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ΠPOΛOΓOΣ

H σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη με τους τρομακτικούς ρυθμούς
ανάπτυξης που έδωσε, δεν άφησε ανεπηρρέαστη και τη φυτοπαθολογική επιστήμη. H ορθή αντιμετώπιση των ασθενειών των φυτών
δεν αποτελεί πλέον μια απλή και συνήθη πρακτική του παραγωγού,
αλλά ένα ολοκληρωμένο μέρος της λης παραγωγικής δραστηριτητας, ανεξάρτητα αν αυτή ασκείται σε αναπτυγμένες ή αναπτυσσμενες περιοχές του κσμου. Oι σημερινές ανάγκες παραγωγής
μεγάλων ποσοτήτων τροφής σε μια εντατικοποιημένη γεωργία με
καθημερινή μείωση των φυσικών δυνατοτήτων της οδήγησαν στην
ανάπτυξη τεχνοοικονομικών μεθδων που μέχρι σήμερα, κατά καννα, απορρίπτονταν απ τους φυτοπαθολγους ερευνητές. H ανάγκη λοιπν αλλαγής της σκέψης σον αφορά στον τρπο αντιμετώπισης των ασθενειών δημιούργησε και την ανάγκη μεταφοράς
στους φοιτητές της γεωπονικής επιστήμης μερικών εννοιών σε
ολοκληρωμένη μορφή των συγχρνων αυτών μεθδων. H μεταφορά
αυτή μως, υπ τύπον διαλέξεων διδασκαλίας, δημιούργησε με τη
σειρά της την ανάγκη ενς γραπτού κειμένου-οδηγού για τους φοιτητές, και έτσι γράφτηκε αυτ το βιβλίο που αποτελεί την περίληψη των βασικοτέρων εννοιών αυτών των παραδσεων.
Tο βιβλίο αυτ περιλαμβάνει 11 κεφάλαια στα οποία γίνεται
προσπάθεια ανάλυσης του τρπου μελέτης μιάς ασθένειας ή και
συμπλκου ασθενειών απ την αρχή μέχρι το τέλος της καλλιέργειας που έχει προσβληθεί και της σύνθεσης των διαφρων ευρημάτων σ’ ένα σύστημα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης σε συνδυασμ με το οικονομικ κστος. Tα κεφάλαια αυτά έχουν διαταχθεί με
μια λογική σειρά αλληλουχίας πως αντιμετωπίζονται οι ανάγκες
στον πειραματισμ ή και στην πρακτική άσκηση της γεωργίας για
τη μελέτη των πιθανών απωλειών απ τις ασθένειες και την αντιμετώπιση των τελευταίων.
Eίναι βέβαια γεγονς τι για την πλήρη κατανηση των εννοιών
του κειμένου αυτού του βιβλίου χρειάζεται η παράλληλη γνώση
μερικών βασικών εννοιών της επιδημιολογίας. Ωρισμένες απ αυτές τις έννοιες, απολύτως αναγκαίες, γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν ανεξάρτητα ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να ενημερωθεί
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και να αντιληφθεί καλύτερα τα σημεία εκείνα που αναφέρονται.
Tελειώνοντας, σημειώνεται ιδιαίτερα, τι ο σκοπς του μαθήματος και του βιβλίου δεν είναι κατά κύριο λγο, η απκτηση ορισμένων ξερών γνώσεων στους τομείς αυτούς, αλλά κυρίως να κεντρίσει το ενδιαφέρον των νέων επιστημνων, ώστε να μελετήσουν την
αντιμετώπιση των ασθενειών κάτω απ το πρίσμα αυτών των νέων
εννοιών.
Kώστας Θανασουλπουλος
Σεπτέμβριος 1991

ΠPOΛOΓOΣ ΔEYTEPHΣ EKΔOΣHΣ
H ταχύτατη εξέλιξη της επιστήμης της πληροφορικής και οι
εφαρμογές της στις γεωργικές επιστήμες, μεταξύ των οποίων και η
Φυτοπαθολογία, δημιούργησαν άμεση ανάγκη προσθήκης ορισμένων συμπληρωματικών παραγράφων, παραδειγμάτων και επεξηγήσεων. H εισροή πληροφοριών στον τομέα αυτ απ το 1990, ταν
συνεπληρώθει η πρώτη έκδοση, μέχρι σήμερα ήταν τσο ογκώδης
ώστε μνο ένα μικρ μέρος αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθεί, αυτ
που κρίθηκε τι θα διευκλυνε τους αναγνώστες αυτού του βιβλίου.
H ανάπτυξη αυτή των εννοιών σε τσο σύντομο χρονικ διάστημα δημιούργησε την ανάγκη στην υποεπιτροπή της Aμερικανικής Φυτοπαθολογικής Eταιρείας που ασχολείται κατεξοχήν με τα
θέματα των απωλειών να ετοιμάσει και να δημοσιεύσει κατάλογο
ρων και εννοιών και εκρίθει σκπιμο να προστεθεί σε μετάφραση
στην παρούσα δεύτερη έκδοση.
Kλίνοντας αυτν τον δεύτερο πρλογο θα ήταν σκπιμο να τονισθεί τι σήμερα, περισστερο απ οποτεδήποτε άλλοτε, η ανάγκη
της γνώσης των απωλειών που υφίστανται οι καλλιέργειες απ τις
ασθένειες αλλά και ο τρπος επέκτασης και εξέλιξης μιας επιδημίας, είναι πολύ μεγάλη και αναγκαίοι οι ικανοί να διακονήσουν
αυτν τον τομέα της επιστήμης.
Kώστας Θανασουλπουλος
Oκτώβριος 1993
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131, 132, 133, 134, 137, 140, 144, 162, 164, 165, 188
Πυρικουλαρίαση, 46, 133
Pιζοκτονίαση, 83
Pυγχοσπορίαση, 37, 39
Σεπτορίαση, 69, 104, 130, 144
Σήψη λαιμού, 50, 90, 124
Σήψη απ Penicillium, 84, 89, 105
Σήψη απ Sclerotium, 51, 104, 131, 138, 191
Σηψηρριζία, 50, 190
Σκωριάσεις, 40, 41, 49, 73, 74, 75, 76, 104, 145, 159
Φουζαρίωση, 84, 124, 126
Φουζικλάδιο, 27, 33, 34, 50, 76, 81, 104, 105, 106, 129, 131, 133,
139, 145, 159, 173, 188
Ωίδιο, 69, 91, 124

142,

148,
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138,
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Aντίθετα οι ζημιές και οι παθήσεις προκαλούνται απ έντομα
ακάρεα, νηματώδεις, άλλους ζωϊκούς εχθρούς (σαλιγκάρια, ποντικοί κ.λ.π.) και άμεσες μηχανικές ή τοξικές βλάβες απ επιδράσεις
εξωκυτταρικών παραγντων.

1.2. Tύποι ασθενειών
Tα διάφορα αίτια, έμβια ή χι, προκαλούν ασθένειες στα φυτά που
μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1) Eντοπισμένες και 2) Γενικευμένες. Oι δύο αυτές κατηγορίες είναι αρκετά γενικές και τεχνητές, γιατί μία ασθένεια μπορεί να αρχίσει ως εντοπισμένη και να εξελιχθεί σε γενικευμένη ή το ίδιο αίτιο σε άλλο ξενιστή να προκαλεί εντοπισμένη ασθένεια και σε άλλο γενικευμένη,
εντούτοις χρησιμοποιούνται για λγους καθαρά διάκρισης των
ασθενειών.
Στην κατηγορία των εντοπισμένων απολύτως ασθενειών ανήκουν οι ασθένειες του ριζικού συστήματος, του λαιμού, αυτές που
προκαλούν έλκη στο πολυετές ξύλο, οι κηλιδώσεις του φυλλώματος
και των καρπών, οι ξηράνσεις φυλλώματος, ανθέων και καρπών, οι
παραμορφώσεις φύλλων, καρπών και ανθέων, οι οποίες συνήθως
εντοπίζονται στα ργανα που έχουν προσβάλλει και δεν προχωρούν
σε άλλα. Oι συνέπειες των προσβολών αυτών είναι η άμεση ή έμεση
απώλεια της παραγωγής αλλά και η απώλεια ολκληρου του ξενιστή πως απ τις ασθένειες του λαιμού ή ορισμένες του ριζικού
συστήματος.
Άλλες ασθένειες πως των αγγείων του ξύλου, οι σήψεις του ξύλου, οι ασθένειες των ηθμωδών αγγείων, αλλά και μερικές απ
εκείνες που ήδη αναφέρθηκαν ενώ εντοπίζονται σε ορισμένα μνον
ργανα του ξενιστή εντούτοις προκαλούν γενικευμένη ασθένεια η
οποία στις περισστερες περιπτώσεις καταλήγει στο θάνατο ή ολκληρου του ξενιστή ή μεγάλου μέρους αυτού.
Oι ασθένειες, τέλος που οφείλονται σε ιούς, ιοειδή, μυκοπλάσματα, ρικέτσιες, τοξικές ουσίες, ελλείψεις στοιχείων κ.λ.π., προκαλούν γενικευμένη εξασθένιση του ξενιστή που μπορεί να οδηγήσει
και στο θάνατ του, αλλά σίγουρα οδηγεί σε μείωση ή υποβάθμιση
της παραγωγής του.

1.3. Eκδήλωση συμπτωμάτων
H πρκληση ασθένειας απ κάποιο, οποιοδήποτε, αίτιο, βιοτικ ή
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χι, έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση συμπτωμάτων, διαφρων
τύπων, πως περιγράφονται στο κεφάλαιο της συμπτωματολογίας
σε κάθε εγχειρίδιο Γενικής Φυτοπαθολογίας. Tα συμπτώματα αυτά,
άλλοτε εντοπισμένα σε ορισμένα ργανα του ξενιστή και άλλοτε γενικευμένα σ’ λα τα ργανα, ποικίλουν σε ένταση και έκταση. Άλλα
απ αυτά είναι δυνατν να μετρηθούν, πως θα εκτεθεί σε επμενα
κεφάλαια, και άλλα, ιδίως τα γενικευμένα, χι, των οποίων μως
μπορεί να μετρηθεί το αποτέλεσμα, π.χ. το μέγεθος του φυτού κ.ά.
Στην εκδήλωση μιας ασθένειας μπορούν να διακριθούν τρεις βασικές έννοιες(26).
1. Προσβολή, που είναι κάθε ορατ σύμπτωμα που μπορεί να μετρηθεί αυτ καθ’ εαυτ ή το αποτέλεσμα που επιφέρει. Mια προσβολή απ κάποιο παθογνο του φυλλώματος προκαλεί την εμφάνιση
κηλίδων διαφρου μεγέθους, εντάσεως χρωματικής κ.λ.π., οι οποίες
προφανώς μπορούν να μετρηθούν. H οποιαδήποτε κηλίδωση έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση της φωτοσυνθετικής επιφάνειας των φύλλων με συνέπειες στις φυσιολογικές λειτουργίες του ξενιστή. Mια
προσβολή απ κάποιο ι εκδηλώνεται π.χ. με το σύμπτωμα της γενικευμένης χλώρωσης ή κάποιας παραμρφωσης των φύλλων που
είναι αδύνατον να μετρηθεί, μως αργτερα εμφανίζεται και το
σύμπτωμα του νανισμού που βεβαίως είναι δυνατν να μετρηθεί
και μάλιστα με σημαντική ακρίβεια. 'πωσδήποτε υπάρχουν και
ασθένειες των οποίων τα συμπτώματα είναι πολύ δύσκολο αν χι
αδύνατο να μετρηθούν, μως σε κάποιο χρνο της εκδήλωσης των
διαφρων διαδοχικών συμπτωμάτων κάτι θα μπορούσε να μετρηθεί.
2. Zημία, που σημαίνει κάθε ποσοτική μείωση ή και ποιοτική
υποβάθμιση της παραγωγής. Eίναι προφανές τι στη γεωργική
πράξη ενδιαφέρει κάθε ασθένεια που έχει επιπτώσεις στην παραγωγή. Aν η φύση της ασθένειας είναι τέτοια που δεν επηρρεάζει
καθλου ή έστω ελάχιστα την παραγωγή το φυτοπαθολογικ ενδιαφέρον υπάρχει μνο απ επιστημονική περιέργεια αλλά χι απ
πρακτική άποψη.
3. Aπώλεια, που εκφράζει κάθε οικονομική απομείωση που προκαλείται στη γεωργική εκμετάλλευση απ την καταστροφή αυτής
της παραγωγής.
Mε άλλα λγια η προσβολή μπορεί να οδηγήσει σε ζημία και η
ζημία σε απώλεια δηλαδή σε ολοσχερή καταστροφή, σε μείωση της
παραγωγής ή και σε υποβάθμιση της ποιτητας των προϊντων. Bεβαίως το μέγεθος της οικονομικής ζημίας (απώλειας) μπορεί να πε-
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ριορισθεί απ παρέμβαση των μηχανισμών της αγοράς. Eπειδή η
ζήτηση των περισσοτέρων γεωργικών προϊντων είναι ανελαστική
κάθε μεταβολή στην προσφορά τους επηρρεάζει σημαντικά τις τιμές τους στον αγρ. Aν λοιπν, εξ αιτίας κάποιας προσβολής, οι ζημιές είναι σημαντικές ττε είναι πιθανν τι οι τιμές θα είναι πολυ
αυξημένες τσο ώστε να καλύψουν τις απώλειες. Xαρακτηριστικ
παράδειγμα παρουσιάστηκε στην Oλλανδική αγορά μήλων τα έτη
1980 και 1981(44).
Tο 1980 η συνολική παραγωγή μήλων ήταν 487 εκατομμύρια χιλιγραμμα, ενώ το 1981 εξ αιτίας ενς ανοιξιάτικου παγετού μειώθηκε κατά το 1/3 δηλαδή 325 εκατ. χιλιγρ. Oι τιμές που διαμορφώθηκαν ήταν 0.46 ολλανδικά φιορίνια κατά κιλ το 1980 και 1.16 το
1981, με αποτέλεσμα το 1981 να εισπραχθούν 377¥10 6 ολλανδικά
φιορίνια (δηλαδή 36.192 εκατομμύρια δραχμές1 ), ενώ το 1980 εισπράχθηκαν 224¥10 6 ολλανδικά φιορίνια (δηλ. 21.504 εκατομμύρια
δραχμές).
Eίναι λοιπν προφανές τι η απ’ ευθείας μέτρηση της προσβολής
μπορεί να οδηγήσει σε εκτίμηση των απωλειών, με τη συνάρτηση
A = f (Π)
που A οι απώλειες και Π το μέγεθος της προσβολής. H εφαρμογή
αυτής της συνάρτησης δεν είναι εφικτή, κατ’ ανάγκη, σε λες τις
ασθένειες, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή να εξακριβωθεί αν η
προσβολή έχει πράγματι άμεση επίδραση στην απώλεια, τέτοια που
να μπορεί να γίνει συσχέτιση. Eφαρμογή μιας τέτοιας συνάρτησης
μπορεί να γίνει στην περίπτωση που η βαθμιαία αύξηση της προσβολής έχει ως συνέπεια την βαθμιαία μείωση της παραγωγής. Σε
περιπτώσεις, μως, που η προσβολή συνεπάγεται την άμεση απώλεια του ξενιστή, ή πρκειται για κάποια κηλίδωση καρπών, που
είτε μία κηλίδα υπάρχει ή περισστερες ο καρπς είναι μη εμπορεύσιμος ττε ο τύπος αυτής της συνάρτησης μπορεί να μην έχει
εφαρμογή.
Aπ την άλλη μεριά δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται η απώλεια ως
συνώνυμος της ζημιάς(44). H συνάρτηση,
A = f(Z)
(Z, η ζημιά, A, η απώλεια) μπορεί να ισχύει, αλλά πως ήδη αναφέρθηκε μπορεί και να μην ισχύει καθλου αν παρεμβαίνουν δραστικά
οι μηχανισμοί της αγοράς. Mια γενικτερη συσχέτιση των τριών
_____
1. Σε νομισματική αντιστοιχία του 1991.
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μεγεθών, Π προσβολή,
ναι :

Z ζημία και A, απώλεια θα μπορούσε να είf(Π) ≥ f(Z) ≥ A

Eίναι λοιπν προφανές τι για να γίνει συσχέτιση προσβολής και
απωλειών πρέπει οπωσδήποτε η απώλεια να βρίσκεται σε άμεση
συνάρτηση με την προσβολή. Aσθένεια που προκαλεί φυλλπτωση
και μάλιστα σε στάδιο του φυτού τέτοιο που είναι ακμη ευαίσθητο
θα έχει σίγουρα επίδραση στην παραγωγή του ιδίου ή του επμενου
έτους (94). Kηλιδώσεις του φυλλώματος τέτοιες που να μειώνουν τη
φωτοσυνθετική επιφάνεια είναι, επίσης, βέβαιο τι θα επιδράσουν
αρνητικά στην παραγωγική διαδικασία του ξενιστή. Nανισμς του
φυτού και εν γένει περιορισμς της ανάπτυξης του είναι μάλλον
βέβαιο τι θα μειώσει και την ικαντητα παραγωγής της αναμενμενης συγκομιδής.
Eπομένως είναι απαραίτητη η άριστη γνωση της ασθένειας, των
συμπτωμάτων που προκαλεί και πως αυτά επιδρούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του φυτού, συμπεριλαμβανμενης και της παραγωγής. Aκμη ο χρνος προσβολής, αν δηλαδή αυτή θα γίνει π.χ. πριν
την άνθηση ή λίγο πριν τη συγκομιδή, έχει μεγάλη σημασία για το
αποτέλεσμα που μπορεί να επιφέρει. Άλλη επίδραση έχει αποφύλλωση της τάξης του 50% πριν απ την άνθηση και άλλη δέκα ημέρες πριν τη συγκομιδή. H ακριβής γνώση αυτών των στοιχείων
οδηγεί στην ορθή εκτίμηση του αναμενμενου αποτελέσματος απ
κάποια προσβολή αλλά ακμη και στην ορθολογικτερη αντιμετώπισή της.
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2. H EKTIMHΣH TΩN ZHMIΩN
ΣTHN ANAΠTYΞH THΣ ΠPOΣTAΣIAΣ ΦYTΩN

H ανάπτυξη της φυτοπαθολογίας οφείλεται στο γεγονς τι οι
ασθένειες των φυτών προκαλούν σοβαρές οικονομικές απώλειες
και, ιδιαίτερα στο παρελθν, οδήγησαν ολκληρες περιοχές του κσμου σε εκατμβες απ λιμούς, λγω καταστροφής της αναμενμενης παραγωγής. Eίναι παράδοξο, λοιπν, τι τα πρώτα δειλά βήματα
για τη μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων έγιναν σχετικά πολύ
αργά και μλις στο δεύτερο μισ της δεκαετίας του 60 παρουσιάσθηκαν μερικές σημαντικές εργασίες στον τομέα αυτ(27, 44). Σήμερα το ενδιαφέρον για τη μελέτη των επιπτώσεων των ασθενειών
των φυτών είναι σημαντικά αυξημένο και εύλογα γεννάται το ερώτημα γιατί σήμερα και χι παλιτερα(103). Tούτο ίσως οφείλεται στο
γεγονς τι η μελέτη των ασθενειών έχει σωρεύσει αρκετά δεδομένα που επιτρέπουν την αναπτυξη άλλων τομέων σε συνδυασμ
με τις νεώτερες εφαρμογές της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Iστορικά η έρευνα για τις απώλειες απ τις ασθένειες μπορεί να
χωριστεί σε τρεις περιδους, τη διερευνητική, την αναπτυξιακή και
την περίοδο εφαρμογής(103).
H πρώτη άρχισε με το ξεκίνημα της φυτοπαθολογίας στις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα, ττε που ακμα μια καταστροφή παραγωγής, πως εκείνη της εκμηδένισης της παραγωγής
πατάτας απ Περονσπορο το 1845 και 1846, μπορούσε να προκαλέσει, και προκάλεσε, ένα εκατομμύριο θανάτους στην Iρλανδία απ
πείνα. H περίοδος αυτή θεωρείται τι τελείωσε με το πρώτο διεθνές
φυτοπαθολογικ συνέδριο στη Pώμη το 1914 απ το Διεθνές Γεωργικ Iνστιτούτο, τον πργονο του σημερινού F.A.O.
H δεύτερη περίοδος άρχισε με εργασίες πιο εφαρμοσμένες, προσανατολισμένες στον αγρ και τη μελέτη των προβλημάτων. Eίναι
χαρακτηριστικ αυτ που έγραψε ο αμερικανς Lyman(49) το 1918
και που ακμη σήμερα είναι επίκαιρο "Πως είναι δυνατν να προσδοκούμε ο άνθρωπος της πράξης να εντυπωσιασθεί κατάλληλα απ το
ενδιαφέρον των εργασιών μας και να ψηφίσει αυξημένες χρηματικές
δαπάνες για υποστήριξή τους ταν αντί για δεδομένα έχουμε μνο αρι-

22
στες υποθέσεις να του δώσουμε και δεν αναλαμβάνουμε τον κπο να κάνουμε προσεκτικές εκτιμήσεις". H περίοδος αυτή κλείνει με το συνέδριο για τις απώλειες απ τις ζημιές των φυτών που οργανώθηκε
και πάλι στη Pώμη το 1967.
H τρίτη περίοδος αρχίζει απ ττε και ήδη βρίσκεται στην εξέλιξή
της. Tα δεδομένα της συγκομιδής και των απωλειών μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να γίνει ανασκπηση του τι συνέβει και εκτίμηση του τι προσδοκάται σε διεθνές, εθνικ και ατομικ επίπεδο.
H μέθοδος της ανασκπησης χρησιμοποιεί δεδομένα που ήδη
συνέβησαν, και τα δεδομένα αυτά, σε εθνικ ή τοπικ επίπεδο μπορούν να χρησιμεύσουν για τις παρακάτω δραστηριτητες.
1. Aπογραφή παραγωγής
Eίναι μία δραστηριτητα αναγκαία τσο σε ατομικ σο και κρατικ επίπεδο, γιατί επιτρέπει το σωστ προγραμματισμ και τη διάρθρωση των καλλιεργειών σύμφωνα με τις προσδοκμενες ανάγκες.
H έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων σε πλήθος περιπτώσεων οδηγεί σε λήψη εσφαλμένων αποφάσεων με απροσδκητα ή ακμη και
οδυνηρά αποτελεσματα για την οικονομία, την ποια οικονομία, είτε
του παραγωγού είτε του συνεταιρισμού ή του κράτους.
2. Aσφάλιση παραγωγής
H ορθή εκτίμηση των ζημιών που συνέβησαν απ μια θεομηνία
και ο περαιτέρω υπολογισμς των αναμενομένων απωλειών δίνει τη
δυναττητα στους αρμδιους φορείς για τον προγραμματισμ και
τον υπολογισμ του ύψους της προβλεπμενης δαπάνης για τις
αποζημιώσεις.
3. Eπιδτηση παραγωγών μετά απ μιά καταστροφή
Eίναι σε πολλές περιπτώσεις μια αναγκαία κρατική δραστηριτητα για να δώσει τη δυναττητα σε πληγέντες παραγωγούς να
μπορέσουν να ξεπεράσουν ορισμένες, πολλές φορές σημαντικές, οικονομικές δυσχέρειες ώστε να τους δοθεί η δυναττητα να περάσουν πάλι γρήγορα στην ενεργ παραγωγή. H εσφαλμένη ανασκπηση ή, πως συνήθως γίνεται, η κατ’ εκτίμηση επιδτηση σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί κακές συνθήκες ανάπτυξης ή, το λιγώτερο, άνιση και άδικη μεταχείριση των παραγωγών.
4. Eρευνητικούς σκοπούς
Eξαιρώντας τη βασική έρευνα της οποίας τα προσδοκμενα απο-
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τελέσματα είναι για το απώτερο μέλλον ή απλώς για την απκτηση
γνώσεων η εφαρμοσμένη γεωργική, κυρίως, έρευνα πρέπει να είναι
προσανατολισμένη προς τα σημεία εκείνα που πράγματι υπάρχουν
ανάγκες απκτησης νέων γνώσεων. H ανασκπηση, λοιπν σε μια
καλλιέργεια των ασθενειών που την προσβάλλουν θα δείξει που
ακριβώς υπάρχει το πρβλημα και θα οδηγήσει σε σωστή ερευνητική προσπάθεια για την επίλυσή του. Aλλοιώς υπάρχει κίνδυνος
μια ερευνητική εργασία αρκετών ετών ν’ αποδειχθεί τι ήταν χωρίς
ουσιαστικ αντικείμενο γιατί δεν υπήρχε πρβλημα.
5. Nομοθετικά μέτρα
H επιστημονική ανασκπηση των προβλημάτων φυτοπαθολογικής φύσης μπορεί να οδηγήσει σε απομνωση περιοχών ή σε εξολθρευση ξενιστών ή σε απαγρευση εισδου ομάδας φυτών απ τα
οποία κινδυνεύουν οι τοπικές καλλιέργειες. Aντιθέτως μπορεί να
οδηγήσει στην άρση απαγορευτικών μέτρων που ενδεχομένως είναι
εμπδια εμπορικής διακίνησης αν αποδειχθεί τι είναι άνευ αντικειμένου, γιατί π.χ. η ασθένεια για την οποία θεσπίστηκαν ήδη
εγκαταστάθηκε στην υπ έλεγχο περιοχή.
6. Xάραξη πολιτικής
H γνώση του τι πράγματι υφίσταται ή πρκειται να παραχθεί
επιτρέπει τη χάραξη ορθής πολιτικής στα θέματα συγκομιδής, μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊντων, προμήθειες σε φυτοφάρμακα, χάραξη πολιτικής εξαγωγών γεωργικών προϊντων και το
κυριώτερο ίσως, την θέσπιση τιμών των προϊντων οι οποίες μπορούν έτσι να καθορισθούν πολύ νωρίτερα της αναμενμενης εσοδείας.
7. Διάρθρωση ποικιλιών
Eίναι μια απ τις πλέον σημαντικές δραστηριτητες να είναι σε
θέση να γνωρίζει ο παραγωγς ποιές ποικιλίες μπορούν να καλλιεργηθούν στην περιοχή του, ώστε να ελαχιστοποιήσει, σο είναι
δυνατν τους κινδύνους απο τις ενδεχμενες απώλειες, λγω της
παρουσίας κάποιας επικίνδυνης ασθένειας, ή για την προσαρμογή
του στις μεταβαλλμενες απαιτήσεις της αγοράς.
8. Πολιτική και εφαρμογή καταπολεμήσεων
H ανασκπηση των προβλημάτων των ασθενειών σε μια περιοχή
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δίνει την δυναττητα να εξακριβωθεί αν τα μέτρα αντιμετώπισης
μιας ασθένειας είναι πράγματι αναγκαία και αν οι μέθοδοι εφαρμογής των είναι οι καλλίτερες και οι οικονομικτερες. Eπιτρέπει επίσης την ελαχιστοποίηση των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται
για τις καταπολεμήσεις για την σο το δυνατν μείωση των επιπτώσεων στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
H εκτίμηση για το τι προσδοκάται, με τη χρησιμοποίηση πληροφοριών απ την ανάπτυξη των φυτών, την παρουσία των επιβλαβών αιτίων και τις μετεωρολογικές και γενικτερα συνθήκες του
περιβάλλοντος οδηγούν σε πρβλεψη για το τι αναμένεται και
προσδιορίζουν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tον ακριβή χρνο εφαρμογής των φυτοφαρμάκων,
Aνάπτυξη μέτρων για ευρείας έκτασης καταπολεμήσεις,
Yπολογισμ των απαιτουμένων φυτοφαρμάκων,
Yπολογισμ των απαιτουμένων εφοδίων,
Πργνωση της απαιτούμενης ενέργειας,
Yπολογισμ των δαπανών που θα απαιτηθούν για συγκομιδή,
μεταφορά και αποθήκευση,
7. Πρβλεψη της παραγωγής που θα παραχθεί.
Mέχρι σήμερα η μεθοδολογία αυτή χρησιμοποιείτο σε εθνικ ή
ευρύ τοπικ επίπεδο. Tώρα έχει αρχίσει η εφαρμογή και σε επίπεδο
ατομικ, που, μως, η εμπιστοσύνη του παραγωγού στην πείρα του είναι η βασική γραμμή πορείας. Oi σημερινές γνώσεις στην επιδημιολογία των ασθενειών, στο δυναμικ του μολύσματος, στην παθογένεση και σε άλλα στοιχεία του συμπλκου ξενιστής-παθογνο,
έχουν αυξηθεί σε τέτοιο σημείο, ώστε επιτρέπουν, στο μέτρο του
δυνατού, πργνωση των επικειμένων ζημιών νωρίς στην βλαστική
περίοδο, ταν δηλαδή ο χρνος είναι κατάλληλος για έγκαιρη αντιμετώπιση. Tούτο φυσικά σε συνδυασμ με τη θεωρία του Oικονομικώς Kρίσιμου Oρίου, που θ’ αναπτυχθεί σ’ επμενο κεφάλαιο, και
τις προσδοκμενες τιμές του προϊντος του οποίου πρκειται να γίνει η αντιμετώπιση.
H ανάπτυξη της μεθοδολογίας αυτής σε επίπεδο παραγωγού, τουλάχιστον στις σημαντικτερες καλλιέργειες και τις κυριώτερες ασθένειες
που τις απειλούν, εκτς απ την καλλίτερη προστασία έναντι στην
ασθένεια, περιορίζει τις δαπάνες παραγωγής, απ τον περιορισμ των
ψεκασμών και τη μείωση της απαιτούμενης ενέργειας, ελάττωση της
μλυνσης του περιβάλλοντος και φυσικά αύξηση του καθαρού κέρδους
του παραγωγού.
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3. MEΘOΔOI METPHΣHΣ KAI EKTIMHΣHΣ
AΣΘENEIAΣ KAI ΠAΘOΓONΩN
KAI ΣYΛΛOΓHΣ ΣTOIXEIΩN

H εκτίμηση του ποσοστού προσβολής απ μια ασθένεια έχει ως
βασική προϋπθεση τη μέτρηση, με οποιοδήποτε τρπο, αυτής της
προσβολής και την εξακρίβωση της παρουσίας του παθογνου παράγοντα. Για την επιτυχία, λοιπν, αυτής της εργασίας απαιτείται η
εκτίμηση σε μεγάλο αριθμ δειγμάτων απ πολλές περιοχές ή θέσεις, ώστε να γίνουν αντιληπτοί οι παράγοντες που αλληλοεπιδρούν
και επηρρεάζουν την παραγωγή και να εξουδετερωθεί και η αναπφευκτα μεγάλη παραλλακτικτητα. H εργασία αυτή γίνεται συνήθως με εκτεταμένες επιθεωρήσεις των αγρών απ έμπειρους παρατηρητές και λιγτερο απ πειραματισμ. Eντούτοις, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον και την ανάπτυξη καλών μεθδων παρατήρησης
σε σύντομο σχετικά χρονικ διάστημα για τη διάγνωση των ασθενειών, η μέτρηση της ασθένειας είναι ακμη μια τέχνη παρά μια
καλά προκαθορισμένη επιστημονική τεχνική και σήμερα πολλές
μέθοδοι είναι υποκειμενικές και χι ακριβείς(18). Aκμη οι επιστήμονες που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτ είναι εξειδικευμένοι
σε άλλα θέματα της φυτοπαθολογίας, επιδημιολογία, καλλιτέρευση,
καταπολεμήσεις, σε τρπο που οι μεθοδολογίες που αναπτύσσονται
παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση. Tα τελευταία χρνια βέβαια
έχουν αναπτυχθεί τεχνικές απ επιστήμονες που ειδικεύονται στον
τομέα αυτ με αποτέλεσμα την ανάπτυξη καλών μεθδων σε ορισμένους τομείς(18, 27, 44).
H έρευνα στον αγρ απαιτεί τη μέτρηση του ποσοστού ασθένειας
ή του πληθυσμού του παθογνου, με αντικειμενικ σκοπ την πργνωση μιας επιδημίας, χρονικά ή/και εκτατικά, με ανάλυση των παραγντων που επιδρούν στην ανάπτυξη της ασθένειας (θερμοκρασία, υγρασία, χρνος πρώτης εμφάνισης κ.α.) ως βάση της πργνωσης και κατ’ επέκταση της αναμενμενης ζημίας(98). H έρευνα αυτή
πρέπει να γίνει πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας ή στα
πρώτα στάδια της έναρξης των προσβολών, ώστε να προσδιορισθούν
εγκαίρως τα κρίσιμα σημεία προσβολής και απωλειών, σε τρπο
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ώστε η οργάνωση της αντιμετώπισης να είναι επωφελής. Eπομένως
η έρευνα αυτή απαιτεί μεθδους απλές, γρήγορες και αποτελεσματικές, τέτοιες που να είναι σε θέση ο ερευνητής ν’ αναλύσει ταχύτατα τα δεδομένα τους και να δώσει άμεσες απαντήσεις. H επιλογή
της μεθδου που θ’ ακολουθηθεί είναι το πιο σημαντικ σημείο
αυτής της έρευνας, και θέλει σοβαρή σκέψη κρίνοντας τα υπέρ και
τα κατά κάθε μιας μεθδου, αφού βεβαίως ιδανική μέθοδος δεν
υπάρχει, ακμη τουλάχιστον.

3.1. Kριτήρια για την επιλογή της μεθδου συλλογής
3.1.1. Περίοδος δειγματοληψίας
Tο βλαστικ στάδιο του φυτού κατά το οποίο θα γίνει η κάθε δειγματοληψία πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένο και φυσικά να έχει
αποδειχθεί τι το ποσοστ ασθενείας, και κατ’ επέκταση το ποσοστ
ζημίας της καλλιέργειας, που υπάρχει στη φάση αυτή συσχετίζεται
απλυτα με το μέγεθος της παραγωγής. Eπομένως είναι αναγκαίο
να καθορίζονται με ακρίβεια οι διάφορες φάσεις του βλαστικού κύκλου, σε τρπο ώστε να μήν υπάρχει καμμία αμφιβολία. H χρήση
των σταδίων του φυτού στα οποία γίνεται η παρατήρηση είναι αναγκαία χι μνον απ τον ίδιο ερευνητή στη διαχρονική του εργασία
αλλά και στη συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων διαφρων
ερευνητών. Eπομένως ο πίνακας βλαστικών σταδίων που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι γενικά αποδεκτς και χι προϊν προσωπικών και μνον παρατηρήσεων. Oι πίνακες αυτοί συνήθως βασίζονται σε λεπτομερείς φαινολογικές παρατηρήσεις των φυτών και,
στη διεθνή και ελληνική, βιβλιογραφία αναφέρονται για διάφορους
ξενιστές(1, 2, 12, 52, 75).
Oι πίνακες αυτοί είναι κατά καννα περιγραφικοί με αποτέλεσμα
να είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν στις σύγχρονες τεχνικές της
χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/Y). Για τούτο έχουν
αναπτυχθεί κλείδες φαινολογικών σταδίων βασισμένες σε δεκαδικ
σύστημα, για τα σιτηρά και τον ηλίανθο, ώστε να είναι δυνατν να
χρησιμοποιηθούν σε αναλύσεις H/Y.
3.1.2. Xρνος, συχντης και θέσεις μετρήσεων
Eλέγχθει προηγουμένως τι το βλαστικ στάδιο πρέπει να καθορίζεται σαφώς, άρα και ο χρνος. Πάντως ο χρνος αυτς και το ρ-
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γανο του φυτού που θα γίνει η παρατήρηση είναι τα πιο δύσκολα
σημεία στο σχεδιασμ ενς πειράματος ή παρατηρήσεων για συσχετισμ "ασθένειας/απωλειών παραγωγής". H επιλογή αυτών των
στοιχείων πρέπει να είναι προϊν προσεκτικής μελέτης προηγουμένως σε συνδυασμ με του τι είναι επιθυμητ και τι είναι εφικτ. Eίναι πολλές περιπτώσεις που το εφικτ απέχει πολύ απ το επιθυμητ κι ίσως ττε είναι καλλίτερα να μη γίνει η σχετική εργασία,
παρά τα αποτελέσματά της να μην είναι συγκρίσιμα ή να έχουν
τση παραλλακτικτητα που να συσκοτίζουν αντί να φωτίζουν.
3.1.2.1. Aνάλυση επιδημίας
Oι επιδημίες αναπτύσσονται χρονικά και τοπικά κι επομένως
κάθε μελέτη πρέπει να λαβαίνει υπ’ ψη αυτ το γεγονς. Eάν, επομένως ο αντικειμενικς σκοπς μιας εργασίας είναι η πργνωση της
προδου μιας επιδημίας ώστε να εκτιμηθεί πτε το ποσοστ της
προσβολής φθάνει σε επικίνδυνα ρια για να εφαρμοσθεί καταπολέμηση, ττε ασφαλώς η μέτρηση της ασθένειας ή το μέγεθος του διαθέσιμου μολύσματος του παθογνου, τα ργανα του φυτού που
έχουν προσβληθεί και οι συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία
και υγρασία κυρίως) είναι συνήθως παράμετροι ικανοποιητικοί για
τις περισστερες ασθένειες. H ανάλυση των στοιχείων αυτών σε
συνδυασμ θα δώσει την απαιτούμενη απάντηση. H συχντητα με
την οποία θα λαμβάνονται αυτά τα στοιχεία εξαρτάται απ τη φύση
της ασθένειας, της καλλιέργειας αλλά και τις επικρατούσες την
εποχή παρατηρήσεων καιρικές συνθήκες. Eάν το ενδιαφέρον π.χ.
στρέφεται στην αντιμετώπιση του Περονσπορου της πατάτας, ίσως
παρατηρήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται κάθε μέρα, αν οι συνθήκες
είναι τέτοιες που ευνοούν την ανάπτυξη και φυσικά οι παρατηρήσεις των συνθηκών μπορεί να χρειασθεί να λαμβάνονται και σε μικρτερα χρονικά διαστήματα. Στο σημείο αυτ παρουσιάζεται πολλές φορές η κρίση μεταξύ επιθυμητού και εφικτού που ελέχθει
προηγουμένως. Eπίσης αν οι μετρήσεις έχουν δείξει αφθονία ωρίμων ασκοσπορίων απ το Φουζικλάδιο της αχλαδιάς, ττε οι συχνές
παρατηρήσεις των μεγεθών της θερμοκρασίας και υγρασίας είναι
απολύτως αναγκαίες αφού η μλυνση εξαρτάται αποκλειστικά απ
το συνδυασμ "ώριμα ασκοσπρια - παρουσία νερού - κατάλληλη
θερμοκρασία". H ανάλυση μιας επιδημίας συνήθως βασίζεται στην
αναλογία αύξησής της, η οποία μως πρέπει να προσαρμζεται αναλγως σε φυτά που αναπτύσσονται γρήγορα και επομένως υπάρχει
γρήγορη παρουσία νεαρών ιστών και θάνατος των γηραιοτέρων(16,
18, 40, 90)
, πως π.χ. στον Περονσπορο του αγγουριού.
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3.1.2.2. Eκτίμηση απωλειών
Bασική προϋπθεση είναι τι προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει
σαφή σχέση του ποσοστού προσβολής ή του ποσού μολύσματος που
υπάρχει στο συγκεκριμένο χρνο που γίνεται η μέτρηση και της
παραγωγής που θα ληφθεί, πολλές φορές μετά απ δύο και τρείς
μήνες. H μέθοδος μέτρησης που θα εφαρμοσθεί πρέπει να είναι
απλή, εύκολη στη σύλληψή της απ τους συνεργάτες του ερευνητή, γρήγορη και προπαντώς αντικειμενική, σο είναι δυνατν,
και να μή στηρίζεται σε γενικές εικνες αλλά σε μετρήσεις. H μέθοδος, επίσης πρέπει να στηρίζεται σε μια ή δύο το πολύ μετρήσεις σε
πολύ πρώϊμο στάδιο, ώστε να είναι δυνατν ο προγραμματισμς των
επεμβάσεων ή, σε εσχάτη περίπτωση, η έγκαιρη εγκατάλειψη της
καλλιέργειας ώστε να μή γίνουν περιττά έξοδα. Tέλος θα πρέπει να
τονισθεί τι η οποιαδήποτε μέθοδος έχει εφαρμογή μνο για συνθήκες παρμοιες μ’ εκείνες που έχει εφαρμοσθεί για πρώτη φορά, ενώ
είναι πιθανν τι σε άλλες περιοχές με διαφορετικές συνθήκες να
μη μπορεί να εφαρμοσθεί απολύτως.
3.1.2.3. Aνάλυση ζημιών
Oι μετρήσεις για τον καθορισμ των ζημιών πρέπει να γίνονται
τουλάχιστον κάθε δύο εβδομάδες(18), αν τούτο ασφαλώς είναι δυνατν, και να βασίζονται σε εκδήλωση της ασθένειας στον ξενιστή και
χι στη μέτρηση του πληθυσμού του παθογνου. H μέτρηση, κατά
προτίμηση, της πραγματικά ενεργού πράσινης επιφανείας του συνλου του φυτού είναι ένα πολύ καλ μέτρο για εκτίμηση των ζημιών, συσχετίζοντάς τις, και κατ’ επέκταση των απωλειών.
3.1.3. Oργάνωση των παρατηρήσεων
H οργάνωση της εργασίας για τη λήψη των παρατηρήσεων, είτε
πρκειται για επιθεωρήσεις στον αγρ ή πειραματισμ, προϋποθέτει
μια αλληλουχία ενεργειών για την ορθολογική ανάλυση. Γενικώς
το πρώτο που πρέπει να αποφασισθεί είναι ο προσδιορισμς του τρπου με τον οποίο θα γίνουν οι παρατηρήσεις(8). Σε πειράματα ή παρατηρήσεις αγρού αυτ προϋποθέτει τα εξής:
1. Nα αποφασισθεί, αφού σταθμισθούν τα μέχρι την ώρα της απφασης δεδομένα, ο αριθμς των επαναλήψεων που χρειάζονται ή
που πιστεύει ο ερευνητής τι χρειάζονται.
2. Tον τρπο της παρατήρησης, δηλαδή τι ακριβώς θα παρατηρείται, π.χ. σε κάθε φυτ που θα μετρήθεί το ποσοστ προσβολής θα
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γίνονται παρατηρήσεις σε 10 φύλλα που θα βρίσκονται απ τον
τρίτο κμβο κι επάνω, ή θα μετράται ο αριθμς των ξηρών κλαδίσκων σ’ ένα κλάδο που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά (εφ’ σον
φυσικά δεν πρκειται για ασθένεια που προκαλεί ημιπληγίες)
κ.ο.κ.
3. Tον τρπο της δειγματοληψίας, αν δηλαδή θα μετρηθούν λα τα
φυτά, ή π.χ. το 1ο, το 5ο, το 10ο και το 15ο φυτ ανά 3 γραμμές, ή
διασχίζοντας έναν αγρ διαγωνίως θα γίνεται δειγματοληψία σε 5
ή 10 φυτά ανά 5, 10, 20 βήματα κ.ο.κ. Σημασία έχει ώστε ο τρπος
παρατήρησης και δειγματοληψίας είναι σο το δυνατν αμερληπτος, αντικειμενικς και να δίνει σο το δυνατν ακριβέστερες
πληροφορίες.
4. O αριθμς των δειγμάτων που θα ληφθεί απ κάθε κτήμα, ή πειραματικ τμήμα, που φυσικά ποικίλει ανάλογα με την έκταση
του τρπου εξάπλωσης της ασθένειας κ.λ.π.
5. Oι παράμετροι (ανεξάρτητες και εξαρτημένες) στις οποίες θα
στηριχθούν οι παρατηρήσεις , π.χ. αριθμς κηλίδων κατά φύλλο,
ποσοστ καταστραμένης πράσινης επιφάνειας, μήκος φυτού κ.α.
6. Άλλες παρατηρήσεις που θα χρησιμεύσουν ενδεχομένως ως βοηθητικά στοιχεία, ιδιαιτέρως σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις, πως
έκταση του αγρού, στάδιο του φυτού, παρουσία άλλων παραγντων που μπορούν επίσης να μειώσουν την παραγωγή κ.λ.π.
Tο επμενο στάδιο της εργασίας είναι η κωδικοποίηση των στοιχείων ώστε αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αριθμητικές
αναλύσεις. H παρατήρηση σ’ έναν αγρ τομάτας του μαρασμού που
προκαλεί π.χ. μια αδρομύκωση με τις λέξεις "ελαφρς", "μέτριος",
"σοβαρς", "πολύ σοβαρς" δεν έχει καμιά αξία αν δεν μετατραπεί σε
αριθμητικές αξίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μαθηματικές συναρτήσεις. H μετατροπή αυτή μπορεί να είναι αυθαίρετη,
π.χ. με αντίστοιχους αριθμούς 1, 2, 3, 4 ή προτιμτερο με συσχέτιση
του κάθε χαρακτηρισμού με τη σοβαρτητα της απώλειας που προκαλεί στη δεδομένη παρατήρηση. Aυτ βεβαίως προϋποθέτει προηγούμενη σοβαρή μελέτη στο εργαστήριο και στον αγρ για να διαπιστωθεί π.χ. ποια είναι η επίδραση ενς "μέτριου" μαρασμού στην
περίοδο που αρχίζει η ωρίμανση της δεύτερης ανθοταξίας (καρποταξίας ήδη) στην παραγωγή της τομάτας. H μελέτη αυτή μπορεί να
αποδείξει τι οι αριθμητικοί συντελεστές πρέπει να είναι αντίστοιχα
1, 1.5, 3, 8 οπτε βεβαίως τα τελικά αποτελέσματα θα είναι πολύ
διαφορετικά.
H χρησιμοποίηση "δεικτών ασθένειας" αν και πολύ ευχερής και
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γρήγορη, εν τούτοις υπκειται στο σφάλμα της αυθαίρετης επιλογής και επομένως μπορεί τα αποτελέσματά τους σε άλλο χώρο να
μήν είναι επαναλήψιμα.
Tα δεδομένα του αγρού πρέπει να είναι δυνατν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν για τους υπολογισμούς για την ταχύτερη απκτηση
αποτελεσμάτων. Συνήθως μως τούτο δεν είναι τσο εύκολο και
χρειάζεται κάποια επεξεργασία πριν αρχίσουν οι καθαρά μαθηματικοί υπολογισμοί.
Tελευταία βεβαίως ενέργεια είναι η επεξεργασία των στοιχείων
αυτών με τις συνηθισμένες στατιστικές μεθδους και η αξιολγηση
των αποτελεσμάτων. H χρήση H/Y περιορίζει το υπολογιστικ έργο
και εξασφαλίζει ταχύτατα πιο ακριβείς απαντήσεις.
3.1.4. Mέθοδοι συλλογής δεδομένων
Yπάρχουν αρκετές μέθοδοι παρατηρήσεων και συλλογής δεδομένων στον αγρ οι οποίες αναφέρονται με αρκετές λεπτομέρειες αλλού(8, 36, 78, 81) και κάπως περιληπτικά στα επμενα.
Bιβλίο αγρού. Tο σημειωματάριο του αγρού ή "χαρτί και μολύβι"
μέθοδος είναι ο παραδοσιακς τρπος αναφοράς των δεδομένων πειραμάτων ή παρατηρήσεων στον αγρ. Oι ερευνητές που χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή δεν έχουν τίποτ’ άλλο απ το να πάνε στον
αγρ και να σημειώσουν κάθε πληροφορία που θέλουν ν’ αναφέρουν. Για την εργασία αυτή συνήθως χρειάζονται δύο πρσωπα, ο
ένας κάνει χειρισμούς στα φυτά και τις σχετικές παρατηρήσεις και
ο άλλος παρατηρεί επίσης τα σημεία που ελέγχει ο πρώτος και γράφει. O τρπος αυτς έχει κέρδος χρνου και σε πολλές περιπτώσεις,
ιδίως αν η παρατήρηση απαιτεί ψάξιμο των φυτών, είναι αδύνατον
να γίνει απ έναν χωρίς να καταστραφεί το σημειωματάριο.
H μέθοδος αυτή είναι πιο κοινή για την καταγραφή δεδομένων
στον αγρ, η πιο φθηνή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, ευέλικτη με τη δυναττητα προσθήκης δεδομένων που προκύψανε
την ώρα των παρατηρήσεων και σήμερα πολύ οικεία στους ερευνητές. H εργασία βεβαίως είναι απλή και κάθε λάθος μπορεί να διορθωθεί απλά με το σβύσιμο του και την ορθή γραφή του και το σημαντικτερο τα δεδομένα παραμένουν γραμμένα εσαεί, δίνοντας τη
δυναττητα να χρησιμοποιηθούν πάλι αν χρειασθούν στο μέλλον.
Ως μεγαλύτερο μειονέκτημα της μεθδου αναφέρεται(8) τι σε κακ
καιρ το χαρτί μπορεί να λερωθεί και να σβυσθούν οι σημειώσεις
και το γεγονς τι μπορεί να γίνει λάθος στην μεταφορά των δεδομένων για ανάλυση.

