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Περίληψη 

Κατά την περίοδο 2003-2004 η Πειραµατική Μονάδα της Χελλαφάρµ 

πραγµατοποίησε στην Αττική δύο πειράµατα για την εκτίµηση της 

αποτελεσµατικότητας του µυκητοκτόνου Rizolex (tolclofos methyl 50% w/v) SC 

κατά µυκήτων εδάφους του γένους Sclerotinia.  To ένα σε µαρούλι θερµοκηπίου, 

όπου ο µύκητας αναγνωρίσθηκε ως ο Sclerotinia minor, και το άλλο σε υπαίθρου, 

όπου ο µύκητας αναγνωρίσθηκε ως ο Sclerotinia sclerotiorum. Τα πειράµατα 

βασίσθηκαν στις οδηγίες του EPPO No 1/80 (1984) και της Sumitomo Chemical 

Agro Europe S.A., παρασκευάστριας του Rizolex SC. Ως µάρτυρας αναφοράς 

χρησιµοποιήθηκε το Rovral (iprodione 25.5% w/v) FL. Πραγµατοποιήθηκε µια 

εφαρµογή µε ψεκασµό εδάφους, δύο ηµέρες µετά τη µεταφύτευση, στις δόσεις των 2 

και 4 l/ha για το Rizolex SC και των 0,3 l/hl για το Rovral FL. Για την εκτίµηση της 

αποτελεσµατικότητας έγιναν τρεις εκτιµήσεις  της έκτασης και της έντασης της 

προσβολής καθώς και της παραγωγής. Το Rizolex SC  µείωσε, µε στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές από τον αψέκαστο µάρτυρα, τον αριθµό των προσβεβληµένων 

φυτών (από 35% σε 16-20% στο πείραµα υπαίθρου και από 55% σε 28-38% στο 

πείραµα θερµοκηπίου) µε αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής. ∆εν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο προϊόντων ούτε 

µεταξύ των δύο δόσεων του Rizolex SC. ∆εν παρατηρήθηκαν συµπτώµατα 

φυτοτοξικότητας στο µαρούλι. 

 

 

SUMMARY 

 

During the period 2003-2004 the Field Trial Unit of Hellafarm S.A. conducted two 

trials in Attiki area to evaluate the efficacy of Rizolex (tolclofos methyl 50% w/v) SC 

against Sclerotinia spp. soil fungi on lettuce, based on EPPO guideline No 1/80 

(1984) and the instructions of Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., producer of 

Rizolex SC. One was conducted in glasshouse and the other one on open air crop, 

where Sclerotinia minor and Sclerotinia sclerotiorum were identified respectively. 

Rovral (iprodione 25.5% w/v) FL was used as reference compound. Both products 

were applied by soil spraying two days after transplanting. Dose rates used, 2 and 4 

l/ha of Rizolex SC and 0.3 l/hl of Rovral FL. To evaluate the efficacy three 

assessments were conducted on the proportion of infected plants and the severity of 

infection. The total yield was also weighed. Rizolex SC reduced the infection on 

lettuce with statistically significant differences compared to the untreated control 

(from 35% to 16-20% on the open air trial and from 55% to 16-20% on the glasshouse 

trial) with a respective increase of yield.  No statistically significant differences on the 

efficacy of the two products or dose rate response were observed. No phytotoxicity 

symptoms on lettuce were observed.  

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Οι ασκοµύκητες του γένους Sclerotinia προκαλούν καταστρεπτικές ζηµιές στα 

καλλιεργούµενα φυτά σε όλον σχεδόν τον κόσµο. Έχουν ευρύτατο φάσµα ξενιστών 

στους οποίους περιλαµβάνεται και το µαρούλι. Από τα λαχανικά προσβάλουν 

συχνότερα την τοµάτα, µελιτζάνα, πιπεριά, πατάτα, σταυρανθή, καρώτο, σέλινο, 

µαρούλι κολοκυνθοειδή, αγκινάρα, φασόλι.. Τα φυτά µολύνονται σε όλα τα στάδια 

ανάπτυξής τους, συχνότερες όµως και πιο ζηµιογόνες είναι οι προσβολές σε 

ανεπτυγµένα φυτά. (Παναγόπουλος, 1995, Jones and Whipps, 2002). 

Η προσβολή εµφανίζεται συχνά στην περιοχή του λαιµού, ως υδατώδης 

µεταχρωµατισµός που σύντοµα απλώνεται στο στέλεχος και τη ρίζα. Με υψηλή 

υγρασία οι προσβεβληµένες περιοχές καλύπτονται από πυκνό βαµβακώδες µυκήλιο 

ανάµεσα στο οποίο σχηµατίζονται τα χαρακτηριστικά µαύρα σκληρώτια, µεγάλα (2-

12 x 2-5 mm) όταν η προσβολή οφείλεται στο µύκητα Sclerotinia sclerotiorum και 

µικρά (1-2 mm) όταν η προσβολή οφείλεται στο µύκητα Sclerotinia minor 

(Παναγόπουλος, 1995). 

Το µαρούλι προσβάλλεται και από τα δύο είδη του µύκητα αυτού. Τα φυτά 

εµφανίζουν τα συµπτώµατα της προσβολής κυρίως σε ανεπτυγµένο στάδιο λίγο πριν 

τη συγκοµιδή, οπότε η ζηµιά είναι και πιο σηµαντική, καθώς έχουν γίνει όλα τα έξοδα 

για τις καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται για την καλύτερη δυνατή 

παραγωγή (Subbarao, 1998). Τα κατώτερα, εξωτερικά φύλλα των φυτών συνήθως 

πλαγιάζουν και ακουµπούν το έδαφος ενώ στη συνέχεια ολόκληρο το φυτό 

µαραίνεται και στις ποικιλίες εκείνες που σχηµατίζουν «κεφάλι» αυτό καταστρέφεται 

(Patterson and Grogan, 1988). 

Για την αντιµετώπιση ασθενειών εδάφους στα κηπευτικά, την πατάτα το βαµβάκι και 

τα ζαχαρότευτλα η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. σκοπεύει να εισάγει στην Ελληνική αγορά 

το Rizolex (tolclofos methyl 50% β/ο) SC, προϊόν της Sumitomo Chemical Agro 

Europe S.A. Για την υποστήριξη της απαιτούµενης έγκρισης προγραµµατίζει µια 

σειρά από πειράµατα  αποτελεσµατικότητας αρχίζοντας µε το µαρούλι και την 

πατάτα.  

Στην καλλιέργεια αυτή πραγµατοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα 2003-2004  

δύο πειράµατα, αποτελεσµατικότητας, το ένα σε υπαίθρια και το άλλο υπό κάλυψη. 

Τα αποτελέσµατά τους παρουσιάζονται στην εργασία αυτή 

 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ. 

 

Πειραµατική Μονάδα: της Χελλαφάρµ Α.Ε. 

 

Ελεγχόµενη ουσία (στοιχεία από την παρασκευάστρια εταιρεία, το Pesticide 

Mannual, Thirteenth Edition, 2003, εγκρίσεις κυκλοφορίας σε διάφορες χώρες) : 

Rizolex SC: Σκεύασµα tolclofos methyl 50% β/o σε µορφή συµπυκνωµένου 

εναιωρήµατος (SC), της εταιρείας Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.  

To tolclophos methyl είναι µη τυπική οργανοφωσφορική ένωση [χηµική ονοµασία: 

O-(2, 6-dichloro-4-methylphenyl) O, O-dimethyl phosprothioate). Η βιοχηµική του 

δράση συνίσταται στην παρεµπόδιση βιοσύνθεσης των φωσφολιπιδίων, η οποία 

οδηγεί στην παρεµπόδιση της βλάστησης των σπορίων και της ανάπτυξης του 

µυκηλίου του παθογόνου µύκητα. Πρόκειται για µη διασυστηµατικό µυκητοκτόνο 

επαφής µε προστατευτική και θεραπευτική δράση κατά ασθενειών εδάφους όπως η 

ριζοκτόνια, η σκληρωτινίαση και η σκληρωτίαση σε µια σειρά από καλλιέργειες. 

Σκευάσµατα  tolclophos methyl είναι εγκεκριµένα σε χώρες της ΕΕ στην πατάτα, στο 



µαρούλι, τα λάχανα και τα καλλωπιστικά. Στην Ελλάδα  είναι εγκεκριµένο το Rizolex 

(tolclophos methyl 50% w/w) WP για επένδυση βαµβακόσπορου σποράς κατά της 

Rhizoctonia solani.  

Το Rizolex 50 SC κατατάσσεται στα ερεθιστικά (Xi) και επικίνδυνα για το 

περιβάλλον (Ν) προϊόντα. 

 

Καλλιέργειες πειραµατισµού: Μαρούλι υπαίθρου και υπό κάλυψη. 

 

Περιοχές πειραµατισµού: Μαραθώνας Αττικής και για τα δύο πειράµατα. 

 

Στόχος: Μύκητες εδάφους και ειδικότερα µύκητες του γένους Sclerotinia. 

Συγκεκριµένα οι µύκητες που αναγνωρίσθηκαν µε βάση το µέγεθος των σκληρωτίων 

τους, ήταν ο Sclerotinia minor στο µαρούλι θερµοκηπίου και ο Sclerotinia 

sclerotiorum στο µαρούλι υπαίθρου. 

 

Πειραµατικός σχεδιασµός:  

Βασίσθηκε στις οδηγίες του EPPO No. 1/80 (1984) “Guideline for the biological 

evaluation of fungicides, Sclerotinia sclerotiorum on Oilseed Rape” και Νο. 1/195 

(1995) “Guideline for the efficacy evaluation of fungicides: Funghi on flower bulbs 

and tubers” και στις υποδείξεις της Sumitomo Chemical Agro Europe S.A  

Και στα δύο πειράµατα το πειραµατικό σχέδιο ήταν τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες 

µε τέσσερις επαναλήψεις και έναν αψέκαστο µάρτυρα ανά επανάληψη. Το µέγεθος 

κάθε πειραµατικού τεµαχίου ήταν τόσο ώστε να περιλαµβάνει τουλάχιστον εκατό 

(100) φυτά. 

 

Ουσία αναφοράς: Rovral (iprodione 25.5 % w/v) FL και στα δύο πειράµατα. 

Πρόκειται για µυκητοκτόνο επαφής µε προστατευτική και θεραπευτική δράση σε 

κηπευτικά θερµοκηπίου και υπαίθρου κατά µυκήτων και του γένους Sclerotinia. 

Εγκεκριµένη δόση εφαρµογής 200-300 ml/hl.  

 

Εφαρµογές: Πραγµατοποιήθηκε µία εφαρµογή. 

 

∆οσολογίες: Το Rizolex SC εφαρµόσθηκε στις δόσεις των 2 και 4l/ha ενώ το Rovral 

FL στη δόση των 0.3 l/hl. 

 

Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός εδάφους µε όγκο ψεκαστικού υγρού 2500 

l/ha δύο ηµέρες µετά τη µεταφύτευση. 

 

Εκτιµήσεις αποτελεσµατικότητας: Πραγµατοποιήθηκαν τρεις εκτιµήσεις 

αποτελεσµατικότητας του σκευάσµατος στις 87, 100 και 112 ηµέρες µετά την 

εφαρµογή στο πείραµα που πραγµατοποιήθηκε σε υπαίθρια καλλιέργεια µαρουλιού 

και στις 14, 29 και 58 ηµέρες µετά την εφαρµογή στο πείραµα που 

πραγµατοποιήθηκε στο θερµοκήπιο. Οι τελευταίες εκτιµήσεις και στα δύο πειράµατα 

συνέπεσαν µε τη συγκοµιδή. 

Εκτιµήθηκε  η έκταση και η ένταση της προσβολής καθώς και η παραγωγή σε 

πενήντα (50) φυτών ανά πειραµατικό τεµάχιο. Η ένταση της προσβολής µετρήθηκε 

µόνο στα προσβεβληµένα φυτά µε βάση την παρακάτω κλίµακα: 

2: ελαφριά προσβολή (µικρότερη από 25% προσβολή του φυτού) 

3: βαρύτερη προσβολή (προσβολή µεταξύ 25 και 50% του φυτού) και 

4: βαριά προσβολή (µεγαλύτερο από 50% του φυτού προσβεβληµένο). 



 

Στατιστική ανάλυση: Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων υπέστησαν ανάλυση 

διασποράς. Οι σηµαντικές διαφορές µεταξύ των µεταχειρίσεων προσδιορίζονταν µε 

τη δοκιµασία των Student-Newman-Keuls σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 

 

Παρατηρήσεις φυτοτοξικότητας: έγιναν οπτικές παρατηρήσεις καθ’ όλη τη 

διάρκεια των πειραµάτων. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων παρουσιάζονται στους πίνακες και στα 

σχεδιαγράµµατα που ακολουθούν και συνοψίζονται κατωτέρω: 

� Στο υπαίθριο µαρούλι [όπου αναγνωρίσθηκε ο Sclerotinia sclerotiorum 

(Libert) de Bary] το Rizolex SC περιόρισε σηµαντικά το ποσοστό 

προσβεβληµένων φυτών σε σχέση µε το µάρτυρα. Συγκεκριµένα η προσβολή 

περιορίσθηκε στο 16-20% των φυτών στα πειραµατικά τεµάχια του Rizolex SC 

ενώ στον αψέκαστο µάρτυρα ανήλθε σε 35% (Σχεδιάγραµµα 1). ∆εν υπήρξε 

στατιστικά σηµαντική διαφορά ούτε µεταξύ του Rizolex SC και του Rovral 

25.5 FL ούτε και µεταξύ των δύο δόσεων του Rizolex SC. Η ανταπόκριση στη 

αύξηση της δόσης του Rizolex SC που παρατηρήθηκε δεν εκφράσθηκε 

στατιστικά.  

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1, σε όλες τις εκτιµήσεις, ο βαθµός 

προσβολής δεν διέφερε στατιστικά µεταξύ των µεταχειρίσεων. Εξάλλου, όπως 

προκύπτει από την εκτίµηση κατά τη συγκοµιδή, όλα τα φυτά που 

προσβλήθηκαν υπέστησαν τελικά µεγάλη ζηµιά έως και τήξη. Όπως προκύπτει 

από τον Πίνακα 2, η µείωση του ποσοστού των προσβεβληµένων φυτών είχε 

ως αποτέλεσµα, τη σηµαντικά υψηλότερη παραγωγή στα πειραµατικά τεµάχια 

που δέχθηκαν εφαρµογή τόσο Rizolex SC (από 17,95 έως και 20,37 κιλά ανά 

πειραµατικό τεµάχιο) όσο και Rovral 25.5 FL (20,52 κιλά ανά πειραµατικό 

τεµάχιο) σε σχέση µε τον αψέκαστο µάρτυρα (12,7 κιλά ανά πειραµατικό 

τεµάχιο). 

� Στο µαρούλι υπό κάλυψη [όπου αναγνωρίσθηκε ο Sclerotinia minor (Jagger)] 

το Rizolex SC µείωσε σηµαντικά τον αριθµό των προσβεβληµένων (28-38% 

προσβεβληµένα φυτά) σε σχέση µε τον αψέκαστο µάρτυρα (55% 

προσβεβληµένα φυτά) (Σχεδιάγραµµα 2). Και στο πείραµα αυτό δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο δόσεων του 

Rizolex SC αν και υπήρξε µια µικρή ανταπόκριση στην αύξηση της δόσης. 

Επίσης δεν υπήρξε διαφορά ούτε µεταξύ των δύο προϊόντων.  

Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 3, ανεξάρτητα από την µεταχείριση, τα 

φυτά που προσβλήθηκαν εµφάνισαν ολοκληρωτική καταστροφή κατά τη 

συγκοµιδή. Σηµαντική διαφορά παρουσιάσθηκε στο ύψος της παραγωγής 

(Πίνακας 4). Συγκεκριµένα  τα πειραµατικά τεµάχια που δέχθηκαν εφαρµογή 

µε οποιοδήποτε από τα δύο προϊόντα έδωσαν υψηλότερη παραγωγή (14,5-16 

κιλά ανά πειραµατικό τεµάχιο στις µεταχειρίσεις του Rizolex SC και 15,3 κιλά 

σε εκείνες του Rovral 25.5 FL) µε στατιστικά σηµαντικές διαφορές έναντι του 

αψέκαστου µάρτυρα (10 κιλά ανά πειραµατικό τεµάχιο). 

Σε κανένα από τα πειράµατα δεν παρατηρήθηκαν συµπτώµατα φυτοτοξικότητας στις 

καλλιέργειες. 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το Rizolex SC εφαρµοζόµενο άπαξ λίγες ηµέρες µετά τη µεταφύτευση περιόρισε 

σηµαντικά το ποσοστό των προσβεβληµένων φυτών µαρουλιού, τόσο από το µύκητα 

Sclerotinia sclerotiorum όσο και από τον Sclerotinia minor. Σε όλες τις περιπτώσεις ο 

βαθµός προσβολής παρέµεινε υψηλός µε αποτέλεσµα κατά την περίοδο της 

συγκοµιδής τα προσβεβληµένα φυτά να έχουν καταστραφεί πλήρως.  

Η µείωση του αριθµού των προσβεβληµένων φυτών είχε ως αποτέλεσµα περισσότερη 

παραγωγή στα πειραµατικά τεµάχια που δέχθηκαν εφαρµογή µε Rizolex SC έναντι 

του µάρτυρα. Ανάλογα αποτελέσµατα έδωσε και το Rovral 25.5 FL. 
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ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Sclerotinia 

sclerotiorum ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Πίνακας 1. Μέσος βαθµός προσβολής ανά προσβεβληµένο φυτό ανά πειραµατικό 

τεµάχιο σε σχέση µε το χρόνο εφαρµογής (Τ) (µέγεθος δείγµατος: 50 φυτά ανά 

πειραµατικό τεµάχιο) 

Μεταχειρίσεις/Εκτιµήσεις T+ 87 ηµέρες T+ 100 ηµέρες T+112 ηµέρες 

Αψέκαστος µάρτυρας 3,83 a 4,0 a 4,0 a 

Rizolex 50 SC 2l/hl 4,0 a 3,9 a 4,0 a 

Rizolex 50 SC 4l/hl 4,0 a  3,8 a 4,0 a 

Rovral 25.5 FL 0.3l/hl 3,0 a 3,8 a 4,0 a 
Μέσοι όροι εντός της ίδιας στήλης που ακολουθούνται από το ίδιο γράµµα δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά σύµφωνα µε τη 

δοκιµασία των Student-Newman-Keuls σε επίπεδο σηµαντικότητας a=0,05. 

 

Πίνακας 2. Μέση παραγωγή (σε κιλά) ανά πειραµατικό τεµάχιο κατά τη συγκοµιδή. 

Μεταχειρίσεις/Εκτιµήσεις T+112 ηµέρες 

Αψέκαστος µάρτυρας 12,70 a 

Rizolex 50 SC 2l/hl 20,37 b 

Rizolex 50 SC 4l/hl 17,95 b 

Rovral 25.5 FL 0.3l/hl 20,52 b 
Μέσοι όροι εντός της ίδιας στήλης που ακολουθούνται από το ίδιο γράµµα δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά σύµφωνα µε τη 

δοκιµασία των Student-Newman-Keuls σε επίπεδο σηµαντικότητας a=0,05. 

 

Σχεδιάγραµµα. 1 

Αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος Rizolex (tolclofos-methyl 50% w/v) SC 

κατά του µύκητα εδάφους Sclerotinia sclerotiorum  (Lib.) de Bary, σε 

υπαίθρια καλλιέργεια µαρουλιού

Περιοχή - Έτος Πειραµατισµού: Μαραθώνας Αττικής - 2003
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Αψέκαστος Μάρτυρας Rizolex SC 2l/hl Rizolex SC 4l/hl Rovral FL 0.3l/hl

 
 



ΠΕΙΡΑΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Sclerotinia 

minor ΣΕ ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Πίνακας 3. Μέσος βαθµός προσβολής ανά προσβεβληµένο φυτό ανά πειραµατικό 

τεµάχιο σε σχέση µε το χρόνο εφαρµογής (Τ) (µέγεθος δείγµατος: 50 φυτά ανά 

πειραµατικό τεµάχιο) 

Μεταχειρίσεις/Εκτιµήσεις T+14 ηµέρες T+29 ηµέρες T+58 ηµέρες 

Αψέκαστος µάρτυρας 2,1 a 2,4 a 3,9 a 

Rizolex 50 SC 2l/hl 0 b 1,5 a 3,8 a 

Rizolex 50 SC 4l/hl 0 b 2,25 a 3,8 a 

Rovral 25.5 FL 0.3l/hl 0 b 1,75 a 3,8 a 
Μέσοι όροι εντός της ίδιας στήλης που ακολουθούνται από το ίδιο γράµµα δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά σύµφωνα µε τη 

δοκιµασία των Student-Newman-Keuls σε επίπεδο σηµαντικότητας a=0,05. 

 

Πίνακας 4. Μέση παραγωγή (σε κιλά) ανά πειραµατικό τεµάχιο κατά τη συγκοµιδή. 

 

Μεταχειρίσεις/Εκτιµήσεις T+58 ηµέρες 

Αψέκαστος µάρτυρας 10,0 a 

Rizolex 50 SC 2l/hl 14,5 b 

Rizolex 50 SC 4l/hl 16,0 b 

Rovral 25.5 FL 0.3l/hl 15,3 b 
Μέσοι όροι εντός της ίδιας στήλης που ακολουθούνται από το ίδιο γράµµα δε διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά σύµφωνα µε τη 

δοκιµασία των Student-Newman-Keuls σε επίπεδο σηµαντικότητας a=0,05. 
 

 

Σχεδιάγραµµα. 2 

 

Αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος Rizolex (tolclofos-methyl 50% w/v) SC 

κατά του µύκητα εδάφους Sclerotinia minor  Jagger, σε καλλιέργεια υπό 

κάλυψη µαρουλιού

Περιοχή - Έτος Πειραµατισµού: Μαραθώνας Αττικής - 2003
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Αψέκαστος µάρτυρας Rizolex SC 2l/hl Rizolex SC 4l/hl Rovral FL 0.3l/hl

 


