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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο ΕΙΣΑΓΩΓΉ

1.1 CUCUMIS SATIVUS

Το φυτό της αγγουριάς ή αλλιώς Cucumis sativus της οικογένειας Cucurbitaceae ,
είναι φυτό πολυετές αλλά καλλιεργείται σαν ετήσιο και ανήκει στα φυτά θερµής
εποχής . Από το αγγούρι τρώµε τον άγουρο καρπό του και έχει µεγάλη ζήτηση για
την γεύση του και την διαιτητική αξία του αφού περιέχει πολύ λίγες θερµίδες . Η
αγγουριά διαφέρει από τα άλλα κολοκυνθοειδή , γιατί είναι το µόνο είδος του γένους
Cucumis µε 2n = 2x = 14 χρωµοσώµατα .

1.1.2Καταγωγή – Ιστορικό
Η αγγουριά πιστεύεται ότι είναι φυτό ενδογενές των Ινδιών . Η απόδειξη είναι
µάλλον δύσκολη , γιατί η αγγουριά ποτέ δεν βρέθηκε στην άγρια µορφή της . Έχουν
βρεθεί στην Ινδία , και άλλες γειτονικές χώρες , φυτά µε µεγάλη ποικιλοµορφία όσον
αφορά τα χαρακτηριστικά βλάστησης , το µέγεθος του καρπού , το σχήµα και το
εξωτερικό του χρώµα . Πέραν αυτών , έχει βρεθεί να αυτοφύεται στις παρυφές των
Ιµαλαΐων ένα µικρό , πικρό αγγούρι , που φέρει αραιά και σκληρά αγκάθια , το
Cucumis hardwickii , στενός συγγενής και πολύ πιθανόν να είναι ο πρόγονος της
καλλιεργούµενης αγγουριάς . Ο De Candole 1882 , πίστευε ότι το αγγούρι
καλλιεργείτο στις Ινδίες 3000 π . χ . Πάντως , υπολείµµατα του φυτού έχουν βρεθεί
σε αιγυπτιακούς τάφους . Στην Ελλάδα , αναφέρεται ότι υπήρχε από αρχαιοτάτων
χρόνων . Ο Θεόφραστος περιγράφει τρεις ποικιλίες . Η λαχανοκοµική και πολλές
φορές η θεραπευτική του ιδιότητα εκτιµήθηκε πολύ από τους αρχαίους , και σήµερα
εκτός από την κατανάλωση του ως τροφή , χρησιµοποιείται και για την παρασκευή
κρέµας προσώπου .

1.1.3 Βοτανικά χαρακτηριστικά
Είναι φυτό ποώδες , έρπον ή αναρριχώµενο , µε κληµατίδες που φέρουν έλικες για
την στήριξη του . Τα φύλλα του είναι απλά µε λοβούς γωνιώδους απολήξεως . Το
φυτό είναι µόνοικο και δικλινές , στο ίδιο φυτό δηλαδή υπάρχουν άνθη µόνο
αρσενικά και άνθη µόνο θηλυκά , που βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις στις

µασχάλες των φύλλων . Τα θηλυκά άνθη διακρίνονται πάνω στον κάθε καρπό που
είναι η αγονιµοποίητη ωοθήκη και έχουν χονδρό µίσχο , ενώ στα αρσενικά ο µίσχος
είναι λεπτός και µακρύς . Επίσης , τα αρσενικά εµφανίζονται σε οµάδες των 3 – 4 ,
ενώ τα θηλυκά είναι µονήρη . Η γονιµοποίηση κανονικά γίνεται µε έντοµα , οι
καλλιεργούµενες σε θερµοκήπιο ποικιλίες όµως που έχουν µόνο θηλυκά άνθη ,
παράγουν τους καρπούς τους παρθενοκαρπικά .
Ανθικός τύπος : *Κ (5) Σ (5) Α 1 – 5 Γ (3)

1.1.4 Εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις
Το αγγούρι µπορει να αναπτυχθεί σε πολλούς τύπους εδαφών για πρώιµη όµως
παραγωγή τα φυτό προτιµά αµµοπηλώδες γόνιµο και καλά στραγγίζοµε έδαφος. Το
PH πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 5,5 και 7,0 , παρουσιάζει επίσης ευαισθησία στην
παρουσία υψηλής συγκέντρωσης αλάτων στο εδαφικό διάλυµα. Οι άριστες
θερµοκρασίες ανάπτυξης κυµαίνονται µεταξύ 18 και 240C. Η σχετική υγρασία πρέπει
να κυµαίνεται ανάµεσα στο 70 µε 80% προτιµάς το 70% για αποφυγή ασθενειών.

1.1.5 Ασθένειες-φυσιολογικές ανωµαλίες
Μερικές πιο της φυσιολογικές ανωµαλίες που παρατηρούνται είναι
Τοπική διόγκωση του καρπού η οποία προκαλείτε από µερική και µη
επιθηµιτή γονιµοποίηση σε ποικιλίες που παρθενοκαρπούν
Έντονη κύρτωση του καρπού η οποία οφείλεται δε προβλήµατα θρέψεις του
φυτού ή αντίξοες κλιµατικές συνθήκες.
Πίκρινση του καρπού η οποία οφείλεται κυρίως σε γενετικούς παράγοντες
αλλά και σε ακανόνιστα ποτίσµατα όσο και στις χαµηλές θερµοκρασίες.
Ο κυριότερες ασθένειες είναι
Κοινή ονοµασία

Λατινική ονοµασία

Αλτεναρίωση

Altenaria alternatum

Βερτισιλίωση

Veiticillium albo-atrum

Περονόσπορος

Pseudoperonospora cubensis

Σηψηρριζία

Pythium spp

Τεφρά σήψη

Botrytis cinerea

Φουζαρίωση

Fusarium oxysporum

Ωίδιο

Podosphaira xanthii

1.1.6 Σηµερινή γενετική κατάσταση
Πρόσφατα έχει εντατικοποιηθεί η προσπάθεια ενσωµάτωσης ανθεκτικών γόνων για
τις σοβαρές ασθένειες που προσβάλουν την αγγουριά , όπως ο περονόσπορος , το
ωίδιο , το κλαδοσπόριο και οι ιώσεις . Οι γενετιστές σήµερα έχουν στρέψει την
προσοχή τους σε δύο κατευθύνσεις , τη γενετική µεταχείριση του φύλλου , ώστε να
βρεθούν τρόποι παραγωγής υβριδισµένου σπόρου µε χαµηλό κόστος και επίσης την
δηµιουργία ποικιλιών µε µικρά µεσογονάτια διαστήµατα ώστε ολόκληρη η παραγωγή
να συγκοµίζεται µια φορά και µε µηχανή .

1.2 ΩΙ∆ΙΟ

Τα ωίδια είναι πολύ διαδεδοµένες ασθένειες σε όλες της περιοχές της χώρας και
προκαλούν

συχνά

σηµαντικές

ζηµιές

στις

διάφορες

καλλιέργειες

των

κολοκυνθοειδών τόσο στο ύπαιθρο όσο και στα θερµοκήπια.

1.2.1 Συµπτώµατα-Ζηµιές
Προσβάλλουν όλα τα πράσινα µέρη του φυτού ( φύλλα, βλαστούς, µίσχους ). Στην
επάνω και στη κάτω επιφάνεια των φύλλων, στους µίσχους και στους βλαστούς
εµφανίζονται µικρές λευκές κηλίδες που καλύπτονται από πυκνή, αλευρώδη
εξάνθηση. Σε ευνοϊκές συνθήκες η προσβολή µπορεί να καλύψει όλο το φύλλο και
µεγάλη επιφάνεια του βλαστού, µερικές φορές επί της λευκής εξάνθσης εµφανίζονται
µικρά µαύρα στίγµατα που είναι η καρποφορία της τέλειας µορφής του µύκητα
(κλειστοθήκια). Προοδευτικά τα φύλλα κιτρινίζουν, γίνονται καστανά και τελικά
ξεραίνονται. Αν το φυτό χάσει πολλά φύλλα εξασθενεί.

1.2.3 Συνθήκες αναπτύξεως
Οι µύκητες είναι υποχρεωτικά παράσιτα και ανήκουν στους Erysiphales των
Ασκοµυκήτων. Η λευκή αλευρώδης εξάνθηση που σχηµατίζεται στην επιφάνεια των
φυτικών µερών αποτελείται από το µυκήλιο του παρασίτου, τους βραχείς
κονιδιοφόρους που παράγονται από το µυκήλιο και τα βαρελοειδή κονίδια που
σχηµατίζονται σε απλές αλυσίδες στο άκρο των κονιδιοφόρων. Τα κονίδια είναι
υαλώδη, µονοκύτταρα και σχήµατος ελλειψοειδούς ή βαρελοειδούς. Οι µύκητες
διατηρούνται επί άλλων καλλιεργούµενων φυτών ή επί ζιζανίων από τα οποία

προέρχονται τα µολύσµατα για τις αρχικές µολύνσεις. Τα κονίδια µεταφέρονται µε
τον άνεµο και όταν βρεθούν πάνω στη φυτική επιφάνεια βλαστάνουν ακόµα και µε
σχετική υγρασία 46% και προκαλούν µολύνσεις. Οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε
θερµοκρασίες που κυµαίνονται από 10-30o C ( άριστη περιοχή θερµοκρασιών 25ο –
26ο C ). Τα ωίδια παρ’ολο που είναι συνήθη και προκαλούν σοβαρές ασθένειες στης
ψυχρές ή ζεστές περιοχές , προκαλούν περισσότερο σοβαρές ζηµιές στα θερµά και
ξηρά κλίµατα. Αυτό συµβαίνει γιατί τα σπόρια τους ( κονίδια) ελευθερώνονται,
βλαστάνουν και προκαλούν µόλυνση ακόµη και µε χαµηλή σχετική υγρασία χωρίς να
είναι απαραίτητη η παρουσία στρώµατος νερού στη φυτική επιφάνεια.

1.2.4Βιολογικός κύκλος
Οι εγγενείς καρποφορίες των µυκήτων είναι κλειστοθήκια τα οποία δε σχηµατίζονται
συχνά και φαίνεται πως δεν παίζουν ρόλο στη διαιώνιση των µυκήτων. Οι µύκητες
είναι εκτοπαρασιτικοί, αναπτύσσονται δηλαδή στην επιφάνεια του ξενιστή και
παρασιτούν µε ειδικούς µυζητήρες τα επιδερµικά κύτταρα του φυτού. Σχηµατίζουν
κονιδιοφόρους οι οποίοι φέρον τα κονίδια σε αλυσίδες, διαχειµάζουν σε
καλλιεργούµενα ή αυτοφυή φυτά ξενιστές. Τα κονίδια µεταφέρονται µε τον άνεµο
(ξηροσπόρια) και προκαλούν µολύνσεις βλαστάνοντας στην φυτική επιφάνεια του
ξενιστή.

Εικόνα 1: Βιολογικός κύκλος Ωιδίου

1.3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
Η Βιολογική καταπολέµηση εµπεριέχει την πρόληψη και τον έλεγχο εχθρών και
ασθενειών και την καταπολέµηση των ζιζανίων µε τη χρήση όλων των διαθέσιµων
βιολογικών, χηµικών, καλλιεργητικών και άλλων µεθόδων µε σκοπό την επικερδή
και αποτελεσµατική παραγωγή, που δεν διαταράσσει την ισορροπία της φύσης και
προστατεύει το περιβάλλον. Η Βιολογική Καταπολέµηση αποσκοπεί στην µείωση
των δυσµενών επιδράσεων της χηµικής µεθόδου καταπολέµησης και στην παραγωγή
προϊόντων υψηλής ποιότητας, µε τα λιγότερα δυνατόν τοξικά υπολείµµατα και µε την
ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος απ' αυτά. Το σύστηµα της είναι ένα
σύστηµα οργάνωσης µιας γεωργικής εκµετάλλευσης που εµπεριέχει µεταξύ άλλων
την Ορθή Γεωργική Πρακτική, την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζοµένων, και την
Ασφάλεια Προϊόντων. Η χρησιµοποίηση των παρασιτοκτόνων ουσιών, γίνεται µόνο
όταν οι άλλες εναλλακτικές µέθοδοι δεν είναι αποτελεσµατικές και µε την
προϋπόθεση αυτές να έχουν εκλεκτική δράση και να διασφαλίζουν την προστασία
των ωφέλιµων και την ασφάλεια του εφαρµοστή. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως
φεροµόνες, άλλες ελκυστικές ουσίες και εντοµοπαγίδες, χρησιµοποιούνται ευρέως σ'
αυτό τον τρόπο καταπολέµησης. Η πρόληψη της εµφάνισης ενός εχθρού ή µιας
ασθένειας,

έχει

µεγάλη

σηµασία

στην

εφαρµογή

της

ολοκληρωµένης

φυτοπροστασίας και στη µείωση της έντασης µιας προσβολής. Στη συνέχεια ο συχνός
έλεγχος στην καλλιέργεια είναι αποφασιστικής σηµασίας για την ορθολογική
αντιµετώπιση

των

προβληµάτων

φυτοπροστασίας.

Ο

σωστός

σχεδιασµός

προγράµµατος φυτοπροστασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας.
1.3.1 Μέτρα και Μέσα της Βιολογικής Καταπολέµησης
Επιλογή κατάλληλων ειδών και ποικιλιών. Τα καλλιεργούµενα είδη και ποικιλίες
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν προσαρµοσµένα στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες και
όσο το δυνατόν ανθεκτικά στους εχθρούς και της ασθένειας.
1.3.2 Καλλιεργητικά και Προληπτικά Μέτρα
1. Αµειψισπορά
2. Αγρανάπαυση
3. Αλλαγή του τρόπου ή του χρόνου φύτευσης ή συγκοµιδής

4. Φύτευση φυτών-παγίδων
5. ∆ιατήρηση πληθυσµών ωφέλιµων στον αγρό
6. Καλλιέργεια του εδάφους και ιδιαίτερα το όργωµα και το σκάψιµο
7. Καταστροφή και αποµάκρυνση των υπολειµµάτων της προηγούµενης καλλιέργειας
8. Ορθή χρήση του νερού και λιπασµάτων
9. Αποφυγή της χρήσης µολυσµένου νερού στην άρδευση
10. Χρήση υγιών ή και ανθεκτικών φυτών
11. Αποφυγή αναπαραγωγής και διασποράς των ζιζανίων
12. Έγκαιρη εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών
1.3.3 Μηχανικά και άλλα µέτρα

1. Συλλογή ή παγίδευση επιβλαβών εντόµων (µε χρωµοπαγίδες κόλλας, φεροµονικές
παγίδες

και

άλλους

τρόπους)

και

µηχανική

σύνθλιψη

αυτών

2. Προστασία των φυσικών εχθρών των παρασίτων µέσω της εξασφάλισης συνθηκών
που

να

τους

ευνοούν

(φυτικοί

φράκτες,

τόποι

φωλιάσµατος

κ.λ.π.)

3. Κάλυψη εδάφους µε πλαστικό για την παρεµπόδιση της νύµφωσης εχθρών (θρίπες,
λυριόµυζες)
4. Απολύµανση του εδάφους (ηλιοαπολύµανση, απολύµανση εδάφους µε ζεστό νερό
ή αέρα, κ.α. τρόπους) και φυτικού υλικού (απολύµανση σπόρων, κ.α. τρόπους)
1.3.4 Βιοτεχνολογικές µέθοδοι

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται µέθοδοι και τεχνικές που εκµεταλλεύονται ορισµένα
βιολογικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα ορισµένα στοιχεία της συµπεριφοράς των
εντόµων. Τέτοιες µέθοδοι είναι:
Α) Μαζική παγίδευση (όπως αυτή που εφαρµόζεται για την προστασία της
ελαιοπαραγωγής από τον δάκο της ελιάς, και την προστασία των εσπεριδοειδών από
την µύγα της Μεσογείου)
Β) Παρεµπόδιση της σύζευξης µε τη χρήση εξατµιστήρων φεροµόνης (µε αυτό τον
τρόπο εφαρµόζεται η καταπολέµηση ορισµένων λεπιδοπτέρων, όπως για το ρόδινο
σκουλήκι του βαµβακιού, η ευδεµίδα του αµπελιού και σεζάµια)
Γ) Προσέλκυση από φεροµόνες και θανάτωση αρσενικών (όπως στην καταπολέµηση

της καρπόκαψας των µήλων)
∆) Ενεργοποίηση µηχανισµών ανθεκτικότητας στο ίδιο το φυτό

1.3.5 Χηµικά µέσα καταπολέµησης
Η εφαρµογή της χηµικής καταπολέµησης γίνεται µόνο όταν και όπου κρίνεται
πραγµατικά αναγκαία και αναπόφευκτη κι εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος
καταπολέµησης. Αυτό συµβαίνει όταν δεν έχει αντιµετωπιστεί ένα ή περισσότερα
παράσιτα από την αρχή της εµφάνισής του και είναι δύσκολη η αντιµετώπισή σ' αυτό
το σηµείο µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στόχος του προγράµµατος της
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης είναι να κρατηθούν οι ζηµιές από τους εχθρούς και τις
ασθένειες µιας καλλιέργειας σε οικονοµικά ανεκτά επίπεδα. Έτσι γίνεται ορθολογική
χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες κάθε
φορά συνθήκες και τις σχέσεις ευαισθησίας φυτού- ξενιστή και παρασίτου.

1.4 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η ύπαρξη γονιδίων στα φυτά που ελενχουν την αντοχή τους έναντι των παθογόνων
δείχθηκε αµέσως µετά την ανακάλυψη των µελετών του Mendel πάνω στην
κληρονοµικότητα. Ο Biffen το 1905 έδειξε ότι µια γονιδιακή θέση ήταν υπεύθυνη για
την αντοχή µερικών ποικιλιών σιταριού στην κίτρινη σκωρίαση που προκαλείτε από
τον µύκητα Puccinia striiformis. Έκτοτε, έχουν προσδιοριστεί πολλές εκαντοτάδες
γονιδίων τα οποία ρυθµίζουν την ανθεκτικότητα πολυάριθµων φυτικών ειδών σε ένα
ευρύ φάσµα παθογόνων. Από γενετική άποψη µια συγκεκριµένη αντοχή µπορεί να
περιγραφεί αν αποσαφηνιστεί ο τρόπος κληρονοµήσεις της. Από την άποψη αυτή
έχουµε τρεις τύπους ανθεκτικότητας:
 Ολιγονιδιακή
 Πολυγονιδιακή
 Κυτταροπλασµατική

Μεγαλογονίδια ανθεκτικότητας είναι χρωµοσωµικά κυρίως γονίδια τα οποία
προσδίδουν στο φυτό υψηλού βαθµού ανθεκτικότητα, σε σχετικά µικρό αριθµό
φυλών του παθογόνου. Η ανθεκτικότητα αυτή είναι συνδεδεµένη συνήθως µε την
αντίδραση

της

υπερευπάθειας.

Αντίστοιχα

ολιγονιδιακή

ανθεκτικότητα

ή

ανθεκτικότητα µειζόνων γονιδίων ονοµάζεται η ανθεκτικότητα η οποία ελένχεται από
ένα ή από λίγα Μεγαλογονίδια. Η οιλιγονιδιακή ανθεκτικότητα προσφέρει µερικά
πολύ σοβαρά πλεονεκτήµατα:
 Προσφέρει µεγάλο βαθµό αντοχής
 ∆ιατηρείται κατά κανόνα, σταθερή κάτω από το ευρύ φάσµα συνθηκών του
περιβάλλοντος.
 Αναγνωρίζεται εύκολα.
¨Όµως ένα σοβαρό µειονέκτηµα της ολιγονιδιακής αντοχής είναι η έλλειψη
αποτελεσµατικότητας της σε νέες φυλές του παθογόνου που µπορεί να µεταφερθούν
από άλλες περιοχές, να επικρατήσουν λόγω πίεσης επιλογής σε ανθεκτικό φυτικό
γενετικό υλικό από προϋπάρχοντες σε µικρή συχνότητα γενότυπους στον πληθυσµό
του παθογόνου ή να δηµιουργηθούν µε µεταλλαγές του παθογόνου ή µέσω άλλων
µηχανισµών. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ολιγινιδιακής ανθεκτικότητας είναι ότι
λόγο του µεγάλου βαθµού προστασίας που παρέχει έναντι ορισµένων φυλών η
κατανοµή των ευπαθών και των ανθεκτικών φυτών σε ένα πληθυσµό είναι ασυνεχής.
∆ηλαδή εάν τα φυτά εκφράσουν ολιγινιδιακη αντοχή έναντι της συγκεκριµένης
φυλής που µολύνει δεν παρουσιάζουν συµπτώµατα της ασθένειας, ενώ, σε αντίθεση
περίπτωση παρουσιάζουν έντονα συµπτώµατα. Εποµένως τα φυτά Εποµένως τα
φυτά µπορούν να διαχωριστούν ποιοτικά σε ανθεκτικά ή ευπαθή µε συνέπεια η
ολιγονοδιακή ανθεκτικότητα να ονοµάζεται και ποιοτική ανθεκτικότητα. Άλλο ένα
χαρακτηριστικό της ολιγονιδιακής αντοχής είναι ότι αυτή κατά κανόνα εκφράζεται
όχι µόνο στα ώριµα αλλά και στα νεαρά φυτά.
Μικρογονίδια ανθεκτικότητας είναι χρωµοσωµικά γονίδια τα οποία προσφέρουν στο
φυτό µικρού βαθµού αντοχή σε σχετικά µεγάλο αριθµό φυλών του παθογόνου.
Αντίστοιχα πολυγονιδιακή ανθεκτικότητα ονοµάζεται η αντοχή η οποία ελένχεται
από πολλά µικρογονίδια. Ο βαθµός αντοχής µια ποικιλίας µε πολυγονιδιακή

ανθεκτικότητα υφίσταται µεγάλες διακυµάνσεις, εξαρτώµενος από εδαφικούς,
µετεωρολογικούς και βιοτικούς παράγοντες. Λόγω της επιδράσεις των παραγόντων
αυτών παρατηρείται στον πληθυσµό των φυτών συνεχής διαβάθµιση µεταξύ
ευπάθειας και ανθεκτικότητας µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατός ο ποιοτικός
διαχωρισµός των φυτών σε ευπαθή και ανθεκτικά. Για το λόγο αυτό η πολυγονιδιακή
ανθεκτικότητα

ονοµάζεται

και

ποσοτική

ανθεκτικότητα.

Η

πολυγονιδιακη

ανθεκτικότητα ονοµάζεται επίσης και ανθεκτικότητα αναπτυγµένου ή ώριµου φυτού
γιατί συνήθως δεν εκφράζεται στα νεαρά φυτά.
Κυτταροπλασµατική ανθεκτικότητα ονοµάζεται η ανθεκτικότητα η οποία δεν
ελένχεται από χρωµοσωµικά γονίδια αλλά από γονίδια τα οποία βρίσκονται σε
κυταροπλασµατικά

οργανίδια

τα

οποία

ονοµάζονται

πλασµογονίδια.

Η

ανθεκτικότητα αυτή µεταβιβάζεται στους απόγονους µόνο εάν το ανθεκτικό φυτό
χρησιµοποιηθεί κατά την διασταύρωση εως δεκτης. Η κυταροπλασµατική
ανθεκτικότητα εάν και σπάνια , όταν είναι διαθέσιµη έχει πρακτική σηµασία επειδή η
ενσωµάτωση της σε µια εµπορική ποικιλία είναι σχετικά εύκολη µέσω ενός
ανθεκτικού θηλυκού γονέα.
Από της προαναφερθησες περιγραφες

της αντοχής

προκύπτει ότι υπάρχει

αντιστοιχία στην διάκριση των διαφόρων τύπων ανθεκτικότητας. Έτσι η κατακόρυφη
ανθεκτικότητα αντιστοιχεί στην εξειδικευµένη σε φυλές, την ολιγονιδιακής και την
ποιοτική ανθεκτικότητα, ενώ η οριζόντια ανθεκτικότητα αντιστοιχεί στη µη
εξειδικευµένη σε φυλές, την πολυγονιδιακη και την ποσοτική ανθεκτικότητα. Στον
πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι διάφορες µεταξύ κατακόρυφης και οριζόντιας
ανθεκτικότητας.

Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση διαφορών µεταξύ κατακόρυφης και οριζόντιας
ανθεκτικότητας

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Κατακόρυφη

Οριζόντια

Ελενγχεται από ένα ή λίγα γονίδια, µε Ελενχεται από πολλά γονίδια, µε µη
αναγνωρισµένη την επίδραση καθενός αναγνωρισµένη την επίδραση του
στον φαινότυπο.

καθενός στο φαινότυπο.

Αποτελεσµατική

έναντι

φυλών του παθογόνου.

ορισµένων Αποτελεσµατική έναντι όλων των φυλών
του παθογόνου.

∆εν επηρεάζεται ή επηρεάζεται λίγο από Επηρεάζεται από το περιβάλλον.
το περιβάλλον
Έντονα Αποτελεσµατική

Μέτριας ή µικρής αποτελεσµατικότητας.

Ασταθείς. Συνήθως ξεπερνιέται εύκολα Σταθερή για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
από το παθογόνο.
Τα µολυσµένα φυτά κατατάσσονται ως Στο πληθυσµό υπάρχουν φυτά σε όλες
ανθεκτικά

ή

ευπαθή.(

παραλλακτικότητα)

Ασυνεχής της διαβασµίσεις µεταξύ αντοχής και
ευπάθειας. ( Συνεχής παραλλακτικότητα)

1.5 ΧΑΡΠΙΝΗ
Ο προσδιορισµός και η αποµόνωση της χαρπίνης προήλθαν από τη βασική έρευνα
προσπαθώντας να καταλάβουν πως τα παθογόνα βακτήρια αλλλεπιδρούν µε τα φυτά
ξενιστές. Η χαρπίνη ανήκει σε µια κατηγορία πρωτεϊνών που παράγονται στη φύση
από ορισµένα βακτήρια. Η πρώτη χαρπίνη αποµονώθηκε από το erwinia amylovora,
η εργασία δηµοσιεύτηκε τι 1992 σε άρθρο σε επιστηµονικό περιοδικό. Το άρθρο
τιτλοφορήθηκε ‘’ Ηarpin Elicitor”. Αυτή η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από το ∆ρ
Zhonguin Wei καθώς και από το ∆ρ Steven Beer από το πανεπιστήµιο του Cornell.
Ανακάλυψαν ότι όταν γίνει έκχυση καθαρής χαρπίνης σε ένα φυτό, αυτό κάνει το
φυτό ποιο ανθεκτικό και ποιο συγκεκριµένα κάνοντας έκχυση χαρπίνης σε µερικά
φύλλα του φυτού αποδείχθηκε ότι το φυτό είχε ανθεκτικότητα και στα φύλλα τα
οποία δεν είχε γίνει έκχυση χαρπίνης. Αυτό το πείραµα έδειξε ότι η χαρπίνη µπορεί
να ενεργοποίηση το αµυντικό σύστηµα του φυτού (SAR system acquired resistance).
Η µεγάλη καινοτοµία στην ανακάλυψη της χαρπίνης είναι ότι µπορεί να ενεργοποιεί

τον αµυντικό µηχανισµό εφαρµόζοντας και τοπικά και όχι σε ολόκληρο το φυτό την
χαρπίνη, εποµένως η ποσότητα που χρειάζεται για την εφαρµογή είναι πολύ µικρή.
1.5.1 Φυσικά χαρακτηριστικά
Έχει 403 αµινοξέα στο µήκος και 4kd στη µοριακή µάζα
Είναι πλούσια σε γλυκίνη
Είναι υδατοδιαλυτή
Καµία ενζυµατική δραστηριότητα
Η ακολουθία του αµινοξέος είναι ΑΑC31644
1.5.2 Ιδιότητες χαρπίνης
Ενεργοποιεί την ανθεκτικότητα στις ασθένειες
Επιταχύνει την ανάπτυξη και αυτό περιλαµβάνει συγκεκριµένα αποτελέσµατα
στην ανάπτυξη της βιοµάζας τις ρίζας, των βλαστών όπως και την ωρίµανση
φρούτων
Έχει επιπτώσεις στις βασικές φυσιολογικές διαδικασίες που είναι σηµαντικές
για την ανάπτυξη συµπεριλαµβανοµένου την φωτοσυνθετική δραστηριότητα
και τη θρεπτική λήψη.
Η χρήση της χαρπίνης έχε τη δυνατότητα να µειώσει ουσιαστικά τη χρήση των
τοξικότερων φυτοφαρµάκων, ειδικά µυκητοκτόνα και ορισµένα εδαφολογικά
καπνογόνα όπως το βρωµιούχο µεθύλιο.

Εικόνα 2: Εµπορικό σκεύασµα χαρπίνης

1.6 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Σήµερα δίνεται αρκετή προσοχή σε ευρεία κλίµακα, στα βιολογικά και
ολoκληρoµένα συστήµατα καταπολέµησης της ασθένειας λαµβάνοντας υπ’οψην
αναφορές σχετικά µε πιθανούς ανταγωνιστές. Η βιολογική καταπολέµηση των ωιδίων
βασίζεται στην εφαρµογή υπερπαρασιτκών µυκήτων. Η αποτελεσµατικότητα των
βιολογικών παραγόντων και η επιβίωση τους εξαρτάται τόσο από τους βιοτικούς όσο
και από τους αβιοτικούς παράγοντες. Ως τώρα τα αποτελέσµατα στην πράξη είναι
µάλλον µέτρια παρόλα αυτά υπάρχουν βιολογικοί παράγοντες κατάλληλοι για
ολοκληρωµένη διαχείριση σε συνδιαµό µε άλλα µέτρα καταπολέµησης µε σκοπό να
επιτευχθεί

αποδεκτό

επίπεδο

καταπολέµησης

από

τους

παραγωγούς.(Elad,Malathrakis and Dik,1996)

1.6.1 Ο µύκητας Acremonium alternatum
Σε δείγµατα που συλλέχθησαν το καλοκαίρι του 1983 από την Κρήτη ένα λευκό
µυκήκιο αναπτύχθηκε επάνω στο ωίδιο, µετά από 3 µε 4ης ηµέρες επώασης σε υγρό
θάλαµο. Όταν τα κονίδια του µυκηλίου καλλιεργήθηκαν σε PDA µια αποικία
µυκήτων

αναπτύχθηκε.

Η

ταυτοποίηση

της

επιβεβαιώθηκε

από

το

W.GAMS,Ceutraabureau Voor Schimmel clturew, Baarn, The Netherlands ο µύκητας
ήταν ο Acremonium alternatum. Ο µύκητας έχει αποµονωθεί από το θαλλό του
µύκητα Podoshaira xanthii αλλά ο τρόπος δράσης του δεν έχει εξακριβωθεί ακόµα.
Τα σπόρεια του είναι υάλοχροα και εµφανίζονται σε αλυσίδες. Το µυκήλιο είναι
υαλόχρουν και πολυκύτταρο. Η κατάλληλη θερµοκρασία για την βλάστηση των
σπορείων αλλά και την ανάπτυξη του µυκηλίου είναι 370 C

περίπου ενώ η

θερµοκρασία για να γίνει ο παρασιτισµός πρέπει να κυµαίνεται πάνω από 15ο C µε
σχετική υγρασία γύρω στο 70% µε 90%.

Εικόνα 3 : Acremonium sp.

Ο µύκητας Fusarium sp.
O µύκητας Fusarium sp. ανήκει στην οικογένεια Tuberculariace της τάξης Moniales
των ατελών µυκήτων. Οι αποικίες του είναι ταχείες αναπτυσσόµενες. Σχηµατίζει δύο
κονίδια. Τα µακροκονίδια τα οποία είναι υαλώχρουν ως επί το πλείστον επίµηκες,
έχουν 3 εως 7 septate και σχηµατίζονται µετά από 4 εως και 7 ηµέρες. Τα
µικροκονίδια έχουν συνήθως µόνο ένα septate είναι και εκείνα υαλώχρουν , το σώµα
τους είναι ίσιο αν και ορισµένες φορές φέρει µια κύρτωση. Η ταυτοποίηση των ειδών
Fusarium είναι συχνά δύσκολη διότι παρουσιάζει µεγάλη µορφολογική και
φυσιολογική παραλλακτικότητα ,υπάρχουν διακυµάνσεις π.χ. ως προς το χρώµα, το
σχήµα και το µέγεθος των κονιδίων. Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά για την
ταυτοποίηση των ειδών είναι η µικροσκοπική µορφολογία, όπως η παρουσία ή η
απουσία µικροκονιδίων, το σχήµα και ο τρόπος διαµόρφωσης των µικροκονιδίων κ.α.
Στο πειραµατικό µέρος χρησιµοποιούµε είδος µη παθογόνου Fusarium για την
αντιµετώπιση της ασθένειας του ωιδίου.

Εικόνα 4 : Fusarium sp.

Εικόνα 5 : Αποικία µύκητα Fusarium sp.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
2.1 Εισαγωγή.

Η πειραµατική αυτή εργασία πραγµατοποιήθηκε σε πλαστικό θερµοκήπιο του
Εργαστηρίου Γενετικής Βελτίωσης Φυτών έκτασης 400 m2 στο αγρόκτηµα του
Α.Τ.Ε.Ι. KΡΗΤΗΣ στο Ηράκλειο. Ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2005 και
ολοκληρώθηκε τέλη ∆εκεµβρίου του 2005. ∆οκιµάστηκαν ποικιλίες αγγουριάς και
ψεκασµοί φυλλώµατος για την αποτελεσµατικότητα τους ενάντια στην ασθένεια του
ωιδίου. Στο πείραµα χρησιµοποιήθηκαν δυο ποικιλίες αγγουριάς οι οποίες
τοποθετήθηκαν σε διπλές σειρές εναλλάξ. Κάθε διπλή σειρά αποτελούνταν από ένα
υβρίδιο. Η διάταξη αυτή στο θερµοκήπιο σχηµάτισε 32 πειραµατικά τεµάχια (plots)
για κάθε υβρίδιο χωριστά. Το πειραµατικό σχέδιο που εφαρµόστηκε ήταν το σχέδιο
των υποδιαιρούµενων τεµαχίων µε οκτώ επεµβάσεις (treatments) και τέσσερις
επαναλήψεις (block).

2.2 Φυτικό υλικό και βιολογικοί παράγοντες.

Για την υλοποίηση του πειράµατος χρησιµοποιήθηκαν σπόροι από ποικιλίες του
Εργαστηρίου Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. Στις ποικιλίες που χρησιµοποιήθηκαν
δόθηκε αριθµός θερµοκηπίου για λόγους τήρησης γενεολογίας. Οι αριθµοί
θερµοκηπίου ήταν 3059 για την ευπαθή και 3060 για την ανθεκτική ποικιλία. Αυτό
έγινε για να µπορούµε να ανατρέξουµε στην προέλευση του σπόρου σε περίπτωση
που χρειαστεί.Από τα βιβλία που τηρούνται στο Εργαστήριο βρίσκουµε ότι η καθαρή
σειρά 792 (3059) παρουσιάζει ευπάθεια στην ασθένεια του ωιδίου σε αντίθεση µε τη
καθαρή σειρά 796 (3060) η οποία παρουσιάζει ανθεκτικότητα στο ωίδιο.
Κατά την διάρκεια του πειράµατος , στην φάση των ψεκασµών χρησιµοποιήθηκαν
οι δυο βιολογικοί παράγοντες, ο βιολογικός παράγοντας 1(Βπ1) ο οποίος αντιστοιχεί
στο µύκητα Fusarium sp. και και ο βιολογικός παράγοντας 2 (Βπ2) ο οποίος
αντιστοιχεί στον µύκητα Acremonium alternatum. Οι βιολογικοί παράγοντες υπήρχαν
στη συλλογή του εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέµησης Ασθενειών και είχαν
αποµονωθεί από το θαλλό του µύκητα Podosphera xanthii. Τέλος δοκιµάστηκε η

αποτελεσµατικότητα της χαρπίνης ως σκεύασµα πρωτεΐνης µε το εµπορικό όνοµα
Μessenger της εταιρείας Eden .

2.3 Προετοιµασία των σπόρων και µεταφορά των φυτών στο θερµοκήπιο.

Η προεργασία για την προβλάστηση περιείχε τα ακόλουθα βήµατα. Ως πρώτο βήµα
πραγµατοποιήθηκε η διαλογή των σπόρων του φυτού της αγγουριάς, ακολούθησε η
τοποθέτηση διηθητικού χαρτιού σε δοχεία Petri, η προσθήκη µικρής ποσότητας νερού
στα δοχεία και τέλος η τοποθέτηση των σπόρων ( 20 σπόροι ανά δοχείο Petri ) στα
δοχεία.Τα δισκία εν συνεχεία τοποθετήθηκαν σε θάλαµο ρυθµιζόµενης θερµοκρασίας
στους 30 οC για 24 ώρες. Μετά την προβλάστηση έγινε η σπορά των σπόρων σε
δισκία τοποθετώντας ένα προβλαστηµένο σπόρο ανά θέση σποράς. Τα σπορεία
τοποθετήθηκαν στο θερµοκήπιο πάνω σε θερµαινόµενο πάγκο σε θερµοκρασία 30 οC
ως την εµφάνιση των φυταρίων. Υπήρχε καθηµερινός έλεγχος των σπορείων και
πότισµά τους όποτε αυτό κρινόταν απαραίτητο. Την ένατη ηµέρα πραγµατοποιήθηκε
αραίωµα των σποροφύτων για τον καλύτερο φωτισµό και αερισµό τους. Με το πέρας
των 14 ηµερών τα φυτά µεταφυτεύθηκαν στην µόνιµή τους θέση εφόσον η ανάπτυξή
τους ήταν στο κατάλληλο στάδιο. Τα φυτά τοποθετήθηκαν στο θερµοκήπιο όπως
φαίνεται στο σχέδιο – πλάνο του θερµοκηπίου παρακάτω. Οι δυο ποικιλίες
φυτεύθηκαν στις διπλές γραµµές εναλλάξ.

2.4 Προετοιµασία του θερµοκηπίου.

Για την προετοιµασία του θερµοκηπίου ακολούθησαν οι παρακάτω εργασίες
•

Αφαίρεση ζιζανίων που υπήρχαν στον εσωτερικό χώρο του θερµοκηπίου,
ράντισµα των ζιζανίων που υπήρχαν σε µη προσιτά µέρη µε το χηµικό
παρασκεύασµα Raundup σε δοσολογία 150 ml στα 2 lt διαλύµατος.

•

Επισκευή ορισµένων σηµείων του αρδευτικού δικτύου και αντικατάσταση
µη επισκευάσιµων εξαρτηµάτων . Επανατοποθέτηση του αρδευτικού
δικτύου.

•

Τοποθέτηση καρτελών για τη σήµανση και το διαχωρισµό των επεµβάσεων
(treatments) ανά διπλή γραµµή.

•

Τοποθέτηση κόκκινης κορδέλας στα φυτά που χρησιµοποιήθηκαν για το
διαχωρισµό των επεµβάσεων (φυτά κουρτίνες) του πειράµατος στο ύψος του
µατιού µε σκοπό τη διευκόλυνση των φοιτητών κατά την διεξαγωγή των
ψεκασµών.

•

Στρώσιµο

του

εδάφους

και

άνοιγµα

αυλακιών

µέσα

στα

οποία

τοποθετήθηκαν τα φυτά στην τελική τους θέση.
2.5 Σχέδιο – πλάνο του θερµοκηπίου .
To σχέδιο – πλάνο του θερµοκηπίου αποτελείται από δέκα διπλές γραµµές οι οποίες
είναι διατεταγµένες σε παράλληλη θέση έχοντας στην άκρη τους διάδροµο πλάτους 1,
5 m για καλλιεργητικές φροντίδες. Μεταξύ των διπλών γραµµών υπάρχουν διάδροµοι
πλάτους 1 m οι οποίοι χρησιµεύουν για τον ίδιο σκοπό. Οι αποστάσεις µεταξύ των
γραµµών της διπλής γραµµής είναι 0,5 m. Το ίδιο και µεταξύ των φυτών επί της
γραµµής. Σε κάθε διπλή γραµµή τα φυτά που χρησιµοποιήθηκαν είναι πενήντα σε
αριθµό δηλαδή εικοσι πέντε σε κάθε µονή γραµµή και τα τοποθετήθηκαν το ένα
απέναντι στο άλλο ως πρός τη διπλή γραµµή σαν σύνολο. Η πρώτη και η τελευταία
διπλή σειρά χρησιµοποιήθηκαν ως περιβάλλοντας χώρος (περιθώρια) δηλαδή δεν
πήραν µέρος κατά τις επεµβάσεις και τις µετρήσεις του πειράµατος. Αυτό έγινε για να
έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα και µεγαλύτερη αξιοπιστία όσο αφορά τα
αποτελέσµατα του πειράµατος. Στις υπόλοιπες διπλές γραµµές, όπως φαίνεται και
στο πλάνο του θερµοκηπίου, τοποθετήθηκαν οι επεµβάσεις τυχαία έπειτα από τη
διαδικασία της κλήρωσης για κάθε επέµβαση. Κάθε δυο διπλές γραµµές αποτελούν
µια επανάληψη του πειράµατος. Η κάθε επέµβαση περιλάµβανε τέσσερα φυτά ενώ
δυο φυτά µεταξύ των επεµβάσεων (ένα σε κάθε µονή γραµµή) δεν ψεκάζονταν. Τα
δυο αυτά φυτά συµβολίζονται ως φυτά κουρτίνες (Κ), και αποτελούν τον
περιβάλλοντα χώρο (περιθώρια) ο οποίος χωρίζει δυο διαφορετικές επεµβάσεις στην
ίδια γραµµή.
Το πειραµατικό σχέδιο του θερµοκηπίου φαίνεται παρακάτω στην Εικόνα.
Όπου
Βπ1= Βιολογικός παράγοντας 1,
Βπ2 = Βιολογικός παράγοντας 2
Βπ1+Χ = Βιολογικός παράγοντας 1και χαρπίνη
Βπ2+Χ = Βιολογικός παράγοντας 2 και χαρπίνη
Μ = Μάρτυρας

Κ = Κουρτίνες φυτά
2.6 Προετοιµασία των επεµβάσεων και η εφαρµογή τους.

2.6.1 Επεµβάσεις του πειράµατος.
Οι οκτώ επεµβάσεις που δοκιµάστηκαν µε ψεκασµούς φυλλώµατος στο πείραµα
είναι οι εξής:
1. Μ (µάρτυρας)
2. Μ + νερό (µάρτυρας + νερό)
3. Βπ1 (βιολογικός παράγοντας 1, fusarium sp.) σε συγκέντρωση 106 σπορίων / ml
4. Βπ2 (βιολογικός παράγοντας 2, acremonium alternatum) σε συγκέντρωση 106
σπορίων / ml
5. Βπ1 + Χ (βιολογικός παράγοντας 1 + χαρπίνη 1, fusarium sp. + messenger)
6. Βπ2 + Χ (βιολογικός παράγοντας 2 + χαρπίνη 1, acremonium alternatum +
messenger)
Η παραπάνω αρίθµηση των επεµβάσεων χρησιµοποιήθηκε στην πραγµατοποίηση
της στατιστικής ανάλυσης. Οι παραπάνω επεµβάσεις εφαρµόστηκαν σε φυτά
ευπαθούς (Νο 3060) και ανθεκτικής ποικιλίας (Νο 3059).

2.6.2 Παρασκευή PDA (Potato Dextrose Agar).
Οι µύκητες που χρησιµοποιήθηκαν ως βιολογικοί παράγοντες καλλιεργήθηκαν στο
στερεό θρεπτικό µέσο PDA. Το PDA παρασκευαζόταν σε φιάλη των 2l. Αρχικά
βράζουµε για 1 h 200 g πατάτας µέσα σε 1 lt νερό. Ακολουθεί αφαίρεση της πατάτας
και προσθήκη 20g άγαρ και 20g δεξτρόζης. Στη συνέχεια αποστειρώσουµε το υλικό
στους 121οC και για περίπου 20 λεπτά. Μετά την εξαγωγή του από τον κλίβανο και
αφού είχε κρυώσει λίγο το υλικό, προσθέταµε γαλακτικό οξύ για τη ρύθµιση του pH
γύρω στο 5-5,5 και αντιβιοτικό kanamicin (1ml/l) για την αποφυγή ανάπτυξης
βακτηρίων. Αυτή η διαδικασία γινόταν κάτω από ασηπτικές συνθήκες στο θάλαµο
νηµατικής ροής (Laminar flow), στον οποίο γινόταν και το άπλωµα του υλικού στα
τρυβλία. Μετά την πήξη του υποστρώµατος τα τριβλία τοποθετούνταν σε
σακουλάκια και διατηρούνταν στο ψυγείο στους 5 οC περίπου. Η καλλιέργεια των
µυκήτων στα τριβλία γινόταν επτά µέρες πριν την επέµβαση από τριβλία stock που
είχαν φτιαχτεί στην αρχή του πειράµατος. Η ανάπτυξη των µυκήτων γινόταν σε
θαλάµους ανάπτυξης στους 21 οC µε 12h φωτισµό.

2.6.3 Καλλιέργειες βιολογικών παραγόντων.
Για

την

καλλιέργεια

των

βιολογικών

παραγόντων

χρησιµοποιήθηκαν

αποστειρωµένα πλαστικά τριβλία Petri διαµέτρου 8,4 εκατοστά, τα οποία περιείχαν
το θρεπτικό υλικό PDA (Potato Dextrose Agar). Με την βοήθεια ενός βακτηριακού
κρίκου ( λούµπας ) , παίρναµε ποσότητα σπορείων του µύκητα και την απλώναµε σε
γραµµές στην επιφάνεια του θρεπτικού υλικού καλύπτοντας ολόκληρο το δοχείο
Petri. Ως βασικές καλλιέργειες µυκήτων χρησιµοποιήθηκαν καλλιέργειες που είχαν
παρασκευασθεί στην αρχή του πειράµατος από πηγή του εργαστηρίου Βιολογικής
Καταπολέµησης Ασθενειών. Οι καινούργειες καλλιέργειες τοποθετούνταν για
ανάπτυξη σε θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών στους 25 οC και 12 h φωτοπερίοδος.
Έπειτα από επτά ηµέρες ακριβώς, οι καινούργιες καλλιέργειες ήταν έτοιµες για
χρήση του πειράµατος. Τα τριβλία µε τις ανεπτυγµένες καλλιέργειες ξεπλένονταν µε
νερό βρύσης µε τη βοήθεια πινέλου και µετριόταν η συγκέντρωση τους στο
µικροσκόπιο µε τη χρήση του αιµατοκυττόµετρου. Ανάλογα µε την αρχική
συγκέντρωση που µετριόταν γινόταν ή όχι αραιώσεις ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή
συγκέντρωση 106 σπορίων ανά ml.

2.6.4 Προετοιµασία και εφαρµογή των επεµβάσεων του πειράµατος.
Πρίν τη διεξαγωγή κάθε ψεκασµού υπολογίζοταν ο απαραίτητος όγκος διαλύµατος
για τις επεµβάσεις µε ψεκασµό φυτών των περιθωρίων µε νερό. Ο όγκος που
χρησιµοποιήθηκε σε κάθε ψεκασµό για κάθε επέµβαση κυµαινόταν από 2 – 7 lt
ψεκαστικού διαλύµατος. Σε κάθε lt ψεκαστικού διαλύµατος προσθέταµε 5 ml
επιφανειοδραστικής ουσίας (προσκολλητικό)

Tween 20 της Merck για όλες τις

επεµβάσεις. Οι επεµβάσεις συνδιασµού βιολογικών παραγόντων και χαρπίνης
γινόταν µε προσθήκη 2,5 g χαρπίνης ανά lt διαλύµατος βιολογικού παράγοντα σε
αιώρηµα 106 του αντίστοιχου βιολογικού παράγοντα.
Η εφαρµογή των επεµβάσεων έγινε µε την βοήθεια ψεκαστήρα προπίεσης. Το
διάλυµα τοποθετούνταν σε δοχεία των 2 lt και στην συνέχεια µέσω ψεκαστήρας
προπίεσης γινόταν η εφαρµογή πάνω στην καλλιέργεια.
Οι εφαρµογές άρχισαν στις 13 -10 - 2005 και σταµάτησαν στις 30 – 11 - 2005 λόγω
της µεγιστοποίησης της προσβολής σε ποσοστό επί της φιλικής επιφάνειας. Οι
επεµβάσεις λάµβαναν µέρος κάθε 7 ηµέρες.

2.7 Καλλιεργητικές φροντίδες.

2.7.1 Καλλιεργητικές εργασίες.
•

∆έσιµο και υποστύλωση των φυτών αγγουριάς µε σπάγγους σε ύψος 2 m, ο
οποίος δενόταν σε σύρµα της οροφής του θερµοκηπίου.

•

Αφαίρεση πλάγιων µε το χέρι όποτε θεωρείτο αναγκαίο ως προς την ανάπτυξη
της καλλιέργειας ή κορυφολόγηµα για να υπάρχει φυλλική επιφάνεια.

•

Τύλιγµα των φυτών κάθε φορά που χρειαζόταν χωρίς οι κορυφές να
κρέµονται και να έχουν φόβο να σπάσουν οι βλαστοί λόγω βάρους µε
περιέληξη του σπάγου γύρω από το βλαστό του φυτού.

•

Αφαίρεση ζιζανίων. Βοτάνισµα µε το χέρι.

•

Συγκοµιδή των καρπών.

2.7.2 Άρδευση και λίπανση.
Τακτική άρδευση σύµφωνα µε τις ανάγκες των φυτών σύµφωνα ανάπτυξης και
καιρικών συνθηκών. Χρησιµοποιήθηκε υδρολιπαντήρας και το αρδευτικό δίκτυο του
θερµοκηπίου. Η λίπανση των φυτών γινόταν κάθε επτά ηµέρες µε το λίπασµα 19 – 19
– 19 σε ποσότητα 3 κιλά ανά κυβικό µέτρο νερού.

2.7.3 Καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών.
Κατά την εκτέλεση του πειράµατος αντιµετωπίσαµε πρόβληµα σηψηριζίας από
µύκητες του γένους Pythium. Οι απώλειες σε ολόκληρο το θερµοκήπιο ήταν περίπου
σύνολο

120 – 140 φυτά . Οι συγκεκριµένες απώλειες αντικαταστάθηκαν µε

σποριόφυτα τα οποία ήταν έτοιµα για φύτευση και τα οποία υπήρχαν στο εργαστήριο
της γενετικής βελτίωσης φυτών, και µε απευθείας φύτευση σπόρων φυτού αγγουριάς
απευθείας στο έδαφος. Μετά από εύλογο χρονικό διάστηµα και πριν την έναρξη
εφαρµογής των επεµβάσεων ο περιβάλλον χώρος είχε διαµορφωθεί
Προς το τέλος της πειραµατικής διαδικασίας υπήρξε εµφάνιση αφιδών στης κορυφές
των φυτών. Η αντιµετώπιση τους έγινε µε αποµάκρυνση των κορυφών αυτών και

ψεκασµό των υπολλειµάτων µε το εντοµοκτόνο Confidor σε δοσολογία 50 κ . εκ .σε
200 lt νερού.

2.8 Λήψη παρατηρήσεων και στατιστική ανάλυση.

Έγινε λήψη δυο διαφορετικών παρατηρήσεων µία στην πάνω και µία στην κάτω
επιφάνεια του φύλλου. Η στατιστική ανάλυση έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS
11.0. ¨Όσο αφορά την επάνω επιφάνεια των φύλλων παρουσιάστηκε µόλυνση από
τον µύκητα Leveuilla taurica ενώ στη κάτω επιφάνεια του φύλλου είχαµε µόλυνση
από τον µύκητα Podosphera xanthii. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται αφορούν
τις παρατηρήσεις προσβολής από τον µύκητα Podosphera xanthii λόγω του ότι η
προσβολή από τον µύκητα Leveuilla taurica δεν προχώρησε. Και στις δυο
περιπτώσεις παίρναµε επί τοις εκατό ποσοστό προσβολής ανά φύλλο. Η λήψη των
παρατηρήσεων γινόταν κάθε 7 ηµέρες και ξεκίνησε µια εβδοµάδα µετά τον πρώτο
ψεκασµό του πειράµατος.
Για την πραγµατοποίηση των παρατηρήσεων αριθµήσαµε όλα τα φυτα του
πειράµατος από το ένα έως το τέσσερα σε κάθε τετράδα η οποία έπερνε µέρος στο
πείραµα . Αυτό έγινε για να µπορούµε να ξεχωρίσουµε το κάθε φυτό σε κάθε plot και
σε κάθε block χωριστά έτσι ώστε να µην υπάρχουν λάθη καταχώρηση των
παρατηρήσεων .
Μετά την ολοκλήρωση του πειράµατος έγινε εισαγωγή των δεδοµένων σε Η/Υ και
η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων του. Στη συνέχεια υπολογίστηκε η
Επιφάνεια κάτω από την Καµπύλη Ανάπτυξης της Ασθένειας (Area Under the
Disease Progress Curve = AUDPC).
•

Οι τιµές AUDPC χρησιµοποιήθηκαν στην Ανάλυση ∆ιασποράς (ANOVA).

•

Η σύγκριση των διαφυλλικών ψεκασµών µε τα διάφορα σκευάσµατα έγινε µε
τη χρήση του τέστ ‘Tuckey’s Honest Significant Difference’ (P≤ 0,05).

2.9 Αποτελέσµατα.

2.9.1 Ανάλυση διασποράς (ANOVA).
Στο πρόγραµµα SPSS και µε την χρήση της µεθόδου Anova αναλύσαµε τρείς
χαρακτήρες (Source).

Την ποικιλία, την επέµβαση φυλλώµατος και την

αλληλεπίδραση των δυο προαναφερθέντων . Από την τιµή της παραµέτρου F ,
φαίνεται ότι τόσο η ποικιλία όσο και οι επεµβάσεις φυλλώµατος και η
αλληλεπίδραση τους ήταν σηµαντικά. Αυτό γιατί και στις τρείς περιπτώσεις η τιµή
F < 0,05 %. Πιθανότατα η σηµαντικότητα των ποικιλιών µας επέτρεψε να κάνουµε
χωριστή ανάλυση για κάθε ποικιλία. Έτσι και οι συγκρίσεις

των µέσων όρων

γίνονται για κάθε ποικιλία χωριστά.

Πίνακας 1. Παρουσίαση αποτελεσµάτων της στατιστικής ανάλυσης µε τον πίνακα
Anova δείχνοντας την σηµαντικότητα του F prob.
Source

Α. Τ.

Β. Ε.

Μ. Τ.

F prob.

F

Ποικιλίες

22869050,3

1

22869050,3

1369,4

0,000

Ψεκασµοί

5654585,6

7

807797,9

48,4

0,000

Ποικιλίες *
Ψεκασµοί
Πειραµατικό
σφάλµα
Σύνολο

1997824,5

7

285403,5

17,1

0,000

801629,6

48

16700,6

31323089,9

63

2.9.2 Συγκρίσεις µέσων όρων.
Πίνακας 2. Παρουσίαση των Μ. Ο. της προσβολής για κάθε ποικιλία και σε κάθε
επέµβαση του πειράµατος χωριστά.
Mean
Contro

Ποικιλίε
l

ς
A

360,58

B

2321,6
6
1341,1
2

Cont
water
413,40
1964,74
1189,07

Acr

Fus

Harp 1

Harp 2

90,25

81,85

74,46

91,03

901,1
2
495,6
8

1104,6
7
593,26

1063,2
3
568,85

1289,5
7
690,30

Acr +
Harp
91,09

Fus+Har
p
110,19

1126,91

1105,27

609,00

607,73

Για τη σύγκριση των µέσων όρων των επεµβάσεων (ψεκασµών φυλλώµατος)
χρησιµοποιήσαµε την µέθοδο Tuckey. Με την µέθοδο αυτή συγκρίναµε τους Μ. Ο.
των επεµβάσεων στις ποικιλίες Α και Β χωριστά.

Πίνακας 3. Σύγκριση των Μ. Ο. της προσβολής των υποσυνόλων κάθε ποικιλίας
µε έµφαση στις επεµβάσεις µάρτυρας και µάρτυρας + νερό.

Σύγκριση Μ.Ο. µε τη µέθοδο Tukey
Ποικιλία=A

Ποικιλία=B

Υποσύνολο
Επέµβαση

Υποσύνολο
1

2

Επέµβαση

1

Χαρπ 1

74,5

Acrem

901,1

Fusar

81,8

Χαρπ 1

1063,2

Acrem

90,3

Fusar

1104,7

Χαρπ 2

91,0

Fus+Χαρπ

1105,3

Acr+Xαρπ

91,1

Acr+Xαρπ

1126,9

Fus+Χαρπ

110,2

Χαρπ 2

1289,6

2

Μάρτυρας

360,6

Μαρτ. νερό

1964,7

Μαρτ. νερό

413,4

Μάρτυρας

2321,7

Συγκρίνοντας τα δεδοµένα από των παραπάνω πίνακα, διακρίνουµε ότι ο Μ. Ο.
προσβολής σε κάθε επέµβαση είναι πάνω από 10 φορές µεγαλύτερος στην ποικιλία Β
(susceptible) σε αντίθεση µε την ποικιλία Α (resistant).Και στις δυο ποικιλίες η
προσβολή είναι µεγαλύτερη στις επεµβάσεις του µάρτυρα + νερό και του µάρτυρα.

2.9.3 Γραφήµατα.
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Ραβδόγραµµα 1. Ποσοστά προσβολής για την ανθεκτική ποικιλία µε την βοήθεια
ραβδογράµµατος.
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Ραβδόγραµµα 2. Ποσοσά προσβολής για την ευπαθή ποικιλία µε την βοήθεια
ραβδογράµµατος.
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Ραβδόγραµµα 3. Σύγκριση των αποτελεσµάτων προσβολής των δυο ποικιλιών για
κάθε επέµβαση χωριστά µε την βοήθεια ραβδογράµµατος.
Σε σύγκριση των δυο ποικιλιών παρατηρείται ότι ο Μ. Ο. προσβολής στην Β
ποικιλία (ευπαθή) είναι πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε τον Μ. Ο. προσβολής της
ποικιλίας Α σε κάθε επέµβαση χωριστά.
2.9.4 Μέσοι όροι των παρατηρήσεων.
Πιο καθαρά, µπορούµε να αναλύσουµε τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνοντας το
µέσο όρο της προσβολής σε κάθε παρατήρηση χωριστά. Αυτό φαίνεται µε τον
παρακάτω Πίνακα. Έτσι, βλέπουµε και την εξέλιξη της ασθένειας µε τον χρόνο.
Ποικιλίε
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Πίνακας 4. Ποσοστό προσβολής από τον µύκητα Podosphera xanthii στις διάφορες
επεµβάσεις του πειράµατος ανά παρατήρηση.

Οι διαφορές µεταξύ των επεµβάσεων σε σχέση µε το ποσοστό προσβολής σε κάθε
ποικιλία χωριστά, φαίνονται στα παρακάτω ιστογράµµατα.
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Ιστόγραµµα 1. Εξέλιξη του ποσοστού προσβολής για κάθε επέµβαση χωριστά στην
ανθεκτική ποικιλία.
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Ιστόγραµµα 2. Εξέλιξη του ποσοστού προσβολής για κάθε επέµβαση χωριστά στην
ευπαθή ποικιλία.

2.10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι
τα ακόλουθα. Όσο αφορά τη σύγκριση των δυο ποικιλιών, της ποικιλίας που
παρουσιάζει ανθεκτικότητα και της ποικιλίας που παρουσιάζει ευπάθεια σύµφωνα µε
τον πίνακα 3 των αποτελεσµάτων η διαφορά είναι αισθητή. Η ποικιλία η οποία
παρουσιάζει ευπάθεια στην ασθένεια του ωιδίου έχει σαφώς αυξηµένα κατά πολύ τα
ποσοστά µόλυνσης σε όλες της επεµβάσεις. Το µικρότερο ποσοστό παρουσιάζεται
στην επέµβαση µε το µύκητα Acremonium alternatum ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό το
βλέπουµε στην επέµβαση µε συνδυασµό χαρπίνης και του βιολογικού παράγοντα
Acremonium alternatum.

Ο µάρτυρας

νερό

παρουσίασε

σαφώς

καλύτερα

αποτελέσµατα σε σύγκριση µε το µάρτυρα χωρίς νερό. Η ανθεκτική ποικιλία µας
δίνει καλύτερη απόδοση στην επέµβαση µε Fusarim sp. έχοντας το µικρότερο
ποσοστό προσβολής ενώ ο συνδυασµός των επεµβάσεων δεν αποδείχθηκε ιδιαιτέρως
αποτελεσµατικός. Το υψηλότερο ποσοστό συγκρίνοντας τους µάρτυρες παρατηρείται
στο µάρτυρα µε νερό σε αντίθεση µε τον δεύτερο µάρτυρα. Τα συγκριτικά
αποτελέσµατα των δυο ποικιλιών διαφέρουν τόσο στο σύνολο όσο και στις
επεµβάσεις. Ενώ η ευπαθής ποικιλία παρουσιάζει την επέµβαση µε το Acremonium
altenatum ως την καλύτερη επιλογή επέµβασης για την αντιµετώπιση της ασθένειας
έχοντας το µικρότερο ποσοστό µόλυνσης η ανθεκτική ποικιλία σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα παρουσιάζει ως καλύτερη επιλογή την επέµβαση µε Fusarium sp.. Το
ίδιο ισχύει και για τους µάρτυρες, όπου σύµφωνα µε τον πίνακα ο µάρτυρας νερό
στην περίπτωση του ανθεκτικού φυτού φέρει µεγαλύτερο ποσοστό µόλυνσης σε
σχέση µε το ευπαθές φυτό.
Ο ρυθµός αύξησης της ασθένειας σε σχέση µε το χρόνο διαφέρει επίσης. Στην
ανθεκτική ποικιλία όσο αφορά της επεµβάσεις παρατηρούµε µια µικρή διαφορά
αύξησης τiς 3 πρώτες, εβδοµάδες η οποία όµως διαφοροποιείτε την 4η εβδοµάδα
όπου η αύξηση της ασθένειας είναι προοδευτική. Σε αντίθεση οι µάρτυρες βλέπουµε
ότι τiς 4 πρώτες εβδοµάδες παρουσιάζουν µια κανονική αύξηση της ασθένειας ,

σαφώς µεγαλύτερη σε σχέση µε της επεµβάσεις των 2 τελευταίων εβδοµάδων, η
αύξηση είναι ραγδαία σχεδόν κατακόρυφη. Στη ευπαθή ποικιλία δεν ισχύει το ίδιο. Οι
επεµβάσεις µας δείχνουν την αναλογική αύξηση του ποσοστού µόλυνσης µε το
χρόνο. Μετά το πέρας της 5ης εβδοµάδας αυξάνει ο ρυθµός προσβολής
καταφέρνοντας να ισσοροπησει µε της άλλες επεµβάσεις. Οι µάρτυρες σε αυτή την
ποικιλία έχουν µια απότοµη αύξηση την 3η και 4η εβδοµάδα συνεχίζοντας όµως σε
σχεδόν σταθερά επίπεδα έως το πέρας των µετρήσεων.
Τέλος συγκρίνοντας το µέσο όρο της προσβολής στο σύνολο της σύµφωνα µε τον
πίνακα

2

τα

αποτελέσµατα

που

λαµβάνουµε

µας

καταδεικνύουν

ως

αποτελεσµατικότερη την επέµβαση µε Acremonium alternatum εφόσον έχει το
µικρότερο ποσοστό προσβολής. Ακολουθεί η επέµβαση µε Fusarium sp. µε το
αµέσως µικρότερο ποσοστό, εν συνεχεία βλέπουµε µε µικρή διαφορά ανάµεσα στους
συνδυασµούς των επεµβάσεων χαρπίνη + Acremonium alternatum και χαρπίνη+
Fusarium sp .
Εν κατακλείδι µπορούµε να πούµε ότι τα αποτελέσµατα του πειράµατος ήταν
ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στο
ποσοστό προσβολής µεταξύ των καθαρών σειρών, ενώ από της επεµβάσεις τη
µεγαλύτερη µείωση της ασθένειας την έδωσε ο υπερπαρασιτικός µύκητας
Acremonium alternatum και ακολουθεί επέµβαση µε χαρπίνη όπου ήτα και αυτή
ιδιαιτέρως αποτελεσµατική. Τα δεδοµένα µας ενθαρρύνουν για την χρησιµοποίηση
εναλλακτικών µορφών αντιµετώπισης των ασθενειών στο µέλλον και αν καταστεί
δυνατό τη σταδιακή κατάργηση των συµβατικών και ζηµιογόνων για το περιβάλλον
µεθόδων.
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