
 

 

Ανομοιόμορυη ωρίμαση και εσωτερικός καστανός μεταχρωματισμός 

των καρπών της τομάτας 
 

 

 Οη παζήζεηο ησλ θαξπώλ ηεο ηνκάηαο, νη νπνίεο είλαη γλσζηέο ζηελ μέλε 

βηβιηνγξαθία ζαλ Blotchy ripening, Internal browing, Gray wall, Cloud ή κε δηάθνξα άιια 

νλόκαηα, αθνξνύλ ηηο αιινηώζεηο ηνπ ρξσκαηηζκνύ θαη ηεο πθήο ηεο ζάξθαο ησλ θαξπώλ 

θαηά ηελ σξίκαζή ηνπο. 

 Τα ζπκπηώκαηα πνπ παξαηεξνύληαη είλαη θπξίσο ν αλνκνηόκνξθνο ρξσκαηηζκόο 

ησλ θαξπώλ θαηά ζέζεηο. 

 Τν ρξώκα ησλ ζέζεσλ απηώλ πνηθίιιεη από ιεπθό σο θηηξηλέξπζξν ή θαη πξάζηλν, 

ελώ ε ππόινηπε επηθάλεηα ηνπ θαξπνύ παίξλεη ην θαλνληθό θόθθηλν ρξώκα. Η ζάξθα θάησ 

από ηηο ζέζεηο απηέο είλαη ζπλήζσο ζθιεξή. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο παξαηεξείηαη επίζεο 

θαζηαλόο κεηαρξσκαηηζκόο ζηελ πεξηνρή ησλ αγγείσλ ηνπ θαξπνύ (Internal browing). Ο 

κεηαρξσκαηηζκόο απηόο κπνξεί λα εκθαληζηεί πξηλ από ηελ αξρή ηεο σξίκαζεο ησλ θαξπώλ, 

είλαη όκσο πεξηζζόηεξν εκθαλήο πάλσ ζε ώξηκνπο θαξπνύο νπόηε είλαη ζπλήζσο νξαηόο από 

δηαθάλεηα. Οη πνηθηιίεο πςειήο παξαγσγηθόηεηαο αλαθέξνληαη ζαλ πεξηζζόηεξν επαίζζεηεο 

ζηηο αλσκαιίεο ηεο σξίκαζεο. 

 Τα αίηηα ησλ αλσκαιηώλ απηώλ, παξακέλνπλ βαζηθά αλεμαθξίβσηα, ζπλδένληαη 

όκσο ζπλήζσο θαη επλννύληαη από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο πηό θάησ παξάγνληεο: 

1. Πξνζβνιή ησλ θπηώλ ηνκάηαο από ηνλ ηό ηνπ κσζατθνύ ηεο ηνκάηαο (Tomato 

mosaic virus, ToMV) ή ηνλ ηό ηνπ κσζατθνύ ηνπ θαπλνύ (Tobacco mosaic virus, 

TMV). Η ζρέζε ησλ ηώζεσλ απηώλ κε ηηο πην πάλσ αιινηώζεηο ησλ θαξπώλ ηεο 

ηνκάηαο δελ έρεη απόιπηα δηεπθξηληζηεί. Φπηά ηνκάηαο έληνλα πξνζβεβιεκέλα από 

ηνπο ηνύο κπνξεί λα κελ εκθαλίδνπλ ηηο αλσκαιίεο ηεο σξίκαζεο, παξόιν πνπ νη ηνί 

απνκνλώλνληαη ζπλήζσο από θαξπνύο πνπ εκθαλίδνπλ ηέηνηα ζπκπηώκαηα. Από ηα 

δεδνκέλα νξηζκέλσλ εξεπλεηώλ θαίλεηαη πηζαλόλ όηη ε εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ 

πάλσ ζηνπο θαξπνύο ζπλδέεηαη κε κόιπλζε ησλ θπηώλ ζε νξηζκέλε επνρή. 

2. Υςειή εδαθηθή πγξαζία ζε ζπλδπαζκό κε πςειή αηκνζθαηξηθή πγξαζία. 

3. Πεξίνδνο ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ πνπ αθνινπζνύληαη από πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

4. Ιζρπξή αδσηνύρνο θαη θσζθνξηθή ιίπαλζε ζε ζπλδπαζκό κε έιιεηςε επαξθνύο 

θαιηνύρνπ ιίπαλζεο. 

 

Γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δεκηάο ζπληζηάηαη ξύζκηζε, όζν είλαη δπλαηό, ησλ πηό πάλσ 

παξαγόλησλ θαη ηδηαίηεξα, πξνθύιαμε ησλ θπηώλ από κόιπλζε από ηνπο ηνύο ηνπ 

κσζατθνύ ηεο ηνκάηαο θαη ηνπ θαπλνύ, ειάηησζε ηεο αδσηνύρνπ θαη θσζθνξηθήο 

ιίπαλζεο θαη αύμεζε ηεο θαιηνύρνπ ιίπαλζεο. 

 

 


