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ΠPOΛOΓOΣ

H σύγ"ρ�νη τε"ν�λ�γική ε#έλι#η με τ�υς τρ�μακτικ�ύς ρυθμ�ύς
ανάπτυ#ης π�υ έδωσε, δεν ά%ησε ανεπηρρέαστη και τη %υτ�παθ�-
λ�γική επιστήμη. H �ρθή αντιμετώπιση των ασθενειών των %υτών
δεν απ�τελεί πλέ�ν μια απλή και συνήθη πρακτική τ�υ παραγωγ�ύ,
αλλά ένα �λ�κληρωμέν� μέρ�ς της �λης παραγωγικής δραστηρι�-
τητας, ανε#άρτητα αν αυτή ασκείται σε αναπτυγμένες ή αναπτυσ-
σ�μενες περι�"ές τ�υ κ�σμ�υ. Oι σημερινές ανάγκες παραγωγής
μεγάλων π�σ�τήτων τρ�%ής σε μια εντατικ�π�ιημένη γεωργία με
καθημερινή μείωση των %υσικών δυνατ�τήτων της �δήγησαν στην
ανάπτυ#η τε"ν��ικ�ν�μικών μεθ�δων π�υ μέ"ρι σήμερα, κατά κα-
ν�να, απ�ρρίπτ�νταν απ� τ�υς %υτ�παθ�λ�γ�υς ερευνητές. H ανά-
γκη λ�ιπ�ν αλλαγής της σκέψης �σ�ν α%�ρά στ�ν τρ�π� αντιμετώ-
πισης των ασθενειών δημι�ύργησε και την ανάγκη μετα%�ράς
στ�υς %�ιτητές της γεωπ�νικής επιστήμης μερικών ενν�ιών σε
�λ�κληρωμένη μ�ρ%ή των συγ"ρ�νων αυτών μεθ�δων. H μετα%�ρά
αυτή �μως, υπ� τύπ�ν διαλέ#εων διδασκαλίας, δημι�ύργησε με τη
σειρά της την ανάγκη εν�ς γραπτ�ύ κειμέν�υ-�δηγ�ύ για τ�υς %�ι-
τητές, και έτσι γρά%τηκε αυτ� τ� )ι)λί� π�υ απ�τελεί την περί-
ληψη των )ασικ�τέρων ενν�ιών αυτών των παραδ�σεων.

T� )ι)λί� αυτ� περιλαμ)άνει 11 κε%άλαια στα �π�ία γίνεται
πρ�σπάθεια ανάλυσης τ�υ τρ�π�υ μελέτης μιάς ασθένειας ή και
συμπλ�κ�υ ασθενειών απ� την αρ"ή μέ"ρι τ� τέλ�ς της καλλιέρ-
γειας π�υ έ"ει πρ�σ)ληθεί και της σύνθεσης των δια%�ρων ευρη-
μάτων σ’ ένα σύστημα �λ�κληρωμένης αντιμετώπισης σε συνδυα-
σμ� με τ� �ικ�ν�μικ� κ�στ�ς. Tα κε%άλαια αυτά έ"�υν διατα"θεί με
μια λ�γική σειρά αλληλ�υ"ίας �πως αντιμετωπί*�νται �ι ανάγκες
στ�ν πειραματισμ� ή και στην πρακτική άσκηση της γεωργίας για
τη μελέτη των πιθανών απωλειών απ� τις ασθένειες και την αντι-
μετώπιση των τελευταίων.

Eίναι )έ)αια γεγ�ν�ς �τι για την πλήρη καταν�ηση των ενν�ιών
τ�υ κειμέν�υ αυτ�ύ τ�υ )ι)λί�υ "ρειά*εται η παράλληλη γνώση
μερικών )ασικών ενν�ιών της επιδημι�λ�γίας. Ωρισμένες απ� αυ-
τές τις ένν�ιες, απ�λύτως αναγκαίες, γίνεται μια πρ�σπάθεια να δ�-
θ�ύν ανε#άρτητα ώστε � αναγνώστης να μπ�ρέσει να ενημερωθεί
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και να αντιλη%θεί καλύτερα τα σημεία εκείνα π�υ ανα%έρ�νται.
Tελειών�ντας, σημειώνεται ιδιαίτερα, �τι � σκ�π�ς τ�υ μαθήμα-

τ�ς και τ�υ )ι)λί�υ δεν είναι κατά κύρι� λ�γ�, η απ�κτηση �ρισμέ-
νων #ερών γνώσεων στ�υς τ�μείς αυτ�ύς, αλλά κυρίως να κεντρί-
σει τ� ενδια%έρ�ν των νέων επιστημ�νων, ώστε να μελετήσ�υν την
αντιμετώπιση των ασθενειών κάτω απ� τ� πρίσμα αυτών των νέων
ενν�ιών.

Kώστας Θανασ
υλ�π
υλ
ς
Σεπτέμ)ρι�ς 1991

ΠPOΛOΓOΣ ΔEYTEPHΣ EKΔOΣHΣ

H τα"ύτατη ε#έλι#η της επιστήμης της πληρ�%�ρικής και �ι
ε%αρμ�γές της στις γεωργικές επιστήμες, μετα#ύ των �π�ίων και η
Φυτ�παθ�λ�γία, δημι�ύργησαν άμεση ανάγκη πρ�σθήκης �ρισμέ-
νων συμπληρωματικών παραγρά%ων, παραδειγμάτων και επε#η-
γήσεων. H εισρ�ή πληρ�%�ριών στ�ν τ�μέα αυτ� απ� τ� 1990, �ταν
συνεπληρώθει η πρώτη έκδ�ση, μέ"ρι σήμερα ήταν τ�σ� �γκώδης
ώστε μ�ν� ένα μικρ� μέρ�ς απ�%ασίσθηκε να "ρησιμ�π�ιηθεί, αυτ�
π�υ κρίθηκε �τι θα διευκ�λυνε τ�υς αναγνώστες αυτ�ύ τ�υ )ι-
)λί�υ.

H ανάπτυ#η αυτή των ενν�ιών σε τ�σ� σύντ�μ� "ρ�νικ� διά-
στημα δημι�ύργησε την ανάγκη στην υπ�επιτρ�πή της Aμερικανι-
κής Φυτ�παθ�λ�γικής Eταιρείας π�υ ασ"�λείται κατε#�"ήν με τα
θέματα των απωλειών να ετ�ιμάσει και να δημ�σιεύσει κατάλ�γ�
�ρων και ενν�ιών και εκρίθει σκ�πιμ� να πρ�στεθεί σε μετά%ραση
στην παρ�ύσα δεύτερη έκδ�ση.

Kλίν�ντας αυτ�ν τ�ν δεύτερ� πρ�λ�γ� θα ήταν σκ�πιμ� να τ�νι-
σθεί �τι σήμερα, περισσ�τερ� απ� �π�τεδήπ�τε άλλ�τε, η ανάγκη
της γνώσης των απωλειών π�υ υ%ίστανται �ι καλλιέργειες απ� τις
ασθένειες αλλά και � τρ�π�ς επέκτασης και ε#έλι#ης μιας επιδη-
μίας, είναι π�λύ μεγάλη και αναγκαί�ι �ι ικαν�ί να διακ�νήσ�υν
αυτ�ν τ�ν τ�μέα της επιστήμης.

Kώστας Θανασ�υλ�π�υλ�ς
Oκτώ)ρι�ς 1993
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Aντίθετα �ι 
ημιές και �ι παθήσεις πρ�καλ�ύνται απ� έντ�μα
ακάρεα, νηματώδεις, άλλ�υς 
ωϊκ�ύς ε�θρ�ύς (σαλιγκάρια, π�ντι-
κ�ί κ.λ.π.) και άμεσες μη�ανικές ή τ��ικές �λά�ες απ� επιδράσεις
ε�ωκυτταρικών παραγ�ντων.

1.2. Tύπ�ι ασθενειών

Tα διά!�ρα αίτια, έμ�ια ή ��ι, πρ�καλ�ύν ασθένειες στα !υτά π�υ
μπ�ρ�ύν να διακριθ�ύν σε δύ� μεγάλες κατηγ�ρίες:  1) Eντ�πισμέ-
νες και 2) Γενικευμένες. Oι δύ� αυτές κατηγ�ρίες είναι αρκετά γε-
νικές και τε�νητές, γιατί μία ασθένεια μπ�ρεί να αρ�ίσει ως εντ�πι-
σμένη και να ε�ελι�θεί σε γενικευμένη ή τ� ίδι� αίτι� σε άλλ� �ενι-
στή να πρ�καλεί εντ�πισμένη ασθένεια και σε άλλ� γενικευμένη,
εντ�ύτ�ις �ρησιμ�π�ι�ύνται για λ�γ�υς καθαρά διάκρισης των
ασθενειών.

Στην κατηγ�ρία των εντ�πισμένων απ�λύτως ασθενειών ανή-
κ�υν �ι ασθένειες τ�υ ρι
ικ�ύ συστήματ�ς, τ�υ λαιμ�ύ, αυτές π�υ
πρ�καλ�ύν έλκη στ� π�λυετές �ύλ�, �ι κηλιδώσεις τ�υ !υλλώματ�ς
και των καρπών, �ι �ηράνσεις !υλλώματ�ς, ανθέων και καρπών, �ι
παραμ�ρ!ώσεις !ύλλων, καρπών και ανθέων, �ι �π�ίες συνήθως
εντ�πί
�νται στα �ργανα π�υ έ��υν πρ�σ�άλλει και δεν πρ��ωρ�ύν
σε άλλα. Oι συνέπειες των πρ�σ��λών αυτών είναι η άμεση ή έμεση
απώλεια της παραγωγής αλλά και η απώλεια �λ�κληρ�υ τ�υ �ενι-
στή �πως απ� τις ασθένειες τ�υ λαιμ�ύ ή �ρισμένες τ�υ ρι
ικ�ύ
συστήματ�ς.

Άλλες ασθένειες �πως των αγγείων τ�υ �ύλ�υ, �ι σήψεις τ�υ �ύ-
λ�υ, �ι ασθένειες των ηθμωδών αγγείων, αλλά και μερικές απ�
εκείνες π�υ ήδη ανα!έρθηκαν ενώ εντ�πί
�νται σε �ρισμένα μ�ν�ν
�ργανα τ�υ �ενιστή εντ�ύτ�ις πρ�καλ�ύν γενικευμένη ασθένεια η
�π�ία στις περισσ�τερες περιπτώσεις καταλήγει στ� θάνατ� ή �λ�-
κληρ�υ τ�υ �ενιστή ή μεγάλ�υ μέρ�υς αυτ�ύ.

Oι ασθένειες, τέλ�ς π�υ �!είλ�νται σε ι�ύς, ι�ειδή, μυκ�πλά-
σματα, ρικέτσιες, τ��ικές �υσίες, ελλείψεις στ�ι�είων κ.λ.π., πρ�κα-
λ�ύν γενικευμένη ε�ασθένιση τ�υ �ενιστή π�υ μπ�ρεί να �δηγήσει
και στ� θάνατ� τ�υ, αλλά σίγ�υρα �δηγεί σε μείωση ή υπ��άθμιση
της παραγωγής τ�υ.

1.3. Eκδήλωση συμπτωμάτων

H πρ�κληση ασθένειας απ� κάπ�ι�, �π�ι�δήπ�τε, αίτι�, �ι�τικ� ή
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��ι, έ�ει ως απ�τέλεσμα την εκδήλωση συμπτωμάτων, δια!�ρων
τύπων, �πως περιγρά!�νται στ� κε!άλαι� της συμπτωματ�λ�γίας
σε κάθε εγ�ειρίδι� Γενικής Φυτ�παθ�λ�γίας. Tα συμπτώματα αυτά,
άλλ�τε εντ�πισμένα σε �ρισμένα �ργανα τ�υ �ενιστή και άλλ�τε γε-
νικευμένα σ’ �λα τα �ργανα, π�ικίλ�υν σε ένταση και έκταση. Άλλα
απ� αυτά είναι δυνατ�ν να μετρηθ�ύν, �πως θα εκτεθεί σε επ�μενα
κε!άλαια, και άλλα, ιδίως τα γενικευμένα, ��ι, των �π�ίων �μως
μπ�ρεί να μετρηθεί τ� απ�τέλεσμα, π.�. τ� μέγεθ�ς τ�υ !υτ�ύ κ.ά.

Στην εκδήλωση μιας ασθένειας μπ�ρ�ύν να διακριθ�ύν τρεις �α-
σικές ένν�ιες(26).

1. Πρ�σ��λή, π�υ είναι κάθε �ρατ� σύμπτωμα π�υ μπ�ρεί να με-
τρηθεί αυτ� καθ’ εαυτ� ή τ� απ�τέλεσμα π�υ επι!έρει. Mια πρ�σ-
��λή απ� κάπ�ι� παθ�γ�ν� τ�υ !υλλώματ�ς πρ�καλεί την εμ!άνιση
κηλίδων δια!�ρ�υ μεγέθ�υς, εντάσεως �ρωματικής κ.λ.π., �ι �π�ίες
πρ�!ανώς μπ�ρ�ύν να μετρηθ�ύν. H �π�ιαδήπ�τε κηλίδωση έ�ει ως
απ�τέλεσμα τη μείωση της !ωτ�συνθετικής επι!άνειας των !ύλ-
λων με συνέπειες στις !υσι�λ�γικές λειτ�υργίες τ�υ �ενιστή. Mια
πρ�σ��λή απ� κάπ�ι� ι� εκδηλώνεται π.�. με τ� σύμπτωμα της γε-
νικευμένης �λώρωσης ή κάπ�ιας παραμ�ρ!ωσης των !ύλλων π�υ
είναι αδύνατ�ν να μετρηθεί, �μως αργ�τερα εμ!ανί
εται και τ�
σύμπτωμα τ�υ νανισμ�ύ π�υ �ε�αίως είναι δυνατ�ν να μετρηθεί
και μάλιστα με σημαντική ακρί�εια. 'πωσδήπ�τε υπάρ��υν και
ασθένειες των �π�ίων τα συμπτώματα είναι π�λύ δύσκ�λ� αν ��ι
αδύνατ� να μετρηθ�ύν, �μως σε κάπ�ι� �ρ�ν� της εκδήλωσης των
δια!�ρων διαδ��ικών συμπτωμάτων κάτι θα μπ�ρ�ύσε να μετρηθεί.

2. Zημία, π�υ σημαίνει κάθε π�σ�τική μείωση ή και π�ι�τική
υπ��άθμιση της παραγωγής. Eίναι πρ�!ανές �τι στη γεωργική
πρά�η ενδια!έρει κάθε ασθένεια π�υ έ�ει επιπτώσεις στην παρα-
γωγή. Aν η !ύση της ασθένειας είναι τέτ�ια π�υ δεν επηρρεά
ει
καθ�λ�υ ή έστω ελά�ιστα την παραγωγή τ� !υτ�παθ�λ�γικ� ενδια-
!έρ�ν υπάρ�ει μ�ν� απ� επιστημ�νική περιέργεια αλλά ��ι απ�
πρακτική άπ�ψη.

3. Aπώλεια, π�υ εκ!ρά
ει κάθε �ικ�ν�μική απ�μείωση π�υ πρ�-
καλείται στη γεωργική εκμετάλλευση απ� την καταστρ�!ή αυτής
της παραγωγής.

Mε άλλα λ�για η πρ�σ��λή μπ�ρεί να �δηγήσει σε 
ημία και η

ημία σε απώλεια δηλαδή σε �λ�σ�ερή καταστρ�!ή, σε μείωση της
παραγωγής ή και σε υπ��άθμιση της π�ι�τητας των πρ�ϊ�ντων. Bε-
�αίως τ� μέγεθ�ς της �ικ�ν�μικής 
ημίας (απώλειας) μπ�ρεί να πε-
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ρι�ρισθεί απ� παρέμ�αση των μη�ανισμών της αγ�ράς. Eπειδή η

ήτηση των περισσ�τέρων γεωργικών πρ�ϊ�ντων είναι ανελαστική
κάθε μετα��λή στην πρ�σ!�ρά τ�υς επηρρεά
ει σημαντικά τις τι-
μές τ�υς στ�ν αγρ�. Aν λ�ιπ�ν, ε� αιτίας κάπ�ιας πρ�σ��λής, �ι 
η-
μιές είναι σημαντικές τ�τε είναι πιθαν�ν �τι �ι τιμές θα είναι π�λυ
αυ�ημένες τ�σ� ώστε να καλύψ�υν τις απώλειες. Xαρακτηριστικ�
παράδειγμα παρ�υσιάστηκε στην Oλλανδική αγ�ρά μήλων τα έτη
1980 και 1981(44).

T� 1980 η συν�λική παραγωγή μήλων ήταν 487 εκατ�μμύρια �ι-
λι�γραμμα, ενώ τ� 1981 ε� αιτίας εν�ς αν�ι�ιάτικ�υ παγετ�ύ μειώ-
θηκε κατά τ� 1/3 δηλαδή 325 εκατ. �ιλι�γρ. Oι τιμές π�υ διαμ�ρ!ώ-
θηκαν ήταν 0.46 �λλανδικά !ι�ρίνια κατά κιλ� τ� 1980 και 1.16 τ�
1981, με απ�τέλεσμα τ� 1981 να εισπρα�θ�ύν 377¥106 �λλανδικά
!ι�ρίνια (δηλαδή 36.192 εκατ�μμύρια δρα�μές1), ενώ τ� 1980 εισ-
πρά�θηκαν 224¥106 �λλανδικά !ι�ρίνια (δηλ. 21.504 εκατ�μμύρια
δρα�μές).

Eίναι λ�ιπ�ν πρ�!ανές �τι η απ’ ευθείας μέτρηση της πρ�σ��λής
μπ�ρεί να �δηγήσει σε εκτίμηση των απωλειών, με τη συνάρτηση

A = f (Π)

�π�υ  A  �ι απώλειες και  Π  τ� μέγεθ�ς της πρ�σ��λής. H ε!αρμ�γή
αυτής της συνάρτησης δεν είναι ε!ικτή, κατ’ ανάγκη, σε �λες τις
ασθένειες, και �ρειά
εται μεγάλη πρ�σ��ή να ε�ακρι�ωθεί αν η
πρ�σ��λή έ�ει πράγματι άμεση επίδραση στην απώλεια, τέτ�ια π�υ
να μπ�ρεί να γίνει συσ�έτιση. E!αρμ�γή μιας τέτ�ιας συνάρτησης
μπ�ρεί να γίνει στην περίπτωση π�υ η �αθμιαία αύ�ηση της πρ�σ-
��λής έ�ει ως συνέπεια την �αθμιαία μείωση της παραγωγής. Σε
περιπτώσεις, �μως, π�υ η πρ�σ��λή συνεπάγεται την άμεση απώ-
λεια τ�υ �ενιστή, ή πρ�κειται για κάπ�ια κηλίδωση καρπών, �π�υ
είτε μία κηλίδα υπάρ�ει ή περισσ�τερες � καρπ�ς είναι μη εμπ�-
ρεύσιμ�ς τ�τε �  τύπ�ς αυτής της συνάρτησης μπ�ρεί να μην έ�ει
ε!αρμ�γή.

Aπ� την άλλη μεριά δεν πρέπει π�τέ να θεωρείται η απώλεια ως
συνώνυμ�ς της 
ημιάς(44). H συνάρτηση,

A = f(Z)

(Z, η 
ημιά,  A, η απώλεια) μπ�ρεί να ισ�ύει, αλλά �πως ήδη ανα!έρ-
θηκε μπ�ρεί και να μην ισ�ύει καθ�λ�υ αν παρεμ�αίν�υν δραστικά
�ι μη�ανισμ�ί της αγ�ράς. Mια γενικ�τερη συσ�έτιση των τριών

_____
1. Σε ν�μισματική αντιστ�ι�ία τ�υ 1991.



20

μεγεθών,  Π πρ�σ��λή,   Z 
ημία και  A, απώλεια θα μπ�ρ�ύσε να εί-
ναι :

f(Π) ≥ f(Z) ≥ A

Eίναι λ�ιπ�ν πρ�!ανές �τι για να γίνει συσ�έτιση πρ�σ��λής και
απωλειών πρέπει �πωσδήπ�τε η απώλεια να �ρίσκεται σε άμεση
συνάρτηση με την πρ�σ��λή. Aσθένεια π�υ πρ�καλεί !υλλ�πτωση
και μάλιστα σε στάδι� τ�υ !υτ�ύ τέτ�ι� π�υ είναι ακ�μη ευαίσθητ�
θα έ�ει σίγ�υρα επίδραση στην παραγωγή τ�υ ιδί�υ ή τ�υ επ�μεν�υ
έτ�υς(94). Kηλιδώσεις τ�υ !υλλώματ�ς τέτ�ιες π�υ να μειών�υν τη
!ωτ�συνθετική επι!άνεια είναι, επίσης, �έ�αι� �τι θα επιδράσ�υν
αρνητικά στην παραγωγική διαδικασία τ�υ �ενιστή. Nανισμ�ς τ�υ
!υτ�ύ και εν γένει περι�ρισμ�ς της ανάπτυ�ης τ�υ είναι μάλλ�ν
�έ�αι� �τι θα μειώσει και την ικαν�τητα παραγωγής της αναμεν�-
μενης συγκ�μιδής.

Eπ�μένως είναι απαραίτητη η άριστη γνωση της ασθένειας, των
συμπτωμάτων π�υ πρ�καλεί και πως αυτά επιδρ�ύν στην περαι-
τέρω ανάπτυ�η τ�υ !υτ�ύ, συμπεριλαμ�αν�μενης και της παραγω-
γής. Aκ�μη � �ρ�ν�ς πρ�σ��λής, αν δηλαδή αυτή θα γίνει π.�. πριν
την άνθηση ή λίγ� πριν τη συγκ�μιδή, έ�ει μεγάλη σημασία για τ�
απ�τέλεσμα π�υ μπ�ρεί να επι!έρει. Άλλη επίδραση έ�ει απ�!ύλ-
λωση της τά�ης τ�υ 50% πριν απ� την άνθηση και άλλη δέκα ημέ-
ρες πριν τη συγκ�μιδή. H ακρι�ής γνώση αυτών των στ�ι�είων
�δηγεί στην �ρθή εκτίμηση τ�υ αναμεν�μεν�υ απ�τελέσματ�ς απ�
κάπ�ια πρ�σ��λή αλλά ακ�μη και στην �ρθ�λ�γικ�τερη αντιμετώ-
πισή της.
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2. H EKTIMHΣH TΩN ZHMIΩN
ΣTHN ANAΠTY�H THΣ ΠPOΣTAΣIAΣ ΦYTΩN

H ανάπτυ�η της !υτ�παθ�λ�γίας �!είλεται στ� γεγ�ν�ς �τι �ι
ασθένειες των !υτών πρ�καλ�ύν σ��αρές �ικ�ν�μικές απώλειες
και, ιδιαίτερα στ� παρελθ�ν, �δήγησαν �λ�κληρες περι��ές τ�υ κ�-
σμ�υ σε εκατ�μ�ες απ� λιμ�ύς, λ�γω καταστρ�!ής της αναμεν�με-
νης παραγωγής. Eίναι παράδ���, λ�ιπ�ν, �τι τα πρώτα δειλά �ήματα
για τη μελέτη των �ικ�ν�μικών επιπτώσεων έγιναν σ�ετικά π�λύ
αργά και μ�λις στ� δεύτερ� μισ� της δεκαετίας τ�υ 60 παρ�υσιά-
σθηκαν μερικές σημαντικές εργασίες στ�ν τ�μέα αυτ�(27, 44). Σή-
μερα τ� ενδια!έρ�ν για τη μελέτη των επιπτώσεων των ασθενειών
των !υτών είναι σημαντικά αυ�ημέν� και εύλ�γα γεννάται τ� ερώ-
τημα γιατί σήμερα και ��ι παλι�τερα(103). T�ύτ� ίσως �!είλεται στ�
γεγ�ν�ς �τι η μελέτη των ασθενειών έ�ει σωρεύσει αρκετά δεδ�-
μένα π�υ επιτρέπ�υν την αναπτυ�η άλλων τ�μέων σε συνδυασμ�
με τις νεώτερες ε!αρμ�γές της πληρ�!�ρικής και των ηλεκτρ�νι-
κών υπ�λ�γιστών.

Iστ�ρικά η έρευνα για τις απώλειες απ� τις ασθένειες μπ�ρεί να
�ωριστεί σε τρεις περι�δ�υς, τη διερευνητική, την αναπτυ�ιακή και
την περί�δ� ε!αρμ�γής(103).

H πρώτη άρ�ισε με τ� �εκίνημα της !υτ�παθ�λ�γίας στις τελευ-
ταίες δεκαετίες τ�υ περασμέν�υ αιώνα, τ�τε π�υ ακ�μα μια κατα-
στρ�!ή παραγωγής, �πως εκείνη της εκμηδένισης της παραγωγής
πατάτας απ� Περ�ν�σπ�ρ� τ� 1845 και 1846, μπ�ρ�ύσε να πρ�καλέ-
σει, και πρ�κάλεσε, ένα εκατ�μμύρι� θανάτ�υς στην Iρλανδία απ�
πείνα. H περί�δ�ς αυτή θεωρείται �τι τελείωσε με τ� πρώτ� διεθνές
!υτ�παθ�λ�γικ� συνέδρι� στη Pώμη τ� 1914 απ� τ� Διεθνές Γεωρ-
γικ� Iνστιτ�ύτ�, τ�ν πρ�γ�ν� τ�υ σημεριν�ύ F.A.O.

H δεύτερη περί�δ�ς άρ�ισε με εργασίες πι� ε!αρμ�σμένες, πρ�σ-
ανατ�λισμένες στ�ν αγρ� και τη μελέτη των πρ��λημάτων. Eίναι
�αρακτηριστικ� αυτ� π�υ έγραψε � αμερικαν�ς Lyman(49) τ� 1918
και π�υ ακ�μη σήμερα είναι επίκαιρ�  "Πως είναι δυνατ�ν να πρ�σ-
δ�κ�ύμε � άνθρωπ�ς της πρά�ης να εντυπωσιασθεί κατάλληλα απ� τ�
ενδια�έρ�ν των εργασιών μας και να ψη�ίσει αυ�ημένες !ρηματικές
δαπάνες για υπ�στήρι�ή τ�υς �ταν αντί για δεδ�μένα έ!�υμε μ�ν� α�ρι-
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στες υπ�θέσεις να τ�υ δώσ�υμε και δεν αναλαμ�άν�υμε τ�ν κ�π� να κά-
ν�υμε πρ�σεκτικές εκτιμήσεις". H περί�δ�ς αυτή κλείνει με τ� συνέ-
δρι� για τις απώλειες απ� τις 
ημιές των !υτών π�υ �ργανώθηκε
και πάλι στη Pώμη τ� 1967.

H τρίτη περί�δ�ς αρ�ί
ει απ� τ�τε και ήδη �ρίσκεται στην ε�έλι�ή
της. Tα δεδ�μένα της συγκ�μιδής και των απωλειών μπ�ρ�ύν να
�ρησιμ�π�ιηθ�ύν για να γίνει ανασκ�πηση τ�υ τι συνέ�ει και εκτί-
μηση τ�υ τι πρ�σδ�κάται σε διεθνές, εθνικ� και ατ�μικ� επίπεδ�.

H μέθ�δ�ς της ανασκ�πησης �ρησιμ�π�ιεί δεδ�μένα π�υ ήδη
συνέ�ησαν, και τα δεδ�μένα αυτά, σε εθνικ� ή τ�πικ� επίπεδ� μπ�-
ρ�ύν να �ρησιμεύσ�υν για τις παρακάτω δραστηρι�τητες.

1. Aπ�γρα�ή παραγωγής
Eίναι μία δραστηρι�τητα αναγκαία τ�σ� σε ατ�μικ� �σ� και κρα-

τικ� επίπεδ�, γιατί επιτρέπει τ� σωστ� πρ�γραμματισμ� και τη διάρ-
θρωση των καλλιεργειών σύμ!ωνα με τις πρ�σδ�κ�μενες ανάγκες.
H έλλειψη συγκεκριμένων στ�ι�είων σε πλήθ�ς περιπτώσεων �δη-
γεί σε λήψη εσ!αλμένων απ�!άσεων με απρ�σδ�κητα ή ακ�μη και
�δυνηρά απ�τελεσματα για την �ικ�ν�μία, την �π�ια �ικ�ν�μία, είτε
τ�υ παραγωγ�ύ είτε τ�υ συνεταιρισμ�ύ ή τ�υ κράτ�υς.

2. Aσ�άλιση παραγωγής
H �ρθή εκτίμηση των 
ημιών π�υ συνέ�ησαν απ� μια θε�μηνία

και � περαιτέρω υπ�λ�γισμ�ς των αναμεν�μένων απωλειών δίνει τη
δυνατ�τητα στ�υς αρμ�δι�υς !�ρείς για τ�ν πρ�γραμματισμ� και
τ�ν υπ�λ�γισμ� τ�υ ύψ�υς της πρ��λεπ�μενης δαπάνης για τις
απ�
ημιώσεις.

3. Eπιδ�τηση παραγωγών μετά απ� μιά καταστρ��ή
Eίναι σε π�λλές περιπτώσεις μια αναγκαία κρατική δραστηρι�-

τητα για να δώσει τη δυνατ�τητα σε πληγέντες παραγωγ�ύς να
μπ�ρέσ�υν να �επεράσ�υν �ρισμένες, π�λλές !�ρές σημαντικές, �ι-
κ�ν�μικές δυσ�έρειες ώστε να τ�υς δ�θεί η δυνατ�τητα να περά-
σ�υν πάλι γρήγ�ρα στην ενεργ� παραγωγή. H εσ!αλμένη ανασκ�-
πηση ή, �πως συνήθως γίνεται, η κατ’ εκτίμηση επιδ�τηση σε π�λ-
λές περιπτώσεις δημι�υργεί κακές συνθήκες ανάπτυ�ης ή, τ� λι-
γώτερ�, άνιση και άδικη μετα�είριση των παραγωγών.

4. Eρευνητικ�ύς σκ�π�ύς
E�αιρώντας τη �ασική έρευνα της �π�ίας τα πρ�σδ�κ�μενα απ�-
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τελέσματα είναι για τ� απώτερ� μέλλ�ν ή απλώς για την απ�κτηση
γνώσεων η ε!αρμ�σμένη γεωργική, κυρίως, έρευνα πρέπει να είναι
πρ�σανατ�λισμένη πρ�ς τα σημεία εκείνα π�υ πράγματι υπάρ��υν
ανάγκες απ�κτησης νέων γνώσεων. H ανασκ�πηση, λ�ιπ�ν σε μια
καλλιέργεια των ασθενειών π�υ την πρ�σ�άλλ�υν θα δεί�ει π�υ
ακρι�ώς υπάρ�ει τ� πρ��λημα και θα �δηγήσει σε σωστή ερευνη-
τική πρ�σπάθεια για την επίλυσή τ�υ. Aλλ�ιώς υπάρ�ει κίνδυν�ς
μια ερευνητική εργασία αρκετών ετών ν’ απ�δει�θεί �τι ήταν �ωρίς
�υσιαστικ� αντικείμεν� γιατί δεν υπήρ�ε πρ��λημα.

5. N�μ�θετικά μέτρα
H επιστημ�νική ανασκ�πηση των πρ��λημάτων !υτ�παθ�λ�γι-

κής !ύσης μπ�ρεί να �δηγήσει σε απ�μ�νωση περι��ών ή σε ε��λ�-
θρευση �ενιστών ή σε απαγ�ρευση εισ�δ�υ �μάδας !υτών απ� τα
�π�ία κινδυνεύ�υν �ι τ�πικές καλλιέργειες. Aντιθέτως μπ�ρεί να
�δηγήσει στην άρση απαγ�ρευτικών μέτρων π�υ ενδε��μένως είναι
εμπ�δια εμπ�ρικής διακίνησης αν απ�δει�θεί �τι είναι άνευ αντι-
κειμέν�υ, γιατί π.�. η ασθένεια για την �π�ία θεσπίστηκαν ήδη
εγκαταστάθηκε στην υπ� έλεγ�� περι��ή.

6. Xάρα�η π�λιτικής
 H γνώση τ�υ τι πράγματι υ!ίσταται ή πρ�κειται να παρα�θεί

επιτρέπει τη �άρα�η �ρθής π�λιτικής στα θέματα συγκ�μιδής, με-
τα!�ράς και απ�θήκευσης των πρ�ϊ�ντων, πρ�μήθειες σε !υτ�!άρ-
μακα, �άρα�η π�λιτικής ε�αγωγών γεωργικών πρ�ϊ�ντων και τ�
κυριώτερ� ίσως, την θέσπιση τιμών των πρ�ϊ�ντων �ι �π�ίες μπ�-
ρ�ύν έτσι να καθ�ρισθ�ύν π�λύ νωρίτερα της αναμεν�μενης εσ�-
δείας.

7. Διάρθρωση π�ικιλιών
Eίναι μια απ� τις πλέ�ν σημαντικές δραστηρι�τητες να είναι σε

θέση να γνωρί
ει � παραγωγ�ς π�ιές π�ικιλίες μπ�ρ�ύν να καλ-
λιεργηθ�ύν στην περι��ή τ�υ, ώστε να ελα�ιστ�π�ιήσει, �σ� είναι
δυνατ�ν τ�υς κινδύν�υς απ� τις ενδε��μενες απώλειες, λ�γω της
παρ�υσίας κάπ�ιας επικίνδυνης ασθένειας, ή για την πρ�σαρμ�γή
τ�υ στις μετα�αλλ�μενες απαιτήσεις της αγ�ράς.

8. Π�λιτική και ε�αρμ�γή καταπ�λεμήσεων
H ανασκ�πηση των πρ��λημάτων των ασθενειών σε μια περι��ή
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δίνει την δυνατ�τητα να ε�ακρι�ωθεί αν τα μέτρα αντιμετώπισης
μιας ασθένειας είναι πράγματι αναγκαία και αν �ι μέθ�δ�ι ε!αρμ�-
γής των είναι �ι καλλίτερες και �ι �ικ�ν�μικ�τερες. Eπιτρέπει επί-
σης την ελα�ιστ�π�ίηση των σκευασμάτων π�υ �ρησιμ�π�ι�ύνται
για τις καταπ�λεμήσεις για την �σ� τ� δυνατ�ν μείωση των επιπτώ-
σεων στην επι�άρυνση τ�υ περι�άλλ�ντ�ς.

H εκτίμηση για τ� τι πρ�σδ�κάται, με τη �ρησιμ�π�ίηση πληρ�-
!�ριών απ� την ανάπτυ�η των !υτών, την παρ�υσία των επι�λα-
�ών αιτίων και τις μετεωρ�λ�γικές και γενικ�τερα συνθήκες τ�υ
περι�άλλ�ντ�ς �δηγ�ύν σε πρ��λεψη για τ� τι αναμένεται και
πρ�σδι�ρί
�υν:

1. T�ν ακρι�ή �ρ�ν� ε!αρμ�γής των !υτ�!αρμάκων,
2. Aνάπτυ�η μέτρων για ευρείας έκτασης καταπ�λεμήσεις,
3. Yπ�λ�γισμ� των απαιτ�υμένων !υτ�!αρμάκων,
4. Yπ�λ�γισμ� των απαιτ�υμένων ε!�δίων,
5. Πρ�γνωση της απαιτ�ύμενης ενέργειας,
6. Yπ�λ�γισμ� των δαπανών π�υ θα απαιτηθ�ύν για συγκ�μιδή,

μετα!�ρά και απ�θήκευση,
7. Πρ��λεψη της παραγωγής π�υ θα παρα�θεί.

Mέ�ρι σήμερα η μεθ�δ�λ�γία αυτή �ρησιμ�π�ιείτ� σε εθνικ� ή
ευρύ τ�πικ� επίπεδ�. Tώρα έ�ει αρ�ίσει η ε!αρμ�γή και σε επίπεδ�
ατ�μικ�, �π�υ, �μως, η εμπιστ�σύνη τ�υ παραγωγ�ύ στην πείρα τ�υ εί-
ναι η �ασική γραμμή π�ρείας. Oi σημερινές γνώσεις στην επιδημι�-
λ�γία των ασθενειών, στ� δυναμικ� τ�υ μ�λύσματ�ς, στην παθ�γέ-
νεση και σε άλλα στ�ι�εία τ�υ συμπλ�κ�υ �ενιστής-παθ�γ�ν�,
έ��υν αυ�ηθεί σε τέτ�ι� σημεί�, ώστε επιτρέπ�υν, στ� μέτρ� τ�υ
δυνατ�ύ, πρ�γνωση των επικειμένων #ημιών νωρίς στην �λαστική
περί�δ�, �ταν δηλαδή � �ρ�ν�ς είναι κατάλληλ�ς για έγκαιρη αντιμε-
τώπιση. T�ύτ� !υσικά σε συνδυασμ� με τη θεωρία τ�υ Oικ�ν�μι-
κώς Kρίσιμ�υ Oρί�υ, π�υ θ’ αναπτυ�θεί σ’ επ�μεν� κε!άλαι�, και
τις πρ�σδ�κ�μενες τιμές τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς τ�υ �π�ί�υ πρ�κειται να γί-
νει η αντιμετώπιση.

H ανάπτυ�η της μεθ�δ�λ�γίας αυτής σε επίπεδ� παραγωγ�ύ, τ�υλά-
!ιστ�ν στις σημαντικ�τερες καλλιέργειες και τις κυριώτερες ασθένειες
π�υ τις απειλ�ύν, εκτ�ς απ� την καλλίτερη πρ�στασία έναντι στην
ασθένεια, περι�ρί#ει τις δαπάνες παραγωγής, απ� τ�ν περι�ρισμ� των
ψεκασμών και τη μείωση της απαιτ�ύμενης ενέργειας, ελάττωση της
μ�λυνσης τ�υ περι�άλλ�ντ�ς και �υσικά αύ�ηση τ�υ καθαρ�ύ κέρδ�υς
τ�υ παραγωγ�ύ.
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3. MEΘOΔOI METPHΣHΣ KAI EKTIMHΣHΣ
AΣΘENEIAΣ KAI ΠAΘOΓONΩN
KAI ΣYΛΛOΓHΣ ΣTOIXEIΩN

H εκτίμηση τ�υ π�σ�στ�ύ πρ�σ��λής απ� μια ασθένεια έ�ει ως
�ασική πρ�ϋπ�θεση τη μέτρηση, με �π�ι�δήπ�τε τρ�π�, αυτής της
πρ�σ��λής και την ε�ακρί�ωση της παρ�υσίας τ�υ παθ�γ�ν�υ πα-
ράγ�ντα. Για την επιτυ�ία, λ�ιπ�ν, αυτής της εργασίας απαιτείται η
εκτίμηση σε μεγάλ� αριθμ� δειγμάτων απ� π�λλές περι��ές ή θέ-
σεις, ώστε να γίν�υν αντιληπτ�ί �ι παράγ�ντες π�υ αλληλ�επιδρ�ύν
και επηρρεά
�υν την παραγωγή και να ε��υδετερωθεί και η ανα-
π�!ευκτα μεγάλη παραλλακτικ�τητα. H εργασία αυτή γίνεται συν-
ήθως με εκτεταμένες επιθεωρήσεις των αγρών απ� έμπειρ�υς πα-
ρατηρητές και λιγ�τερ� απ� πειραματισμ�. Eντ�ύτ�ις, παρά τ� με-
γάλ� ενδια!έρ�ν και την ανάπτυ�η καλών μεθ�δων παρατήρησης
σε σύντ�μ� σ�ετικά �ρ�νικ� διάστημα για τη διάγνωση των ασθε-
νειών, η μέτρηση της ασθένειας είναι ακ�μη μια τέ�νη παρά μια
καλά πρ�καθ�ρισμένη επιστημ�νική τε�νική και σήμερα π�λλές
μέθ�δ�ι είναι υπ�κειμενικές και ��ι ακρι�είς(18). Aκ�μη �ι επιστή-
μ�νες π�υ ασ��λ�ύνται με τ� αντικείμεν� αυτ� είναι ε�ειδικευμέν�ι
σε άλλα θέματα της !υτ�παθ�λ�γίας, επιδημι�λ�γία, καλλιτέρευση,
καταπ�λεμήσεις, σε τρ�π� π�υ �ι μεθ�δ�λ�γίες π�υ αναπτύσσ�νται
παρ�υσιά
�υν μεγάλη δια!�ρ�π�ίηση. Tα τελευταία �ρ�νια �έ�αια
έ��υν αναπτυ�θεί τε�νικές απ� επιστήμ�νες π�υ ειδικεύ�νται στ�ν
τ�μέα αυτ� με απ�τέλεσμα την ανάπτυ�η καλών μεθ�δων σε �ρι-
σμέν�υς τ�μείς(18, 27, 44).

H έρευνα στ�ν αγρ� απαιτεί τη μέτρηση τ�υ π�σ�στ�ύ ασθένειας
ή τ�υ πληθυσμ�ύ τ�υ παθ�γ�ν�υ, με αντικειμενικ� σκ�π� την πρ�-
γνωση μιας επιδημίας, !ρ�νικά ή/και εκτατικά, με ανάλυση των πα-
ραγ�ντων π�υ επιδρ�ύν στην ανάπτυ�η της ασθένειας (θερμ�κρα-
σία, υγρασία, �ρ�ν�ς πρώτης εμ!άνισης κ.α.) ως �άση της πρ�γνω-
σης και κατ’ επέκταση της αναμεν�μενης 
ημίας(98). H έρευνα αυτή
πρέπει να γίνει πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας ή στα
πρώτα στάδια της έναρ�ης των πρ�σ��λών, ώστε να πρ�σδι�ρισθ�ύν
εγκαίρως τα κρίσιμα σημεία πρ�σ��λής και απωλειών, σε τρ�π�
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ώστε η �ργάνωση της αντιμετώπισης να είναι επω!ελής. Eπ�μένως
η έρευνα αυτή απαιτεί μεθ�δ�υς απλές, γρήγ�ρες και απ�τελεσμα-
τικές, τέτ�ιες π�υ να είναι σε θέση � ερευνητής ν’ αναλύσει τα�ύ-
τατα τα δεδ�μένα τ�υς και να δώσει άμεσες απαντήσεις. H επιλ�γή
της μεθ�δ�υ π�υ θ’ ακ�λ�υθηθεί είναι τ� πι� σημαντικ� σημεί�
αυτής της έρευνας, και θέλει σ��αρή σκέψη κρίν�ντας τα υπέρ και
τα κατά κάθε μιας μεθ�δ�υ, α!�ύ �ε�αίως ιδανική μέθ�δ�ς δεν
υπάρ�ει, ακ�μη τ�υλά�ιστ�ν.

3.1. Kριτήρια για την επιλ�γή της μεθ�δ�υ συλλ�-
γής

3.1.1. Περί�δ�ς δειγματ�ληψίας

T� �λαστικ� στάδι� τ�υ !υτ�ύ κατά τ� �π�ί� θα γίνει η κάθε δει-
γματ�ληψία πρέπει να είναι σα!ώς καθ�ρισμέν� και !υσικά να έ�ει
απ�δει�θεί �τι τ� π�σ�στ� ασθενείας, και κατ’ επέκταση τ� π�σ�στ�

ημίας της καλλιέργειας, π�υ υπάρ�ει στη !άση αυτή συσ�ετί
εται
απ�λυτα με τ� μέγεθ�ς της παραγωγής. Eπ�μένως είναι αναγκαί�
να καθ�ρί
�νται με ακρί�εια �ι διά!�ρες !άσεις τ�υ �λαστικ�ύ κύ-
κλ�υ, σε τρ�π� ώστε να μήν υπάρ�ει καμμία αμ!ι��λία. H �ρήση
των σταδίων τ�υ !υτ�ύ στα �π�ία γίνεται η παρατήρηση είναι ανα-
γκαία ��ι μ�ν�ν απ� τ�ν ίδι� ερευνητή στη δια�ρ�νική τ�υ εργασία
αλλά και στη συγκριτική μελέτη των απ�τελεσμάτων δια!�ρων
ερευνητών. Eπ�μένως � πίνακας �λαστικών σταδίων π�υ θα �ρησι-
μ�π�ιείται πρέπει να είναι γενικά απ�δεκτ�ς και ��ι πρ�ϊ�ν πρ�σω-
πικών και μ�ν�ν παρατηρήσεων. Oι πίνακες αυτ�ί συνήθως �ασί-

�νται σε λεπτ�μερείς !αιν�λ�γικές παρατηρήσεις των !υτών και,
στη διεθνή και ελληνική, �ι�λι�γρα!ία ανα!έρ�νται για διά!�ρ�υς
�ενιστές(1, 2, 12, 52, 75).

Oι πίνακες αυτ�ί είναι κατά καν�να περιγρα!ικ�ί με απ�τέλεσμα
να είναι δύσκ�λ� να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν στις σύγ�ρ�νες τε�νικές της
�ρήσης των ηλεκτρ�νικών υπ�λ�γιστών (H/Y). Για τ�ύτ� έ��υν
αναπτυ�θεί κλείδες !αιν�λ�γικών σταδίων �ασισμένες σε δεκαδικ�
σύστημα, για τα σιτηρά και τ�ν ηλίανθ�, ώστε να είναι δυνατ�ν να
�ρησιμ�π�ιηθ�ύν σε αναλύσεις H/Y.

3.1.2. Xρ�ν�ς, συ!ν�της και θέσεις μετρήσεων

Eλέγ�θει πρ�ηγ�υμένως �τι τ� �λαστικ� στάδι� πρέπει να καθ�-
ρί
εται σα!ώς, άρα και � �ρ�ν�ς. Πάντως � �ρ�ν�ς αυτ�ς και τ� �ρ-
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γαν� τ�υ !υτ�ύ π�υ θα γίνει η παρατήρηση είναι τα πι� δύσκ�λα
σημεία στ� σ�εδιασμ� εν�ς πειράματ�ς ή παρατηρήσεων για συσ�ε-
τισμ� "ασθένειας/απωλειών παραγωγής". H επιλ�γή αυτών των
στ�ι�είων πρέπει να είναι πρ�ϊ�ν πρ�σεκτικής μελέτης πρ�ηγ�υμέ-
νως σε συνδυασμ� με τ�υ τι είναι επιθυμητ� και τι είναι ε!ικτ�. Eί-
ναι π�λλές περιπτώσεις π�υ τ� ε!ικτ� απέ�ει π�λύ απ� τ� επιθυ-
μητ� κι ίσως τ�τε είναι καλλίτερα να μη γίνει η σ�ετική εργασία,
παρά τα απ�τελέσματά της να μην είναι συγκρίσιμα ή να έ��υν
τ�ση παραλλακτικ�τητα π�υ να συσκ�τί
�υν αντί να !ωτί
�υν.

3.1.2.1. Aνάλυση επιδημίας

Oι επιδημίες αναπτύσσ�νται �ρ�νικά και τ�πικά κι επ�μένως
κάθε μελέτη πρέπει να λα�αίνει υπ’ �ψη αυτ� τ� γεγ�ν�ς. Eάν, επ�-
μένως � αντικειμενικ�ς σκ�π�ς μιας εργασίας είναι η πρ�γνωση της
πρ��δ�υ μιας επιδημίας ώστε να εκτιμηθεί π�τε τ� π�σ�στ� της
πρ�σ��λής !θάνει σε επικίνδυνα �ρια για να ε!αρμ�σθεί καταπ�λέ-
μηση, τ�τε ασ!αλώς η μέτρηση της ασθένειας ή τ� μέγεθ�ς τ�υ δια-
θέσιμ�υ μ�λύσματ�ς τ�υ παθ�γ�ν�υ, τα �ργανα τ�υ !υτ�ύ π�υ
έ��υν πρ�σ�ληθεί και �ι συνθήκες περι�άλλ�ντ�ς (θερμ�κρασία
και υγρασία κυρίως) είναι συνήθως παράμετρ�ι ικαν�π�ιητικ�ί για
τις περισσ�τερες ασθένειες. H ανάλυση των στ�ι�είων αυτών σε
συνδυασμ� θα δώσει την απαιτ�ύμενη απάντηση. H συ�ν�τητα με
την �π�ία θα λαμ�άν�νται αυτά τα στ�ι�εία ε�αρτάται απ� τη !ύση
της ασθένειας, της καλλιέργειας αλλά και τις επικρατ�ύσες την
επ��ή παρατηρήσεων καιρικές συνθήκες. Eάν τ� ενδια!έρ�ν π.�.
στρέ!εται στην αντιμετώπιση τ�υ Περ�ν�σπ�ρ�υ της πατάτας, ίσως
παρατηρήσεις θα πρέπει να λαμ�άν�νται κάθε μέρα, αν �ι συνθήκες
είναι τέτ�ιες π�υ ευν��ύν την ανάπτυ�η και !υσικά �ι παρατηρή-
σεις των συνθηκών μπ�ρεί να �ρειασθεί να λαμ�άν�νται και σε μι-
κρ�τερα �ρ�νικά διαστήματα. Στ� σημεί� αυτ� παρ�υσιά
εται π�λ-
λές !�ρές η κρίση μετα�ύ επιθυμητ�ύ και ε!ικτ�ύ π�υ ελέ�θει
πρ�ηγ�υμένως. Eπίσης αν �ι μετρήσεις έ��υν δεί�ει α!θ�νία ωρί-
μων ασκ�σπ�ρίων απ� τ� Φ�υ
ικλάδι� της α�λαδιάς, τ�τε �ι συ�νές
παρατηρήσεις των μεγεθών της θερμ�κρασίας και υγρασίας είναι
απ�λύτως αναγκαίες α!�ύ η μ�λυνση ε�αρτάται απ�κλειστικά απ�
τ� συνδυασμ� "ώριμα ασκ�σπ�ρια - παρ�υσία νερ�ύ - κατάλληλη
θερμ�κρασία". H ανάλυση μιας επιδημίας συνήθως �ασί
εται στην
αναλ�γία αύ�ησής της, η �π�ία �μως πρέπει να πρ�σαρμ�
εται ανα-
λ�γως σε !υτά π�υ αναπτύσσ�νται γρήγ�ρα και επ�μένως υπάρ�ει
γρήγ�ρη παρ�υσία νεαρών ιστών και θάνατ�ς των γηραι�τέρων(16,

18, 40, 90), �πως π.�. στ�ν Περ�ν�σπ�ρ� τ�υ αγγ�υρι�ύ.
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3.1.2.2. Eκτίμηση απωλειών

Bασική πρ�ϋπ�θεση είναι �τι πρ�ηγ�ύμενες μελέτες έ��υν δεί�ει
σα!ή σ�έση τ�υ π�σ�στ�ύ πρ�σ��λής ή τ�υ π�σ�ύ μ�λύσματ�ς π�υ
υπάρ�ει στ� συγκεκριμέν� �ρ�ν� π�υ γίνεται η μέτρηση και της
παραγωγής π�υ θα λη!θεί, π�λλές !�ρές μετά απ� δύ� και τρείς
μήνες. H μέθ�δ�ς μέτρησης π�υ θα ε!αρμ�σθεί πρέπει να είναι
απλή, εύκ�λη στη σύλληψή της απ� τ�υς συνεργάτες τ�υ ερευ-
νητή, γρήγ�ρη και πρ�παντώς αντικειμενική, �σ� είναι δυνατ�ν,
και να μή στηρί
εται σε γενικές εικ�νες αλλά σε μετρήσεις. H μέθ�-
δ�ς, επίσης πρέπει να στηρί
εται σε μια ή δύ� τ� π�λύ μετρήσεις σε
π�λύ πρώϊμ� στάδι�, ώστε να είναι δυνατ�ν � πρ�γραμματισμ�ς των
επεμ�άσεων ή, σε εσ�άτη περίπτωση, η έγκαιρη εγκατάλειψη της
καλλιέργειας ώστε να μή γίν�υν περιττά έ��δα. Tέλ�ς θα πρέπει να
τ�νισθεί �τι η �π�ιαδήπ�τε μέθ�δ�ς έ�ει ε!αρμ�γή μ�ν� για συνθή-
κες παρ�μ�ιες μ’ εκείνες π�υ έ�ει ε!αρμ�σθεί για πρώτη !�ρά, ενώ
είναι πιθαν�ν �τι σε άλλες περι��ές με δια!�ρετικές συνθήκες να
μη μπ�ρεί να ε!αρμ�σθεί απ�λύτως.

3.1.2.3. Aνάλυση #ημιών

Oι μετρήσεις για τ�ν καθ�ρισμ� των 
ημιών πρέπει να γίν�νται
τ�υλά�ιστ�ν κάθε δύ� ε�δ�μάδες(18), αν τ�ύτ� ασ!αλώς είναι δυνα-
τ�ν, και να �ασί
�νται σε εκδήλωση της ασθένειας στ�ν �ενιστή και
��ι στη μέτρηση τ�υ πληθυσμ�ύ τ�υ παθ�γ�ν�υ. H μέτρηση, κατά
πρ�τίμηση, της πραγματικά ενεργ�ύ πράσινης επι!ανείας τ�υ συν-
�λ�υ τ�υ !υτ�ύ είναι ένα π�λύ καλ� μέτρ� για εκτίμηση των 
η-
μιών, συσ�ετί
�ντάς τις, και κατ’ επέκταση των απωλειών.

3.1.3. Oργάνωση των παρατηρήσεων

H �ργάνωση της εργασίας για τη λήψη των παρατηρήσεων, είτε
πρ�κειται για επιθεωρήσεις στ�ν αγρ� ή πειραματισμ�, πρ�ϋπ�θέτει
μια αλληλ�υ�ία ενεργειών για την �ρθ�λ�γική ανάλυση. Γενικώς
τ� πρώτ� π�υ πρέπει να απ�!ασισθεί είναι � πρ�σδι�ρισμ�ς τ�υ τρ�-
π�υ με τ�ν �π�ί� θα γίν�υν �ι παρατηρήσεις(8). Σε πειράματα ή πα-
ρατηρήσεις αγρ�ύ αυτ� πρ�ϋπ�θέτει τα ε�ής:

1. Nα απ�!ασισθεί, α!�ύ σταθμισθ�ύν τα μέ�ρι την ώρα της απ�!α-
σης δεδ�μένα, � αριθμ�ς των επαναλήψεων π�υ �ρειά
�νται ή
π�υ πιστεύει � ερευνητής �τι �ρειά
�νται.

2. T�ν τρ�π� της παρατήρησης, δηλαδή τι ακρι�ώς θα παρατηρεί-
ται, π.�. σε κάθε !υτ� π�υ θα μετρήθεί τ� π�σ�στ� πρ�σ��λής θα
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γίν�νται παρατηρήσεις σε 10 !ύλλα π�υ θα �ρίσκ�νται απ� τ�ν
τρίτ� κ�μ�� κι επάνω, ή θα μετράται � αριθμ�ς των �ηρών κλαδί-
σκων σ’ ένα κλάδ� π�υ �ρίσκεται στην αριστερή πλευρά (ε!’ �σ�ν
!υσικά δεν πρ�κειται για ασθένεια π�υ πρ�καλεί ημιπληγίες)
κ.�.κ.

3. T�ν τρ�π� της δειγματ�ληψίας, αν δηλαδή θα μετρηθ�ύν �λα τα
!υτά, ή π.�. τ� 1�, τ�  5�, τ� 10� και τ� 15� !υτ� ανά 3 γραμμές, ή
διασ�ί
�ντας έναν αγρ� διαγωνίως θα γίνεται δειγματ�ληψία σε 5
ή 10 !υτά ανά 5, 10, 20 �ήματα κ.�.κ. Σημασία έ�ει ώστε � τρ�π�ς
παρατήρησης και δειγματ�ληψίας είναι �σ� τ� δυνατ�ν αμερ�-
ληπτ�ς, αντικειμενικ�ς και να δίνει �σ� τ� δυνατ�ν ακρι�έστερες
πληρ�!�ρίες.

4. O αριθμ�ς των δειγμάτων π�υ θα λη!θεί απ� κάθε κτήμα, ή πει-
ραματικ� τμήμα, π�υ !υσικά π�ικίλει ανάλ�γα με την έκταση
τ�υ τρ�π�υ ε�άπλωσης της ασθένειας κ.λ.π.

5. Oι παράμετρ�ι (ανε�άρτητες και ε�αρτημένες) στις �π�ίες θα
στηρι�θ�ύν �ι παρατηρήσεις , π.�. αριθμ�ς κηλίδων κατά !ύλλ�,
π�σ�στ�  καταστραμένης πράσινης επι!άνειας, μήκ�ς !υτ�ύ κ.α.

6. Άλλες παρατηρήσεις π�υ θα �ρησιμεύσ�υν ενδε��μένως ως ��η-
θητικά στ�ι�εία, ιδιαιτέρως σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις, �πως
έκταση τ�υ αγρ�ύ, στάδι� τ�υ !υτ�ύ, παρ�υσία άλλων παραγ�-
ντων π�υ μπ�ρ�ύν επίσης να μειώσ�υν την παραγωγή κ.λ.π.

T� επ�μεν� στάδι� της εργασίας είναι η κωδικ�π�ίηση των στ�ι-
�είων ώστε αυτά να μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν για αριθμητικές
αναλύσεις. H παρατήρηση σ’ έναν αγρ� τ�μάτας τ�υ μαρασμ�ύ π�υ
πρ�καλεί π.�. μια αδρ�μύκωση με τις λέ�εις "ελα!ρ�ς", "μέτρι�ς",
"σ��αρ�ς", "π�λύ σ��αρ�ς" δεν έ�ει καμιά α�ία αν δεν μετατραπεί σε
αριθμητικές α�ίες π�υ μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν σε μαθηματι-
κές συναρτήσεις. H μετατρ�πή αυτή μπ�ρεί να είναι αυθαίρετη,
π.�. με αντίστ�ι��υς αριθμ�ύς 1, 2, 3, 4 ή πρ�τιμ�τερ� με συσ�έτιση
τ�υ κάθε �αρακτηρισμ�ύ με τη σ��αρ�τητα της απώλειας π�υ πρ�-
καλεί στη δεδ�μένη παρατήρηση. Aυτ� �ε�αίως πρ�ϋπ�θέτει πρ�η-
γ�ύμενη σ��αρή μελέτη στ� εργαστήρι� και στ�ν αγρ� για να διαπι-
στωθεί π.�. π�ια είναι η επίδραση εν�ς "μέτρι�υ" μαρασμ�ύ στην
περί�δ� π�υ αρ�ί
ει η ωρίμανση της δεύτερης ανθ�τα�ίας (καρπ�-
τα�ίας ήδη) στην παραγωγή της τ�μάτας. H μελέτη αυτή μπ�ρεί να
απ�δεί�ει �τι �ι αριθμητικ�ί συντελεστές πρέπει να είναι αντίστ�ι�α
1, 1.5, 3, 8 �π�τε �ε�αίως τα τελικά απ�τελέσματα θα είναι π�λύ
δια!�ρετικά.

H �ρησιμ�π�ίηση "δεικτών ασθένειας" αν και π�λύ ευ�ερής και
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γρήγ�ρη, εν τ�ύτ�ις υπ�κειται στ� σ!άλμα της αυθαίρετης επιλ�-
γής και επ�μένως μπ�ρεί τα απ�τελέσματά τ�υς σε άλλ� �ώρ� να
μήν είναι επαναλήψιμα.

Tα δεδ�μένα τ�υ αγρ�ύ πρέπει να είναι δυνατ�ν να �ρησιμ�π�ιη-
θ�ύν ως έ��υν για τ�υς υπ�λ�γισμ�ύς για την τα�ύτερη απ�κτηση
απ�τελεσμάτων. Συνήθως �μως τ�ύτ� δεν είναι τ�σ� εύκ�λ� και
�ρειά
εται κάπ�ια επε�εργασία πριν αρ�ίσ�υν �ι καθαρά μαθηματι-
κ�ί υπ�λ�γισμ�ί.

Tελευταία �ε�αίως ενέργεια είναι η επε�εργασία των στ�ι�είων
αυτών με τις συνηθισμένες στατιστικές μεθ�δ�υς και η α�ι�λ�γηση
των απ�τελεσμάτων. H �ρήση H/Y περι�ρί
ει τ� υπ�λ�γιστικ� έργ�
και ε�ασ!αλί
ει τα�ύτατα πι� ακρι�είς απαντήσεις.

3.1.4. Mέθ�δ�ι συλλ�γής δεδ�μένων

Yπάρ��υν αρκετές μέθ�δ�ι παρατηρήσεων και συλλ�γής δεδ�μέ-
νων στ�ν αγρ� �ι �π�ίες ανα!έρ�νται με αρκετές λεπτ�μέρειες αλ-
λ�ύ(8, 36, 78, 81) και κάπως περιληπτικά στα επ�μενα.

Bι�λί� αγρ�ύ. T� σημειωματάρι� τ�υ αγρ�ύ ή "�αρτί και μ�λύ�ι"
μέθ�δ�ς είναι � παραδ�σιακ�ς τρ�π�ς ανα!�ράς των δεδ�μένων πει-
ραμάτων ή παρατηρήσεων στ�ν αγρ�.  Oι ερευνητές π�υ �ρησιμ�-
π�ι�ύν τη μέθ�δ� αυτή δεν έ��υν τίπ�τ’ άλλ� απ� τ� να πάνε στ�ν
αγρ� και να σημειώσ�υν κάθε πληρ�!�ρία π�υ θέλ�υν ν’ ανα!έ-
ρ�υν. Για την εργασία αυτή συνήθως �ρειά
�νται δύ� πρ�σωπα, �
ένας κάνει �ειρισμ�ύς στα !υτά και τις σ�ετικές παρατηρήσεις και
� άλλ�ς παρατηρεί επίσης τα σημεία π�υ ελέγ�ει � πρώτ�ς και γρά-
!ει. O τρ�π�ς αυτ�ς έ�ει κέρδ�ς �ρ�ν�υ και σε π�λλές περιπτώσεις,
ιδίως αν η παρατήρηση απαιτεί ψά�ιμ� των !υτών, είναι αδύνατ�ν
να γίνει απ� έναν �ωρίς να καταστρα!εί τ� σημειωματάρι�.

H μέθ�δ�ς αυτή είναι πι� κ�ινή για την καταγρα!ή δεδ�μένων
στ�ν αγρ�, η πι� !θηνή, μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί �π�υδήπ�τε, ευ-
έλικτη με τη δυνατ�τητα πρ�σθήκης δεδ�μένων π�υ πρ�κύψανε
την ώρα των παρατηρήσεων και σήμερα π�λύ �ικεία στ�υς ερευνη-
τές. H εργασία �ε�αίως είναι απλή και κάθε λάθ�ς μπ�ρεί να δι�ρ-
θωθεί απλά με τ� σ�ύσιμ� τ�υ και την �ρθή γρα!ή τ�υ και τ� σημα-
ντικ�τερ� τα δεδ�μένα παραμέν�υν γραμμένα εσαεί, δίν�ντας τη
δυνατ�τητα να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν πάλι αν �ρειασθ�ύν στ� μέλλ�ν.
Ως μεγαλύτερ� μει�νέκτημα της μεθ�δ�υ ανα!έρεται(8) �τι σε κακ�
καιρ� τ� �αρτί μπ�ρεί να λερωθεί και να σ�υσθ�ύν �ι σημειώσεις
και τ� γεγ�ν�ς �τι μπ�ρεί να γίνει λάθ�ς στην μετα!�ρά των δεδ�μέ-
νων για ανάλυση.
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