασία  Pyrenochaeta lycopersici 

 Συµπτώµατα Χλώρωση φυλλώµατος, καθυστέρηση ανάπτυξης, συστροφή φύλλων &  
 νέκρωση, νανισµός, καχεξία, καστανός µεταχρωµατισµός, σήψη,  
 διόγκωση & αποφέλλωση προσβεβληµένων ιστών 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση του εδάφους, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, εµβολιασµός  
 σε ανθεκτικά υποκείµενα 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 
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 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici 

 Συµπτώµατα Απότοµος µαρασµός, καστανή σήψη φλοιώδους ιστού, καστανός  
 µεταχρωµατισµός των αγγείων του ξύλου, ξήρανση φύλλων, ξήρανση  
 φυτών 

 Αντιµετώπιση Χλωρή λίπανση µε µαρούλι ή Taraxacum officinale, αποφυγή  
 ποτίσµατος µε κρύο νερό, αποφυγή φύτευσης σε θερµό έδαφος,  
 αποφυγή ολικής αποστείρωσης εδάφους, εκρίζωση ασθενών φυτών  
 µαζί µε ριζικό σύστηµα 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Ριζοκτονία 

 Επιστ Ονοµασία  Thanatephorus cucumeris (ατελή µορφή Rhizoctonia solani) 

 Συµπτώµατα Καχεξία, χλώρωση, καρούλιασµα φύλλων, µαρασµός (Τήξεις φυταρίων, 
  έλκος του λαιµού, προσβολή ριζών & φύλλων & σήψη καρπών) 

 Αντιµετώπιση Ηλιοαπολύµανση εδάφους, αποφυγή επαφής των καρπών στο έδαφος,  
 µείωση της υγρασίας, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χρήση  
 φυσικών κατασταλτικών εδάφους 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακό έλκος 

 Επιστ Ονοµασία  Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis 

 Συµπτώµατα Συστροφή του ελάσµατος προς τα επάνω, νέκρωση φύλλων, κιτρινωπός 
  έως καστανός µεταχρωµατισµός των αγγείων, σήψη &  
 µεταχρωµατισµός προσβεβληµένων ιστών, καταστροφή φλοιού &  
 δηµιουργία ελκών 

 Αντιµετώπιση Με θερµότητα, µε χηµικές ουσίες, µε συνδυασµό θερµότητας &  
 χηµικών ουσιών, σχετικά υψηλές θερ¬µοκρασίες 25-28°C, υψηλή  
 σχετική υγρασία, έλλειψη φωτισµού, αµειψισπορά, ηλιοαπολύµανση,  
 καταπολέµηση των εντόµων εδάφους, καταστροφή υπολειµµάτων,  
 εκρίζωση & καταστροφή ασθενούντων φυτών 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή στιγµάτωση 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas syringae pν. Tomato 

 Συµπτώµατα Κηλίδες ακανόνιστου σχήµατος, χρώµατος καστανού έως µαύρου,  
 νέκρωση του βλαστού 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση του σπόρου, εκρίζωση &  
 καταστροφή ασθενών φυτών, καταστροφή υπολειµµά¬των, µείωση  
 σχετικής υγρασίας, ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα, χρήση  
 ανθεκτικων ποικιλιών. 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή κηλίδωση 

 Επιστ Ονοµασία  Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria 

 Συµπτώµατα Υδατώδεις κηλίδες, βύθιση προσβληµένων ιστών, σχίσιµο του κέντρου  
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 της κηλίδας, βακτηριακό έκκριµα 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση του σπόρου, εκρίζωση &  
 καταστροφή ασθενών φυτών, καταστροφή υπολειµµάτων, µείωση  
 σχετικής υγρασίας, ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas viridiflava 

 Συµπτώµατα Αργυρόχρωµος µεταχρωµατισµός 

 Αντιµετώπιση - 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Ριζοκτονία 

 Επιστ Ονοµασία  Thanatephorus cucumeris (ατελής µορφή Rhizoctonia solani) 

 Συµπτώµατα Καχεξία, χλώρωση, καρούλιασµα φύλλων, µαρασµός (Τήξεις φυταρίων, 
  έλκος του λαιµού, προσβολή ριζών & φύλλων & σήψη καρπών) 

 Αντιµετώπιση Ηλιοαπολύµανση εδάφους, αποφυγή επαφής των καρπών στο έδαφος,  
 µείωση της υγρασίας, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χρήση  
 φυσικών κατασταλτικών εδάφους 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Βερτισιλλίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Verticillium dahliae & Verticillium alboatrum 

 Συµπτώµατα Καστανός ή βαθύς καστανός µεταχρω¬µατισµός αγγείων ξύλου σε  
 επιµήκη ή εγκάρσια τοµή του στελέχους, µεσονεύρια χλώρωση,  
 νέκρωση χλωρωτικών ιστών, µαρασµός & πτώση φύλλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών & υβριδίων, ηλιοαπολύµανση,  
 εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici 

 Συµπτώµατα Καστανός ή βαθύς καστανός µεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου σε  
 επιµήκη ή εγκάρσια τοµή του στελέχους. Έλασµα κατώτερων φύλλων  
 αρχικά µεσονεύρια χλώρωση, εν συνεχεία νέκρωση χλωρωτικών ιστών, 
  µαρασµός & πτώση φύλλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών & υβριδίων, ηλιοαπολύµανση ή  
 απολύµανση εδάφους µε ατµό, εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα,  
 ισορροπηµένη λίπανση 
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 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Αλτερναρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Alternaria solani 

 Συµπτώµατα Προφυτρωτικές & µεταφυτρωτικές τήξεις, σκοτεινές περιοχές στη βάση 
  του στελέχους, κυκλικές ή γωνιώδεις καστανές ή µαύρες κηλίδες µε  
 συγκεντρικούς κύκλους, µάρανση & πέσιµο προσβεβληµένων φύλλων,  
 στις κηλίδες σχηµατίζεται µαύρη εξάνθηση, οι ιστοί γίνονται µαύροι,  
 νεκρώνονται & τα εντόνως προσβεβληµένα φύλλα µαραίνονται &  
 πέ¬φτουν 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή των υπολειµµάτων, χρήση υγιούς σπόρου & υγιών  
 φυταρίων, προληπτικοί ψεκασµοί ανά 7-10 ηµέρες, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, χορήγηση ισορροπηµένης λίπανσης 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Ντιντιµέλλα 

 Επιστ Ονοµασία  Didymella lycopersici 

 Συµπτώµατα Απότοµος µαρασµός & ξήρανση µερικών φυτών 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή των υπολειµµάτων & ζιζανίων, προληπτικοί ψεκασµοί,  
 χρήση υγιούς σπόρου & απολύµανση του εδάφους 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Σκληρωτινίαση 

 Επιστ Ονοµασία  Sclerotinia sclerotiorum 

 Συµπτώµατα Υδατώδης µεταχρωµατισµός των ιστών, σχήσιµο στο σηµείο  
 προσβολής, µαλακή & υγρή σήψη, υδατώδεις εκτεταµένες κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Αποφυγή υπερβολικής υγρασίας, βαθύ όργωµα εδάφους, άµεση  
 αποµάκρυνση & καταστροφή προσβεβληµένων φυτών, αµειψισπορά 3- 
 4 ετών µε σιτηρά 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Σκληρωτίαση 

 Επιστ Ονοµασία  Corticium rolfsii 

 Συµπτώµατα Καστανή µέχρι µαύρη σήψη του στελέχους που εµφανί¬ζεται κοντά στο  
 λαιµό του φυτού 

 Αντιµετώπιση Προληπτική απολύµανση του εδάφους, αποµάκρυνση & καταστροφή  
 µε φωτιά των προσβεβληµένων φυτών µαζί µε ολόκλη¬ρο το ριζικό  
 τους σύστηµα, αµειψισπορά 3-4 ετών µε σιτηρά, προσθήκη αζώτου (Ν)  
 µε µορφή νιτρικού ασβεστίου ή νιτρικής αµ¬µωνίας, καλή  
 αποστράγγιση του αγρού 
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 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Σεπτορίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Septoria lycopersici 

 Συµπτώµατα Κηλίδες στην αρχή υδατώδεις, αργότερα καστανέρυθρες µέχρι µαύρες  
 & τέλος γίνονται νεκρωτικές µε σκοτεινό κα¬στανό περιθώριο & γκρίζα  
 κεντρική περιοχή 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή υπολειµµάτων & ζιζα¬νίων, χρήση υγιούς σπόρου & υγιών 
  φυταρίων, απολύµανση των προσβεβληµένων µερών των  
 θερµοκηπίων, περιορισµός υγρα¬σίας. Προληπτικοί ψεκασµοί, σε  
 διαστήµατα 7-10 ηµερών, µε διθειο¬καρβαµιδικά, βενζιµιδαζολικά, ή  
 µε χαλκούχα 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Ωΐδιο 

 Επιστ Ονοµασία  Leveillula taurica (ατελή µορφή Oidiopsis sicula) 

 Συµπτώµατα Κυκλικές λευκές κηλίδες που καλύπτονται από τις λευκές αλευρώδεις ή  
 κονιορ¬τώδεις εξανθήσεις, προσβεβληµένες περιοχές του φύλλου  
 γίνονται χλωρωτικές, κατσαρώνουν, παίρνουν χρώµα καστανό &  
 νεκρώνονται 

 Αντιµετώπιση Θείο, διασυστηµατικά µυκητοκτόνα, ψεκασµό φυλλώµατος σε  
 διαστήµατα 20 ηµερών, βενζιµιδαζολικά µυκητοκτόνα 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici 

 Συµπτώµατα Απότοµος µαρασµός, καστανή σήψη φλοιώδους ιστού, καστανός  
 µεταχρωµατισµός των αγγείων του ξύλου, ξήρανση φύλλων, ξήρανση  
 φυτών 

 Αντιµετώπιση Χλωρή λίπανση µε µαρούλι ή Taraxacum officinale, αποφυγή  
 ποτίσµατος µε κρύο νερό, αποφυγή φύτευσης σε θερµό έδαφος,  
 αποφυγή ολικής αποστείρωσης εδάφους, εκρίζωση ασθενών φυτών  
 µαζί µε ριζικό σύστηµα 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Βοτρύτης 

 Επιστ Ονοµασία  Botrytis cinerea 

 Συµπτώµατα Μικρές δακτυλιοειδής κηλίδες υπόλευκου χρώµατος µε νεκρωτικό  
 στίγµα στο κέντρο που θυ¬µίζει νύγµα εντόµου 

 Αντιµετώπιση Μείωση της υγρασίας, χηµική καταπολέµηση (οργανικά,  
 διασυστηµατικά, δικαρβοξιµιδικά, ανιλινο-πυριµιδι¬νικά µυκητοκτόνα), 
  τήρηση καλής υγιεινής, απολύµανση εδάφους µε  
 πεντα¬χλωρονιτροβενζόλιο (PCNB), συνδυασµένη καταπολέµηση,  
 ασβέστωση όξινων εδαφών 
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 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Σηψιρριζία 

 Επιστ Ονοµασία  Pyrenochaeta lycopersici 

 Συµπτώµατα Χλώρωση φυλλώµατος, καθυστέρηση ανάπτυξης, συστροφή φύλλων &  
 νέκρωση, νανισµός, καχεξία, καστανός µεταχρωµατισµός, σήψη,  
 διόγκωση & αποφέλλωση προσβεβληµένων ιστών 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση του εδάφους, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, εµβολιασµός  
 σε ανθεκτικά υποκείµενα 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Όψιµος περονόσπορος 

 Επιστ Ονοµασία  Phytophthora infestans 

 Συµπτώµατα Στο έλασµα των φύλλων υποκίτρινες ή υδατώδεις, ακανόνιστου  
 σχήµατος & ασαφούς περιφερείας περιοχές χρώµατος καστανό µέχρι  
 βαθύ καστανό ή µαύρο, στη κάτω επιφάνεια αναπτύσσονται υπόλευκες  
 εξανθήσεις των σποριαγγειοφόρων στους µίσχους φύλλων & τους  
 βλαστούς: µαύρες νε-κρωτικές περιοχές υπό µορφή επιµηκών κηλίδων  
 ή ραβδώσεων προκαλούν το µαρασµό & την αποξήρανσή τους, στους  
 καρπούς διάχυτες, γκριζοπράσινες µέχρι καστανές & ελαφρά  
 βυθισµένες περιοχές 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή των φυτών "εθελοντών & υπολειµµάτων, χρήση υγιών  
 φυτών, µείωση της υγρασίας στα θερµοκήπια, χρήση προστατευτικών  
 & διασυστηµατικών µυκητοκτόνων 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Κορυνοβακτηρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis 

 Συµπτώµατα Συστροφή του ελάσµατος προς τα επάνω, νέκρωση φύλλων, κιτρινωπός 
  έως καστανός µεταχρωµατισµός των αγγείων, σήψη &  
 µεταχρωµατισµός προσβεβληµένων ιστών, καταστροφή φλοιού &  
 δηµιουργία ελκών 

 Αντιµετώπιση Με θερµότητα, µε χηµικές ουσίες, µε συνδυασµό θερµότητας &  
 χηµικών ουσιών, σχετικά υψηλές θερµοκρασίες 25-28°C, υψηλή  
 σχετική υγρασία, έλλειψη φωτισµού, αµειψισπορά, ηλιοαπολύµανση,  
 καταπολέµηση των εντόµων εδάφους, καταστροφή υπολειµµάτων,  
 εκρίζωση & καταστροφή ασθενούντων φυτών 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή µάρανση 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas solanacearum 

 Συµπτώµατα Μερικός ή ολικός µαρασµός του φυλλώµατος, ξήρανση του φυτού,  
 χλώρωση φυλλώµατος, νανισµός, καστανός µεταχρωµατισµός αγγείων  
 ξύλου, έκκριση βλεννώδους υγρού 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιών φυταρίων, καταπολέµηση εντόµων εδάφους,  
 καταπολέµηση νηµατωδών, αµειψισπορά 5-7 ετών, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, εκρίζωση και καταστροφή µε φωτιά, χρήση ανθεκτικών  
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 ποικιλιών, καλή αποστράγγιση του εδάφους 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή κηλίδωση 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas viridiflava 

 Συµπτώµατα Αργυρόχρωµος µεταχρωµατισµός 

 Αντιµετώπιση - 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του µωσαϊκού του καπνού & Ιός του µωσαϊκού της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Tobacco Mosaic Virus (TMV) & Tomato Mosaic Virus (ToMV) 

 Συµπτώµατα Μωσαϊκό, νανισµός φυτών, µικροφυλλία, παραµόρφωση,  
 ποικιλόχρωση, στένωση ή & νηµάτωση, νέκρωση, µειωµένη  
 ανθοφορία & καρπόδεση 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας,  
 αποµάκρυνση υπολειµµάτων καλλιέργειας µαζί µε τις ρίζες των φυτών,  
 απολύµανση διαφόρων υλικών που έρχονται σε επαφή µε τα φυτά,  
 αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυτών, χρήση ανθεκτικών ή ανεκτικών 
  ποικιλιών, βιολογική αντιµετώπιση µε  αµοιβαία ή “σταυροειδή  
 προστασία” 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του κηλιδωτού µαρασµού της τοµάτας ή Ιός του µαρασµού µετά  

 Επιστ Ονοµασία  Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) 

 Συµπτώµατα Μπρούτζινος µεταχρωµατισµός υπό µορφή δακτυλίων στην επάνω επι- 
 φάνεια του ελάσµατος, καρούλιασµα φύλλων προς τα µέσα, ξήρανση,  
 νανι-σµός φυτών, µειωµένη βλά¬στηση, µαρασµός, νέκρωση επάκριων  
 βλαστών, οι καρποί εµφανίζουν εξωτερι¬κά κηλίδες που περιβάλλονται  
 από οµόκεντρους κύκλους 

 Αντιµετώπιση Συστηµατική καταπολέµηση ζιζανίων, χρήση υγιών φυταρίων,  
 εδαφοκάλυψη µε πλαστικό, εγκατάσταση έγχρωµων κολλητικών  
 παγίδων, συστηµατική & έγκαιρη καταπολέµηση των θρίπων-φορέων,  
 αποµάκρυνση & κάψιµο των µολυσµένων φυτών, αµειψισπορά µε µη  
 ευπαθείς ξενιστές, καταστροφή γειτονικών καλλιεργειών, απολύµανση  
 εδάφους µε κοκκώδη εντοµοκτόνα ή καπνιστικά, µειωµένη κατεργασία  
 εδάφους, παρακολούθηση της διακύµανσης των πληθυσµών των  
 θρίπων-φορέων 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του ποικιλοχλωρωτικού νανισµού της µελιτζάνας 

 Επιστ Ονοµασία  Eggplant Mottled Dwarf Virus (EMDV) 

 Συµπτώµατα Αποχρωµατισµός, πάχυνση & βράχυνση νεύρων, συστροφή  
 (καρούλιασµα) φύλλων, νανισµός, παραµόρφωση καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, αποµάκρυνση & καταστροφή µολυσµένων  
 φυτών, αποµάκρυνση & καταστροφή ζιζανίων 
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 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του θαµνώδους νανισµού της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Tomato Bushy Stunt Virus (TBSV) 

 Συµπτώµατα Θαµνώδης νανισµός φυτών, παραµόρφωση & αναδίπλωση νεαρών  
 φύλλων, στα φύλλα της βάσης χλώρωση & ιώδης αποχρωµατισµός,  
 στους καρπούς παρατηρούνται χλωρωτικοί δακτύλιοι 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση του εδάφους, χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατικός  
 έλεγχος σπορείων, αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυταρίων,  
 πλύσιµο χεριών πριν & µετά από κάθε χειρισµό των φυτών, χρήση  
 υγιών φυτών, καταστροφή υπολειµµάτων, καταπολέµηση των ζιζανίων 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του µωσαϊκού της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Cucumber Mosaic Virus (CMV) 

 Συµπτώµατα Mωσαϊκό, έντονη παραµόρφωση, στένωση φύλλων & βλαστών σε  
 µορφή νήµατος ή κορδονιού, σχηµατισµός "φύλλων πτέριδος", άνθη  
 στείρα, χλώρωση παλαιότερων φύλλων κατά µήκος των νευρώσεων 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση εδάφους, χρήση υγιούς σπόρου & φυτών, Συστηµατικός  
 έλεγχος σπορείων & αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυταρίων.  
 Πλύσιµο των χεριών µε σαπούνι & άφθονο νερό πριν & µετά από κάθε  
 χειρισµό των φυτών στα σπορεία & τις καλλιέργει¬ες, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, καταπολέµηση ζιζανίων 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Αλευρώδης του καπνού ή του βάµβακος ή της γλυκοπατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Bemisia tabaci 

 Συµπτώµατα Κιτρίνισµα φύλλων, φυλλόπτωση, κάλυψη φυτικών οργάνων µε  
 µελιτώµατα, ανάπτυξη καπνιάς, χλωρώσεις 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή υπολειµµάτων & αυτοφυών ξενιστών µε ζιζανιοκτόνα,  
 χρήση κίτρινων παγίδων, χρήση εντοµοστεγών διχτυών, µε φυσικούς  
 εχθρούς (Eretmocerus eremicus, E. mundus, Macrolophus  
 caliginosus, M. Pygmaeus & Nesidiocoris tenuis), χηµικά σκευάσµατα  
 (οργανοχλωριωµένο endosulfan, πυρεθρινοειδή, µίγµατα δραστικών  
 ουσιών, οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα, χλωρονικοτινιλικά  
 εντοµοκτόνα, ρυθµιστές ανάπτυξης, παρεµποδιστές σύνθεσης χιτίνης ή 
  µιµητικά της δράσης της ορµόνης νεότητας) 
       Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Θρίπας του καπνού, θρίπας του κρεµµυδιού 

 Επιστ Ονοµασία  Thrips tabaci 

 Συµπτώµατα Αργυροφυλλία, κηλίδες µαύρων αποχωρηµάτων στους ιστούς,  
 µεταχρωµατισµός, µαρασµός, παραµορφώσεις βλαστών 

 Αντιµετώπιση Αυστηρά µέτρα υγιεινής, αυστηρός έλεγχος νεαρών φυταρίων,  
 ψεκασµός σκελετού & υλικών κάλυψης θερµοκηπίων, τοποθέτηση  
 εντοµοστεγών διχτυών, οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα ή πυρεθρίνες, 
  χρήση µπλε παγίδων,  κάλυψη εδάφους µε πλαστικό, χρήση  
 διασυστηµατκών καρβαµιδικών εντοµοκτόνων εδάφους 
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 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Φυλλορύκτης της τοµάτας ή Τούτα ή Τοµατόσκωρος 

 Επιστ Ονοµασία  Tuta absoluta 

 Συµπτώµατα Στενές στοές οι οποίες γρήγορα γίνονται πλατιές & ακανόνιστες,  
 νέκρωση προσβεβληµένων περιοχών ή ολόκληρου του φύλλου, µαύρα  
 περιττώµατα στο εξωτερικό των στοών, προσβολή καρπών όσο είναι  
 πράσινοι, διάνοιξη οπής στην πλευρά του κάλυκα, σήψη των καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιών φυταρίων, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού (στα ανοίγµατα  
 εξαερισµού), αποµάκρυνση & καταστροφή υπολειµµάτων (πεσµένων  
 καρπών, ζιζανίων), βιολογική καταπολέµηση µε τα ωφέλιµα αρπακτικά  
 Nesidiocoris tenuis & Macrolophus caliginosus,  χρήση παγίδων  
 νερού Tutasan µε τις ειδικές κάψουλες φεροµόνης Pherodis, χρήση  
 σκευασµάτων Bacillus thurigensis, χρήση εντοµοκτόνων 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Αφίδα της πεπονιάς ή του βαµβακιού 

 Επιστ Ονοµασία  Aphis gossypii 

 Συµπτώµατα Εξασθένιση φυτού, συστροφή (καρούλιασµα) φύλλων, µείωση  
 παραγωγής, µελιτώδη εκκρίµατα, εµφάνιση καπνιάς 

 Αντιµετώπιση Χρήση κίτρινων παγίδων, χρήση εντοµοκτόνων όπως: Imidacloprid,  
 acetamiprid, thiacloprid, pymetrozine, πυρεθρίνες, Savona,  
 malathion, cypermethin, azadirachtin, dimethoate, diazinon, κ.α.,  
 χρήση επενδεδυµένου σπόρου µε διασυστηµατικά εντοµοκτόνα,  
 βιολογική καταπολέµηση µε Aphidius colemani & A. abdominalis,  
 Aphidoletes aphidimyza 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Φθοριµαία 

 Επιστ Ονοµασία  Pthorimaea operculella 

 Συµπτώµατα Μάρανση φύλλων & βλαστών, στοές στους άγουρους καρπούς 

 Αντιµετώπιση Χρήση καθαρού πολλαπλασιαστικού υλικού, καταστροφή  
 υπολειµµάτων της καλλιέργειας, χρήση φεροµονικών παγίδων,  
 ψεκασµοί µε deltamethrine, endosulfan, dimethoate, methomyl,  
 acephate, spinosad, cyfluthrin, indoxacarb, methoxyfenozide 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  ∆ορυφόρος της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Leptinotarsa decemlineata 

 Συµπτώµατα Αποφύλλωση φυτών 

 Αντιµετώπιση Αρόσεις για την καταστροφή των διαχειµαζόντων ατόµων,  
 αµειψισπορά, καταστροφή φυτικών υπολειµµάτων Ψεκασµοί µε  
 carbaryl, malathion, endosulfan, methomyl, πυρεθρίνες  
 (deltamethine, a-cypermethine), νεονικοτινοειδή, παρεµποδιστές  
 σύνθεσης χιτίνης: lufenuron (Match), hexaflumuron (Consult), χρήση  
 σκευασµάτων του Bacillus thuringiensis var tenebrionis 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 
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 Κοινή Ονοµασία  Αλευρώδης των θερµοκηπίων 

 Επιστ Ονοµασία  Trialeurodes vaporariorum 

 Συµπτώµατα Άµεση ζηµιά µέσω της µύζησης φυτικών χυµών & εξασθένισης του  
 φυτού. Έµµεση ζηµιά λόγω µελιτωδών αποχωρηµάτων & ανάπτυξης  
 του συµπλόκου των µυκήτων της καπνιάς 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή υπολειµµάτων, χρήση  
 εντοµοστεγούς διχτύου, συστηµατικός έλεγχος για έγκαιρη εντόπιση &  
 αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυταρίων. Παρακολούθηση  
 πληθυσµού µε την χρήση κίτρινων παγίδων, εξαπόλυση του  
 παρασιτοειδούς Encarsia formosa, χρήση αρπακτικών εντόµων όπως:  
 Macrolophus sp., Nesidiocoris tenuis, χρήση σκευασµάτων όπως:  
 buprofezin, pyriproxyfen, imidacloprid, Savona, a-cypermethrin,  
 acetamiprid, thiamethoxam, thiacloprid, azadirachtin, pymetrozine,  
 ριζοπότισµα µε νεονικοτινοειδή σκευάσµατα 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Λιριόµυζα ή σιδηρόδροµος 

 Επιστ Ονοµασία  Liriomyza trifolii de Meijere, L. sativa, L. Bryoniae 

 Συµπτώµατα Λεπτές οφιοειδείς στοές, µείωση φωτοσυνθετικής επιφάνειας, ξήρανση 
  φύλλων, δυσχέρεια ανάπτυξης φυτών, ποιοτική υποβάθµιση  
 φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή  υπολειµµάτων, χρήση υγιών φυταρίων, πρόληψη µε  
 αρόσεις, καταστροφή ζιζανίων, χρήση εντοµοστεγούς δικτύου, χρήση  
 κίτρινων παγίδων, απολύµανση εδάφους, χρήση εντοµοκτόνων  
 εδάφους & εντοµοκτόνων φυλλώµατος χηµική καταπολέµηση:  
 dimethoate, abamectin (Vertimec), diazinon, spinosad, cyromazine  
 (Trigard), βιολογική καταπολέµηση (υπό µορφή βιολογικού  
 σκευάσµατος): Diglyphus iseae, Dacnusa sibirica, Chrysocoris parksi  
 &  Opius pallipes, χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Αφίδα της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Macrosiphum euphorbiae 

 Συµπτώµατα Έντονο καρούλιασµα των φύλλων στις βλαστικές κορυφές των φυτών 

 Αντιµετώπιση Αποµάκρυνση αυτοφυών φυτών, χρήση εντοµοστεγούς διχτύου, χρήση 
  κίτρινων παγίδων, χρήση του παρασιτοειδούς Aphelinus abdominalis  
 Για το Myzus persicae µπορεί να χρησιµοποιηθεί το Aphidius  
 matricariae και A. Colemani, ψεκασµοί µε Savona, Pirimor,  
 Imidacloprid, Thiacloprid, Acetamiprid, Thiamethoxam, azadirachtin, 
  Pymetrozine (Plenum), malathion, dimethoate, diazinon,  
 deltamethrin (Desis), chlorpyrifos 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Κοινός τετράνυχος 

 Επιστ Ονοµασία  Tetranychus urticae 

 Συµπτώµατα Κίτρινες ή καστανες κηλίδες αποχρωµατισµού 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή αυτοφυών φυτών, αύξηση της σχετικής υγρασίας,  
 ισορροπηµένη λίπανση, ψεκασµοί µε ακαρεοκτόνα όπως: cyhexatin  
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 (Pennstyl), fenbutatin oxide (Vendex), dicofol, bifenthrin (Talstar),  
 dichlorvos, abamectin, etoxazole (Borneo), βιολογική καταπολέµηση  
 µε την χρήση αρπακτικών ακάρεων όπως Phytoseiulus persimilis &  
 Amplyseius californicus 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Μπρούτζινη ακαρίωση της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Aculops lycopersici 

 Συµπτώµατα Υπόφαιες κηλίδες, συστροφή των φύλλων, σκωριόχρωµος  
 µεταχρωµατισµός, τα φυτά αποκτούν όψη µαρασµού, ξήρανση φυτού 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή µολυσµένων φυτών, απολύµανση χώρου, χρήση υγιών  
 φυτών, συχνά ποτίσµατα, αµειψισπορά, χρήση θείου, cyhextain,  
 dicofol+tetradifon, azocyclothin, propargite, monocropgos, χρήση  
 αρπακτικών ακάρεων Homeopronematus anconai & Agistemus  
 exsertus, χρήση φυσικών εχθρών, χρήση εντοµοπαθογόνου µύκητα  
 Hirsutella thompsonii 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Polyphagotarsonemus lanatus 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση φύλλων, συστροφή φύλλων, µεταχρωµατισµός φύλλων 
  , παραµόρφωση ανθέων, αλλοίωση χρώµατος ανθέων, µπρούτζινος  
 µεταχρωµατισµός, συστροφή βλαστών, παραµόρφωση καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση φαρµάκων Mancozeb (µυκητοκτόνο), Dicofol (εντοµοκτόνο),  
 θειάφι, οµαιτ 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ριζοκτονία 

 Επιστ Ονοµασία  Thanatephorus cucumeris (ατελής µορφή Rhizoctonia solani) 

 Συµπτώµατα Καχεξία, χλώρωση, καρούλιασµα φύλλων, µαρασµός (Τήξεις φυταρίων, 
  έλκος του λαιµού, προσβολή ριζών & φύλλων & σήψη καρπών) 

 Αντιµετώπιση Ηλιοαπολύµανση εδάφους, αποφυγή επαφής των καρπών στο έδαφος,  
 µείωση της υγρασίας, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χρήση  
 φυσικών κατασταλτικών εδάφους 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Βερτισιλλίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Verticillium dahliae & Verticillium alboatrum 

 Συµπτώµατα Καστανός ή βαθύς καστανός µεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου σε  
 επιµήκη ή εγκάρσια τοµή του στελέχους, µεσονεύρια χλώρωση,  
 νέκρωση χλωρωτικών ιστών, µαρασµός & πτώση φύλλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών & υβριδίων, ηλιοαπολύµανση,  
 εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα 

 Καλλιέργεια Πατάτα 
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 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici 

 Συµπτώµατα Καστανός ή βαθύς καστανός µεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου σε  
 επιµήκη ή εγκάρσια τοµή του στελέχους. Έλασµα κατώτερων φύλλων  
 αρχικά µεσονεύρια χλώρωση, εν συνεχεία νέκρωση χλωρωτικών ιστών, 
  µαρασµός & πτώση φύλλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών & υβριδίων, ηλιοαπολύµανση ή  
 απολύµανση εδάφους µε ατµό, εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα,  
 ισορροπηµένη λίπανση 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Σκληρωτινίαση 

 Επιστ Ονοµασία  Sclerotinia sclerotiorum 

 Συµπτώµατα Υδατώδης µεταχρωµατισµός των ιστών, σχήσιµο στο σηµείο  
 προσβολής, µαλακή & υγρή σήψη, υδατώδεις εκτεταµένες κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Αποφυγή υπερβολικής υγρασίας, βαθύ όργωµα εδάφους, άµεση  
 αποµάκρυνση & καταστροφή προσβεβληµένων φυτών, αµειψισπορά 3- 
 4 ετών µε σιτηρά 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Σκληρωτίαση 

 Επιστ Ονοµασία  Corticium rolfsii 

 Συµπτώµατα Καστανή µέχρι µαύρη σήψη του στελέχους που εµφανίζεται κοντά στο  
 λαιµό του φυτού 

 Αντιµετώπιση Προληπτική απολύµανση του εδάφους, αποµάκρυνση & καταστροφή  
 µε φωτιά των προσβεβληµένων φυτών µαζί µε ολόκλη¬ρο το ριζικό  
 τους σύστηµα, αµειψισπορά 3-4 ετών µε σιτηρά, προσθήκη αζώτου (Ν)  
 µε µορφή νιτρικού ασβεστίου ή νιτρικής αµ¬µωνίας, καλή  
 αποστράγγιση του αγρού 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Thielaviopsis basicola (Chalara elegans) 

 Συµπτώµατα - 

 Αντιµετώπιση Εγκατάσταση των λαχανικών κάθε χρόνο σε νέες θέσεις, επιµελής &  
 έγκαιρη αποµάκρυνση φυτικών υπολειµµάτων, χρήση υγιών φυταρίων  
 κατά τη µεταφύτευση, αποφυγή υπερβολικής υγρασίας στο έδαφος,  
 κατάλληλη λίπανση, αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυτών 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Περονόσπορος 

 Επιστ Ονοµασία  Phytophthora infestans 

 Συµπτώµατα Στο έλασµα των φύλλων υποκίτρινες ή υδατώδεις, ακανόνιστου  
 σχήµατος & ασαφούς περιφερείας περιοχές χρώµατος καστανό µέχρι  
 βαθύ καστανό ή µαύρο, στη κάτω επιφάνεια αναπτύσσονται υπόλευκες  
 εξανθήσεις των σποριαγγειοφόρων στους µίσχους φύλλων & τους  
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 βλαστούς: µαύρες νε-κρωτικές περιοχές υπό µορφή επιµήκων κηλίδων  
 ή ραβδώσεων προκαλούν το µαρασµό & την αποξήρανσή τους, στους  
 καρπούς διάχυτες, γκριζοπράσινες µέχρι καστανές & ελαφρά  
 βυθισµένες περιοχές 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή των φυτών "εθελοντών & υπολειµµάτων, χρήση υγιών  
 φυτών, µείωση της υγρασίας στα θερµοκήπια, χρήση προστατευτικών  
 & διασυστηµατικών µυκητοκτόνων 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ντιντιµέλλα 

 Επιστ Ονοµασία  Didymella lycopersici 

 Συµπτώµατα Απότοµος µαρασµός & ξήρανση µερικών φυτών 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή των υπολειµµάτων & ζιζανίων, προληπτικοί ψεκασµοί,  
 χρήση υγιούς σπόρου & απολύµανση του εδάφους 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Πρώιµος περονόσπορος 

 Επιστ Ονοµασία  Alternaria solani 

 Συµπτώµατα Προφυτρωτικές & µεταφυτρωτικές τήξεις, σκοτεινές περιοχές στη βάση 
  του στελέχους, κυκλικές ή γωνιώδεις καστανές ή µαύρες κηλίδες µε  
 συγκεντρικούς κύκλους, µάρανση & πέσιµο προσβεβληµένων φύλλων,  
 στις κηλίδες σχηµατίζεται µαύρη εξάνθηση, οι ιστοί γίνονται µαύροι,  
 νεκρώνονται & τα εντόνως προσβεβληµένα φύλλα µαραίνονται &  
 πέφτουν 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή των υπολειµµάτων, χρήση υγιούς σπόρου & υγιών  
 φυταρίων, προληπτικοί ψεκασµοί ανά 7-10 ηµέρες, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, χορήγηση ισορροπηµένης λίπανσης 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Κηλίδωση των φύλλων 

 Επιστ Ονοµασία  Septoria lycopersici 

 Συµπτώµατα Κηλίδες στην αρχή υδατώδεις, αργότερα καστανέρυθρες µέχρι µαύρες  
 & τέλος γίνονται νεκρωτικές µε σκοτεινό καστανό περιθώριο & γκρίζα  
 κεντρική περιοχή 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή υπολειµµάτων & ζιζα¬νίων, χρήση υγιούς σπόρου & υγιών 
  φυταρίων, απολύµανση των προσβεβληµένων µερών των  
 θερµοκηπίων, περιορισµός υγρα¬σίας. Προληπτικοί ψεκασµοί, σε  
 διαστήµατα 7-10 ηµερών, µε διθειο¬καρβαµιδικά, βενζιµιδαζολικά, ή  
 µε χαλκούχα 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ωΐδιο 

 Επιστ Ονοµασία  Leveillula taurica (ατελή µορφή Oidiopsis sicula) 

 Συµπτώµατα Κυκλικές λευκές κηλίδες, λευκές αλευρώδεις ή κονιορτώδεις  
 εξανθήσεις, χλωρωτικές περιοχές, κατσαρώνουν, καστανό  
 χρωµατισµός & νέκρωση 
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 Αντιµετώπιση Θείο, διασυστηµατικά µυκητοκτόνα, ψεκασµό φυλλώµατος σε  
 διαστήµατα 20 ηµερών, βενζιµιδαζολικά µυκητοκτόνα 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή µάρανση 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas solanacearum 

 Συµπτώµατα Μερικός ή ολικός µαρασµός του φυλλώµατος, ξήρανση του φυτού,  
 χλώρωση φυλλώµατος, νανισµός, καστανός µεταχρωµατισµός αγγείων  
 ξύλου, έκκριση βλεννώδους υγρού 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιών φυταρίων, καταπολέµηση εντόµων εδάφους,  
 καταπολέµηση νηµατωδών, αµειψισπορά 5-7 ετών, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, εκρίζωση και καταστροφή µε φωτιά, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, καλή αποστράγγιση του εδάφους 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του µωσαϊκού του καπνού & Ιός του µωσαϊκού της τοµάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Tobacco Mosaic Virus (TMV) & Tomato Mosaic Virus (ToMV) 

 Συµπτώµατα Μωσαϊκό, νανισµός φυτών, µικροφυλλία, παραµόρφωση,  
 ποικιλόχρωση, στένωση ή & νηµάτωση, νέκρωση, µειωµένη  
 ανθοφορία & καρπόδεση 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας,  
 αποµάκρυνση υπολειµµάτων καλλιέργειας µαζί µε τις ρίζες των φυτών,  
 απολύµανση διαφόρων υλικών που έρχονται σε επαφή µε τα φυτά,  
 αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυτών, χρήση ανθεκτικών ή ανεκτικών 
  ποικιλιών, βιολογική αντιµετώπιση µε  αµοιβαία ή “σταυροειδή  
 προστασία” 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του κηλιδωτού µαρασµού της τοµάτας ή Ιός του µαρασµού µετά  

 Επιστ Ονοµασία  Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) 

 Συµπτώµατα Μπρούτζινος µεταχρωµατισµός υπό µορφή δακτυλίων στην επάνω  
 επιφάνεια του ελάσµατος, καρούλιασµα φύλλων προς τα µέσα,  
 ξήρανση, νανισµός φυτών, µειωµένη βλάστηση, µαρασµός, νέκρωση  
 επάκριων βλαστών, οι καρποί εµφανίζουν εξωτερικά κηλίδες που  
 περιβάλλονται από οµόκεντρους κύκλους 

 Αντιµετώπιση Συστηµατική καταπολέµηση ζιζανίων, χρήση υγιών φυταρίων,  
 εδαφοκάλυψη µε πλαστικό, εγκατάσταση έγχρωµων κολλητικών  
 παγίδων, συστηµατική & έγκαιρη καταπολέµηση των θρίπων-φορέων,  
 αποµάκρυνση & κάψιµο των µολυσµένων φυτών, αµειψισπορά µε µη  
 ευπαθείς ξενιστές, καταστροφή γειτονικών καλλιεργειών, απολύµανση  
 εδάφους µε κοκκώδη εντοµοκτόνα ή καπνιστικά, µειωµένη κατεργασία  
 εδάφους, παρακολούθηση της διακύµανσης των πληθυσµών των  
 θρίπων-φορέων 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός Υ της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Potato Y Virus (PΥV) 
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 Συµπτώµατα Πρασινοκίτρινο µωσαϊκό, παραµόρφωση, νεκρωτικές κηλίδες ή  
 δακτυλίους, νεκρώσεις νεύρων φύλλων, νεκρωτικές γραµµώσεις στους 
  βλαστούς, καχεκτική ανάπτυξη, πρόωρη νέκρωση του φυτού, στίγµατα, 
  νανισµός 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, χρήση υγιούς σπόρου,  
 αντιµετώπιση φυτών-φορέων, καταστροφή φυτών-εθελοντών,  
 καταστροφή ζιζανίων, αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυτών, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών, περιορισµός άσκοπων δραστηριοτήτων, έγκαιρη 
  εκρίζωση των φυτών, χρήση φυτών “φρουρών” συνοριακά της  
 καλλιέργειας 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Potato A Virus (PVA), Potato Virus Χ (PVX), Potato Virus M (PVM),  

 Συµπτώµατα Κίτρινος χρωµατισµός, κατσάρωµα φύλλων, µείωση ανάπτυξης 

 Αντιµετώπιση - 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Καρούλιασµα των φύλλων της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Potato Leaf-Roll Virus (PLRV) 

 Συµπτώµατα Καρούλιασµα (συστροφή) των φύλλων, νανισµός, φύλλα εύθραυστα,  
 εγκάρσια τοµή στους βλαστούς, δείχνει ότι υπάρχουν µερικές  
 νεκρώσεις στο εξωτερικό µέρος, κάτω από την επιδερµίδα του βλαστού 

 Αντιµετώπιση Καλλιέργεια µεριστωµάτων, χρήση πιστοποιηµένου σπόρου 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Tobacco Rattle Virus  (TRV) 

 Συµπτώµατα Σκούρες καφέ κηλίδες στη σάρκα, γρήγορη ξήρανση  φύλλων, νέκρωση  
 φύλλων 

 Αντιµετώπιση - 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Stolbur 

 Επιστ Ονοµασία  Potato Stolbur Phytoplasma 

 Συµπτώµατα Μάρανση & ξήρανση φυλλώµατος, κατσάρωµα φύλλων, ρόδινοιώδης  
 χρωµατισµός, ξήρανση φυτών, ελαστικοί & ζαρωµένοι κόνδυλοι,  
 νηµατώδη φύτρα 

 Αντιµετώπιση Χορήγηση υδροχλωρικής τετρακυκλίνης 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Φυµατιογόνοι νηµατώδεις 

 Επιστ Ονοµασία  Meloidogynespp 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση ριζών, ανικανότητα απορρόφησης θρεπτικών  
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 στοιχείων, ανικανότητα απορρόφησης νερού, µικρή ανάπτυξη φυτών,  
 περιορισµένη ανθοφορία, περιορισµένη καρπόδεση, κακή ποιότητα  
 καρπών, χλωρωτικό φύλλωµα, µικρότερο µέγεθος φυτού, νέκρωση  
 φυτού, µείωση παραγωγής, υποβαθµισµένη ποιότητα καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση νηµατοβόρων µυκήτων (Arhtobotrys sp.), χρήση του µύκητα  
 Verticillium chlamydosporium, χρήση του βακτηρίου Pasteuria  
 penetrans, χρήση υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων [(1,3- 
 dichloropropene, methylbromide(βρωµιούχο µεθύλιο),  
 methamsodium (vapam)], χρήση µη υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων 
  [(οργανοφωσφορικά: cadusafos, ethoprop, fenamiphos, fosthiazate,  
 καρβαµιδικά:carbofuran, oxamyl, aldicarb)], χρήση δραστικής ουσίας  
 tetrathiocarbonatesodium (Enzone) 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Χρυσονηµατώδης της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Globodera rostochiensis 

 Συµπτώµατα Καταστροφή ριζών, µειωµένη ανάπτυξη φυτών, κιτρίνισµα φύλλων,  
 αποχρωµατισµός φύλλων, µάρανση φύλλων, φτωχή ανάπτυξη ριζικού  
 συστήµατος, νέκρωση ριζών, σχηµατισµός πολυάριθµων  
 επιπρόσθετων ριζιδίων, απώλεια απόδοσης, µείωση παραγωγής 80%,  
 κύστες, φτωχή ανάπτυξη φυτών 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή φυτών εθελοντών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 εφαρµογή βιολογικών µέσων καταπολέµησης, χρήση χηµικών  
 νηµατωδοκτόνων ουσιών (οργανοφωσφορικά νηµατοδωκτόνα επαφής: 
  fenamiphos, cadusafos, fosthiazate, καρβαµιδικά νηµατοδωκτόνα  
 επαφής: aldicarb, carbofuran, oxamyl ή διασυστηµατικά   
 νηµατοδωκτόνα), χρήση καπνιστικών υλικών (dazomet, 1- 

 3dichloropropene, CH₃Br) 

 Καλλιέργεια Τοµάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Λευκός νηµατώδης της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Globodera pallida 

 Συµπτώµατα Καταστροφή ριζών, µειωµένη ανάπτυξη φυτών, κιτρίνισµα φύλλων,  
 αποχρωµατισµός φύλλων, µάρανση φύλλων, φτωχή ανάπτυξη ριζικού  
 συστήµατος, νέκρωση ριζών, σχηµατισµός πολυάριθµων  
 επιπρόσθετων ριζιδίων, απώλεια απόδοσης, µείωση παραγωγής 80%,  
 κύστες, φτωχή ανάπτυξη φυτών 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή φυτών εθελοντών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 εφαρµογή βιολογικών µέσων καταπολέµησης, χρήση χηµικών  
 νηµατωδοκτόνων ουσιών (οργανοφωσφορικά νηµατοδωκτόνα επαφής: 
  fenamiphos, cadusafos, fosthiazate, καρβαµιδικά νηµατοδωκτόνα  
 επαφής: aldicarb, carbofuran, oxamyl ή διασυστηµατικά   
 νηµατοδωκτόνα), χρήση καπνιστικών υλικών (dazomet, 1- 
 3dichloropropene, CH₃Br) 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Κοινός τετράνυχος 

 Επιστ Ονοµασία  Tetranychus urticae 

 Συµπτώµατα Κηλίδες αποχρωµατισµού 
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 Αντιµετώπιση Καταστροφή αυτοφυών φυτών, αύξηση σχετικής υγρασίας,  
 ισορροπηµένη λίπανση, ψεκασµοί µε ακαρεοκτόνα [cyhexatin  
 (Pennstyl), fenbutatinoxide (Vendex), dicofol, bifenthrin (Talstar),  
 dichlorvos, abamectin, etoxazole (Borneo)], βιολογική καταπολέµηση  
 µε αρπακτικά άκαρι (Phytoseiulus persimilis & Amplyseius  

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Polyphagotarsonemus latus 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση φύλλων, συστροφή (καρούλιασµα)  φύλλων,  
 παραµόρφωση ανθέων, αλλοίωση χρώµατος ανθέων, µπρούτζινος  
 µεταχρωµατισµός, συστροφή βλαστών, παραµόρφωση καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση φαρµάκων [Mancozeb (µυκητοκτόνο), Dicofol (εντοµοκτόνο),  
 θειάφι, οµαιτ] 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Steneotarsonemus pallidas 

 Συµπτώµατα Νάνα φυλλάρια, ρυτιδώσεις ελάσµατος φύλλων µεταξύ νευρώσεων,  
 συστροφή (καρούλιασµα) περιφέρειας φύλλων, µεταχρωµατισµός  
 ανθέων, µεταχρωµατισµός καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση βρωµιούχου µεθυλίου, εµβάπτιση σε θερµό νερό 43°C για 30  
 λεπτά, έκθεση φυτών σε κορεσµένο µε υγρασία αέρα σε 43°C για 1 ώρα 

 Καλλιέργεια Πιπεριά 

 Κοινή Ονοµασία  Φυµατιογόνοι νηµατώδεις 

 Επιστ Ονοµασία  Meloidogyne spp 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση ριζών, ανικανότητα απορρόφησης θρεπτικών  
 στοιχείων, ανικανότητα απορρόφησης νερού, µικρή ανάπτυξη φυτών,  
 περιορισµένη ανθοφορία, περιορισµένη καρπόδεση, κακή ποιότητα  
 καρπών, χλωρωτικό φύλλωµα, µικρότερο µέγεθος φυτού, νέκρωση  
 φυτού, µείωση παραγωγής, υποβαθµισµένη ποιότητα καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση νηµατοβόρων µυκήτων (Arhtobotrys sp.), χρήση του  
 µύκηταVerticillium chlamydosporium, χρήση του βακτηρίουPasteuria 
  penetrans, χρήση υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων [(1,3- 
 dichloropropene, methylbromide (βρωµιούχο µεθύλιο),  
 methamsodium (vapam)], χρήση µη υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων 
  [(οργανοφωσφορικά: cadusafos, ethoprop, fenamiphos, fosthiazate,  
 καρβαµιδικά: carbofuran, oxamyl, aldicarb)], χρήση δραστικής ουσίας  
 tetrathiocarbonatesodium (Enzone) 
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 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Chalara elegans  (Thielaviopsis basicola) 

 Συµπτώµατα Σχηµατισµός ευρυθροκάστανων κηλίδων, προσβολή ριζικού  
 συστήµατος, σάπισµα κηλίδων, αναστολή ανάπτυξης φυτού, πρόωρη  
 άνθηση,  µεταχρωµατισµός φυλλώµατος, φυλλόπτωση, µάρανση φυτού 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υγιών φυταρίων, απολύµανση  
 εδάφους [(βρωµιούχο µεθύλιο, µεθυλ-διθειοκαρβαµιδικό νάτριο, ή  
 βενζιµιδαζολικά)], απολύµανση σπόρου µε carbendazim + thiram,  
 αποφυγή αλκαλικών-ψυχρών-πολύ υγρών & βαριών εδαφών 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Μακροφοµίνα 

 Επιστ Ονοµασία  Macrophomina phaseolina 

 Συµπτώµατα Προφυτρωτική τήξη, µεταφυτρωτική τήξη, προσβολή υπέργειων  
 τµηµάτων, σχηµατισµός έλκους, βραδύτερη ανάπτυξη, προσβολή ιστών 
  εντεριώνης, προσβολή αγγείων εντεριώνης, σχηµατισµός σκληρωτίων, 
  σχηµατισµός νεκρωτικών περιοχών, χλώρωση φύλλων, µαρασµός  
 φυλλώµατος, ξήρανση φύλλων, καχεξία φυτών, νανισµός φυτών,  
 µείωση παραγωγής 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση σπόρου (benomyl ή carbendazim  
 + thiram), καταστροφή υπολειµµάτων, απολύµανση εδάφους  
 (benomyl, thiophanate-methyl, thiram, methylbromide, chloropicin), 
  ψεκασµός (benomyl ή carbendazim ή thiram+ carbendazim) 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Γιγαντοφθαλµία 

 Επιστ Ονοµασία  Big bud 

 Συµπτώµατα Πάχυνση στελεχών, πάχυνση βλαστών, ανάπτυξη ανθοφόρων  
 κωνοειδών οφθαλµών, βλαστοµανία βραχέων, βλαστοµανία παχέων  
 βλαστών, βραχυγονάτωση, φυλλωδία 

 Αντιµετώπιση Χορήγηση υδροχλωρικής τετρακυκλίνης 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Χρυσονηµατώδης της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Globodera rostochiensis 

 Συµπτώµατα Καταστροφή ριζών, µειωµένη ανάπτυξη φυτών, κιτρίνισµα φύλλων,  
 αποχρωµατισµός φύλλων, µάρανση φύλλων, φτωχή ανάπτυξη ριζικού  
 συστήµατος, νέκρωση ριζών, σχηµατισµός πολυάριθµων  
 επιπρόσθετων ριζιδίων, απώλεια απόδοσης, µείωση παραγωγής 80%,  
 κύστες, φτωχή ανάπτυξη φυτών 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή φυτών εθελοντών,  χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 εφαρµογή βιολογικών µέσων καταπολέµησης, χρήση χηµικών  
 νηµατωδοκτόνων ουσιών (οργανοφωσφορικά νηµατοδωκτόνα επαφής: 
  fenamiphos, cadusafos, fosthiazate, καρβαµιδικά νηµατοδωκτόνα  
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 επαφής: aldicarb, carbofuran, oxamyl ή διασυστηµατικά   
 νηµατοδωκτόνα), χρήση καπνιστικών υλικών (dazomet, 1- 
 3dichloropropene, CH₃Br) 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Λευκός νηµατώδης της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Globodera pallida 

 Συµπτώµατα Καταστροφή ριζών, µειωµένη ανάπτυξη φυτών, κιτρίνισµα φύλλων,  
 αποχρωµατισµός φύλλων, µάρανση φύλλων, φτωχή ανάπτυξη ριζικού  
 συστήµατος, νέκρωση ριζών, σχηµατισµός πολυάριθµων  
 επιπρόσθετων ριζιδίων, απώλεια απόδοσης, µείωση παραγωγής 80%,  
 κύστες, φτωχή ανάπτυξη φυτών 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή φυτών εθελοντών,  χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 εφαρµογή βιολογικών µέσων καταπολέµησης, χρήση χηµικών  
 νηµατωδοκτόνων ουσιών (οργανοφωσφορικά νηµατοδωκτόνα επαφής: 
  fenamiphos, cadusafos, fosthiazate, καρβαµιδικά νηµατοδωκτόνα  
 επαφής: aldicarb, carbofuran, oxamyl ή διασυστηµατικά   
 νηµατοδωκτόνα), χρήση καπνιστικών υλικών (dazomet, 1- 

 3dichloropropene, CH₃Br) 

 Καλλιέργεια Μελιτζάνα 

 Κοινή Ονοµασία  Φυµατιογόνοι νηµατώδεις 

 Επιστ Ονοµασία  Meloidogyne spp 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση ριζών, ανικανότητα απορρόφησης θρεπτικών  
 στοιχείων, ανικανότητα απορρόφησης νερού, µικρή ανάπτυξη φυτών,  
 περιορισµένη ανθοφορία, περιορισµένη καρπόδεση, κακή ποιότητα  
 καρπών, χλωρωτικό φύλλωµα, µικρότερο µέγεθος φυτού, νέκρωση  
 φυτού, µείωση παραγωγής, υποβαθµισµένη ποιότητα καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση νηµατοβόρων µυκήτων (Arhtobotrys sp.), χρήση του  
 µύκηταVerticillium chlamydosporium, χρήση του βακτηρίουPasteuria 
  penetrans, χρήση υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων [(1,3- 
 dichloropropene, methylbromide (βρωµιούχο µεθύλιο),  
 methamsodium (vapam)], χρήση µη υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων 
  [(οργανοφωσφορικά: cadusafos, ethoprop, fenamiphos, fosthiazate,  
 καρβαµιδικά: carbofuran, oxamyl, aldicarb)], χρήση δραστικής ουσίας  
 tetrathiocarbonatesodium (Enzone) 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Μακροφοµίνα 

 Επιστ Ονοµασία  Macrophomina phaseolina 

 Συµπτώµατα Προφυτρωτική τήξη, µεταφυτρωτική τήξη, προσβολή υπέργειων  
 τµηµάτων, σχηµατισµός έλκους, βραδύτερη ανάπτυξη, προσβολή ιστών 
  εντεριώνης, σχηµατισµός σκληρωτίων, σχηµατισµός νεκρωτικών  
 περιοχών, χλώρωση φύλλων, µαρασµός φυλλώµατος, ξήρανση  
 φύλλων, καχεξία φυτών, νανισµός φυτών, µείωση παραγωγής 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση σπόρου (benomyl ή carbendazim  
 + thiram), καταστροφή υπολειµµάτων, απολύµανση εδάφους  
 (benomyl, thiophanate-methyl, thiram, methylbromide, chloropicin), 
   ψεκασµός (benomyl ή carbendazim ή thiram+ carbendazim) 
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 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Γιγαντοφθαλµία 

 Επιστ Ονοµασία  Big bud 

 Συµπτώµατα Πάχυνση στελεχών, πάχυνση βλαστών, ανάπτυξη ανθοφόρων  
 κωνοειδών οφθαλµών, βλαστοµανία βραχέων, βλαστοµανία παχέων  
 βλαστών, βραχυγονάτωση, φυλλωδία 

 Αντιµετώπιση Χορήγηση υδροχλωρικής τετρακυκλίνης 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Αλευρώδης του καπνού ή του βάµβακος ή της γλυκοπατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Bemisia tabaci 

 Συµπτώµατα Κιτρίνισµα φύλλων, φυλλόπτωση, ανάπτυξη καπνιάς, χλωρώσεις 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή υπολειµµάτων, καταστροφή αυτοφυών ξενιστών, χρήση  
 κίτρινων παγίδων, χρήση εντοµοστεγών διχτυών, καταπολέµηση µε  
 φυσικούς εχθρούς (Eretmocerus eremicus, E. mundus, Macrolophus  
 caliginosus, M. Pygmaeus &Nesidiocoris tenuis), χρήση χηµικών  
 σκευασµάτων (οργανοχλωριωµένο endosulfan, πυρεθρινοειδή,  
 µίγµατα δραστικών ουσιών, οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα,  
 χλωρονικοτινιλικά εντοµοκτόνα, ρυθµιστές ανάπτυξης, παρεµποδιστές  
 σύνθεσης χιτίνης ή µιµητικά της δράσης της ορµόνης νεότητας) 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Θρίπας του καπνού, θρίπας του κρεµµυδιού 

 Επιστ Ονοµασία  Thrips tabaci 

 Συµπτώµατα Αργυροφυλλία, κηλίδες µαύρων αποχωρηµάτων στους ιστούς,  
 µεταχρωµατισµός, µαρασµός, παραµορφώσεις βλαστών 

 Αντιµετώπιση Αυστηρά µέτρα υγιεινής, αυστηρός έλεγχος νεαρών φυταρίων,  
 ψεκασµός σκελετού θερµοκηπίου, ψεκασµός υλικών κάλυψης  
 θερµοκηπίων, τοποθέτηση εντοµοστεγών διχτυών, χρήση  
 οργανοφωσφορικών εντοµοκτόνων, χρήση πυρεθρίνων, χρήση µπλε  
 παγίδων, εδαφοκάλυψη µε πλαστικό, χρήση διασυστηµατκών  
 καρβαµιδικών εντοµοκτόνων εδάφους 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Αφίδα της πεπονιάς ή του βαµβακιού 

 Επιστ Ονοµασία  Aphis gossypii 

 Συµπτώµατα Εξασθένηση φυτού, συστροφή (καρούλιασµα) φύλλων, µείωση  
 παραγωγής, µελιτώδη εκκρίµατα, εµφάνιση καπνιάς 

 Αντιµετώπιση Χρήση κίτρινων παγίδων, χρήση εντοµοκτόνων (Imidacloprid,  
 acetamiprid, thiacloprid, pymetrozine, πυρεθρίνες, Savona,  
 malathion, cypermethin, azadirachtin,dimethoate, diazinon,  
 κ.α.),χρήση επενδεδυµένου σπόρου µε διασυστηµατικά εντοµοκτόνα,  
 βιολογική καταπολέµηση (Aphidius colemani & A. abdominalis,  
 Aphidoletes aphidimyza) 

 Καλλιέργεια Πατάτα 
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 Κοινή Ονοµασία  Αιγυπτιακό σκουλήκι ή Σποντόπτερα 

 Επιστ Ονοµασία  Spodoptera littoralis 

 Συµπτώµατα Τρύπες φυλλώµατος, φάγωµα φυλλώµατος, αποφύλλωση 

 Αντιµετώπιση Χρήση φεροµονικών παγίδων, χρήση φωτεινών παγίδων, προληπτικές  
 βαθιές αρόσεις, απολύµανση εδάφους, χρήση εντοµοκτόνων εδάφους, 
  καταστροφή ζιζανίων, χρήση πιτυρούχων δολωµάτων µε εντοµοκτόνο,  
 χρήση εντοµοκτόνων δολωµάτων, χρήση σκευασµάτων Bacillius  
 thuringiensis, χρήση πυρεθρινοειδών (εντοµοκτόνα µικρής  
 υπολλειµατικής διάρκειας) cypermethrin, peremethrin,  
 esfenvalerate,alpha-cypermethrine, deltamethrine,endosulfan,  
 phosphamidon, methomyl, chlorpyriphos-methyl, carbaryl, diazinon 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Φυλλορύκτης της τοµάτας ή Τούτα ή Τοµατόσκωρος 

 Επιστ Ονοµασία  Tuta absoluta 

 Συµπτώµατα Στενές στοές οι οποίες γρήγορα γίνονται πλατιές & ακανόνιστες,  
 νέκρωση προσβεβληµένων περιοχών ή ολόκληρου του φύλλου, µαύρα  
 περιττώµατα στο εξωτερικό των στοών, προσβολή καρπών όσο είναι  
 πράσινοι, διάνοιξη οπής στην πλευρά του κάλυκα, σήψη των καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιών φυταρίων, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, αποµάκρυνση  
 υπολειµµάτων, καταστροφή υπολειµµάτων, βιολογική καταπολέµηση  
 µε ωφέλιµα αρπακτικά (Nesidiocoris tenuis & Macrolophus  
 caliginosus),  χρήση παγίδων νερού Tutasan µε τις ειδικές κάψουλες  
 φεροµόνης Pherodis, χρήση σκευασµάτων Bacillius thurigiensis,  
 χρήση εντοµοκτόνων 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Φθοριµαία 

 Επιστ Ονοµασία  Phthorimaea operculella 

 Συµπτώµατα Μάρανση φύλλων & βλαστών, στοές στους άγουρους καρπούς 

 Αντιµετώπιση Χρήση καθαρού πολλαπλασιαστικού υλικού, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, χρήση φεροµονικών παγίδων, ψεκασµοί  
 (deltamethrine, endosulfan, dimethoate, methomyl, acephate,  
 spinosad, cyfluthrin, indoxacarb, methoxyfenozide) 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  ∆ορυφόρος της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Leptinotarsa decemlineata 

 Συµπτώµατα Αποφύλλωση φυτών 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή διαχειµαζόντων ατόµων, καταστροφή φυτικών  
 υπολειµµάτων, ψεκασµοί [carbaryl, malathion, endosulfan,  
 methomyl], χρήση πυρεθρίνων (deltamethine, a-cypermethine),  
 χρήση νεονικοτινοειδών, χρήση παρεµποδιστών σύνθεσης χιτίνης  
 [lufenuron (Match), hexaflumuron (Consult)], χρήση σκευασµάτων  
 Bacillius thuringiensis var tenebrionis 

 Καλλιέργεια Πατάτα 
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 Κοινή Ονοµασία  Σιδηροσκούληκα 

 Επιστ Ονοµασία  Agriotes spp 

 Συµπτώµατα Προσβολή ριζικού συστήµατος, προσβολή φυτικών µερών κοντά στο  
 λαιµό, δηµιουργία οπών, εκκένωση εσωτερικού ρίζας 

 Αντιµετώπιση Εφαρµογή αµειψισποράς, χρήση εντοµοκτόνων εδάφους, επένδυση  
 σπόρων µε εντοµοκτόνα, αγρανάπαυση 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Καραφατµέ 

 Επιστ Ονοµασία  Agrotis segetum 

 Συµπτώµατα Προσβολή υπόγειων τµηµάτων, καταστροφή υπόγειου τµήµατος φυτών 

 Αντιµετώπιση Βαθιά οργώµατα, καταστροφή ζιζανίων, χρήση δολωµάτων, χρήση  
 εντοµοκτόνων [carbaryl, chlorpyriphos, endosulfan,  
 methylparathion], χρήση πυρεθρινοειδών [deltamethrine,  

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Πρασάγγουρας 

 Επιστ Ονοµασία  Gryllotalpa gryllotalpa 

 Συµπτώµατα Υπόγειες στοές, ανασήκωµα εδάφους, κόψιµο ριζών, µάρανση φυτών 

 Αντιµετώπιση Βαθιές αρόσεις, χρήση εντοµοκτόνων, χρήση πιτυρούχων δολωµάτων 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Λιριόµυζα 

 Επιστ Ονοµασία  Liriomyza trifolii de Meijere, L. sativa, L. Bryoniae 

 Συµπτώµατα Λεπτές οφιοειδείς στοές, µείωση φωτοσυνθετικής επιφάνειας, ξήρανση 
  φύλλων, δυσχέρεια ανάπτυξης φυτών, ποιοτική υποβάθµιση  
 φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή υπολειµµάτων, χρήση υγιών φυταρίων, πρόληψη µε  
 αρόσεις, καταστροφή ζιζανίων, χρήση εντοµοστεγούς δικτύου, χρήση  
 κίτρινων παγίδων, απολύµανση εδάφους, χρήση εντοµοκτόνων  
 εδάφους,  χρήση εντοµοκτόνων φυλλώµατος, χηµική καταπολέµηση  
 [dimethoate, abamectin (Vertimec),diazinon, spinosad, cyromazine  
 (Trigard)], βιολογική καταπολέµηση [(υπό µορφή βιολογικού  
 σκευάσµατος): Diglyphus iseae, Dacnusa sibirica, Chrysocoris parksi  
 & Opius pallipes], χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Αφίδα της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Macrosiphum euphorbiae 

 Συµπτώµατα Έντονο καρούλιασµα των φύλλων στις βλαστικές κορυφές των φυτών 

 Αντιµετώπιση Αποµάκρυνση αυτοφυών φυτών, χρήση εντοµοστεγούς διχτύου, χρήση 
  κίτρινων παγίδων, χρήση παρασιτοειδούς Aphelinus abdominalis,  
 ψεκασµοί [Savona, Pirimor, Imidacloprid, Thiacloprid, Acetamiprid,  
 Thiamethoxam, azadirachtin, Pymetrozine (Plenum), malathion,  
 dimethoate, diazinon, deltamethrin (Desis), chlorpyrifos] 
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 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Myzus persicae 

 Συµπτώµατα - 

 Αντιµετώπιση Αποµάκρυνση αυτοφυών φυτών, χρήση εντοµοστεγούς διχτύου, χρήση 
  κίτρινων παγίδων, χρήση παρασιτοειδούς Aphidius matricariae,  
 χρήση παρασιτοειδούς A. Colemani, ψεκασµοί [Savona, Pirimor,  
 Imidacloprid, Thiacloprid, Acetamiprid, Thiamethoxam, azadirachtin, 
  Pymetrozine (Plenum), malathion, dimethoate, diazinon,  
 deltamethrin (Desis), chlorpyrifos] 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Κοινός τετράνυχος 

 Επιστ Ονοµασία  Tetranychus urticae 

 Συµπτώµατα Κηλίδες αποχρωµατισµού 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή αυτοφυών φυτών, αύξηση σχετικής υγρασίας,  
 ισορροπηµένη λίπανση, ψεκασµοί µε ακαρεοκτόνα [cyhexatin  
 (Pennstyl), fenbutatinoxide (Vendex), dicofol, bifenthrin (Talstar),  
 dichlorvos, abamectin, etoxazole (Borneo)], βιολογική καταπολέµηση  
 µε αρπακτικά ακάρεα  

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Polyphagotarsonemus latus 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση φύλλων, συστροφή (καρούλιασµα)  φύλλων,  
 µεταχρωµατισµός φύλλων, παραµόρφωση ανθέων, αλλοίωση  
 χρώµατος ανθέων, µπρούτζινος µεταχρωµατισµός, συστροφή  
 βλαστών, παραµόρφωση καρπών, κάψιµο της κορυφής 

 Αντιµετώπιση Χρήση φαρµάκων [Mancozeb (µυκητοκτόνο), Dicofol (εντοµοκτόνο),  
 θειάφι (azufril, wettasul, sagethion), οµαιτ] 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Φυµατιογόνοι νηµατώδεις 

 Επιστ Ονοµασία  Meloidogyne spp 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση ριζών, ανικανότητα απορρόφησης θρεπτικών  
 στοιχείων, ανικανότητα απορρόφησης νερού, µικρή ανάπτυξη φυτών,  
 περιορισµένη ανθοφορία, περιορισµένη καρπόδεση, κακή ποιότητα  
 καρπών, χλωρωτικό φύλλωµα, µικρότερο µέγεθος φυτού, νέκρωση  
 φυτού, µείωση παραγωγής, υποβαθµισµένη ποιότητα καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση νηµατοβόρων µυκήτων (Arhtobotryssp.), χρήση του µύκητα  
 Verticillium chlamydosporium, χρήση του βακτηρίου Pasteuria  
 penetrans, χρήση υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων [(1,3- 
 dichloropropene, methylbromide(βρωµιούχο µεθύλιο),  
 methamsodium (vapam)], χρήση µη υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων 
  [(οργανοφωσφορικά: cadusafos, ethoprop, fenamiphos, fosthiazate,  
 καρβαµιδικά:carbofuran, oxamyl, aldicarb)], χρήση δραστικής ουσίας  
 tetrathiocarbonatesodium (Enzone) 
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 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Χρυσονηµατώδης της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Globodera rostochiensis 

 Συµπτώµατα Καταστροφή ριζών, µειωµένη ανάπτυξη φυτών, κιτρίνισµα φύλλων,  
 αποχρωµατισµός φύλλων, µάρανση φύλλων, φτωχή ανάπτυξη ριζικού  
 συστήµατος, νέκρωση ριζών, σχηµατισµός πολυάριθµων  
 επιπρόσθετων ριζιδίων, απώλεια απόδοσης, µείωση παραγωγής 80%,  
 κύστες, φτωχή ανάπτυξη φυτών 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή φυτών εθελοντών,  χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 εφαρµογή βιολογικών µέσων καταπολέµησης, χρήση χηµικών  
 νηµατωδοκτόνων ουσιών (οργανοφωσφορικά νηµατοδωκτόνα επαφής: 
  fenamiphos, cadusafos, fosthiazate, καρβαµιδικά νηµατοδωκτόνα  
 επαφής: aldicarb, carbofuran, oxamyl ή διασυστηµατικά   
 νηµατοδωκτόνα), χρήση καπνιστικών υλικών (dazomet, 1- 
 3dichloropropene, CH₃Br) 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Χρυσονηµατώδης της πατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Globodera pallida 

 Συµπτώµατα Καταστροφή ριζών, µειωµένη ανάπτυξη φυτών, κιτρίνισµα φύλλων,  
 αποχρωµατισµός φύλλων, µάρανση φύλλων, φτωχή ανάπτυξη ριζικού  
 συστήµατος, νέκρωση ριζών, σχηµατισµός πολυάριθµων  
 επιπρόσθετων ριζιδίων, απώλεια απόδοσης, µείωση παραγωγής 80%,  
 κύστες, φτωχή ανάπτυξη φυτών 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή φυτών εθελοντών,  χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 εφαρµογή βιολογικών µέσων καταπολέµησης, χρήση χηµικών  
 νηµατωδοκτόνων ουσιών (οργανοφωσφορικά νηµατοδωκτόνα επαφής: 
  fenamiphos, cadusafos, fosthiazate, καρβαµιδικά νηµατοδωκτόνα  
 επαφής: aldicarb, carbofuran, oxamyl ή διασυστηµατικά   
 νηµατοδωκτόνα), χρήση καπνιστικών υλικών (dazomet, 1- 
 3dichloropropene, CH₃Br) 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Νηµατώδης σήψης κονδύλων 

 Επιστ Ονοµασία  Ditylenchus destructor 

 Συµπτώµατα ∆ηµιουργία κηλίδων στους κονδύλους, ξήρανση ιστών, κοκκώδεις  
 ιστοί, συνένωση προσβεβληµένων ιστών, λεπτή επιδερµίδα κονδύλων,  
 σπάσιµο επιδερµίδας 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιών κονδύλων, εφαρµογή αµειψισποράς, καταστροφή φυτών- 
 εθελοντών, αποφυγή διασποράς µολύσµατος, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, χρήση φυτών παγίδων, χρήση νηµατωδοκτόνων 

 Καλλιέργεια Πατάτα 

 Κοινή Ονοµασία  Νεκρωτικός νηµατώδης 

 Επιστ Ονοµασία  Pratylenchus pratensis 

 Συµπτώµατα Προσβολή ριζών, νανισµός, γυµνές ρίζες µε νεκρώσεις, νέκρωση  
 ριζικών κυττάρων, έκκριση υδρολυτικών ενζύµων 
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 Αντιµετώπιση - 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Σκληρωτινίαση 

 Επιστ Ονοµασία  Sclerotinia sclerotiorum 

 Συµπτώµατα Υδατώδης µεταχρωµατισµός ιστών, σχήσιµο σηµείου προσβολής,  
 µαλακή σήψη, υγρή σήψη, υδατώδεις εκτεταµένες κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Αποφυγή υπερβολικής υγρασίας, βαθύ όργωµα εδάφους,  
 αποµάκρυνση ασθενών φυτών,  καταστροφή ασθενών φυτών, χρήση  
 ανθεκτικού γενετικού υλικού, χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής  
 διαπερατότητας, σωστή χρήση λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου  
 κυαναµίδης 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Βερτισιλλίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Verticillium dahlia & Verticillium albo-atrum 

 Συµπτώµατα Μεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου στελέχους, µεσονεύρια χλώρωση,  
 νέκρωση χλωρωτικών ιστών, µαρασµός φυλλώµατος, πτώση  
 φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, ηλιοαπολύµανση,  
 εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici 

 Συµπτώµατα Μεταχρωµατισµός αγγείων στελέχους, µεσονεύρια χλώρωση  
 ελάσµατος, νέκρωση χλωρωτικών ιστών, µαρασµός φυλλώµατος,  
 πτώση φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, ηλιοαπολύµανση,  
 απολύµανση εδάφους µε ατµό, εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα,  
 ισορροπηµένη λίπανση 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Βοτρύτης 

 Επιστ Ονοµασία  Botrytis cinerea 

 Συµπτώµατα ∆ακτυλιοειδής κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Μείωση υγρασίας, χηµική καταπολέµηση (οργανικά, διασυστηµατικά,  
 δικαρβοξιµιδικά, ανιλινο-πυριµιδι¬νικά µυκητοκτόνα), τήρηση καλής  
 υγιεινής, απολύµανση εδάφους µε πεντα¬χλωρονιτροβενζόλιο (PCNB),  
 συνδυασµένη καταπολέµηση, ασβέστωση όξινων εδαφών, ), χρήση  
 ανθεκτικού γενετικού υλικού, χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής  
 διαπερατότητας, σωστή χρήση λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου  
 κυαναµίδης 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση της αγγουριάς 
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 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f.sp. Cucumerinum 

 Συµπτώµατα Μάρανση φυλλώµατος, ξήρανση φυτού, καστανός µεταχρωµατισµός  
 αγγείων 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, χρήση εµβολιασµένων  
 ποικιλιών σε ανθεκτικά υποκείµενα, χρήση µυκητοκτόνων ουσιών,  
 χρήση βενζιµιδαζολικών (benomyl, carbendazim,  
 thiophanatemethyl), απολύµανση εδάφους µε βρωµιούχο µεθύλιο 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f.sp. Radicis-cucumerinum 

 Συµπτώµατα Καχεξία, µάρανση, ξήρανση φυτού,  σταδιακή χλώρωση φύλλων,  
 µάρανση φύλλων, κατάρρευση φύλλων, σήψη ριζών, επιµήκη έλκη,  
 καστανός µεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, χρήση εµβολιασµένων  
 ποικιλιών σε ανθεκτικά υποκείµενα, χρήση µυκητοκτόνων ουσιών,  
 χρήση βενζιµιδαζολικών (benomyl, carbendazim, thiophanatemethyl) 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Περονόσπορος 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudoperonospora cubensis 

 Συµπτώµατα Καρποφορίες  µύκητα, εξάνθηση λευκού χρώµατος, καχεκτικά φύτα,  
 ξήρανση φυτών, ξήρανση φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Μείωση σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος, αποµάκρυνση  
 υπολειµµάτων, καταστροφή υπολειµµάτων, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, προληπτικοί ψεκασµοί (maneb, mancozeb, propineb,  
 chlorothalonil), χρήση µιγµάτων καρβαµιδικών  
 (propamocarbhydrochloride + mancozeb/chlorothalonil),  χρήση  
 αλκυκοφωσφορικών (fosetyl-Al+mancozeb) χρήση φαινυλαµιδίων  
 (metalaxyl+mancozeb) µε προστατευτικά µυκητοκτόνα καθώς &  
 cymoxanil, χρήση στροµπιλουρίνων, χρήση φαινυλοπυριδιναµίνων,  
 χρήση ανθεκτικού γενετικού υλικού, χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής  
 διαπερατότητας, σωστή χρήση λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου  
 κυαναµίδης 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Κολλετότριχουµ 

 Επιστ Ονοµασία  Colleototrichum lagenarium 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές ή υδατώδεις ή νεκρωτικές κηλίδες, νέκρωση ιστού,  
 σχίσιµο ιστού, ξήρανση µίσχων, αποφύλλωση φυτών, σχηµατισµός  
 έλκους, νέκρωση τµηµάτων βλαστού, άνοστοι καρποί, πικροί καρποί,  
 ανάσχεση ανάπτυξης, έντονη παραµόρφωση, καρπόπτωση 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση ύποπτου σπόρου (captanή  
 thiram),  καταστροφή υπολειµµάτων, αποµάκρυνση αυτοφυών φυτών  
 ξενιστών, καταστροφή αυτοφυών φυτών ξενιστών, περιορισµός  
 εδαφικής υγρασίας, καλή αποστράγγιση, αερισµός καλλιεργειών υπό  
 κάλυψη, αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών,  
 ψεκασµοί µε διθειοκαρβαµιδικά &chlorothalonil, χρήση ανθεκτικών  
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 ποικιλιών 
       Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Κλαδοσπορίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Cladosporium cucumerinum 

 Συµπτώµατα Κηλίδες γωνιώδεις πράσινου έως γκριζόασπρου χρώµατος, νεύρα σαν  
 γραµµές, νέκρωση ιστού, σχίσιµο ελάσµατος, υδατώδης ελαφρά  
 βυθισµένες κηλίδες τεφρού χρώµατος, σχηµατισµός έλκους,  
 παραµόρφωση καρπών, δερµατώδη εσχάρωση, σχηµατισµός  
 αφοριστικού ιστού 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση σπόρου µε captan ή thiram, µείωση εδαφικής υγρασίας,  
 µείωση αέρος,  απολύµανση υλικών, διατήρηση θερµοκρασίας στους  
 27°C, καταστροφή υπολειµµάτων, αποµάκρυνση ασθενών φυτών,  
 καταστροφή ασθενών φυτών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, ψεκασµοί  
 µε διθειοκαρβαµιδικά , βενζιµιδαζολικά ή chlorothalonil 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Ωΐδιο 

 Επιστ Ονοµασία  Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Erysiphe  

 Συµπτώµατα Λευκές κηλίδες ελάσµατος, σχηµατισµός πυκνού επιχρίσµατος  
 αλευρώδους ή κονιορτώδους υφής, λευκή εξάνθηση, µαύρα στίγµατα,  
 µεταχρωµατισµός φυλλώµατος, νέκρωση φυλλώµατος, εξασθένηση  
 φυτού, πρώιµη ωρίµανση καρπών, ηλιακά εγκαύµατα 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή αυτοφυών ζιζανίων, χρήση ανθεκτικού φυτικού γενετικού  
 υλικού, ισορροπηµένες λιπάνσεις, χορήγηση πυριτικού καλίου,  
 επεµβάσεις µε φωσφορικά άλατα, επεµβάσεις εκχυλίσµατος φυτού  
 Reynoutriasa chalinensis, χρήση ωιδιοκτόνων φαρµάκων (θειάφι  
 σκόνη, θειάφι βρέξιµο, θειασβέστιο), χρήση προστατευτικών-επαφής  
 (dinocap, quinomethionate), χρήση διασυστηµατικών µυκητοκτόνων  
 [βενζιµιδαζολικά (benomyl), 2-αµινοπυριµιδινικά (ethirimol,  
 burimimate), παρεµποδιστές βιοσύνθεσης εργοστερόλης (triforine,  
 tridemorph, triadimefon, cyproconazole, imazalil, propiconazole,  
 penconazole, systhane, fenbuconazole),  
 οργανοφωσφορικά(pyrazophos), χρήση στροµπιλουρίνων  
 (azoxystrobin), χρήση φαινοξυκινολινών (quinoxyfen)] 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Αλτερναρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Alternaria alternata f.sp. Cucurbitae 

 Συµπτώµατα Νεκρωτικά στίγµατα, σχηµατισµός κηλίδων,  καστανόµαυρη εξάνθηση,  
 κιτρίνισµα φυλλώµατος, ξήρανση φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Μείωση σχετικής υγρασίας, παραγωγή υγιών φυτών, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, ψεκασµοί µυκητοκτόνων ουσιών (maneb,  
 chlorothalonil, dichlofluanid), ψεκασµοί δικαρβοξαµιδικών  
 ουσιών(iprodione), χρήση στροµπιλουρίνων (azoxystrobin), χρήση  
 ανθεκτικού γενετικού υλικού, χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής  
 διαπερατότητας, σωστή χρήση λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου  
 κυαναµίδης 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 
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 Κοινή Ονοµασία  Μαύρη σήψη ή κοµµίωση του στελέχους 

 Επιστ Ονοµασία  Didymella bryoniae 

 Συµπτώµατα Υδατώδεις κηλίδες, σκοτεινοπράσινη σήψη λαιµού, υδατώδεις  
 καστανές νεκρωτικές κηλίδες φυλλώµατος, µαύρες καρποφορίες  
 µύκητα, σήψη καρπών, στένωση κορυφής, καστανός µεταχρωµατισµός  
 κεντρικών ιστών, κοµµιώδης εξίδρωση 

 Αντιµετώπιση Μείωση υγρασίας, αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, ψεκασµός βενζιµιδαζολικών (chlorothalonil, iprodione 
  ή mancozeb) 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Chalara elegans  (Thielaviopsis basicola) 

 Συµπτώµατα Σχηµατισµός ευρυθροκάστανων κηλίδων, προσβολή ριζικού  
 συστήµατος, σάπισµα κηλίδων, αναστολή ανάπτυξης φυτού, πρόωρη  
 άνθηση,  µεταχρωµατισµός φυλλώµατος, φυλλόπτωση, µάρανση φυτού 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υγιών φυταρίων, απολύµανση  
 εδάφους (βρωµιούχο µεθύλιο, µεθυλ-διθειοκαρβαµιδικό νάτριο, ή  
 βενζιµιδαζολικά), απολύµανση σπόρου µε carbendazim + thiram,  
 αποφυγή αλκαλικών-ψυχρών-πολύ υγρών & βαριών εδαφών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Μακροφοµίνα 

 Επιστ Ονοµασία  Macrophomina phaseolina 

 Συµπτώµατα Προφυτρωτική τήξη, µεταφυτρωτική τήξη, προσβολή υπέργειων  
 τµηµάτων, σχηµατισµός έλκους, βραδύτερη ανάπτυξη, προσβολή ιστών 
  εντεριώνης, προσβολή αγγείων εντεριώνης, σχηµατισµός σκληρωτίων, 
  σχηµατισµός νεκρωτικών περιοχών, χλώρωση φύλλων, µαρασµός  
 φυλλώµατος, ξήρανση φύλλων, καχεξία φυτών, νανισµός φυτών,  
 µείωση παραγωγής 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση σπόρου (benomyl ή carbendazim  
 + thiram), καταστροφή υπολειµµάτων, απολύµανση εδάφους  
 (benomyl, thiophanate-methyl, thiram, methylbromide, chloropicin), 
   ψεκασµός (benomyl ή carbendazim ή thiram+ carbendazim) 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  ωνιώδης κηλίδωση 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas syringae pv. Lachrymans 

 Συµπτώµατα Υδατώδεις-γωνιώδεις-νεκρωτικές κηλίδες, υγρή σήψη 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, χρήση υγιούς σποροφύτων, χρήση ανθεκτικών  
 υβριδίων, χρήση ανεκτικών υβριδίων, περιορισµός υγρασίας  
 θερµοκηπίου, βελτίωση αερισµού θερµοκηπίου, αποφυγή ύγρανσης  
 φυλλώµατος, καταστροφή µολυσµένων φυτών, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, συστηµατική καταπολέµηση ζιζανίων,  ψεκασµός µε  
 βορδιγάλειο πολτό, ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα 
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 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή µάρανση 

 Επιστ Ονοµασία  Erwinia tracheiphila 

 Συµπτώµατα Μάρανση φύλλων, µάρανση βλαστού, µάρανση λαιµού,  µάρανση  
 φυτού, νέκρωση φυτού, αναχαίτιση αύξησης φυτού, υπερβολική  
 ανθοφορία, πολλές διακλαδώσεις, σηµεία τοµής µε ιξώδες ή  
 βλεννώδες υγρό, κολλώδης χυµός, γαλακτώδης χυµός 

 Αντιµετώπιση Φύτευση φυτών-παγίδων, χρήση εντοµοστεγούς διχτυού, χρήση  
 διασυστηµατικών εντοµοκτόνων, αποµάκρυνση µολυσµένων φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα,  
 ψεκασµός µε θειική στρεπτοµυκίνη 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή κηλίδωση της αγγουριάς & της πεπονιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas viridiflava 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες ελάσµατος, πτυχώσεις ελάσµατος, ιστοί µαλακοί,  
 χλωρωτική περιφέρεια κηλίδων, ξήρανση κεντρικής περιοχής,  
 χλώρωση περιοχής, νεκρωτικές περιοχές, νέκρωση ελάσµατος,  
 νέκρωση µίσχου, σήψη στελέχους 

 Αντιµετώπιση Περιορισµός υγρασίας, εφαρµογή χαλκούχων σκευασµάτων 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή σήψη 

 Επιστ Ονοµασία  Erwinia carotovora spp. carotovora, Erwinia chrysanthemi,  

 Συµπτώµατα Κιτρίνισµα φύλλων, µάρανση φύλλων, ξήρανση φύλλων,  
 µεταχρωµατισµός αγγείων στελέχους, µάρανση στελέχους, σήψη  
 στελέχους, νέκρωση στελέχους, σήψη καρπών 

 Αντιµετώπιση Περιορισµός υγρασίας, εφαρµογή χαλκούχων σκευασµάτων 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Cucumber Mosaic Virus (CMV) 

 Συµπτώµατα Νανισµός φυτών, ξήρανση φυτών, διαφάνεια νευρώσεων, µωσαϊκό,  
 ποικιλοχλώρωση, σχηµατισµός κίτρινων κηλίδων, αποπληξία φυτών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της καρπουζιάς 1 

 Επιστ Ονοµασία  Watermelon Virus -1 

 Συµπτώµατα Μειωµένη ανάπτυξη φυτών, νανισµός, πράσινο µωσαϊκό,  
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 παραµόρφωση φυτών, φλυκταινοειδές µωσαϊκό, στένωση ελάσµατος  
 φύλλων, νηµάτωση, παραµορφώσεις καρπών (βαθύνσεις, εξογκώµατα  
 επιφάνειας, µεταχρωµατισµός) 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της καρπουζιάς 2 

 Επιστ Ονοµασία  Watermelon Virus -2 

 Συµπτώµατα Χλώρωση νευρώσεων, ποικιλοχλώρωση, φλυκταινοειδές µωσαϊκό,  
 δεσµίωση, στένωση, ελλιπές έλασµα, νηµάτωση φύλλων, αναστολή  
 αύξησης φυτού, έντονη παραµόρφωση καρπών, ακανόνιστες  
 βαθύνσεις καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Κίτρινο µωσαϊκό της κοινής κολοκυθιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) 

 Συµπτώµατα ∆εσµίωση, στένωση, δαντελλοποίηση φύλλων, νανισµός φυτών,  
 παραµόρφωση καρπών (σφαιρικά εξογκώµατα, σκουρότερες  
 βαθύνσεις), χλώρωση νευρώσεων, µείωση µεγέθους, φλυκταινοειδές  
 µωσαϊκό, νεκρώσεις φυτών, µη εµπορεύσιµοι καρποί,  µείωση ανθέων, 
  παραµόρφωση σπερµάτων, µικρή βλαστικότητα 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Κίτρινη στίξη της κοινής κολοκυθιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Zucchini Yellow Fleck Virus (ZYFV) 

 Συµπτώµατα Κίτρινες κηλίδες, µείωση ανάπτυξης φυτών, παραµόρφωση καρπών,  
 µείωση παραγωγικότητας φυτών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση ασθενών  
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 φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, συστηµατική καταπολέµηση  
 αφίδων, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία   Ιός του πράσινου ποικιλοχλωρωτικού µωσαϊκού της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) 

 Συµπτώµατα Ποικιλοχλώρωση φύλλων, παραµόρφωση φύλλων (φλυκταινώδης  
 επιφάνεια), µειωµένη ανάπτυξη φυτών, εσωτερική αποσύνθεση καρπών 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση εδάφους (βρωµιούχο µεθύλιο),  χρήση υγιούς σπόρου,  
 αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, χρήση  
 υγιών φυτών, απολύµανση εργαλείων, χρήση πιστοποιηµένου σπόρου 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Του µωσαϊκού της κολοκυθιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Squash Mosaic Virus (SqMV) 

 Συµπτώµατα Κίτρινες κηλίδες, διασυστηµατική χλώρωση νευρώσεων, λεύκανση  
 νευρώσεων, κίτρινος περινεύριος µεταχρωµατισµός, συστροφή  
 (καρούλιασµα) νεαρών φύλλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, αποµόνωση ευπαθών καλλιεργειών, χηµική  
 καταπολέµηση εντόµων-φορέων, αποµάκρυνση ασθενών φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση ανεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός της νεκρωτικής κηλιδώσεως της πεπονιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Melon Necrotic Spot Virus (MNSV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, νεκρωτικές κηλίδες, ξήρανση ελάσµατος,  
 εµφάνιση ραβδώσεων ελάσµατος, εµφάνιση ραβδώσεων µίσχων,  
 συστροφή (καρούλιασµα)  φύλλων, µαρασµός φυλλώµατος, νέκρωση  
 φύλλων 

 Αντιµετώπιση Εµβολιασµός φυτών, χρήση ανθεκτικών υποκειµένων, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός της κηλίδωσης των φύλλων της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Cucumber Leaf spot Virus (CLSV) 

 Συµπτώµατα - 

 Αντιµετώπιση - 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός της κίτρινης δακτυλιωτής κηλιδώσεως της αγκινάρας 

 Επιστ Ονοµασία  Artichoke Yellow Ringspot Virus (AYRV) 

 Συµπτώµατα Μωσαϊκό, κίτρινες δακτυλιωτές κηλιδώσεις, υπερπλασίες, νανισµός  
 µολυσµένων φυτών, βραχυγονάτωση στελέχους 
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 Αντιµετώπιση Απολύµανση εδάφους (βρωµιούχο µεθύλιο), χρήση υγιούς σπόρου,  
 καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση µολυσµένων φυτών, εκρίζωση  
 ύποπτων φυτών, καταστροφή µολυσµένων φυτών, καταστροφή  
 ύποπτων φυτών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του ποικιλοχλωρωτικού νανισµού της µελιτζάνας 

 Επιστ Ονοµασία  Eggplant Mottled Dwarf Virus (EMDV) 

 Συµπτώµατα Αποχρωµατισµός, πάχυνση νεύρων, βράχυνση νεύρων, τραχιά  
 επιφάνεια φύλλων, συστροφή(καρούλιασµα) φύλλων, νανισµός φυτού,  
 παραµόρφωση καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση  
 ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων φυτών, καταστροφή ασθενών  
 φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του ψευδοϊκτέρου των τεύτλων 

 Επιστ Ονοµασία  Beet Pseudo-Yellow Virus (BPYV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, καθολικός ίκτερος φυλλικής επιφάνειας, ίκτερος  
 ελάσµατος φύλλων, εύθραυστα φύλλωµα, νέκρωση φυλλώµατος,  
 µικροί καρποί 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων,  
 καταπολέµηση αφίδων, εκρίζωση ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία   Ιός της διαταραχής του κίτρινου νανισµού των κολοκυνθοειδών 

 Επιστ Ονοµασία  Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus (CYSDV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, καθολικός ίκτερος φυλλικής επιφάνειας, ίκτερος  
 ελάσµατος φύλλων, εύθραυστα φύλλωµα, νέκρωση φυλλώµατος,  
 µικροί καρποί 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων,  
 καταπολέµηση αφίδων, εκρίζωση ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  ∆υτικός κιτρινοϊός των τεύτλων 

 Επιστ Ονοµασία  Beet Western Yellow Virus (BWYV) 

 Συµπτώµατα Μεσονεύρια χλώρωση, νανισµός, χλωρωτική κηλίδωση µεσονεύριων  
 περιοχών, αύξηση µεσονεύριου ιστού, ίκτερος ελάσµατος, αύξηση  
 πάχους ελάσµατος, εύθραυστα φύλλα, φύλλα µε δερµατώδη υφή 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση  
 ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών, καταπολέµηση αφίδων, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών 
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 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Αφιδοµεταδιδόµενου ίκτερου των κολοκυνθοειδών 

 Επιστ Ονοµασία  Cucurbit Aphid-Borne Yellow Virus (CABYV) 

 Συµπτώµατα Λαµπερό κιτρίνισµα ελάσµατος, αύξηση πάχους ελάσµατος, µείωση  
 παραγωγικότητας, υψηλό ποσοστό ανθόρροιας, µείωση παραγωγής 51% 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση  
 ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών, καταπολέµηση αφίδων, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  “∆έρµα βατράχου” της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Cucumber Toad Skin Virus (CTSV) 

 Συµπτώµατα Συστροφή (καρούλιασµα) φύλλων, ρυτιδωµένα φύλλα, λεύκανση  
 νεύρων, κιτρίνισµα νεύρων, µικρά µεσογονάτια διαστήµατα, µειωµένη  
 ανάπτυξη φυτών, παραµόρφωση καρπών, εµφάνιση µωσαϊκού,  
 δηµιουργία εξογκωµάτων 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση  
 ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών, καταπολέµηση αφίδων, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Αλευρώδης του καπνού ή του βάµβακος ή της γλυκοπατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Bemisia tabaci 

 Συµπτώµατα Κιτρίνισµα φύλλων, φυλλόπτωση, κάλυψη φυτικών οργάνων µε  
 µελιτώµατα, ανάπτυξη καπνιάς, χλωρώσεις 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή υπολειµµάτων, καταστροφή αυτοφυών ξενιστών, χρήση  
 κίτρινων παγίδων, χρήση εντοµοστεγών διχτυών, µε φυσικούς εχθρούς 
  (Eretmocerus eremicus, E. mundus, Macrolophus caliginosus, M.  
 Pygmaeus &Nesidiocoris tenuis), χηµικά σκευάσµατα  
 (οργανοχλωριωµένο endosulfan, πυρεθρινοειδή, µίγµατα δραστικών  
 ουσιών, οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα, χλωρονικοτινιλικά  
 εντοµοκτόνα, ρυθµιστές ανάπτυξης, παρεµποδιστές σύνθεσης χιτίνης ή 
  µιµητικά της δράσης της ορµόνης νεότητας) 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Θρίπας του καπνού, θρίπας του κρεµµυδιού 

 Επιστ Ονοµασία  Thrips tabaci 

 Συµπτώµατα Αργυροφυλλία, κηλίδες µαύρων αποχωρηµάτων στους ιστούς,  
 µεταχρωµατισµός, µαρασµός, παραµορφώσεις βλαστών 

 Αντιµετώπιση Αυστηρά µέτρα υγιεινής, αυστηρός έλεγχος νεαρών φυταρίων,  
 ψεκασµός σκελετού θερµοκηπίων, ψεκασµός υλικών κάλυψης  
 θερµοκηπίων, τοποθέτηση εντοµοστεγών διχτυών, χρήση  
 οργανοφωσφορικών εντοµοκτόνων, χρήση πυρεθρίνων, χρήση µπλε  
 παγίδων, εδαφοκάλυψη µε πλαστικό, χρήση διασυστηµατκών  
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 καρβαµιδικών εντοµοκτόνων εδάφους 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Αφίδα της πεπονιάς ή του βαµβακιού 

 Επιστ Ονοµασία  Aphis gossypii 

 Συµπτώµατα Εξασθένηση φυτού, συστροφή (καρούλιασµα) φύλλων, µείωση  
 παραγωγής, µελιτώδη εκκρίµατα, εµφάνιση καπνιάς 

 Αντιµετώπιση Χρήση κίτρινων παγίδων, χρήση εντοµοκτόνων (Imidacloprid,  
 acetamiprid, thiacloprid, pymetrozine, πυρεθρίνες, Savona,  
 malathion, cypermethin, azadirachtin,dimethoate, diazinon, κ.α.),  
 χρήση επενδεδυµένου σπόρου µε διασυστηµατικά εντοµοκτόνα,  
 βιολογική καταπολέµηση (Aphidius colemani & A. abdominalis,  
 Aphidoletes aphidimyza) 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Πράσινο σκουλήκι 

 Επιστ Ονοµασία  Helicoverpa armigera 

 Συµπτώµατα Ορύσσει στοές σε καρπούς & βλαστούς 

 Αντιµετώπιση Τοποθέτηση εντοµοστεγών διχτυών, ψεκασµός µε σκευάσµατα  
 Bacillius thurigiensis, χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης, χρήση  
 εντοµοκτόνων,   καταστροφή προσβεβληµένων φυτικών  
 τµηµάτων,τοποθέτηση εντοµοστεγών διχτυών, χρήση παγίδων,  
 ψεκασµός σκευασµάτων Bacillius thuringiensis (Xentari, Agree,  
 Bactospeine), χρήση σκευασµάτων HNPV, χρήση ρυθµιστών  
 ανάπτυξης [Diflubenzuron (Dimilin), methoxyfenozide (Runner),  
 tebufenozide (Mimic), lufenuron (Match)], ψεκασµοί  
 εντοµοκτόνων[azadirachtin, chlorpyriphos - methyl, chlorpyriphos,  
 carbaryl, permethrin, deltamethrin (Desis), cypermethrin, Fastac,  
 lamdacyhalothrin (Karate), indoxacarb (Steward)] 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Rhaphidopalpa (Aulacophora) foveicollis 

 Συµπτώµατα ∆ηµιουργία στοών, φάγωµα φύλλων, φάγωµα οφθαλµών, φάγωµα  
 ανθέων, φάγωµα ριζών 

 Αντιµετώπιση Χρήση εντοµοκτόνων εδάφους, ψεκασµοί εντοµοκτόνων(ροτενόνη,  
 πυρεθροειδή, carbaryl, κ.α) 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Ρυγχωτή βρωµούσα 

 Επιστ Ονοµασία  Aelia rostrata 

 Συµπτώµατα Αποχρωµατισµοί, παραµορφώσεις 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή φυτών ξενιστών, χρήση  
 εντοµοστεγών δικτύων,  χηµική καταπολέµηση [καρβαµιδικά,  
 οργανοχλωριοµένα, πυρεθροειδή (deltamethrin, a-cypermethin),  
 malathion, Savona], βιολογική καταπολέµηση µε την παρασιτική  
 σφήκα Trissolcus basalis 
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 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Πράσινη βρωµούσα 

 Επιστ Ονοµασία  Nezara viridula 

 Συµπτώµατα Σκούρες κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή φυτών ξενιστών, χρήση  
 εντοµοστεγών δικτύων,  χηµική καταπολέµηση [καρβαµιδικά,  
 οργανοχλωριοµένα, πυρεθροειδή (deltamethrin, a-cypermethin),  
 malathion, Savona], βιολογική καταπολέµηση µε την παρασιτική  
 σφήκα Trissolcus basalis 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Αλευρώδης των θερµοκηπίων 

 Επιστ Ονοµασία  Trialeurodes vaporariorum 

 Συµπτώµατα Μύζηση φυτικών χυµών,εξασθένηση φυτού, µελιτώδη αποχωρήµατα,  
 ανάπτυξησυµπλόκου µυκήτων καπνιάς 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή υπολειµµάτων, χρήση  
 εντοµοστεγούς διχτύου, έλεγχος έγκαιρης εντόπισης προσβεβληµένων  
 φυταρίων, αποµάκρυνση προσβεβληµένων φυταρίων,  
 παρακολούθηση πληθυσµού µε την χρήση κίτρινων παγίδων,  
 εξαπόλυση παρασιτοειδούς Encarsia formosa, χρήση αρπακτικών  
 εντόµων όπως (Macrolophus sp., Nesidiocoris tenuis), χρήση  
 σκευασµάτων (buprofezin, pyriproxyfen, imidacloprid, Savona, a- 
 cypermethrin, acetamiprid, thiamethoxam, thiacloprid,  
 azadirachtin, pymetrozine), ριζοπότισµα µε νεονικοτινοειδή  

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Λιριόµυζα ή σιδηρόροµος 

 Επιστ Ονοµασία  Liriomyza trifolii de Meijere, L. Sativa, L. Bryoniae 

 Συµπτώµατα Λεπτές οφιοειδείς στοές, µείωση φωτοσυνθετικής επιφάνειας, ξήρανση 
  φύλλων, δυσχέρεια ανάπτυξης φυτών, ποιοτική υποβάθµιση  
 φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή  υπολειµµάτων, χρήση υγιών φυταρίων, πρόληψη µε  
 αρόσεις, καταστροφή ζιζανίων, χρήση εντοµοστεγούς δικτύου, χρήση  
 κίτρινων παγίδων, απολύµανση εδάφους, χρήση εντοµοκτόνων  
 εδάφους, χρήση εντοµοκτόνων φυλλώµατος, χηµική καταπολέµηση  
 [dimethoate, abamectin (Vertimec), diazinon, spinosad, cyromazine  
 (Trigard)], βιολογική καταπολέµηση [(υπό µορφή βιολογικού  
 σκευάσµατος): Diglyphusiseae, Dacnusasibirica,  
 Chrysocorisparksi&Opiuspallipes], χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Κοινός τετράνυχος 

 Επιστ Ονοµασία  Tetranychus urticae 

 Συµπτώµατα Κίτρινες ή καστανές κηλίδες αποχρωµατισµού 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή αυτοφυών φυτών, αύξηση σχετικής υγρασίας,  
 ισορροπηµένη λίπανση, ψεκασµοί ακαρεοκτόνων [cyhexatin  
 (Pennstyl), fenbutatinoxide (Vendex), dicofol, bifenthrin (Talstar),  
 dichlorvos, abamectin, etoxazole (Borneo)], βιολογική καταπολέµηση  
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 µε αρπακτικά ακάρεα Phytoseiulus persimilis & Amplyseius  

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Polyphagotarsonemus latus 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση φύλλων, συστροφή (καρούλιασµα)  φύλλων,  
 µεταχρωµατισµός φύλλων, παραµόρφωση ανθέων, αλλοίωση  
 χρώµατος ανθέων, µπρούτζινος µεταχρωµατισµός, συστροφή  
 βλαστών, παραµόρφωση καρπών, κάψιµο της κορυφής 

 Αντιµετώπιση Χρήση φαρµάκων [Mancozeb (µυκητοκτόνο), Dicofol (εντοµοκτόνο),  
 θειάφι (azufril, wettasul, segethion), οµαιτ] 

 Καλλιέργεια Αγγούρι 

 Κοινή Ονοµασία  Φυµατιογόνοι νηµατώδεις 

 Επιστ Ονοµασία  Meloidogyne spp 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση ριζών, ανικανότητα απορρόφησης θρεπτικών  
 στοιχείων, ανικανότητα απορρόφησης νερού, µικρή ανάπτυξη φυτών,  
 περιορισµένη ανθοφορία, περιορισµένη καρπόδεση, κακή ποιότητα  
 καρπών, χλωρωτικό φύλλωµα, µικρότερο µέγεθος φυτού, νέκρωση  
 φυτού, µείωση παραγωγής, υποβαθµισµένη ποιότητα καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση νηµατοβόρων µυκήτων (Arhtobotryssp.), χρήση του µύκητα  
 Verticillium chlamydosporium, χρήση του βακτηρίου Pasteuria  
 penetrans, χρήση υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων [(1,3- 
 dichloropropene, methylbromide (βρωµιούχο µεθύλιο),  
 methamsodium (vapam)], χρήση µη υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων 
  [(οργανοφωσφορικά: cadusafos, ethoprop, fenamiphos, fosthiazate,  
 καρβαµιδικά: carbofuran, oxamyl, aldicarb)], χρήση δραστικής ουσίας  
 tetrathiocarbonatesodium (Enzone) 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Σκληρωτινίαση 

 Επιστ Ονοµασία  Sclerotinia sclerotiorum 

 Συµπτώµατα Υδατώδης µεταχρωµατισµός ιστών, σχήσιµο σηµείου προσβολής,  
 µαλακή σήψη, υγρή σήψη, υδατώδεις εκτεταµένες κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Αποφυγή υπερβολικής υγρασίας, βαθύ όργωµα εδάφους, άµεση  
 αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, χρήση  
 ανθεκτικού γενετικού υλικού, χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής  
 διαπερατότητας, σωστή χρήση λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου  
 κυαναµίδης 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Βερτισιλλίωση 

 Επιστ Ονοµασία  1. Verticillium dahlia & Verticillium albo-atrum 

 Συµπτώµατα Μεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου στελέχους, µεσονεύρια χλώρωση,  
 νέκρωση χλωρωτικών ιστών, µαρασµός φυλλώµατος, πτώση  
 φυλλώµατος (φυλλόπτωση) 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, ηλιοαπολύµανση,  
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 εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici 

 Συµπτώµατα Μεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου στελέχους, µεσονεύρια χλώρωση  
 ελάσµατος, νέκρωση χλωρωτικών ιστών, µαρασµός φυλλώµατος,  
 πτώση φυλλώµατος (φυλλόπτωση) 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, ηλιοαπολύµανση,  
 απολύµανση εδάφους µε ατµό, εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα,  
 ισορροπηµένη λίπανση 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Περονόσπορος 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudoperonospora cubensis 

 Συµπτώµατα Καρποφορίες  µύκητα, εξάνθηση λευκού χρώµατος, καχεκτικά φυτά,  
 ξήρανση φυτών, ξήρανση φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Μείωση σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος, αποµάκρυνση  
 υπολειµµάτων, καταστροφή υπολειµµάτων, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, προληπτικοί ψεκασµοί (maneb, mancozeb, propineb,  
 chlorothalonil), χρήση µιγµάτων καρβαµιδικών  
 (propamocarbhydrochloride+mancozeb/ chlorothalonil),  
 αλκυκοφωσφορικών (fosetyl-Al+mancozeb) φαινυλαµιδίων  
 (metalaxyl+mancozeb) µε προστατευτικά µυκητοκτόνα καθώς  
 &cymoxanil, χρήση στροµπιλουρίνων, χρήση φαινυλοπυριδιναµίνων,  
 ), χρήση ανθεκτικού γενετικού υλικού, χρήση πλαστικών κάλυψης  
 µικρής διαπερατότητας, σωστή χρήση λιπασµάτων, χρήση  
 ασβεστούχου κυαναµίδης 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Κολλετοτρίχουµ 

 Επιστ Ονοµασία  Colletotrichum lagenarium 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, υδατώδεις κηλίδες, νεκρωτικές κηλίδες, νέκρωση  
 ιστού,σχίσιµο ιστού, ξήρανση µίσχων, αποφύλλωση φυτών,  
 σχηµατισµός έλκους, νέκρωσητµηµάτων βλαστού, άνοστοι καρποί,  
 πικροί καρποί, ανάσχεση ανάπτυξης, έντονη παραµόρφωση,  
 καρπόπτωση 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση ύποπτου σπόρου (captanή  
 thiram), καταστροφή υπολειµµάτων, αποµάκρυνση αυτοφυών φυτών  
 ξενιστών, καταστροφή αυτοφυών φυτών ξενιστών, περιορισµός  
 εδαφικής υγρασίας, καλή αποστράγγιση, αερισµός καλλιεργειών υπό  
 κάλυψη, αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών,  
 ψεκασµοί (διθειοκαρβαµιδικά,chlorothalonil), χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Κλαδοσπορίωση 
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 Επιστ Ονοµασία  Cladosporium cucumerinum 

 Συµπτώµατα Γωνιώδεις κηλίδες, νεύρα σαν γραµµές, νέκρωση ιστού, σχίσιµο  
 ελάσµατος, υδατώδης βυθισµένες κηλίδες, σχηµατισµός έλκους,  
 παραµόρφωση καρπών, δερµατώδη εσχάρωση, σχηµατισµός  
 αφοριστικού ιστού 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση σπόρου µε captan ή thiram, µείωση εδαφικής υγρασίας,  
 µείωση αέρος,, απολύµανση υλικών που χρησιµοποιούνται στην  
 καλλιέργεια, διατήρηση θερµοκρασίας (27°C), καταστροφή  
 υπολειµµάτων, αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών  
 φυτών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, ψεκασµοί (διθειοκαρβαµιδικά,  
 βενζιµιδαζολικά, chlorothalonil) 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Ωΐδιο 

 Επιστ Ονοµασία  Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Erysiphe  

 Συµπτώµατα Λευκές κηλίδες ελάσµατος, σχηµατισµός πυκνού επιχρίσµατος, λευκή  
 εξάνθηση, µαύρα στίγµατα, µεταχρωµατισµός φυλλώµατος, νέκρωση  
 φυλλώµατος, εξασθένηση φυτού, πρώιµη ωρίµανση καρπών, ηλιακά  
 εγκαύµατα 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή αυτοφυών ζιζανίων, χρήση ανθεκτικού φυτικού γενετικού  
 υλικού, ισορροπηµένες λιπάνσεις, χορήγηση πυριτικού καλίου,  
 επεµβάσεις µε φωσφορικά άλατα, επεµβάσεις µε εκχυλίσµατος φυτού  
 Reynoutriasachalinensis, χρήση ωϊδιοκτόνων φαρµάκων [θειάφι  
 σκόνη, θειάφι βρέξιµο, θειασβέστιο], χρήση προστατευτικών-επαφής  
 [dinocap, quinomethionate], χρήση διασυστηµατικών  
 µυκητοκτόνων[βενζιµιδαζολικά (benomyl), 2-αµινοπυριµιδινικά  
 (ethirimol, burimimate), παρεµποδιστές βιοσύνθεσης εργοστερόλης  
 (triforine, tridemorph, triadimefon, cyproconazole, imazalil,  
 propiconazole, penconazole, systhane, fenbuconazole),  
 οργανοφωσφορικά(pyrazophos), χρήση στροµπιλουρίνων  
 (azoxystrobin), χρήση φαινοξυκινολινών (quinoxyfen)] 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Αλτερναρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Alternaria alternata f.sp. Cucurbitae 

 Συµπτώµατα Νεκρωτικά στίγµατα, σχηµατισµός κηλίδων,  καστανόµαυρη εξάνθηση,  
 κιτρίνισµα φυλλώµατος, ξήρανση φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Μείωση σχετικής υγρασίας, παραγωγή υγιών φυτών, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, ψεκασµοί µυκητοκτόνων (maneb, chlorothalonil,  
 dichlofluanid), ψεκασµοί δικαρβοξαµιδικών (iprodione), χρήση  
 στροµπιλουρίνων (azoxystrobin), χρήση ανθεκτικού γενετικού υλικού,  
 χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής διαπερατότητας, σωστή χρήση  
 λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου κυαναµίδης 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Μαύρη σήψη ή κοµµίωση του στελέχους 

 Επιστ Ονοµασία  Didymella bryoniae 

 Συµπτώµατα Υδατώδεις κηλίδες, σήψη λαιµού, υδατώδεις κηλίδες φυλλώµατος,  
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 νεκρωτικές κηλίδες φυλλώµατος, µαύρες καρποφορίες µύκητα, σήψη  
 καρπών, στένωση κορυφής, καστανός µεταχρωµατισµός κεντρικών  
 ιστών, κοµµιώδης εξίδρωση 

 Αντιµετώπιση Μείωση υγρασίας, αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, ψεκασµός βενζιµιδαζολικών (chlorothalonil,  
 iprodione, mancozeb) 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f.sp. Niveum 

 Συµπτώµατα Τήξεις φυταρίων, σηψιρριζία φυταρίων, µαρασµός ελάσµατος φύλλων,  
 χλώρωση ελάσµατος φύλλων, µεταχρωµατισµός ξυλωδών αγγείων,  
 νέκρωση ριζών, σήψη ριζών, βραδεία ανάπτυξη, νανισµός φυτών,  
 λευκορόδινες καρποφορίες µύκητα 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, χρήση εµβολιασµένων  
 ποικιλιών σε ανθεκτικά υποκείµενα, προσεκτικοί καλλιεργητικοί  
 χειρισµοί, εφαρµογή µυκητοκτόνων ουσιών, χρήση βενζιµιδαζολικών  
 (benomyl, carbendazim, thiophanatemethyl), χρήση  
 φυτοπροστατευτικού προϊόντος hymexazol 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Chalara elegans  (Thielaviopsis basicola) 

 Συµπτώµατα Σχηµατισµός ευρυθροκάστανων κηλίδων, προσβολή ριζικού  
 συστήµατος, σάπισµα κηλίδων, αναστολή ανάπτυξης φυτού, πρόωρη  
 άνθηση,  µεταχρωµατισµός φυλλώµατος, φυλλόπτωση, µάρανση φυτού 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υγιών φυταρίων, απολύµανση  
 εδάφους (βρωµιούχο µεθύλιο, µεθυλ-διθειοκαρβαµιδικό νάτριο, ή  
 βενζιµιδαζολικά), απολύµανση σπόρου µε carbendazim + thiram,  
 αποφυγή αλκαλικών-ψυχρών-πολύ υγρών & βαριών εδαφών 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Μακροφοµίνα 

 Επιστ Ονοµασία  Macrophomina phaseolina 

 Συµπτώµατα Προφυτρωτική τήξη, µεταφυτρωτική τήξη, προσβολή υπέργειων  
 τµηµάτων, σχηµατισµός έλκους, βραδύτερη ανάπτυξη, προσβολή ιστών 
  εντεριώνης, προσβολή αγγείων εντεριώνης, σχηµατισµός σκληρωτίων, 
  σχηµατισµός νεκρωτικών περιοχών, χλώρωση φύλλων, µαρασµός  
 φυλλώµατος, ξήρανση φύλλων, καχεξία φυτών, νανισµός φυτών,  
 µείωση παραγωγής 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση σπόρου (benomyl ή carbendazim  
 + thiram), καταστροφή υπολειµµάτων, απολύµανση εδάφους  
 (benomyl, thiophanate-methyl, thiram, methylbromide, chloropicin), 
  ψεκασµός (benomyl ή carbendazim ή thiram+ carbendazim) 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 
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 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή µάρανση 

 Επιστ Ονοµασία  Erwinia tracheiphila 

 Συµπτώµατα Μάρανση φύλλων, µάρανση βλαστού, µάρανση λαιµού,  µάρανση  
 φυτού, νέκρωση φυτού, αναχαίτιση αύξησης φυτού, υπερβολική  
 ανθοφορία, πολλές διακλαδώσεις, σηµεία τοµής µε ιξώδες ή  
 βλεννώδες υγρό, κολλώδης χυµός, γαλακτώδης χυµός 

 Αντιµετώπιση Φύτευση φυτών-παγίδων, χρήση εντοµοστεγούς διχτυού, χρήση  
 διασυστηµατικών εντοµοκτόνων, αποµάκρυνση µολυσµένων φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα,  
 ψεκασµός µε θειική στρεπτοµυκίνη 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή σήψη 

 Επιστ Ονοµασία  Erwinia carotovora spp. carotovora, Erwinia chrysanthemi,  

 Συµπτώµατα Κιτρίνισµα φύλλων, µάρανση φύλλων, ξήρανση φύλλων,  
 µεταχρωµατισµός αγγείων στελέχους, µάρανση στελέχους, σήψη  
 στελέχους, νέκρωση στελέχους, σήψη καρπών 

 Αντιµετώπιση Περιορισµός υγρασίας, εφαρµογή χαλκούχων σκευασµάτων 

  

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Cucumber Mosaic Virus (CMV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, νεκρωτικές κηλίδες, χλώρωση νευρώσεων,  
 ποικιλοχλώρωση, διαφανείς χλωρωτικές περιοχές, συστροφή  
 (καρούλιασµα) φυλλώµατος, υποβαθµισµένη ποιότητα καρπών,  
 µικρότεροι καρποί, βόθρια σκοτεινότερου χρώµατος, παραµόρφωση  
 καρπών, µάρανση καρπών, ξήρανση καρπών, περιορισµένη ανάπτυξη  
 φυτών, νανισµός φυτών, νέκρωση φυλλώµατος, νέκρωση φυτών,  
 µείωση ποσότητας καρπών, µείωση ποιότητας καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της καρπουζιάς 1 

 Επιστ Ονοµασία  Watermelon Virus -1 

 Συµπτώµατα Μειωµένη ανάπτυξη φυτών, νανισµός, πράσινο µωσαϊκό,  
 παραµόρφωση φυτών, φλυκταινοειδές µωσαϊκό, στένωση ελάσµατος  
 φύλλων, νηµάτωση, παραµορφώσεις καρπών (βαθύνσεις, εξογκώµατα  
 επιφάνειας, µεταχρωµατισµός) 
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 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της καρπουζιάς 2 

 Επιστ Ονοµασία  Watermelon Virus -2 

 Συµπτώµατα Χλώρωση νευρώσεων, ποικιλοχλώρωση, φλυκταινοειδές µωσαϊκό,  
 δεσµίωση, στένωση, ελλιπές έλασµα, νηµάτωση φύλλων, αναστολή  
 αύξησης φυτού, έντονη παραµόρφωση καρπών, ακανόνιστες  
 βαθύνσεις καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Κίτρινο µωσαϊκό της κοινής κολοκυθιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) 

 Συµπτώµατα ∆εσµίωση, στένωση, δαντελλοποίηση φύλλων, νανισµός φυτών,  
 παραµόρφωση καρπών (σφαιρικά εξογκώµατα, σκουρότερες  
 βαθύνσεις), χλώρωση νευρώσεων, κίτρινο µωσαϊκό, µείωση µεγέθους, 
  φλυκταινοειδές µωσαϊκό, νεκρώσεις φυτών, µη εµπορεύσιµοι καρποί,   
 µείωση ανθέων, παραµόρφωση σπερµάτων, µικρή βλαστικότητα 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Κίτρινη στίξη της κοινής κολοκυθιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Zucchini Yellow Fleck Virus (ZYFV) 

 Συµπτώµατα Κίτρινες κηλίδες, µείωση ανάπτυξης φυτών, παραµόρφωση καρπών,  
 µείωση παραγωγικότητας φυτών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση ασθενών  
 φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, συστηµατική καταπολέµηση  
 αφίδων, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 
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 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του πράσινου ποικιλοχλωρωτικού µωσαϊκού της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) 

 Συµπτώµατα Ποικιλοχλώρωση φύλλων, παραµόρφωση φύλλων (φλυκταινώδης  
 επιφάνεια), µειωµένη ανάπτυξη φυτών, εσωτερική αποσύνθεση καρπών 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση εδάφους (βρωµιούχο µεθύλιο), , χρήση υγιούς σπόρου,  
 αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, χρήση  
 υγιών φυτών, απολύµανση εργαλείων, χρήση πιστοποιηµένου σπόρου 
 
       Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του µωσαϊκού της κολοκυθιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Squash Mosaic Virus (SqMV) 

 Συµπτώµατα ∆ιαφάνεια νεύρων, χλωρωτική κηλίδωση νεωτέρων φύλλων,  
 κυπελλοειδής κύρτωση ελάσµατος φύλλων, ποικιλοχλώρωση  
 ελάσµατος, σχηµατισµός νηµατοειδών φύλλων, επιβραδυµένη  
 ανάπτυξη µεσονεύριου ιστού, έντονη παραµόρφωση φύλλων,  
 παραµόρφωση καρπών, παρουσία θολοειδών επιφανειακών  
 διογκώσεων 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, αποµόνωση ευπαθών καλλιεργειών, χηµική  
 καταπολέµηση εντόµων-φορέων, αποµάκρυνση ασθενών φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση ανεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του ψευδοϊκτέρου των τεύτλων 

 Επιστ Ονοµασία  Beet Pseudo-Yellow Virus (BPYV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, καθολικός ίκτερος φυλλικής επιφάνειας, ίκτερος  
 ελάσµατος φύλλων, εύθραυστα φύλλωµα, νέκρωση φυλλώµατος,  
 µικροί καρποί 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων,  
 καταπολέµηση αφίδων, εκρίζωση ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία   Ιός της διαταραχής του κίτρινου νανισµού των κολοκυνθοειδών 

 Επιστ Ονοµασία  1. Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus (CYSDV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, καθολικός ίκτερος φυλλικής επιφάνειας, ίκτερος  
 ελάσµατος φύλλων, εύθραυστα φύλλωµα, νέκρωση φυλλώµατος,  
 µικροί καρποί 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων,  
 καταπολέµηση αφίδων, εκρίζωση ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 
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 Κοινή Ονοµασία  ∆υτικός κιτρινοϊός των τεύτλων 

 Επιστ Ονοµασία  Beet Western Yellow Virus (BWYV) 

 Συµπτώµατα Μεσονεύρια χλώρωση, νανισµός, χλωρωτική κηλίδωση µεσονεύριων  
 περιοχών, αύξηση µεσονεύριου ιστού, ίκτερος ελάσµατος, αύξηση  
 πάχους ελάσµατος, εύθραυστα φύλλα, φύλλα µε δερµατώδη υφή 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση  
 ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών, καταπολέµηση αφίδων, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Αφιδοµεταδιδόµενου ίκτερου των κολοκυνθοειδών 

 Επιστ Ονοµασία  Cucurbit Aphid-Borne Yellow Virus (CABYV) 

 Συµπτώµατα Λαµπερό κιτρίνισµα ελάσµατος, αύξηση πάχους ελάσµατος, µείωση  
 παραγωγικότητας, µείωση παραγωγής 7% 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση  
 ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών, καταπολέµηση αφίδων, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Epilachna chrysomelina 

 Συµπτώµατα Σκελετοποίηση προσβεβληµένων περιοχών, καθολική ξήρανση  
 φύλλων, ξήρανση φυτού 

 Αντιµετώπιση Χρήση εντοµοκτόνων, χρήση πυρεθρίνων, χρήση carbaryl,  
 προληπτικές αρόσεις, παράχωση υπολειµµάτων 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Ρυγχωτή βρωµούσα 

 Επιστ Ονοµασία  Aelia rostrata 

 Συµπτώµατα Αποχρωµατισµοί, παραµορφώσεις 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή φυτών ξενιστών, χρήση  
 εντοµοστεγών δικτύων,  χηµική καταπολέµηση [καρβαµιδικά,  
 οργανοχλωριοµένα, πυρεθροειδή (deltamethrin, a-cypermethin),  
 malathion, Savona], βιολογική καταπολέµηση µε την παρασιτική  
 σφήκα Trissolcus basalis 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Πράσινη βρωµούσα 

 Επιστ Ονοµασία  Nezara viridula 

 Συµπτώµατα Σκούρες κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή φυτών ξενιστών, χρήση  
 εντοµοστεγών δικτύων, χηµική καταπολέµηση [καρβαµιδικά,  
 οργανοχλωριοµένα, πυρεθροειδή (deltamethrin, a-cypermethin),  
 malathion, Savona], βιολογική καταπολέµηση µε την παρασιτική  
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 σφήκα Trissolcus basalis 
 
       Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Λιριόµυζα ή σιδηρόδροµος 

 Επιστ Ονοµασία  1. Liriomyza trifolii de Meijere, L. sativa, L. Bryoniae 

 Συµπτώµατα Λεπτές οφιοειδείς στοές, µείωση φωτοσυνθετικής επιφάνειας, ξήρανση 
  φύλλων, δυσχέρεια ανάπτυξης φυτών, ποιοτική υποβάθµιση  
 φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή  υπολειµµάτων, χρήση υγιών φυταρίων, πρόληψη µε  
 αρόσεις, καταστροφή ζιζανίων, χρήση εντοµοστεγούς δικτύου, χρήση  
 κίτρινων παγίδων, απολύµανση εδάφους, χρήση εντοµοκτόνων  
 εδάφους & εντοµοκτόνων φυλλώµατος χηµική καταπολέµηση  
 [dimethoate, abamectin (Vertimec), diazinon, spinosad, cyromazine  
 (Trigard)], βιολογική καταπολέµηση [(υπό µορφή βιολογικού  
 σκευάσµατος) Diglyphus iseae, Dacnusa sibirica, Chrysocoris parksi & 
  Opius pallipes], χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης 

 Καλλιέργεια Κολοκύθι 

 Κοινή Ονοµασία  Κοινός τετράνυχος 

 Επιστ Ονοµασία  1. Tetranychus urticae 

 Συµπτώµατα Κίτρινες ή καστανές κηλίδες αποχρωµατισµού 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή αυτοφυών φυτών, αύξηση της σχετικής υγρασίας,  
 ισορροπηµένη λίπανση, ψεκασµοί ακαρεοκτόνων [cyhexatin  
 (Pennstyl), fenbutatinoxide (Vendex), dicofol, bifenthrin (Talstar),  
 dichlorvos, abamectin, etoxazole (Borneo)], βιολογική καταπολέµηση  
 µε αρπακτικά ακάρεα Phytoseiulus persimilis & Amplyseius  

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici 

 Συµπτώµατα Μεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου στελέχους, µεσονεύρια χλώρωση  
 ελάσµατος, νέκρωση χλωρωτικών ιστών, µαρασµός  
 φυλλώµατος,πτώση φυλλώµατος (φυλλόπτωση) 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, ηλιοαπολύµανση,  
 απολύµανση εδάφους µε ατµό, εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα,  
 ισορροπηµένη λίπανση 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Σκληρωτινίαση 

 Επιστ Ονοµασία  Sclerotinia sclerotiorum 

 Συµπτώµατα Υδατώδης µεταχρωµατισµός ιστών, σχήσιµο σηµείου προσβολής,  
 µαλακή σήψη, υγρή σήψη, υδατώδεις εκτεταµένες κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Αποφυγή υπερβολικής υγρασίας, βαθύ όργωµα εδάφους,  
 αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, χρήση  
 ανθεκτικού γενετικού υλικού, χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής  
 διαπερατότητας, σωστή χρήση λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου  
 κυαναµίδης 
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 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Βερτισιλλίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Verticillium dahlia & Verticillium albo-atrum 

 Συµπτώµατα Μεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου στελέχους, µεσονεύρια χλώρωση,  
 νέκρωση χλωρωτικών ιστών, µαρασµός φυλλώµατος,πτώση  
 φυλλώµατος (φυλλόπτωση) 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών & υβριδίων, ηλιοαπολύµανση,  
 εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Αδροφουζαρίωση της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f.sp. Cucumerinum 

 Συµπτώµατα Μάρανση φυλλώµατος, ξήρανση φυτού, καστανός µεταχρωµατισµός  
 αγγείων 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, χρήση εµβολιασµένων  
 ποικιλιών σε ανθεκτικά υποκείµενα, χρήση µυκητοκτόνων ουσιών,  
 χρήση βενζιµιδαζολικών (benomyl, carbendazim,  
 thiophanatemethyl), απολύµανση εδάφους (βρωµιούχο µεθύλιο &  

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Περονόσπορος 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudoperonospora cubensis 

 Συµπτώµατα Καρποφορίες  µύκητα, εξάνθηση λευκού χρώµατος, καχεκτικά φυτά,  
 ξήρανση φυτών, ξήρανση φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Μείωση σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος, αποµάκρυνση  
 υπολειµµάτων, καταστροφή υπολειµµάτων, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, προληπτικοί ψεκασµοί (maneb, mancozeb, propineb,  
 chlorothalonil), χρήση µιγµάτων καρβαµιδικών  
 (propamocarbhydrochloride+mancozeb/ chlorothalonil),  
 αλκυκοφωσφορικών (fosetyl-Al+mancozeb) φαινυλαµιδίων  
 (metalaxyl+mancozeb) µε προστατευτικά µυκητοκτόνα καθώς &  
 cymoxanil, χρήση στροµπιλουρίνων, χρήση φαινυλοπυριδιναµίνων),  
 χρήση ανθεκτικού γενετικού υλικού, χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής  
 διαπερατότητας, σωστή χρήση λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου  
 κυαναµίδης 
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 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Κολλετοτρίχουµ 

 Επιστ Ονοµασία  Colletotrichum lagenarium 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, υδατώδεις κηλίδες, νεκρωτικές κηλίδες, νέκρωση  
 ιστού,σχίσιµο ιστού, ξήρανση µίσχων, αποφύλλωση φυτών,  
 σχηµατισµός έλκους, νέκρωσητµηµάτων βλαστού, άνοστοι καρποί,  
 πικροί καρποί, ανάσχεση ανάπτυξης, έντονη παραµόρφωση,  
 καρπόπτωση 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση ύποπτου σπόρου µε captanή  
 thiram, καταστροφή υπολειµµάτων, αποµάκρυνση αυτοφυών φυτών  
 ξενιστών, καταστροφή αυτοφυών φυτών ξενιστών, περιορισµός  
 εδαφικής υγρασίας, καλή αποστράγγιση, αερισµός καλλιεργειών υπό  
 κάλυψη, αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών,  
 ψεκασµοί µε διθειοκαρβαµιδικά &chlorothalonil, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Κλαδοσπορίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Cladosporium cucumerinum 

 Συµπτώµατα Κηλίδες γωνιώδεις πράσινου έως γκριζόασπρου χρώµατος, νεύρα σαν  
 γραµµές, νέκρωση ιστού, σχίσιµο ελάσµατος, υδατώδης ελαφρά  
 βυθισµένες κηλίδες τεφρού χρώµατος, σχηµατισµός έλκους,  
 παραµόρφωση καρπών, δερµατώδη εσχάρωση, σχηµατισµός  
 αφοριστικού ιστού 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση σπόρου µε captan ή thiram, µείωση εδαφικής υγρασίας,  
 µείωση αέρος, απολύµανση υλικών που χρησιµοποιούνται στην  
 καλλιέργεια, διατήρηση θερµοκρασίας (27°C), καταστροφή  
 υπολειµµάτων, αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών  
 φυτών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, ψεκασµοί µε διθειοκαρβαµιδικά,  
 βενζιµιδαζολικά ή chlorothalonil 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Ωΐδιο 

 Επιστ Ονοµασία  Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Erysiphe  

 Συµπτώµατα Λευκές κηλίδες στο έλασµα, σχηµατισµός πυκνού επιχρίσµατος, λευκή  
 εξάνθηση, µαύρα στίγµατα, µεταχρωµατισµός φυλλώµατος, νέκρωση  
 φυλλώµατος, εξασθένηση φυτού, πρώιµη ωρίµανση καρπών, ηλιακά  
 εγκαύµατα 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή αυτοφυών ζιζανίων, χρήση ανθεκτικού φυτικού γενετικού  
 υλικού, ισορροπηµένες λιπάνσεις, χορήγηση πυριτικού καλίου,  
 επεµβάσεις µε φωσφορικά άλατα, χρήση εκχυλίσµατος φυτού  
 Reynoutriasa chalinensis, χρήση ωϊδιοκτόνων φαρµάκων [θειάφι  
 σκόνη, θειάφι βρέξιµο, θειασβέστιο], χρήση προστατευτικών-επαφής  
 [dinocap, quinomethionate], χρήση διασυστηµατικών µυκητοκτόνων  
 [βενζιµιδαζολικά (benomyl), 2-αµινοπυριµιδινικά (ethirimol,  
 burimimate), παρεµποδιστές βιοσύνθεσης εργοστερόλης (triforine,  
 tridemorph, triadimefon, cyproconazole, imazalil, propiconazole,  
 penconazole, systhane, fenbuconazole),  
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 οργανοφωσφορικά(pyrazophos), χρήση στροµπιλουρίνων  
 (azoxystrobin), χρήση φαινοξυκινολινών (quinoxyfen)] 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Αλτερναρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Alternaria alternata f.sp. Cucurbitae 

 Συµπτώµατα Νεκρωτικά στίγµατα, σχηµατισµός κηλίδων,  καστανόµαυρη εξάνθηση,  
 κιτρίνισµα φυλλώµατος, ξήρανση φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Μείωση σχετικής υγρασίας, παραγωγή υγιών φυτών, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, ψεκασµοί µυκητοκτόνων (maneb, chlorothalonil,  
 dichlofluanid), ψεκασµοί δικαρβοξαµιδικών (iprodione), χρήση  
 στροµπιλουρίνων (azoxystrobin), χρήση ανθεκτικού γενετικού υλικού,  
 χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής διαπερατότητας, σωστή χρήση  
 λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου κυαναµίδης 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Μαύρη σήψη ή κοµµίωση του στελέχους 

 Επιστ Ονοµασία  Didymella bryoniae 

 Συµπτώµατα Υδατώδεις κηλίδες,σήψη λαιµού, υδατώδεις καστανές νεκρωτικές  
 κηλίδες φυλλώµατος, µαύρες καρποφορίες µύκητα, σήψη καρπών,  
 στένωση κορυφής, καστανός µεταχρωµατισµός κεντρικών ιστών,  
 κοµµιώδης εξίδρωση 

 Αντιµετώπιση Μείωση υγρασίας, αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, ψεκασµός βενζιµιδαζολικών [chlorothalonil, iprodione 
  ή mancozeb] 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f. sp. Melonis 

 Συµπτώµατα Καθυστερηµένη ανάπτυξη, µαρασµός ελάσµατος φύλλων, κιτρίνισµα  
 ελάσµατος φύλλων, πάχυνση φύλλων, σχίσιµο βλαστού, νεκρωτικές  
 περιοχές µεταχρωµατισµός ιστού,απότοµος µαρασµός φυτών 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, χρήση εµβολιασµένων  
 ποικιλιών σε ανθεκτικά υποκείµενα (Benincasa ceracifera, Cucurbita  
 pepo var. medullosa), προσεκτικοί καλλιεργητικοί χειρισµοί,  
 εφαρµογή µυκητοκτόνων ουσιών, χρήση βενζιµιδαζολικών (benomyl,  
 carbendazim, thiophanatemethyl), χρήση φυτοπροστατευτικού  
 προϊόντος hymexazol 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Chalara elegans  (Thielaviopsis basicola) 

 Συµπτώµατα Σχηµατισµός ευρυθροκάστανων κηλίδων, προσβολή ριζικού  
 συστήµατος, σάπισµα κηλίδων, αναστολή ανάπτυξης φυτού, πρόωρη  
 άνθηση,  µεταχρωµατισµός φυλλώµατος, φυλλόπτωση, µάρανση φυτού 
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 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υγιών φυταρίων, απολύµανση  
 εδάφους (βρωµιούχο µεθύλιο, µεθυλ-διθειοκαρβαµιδικό νάτριο, ή  
 βενζιµιδαζολικά), απολύµανση σπόρου µε carbendazim + thiram,  
 αποφυγή αλκαλικών-ψυχρών-πολύ υγρών & βαριών εδαφών 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Μακροφοµίνα 

 Επιστ Ονοµασία  Macrophomina phaseolina 

 Συµπτώµατα Προφυτρωτική τήξη, µεταφυτρωτική τήξη, προσβολή υπέργειων  
 τµηµάτων, σχηµατισµός έλκους, βραδύτερη ανάπτυξη, προσβολή ιστών 
  εντεριώνης, προσβολή αγγείων εντεριώνης, σχηµατισµός σκληρωτίων, 
  σχηµατισµός νεκρωτικών περιοχών, χλώρωση φύλλων, µαρασµός  
 φυλλώµατος, ξήρανση φύλλων, καχεξία φυτών, νανισµός φυτών,  
 µείωση παραγωγής 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση σπόρου (benomyl ή carbendazim  
 + thiram), καταστροφή υπολειµµάτων, απολύµανση εδάφους  
 (benomyl, thiophanate-methyl, thiram, methylbromide, chloropicin), 
  ψεκασµός (benomyl ή carbendazim ή thiram+ carbendazim) 
 
       Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή µάρανση 

 Επιστ Ονοµασία  Erwinia tracheiphila 

 Συµπτώµατα Μάρανση φύλλων, µάρανση βλαστού, µάρανση λαιµού,  µάρανση  
 φυτού, νέκρωση φυτού, αναχαίτιση αύξησης φυτού, υπερβολική  
 ανθοφορία, πολλές διακλαδώσεις, σηµεία τοµής µε ιξώδες ή  
 βλεννώδες υγρό, κολλώδης χυµός, γαλακτώδης χυµός 

 Αντιµετώπιση Φύτευση φυτών-παγίδων, χρήση εντοµοστεγούς διχτυού, χρήση  
 διασυστηµατικών εντοµοκτόνων, αποµάκρυνση µολυσµένων φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα,  
 ψεκασµός µε θειική στρεπτοµυκίνη 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή κηλίδωση της αγγουριάς & της πεπονιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas viridiflava 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες ελάσµατος, πτυχώσεις ελάσµατος, ιστοί µαλακοί,  
 χλωρωτική περιφέρεια κηλίδων, ξήρανση κεντρικής περιοχής,  
 χλώρωση περιοχής, νεκρωτικές περιοχές, νέκρωση ελάσµατος,  
 νέκρωση µίσχου, σήψη στελέχους 

 Αντιµετώπιση Περιορισµός υγρασίας, εφαρµογή χαλκούχων σκευασµάτων 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή σήψη 

 Επιστ Ονοµασία  Erwinia carotovora spp. carotovora, Erwinia chrysanthemi,  

 Συµπτώµατα Κιτρίνισµα φύλλων, µάρανση φύλλων, ξήρανση φύλλων,  
 µεταχρωµατισµός αγγείων στελέχους, µάρανση στελέχους, σήψη  
 στελέχους, νέκρωση στελέχους, σήψη καρπών 

 Αντιµετώπιση Περιορισµός υγρασίας, εφαρµογή χαλκούχων σκευασµάτων 



95 

 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Cucumber Mosaic Virus (CMV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, νεκρωτικές κηλίδες, χλώρωση νευρώσεων,  
 ποικιλοχλώρωση, διαφανείς χλωρωτικές περιοχές, συστροφή  
 (καρούλιασµα) φυλλώµατος, υποβαθµισµένη ποιότητα καρπών,  
 µικρότεροι καρποί, βόθρια σκοτεινότερου χρώµατος, παραµόρφωση  
 καρπών, µάρανση καρπών, ξήρανση καρπών, περιορισµένη ανάπτυξη  
 φυτών, νανισµός φυτών, νέκρωση φύλλων, νέκρωση φυτών, µείωση  
 ποσότητας καρπών, µείωση ποιότητας καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της καρπουζιάς 1 

 Επιστ Ονοµασία  Watermelon Virus -1 

 Συµπτώµατα Μειωµένη ανάπτυξη φυτών, νανισµός, πράσινο µωσαϊκό,  
 παραµόρφωση φυτών, φλυκταινοειδές µωσαϊκό, στένωση ελάσµατος  
 φύλλων, νηµάτωση, παραµορφώσεις καρπών (βαθύνσεις, εξογκώµατα  
 επιφάνειας, µεταχρωµατισµός) 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της καρπουζιάς 2 

 Επιστ Ονοµασία  Watermelon Virus -2 

 Συµπτώµατα Χλώρωση νευρώσεων, ποικιλοχλώρωση, φλυκταινοειδές µωσαϊκό,  
 δεσµίωση, στένωση, ελλιπές έλασµα, νηµάτωση φύλλων, αναστολή  
 αύξησης φυτού, έντονη παραµόρφωση καρπών, ακανόνιστες  
 βαθύνσεις καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 
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 Κοινή Ονοµασία  Κίτρινο µωσαϊκό της κοινής κολοκυθιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) 

 Συµπτώµατα ∆εσµίωση, στένωση, δαντελλοποίηση φύλλων, νανισµός φυτών,  
 παραµόρφωση καρπών (σφαιρικά εξογκώµατα, σκουρότερες  
 βαθύνσεις), χλώρωση νευρώσεων, κίτρινο µωσαϊκό, µείωση µεγέθους, 
  φλυκταινοειδές µωσαϊκό, νεκρώσεις φυτών, µη εµπορεύσιµοι καρποί,   
 µείωση ανθέων, παραµόρφωση σπερµάτων, µικρή βλαστικότητα 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Κίτρινη στίξη της κοινής κολοκυθιάς 

 Επιστ Ονοµασία  ZucchiniYellowFleckVirus (ZYFV) 

 Συµπτώµατα Χλώρωση φυτών, νέκρωση φυτών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση ασθενών  
 φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, συστηµατική καταπολέµηση  
 αφίδων, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του πράσινου ποικιλοχλωρωτικού µωσαϊκού της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  CucumberGreenMottleMosaicVirus (CGMMV) 

 Συµπτώµατα Ποικιλοχλώρωση φύλλων, παραµόρφωση φύλλων (φλυκταινώδης  
 επιφάνεια), µειωµένη ανάπτυξη φυτών, εσωτερική αποσύνθεση καρπών 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση εδάφους (βρωµιούχο µεθύλιο), χρήση υγιούς σπόρου,  
 αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, χρήση  
 υγιών φυτών, απολύµανση εργαλείων, χρήση πιστοποιηµένου σπόρου 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του µωσαϊκού της κολοκυθιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Squash Mosaic Virus (SqMV) 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση φύλλων, τραχύτητα φύλλων, ποικιλοχλώρωση φύλλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, αποµόνωση ευπαθών καλλιεργειών, χηµική  
 καταπολέµηση εντόµων-φορέων, αποµάκρυνση ασθενών φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση ανεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός της νεκρωτικής κηλιδώσεως της πεπονιάς 

 Επιστ Ονοµασία   Melon Necrotic Spot Virus (MNSV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, νεκρωτικές κηλίδες, ξήρανση ελάσµατος,  
 εµφάνιση ραβδώσεων ελάσµατος, εµφάνιση ραβδώσεων µίσχων,  
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 συστροφή (καρούλιασµα)  φύλλων, µαρασµός φυλλώµατος, νέκρωση  
 φύλλων 

 Αντιµετώπιση Εµβολιασµός φυτών, χρήση ανθεκτικών υποκειµένων, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων 
       Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του ψευδοϊκτέρου των τεύτλων 

 Επιστ Ονοµασία  Beet Pseudo-Yellow Virus (BPYV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, καθολικός ίκτερος φυλλικής επιφάνειας, ίκτερος  
 ελάσµατος φύλλων, εύθραυστα φύλλωµα, νέκρωση φυλλώµατος,  
 µικροί καρποί 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων,  
 καταπολέµηση αφίδων, εκρίζωση ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός της διαταραχής του κίτρινου νανισµού των κολοκυνθοειδών 

 Επιστ Ονοµασία  Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus (CYSDV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, καθολικός ίκτερος φυλλικής επιφάνειας, ίκτερος  
 ελάσµατος φύλλων, εύθραυστα φύλλωµα, νέκρωση φυλλώµατος,  
 µικροί καρποί 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων,  
 καταπολέµηση αφίδων, εκρίζωση ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του Αφιδοµεταδιδόµενου ίκτερου των κολοκυνθοειδών 

 Επιστ Ονοµασία   Cucurbit Aphid-Borne Yellow Virus (CABYV) 

 Συµπτώµατα Λαµπερό κιτρίνισµα ελάσµατος, αύξηση πάχους ελάσµατος, µείωση  
 παραγωγής 40% 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση  
 ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών, καταπολέµηση αφίδων, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Αλευρώδης του καπνού ή του βάµβακος ή της γλυκοπατάτας 

 Επιστ Ονοµασία  Bemisia tabaci 

 Συµπτώµατα Κιτρίνισµα φύλλων, φυλλόπτωση, κάλυψη φυτικών οργάνων µε  
 µελιτώµατα, ανάπτυξη καπνιάς, χλωρώσεις 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή υπολειµµάτων, καταστροφή αυτοφυών ξενιστών, χρήση  
 κίτρινων παγίδων, χρήση εντοµοστεγών διχτυών, µε φυσικούς εχθρούς 
  (Eretmocerus eremicus, E. mundus, Macrolophus caliginosus, M.  
 Pygmaeus & Nesidiocoris tenuis), χηµικά σκευάσµατα  
 (οργανοχλωριωµένο endosulfan, πυρεθρινοειδή, µίγµατα δραστικών  
 ουσιών, οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα, χλωρονικοτινιλικά  
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 εντοµοκτόνα, ρυθµιστές ανάπτυξης, παρεµποδιστές σύνθεσης χιτίνης ή 
  µιµητικά της δράσης της ορµόνης νεότητας) 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Θρίπας του καπνού, θρίπας του κρεµµυδιού 

 Επιστ Ονοµασία  Thrips tabaci 

 Συµπτώµατα Αργυροφυλλία, κηλίδες µαύρων αποχωρηµάτων στους ιστούς,  
 µεταχρωµατισµός, µαρασµός, παραµορφώσεις βλαστών 

 Αντιµετώπιση Αυστηρά µέτρα υγιεινής, αυστηρός έλεγχος νεαρών φυταρίων,  
 ψεκασµός σκελετού θερµοκηπίου υλικών κάλυψης θερµοκηπίων,  
 τοποθέτηση εντοµοστεγών διχτυών, οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα ή  
 πυρεθρίνες, χρήση µπλε παγίδων,  κάλυψη εδάφους µε πλαστικό,  
 χρήση διασυστηµατκών καρβαµιδικών εντοµοκτόνων εδάφους 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Αφίδα της πεπονιάς ή του βαµβακιού 

 Επιστ Ονοµασία  Aphis gossypii 

 Συµπτώµατα Εξασθένηση φυτού, συστροφή (καρούλιασµα) φύλλων, µείωση  
 παραγωγής, µελιτώδη εκκρίµατα, εµφάνιση καπνιάς 

 Αντιµετώπιση Χρήση κίτρινων παγίδων, χρήση εντοµοκτόνων [Imidacloprid,  
 acetamiprid, thiacloprid, pymetrozine, πυρεθρίνες, Savona,  
 malathion, cypermethin, azadirachtin,dimethoate, diazinon,  
 κ.α.],χρήση επενδεδυµένου σπόρου µε διασυστηµατικά εντοµοκτόνα,  
 βιολογική καταπολέµηση µε Aphidius colemani & A. abdominalis,  
 Aphidoletes aphidimyza 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Epilachna chrysomelina 

 Συµπτώµατα Σκελετοποίηση προσβεβληµένων περιοχών,  καθολική ξήρανση  
 φύλλων, ξήρανση φυτού 

 Αντιµετώπιση Χρήση εντοµοκτόνων, χρήση πυρεθροειδών, χρήση carbaryl,  
 προληπτικές αρόσεις, παράχωση υπολειµµάτων 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Rhaphidopalpa (Aulacophora) foveicollis 

 Συµπτώµατα ∆ηµιουργία στοών, φάγωµα φυλλώµατος, φάγωµα οφθαλµών, φάγωµα 
  ανθέων, φάγωµα ριζών 

 Αντιµετώπιση Χρήση εντοµοκτόνων εδάφους, ψεκασµοί εντοµοκτόνων [ροτενόνη,  
 πυρεθροειδή, carbaryl, κ.α.] 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Ρυγχωτή βρωµούσα 

 Επιστ Ονοµασία  Aelia rostrata 
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 Συµπτώµατα Αποχρωµατισµοί, παραµορφώσεις 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή φυτών ξενιστών, χρήση  
 εντοµοστεγών δικτύων,  χηµική καταπολέµηση [καρβαµιδικά,  
 οργανοχλωριοµένα, πυρεθροειδή (deltamethrin, a-cypermethin),  
 malathion, Savona], βιολογική καταπολέµηση µε την παρασιτική  
 σφήκα Trissolcus basalis 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Πράσινη βρωµούσα 

 Επιστ Ονοµασία  Nezara viridula 

 Συµπτώµατα Σκούρες κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή φυτών ξενιστών, χρήση  
 εντοµοστεγών δικτύων, χηµική καταπολέµηση [καρβαµιδικά,  
 οργανοχλωριοµένα, πυρεθροειδή (deltamethrin, a-cypermethin),  
 malathion, Savona], βιολογική καταπολέµηση µε την παρασιτική  
 σφήκα Trissolcus basalis 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Λιριόµυζα ή σιδηρόδροµος 

 Επιστ Ονοµασία  Liriomyza trifolii de Meijere, L. sativa, L. Bryoniae 

 Συµπτώµατα Λεπτές οφιοειδείς στοές, µείωση φωτοσυνθετικής επιφάνειας, ξήρανση 
  φύλλων, δυσχέρεια ανάπτυξης φυτών, ποιοτική υποβάθµιση  
 φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή υπολειµµάτων, χρήση υγιών φυταρίων, πρόληψη µε  
 αρόσεις, καταστροφή ζιζανίων, χρήση εντοµοστεγούς δικτύου, χρήση  
 κίτρινων παγίδων, απολύµανση εδάφους, χρήση εντοµοκτόνων  
 εδάφους, χρήση εντοµοκτόνων φυλλώµατος, χηµική καταπολέµηση  
 [dimethoate, abamectin (Vertimec),diazinon, spinosad, cyromazine  
 (Trigard)], βιολογική καταπολέµηση [(υπό µορφή βιολογικού  
 σκευάσµατος): Diglyphus iseae, Dacnusa sibirica, Chrysocoris parksi  
 & Opius pallipes], χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Κοινός τετράνυχος 

 Επιστ Ονοµασία  Tetranychus urticae 

 Συµπτώµατα ∆ηµιουργία κηλίδων αποχρωµατισµού 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή αυτοφυών φυτών, αύξηση της σχετικής υγρασίας,  
 ισορροπηµένη λίπανση, ψεκασµοί ακαρεοκτόνων [cyhexatin  
 (Pennstyl), fenbutatinoxide (Vendex), dicofol, bifenthrin (Talstar),  
 dichlorvos, abamectin, etoxazole (Borneo]), βιολογική καταπολέµηση  
 µε αρπακτικά ακάρεα όπως Phytoseiulus persimilis & Amplyseius  
 californicus 

 Καλλιέργεια Πεπόνι 

 Κοινή Ονοµασία  Φυµατιογόνοι νηµατώδεις 

 Επιστ Ονοµασία  Meloidogyne spp 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση ριζών, ανικανότητα απορρόφησης θρεπτικών  



100 

 

 στοιχείων, ανικανότητα απορρόφησης νερού, µικρή ανάπτυξη φυτών,  
 περιορισµένη ανθοφορία, περιορισµένη καρπόδεση, κακή ποιότητα  
 καρπών, χλωρωτικό φύλλωµα, µικρότερο µέγεθος φυτού, νέκρωση  
 φυτού, µείωση παραγωγής, υποβαθµισµένη ποιότητα καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση νηµατοβόρων µυκήτων (Arhtobotryssp.), χρήση του µύκητα  
 Verticillium chlamydosporium, χρήση του βακτηρίου Pasteuria  
 penetrans, χρήση υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων [(1,3- 
 dichloropropene, methylbromide (βρωµιούχο µεθύλιο),  
 methamsodium (vapam)], χρήση µη υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων 
  [(οργανοφωσφορικά: cadusafos, ethoprop, fenamiphos, fosthiazate,  
 καρβαµιδικά:carbofuran, oxamyl, aldicarb)], χρήση δραστικής ουσίας  
 tetrathiocarbonatesodium (Enzone) 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici 

 Συµπτώµατα Μεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου στελέχους, µεσονεύρια χλώρωση  
 ελάσµατος, νέκρωση χλωρωτικών ιστών, µαρασµός  
 φυλλώµατος,πτώση φυλλώµατος (φυλλόπτωση) 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, ηλιοαπολύµανση,   
 απολύµανση εδάφους µε ατµό, εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα,  
 ισορροπηµένη λίπανση 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Σκληρωτινίαση 

 Επιστ Ονοµασία  Sclerotinia sclerotiorum 

 Συµπτώµατα Υδατώδης µεταχρωµατισµός ιστών, σχήσιµο σηµείου προσβολής,  
 µαλακή σήψη, υγρή σήψη, υδατώδεις εκτεταµένες κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Αποφυγή υπερβολικής υγρασίας, βαθύ όργωµα εδάφους, άµεση  
 αποµάκρυνση & καταστροφή ασθενών φυτών, , χρήση ανθεκτικού  
 γενετικού υλικού, χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής διαπερατότητας,  
 σωστή χρήση λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου κυαναµίδης 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Βερτισιλλίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Verticillium dahlia & Verticillium albo-atrum 

 Συµπτώµατα Μεταχρωµατισµός αγγείων ξύλου στελέχους, µεσονεύρια χλώρωση,  
 νέκρωση χλωρωτικών ιστών, µαρασµός φυλλώµατος, πτώση  
 φυλλώµατος (φυλλόπτωση) 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, ηλιοαπολύµανση,  
 εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Βοτρύτης 

 Επιστ Ονοµασία  Botrytis cinerea 

 Συµπτώµατα Μικρές δακτυλιοειδής κηλίδες υπόλευκου χρώµατος µε νεκρωτικό  
 στίγµα στο κέντρο που θυ¬µίζει νύγµα εντόµου 
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 Αντιµετώπιση Μείωση υγρασίας, χηµική καταπολέµηση (οργανικά, διασυστηµατικά,  
 δικαρβοξιµιδικά, ανιλινο-πυριµιδι¬νικά µυκητοκτόνα), τήρηση καλής  
 υγιεινής, απολύµανση εδάφους µε πεντα¬χλωρονιτροβενζόλιο (PCNB),  
 συνδυασµένη καταπολέµηση, ασβέστωση όξινων εδαφών), χρήση  
 ανθεκτικού γενετικού υλικού, χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής  
 διαπερατότητας, σωστή χρήση λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου  
 κυαναµίδης 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Περονόσπορος 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudoperonospora cubensis 

 Συµπτώµατα Καρποφορίες  µύκητα, εξάνθηση λευκού χρώµατος, καχεκτικά φυτά,  
 ξήρανση φυτών, ξήρανση φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Μείωση σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος, αποµάκρυνση  
 υπολειµµάτων, καταστροφή υπολειµµάτων, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών, προληπτικοί ψεκασµοί (maneb, mancozeb, propineb,  
 chlorothalonil), χρήση µιγµάτων καρβαµιδικών  
 (propamocarbhydrochloride + mancozeb/ chlorothalonil),  
 αλκυκοφωσφορικών (fosetyl-Al+mancozeb) φαινυλαµιδίων  
 (metalaxyl+mancozeb) µε προστατευτικά µυκητοκτόνα καθώς  
 &cymoxanil, χρήση στροµπιλουρίνων, χρήση φαινυλοπυριδιναµίνων,  
 χρήση ανθεκτικού γενετικού υλικού, χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής  
 διαπερατότητας, σωστή χρήση λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου  
 κυαναµίδης 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Κολλετοτρίχουµ 

 Επιστ Ονοµασία  Colletotrichum lagenarium 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, υδατώδεις κηλίδες, νεκρωτικές κηλίδες, νέκρωση  
 ιστού, σχίσιµο ιστού, ξήρανση µίσχων, αποφύλλωση φυτών,  
 σχηµατισµός έλκους, νέκρωση τµηµάτων βλαστού, άνοστοι καρποί,  
 πικροί καρποί, ανάσχεση ανάπτυξης, έντονη παραµόρφωση,  
 καρπόπτωση 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση ύποπτου σπόρου µε captanή  
 thiram, καταστροφή υπολειµµάτων, αποµάκρυνση αυτοφυών φυτών  
 ξενιστών, καταστροφή αυτοφυών φυτών ξενιστών, περιορισµός  
 εδαφικής υγρασίας, καλή αποστράγγιση, αερισµός καλλιεργειών υπό  
 κάλυψη, αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών,  
 ψεκασµοί µε διθειοκαρβαµιδικά &chlorothalonil, χρήση ανθεκτικών  
 ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Κλαδοσπορίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Cladosporium cucumerinum 

 Συµπτώµατα ∆ηµιουργία γωνιωδών κηλίδων, νέκρωση ιστού, σχίσιµο ελάσµατος,  
 υδατώδης ελαφρά βυθισµένες κηλίδες τεφρού χρώµατος, σχηµατισµός 
  έλκους, παραµόρφωση καρπών, δερµατώδη εσχάρωση, σχηµατισµός  
 αφοριστικού ιστού 

 Αντιµετώπιση Απολύµανση σπόρου µε captan ή thiram, µείωση εδαφικής υγρασίας,  
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 µείωση αέρος, απολύµανση υλικών που χρησιµοποιούνται στην  
 καλλιέργεια, διατήρηση θερµοκρασίας (27°C), καταστροφή  
 υπολειµµάτων, αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών  
 φυτών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, ψεκασµοί µε διθειοκαρβαµιδικά,  
 βενζιµιδαζολικά ή chlorothalonil 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Ωΐδιο 

 Επιστ Ονοµασία  Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum, Erysiphe  

 Συµπτώµατα Λευκές κηλίδες έλασµατος, σχηµατισµός πυκνού επιχρίσµατος, λευκή  
 εξάνθηση, µαύρα στίγµατα, µεταχρωµατισµός φυλλώµατος, νέκρωση  
 φυλλώµατος, εξασθένηση φυτού, πρώιµη ωρίµανση καρπών, ηλιακά  
 εγκαύµατα 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή αυτοφυών ζιζανίων, χρήση ανθεκτικού φυτικού γενετικού  
 υλικού, ισορροπηµένες λιπάνσεις, χορήγηση πυριτικού καλίου,  
 επεµβάσεις µε φωσφορικά άλατα, χρήσηεκχυλίσµατος φυτού  
 Reynoutriasa chalinensis, χρήση ωϊδιοκτόνων φαρµάκων [θειάφι  
 σκόνη, θειάφι βρέξιµο, θειασβέστιο], χρήση προστατευτικών-επαφής  
 [dinocap, quinomethionate], χρήση διασυστηµατικών µυκητοκτόνων  
 [βενζιµιδαζολικά (benomyl), 2-αµινοπυριµιδινικά (ethirimol,  
 burimimate), παρεµποδιστές βιοσύνθεσης εργοστερόλης (triforine,  
 tridemorph, triadimefon, cyproconazole, imazalil, propiconazole,  
 penconazole, systhane, fenbuconazole),  
 οργανοφωσφορικά(pyrazophos), χρήση στροµπιλουρίνων  
 (azoxystrobin), χρήση φαινοξυκινολινών (quinoxyfen)] 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Αλτερναρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Alternaria alternata f.sp. Cucurbitae 

 Συµπτώµατα Νεκρωτικά στίγµατα, σχηµατισµός κηλίδων,  καστανόµαυρη εξάνθηση,  
 κιτρίνισµα φυλλώµατος, ξήρανση φυλλώµατος 

 Αντιµετώπιση Μείωση σχετικής υγρασίας, παραγωγή υγιών φυτών, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, ψεκασµοί µυκητοκτόνων (maneb, chlorothalonil,  
 dichlofluanid), ψεκασµοί δικαρβοξαµιδικών (iprodione), χρήση  
 στροµπιλουρίνων (azoxystrobin), χρήση ανθεκτικού γενετικού υλικού,  
 χρήση πλαστικών κάλυψης µικρής διαπερατότητας, σωστή χρήση  
 λιπασµάτων, χρήση ασβεστούχου κυαναµίδης 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Μαύρη σήψη ή κοµµίωση του στελέχους 

 Επιστ Ονοµασία  Didymella bryoniae 

 Συµπτώµατα Υδατώδεις κηλίδες, σήψη λαιµού, υδατώδεις καστανές νεκρωτικές  
 κηλίδες φυλλώµατος, µαύρες καρποφορίες µύκητα, σήψη καρπών,  
 στένωση κορυφής, καστανός µεταχρωµατισµός κεντρικών ιστών,  
 κοµµιώδης εξίδρωση 

 Αντιµετώπιση Μείωση υγρασίας, αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή  
 υπολειµµάτων, ψεκασµός µε βενζιµιδαζολικά [chlorothalonil,  
 iprodione, mancozeb] 
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 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Φουζαρίωση 

 Επιστ Ονοµασία  Fusarium oxysporum f.sp. Niveum 

 Συµπτώµατα Τήξεις φυταρίων, σηψιρριζία φυταρίων, µαρασµός ελάσµατος φύλλων,  
 χλώρωση ελάσµατος φύλλων, µεταχρωµατισµός ξυλωδών αγγείων,  
 νέκρωση ριζών, σήψη ριζών, βραδεία ανάπτυξη, νανισµός φυτών,  
 λευκορόδινες καρποφορίες µύκητα 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων, χρήση εµβολιασµένων  
 ποικιλιών σε ανθεκτικά υποκείµενα (υβρίδια Rootstock Early M &  
 Friend, ποικιλία Λαγηναριά του  Lagenaria vulgaris), προσεκτικοί  
 καλλιεργητικοί χειρισµοί, εφαρµογή µυκητοκτόνων ουσιών, χρήση  
 βενζιµιδαζολικών (benomyl, carbendazim, thiophanatemethyl),  
 χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος hymexazol 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Chalara elegans  (Thielaviopsis basicola) 

 Συµπτώµατα Σχηµατισµός ερυθροκάστανων κηλίδων, προσβολή ριζικού  
 συστήµατος, σάπισµα κηλίδων, αναστολή ανάπτυξης φυτού, πρόωρη  
 άνθηση,  µεταχρωµατισµός φυλλώµατος, φυλλόπτωση, µάρανση φυτού 

 Αντιµετώπιση Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υγιών φυταρίων, απολύµανση  
 εδάφους (βρωµιούχο µεθύλιο, µεθυλ-διθειοκαρβαµιδικό νάτριο, ή  
 βενζιµιδαζολικά), απολύµανση σπόρου µε carbendazim + thiram,  
 αποφυγή αλκαλικών-ψυχρών-πολύ υγρών & βαριών εδαφών  

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Μακροφοµίνα 

 Επιστ Ονοµασία  Macrophomina phaseolina 

 Συµπτώµατα Προφυτρωτική τήξη, µεταφυτρωτική τήξη, προσβολή υπέργειων  
 τµηµάτων, σχηµατισµός έλκους, βραδύτερη ανάπτυξη, προσβολή ιστών 
  εντεριώνης, προσβολή αγγείων εντεριώνης, σχηµατισµός σκληρωτίων, 
  σχηµατισµός νεκρωτικών περιοχών, χλώρωση φύλλων, µαρασµός  
 φυλλώµατος, ξήρανση φύλλων, καχεξία φυτών, νανισµός φυτών,  
 µείωση παραγωγής 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, απολύµανση σπόρου (benomyl ή carbendazim  
 + thiram), καταστροφή υπολειµµάτων, απολύµανση εδάφους  
 (benomyl, thiophanate-methyl, thiram, methylbromide, chloropicin), 
  ψεκασµός (benomyl ή carbendazim ή thiram+ carbendazim) 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Γωνιώδης κηλίδωση 

 Επιστ Ονοµασία  Pseudomonas syringae pv. Lachrymans 

 Συµπτώµατα Υδατώδεις-γωνιώδεις-νεκρωτικές κηλίδες, υγρή σήψη 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, χρήση υγιούς σποροφύτων, χρήση ανθεκτικών,  
 χρήση ανεκτικών υβριδίων, περιορισµός υγρασίας θερµοκηπίου,  
 βελτίωση αερισµού θερµοκηπίου, αποφυγή ύγρανσης φυλλώµατος,  
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 καταστροφή µολυσµένων φυτών, καταστροφή υπολειµµάτων,  
 συστηµατική καταπολέµηση ζιζανίων, ψεκασµός µε βορδιγάλειο πολτό, 
  ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή µάρανση 

 Επιστ Ονοµασία  Erwinia tracheiphila 

 Συµπτώµατα Μάρανση φύλλων, µάρανση βλαστού, µάρανση λαιµού,  µάρανση  
 φυτού, νέκρωση φυτού, αναχαίτιση αύξησης φυτού, υπερβολική  
 ανθοφορία, πολλές διακλαδώσεις, σηµεία τοµής µε ιξώδες ή  
 βλεννώδες υγρό, κολλώδης χυµός, γαλακτώδης χυµός 

 Αντιµετώπιση Φύτευση φυτών-παγίδων, χρήση εντοµοστεγούς διχτυού, χρήση  
 διασυστηµατικών εντοµοκτόνων, αποµάκρυνση µολυσµένων φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, ψεκασµός µε χαλκούχα σκευάσµατα,  
 ψεκασµός µε θειική στρεπτοµυκίνη 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Βακτηριακή σήψη 

 Επιστ Ονοµασία  Erwinia carotovora spp. carotovora, Erwinia chrysanthemi,  

 Συµπτώµατα Κιτρίνισµα φύλλων, µάρανση φύλλων, ξήρανση φύλλων,  
 µεταχρωµατισµός αγγείων στελέχους, µάρανση στελέχους, σήψη  
 στελέχους, νέκρωση στελέχους, σήψη καρπών 

 Αντιµετώπιση Περιορισµός υγρασίας, εφαρµογή χαλκούχων σκευασµάτων 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Cucumber Mosaic Virus (CMV) 

 Συµπτώµατα Ποικιλοχλώρωση, νανισµός φυτών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της καρπουζιάς1 

 Επιστ Ονοµασία  Watermelon Virus -1 

 Συµπτώµατα Μειωµένη ανάπτυξη φυτών, νανισµός, πράσινο µωσαϊκό,  
 παραµόρφωση φυτών, φλυκταινοειδές µωσαϊκό, στένωση ελάσµατος  
 φύλλων, νηµάτωση, παραµορφώσεις καρπών (βαθύνσεις, εξογκώµατα  
 επιφάνειας, µεταχρωµατισµός) 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
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 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Μωσαϊκό της καρπουζιάς 2 

 Επιστ Ονοµασία  Watermelon Virus -2 

 Συµπτώµατα Χλώρωση νευρώσεων, ποικιλοχλώρωση, φλυκταινοειδές µωσαϊκό,  
 δεσµίωση, στένωση, ελλιπές έλασµα, νηµάτωση φύλλων, αναστολή  
 αύξησης φυτού, έντονη παραµόρφωση καρπών, ακανόνιστες  
 βαθύνσεις καρπών, περινεύριος µεταχρωµατισµός, ελαφρά  
 παραµόρφωση φύλλων 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Κίτρινο µωσαϊκό της κοινής κολοκυθιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) 

 Συµπτώµατα Ποικιλοχλώρωση, µωσαϊκό, στένωση ελάσµατος φύλλων,  
 µεταχρωµατισµός καρπών, παραµόρφωση καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταπολέµηση αφίδων-φορέων, χρήση  
 εντοµοπαγίδων, ψεκασµός µε εκλεκτικά εντοµοκτόνα, καταπολέµηση  
 ζιζανίων, καταστροφή ζιζανίων, εδαφοκάλυψη, καλλιέργεια φυτών- 
 φραχτών, αύξηση µεγέθους αγροτεµαχίων, καθιέρωση περιόδου  
 αγρανάπαυσης, χρήση εντοµοστεγούς διχτιού, χρήση εντοµοστεγούς  
 πλαστικού, χρήση ανεκτικών ποικιλιών, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,  
 χωρική αποµόνωση νέων καλλιεργειών 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Κίτρινη στίξη της κοινής κολοκυθιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Zucchini Yellow Fleck Virus (ZYFV) 

 Συµπτώµατα Κίτρινες κηλίδες, µείωση ανάπτυξης φυτών, παραµόρφωση καρπών,  
 µείωση παραγωγικότητας φυτών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση ασθενών  
 φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, συστηµατική καταπολέµηση  
 αφίδων, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του πράσινου ποικιλοχλωρωτικού µωσαϊκού της αγγουριάς 

 Επιστ Ονοµασία  Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) 

 Συµπτώµατα Ποικιλοχλώρωση, νανισµός, εσωτερικός αποχρωµατισµός καρπών,  
 αποσύνθεση καρπών 
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 Αντιµετώπιση Απολύµανση εδάφους (βρωµιούχο µεθύλιο), χρήση υγιούς σπόρου,  
 αποµάκρυνση ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, χρήση  
 υγιών φυτών, απολύµανση εργαλείων, χρήση πιστοποιηµένου σπόρου 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του µωσαϊκού της κολοκυθιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Squash Mosaic Virus (SqMV) 

 Συµπτώµατα Νανισµός φυτών, παραµόρφωση φύλλων, τοπικές χλωρώσεις,  
 νέκρωση φυτού 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, αποµόνωση ευπαθών καλλιεργειών, χηµική  
 καταπολέµηση εντόµων-φορέων, αποµάκρυνση ασθενών φυτών,  
 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση ανεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός της νεκρωτικής κηλιδώσεως της πεπονιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Melon Necrotic Spot Virus (MNSV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτικές κηλίδες, νεκρωτικές κηλίδες, ξήρανση ελάσµατος,  
 εµφάνιση ραβδώσεων ελάσµατος, εµφάνιση ραβδώσεων µίσχων,  
 συστροφή (καρούλιασµα)  φύλλων, µαρασµός φυλλώµατος, νέκρωση  
 φύλλων, ξήρανση φυτών 

 Αντιµετώπιση Εµβολιασµός φυτών, χρήση ανθεκτικών υποκειµένων, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών, χρήση υβριδίων 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Ιός του Χλωρωτικού νανισµού της καρπουζιάς 

 Επιστ Ονοµασία  Watermelon Chlorotic Stunt Virus (WCSV) 

 Συµπτώµατα Χλωρωτική ποικιλοχλώρωση, ζάρωµα φύλλων, νανισµός φύλλων,  
 νανισµός καρπών, χλωρωτικές κηλίδες, αποτυχία σχηµατισµού καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση  
 ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών, καταπολέµηση αφίδων, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  ∆υτικός κιτρινοϊός των τεύτλων 

 Επιστ Ονοµασία  Beet Western Yellow Virus (BWYV) 

 Συµπτώµατα Μεσονεύρια χλώρωση, νανισµός, χλωρωτική κηλίδωση µεσονεύριων  
 περιοχών, αύξηση µεσονεύριου ιστού, ίκτερος ελάσµατος, αύξηση  
 πάχους ελάσµατος, εύθραυστα φύλλα, φύλλα µε δερµατώδη υφή 

 Αντιµετώπιση Χρήση υγιούς σπόρου, συστηµατική καταστροφή ζιζανίων, εκρίζωση  
 ασθενών φυτών, καταστροφή ασθενών φυτών, εκρίζωση ύποπτων  
 φυτών, καταστροφή ύποπτων φυτών, καταπολέµηση αφίδων, χρήση  
 ανθεκτικών ποικιλιών 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 
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 Κοινή Ονοµασία  Αφίδα της πεπονιάς ή του βαµβακιού 

 Επιστ Ονοµασία  Aphis gossypii 

 Συµπτώµατα Εξασθένηση φυτού, συστροφή (καρούλιασµα) φύλλων, µείωση  
 παραγωγής, µελιτώδη εκκρίµατα, εµφάνιση καπνιάς 

 Αντιµετώπιση Χρήση κίτρινων παγίδων, χρήση εντοµοκτόνων [Imidacloprid,  
 acetamiprid, thiacloprid, pymetrozine, πυρεθρίνες, Savona,  
 malathion, cypermethin, azadirachtin,dimethoate, diazinon, κ.α.],  
 χρήση επενδεδυµένου σπόρου µε διασυστηµατικά εντοµοκτόνα,  
 βιολογική καταπολέµηση µε Aphidius colemani & A. abdominalis,  
 Aphidoletes aphidimyza 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Epilachna chrysomelina 

 Συµπτώµατα Σκελετοποίηση προσβεβληµένων περιοχών,  καθολική ξήρανση  
 φύλλων, ξήρανση φυτού 

 Αντιµετώπιση Χρήση εντοµοκτόνων, χρήση πυρεθροειδών ή carbaryl, προληπτικές  
 αρόσεις, παράχωση υπολειµµάτων 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Ρυγχωτή βρωµούσα 

 Επιστ Ονοµασία  Aelia rostrata 

 Συµπτώµατα Αποχρωµατισµοί & παραµορφώσεις 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή φυτών ξενιστών, χρήση  
 εντοµοστεγών δικτύων,  χηµική καταπολέµηση µε εγκεκριµένα  
 καρβαµιδικά, οργανοχλωριοµένα, πυρεθροειδή (deltamethrin, a- 
 cypermethin), malathion, Savona, βιολογική καταπολέµηση µε την  
 παρασιτική σφήκα Trissolcus basalis 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Πράσινη βρωµούσα 

 Επιστ Ονοµασία  Nezara viridula 

 Συµπτώµατα Σκούρες κηλίδες 

 Αντιµετώπιση Καταστροφή ζιζανίων, καταστροφή φυτών ξενιστών, χρήση  
 εντοµοστεγών δικτύων,  χηµική καταπολέµηση µε εγκεκριµένα  
 καρβαµιδικά, οργανοχλωριοµένα, πυρεθροειδή (deltamethrin, a- 
 cypermethin), malathion, Savona, βιολογική καταπολέµηση µε την  
 παρασιτική σφήκα Trissolcus basalis 

 Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  - 

 Επιστ Ονοµασία  Polyphagotarsonemus latus 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση φύλλων, συστροφή (καρούλιασµα) φύλλων,  
 µεταχρωµατισµός φύλλων, παραµόρφωση ανθέων, αλλοίωση  
 χρώµατος ανθέων, µπρούτζινος µεταχρωµατισµός, συστροφή  
 βλαστών, παραµόρφωση καρπών, κάψιµο της κορυφής 
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 Αντιµετώπιση Χρήση φαρµάκων [Mancozeb (µυκητοκτόνο), Dicofol (εντοµοκτόνο),  
 θειάφι (azufril, wettasul, segethion), οµαιτ] 
 
       Καλλιέργεια Καρπούζι 

 Κοινή Ονοµασία  Φυµατιογόνοι νηµατώδεις 

 Επιστ Ονοµασία  Meloidogyne spp 

 Συµπτώµατα Παραµόρφωση ριζών, ανικανότητα απορρόφησης θρεπτικών  
 στοιχείων, ανικανότητα απορρόφησης νερού, µικρή ανάπτυξη φυτών,  
 περιορισµένη ανθοφορία, περιορισµένη καρπόδεση, κακή ποιότητα  
 καρπών, χλωρωτικό φύλλωµα, µικρότερο µέγεθος φυτού, νέκρωση  
 φυτού, µείωση παραγωγής, υποβαθµισµένη ποιότητα καρπών 

 Αντιµετώπιση Χρήση νηµατοβόρων µυκήτων (Arhtobotrys sp.), χρήση του µύκητα  
 Verticillium chlamydosporium, χρήση του βακτηρίου Pasteuria  
 penetrans, χρήση υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων [(1,3- 
 dichloropropene, methylbromide (βρωµιούχο µεθύλιο),  
 methamsodium (vapam)], χρήση µη υποκαπνιστικών νηµατωδοκτόνων 
  [(οργανοφωσφορικά: cadusafos, ethoprop, fenamiphos, fosthiazate,  
 καρβαµιδικά: carbofuran, oxamyl, aldicarb)], χρήση δραστικής ουσίας  
 tetrathiocarbonatesodium (Enzone) 
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7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 

1) Βιβλίο: Σηµειώσεις του µαθήµατος «Εχθροί και ασθένειες ανθοκηπευτικών καλλιεργειών», 

Αριστείδης Π. Παπαπαναγιώτου, Γεωπόνος-MSc, Καθηγητής Εφαρµογών τµήµατος 

Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών, Εκδόσεις ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, Σεπτέµβριος 2005 

2) Βιβλίο: «Ασθένειες Κηπευτικών καλλιεργειών», Χ.Γ. Παναγόπουλος, τ. Καθηγητής 

Φυτοπαθολογίας Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Αθ. 

Σταµούλης, Αθήνα 2000 

3) Βιβλίο: «Η τεχνική της καλλιέργειας των κηπευτικών στα θερµοκήπια», Χρίστου Μ. 

Ολύµπιου, Καθηγητής Κηπευτικών Καλλιεργειών Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης, Αθήνα 2001 

4) Βιβλίο: «Φυτοπαθολογία»,  Ελευθέριος Κ. Τζάµος, Καθηγητής Φυτοπαθολογίας 

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης, Αθήνα 2007 

5) Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τµήµα 

Φυτικής Παραγωγής, Πτυχιακή ∆ιατριβή: « Φυτοπαρασιτικοί νηµατώδεις µορφολογία-

οικολογία-βιολογία», Μαρινάκης Νίκος, Ηράκλειο 2009 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&

ved=0CF8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fnefeli.lib.teicrete.gr%2Fbrowse%2Fsteg%2Ffp%2

F2009%2FMarinakisNikos%2Fattached-

document%2Fmarinakis.pdf&ei=gOygVY72K8HfU8vpnsgG&usg=AFQjCNFxVCtxhy3Mu

YZzuvfkZoYS_Y9k0A&sig2=zRM5fGiMSIejUauF8GjSOw&bvm=bv.97653015,d.d24 

6) Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τµήµα 

Φυτικής Παραγωγής, Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: «Μυκητολογικές και βακτηριολογικές 

ασθένειες της καρπουζιάς και τρόποι αντιµετώπισής τους», Παπουτσάκης Ελευθέριος, 

Ηράκλειο, ∆εκέµβριος 2008 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/steg/fp/2008/PapoutsakisLeuteris/attached-

document/papoutsakis.pdf 

7) Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τµήµα 

Φυτικής Παραγωγής, Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: «Αντιµετώπιση ασθενειών σε βιολογική 

καλλιέργεια αγγουριάς στην Κρήτη», Στεφανία Μανουσιδάκη, Ηράκλειο, Μάιος 2008 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/steg/fp/2008/ManousidakiStefania/attached-

document/manousidaki.pdf 

8) Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τµήµα 

Φυτικής Παραγωγής, Πτυχιακή Εργασία µε θέµα: «Ταυτοποίηση βιοτύπων Ελληνικών 
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πληθυσµών του εντόµου Bemisia tabaci (Ηµίπτερα: Aleurodidae) µε µοριακές τεχνικές, 

Πολυχρονάκη Ειρήνη, Ηράκλειο 2010 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/steg/fp/2010/PolychronakiEirini/attached-document-

1298364804-377472-17423/Polychronaki2010.pdf 

9) Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τµήµα 

Φυτικής Παραγωγής, Πτυχιακή Εργασία: «Μελέτη της αποτελεσµατικότητας τεσσάρων 

βιολογικών παραγόντων στην αντιµετώπιση του θρίπα, Γουµενάκη Ιωάννα- Μυλωνάκη 

Εµµανουέλλα, Ηράκλειο 2005 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/steg/fp/2005/GoumenakiIoanna,MylonakiEmmanouela/att

ached-document/2005Goumenaki.pdf 

10) Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τµήµα 

Βιολογικών  Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας, Πτυχιακή Εργασία: 

«Εντοµολογικοί εχθροί θερµοκηπιακών καλλιεργειών τοµάτας, αγγουριού, πιπεριάς, 

µελιτζάνας. Συµβατικοί τρόποι καταπολέµησης και η επίδρασή τους στον άνθρωπο, στα 

ωφέλιµα και στο περιβάλλον», Καµαρίτης Σωτήρης-Σεργεντάνης Σπύρος,  Ηράκλειο 2012 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/steg/theka/2012/KamaritisSotiris,SergentanisSpyros/attach

ed-document-1384252339-478927-28075/KamaritisSotiris_SergentanisSpyros2012.pdf 

11) Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τµήµα 

Βιολογικών  Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας, Πτυχιακή Εργασία: « Οι 

κυριότεροι επιζήµιοι εχθροί στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια και η αντιµετώπισή τους», 
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