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ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ   

Το φυτό (γενετικά χαρακτηριστικά, 

ανθεκτικότητα, ευαισθησία κ.τ.λ.) 

Το αβιοτικό 

περιβάλλον 

(έδαφος, υγρασία, 

ηλιοφάνεια, άνεμος 

και άλλες 

περιβαλλοντικές 

συνθήκες κ.τ.λ.) 

Το έμβιο 

περιβάλλον 

(έντομα, ασθένειες, 

υπολείμματα 

καλλιέργειας, 

γειτονικές 

καλλιέργειες κ.τ.λ.) 
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EΧΘΡΟΙ  

 
• Τζιτζικάκια  

• Θρίπες (Thrips sp. και Frankliniella sp.) 

• Ακάρεα (Tetranychus  sp.) 

• Έντομα αποθηκών 

 

 



Προσβολή αραχίδας από θρίπες  

(Thrips sp. και Frankliniella sp.) 

https://plantvillage.psu.edu/topics/peanut-groundnut/infos 



Προσβολή αραχίδας από ακάρεα  
(Tetranychus sp.) 

https://plantvillage.psu.edu/topics/peanut-groundnut/infos 



ΕΝΤΟΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 



• Εδαφογενείς ασθένειες  

   Aspergillus sp., Rhizoctonia sp., Thielaviopsis sp.  Pythium sp., 

Verticillium sp., Sclerotinia minor, Sclerotium rolfsii 

• Ασθένειες του φυλλώματος 
 Cercospora arachidicola – Cercosporidium personatum, 

Puccinia sp. 

• Ιώσεις 

• Νηματώδεις 
 Meloidogyne sp. 

 

 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ   



Προσβολή αραχίδας από εδαφογενείς μύκητες 

διαφόρων γενών (Aspergillus και Rhizoctonia) 

Ευνοείται από υγρές και ζεστές 

συνθήκες. Μεταφέρεται με το 

σπόρο και το έδαφος. Συνιστάται 

η απολύμανση σπόρου .  

Προκαλεί τήξη φυταρίων, σήψη 

λαιμού και λοβών. Συνιστάται 

αμειψισπορά αρκετών ετών και 

ψεκασμός (δεν υπάρχουν 

εγκεκριμένες δραστ. ουσ.).  

http://osufacts.okstate.edu 



Προσβολή λοβών αραχίδας από εδαφογενείς 

μύκητες διαφόρων γενών (Thielaviopsis και 

Pythium).  

Προκαλεί τήξη φυταρίων, σήψη 

ριζών και λοβών. Ευνοείται από 

την αυξημένη υγρασία εδάφους. 

Προκαλεί τήξη φυταρίων και, 

σήψη λοβών.  

Thiessen and Woodward, 2012  http://osufacts.okstate.edu 



Προσβολή αραχίδας από τον μύκητα 

Verticillium sp. (αδρομύκωση) 

http://osufacts.okstate.edu 



Η διαπίστωση της ασθένειας γίνεται κατά την άνθηση ή το 
γέμισμα του λοβού όταν η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας 
>26 oC. 

Η μετάδοση του παθογόνου γίνεται με το έδαφος, με το νερό, 
τα μηχανήματα και πιθανόν με το σπόρο ενώ τα ζιζάνια 
αποτελούν εναλλακτικό ξενιστή του παθογόνου. Η 
εκδήλωση της ασθένειας έχει σχέση με το stress από υψηλές 
θ και έλλειψη νερού.  

Η αντιμετώπιση στηρίζεται  (1) στην μακροχρόνια 
αμειψισπορά  με καλλιέργειες μη ξενιστές και (2) στην 
απομάκρυνση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας για τη 
μείωση του μολύσματος. Δεν υπάρχουν ανθεκτικές ποικιλίες, 
ούτε σκευάσματα. 

Αντιμετώπιση της βερτισιλίωσης 



Προσβολή αραχίδας από τους μύκητες 

Sclerotinia minor και Sclerotium rolfsii 

https://plantvillage.psu.edu/topics/peanut-groundnut/infos 



Προσβολή φύλλων αραχίδας με κερκοσπορίωση 

(Cercospora arachidicola και Cercosporidium personatum) 

https://plantvillage.psu.edu/topics/peanut-groundnut/infos 



Κύκλος της κερκοσπορίωσης στην αραχίδα 
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Μείωση των αποδόσεων 50-70%. Το αρχικό μόλυσμα 

προέρχεται από τα υπολείμματα της καλλιέργειας. 

Μεταφορά των κονιδίων γίνεται με ανεμόβροχο και έντομα. 

Η ασθένεια ευνοείται σε Θερμοκρασίες 20-24 οC, υγρασία 

μεγαλύτερη από 90 % και διύγρανση φύλλου για 10-12 h. 

Η αντιμετώπιση στηρίζεται  (1) στην επιλογή κατάλληλου 

αγρού (μειωμένη υγρασία, καλός αερισμός, δυνατότητα 

άρδευσης) (2) στην μείωση του αρχικού μολύσματος με 

αμειψισπορά 2-3 ετών και παράχωμα των υπολειμμάτων με 

βαθύ όργωμα. (3) Εφαρμογές με μυκητοκτόνα  (Cu) όταν 

επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες (υγρασία και 

θερμοκρασία). (4) Ανθεκτικές ποικιλίες. 

Επιδημιολογία και αντιμετώπιση της 

κερκοσπορίωσης 



Προσβολή φύλλων αραχίδας με σκωρίαση 

(Puccinia arachidis) 

Είναι αυτόοικος. Μπορεί να προκαλέσει μείωση της παραγωγής 

έως 60% σε συνδυασμό με την κερκοσπορίωση. Είναι γνωστό μόνο 

του ουρεδιακό στάδιο. Αντιμετωπίζεται με ανθεκτικές ποικιλίες.  

https://plantvillage.psu.edu/topics/peanut-groundnut/infos 



Προσβολή αραχίδας από ιώσεις 

https://plantvillage.psu.edu/topics/peanut-groundnut/infos 



Προσβολή αραχίδας από ιώσεις 

https://plantvillage.psu.edu/topics/peanut-groundnut/infos 



Προσβολή αραχίδας από νηματώδεις  

(Meloidogyne sp.) 

https://plantvillage.psu.edu/topics/peanut-groundnut/infos 



Μείωση των αποδόσεων 20-90%. Συνήθως ακολουθεί 

προσβολή και από άλλο εδαφογενές παθογόνο (π.χ. 

Rhizoctonia, Sclerotium). 

Αντιμετωπίζεται με τη χρήση ανεκτικών ποικιλιών, την 

αμειψισπορά με καλλιέργειες μη ξενιστές (βαμβάκι, 

αραβόσιτος) και την εφαρμογή νηματοδωκτόνων. 

 

Αντιμετώπιση των νηματωδών 



 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  

(Νοέμβριος 2018) 
 

• Pendimethalin (Ζ), Bentazone (Z-120) 

• Cu, Trichoderma asperellum (M), Dodine (M-ΗΣ) 

• Ethoprop (N) – αποθέματα έως 19/12/2018. 



 
ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ  

 
Ένα σημαντικό μέτρο για την αντιμετώπιση πολλών ασθενειών της 

αραχίδας είναι η αμειψισπορά με καλλιέργειες μη ξενιστές.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι όταν η αραχίδα ακολουθεί 

τον αραβόσιτο, έχουμε μικρότερα ποσοστά εδαφογενών 

ασθενειών. 

Όταν στον κύκλο της αμειψισποράς περιλαμβάνεται το βαμβάκι 

τότε πρέπει ο παραγωγός να προσέχει για την πιθανή ύπαρξη  

μύκητα του γένους Verticillium sp. 



 
ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ  

 
Είναι τοξικά προϊόντα (καρκινογεννετικά, Κατηγορία Ι) του 

δευτερογενούς μεταβολισμού μυκήτων που προκαλούν σοβαρές 

ασθένειες στα ζώα και τον άνθρωπο. Παράγονται είτε στον αγρό 

είτε κατά την αποθήκευση. Οι μυκοτοξίνες παράγονται κυρίως από 

μύκητες που ανήκουν στα γένη:  Aspergillus, (Αφλατοξίνες, 

Οχρατοξίνες) Penicillium (Οχρατοξίνες), Fusarium (Ζεαραλενόνες, 

Τριχοθεσίνες, Φουμονισίνες) . 

Η τοξική δράση των μυκοτοξινών διακρίνεται :  

Οξεία  (προκαλεί βλάβες στο ήπαρ και τα νεφρά), Χρόνια (προκαλεί 

καρκίνο του ήπατος), Μεταλλακτική (προκαλεί βλάβες στο DNA) 

και Τερατογενής (προκαλεί βλάβες στα έμβρυα). 

Η ανάπτυξη των μυκήτων και η παραγωγή μυκοτοξίνων είναι 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μύκητα, φυτικού υποστρώματος 

(φυστίκι) και περιβαλλοντικών συνθηκών (υψηλή σχετική 

υγρασία). Δεν καταστρέφονται από τις υψηλές Θ (ψήσιμο). 



 
ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΧΙΔΑ 

 • Αφλατοξίνες είναι η κύρια κατηγορία τοξινών που συναντούμε 

στο καρπό της αραχίδας όταν αυτός προσβάλλεται από τους 

μύκητες Aspergillus flavus και Aspergillus parasiticus. 

• Οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη των συγκεκριμένων 

μυκήτων είναι: θερμοκρασίες 22-35 oC, υγρασία καρπών 15-30% 

για τουλάχιστον 7-14 μέρες, φυτείες που αναπτύσσονται κάτω 

από συνθήκες stress και εντομολογικές προσβολές είτε στον αγρό 

είτε στην αποθήκη. 

• Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αφλατοξινών 

συστήνεται: 1) Προσυλλεκτικά η συγκομιδή προσβελημένων ή 

καταπονημένων αγρών να γίνεται νωρίς και το συγκομιζόμενο 

προϊόν να τοποθετείται χωριστά στην αποθήκη.  

2) Μετασυλλεκτικά πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται 

οι προσβεβλημένοι λοβοί και η υγρασία των αποθηκευομένων να 

είναι μικρότερη από 12,5% (ξήρανση). 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

Ερωτήσεις 


