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Η Εντοµολογική Εταιρεία Ελλάδος σας προσκαλεί στην Ηµερίδα: 
 
 

Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών 
 
 
 
Ηµεροµηνία  
Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου 2006 
 
 
Τόπος διεξαγωγής  
∆ιεθνές συνεδριακό κέντρο Ν. Γερµανός 
Περίπτερο 8, Αίθουσα Α 
 
Πρόγραµµα:  

 Προεδρείο – Οργανωτική Επιτροπή 
 

 
Πρόγραµµα:  

 Προεδρείο – Οργανωτική Επιτροπή 
 

12.00-12.30 Προσέλευση συµµετεχόντων - Εγγραφή στο Συνέδριο – Παραλαβή 
ενηµερωτικού υλικού. 

  
12.30-13.00 Έναρξη – Χαιρετισµοί 

 
Προεδρείο: Μ. Σαββοπούλου - Σουλτάνη, Καθηγήτρια  
                     Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. 
                     Γ. Παπαδούλης, Επ. καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστήµιου  
                     Αθηνών.                

  
13.00-13.25 Φυτοπροστασία και νέα Κ.Α.Π. (Κοινή Αγροτική Πολιτική). 

Εµµανουήλ Νικόλαος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστήµιου Αθηνών.  
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας – Εντοµολογίας.  

  
13.25-13.50 Ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών. 

Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές. 
Κωβαίος ∆ηµήτριος, Καθηγητής – Κατσόγιαννος Βύρων, Καθηγητής. 
Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

  
13.50-14.15 Ολοκληρωµένη αντιµετώπιση εχθρών των θερµοκηπιακών 

καλλιεργειών. 
Παρασκευόπουλος Αντώνιος, Προϊστάµενος Τµ. Φυτοπροστασίας, ∆/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης Τριφυλλίας. 

  
14.15-14.40 Βιολογική αντιµετώπιση επιβλαβών εντόµων των καλλιεργειών. 

∆ρ. Περδίκης ∆ιονύσιος,  Εργ. Γεωργικής Ζωολογίας – Εντοµολογίας, 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
∆ρ. Αλεξανδράκης Βενιζέλος, Ινστιτούτο Ελαίας και Υποτροπικών φυτών, 
Χανιά. 
Λυκουρέσης ∆ιονύσιος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστήµιου Αθηνών.   
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14.40-15.15 ∆ιάλειµµα – καφές  
  
15.15-15.40 Χρήση εντοµοπαθογόνων µικροοργανισµών για την 

αντιµετώπιση των εντόµων εχθρών των καλλιεργειών. 
∆ρ. Κοντοδήµας ∆ηµήτριος, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. 
∆ρ. Μεντή Χαρά, Προϊσταµένη τµ. Πράσινου ∆/νση Περιβάλλοντος ∆ήµου 
Κηφισιάς.  

 
 
 

 

15.40-16.05 Συµβολή των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στη 
Φυτοπροστασία. 
Πολυµέρου Βάιος, Γεωπόνος µέλος της Ε.Ε.Ε.  
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Θεσσαλονίκης,. 

  
16.05-16.30 Σύγχρονες τάσεις στη χηµική αντιµετώπιση των ασθενειών των 

καλλιεργειών. 
∆ρ Καραογλανίδης Γεώργιος, Προϊστάµενος Τµ. Φυτοπροστασίας Πλατύ, 
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε.  

  
16.30-16.55 Σύγχρονες τάσεις στην αντιµετώπιση των ζιζανίων. 

Ελευθεροχωρινός Ηλίας, Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης. 

  
16.55-17.20 ∆ιαχείριση της ανθεκτικότητας των εντόµων στα εντοµοκτόνα – 

Νέες τάσεις στην παραγωγή εντοµοκτόνων. 
∆ρ Ιωαννίδης Φίλιππος, Προϊστάµενος Υπηρεσίας Φυτοπροστασίας, 
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε. 

  
17.20-18.00 Συζήτηση – Συµπεράσµατα – Λήξη ηµερίδας. 
 
 
Συνδιοργάνωση:  
HELEXPO A.E. – Εντοµολογική Εταιρεία Ελλάδος. 
 
Οργανωτική Επιτροπή: 
∆ρ. Φίλιππος Ιωαννίδης, Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε. 
Μ. Σαββοπούλου - Σουλτάνη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 
Ν. Γαζής, ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης. 
 
 
Πληροφορίες: 
∆ρ. Φ. Μ. Ιωαννίδης – τηλ 2310 296434, e-mail: filioan@otenet.gr  
Καθηγήτρια Μ. Σαββοπούλου – Σουλτάνη  – τηλ: 2310 998853, e-mail: 
matilda@agro.auth.gr
Κ. Ρούλα Κατσαµάκα, γραφείο Συνεδρίων HELEXPO, τηλ: 2310 291213 
 

mailto:filioan@otenet.gr
mailto:matilda@agro.auth.gr
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Φυτοπροστασία και Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) 
 

Εµµανουήλ Νικολάος  
 Εργαστήριο Γ. Ζωολογίας και Εντοµολογίας 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

 

 Η νέα Κ.Α.Π., ως αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων στον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Εµπορίου, της διευρύνσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και των 

απαιτήσεων των καταναλωτών σε θέµατα ασφαλείας τροφίµων και προστασίας του 

περιβάλλοντος εφαρµόζεται ήδη σταδιακά από 1.1. 2005 και στην Ελλάδα. 

 Οι περισσότερες από τις ενισχύσεις (επιδοτήσεις) που εδίδοντο στους 

παραγωγούς ενοποιούνται σε µια ενιαία Αποδεσµευµένη Ενίσχυση (Ε.Α.Ε.) η οποία 

θα χορηγείται ανεξάρτητα από το είδος και το ύψος της παραγωγής. 

Προϋπόθεση για την είσπραξη της ενισχύσεως αυτής θα είναι, µεταξύ άλλων, και η 

τήρηση των κοινοτικών οδηγιών σχετικά µε την φυτοπροστασία και την προστασία 

του περιβάλλοντος (Πολλαπλή Συµµόρφωση). 

 Η Ε.Α.Ε. στην Φυτική Παραγωγή αφορά τα σιτηρά, τα ελαιούχα, 

πρωτεϊνούχα, όσπρια, ρύζι, βαµβάκι, καπνό, και ελαιόλαδο. ∆εν περιλαµβάνονται τα 

νωπά και µεταποιηµένα οπωροκηπευτικά καθώς και τα αµπελοοινικά προϊόντα. 

Πέραν της Ε.Α.Ε. θα εφαρµόζονται και ορισµένες δεσµευµένες µε την παραγωγή 

ενισχύσεις όπως η πριµοδότηση ποιότητας σκληρού σίτου, η ειδική ενίσχυση για το 

ρύζι, η στρεµµατική ενίσχυση για καρπούς µε κέλυφος, η ενίσχυση για ενεργειακές 

καλλιέργειες (φυτά βιοµάζας), η ενίσχυση ανά κιλό σπόρων σποράς κ.α. 

- Οι υποχρεώσεις της Πολλαπλής Συµµόρφωσης στοχεύουν κυρίως και στην : 

• Προστασία του εδάφους από την διάβρωση και στην διατήρηση της δοµής και της 

οργανικής του ουσίας 

• Προστασία των εδαφών και των υπόγειων υδάτων από την αλόγιστη χρήση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Φ.Π.) και λιπασµάτων καθώς και την αποφυγή της 

νιτρορύπανσης 

• Προστασία των οικοσυστηµάτων και των περιοχών «Φύση 2000» 

 

 

 Στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) µε αριθµ. 324032 (εφαρµογή 

του καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε 

εκτέλεση του κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου, ΦΕΚ 1921/24.12.04) και 
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αριθµ. 262021 (Λεπτοµέρειες Εφαρµογής της  υπ’ αριθµ. 324032/24.12.04 Κ.Υ.Α., 

ΦΕΚ 538/21.04.05) αναφέρονται µεταξύ άλλων και οι υποχρεώσεις των γεωργών σε 

σχέση µε τις καλές Γεωργικές Πρακτικές και την Προστασία του Περιβάλλοντος. 

Ορισµένες από τις υποχρεώσεις αυτές που έχουν άµεση ή/και έµµεση σχέση µε την 

φυτοπροστασία είναι οι ακόλουθες : 

 

• Οι παραγωγοί υποχρεούνται να κρατούν ηµερολόγιο των επεµβάσεων µε Φ.Π. Οι 

επεµβάσεις αυτές θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στην 

ετικέτα. Τα παραστατικά αγοράς των Φ.Π. θα φυλάσσονται. Μέχρι την οριστική 

αποµάκρυνση οι συσκευασίες των Φ.Π. πρέπει να συγκεντρώνονται σε ειδικό χώρο 

 

• Τα κοκκώδη Φ.Π. πρέπει να µην είναι εκτεθειµένα στην επιφάνεια του εδάφους. Τα 

τρωκτικοκτόνα  δολώµατα να τοποθετούνται µέσα στις στοές των τρωκτικών 

 

• Το πλύσιµο των ψεκαστικών µηχανηµάτων θα γίνεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 

30 µ. από υδάτινες συλλογές 

 

• Ο καθαρισµός των αρδευτικών και στραγγιστικών καναλιών από την βλάστηση θα 

γίνεται, εκτός εξαιρέσεων, µε µηχανικά µέσα 

 

• Οι φυτοφράκτες, δένδρα, συνδενδρίες που υπάρχουν στα σύνορα µε δρόµους και 

υδάτινους αποδέκτες δεν καταστρέφονται. Ελάχιστο πλάτος διατήρησης για τους 

θάµνους είναι 0,5 µ. από κάθε πλευρά του λαιµού και για τα δένδρα ή κάθετη 

προβολή της κόµης στο έδαφος. 

Στις περιοχές «Φύση 2000» η φυσική βλάστηση στις νησίδες εντός αυτών δεν 

καταστρέφονται. ∆εν καταστρέφονται φυσικές υδατοσυλλογές εντός των 

αγροτεµαχίων. Επίσης δεν εισάγονται, χωρίς ειδική άδεια, ξενικά είδη φυτών και 

ζώων και δεν καλλιεργούνται γενετικώς τροποποιηµένα φυτά 

 

• Στα αγροτεµάχια µε κλίση άνω του 10% η φυτική κάλυψη πρέπει να διατηρείται 

τουλάχιστον στην περίοδο των βροχοπτώσεων 

 

• Οι αναβαθµίδες, ξερολιθιές, αναχώµατα και φυσικά πρανή στα όρια των 

αγροκτηµάτων πρέπει να προστατεύονται 
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• Στις εκτάσεις ετήσιων καλλιεργειών εφαρµόζεται αµειψισπορά µε ψυχανθή 

τουλάχιστον στο 20% της επιλέξιµης έκτασης, εκτός δενδρώνων, αµπελώνων και 

βοσκοτόπων 

 

• Απαγορεύεται το κάψιµο της καλαµιάς για περιοχές του δικτύου «Φύση 2000». 

Γενικώς υποστηρίζεται η ενσωµάτωση  των υπολειµµάτων της καλλιέργειας  στο 

έδαφος ή η βόσκηση αυτής 

 

• Σε κάθε τεµάχιο που παραµένει ακαλλιέργητο πρέπει να πραγµατοποιούνται οι 

ελάχιστες καλλιεργητικές παρεµβάσεις (αποφυγή ανάπτυξης ζιζανίων, διατήρηση 

ή/και βελτίωση δοµής) 

 

 Ένας προκαταρκτικός σχολιασµός και µια αρχική εκτίµηση των επιπτώσεων 

στην φυτοπροστασία από τις ως άνω υποχρεώσεις των παραγωγών δείχνει ότι : 

 

• Θα υπάρξει µείωση των εφαρµοσµένων ποσοτήτων Φ.Π. και καταλληλότερη 

εφαρµογή και διαχείρηση αυτών µε αποτέλεσµα την µείωση της ρύπανσης στο 

περιβάλλον 

 

• Θα αυξηθεί η βιοποικιλότητα των ωφέλιµων (σαπροφάγων, αρπακτικών, 

παρασιτοειδών) ειδών στον αγρό και τα φυσικά οικοσυστήµατα 

 

• Η προώθηση νέων καλλιεργειών (π.χ. βιοµάζας) θα συντελέσει στην εµφάνιση νέων 

εχθρών και ασθενειών των φυτών αυτών ή και άλλων. Αντίστοιχα θα υπάρξει µείωση 

της σηµασίας εχθρών και ασθενειών παραδοσιακών  καλλιεργειών (καπνού, 

βάµβακος κ.α.) στο βαθµό που αυτές θα αντικαθίστανται από άλλες  ή που θα 

διατηρούνται ακαλλιέργητες εκτάσεις. 
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Ολοκληρωµένη Καταπολέµηση Εχθρών των Καλλιεργειών, 

Γενικές Αρχές, Υφιστάµενη Κατάσταση και Προοπτικές 

 

∆ηµήτριος Κωβαίος και Βύρων Κατσόγιαννος 
Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, Γεωπονική Σχολή,  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,541 24 Θεσσαλονίκη 
 

Εισαγωγή 

Το κείµενο αυτό αναφέρεται συνοπτικά στις βασικές αρχές της 

Ολοκληρωµένης Καταπολέµησης (ΟΛΚΑΤ) εχθρών των καλλιεργειών, στα 

προβλήµατα και τις δυσκολίες, καθώς και την υφιστάµενη κατάσταση και τις 

προοπτικές για την εφαρµογή της στη χώρα µας. Λεπτοµερή στοιχεία και σχετικές 

βιβλιογραφικές αναφορές δίνονται από τους Κατσόγιαννο και Κωβαίο (1996, 1998, 

2001). 

 

Η έννοια της Ολοκληρωµένης Καταπολέµησης 

Η προστασία της φυτικής παραγωγής από εχθρούς (έντοµα, ακάρεα, 

νηµατώδεις) γίνεται κατά κανόνα µε τη χρησιµοποίηση συνθετικών παρασιτοκτόνων 

(φυτοφαρµάκων ή γεωργικών φαρµάκων). Η εφαρµογή των παρασιτοκτόνων γινόταν 

και συνεχίζει να γίνεται µε τη στρατηγική της ηµερολογιακής καταπολέµησης, 

δηλαδή µε βάση ορισµένες ηµεροµηνίες και τα βλαστικά στάδια των φυτών. Η 

στρατηγική της ηµερολογιακής καταπολέµησης έχει ευρεία εφαρµογή, αλλά λόγω της 

αλόγιστης χρήσης παρασιτοκτόνων δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα στον άνθρωπο, 

το περιβάλλον και επίσης στην αποτελεσµατικότητα αντιµετώπισης των εχθρών, 

λόγω κυρίως ανάπτυξης ανθεκτικών πληθυσµών. Τα προβλήµατα αυτά κατέστησαν 

επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης της ακολουθούµενης ηµερολογιακής 

στρατηγικής καταπολέµησης και την εφαρµογή της ΟΛΚΑΤ. 

 

Η ΟΛΚΑΤ είναι η καταπολέµηση που συνδυάζει όλες τις διαθέσιµες 

µεθόδους καταπολέµησης µε έµφαση στις εναλλακτικές προς τη χηµική µεθόδους, 

όπως βιολογικές, βιοτεχνολογικές, καλλιεργητικά µέτρα κ.α. Η χηµική µέθοδος 

εφαρµόζεται µόνο όταν οι άλλες µέθοδοι δεν έχουν αποτέλεσµα και µε τρόπο ώστε να 

έχει την µικρότερη δυνατή επίδραση στις βιολογικές µεθόδους. Βασική αρχή στην 

ΟΛΚΑΤ είναι ο καθορισµός και χρησιµοποίηση Ορίων Ανεκτής Πυκνότητας 

(ΟΑΠ) πληθυσµών του βλαβερού είδους, δηλαδή πυκνότητας πληθυσµού κατά την 

οποία θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα καταπολέµησης.  
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Εναλλακτικές προς τη χηµική µέθοδοι που εφαρµόζονται στην ΟΛΚΑΤ 

1. Βιολογική Καταπολέµηση. Επιδιώκεται η διατήρηση ιθαγενών ωφέλιµων 

εντόµων ή γίνονται εξαπολύσεις ωφελίµων µε σκοπό την εγκατάστασή τους σε µία 

καλλιέργεια ή την αύξηση του πληθυσµού των ήδη υπαρχόντων.  

 

2. Βιοτεχνικές µέθοδοι. Είναι µέθοδοι στις οποίες χρησιµοποιούνται κυρίως 

παγίδες εντόµων και εκµεταλλεύονται χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς των 

εντόµων. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι παγίδων που προσελκύουν τα έντοµα µε 

οπτικά, τροφικά ή οσφρητικά ερεθίσµατα. 

 

3. Βιοτεχνολογικές µέθοδοι. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα 

γενετικώς τροποποιηµένα φυτά µε ανθεκτικότητα σε προσβολές από έντοµα. Η 

καλλιέργεια γενετικώς τροποποιηµένων φυτών, όπως κάθε νέα τεχνολογία, 

αντιµετωπίζεται από την επιστηµονική κοινότητα µε επιφυλάξεις και ανάγκη για 

σχετική έρευνα.  

 

4. Γενετικές µέθοδοι όπως η µαζική εκτροφή και στείρωση βλαβερών 

εντόµων και η εξαπόλυσή τους µε σκοπό τη σύζευξη των εξαπολυόµενων ατόµων µε 

εκείνα του άγριου πληθυσµού, ώστε να µειωθεί το αναπαραγωγικό δυναµικό.  

 

5. Καλλιεργητικά µέτρα όπως για παράδειγµα η καλή κατεργασία του 

εδάφους για την θανάτωση εντόµων που βρίσκονται σε κάποιο στάδιο ανάπτυξής 

τους στο έδαφος, αµειψισπορά και χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών. 

 

 

Χρήση παρασιτοκτόνων στην ΟΛΚΑΤ 

Η χρήση παρασιτοκτόνων στην ΟΛΚΑΤ επιτρέπεται µόνο όταν οι άλλες 

µέθοδοι δεν έχουν αποτέλεσµα και η πυκνότητα πληθυσµού του βλαβερού είδους 

φτάσει τα ΟΑΠ. Τα παρασιτοκτόνα που χρησιµοποιούνται επιλέγονται µε βάση 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που είναι σχετικά µε την εκλεκτικότητά τους, 

την περιορισµένη τοξικότητά τους στον άνθρωπο και τα ζώα, την µόλυνση του 

εδάφους και των νερών και την διάρκεια δράσης (Κωβαίος και Μπρούφας, 2001) 
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Εφαρµογή προγραµµάτων ΟΛΚΑΤ σε άλλες χώρες 

Προγράµµατα ΟΛΚΑΤ µε βάση τις παραπάνω αρχές εφαρµόζονται µε 

επιτυχία σε διάφορες καλλιέργειες σε άλλες χώρες. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες 

εφαρµογής προγραµµάτων ΟΛΚΑΤ σε ορισµένες καλλιέργειες σε άλλες χώρες 

αναφέρονται σε σχετικές εργασίες (για σχετική βιβλιογραφία βλέπε Κατσόγιαννος 

και Κωβαίος, 2002 ). 

 

Προβλήµατα στην εφαρµογή της ΟΛΚΑΤ στην Ελλάδα 

1. Προβλήµατα τεχνικής φύσεως 

Για τους περισσότερους εχθρούς δεν υπάρχουν καθορισµένα όρια ανεκτής 

πυκνότητας, επαρκείς µέθοδοι παρακολούθησης πληθυσµών καθώς και 

παρασιτοκτόνα µε εκλεκτική δράση. 

 

2.  Οικονοµικά προβλήµατα 

Για να λυθούν τα προαναφερθέντα προβλήµατα απαιτείται η χρηµατοδότηση της 

έρευνας σε σχετικά θέµατα, που συνήθως δεν υπάρχει ή είναι περιορισµένη. 

 

3. Προβλήµατα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των συµµετοχόντων 

Θα πρέπει οι συµµετέχοντες παραγωγοί και τεχνικοί σύµβουλοι σε ένα πρόγραµµα 

ΟΛΚΑΤ να ενηµερώνονται τακτικά για τα προβλήµατα, αλλά και τα πλεονεκτήµατα 

από την εφαρµογή του προγράµµατος. 

 

4. Προβλήµατα κοινωνικής και εµπορικής φύσης 

Θα πρέπει τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί να ενηµερωθούν για τα 

πλεονεκτήµατα από την κατανάλωση προϊόντων που παράγονται σύµφωνα µε τις 

αρχές της ΟΛΚΑΤ.  

 

Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα 

Στη χώρα µας γίνονται σε Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ιδρύµατα αρκετές 

ερευνητικές εργασίες  σχετικές µε την παρακολούθηση πληθυσµών βλαβερών 

εντόµων και τον καθορισµό ορίων ανεκτής πυκνότητας. ΄Οµως, δεν υπάρχουν 

επαρκείς σχετικές µελέτες για πολλούς σοβαρούς εχθρούς των καλλιεργειών. 

Γίνονται επίσης αρκετές ερευνητικές προσπάθειες για την αξιολόγηση της εκλεκτικής 

δράσης παρασιτοκτόνων σε είδη φυσικών εχθρών που απαντώνται στην Ελλάδα, κάτι 

που έχει ιδιαίτερη σηµασία για την επιλογή του κατάλληλου εντοµοκτόνου για 

χρησιµοποίηση σε προγράµµατα ΟΛΚΑΤ. Επίσης, ορισµένες µελέτες αφορούν την 
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ανάπτυξη µεθόδων πρόβλεψης της εποχής εµφάνισης βλαβερών ειδών µε τη βοήθεια 

καταλλήλων µεθόδων όπως για παράδειγµα η µέθοδος του αθροισµάτων 

ηµεροβαθµών. Πολλές ερευνητικές οµάδες ασχολούνται στη χώρα µας µε την µελέτη 

της βιολογίας φυσικών εχθρών και το ρόλο τους στη βιολογική καταπολέµηση. 

Επίσης, πολλές ερευνητικές εργασίες στη χώρα µας είναι σχετικές µε τη µελέτη της 

ελκυστικής δράσης παγίδων εντόµων, καθώς και διάφορων  τροφικών, φεροµονικών 

ή άλλων ελκυστικών.  

 Οι Υπηρεσίες Γεωργικών Προειδοποιήσεων παρακολουθούν τους 

πληθυσµούς ορισµένων σοβαρών εχθρών και συνιστούν κατάλληλα µέτρα 

καταπολέµησης (∆ιευθυνόµενη καταπολέµηση). Οι υπηρεσίες αυτές παίζουν 

σπουδαίο ρόλο για την εφαρµογή προγραµµάτων ΟΛΚΑΤ. 

Πιλοτικές εφαρµογές προγραµµάτων ΟΛΚΑΤ έχουν γίνει και συνεχίζουν να 

γίνονται σε ορισµένες καλλιέργειες στη χώρα µας, αρκετές µε θετικά αποτελέσµατα. 

Σηµαντικό ρόλο για την εφαρµογή της ΟΛΚΑΤ και της Ολοκληρωµένης 

∆ιαχείρισης (OΛ∆ΙΑΧ) στη χώρα µας έχει ο Οργανισµός Πιστοποίησης και 

Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT). Ο Οργανισµός αυτός 

είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση διάφορων φορέων, οι οποίοι µε τη σειρά τους 

επιβλέπουν την εφαρµογή  συστηµάτων ΟΛΚΑΤ και ΟΛ∆ΙΑΧ, σύµφωνα µε τα 

πρότυπα Agro 2-1 Agro 2-2 (τα οποία περιγράφουν για τις ελληνικές συνθήκες, τις 

αρχές της ΟΛΚΑΤ και ΟΛ∆ΙΑΧ). Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT, 

σήµερα στη χώρα µας συστήµατα ΟΛΚΑΤ και ΟΛ∆ΙΑΧ εφαρµόζονται σε αρκετές 

καλλιέργειες (ακτινίδια, αχλάδια, βαµβάκι, δαµάσκηνα, ελιά, κεράσια, µήλα, 

ροδάκινα και νεκταρίνια, σταφύλια, σπαράγγια, βίκο και κριθάρι, κηπευτικά 

θερµοκηπίου, κηπευτικά υπαίθρου) και σε συνολική έκταση 175.304 στρεµµάτων. Ο 

αριθµός των παραγωγών που εφαρµόζουν τα συστήµατα αυτά υπολογίζεται σε 7300.  

Εκτός από την πιστοποίηση φορέων για εφαρµογή προγραµµάτων ΟΛΚΑΤ 

και ΟΛ∆ΙΑΧ, ο ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT επιβλέπει την εφαρµογή πιλοτικών 

προγραµµάτων εξειδίκευσης των αρχών Agro 2-1 και Agro 2-2 σε ορισµένες 

καλλιέργειες όπως σε ροδάκινα, µήλα, ελιά, βιοµηχανική τοµάτα, θερµοκηπιακές 

καλλιέργειες, αµπέλι, βαµβάκι κ.α., σύµφωνα µε σχετικές οδηγίες και την συνεργασία 

Πανεπιστηµίων, ερευνητικών ιδρυµάτων, οµάδων παραγωγών και ιδιωτικών εταιριών 

που έχουν δραστηριότητες  στον χώρο της γεωργίας. 

Με βάση και τις διεθνείς τάσεις και όσα προαναφέρθηκαν, φαίνεται ότι η 

φυτοπροστασία στη χώρα µας βρίσκεται σε ένα στάδιο µετάβασης από την 

ηµερολογιακή στην ΟΛΚΑΤ και σταδιακής ενσωµάτωσής της σε προγράµµατα 

ΟΛ∆ΙΑΧ γεωργικών προϊόντων. Όλες οι ενδείξεις από την µέχρι τώρα εφαρµογή της 
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ΟΛΚΑΤ στη χώρα µας δείχνουν ότι, εφόσον καταβληθούν οι απαραίτητες 

προσπάθεις µε συντονισµένο και επιστηµονικό τρόπο, στα επόµενα χρόνια η ΟΛΚΑΤ 

και ΟΛ∆ΙΑΧ θα βρει και στη χώρα µας ευρύτερη εφαρµογή, ανάλογη µε αυτή που 

παρατηρείται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ανάλογες µε την 

Ελλάδα συνθήκες. 
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Γενικές αρχές ολοκληρωµένης καταπολέµησης  

εχθρών & ασθενειών των θερµοκηπιακών καλλιεργειών 

 

Παρασκευόπουλος Αντώνης 
∆/νση Γεωργίας Τριφυλλίας 

 

Τι είναι το ΙΡΜ; 
 
 Ο όρος Ι.Ρ.Μ. (Integrated Pest Management) εµπεριέχει την πρόληψη και τον 

έλεγχο των εχθρών και ασθενειών µε τη χρησιµοποίηση όλων των υπαρχόντων 

τεχνικών και µεθόδων φυτοπροστασίας. Ραχοκοκαλιά της ολοκληρωµένης 

καταπολέµησης αποτελούν τα µέτρα που δρουν προληπτικά για τους εχθρούς και τις 

ασθένειες των φυτών. Σηµαντικότατο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση 

διαδραµατίζουν τα µέτρα υγιεινής και οι καλλιεργητικές τεχνικές. Επιπλέον 

συστατικά στοιχεία ενός προγράµµατος ολοκληρωµένης αντιµετώπισης αποτελούν ο 

βιολογικός έλεγχος, µηχανικός έλεγχος ή χηµικός έλεγχος. Ο χηµικός έλεγχος 

χρησιµοποιείται κυρίως σαν διορθωτικό µέτρο. 

 

 

Συστατικά στοιχεία του προγράµµατος  

ολοκληρωµένης καταπολέµησης (Ι.Ρ.Μ.) 

 

1. Καλλιεργητικά µέτρα 

2. Μέτρα υγιεινής 

3. Μηχανική καταπολέµηση 

4. Βιολογική καταπολέµηση 

5. Φυσικός έλεγχος 

6. Φυσικές ουσίες 

7. Χηµική καταπολέµηση 

8. Παρακολούθηση προγράµµατος 

 

 

Καλλιεργητικά µέτρα 
 

Είναι οι φυσικές ενέργειες που γίνονται µε κατεύθυνση την προστασία της 

παραγωγής από τους εχθρούς και τις ασθένειες. 
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Σ’ αυτές περιλαµβάνονται: 

 

 ισορροπηµένη ανάπτυξη φυτών, αυτό µπορεί να επιτευχθεί αν ληφθούν τα σωστά 

µέτρα προς την κατεύθυνση: 

i. της ρύθµισης των συνθηκών του χώρου του θερµοκηπίου 

(θερµοκρασία, υγρασία, φως, CO2), 

ii. της θρέψης των φυτών, 

iii. της βελτίωσης και διατήρησης της δοµής του εδάφους, 

 

 χρησιµοποίηση ανθεκτικών ή ανεκτικών ποικιλιών, όταν και όπου χρειάζεται, 

 

 αποφυγή πυκνών φυτεύσεων, 

 

 χρησιµοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού (κατά προτίµηση φυτά που 

προέρχονται από ιστοκαλλιέργεια, όπου είναι δυνατόν), 

 

 επιδίωξη κανονικού φορτίου (το υπερβολικό φορτίο κάνει τα φυτά πιο ευαίσθητα 

στους εχθρούς και τις ασθένειες), 

 

 εφαρµογή αµειψισποράς όπου είναι δυνατόν. 

 

 

Μέτρα υγιεινής 

 

Μέτρα που αποβλέπουν στην αποτροπή ή εξάλειψη των πηγών και των φορέων 

των εχθρών και των ασθενειών. Με αυτά µειώνεται η παρουσία των επιζήµιων 

οργανισµών στα φυτά µε αποτέλεσµα τη µείωση της χρήσης χηµικών 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς 

βιολογικής καταπολέµησης. 

 

Τα κυριότερα απ’ αυτά είναι: 

 

♦ έγκαιρη αποµάκρυνση και καταστροφή υπολειµµάτων προηγούµενης 

καλλιέργειας, 
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♦ καταστροφή των ζιζανίων µέσα και έξω από το θερµοκήπιο (είναι σηµαντικό να 

διατηρείται ο χώρος µέσα και έξω από το θερµοκήπιο, ελεύθερος ζιζανίων, επειδή 

πολλά απ’ αυτά είναι ξενιστές των εχθρών και των ασθενειών και εποµένως είναι 

πιθανόν να µολυνθούν και οι νέες καλλιέργειες), 

 

♦ χρησιµοποίηση υγιών φυτών (φυτά χωρίς προσβολές από εχθρούς και ασθένειες), 

 

♦ αποµάκρυνση του γηρασµένου φυλλώµατος, 

 

♦ τακτικός έλεγχος της καλλιέργειας για τον έγκαιρο εντοπισµό τυχόν προσβολών 

από εχθρούς και ασθένειες, 

 

♦ αποφυγή δηµιουργίας ”πληγών” στα φυτά (ιδίως για παθογόνα που απαιτούν 

παρουσία “πληγής”), 

 

♦ οι καλλιεργητικές εργασίες να γίνονται µε κατεύθυνση, από το καθαρό µέρος του 

θερµοκηπίου προς το µολυσµένο. Αυτή η τακτική αποτρέπει την εξάπλωση της 

ασθένειας, 

 

♦ αποφυγή µετάδοσης εχθρών και ασθενειών µέσω του ανθρώπου, των µηχανών 

και των εργαλείων (απολύµανση εργαλείων, µηχανηµάτων, υποδηµάτων, κλπ.), 

 

♦ αποφυγή µετάδοσης εχθρών και ασθενειών µε το νερό. Σε περίπτωση 

χρησιµοποίησης δεξαµενών για άρδευση θα πρέπει ή να προστατεύονται αυτές 

από τη µόλυνση µε σπόρια επιζήµιων οργανισµών ή ν’ απολυµαίνεται το νερό µε 

στόχο την αποφυγή ή τη µείωση του προβλήµατος. 

 

 

Μηχανικά µέσα 

 

Μηχανικά µέσα είναι τα µέσα εκείνα που αποβλέπουν στον έλεγχο των εχθρών 

και των ασθενειών µε: 

 

• χρησιµοποίηση εντοµοστεγών δικτύων στα ανοίγµατα του θερµοκηπίου, 
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• κάλυψη του εδάφους µε πλαστικό για την παρεµπόδιση της νύµφωσης εχθρών 

που χρειάζονται το έδαφος για την ολοκλήρωση του βιολογικού τους κύκλου 

(θρίπες, λυριόµυζες), 

 

• χρησιµοποίηση χρωµοπαγίδων κόλλας (κίτρινες, µπλε), ή φεροµονικών παγίδων 

για τη σύλληψη των εντόµων, 

 

• απολύµανση του εδάφους (ηλιοαπολύµανση, απολύµανση µε ατµό). 

 

 

Βιολογική αντιµετώπιση 

 

Αποτελεί τον κορµό του βιολογικού ελέγχου και είναι η αντιµετώπιση των 

εντόµων και των ασθενειών µε τη χρησιµοποίηση των φυσικών τους εχθρών. 

 

Στα πλαίσια εφαρµογής του βιολογικού ελέγχου, τα χρησιµοποιούµενα µέσα 

ταξινοµούνται σε τρεις οµάδες:  

1. Αρπακτικά 

2. Παράσιτα 

3. Μικροοργανισµοί 

 

Βασικό είναι να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω: 

 

 το υλικό θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας, 

 

 κατά τη µεταφορά ή αποθήκευση βιολογικών µέσων θα πρέπει να τηρούνται οι 

ενδεικνυόµενες θερµοκρασίες, 

 

 το υλικό να χρησιµοποιείται έγκαιρα, 

 

 στην περίπτωση που τα βιολογικά µέσα δεν χρησιµοποιούνται άµεσα θα πρέπει 

να αποθηκεύονται και να διατηρούνται στη σωστή θερµοκρασία (τα µέσα 

συσκευασίας-φιάλες κλπ. θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση και ποτέ 

σε όρθια), 
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 η χρησιµοποίηση των βιολογικών µέσων θα πρέπει να γίνεται µε το σωστό τρόπο, 

τη σωστή ώρα της ηµέρας (πρωί ή βράδυ), την κατάλληλη εποχή και στη σωστή 

θέση στο θερµοκήπιο (π.χ. οι εισαγωγές της Encarsia formosa γίνονται κοντά στα 

ανοίγµατα του θερµοκηπίου (εισόδους, παράθυρα) ως τις πρώτες περιοχές 

παρασιτισµού κλπ.), 

 

 οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για το βιολογικό κύκλο των 

ωφελίµων, 

 

 θα πρέπει να διασφαλίζεται η διατροφή των ωφελίµων (γύρη, µέλι, κλπ.) όταν 

χρειάζεται, 

 

 θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ελκυστικά φυτά ή φυτά τράπεζες (banker plants) 

όπου είναι δυνατόν (όπως Datura, Ricinus κλπ.), 

 

 θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε οι καλλιεργητικές φροντίδες (συγκοµιδή, 

κλάδεµα και αποφύλλωση της καλλιέργειας) να µην µειώνουν τους πληθυσµούς 

των ωφελίµων, 

 

 η εισαγωγή των ωφελίµων εντόµων θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα διότι έτσι 

χρειάζεται µικρότερος αριθµός ωφελίµων (οικονοµικοί λόγοι) και επιτυγχάνεται 

καλύτερο αποτέλεσµα. Μερικά ωφέλιµα µπορούν να εισάγονται και προληπτικά 

(χωρίς την παρουσία του εχθρού). 

 

 

Φυσικός έλεγχος 

 

Φυσικός έλεγχος είναι ο έλεγχος ο οποίος γίνεται από ιθαγενή παράσιτα και 

αρπακτικά, τα οποία τυχαία εισέρχονται στο χώρο του θερµοκηπίου. Θα πρέπει να 

λαµβάνονται µέτρα για τη διευκόλυνση της εισαγωγής στο θερµοκήπιο ιθαγενών 

ωφελίµων και να διασφαλίζονται στη συνέχεια οι κατάλληλες συνθήκες για την 

ανάπτυξη τους. 
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Φυσικές ουσίες 

 

Οι φυσικές ουσίες είναι είτε εκχυλίσµατα φυτών, είτε ορυκτής φύσης. Οταν 

χρησιµοποιούνται αυτές οι ουσίες θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ενδεχόµενη 

δυσµενής επίδραση στα ωφέλιµα. 

 

 

Χηµική αντιµετώπιση 

 

Σ’ ένα πρόγραµµα ολοκληρωµένης καταπολέµησης η χηµική καταπολέµηση 

χρησιµοποιείται µόνο σαν διορθωτικό µέτρο. Για να ελαχιστοποιήσουµε τις 

αρνητικές επιπτώσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα ωφέλιµα θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

 

• χρησιµοποίηση εκλεκτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία δεν σκοτώνουν τα ωφέλιµα, 

ούτε παρεµποδίζουν την ανάπτυξη τους ή τον πολλαπλασιασµό τους (π.χ. 

Buprofezin, Primicarb, κλπ.), 

 

• επιλογή κατάλληλου τρόπου εφαρµογής. 

 

Είναι δυνατόν να εφαρµοστούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία είναι 

επιζήµια για τα ωφέλιµα χωρίς να γίνεται σηµαντική ζηµιά στον πληθυσµό τους. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί εφόσον χρησιµοποιήσουµε τον κατάλληλο τρόπο 

εφαρµογής. 

 

Μερικά παραδείγµατα είναι: 

 

 η χρησιµοποίηση ορισµένων διασυστηµατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

µε ριζοπότισµα, αντί για ψεκασµούς φυλλώµατος (cyromazine κλπ.), 

 

i. ψεκασµοί µέρους του φυτού π.χ. ψεκασµοί µόνο στις κορυφές των φυτών 

(επεµβάσεις µε λιπαρά άλατα Καλίου και Νατρίου εναντίον του αλευρώδη των 

θερµοκηπίων). Στις επεµβάσεις αυτές θα πρέπει να χρησιµοποιείται “µαλακό” 

νερό (βρόχινο). 
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ii. τοπικοί ψεκασµοί. Επεµβαίνουµε µόνο στα φυτά στα οποία υπάρχει 

σηµαντική προσβολή. 

 

 Χρησιµοποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε µικρή υπολειµµατικότητα. Σε 

αυτή την κατηγορία υπάγονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία ζηµιώνουν 

τα ωφέλιµα κατά τη στιγµή της εφαρµογής, αλλά η επίδραση αυτή δεν διατηρεί 

περισσότερο από δύο µέρες. Ετσι µετά τη χρησιµοποίηση τους: 

 

i. είναι δυνατή η επανεισαγωγή ωφελίµων και  

ii. είναι δυνατή η µετακίνηση ωφελίµων από περιοχές του θερµοκηπίου που 

δεν έγινε επέµβαση (περιπτώσεις τοπικών εφαρµογών). 

 

 θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα που υπάρχουν σχετικά µε τη 

συµβατότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων µε τα ωφέλιµα καθώς και η 

εµµονή της ενδεχόµενης ζηµιογόνου επίδρασης. 

 

 στο σπορείο να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

µακράς υπολειµµατικότητας. 

 

 κατά τους µήνες που προηγούνται της έναρξης ολοκληρωµένης καταπολέµησης 

θα πρέπει να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση φυτοπροστατευτικών ουσιών µακράς 

υπολειµµατικής δράσης. 

 

 η έναρξη εφαρµογής προγράµµατος ολοκληρωµένης αντιµετώπισης θα πρέπει να 

γίνεται κατά προτίµηση σε περιόδους µε µικρή προσβολή, διότι η χρησιµοποίηση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά την περίοδο αυτή είναι περιορισµένη και 

έτσι η δυνατότητα εγκατάστασης των ωφελίµων είναι ευχερέστερη. 

 

 η χρησιµοποίηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, υπό µορφή  σκόνης, θα πρέπει 

να αποφεύγεται. 

 

 η προσθήκη πάσης φύσεως εκδόχων (διαβρέκτες κλπ.) θα πρέπει να αποφεύγεται 

γιατί ζηµιώνουν την ανάπτυξη των ωφελίµων (αρπακτικά, ακάρεα, κλπ.). 

 

 θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι τα σταγονίδια ή οι ατµοί 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι δυνατόν να εισέλθουν σε χώρους όπου 
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εφαρµόζεται ολοκληρωµένη καταπολέµηση όταν τα εν λόγω προϊόντα 

εφαρµόζονται σε γειτονικές καλλιέργειες. Για αποφυγή ζηµιών στους πληθυσµούς 

των ωφελίµων θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία µε τους γείτονες και να 

λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα όπως άνοιγµα και κλείσιµο των παραθύρων, 

και ψεκασµοί µε κατεύθυνση αντίθετη από τον άνεµο. 

 

Παρακολούθηση προγράµµατος 

 

Σηµαντικό στοιχείο ενός προγράµµατος ολοκληρωµένης καταπολέµησης, είναι η 

παρακολούθηση της καλλιέργειας η οποία κρίνεται αναγκαία λόγω της ταχείας 

ανάπτυξης στον τοµέα της διαχείρισης των εχθρών και των ασθενειών. 

 

Αυτή µπορεί να γίνεται από διάφορα πρόσωπα: 

• από τον παραγωγό,   

• από τους εργαζόµενους στο θερµοκήπιο, 

• από τον προµηθευτή προιόντων φυτοπροστασίας, 

• από το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό. 

 

Ο υπεύθυνος της παρακολούθησης του προγράµµατος θα πρέπει να έχει τις 

παρακάτω γνώσεις και δυνατότητες: 

 

♦ να παρακολουθεί την καλλιέργεια σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

 

♦ να δίνει πληροφόρηση η οποία να βασίζεται σε παρατηρήσεις που προϋποθέτουν 

γνώση των εχθρών και των ασθενειών, των ωφελίµων και των λοιπών στοιχείων 

ενός προγράµµατος ολοκληρωµένης καταπολέµησης, 

 

♦ να γνωρίζει πως οι εχθροί και οι ασθένειες καθώς και τα ωφέλιµα, αναπτύσσονται 

και συµπεριφέρονται κάτω από διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος, 

 

♦ να ελέγχει την ποιότητα των ωφελίµων, 

 

♦ να γνωρίζει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα δρώντα συστατικά, την επίδραση 

τους στα ωφέλιµα, την αποτελεσµατικότητα τους κάτω από διάφορες συνθήκες, 

τις δυνατότητες µίξης και εναλλαγής τους, καθώς και τις επιπτώσεις εφαρµογής 

τους στην καλλιέργεια, 
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♦ να γνωρίζει τις καλλιεργητικές πρακτικές που µπορούν να έχουν αποτελέσµατα 

εναντίον των εχθρών και των ασθενειών, 

 

♦ να γνωρίζει πώς να πάρει τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής, µε σκοπό την εξάλειψη 

των πηγών µόλυνσης ή της διασποράς των εχθρών και των ασθενειών, 

 

♦ να είναι ενήµερος σχετικά µε τα µέτρα µηχανικού ελέγχου, 

 

♦ να γνωρίζει τα σχετικά µε τις τεχνικές εφαρµογής και τον απαραίτητο εξοπλισµό, 

 

♦ να είναι σε θέση να ελέγχει την αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων µέσων, 

 

♦ να έχει εµπειρία παρακολούθησης από πολλές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, 

 

♦ να έχει τακτική επικοινωνία µε ερευνητικούς σταθµούς και ινστιτούτα µε 

παραγωγούς ωφελίµων εντόµων, φυτοπροστατευτικών προιόντων και 

εξοπλισµού, 

 

♦ να ενηµερώνεται σχετικά µε τα νέα δεδοµένα και τη νοµοθεσία στο πεδίο της 

φυτοπροστασίας. 

 

Τα προγράµµατα ολοκληρωµένης καταπολέµησης για την αντιµετώπιση εχθρών 

και ασθενειών της τοµάτας εξαρτώνται κύρια από την καλλιεργητική περίοδο. 
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Λόγοι που επιβάλλουν αυτή τη στιγµή την υιοθέτηση και επέκταση της Ο.Α. 

στη χώρα 

 

• Απαιτήσεις αγορών εσωτερικού και εξωτερικού. Οι αγορές απαιτούν 

πιστοποιηµένα προϊόντα τα οποία διασφαλίζουν τη µη επανάληψη 

διατροφικών κρίσεων που ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια τους 

καταναλωτές της Ε. Ε. 

• Η Ε. Ε. αποδίδει ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία στην προστασία του 

περιβάλλοντος και γι’ αυτό µε την αναθεώρηση της Κ. Α. Π., η απόδοση κάθε 

µορφής οικονοµικής ενίσχυσης στον πρωτογενή τοµέα απαιτεί εφαρµογή Κ. 

Ο. Γ. Π., τόσο στα προϊόντα φυτοπροστασίας, όσο και στα θρέψης. 

• Η καλύτερη οργάνωση και η συσπείρωση των ευρωπαίων καταναλωτών, 

µπορεί πλέον να διαµορφώσει µαζική παρέµβαση για πιστοποιηµένα 

προϊόντα. 

 

 

Λόγοι που λειτουργούν ανασταλτικά στην επέκταση της Ο. Α.  

 

• Η έλλειψη οργανωµένων οµάδων παραγωγών και ο κατακερµατισµός των 

θερµοκηπιακών εκµεταλλεύσεων (διαµόρφωση υψηλού κόστους και 

δηµιουργία προβληµάτων στην διαδικασία πιστοποίησης). 

• Η µη προώθηση νόµων όπως η υιοθέτηση του θεσµού του γεωργικού 

συµβούλου, που θα µπορούσε να στηρίξει τεχνικά τέτοιες δραστηριότητες, 

δηµιουργεί προβλήµατα. 
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Βιολογική Αντιµετώπιση Επιβλαβών Εντόµων 

 

∆. Περδίκης 1, Β. Αλεξανδράκης2 και ∆. Λυκουρέσης1

1Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
Εργαστήριο Γ. Ζωολογίας και Εντοµολογίας 

2Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων 
 

Βιολογική αντιµετώπιση εντόµων και άλλων εχθρών των φυτών είναι  η 

χρησιµοποίηση των φυσικών εχθρών τους δηλαδή παρασιτοειδών και αρπακτικών 

καθώς και παθογόνων µικροοργανισµών µε σκοπό τη µείωση των πληθυσµών τους. 

Παρασιτοειδές  χαρακτηρίζεται εκείνο το είδος εντόµου το οποίο συνήθως έχει 

µέγεθος παρόµοιο µε τον ξενιστή του και απαιτεί για τη συµπλήρωση της ανάπτυξής 

του ένα µόνο άτοµο του ξενιστή το οποίο και τελικά θανατώνει (π.χ. Encarsia 

formosa). Αρπακτικό  χαρακτηρίζεται ένα έντοµο το οποίο είναι συνήθως µεγαλύτερο 

από τη λεία του, από την οποία τρέφεται µε περισσότερα του ενός άτοµα για να 

συµπληρώσει την ανάπτυξή του και ζει ελεύθερα καθόλη τη διάρκεια της ζωής του 

(π.χ. Coccinella septempunctata).  

Οι  ιδιότητες των ιδεωδών φυσικών εχθρών για την µεγαλύτερη αποτελεσµα-

τικότητά τους στη βιολογική καταπολέµηση είναι: η εξειδίκευση ως προς το 

επιβλαβές έντοµο, ο συγχρονισµός του βιολογικού τους κύκλου µε αυτόν του 

επιβλαβούς εντόµου,  η υψηλή αναπαραγωγική ικανότητά τους,  η υψηλή ικανότητα 

αναζήτησης, η ικανότητα µετακίνησης και διασποράς, η ευκολία χειρισµού τους και 

µαζικής παραγωγής τους και η συνδυαστικότητα µε   καλλιεργητικές πρακτικές. 

Η βιολογική καταπολέµηση των επιζηµίων εντόµων πραγµατοποιείται µέσω 

τριών µεθόδων η κάθε µία από τις οποίες περιλαµβάνει µια σειρά ενεργειών: 

1.  Κλασική   βιολογική   καταπολέµηση 

2.  Μαζική  εκτροφή  και εξαπόλυση φυσικών  εχθρών 

3. ∆ιατήρηση  και  αύξηση της δράσης των υπαρχόντων φυσικών εχθρών µε   

κατάλληλους χειρισµούς στις καλλιέργειες.    

  

1. Κλασική   βιολογική   καταπολέµηση 

Γενικά, η σειρά των ενεργειών που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την 

εφαρµογή ενός προγράµµατος κλασικής   βιολογικής   καταπολέµησης είναι: 

1. Προσδιορισµός  του  εντόµου εχθρού που εισήλθε σε µια περιοχή καθώς 

και η εξακρίβωση του τόπου προέλευσής του  

2. ∆ιερεύνηση,  καταγραφή  και  εκτίµηση  των φυσικών του εχθρών στην 
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περιοχή προέλευσής του 

3. Εισαγωγή, µαζική εκτροφή  και  απελευθέρωση  του(ων) πλέον 

κατάλληλου(ων) φυσικού(ων) εχθρού(ων) του 

4. Μη διενέργεια επιβλαβών επεµβάσεων µετά την απελευθέρωσή του(ς) και 

έλεγχος για την εγκατάστασή του(ς) 

5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους µετά την 

εγκατάστασή του(ς). 

 

Εξαπολύσεις φυσικών εχθρών έχουν συµβάλλει σηµαντικά στην 

αντιµετώπιση διαφόρων σηµαντικών επιβλαβών εντόµων που εισήλθαν στη χώρα 

µας. Μετά την εισαγωγή και διασπορά του Aleurothrixus floccosus (εριώδης 

αλευρώδης των εσπεριδοειδών) στη χώρα µας έγινε εισαγωγή, εξαπόλυση και 

εγκατάσταση του παρασιτοειδούς Cales noacki. Το αποτέλεσµα ήταν πολύ θετικό και 

τώρα ο αλευρώδης πρακτικά ελέγχεται από το παρασιτοειδές.  

Για την αντιµετώπιση του Phyllocnistis citrella (φυλλορύκτη των 

εσπεριδοειδών) έγιναν  συστηµατικές δειγµατοληψίες κατά τα έτη 1996 έως 1999 και 

βρέθηκαν τα ιθαγενή παρασιτοειδή Pnigalio pectinicornis, Neochrysocharis  formosa 

και Cirrospilus pictus. Το 1996 και 1997 εισήχθηκαν τα εξωτικά παρασιτοειδή 

Citrostichus phyllocnistoides, Semielacher petiolαtus, Quadrastichus sp., Cirrospilus 

quadristriatus και Ageniaspis citricola. Η εκτροφή των παρασιτοειδών αυτών 

πραγµατοποιήθηκε στο εντοµοτροφείο του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών 

Χανίων (ΙΥΦΕΧ) και εξαπολύθηκαν σε εσπεριδοειδώνες της Κρήτης, της 

Πελοποννήσου (Νοµοί Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας), της Άρτας, 

της Αιτολωακαρνανίας, της Αττικής και της Κέρκυρας. Εξ’ αυτών εγκαταστάθηκαν 

τα Citrostichus phyllocnistoides και Semielacher petiolatus. ∆ύο χρόνια µετά την 

εξαπόλυση το σηµαντικά πολυπληθέστερο παρασιτοειδές ήταν το C. phyllocnistoides 

σηµειώνοντας υψηλά ποσοστά παρασιτισµού (µέχρι 51,14%).  

Γενικά, η κλασική βιολογική καταπολέµηση είναι µια µέθοδος που έχει 

εφαρµοστεί πολλές φορές µε επιτυχία και: 

α) δύναται να προσφέρει αντιµετώπιση των εντόµων για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, µεταθέτοντας τη θέση ισορροπίας του πληθυσµού κάτω από το οικονοµικό 

όριο και 
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β) συνεισφέρει σηµαντικά στη δηµιουργία ισορροπίας στο αγροοικοσύστηµα 

και στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας  

 Η κλασική βιολογική αντιµετώπιση καθίσταται τελικά η πλέον οικονοµική 

µέθοδος αντιµετώπισης, κυρίως σε περιπτώσεις νεοεισαχθέντων εντόµων σε µια 

περιοχή. 

 

2.   Μαζική παραγωγή και απελευθέρωση 

 Η µαζική απελευθέρωση πραγµατοποιείται µε περιοδικές εξαπολύσεις, µη 

περιοδικές (συχνές) εξαπολύσεις, συµπληρωµατικές εξαπολύσεις και εξαπολύσεις 

υπερβολικά µεγάλου αριθµού ατόµων. Η  µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται µε επιτυχία 

για την αντιµετώπιση επιβλαβών εντόµων στις καλλιέργειες υπό κάλυψη αλλά και σε 

άλλες καλλιέργειες όπως τα εσπεριδοειδή.  

Για τη βιολογική καταπολέµηση του αλευρώδη των θερµοκηπίων 

(Τrialeurodes vaporariorum) χρησιµοποιείται κυρίως το παρασιτοειδές Εncarsia 

formosa και λιγότερο το Eretmocerus eremicus. To Εncarsia formosa µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 17-18°C. Οι εξαπολύσεις γίνονται 

είτε προληπτικά είτε µε την εµφάνιση των πρώτων ατόµων αλευρώδη στα φυτά ή στις 

παγίδες. Για την αντιµετώπιση του αλευρώδη του καπνού (Bemisia tabaci) 

χρησιµοποιούνται περισσότερο παρασιτοειδή  του γένους Eretmocerus. Επίσης, στη 

βιολογική αντιµετώπιση των αλευρωδών, χρησιµοποιούνται και τα αρπακτικά 

ιθαγενή έντοµα Μacrolophus caliginosus και Μacrolophus pygmaeus (Hemiptera: 

Miridae). Είναι πολυφάγα και τρέφονται από αλευρώδεις, αφίδες, θρίπες, αυγά 

λεπιδοπτέρων κ.ά. Τα αρπακτικά αυτά συναντώνται πολύ συχνά σε διάφορα αυτοφυή 

φυτά στα περιθώρια των καλλιεργειών ή σε ακαλλιέργητες εκτάσεις µεταξύ των 

αγρών στη χώρα µας. Εκτός από τα είδη Μacrolophus, στη χώρα µας συναντάται 

συχνά κυρίως σε καλλιέργειες τοµάτας, το Nesidiocoris tenuis το οποίο είναι επίσης  

πολυφάγο αρπακτικό αλευρωδών και συµβάλλει σηµαντικά στον έλεγχο των 

πληθυσµών τους στις υπαίθριες αλλά και στις υπό κάλυψη καλλιέργειες. Ωστόσο, 

όταν, λόγω της φυτοφαγίας του, έχει αναπτύξει υψηλούς πληθυσµούς επί των φυτών, 

σε περιόδους έλλειψης πληθυσµών της λείας του µπορεί να ζηµιώσει τα φυτά 

τοµάτας.  

Στη βιολογική καταπολέµηση των αφίδων χρησιµοποιούνται παρασιτοειδή 

και αρπακτικά. Μεταξύ των παρασιτοειδών υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα µε το 

είδος της αφίδας. Για την αντιµετώπιση του Myzus persicae χρησιµοποιείται κυρίως 

το Aphidius matricariae.  Για το Aphis gossypii χρησιµοποιείται το Αphidius 

colemani. Τέλος, για το Macrosiphum euphorbiae µπορεί να χρησιµοποιηθεί το 
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Aphidius ervi µόνο του ή µαζί µε το Aphelinus abdominalis. Το αρπακτικό 

Aphidoletes aphidimyza είναι αποτελεσµατικό στην αντιµετώπιση των αφίδων. 

 

3. ∆ιατήρηση  και  αύξηση της δράσης των υπαρχόντων φυσικών εχθρών 

µε κατάλληλους χειρισµούς στο αγροοικοσύστηµα (Conservation Biological 

Control).  

Σε αυτή τη µέθοδο βιολογικής καταπολέµησης σηµαντικό ρόλο 

διαδραµατίζουν τα αυτοφυή φυτά τα οποία είναι κύρια συστατικά των 

αγροοικοσυστηµάτων και συµβάλλουν σηµαντικά στη διατήρηση και στην αφθονία 

των φυσικών εχθρών. Αυτό συµβαίνει κυρίως διότι οι φυσικοί εχθροί τρέφονται στα 

άνθη (γύρη, νέκταρ) ή βρίσκουν εναλλακτικά είδη ξενιστών ή λείας στα αυτοφυή 

φυτά. Επίσης, τα αυτοφυή φυτά προσφέρουν καταφύγια και θέσεις διαχείµασης στους 

φυσικούς εχθρούς. Σε αρκετές περιπτώσεις η διατήρηση αυτοφυών φυτών στα 

περιθώρια των καλλιεργειών έχει βρεθεί να συµβάλλει σηµαντικά στον αποικισµό 

των καλλιεργειών µε φυσικούς εχθρούς προσφέροντας τους προστασία από επιβλαβή 

έντοµα.  

Αρκετές έρευνες και εφαρµογές  για τη βιολογική καταπολέµηση επιβλαβών 

εντόµων και άλλων ζωικών ειδών έχουν πραγµατοποιηθεί, αλλά λόγω της ιδιαίτερης 

σηµασίας που παρουσιάζει το θέµα αυτό στην “Παραγωγή Ποιοτικών Προϊόντων” 

και στην “Προστασία του Περιβάλλοντος” ακόµα περισσότερα έχουν να γίνουν στο 

µέλλον. 
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Χρήση εντοµοπαθογόνων µικροοργανισµών  

για την αντιµετώπιση των εντόµων εχθρών των καλλιεργειών 

 

∆ηµήτριος Κοντοδήµας1 & Χαρά Μεντή2  
1. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, 

 2. Προϊσταµένη τµ. Πράσινου, ∆/νση Περιβάλλοντος ∆ήµου Κηφισιάς 
 

 

Εντοµοπαθογόνο είναι ένας µικροοργανισµός, που δεν ανήκει στο ζωικό 

βασίλειο (µε εξαίρεση τους νηµατώδεις) και προκαλεί την εκδήλωση παθολογικών 

συµπτωµάτων (ασθενειών) στα έντοµα-ξενιστές του. Τα σηµαντικότερα παθογόνα 

εντόµων είναι ιοί, βακτήρια, πρωτόζωα, µύκητες και νηµατώδεις. Το σηµείο 

εισόδου ή ανάπτυξης ενός παθογόνου διαφέρει, ανάλογα µε το έντοµο και το 

εκάστοτε παθογόνο. Συνήθως η είσοδος των παθογόνων γίνεται από την στοµατική 

οδό (ιοί, βακτήρια, πρωτόζωα) ενώ οι µύκητες µπορούν να προσβάλλουν το έντοµο 

από τον εξωσκελετό και οι νηµατώδεις να εισέλθουν από τα φυσικά ανοίγµατα του 

εντόµου. 

 

 

Εντοµοπαθογόνοι ιοί  

Οι ιοί είναι µικροοργανισµοί οι οποίοι καταγράφονται σε κάθε τάξη εντόµων και 

είναι οι µικρότεροι των εντοµοπαθογόνων µικροοργανισµών. Παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς επιδεικνύουν πολύ µεγάλη εκλεκτικότητα. Από τις 

διάφορες οικογένειες εντοµοπαθογόνων ιών (Baculoviridae, Reoviridae, Poxviridae, 

Iridoviridae, Parvoviridae κ.α.) αξιοποιούνται εµπορικά µόνον είδη της πρώτης 

οικογένειας. Ένα χαρακτηριστικό των ιών Baculoviridae και Reoviridae είναι ότι 

σχηµατίζουν προστατευτικά εγκλειστικά κρυσταλλικά σωµάτια (πολύεδρα ή κοκκία). 

Οι Baculoviridae διακρίνονται σε µονο- ή πολυκαψιδικούς ιούς πυρηνικής 

πολυέδρωσης (single-capsid nuclear polyedrosis virus – SNPV ή multi-capsid nuclear 

polyedrosis virus – MNPV) και σε ιούς κοκκιώσεων (granulosis virus – GV), ενώ οι 

Reoviridae χαρακτηρίζονται ως ιοί κυτοπλασµατικής πολυέδρωσης (cytoplasmic 

polyedrosis virus – CPV). Τα πολύεδρα διακρίνονται εύκολα µε οπτικό µικροσκόπιο 

(έχουν µέγεθος 0,5 – 15µm) ενώ τα κοκκία διακρίνονται οριακά (έχουν µέγεθος 

≤0,5µm). Η ονοµασία κάθε ιού καθορίζεται από το έντοµο-ξενιστή του και από τον 

τύπο των κρυσταλλικών σωµατίων που σχηµατίζει (π.χ. CpGV =Cydia pomonella 
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Granulosis Virus, SeMNPV =Spodoptera exigua Multi-capsid Nuclear Polyedrosis 

Virus, HzSNPV = Helicoverpa  zea Single-capsid Nuclear Polyedrosis Virus). 

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν σήµερα µόνο δύο σκευάσµατα, το Carpovirusine 

2000 SC  και το Madex SC, που περιέχουν τον ιό CpGV και συνιστώνται για την 

καταπολέµηση της καρπόκαψας Cydia (Laspeyresia)  pomonella. Στο εξωτερικό 

κυκλοφορούν πολλά επιπλέον εµπορικά σκευάσµατα ιών (π.χ. Adoxophyes orana 

GV, Spodoptera exigua MNPV, Lymantria dispar MNPV, Mamestra brassicae 

MNPV κ.α.). 

 

Εντοµοπαθογόνα βακτήρια 

Τα βακτήρια αποτελούν τον πιο πολυπληθή τύπο µικροοργανισµών που έχουν 

δράση παθογόνο στα έντοµα. Τα γένη Bacillus, Serratia, Pseudomonas, Enterobacter 

(Aerobacter) κ.α. περιλαµβάνουν τα πιο γνωστά εντοµοπαθογόνα.Το Bacillus 

thuringiensis είναι το πιο διαδεδοµένο εµπορικά εντοµοπαθογόνο. Τα υποείδη 

Bacillus thuringiensis kurstaki και B. t. aizawai χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την 

αντιµετώπιση λεπιδοπτέρων. Επίσης το υποείδος B. t. israelensis χρησιµοποιείται για 

την αντιµετώπιση διπτέρων και το υποείδος B. t. tenebrionis (ή B. t. morrisoni ή B. t. 

san diego) για την αντιµετώπιση κολεοπτέρων [κυρίως του δορυφόρου της πατάτας, 

Leptinotarsa decemnlineata (Chrysomelidae)]. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν πολλά 

εµπορικά σκευάσµατα του B. t. kurstaki (Bactecin 0,2 DP, Bathurin 0,2 DP, Bathurin 

3,2 WP, Bactoil 1,5 SC, Foray 48 2,2 SU, Bactospeine 3,2 WP, Bactucide 3,2 WP, 

Thuricide 3,2 WP, B.t.kurstaki - Wochkhardt 32000 WP,  B.t.kurstaki - Appliedchem 

36000 WG, ARP 6,4 WP, B.t.kurstaki - Φαρµα Χηµ 6,4 WP, Dipel 32000 6,4 WP, 

Dipel 16000 3,2 WP, Dipel 8 3,5 L, Cordalene 7,5 O), ένα σκεύασµα ενδοτοξίνης του 

B. t. kurstaki εγκυστωµένης εντός Pseudomonas fluorescens (BMP 123 6,4 WP), ένα 

σκεύασµα του B. t. aizawai (Xentari 3 WG),  ένα σκεύασµα του B. t. aizawai x B. t. 

kurstaki (Agree 3,8 WP) και ένα σκεύασµα του B. t. tenebrionis (Novodor 3 SC). Στο 

εξωτερικό κυκλοφορούν επιπλέον πολλά εµπορικά σκευάσµατα του B. t. israelensis, 

καθώς επίσης σκευάσµατα εγκυστωµένης ενδοτοξίνης των B. t. aizawai και B. t. 

morrisoni για την αντιµετώπιση λεπιδοπτέρων και κολεοπτέρων αντίστοιχα, 

σκευάσµατα του B. t. japonensis strain buibui για την αντιµετώπιση κολεοπτέρων 

εδάφους, του Bacilus popilliae για την αντιµετώπιση του κολεοπτέρου Popilia 

japonica (Scarabeidae), του Bacillus sphaericus για την αντιµετώπιση κουνουπιών 

του γένους Culex και του Serratia entomophila για την αντιµετώπιση του 

κολεοπτέρου Costelytra zealandica (Scarabeidae). 
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Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση του συµβιωτικού 

βακτηρίου Wolbachia για τον έλεγχο των πληθυσµών πολλών ειδών βλαβερών 

εντόµων. 

 

Εντοµοπαθογόνοι µύκητες  

Πολλά είδη µυκήτων από διάφορες τάξεις δρουν ως παθογόνα εντόµων 

εµφανίζοντας διάφορους βαθµούς εκλεκτικότητας: Π.χ. στους φυκοµύκητες τα 

Entomophthora thaxteriana και Pandora neoaphidis (Entomophthorales) είναι 

παθογόνα αφίδων ενώ το Lagenidium giganteum (Lagenidiales) είναι παθογόνο 

διπτέρων. Οι ασκοµύκητες στις τάξεις Ascosphaerales και Myriangiales 

περιλαµβάνουν παθογόνα µελισσών και κοκκοειδών αντίστοιχα. Οι ατελείς µύκητες 

στην τάξη Moniliales περιλαµβάνουν τα ευρύτερου φάσµατος εντοµοπαθογόνα 

Beauveria bassiana, Verticillium lecanii, Metarrihizium anisopliae, Paecilomyces 

fumosoroseus αλλά και τα πιο εξειδικευµένα B. brongniartii (=B. tenella, παθογόνο 

κολεοπτέρων Scarabeidae), Hirsutella thompsonii) (παθογόνο ακαρέων) και 

Nomuraea (=Spicaria) rileyi (παθογόνο λεπιδοπτέρων). Επίσης στην τάξη 

Sphaeropsidales περιλαµβάνεται το Aschersonia aleurodis (παθογόνο αλευρωδών). 

Στην Ελλάδα κυκλοφορεί µόνο το εµπορικό σκεύασµα του Beauveria 

bassiana (Naturalis SC) για την αντιµετώπιση αφίδων, αλευρωδών και θριπών, το 

οποίο έχει δείξει υψηλή αποτελεσµατικότητα και επί άλλων εντοµολογικών εχθρών. 

Επίσης κατά το παρελθόν έχουν δοκιµαστεί εµπορικά σκευάσµατα του Verticillium 

lecanii (Mycotal, Vertalec) εναντίον αλευρωδών, θριπών, αφίδων και κοκκοειδών µε 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

Στο εξωτερικό κυκλοφορούν εµπορικά σκευάσµατα και άλλων µυκήτων όπως 

του Beauveria brongniartii (=B. tenella) για την αντιµετώπιση κολεοπτέρων 

Scarabeidae, του Lagendium giganteum για την αντιµετώπιση διπτέρων, του 

Metarhizium anisopliae για την αντιµετώπιση κολεοπτέρων, λεπιδοπτέρων και 

ισοπτέρων, του M. anisopliae acridium για την αντιµετώπιση ορθοπτέρων, του M. 

anisopliae anisopliae για την αντιµετώπιση του κολεοπτέρου Dermolepida 

albohirtum (Scarabeidae), του M. anisopliae strain ICIPE30 και ICIPE30 για την 

αντιµετώπιση ισοπτέρων και θυσανοπτέρων, του M. flavoviridae flavoviridae για την 

αντιµετώπιση του κολεοπτέρου Adoryphorus coulonii (Scarabeidae) και του 

Paeciliomyces fumosoroseus για την αντιµετώπιση αφίδων, αλευρωδών, θριπών και 

αραχνοειδών. 
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Εντοµοπαθογόνα πρωτόζωα 

Τα είδη πρωτοζώων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως  παθογόνα 

εντόµων ανήκουν στην κατηγορία των µικροσποριδίων. Στη διεθνή  αγορά 

κυκλοφορούν σκευάσµατα από δύο είδη µικροσποριδίων: από το Nosema locustae 

για την αντιµετώπιση των ακρίδων και από το Vairimorpha necatrix για την 

αντιµετώπιση λεπιδοπτέρων (κυρίως των Ostrinia nubilalis, Helicoverpa zea, 

Trichoplusia ni, Spodoptera spp.). 

 

 

Εντοµοπαρασιτικοί  νηµατώδεις  

Από τις δεκαεννέα οικογένειες νηµατωδών οι οποίες µπορούν να 

παρασιτήσουν υγιή έντοµα, εννέα µόνο µπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο του 

εντόµου και τέσσερις µόνο από αυτές οι  Mermithidae, Allantonematidae, 

Steinernematidae και Heterorhabditidae έχουν δείξει δυνατότητα για χρήση σε 

προγράµµατα βιολογικής αντιµετώπισης. Εµπορικά αξιοποιούνται είδη µόνο από τις  

οικογένειες Steinernematidae και  Heterorhabditidae. 

 

Εντοµοπαθογόνοι νηµατώδεις 

Οι νηµατώδεις των οικογενειών Steinernematidae και Heterorhabditidae 

χαρακτηρίζονται από σηµαντικές ιδιότητες: 

− έχουν αναπτύξει συµβιωτική σχέση µε βακτήρια τα οποία µεταφέρουν και 

εισάγουν εντός της σωµατικής κοιλότητας των εντόµων, προκαλώντας ταχύτερα το 

θάνατο των εντόµων. Λόγω της ιδιότητας αυτής οι νηµατώδεις αυτών των 

οικογενειών ονοµάζονται εντοµοπαθογόνοι. Τα συµβιωτικά βακτήρια των 

Steinernematidae είναι το Xenorhabdus nematophilus ενώ εκείνα των 

Heterorhabditidae είναι το Photorhabdus luminiscens. Και τα δύο ανήκουν στην 

οικογένεια Enterobacteriaceae. 

− έχουν ευρεία κλίµακα ξενιστών που περιλαµβάνει την πλειοψηφία των τάξεων 

& οικογενειών των εντόµων 

− µπορούν να καλλιεργηθούν σε µεγάλη κλίµακα πάνω ή µέσα σε τεχνητό 

στερεό ή υγρό υπόστρωµα 

− µπορούν να σκοτώσουν τα  έντοµα µέσα σε 24-48 ώρες 

− σχηµατίζουν ένα ανθεκτικό µολυσµατικό στάδιο το οποίο µπορεί να 

αποθηκευτεί για µεγάλους χρονικούς περιόδους, να εφαρµοστεί µε τους 

συµβατικούς τρόπους & να παραµείνει στο φυσικό περιβάλλον 
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− το µολυσµατικό στάδιο είναι ανθεκτικό στα περισσότερα αγροχηµικά, γεγονός 

που επιτρέπει την χρήση τους σε πρόγραµµα ολοκληρωµένης διαχείρισης. 

− τα έντοµα δεν φαίνεται να αναπτύσουν ανθεκτικότητα 

− τα φυτά & τα θηλαστικά δεν επηρεάζονται. 

Στη ελληνική και διεθνή αγορά χρησιµοποιούνται εµπορικά σκευάσµατα των 

νηµατωδών Heterorhabditis bacteriophora, H. megidis, Steinernema carpocapsae, S. 

feltiae, S. glaseri, S. riobrave, S. scapterisci για την αντιµετώπιση εντόµων εδάφους, 

κολεοπτέρων, λεπιδοπτέρων, ορθοπτέρων, διπτέρων και άλλων εντόµων. 

Η χρήση εντοµοπαθογόνων µικροοργανισµών για την αντιµετώπιση των 

εντόµων – εχθρών των καλλιεργειών, κερδίζει έδαφος στην σύγχρονη 

φυτοπροστασία, καθώς τα εµπορικά σκευάσµατά τους, συγκεντρώνουν 

ανταγωνιστικές ιδιότητες. Παρουσιάζουν υψηλή παθογένεια 

(=αποτελεσµατικότητα),  εξειδίκευση (=εκλεκτικότητα), αντοχή, λογικό κόστος, 

συνδυαστικότητα µε άλλες µεθόδους, ασφάλεια και ευκολία χειρισµών κατά την 

εφαρµογή τους.  
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Νέες τάσεις στη Χηµική αντιµετώπιση των ασθενειών των φυτών 

 

∆ρ. Καραογλανίδης Γεώργιος 
Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε., Τµήµα Φυτοπροστασίας, Εργοστάσιο Πλατέος 

 

 

1. Εισαγωγή 

Παρά τα πολυάριθµα επιτεύγµατα της σύγχρονης γεωργίας, διάφορες 

καλλιεργητικές τεχνικές έχουν αυξήσει τον κίνδυνο προσβολής των καλλιεργειών 

από τα διάφορα φυτοπαθογόνα. Αυτές οι τεχνικές είναι κυρίως: α) η 

µονοκαλλιέργεια, β) η καλλιέργεια ευαίσθητων στα παθογόνα ποικιλιών και γ) η 

χρήση αζωτούχων λιπασµάτων σε ποσότητες τέτοιες που αυξάνουν την ευαισθησία 

στις ασθένειες. 

Η καταπολέµηση των ασθενειών των φυτών, αναγκαιότητα η οποία έγινε 

βεβαίως αντιληπτή από το ξεκίνηµα ακόµη της σύγχρονης γεωργίας, στηρίχθηκε 

κυρίως στη χρήση µυκητοκτόνων ουσιών. Οι ουσίες αυτές εξακολουθούν να παίζουν 

πρωτεύοντα ρόλο στην αντιµετώπιση των ασθενειών των φυτών δεδοµένου ότι τα 

υπόλοιπα µέτρα καταπολέµησης όπως τα καλλιεργητικά µέτρα αντιµετώπισης, η 

χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, ή η χρήση βιολογικών παραγόντων  αδυνατούν από 

µόνα τους να δώσουν αποτελεσµατικές λύσεις. Η υπεροχή της χηµικής 

καταπολέµησης έναντι των υπολοίπων διαθέσιµων µεθόδων καταπολέµησης δεν 

στηρίζεται µόνο στην υψηλότερη αποτελεσµατικότητας της αλλά και στο ότι είναι 

εφαρµόσιµη σε πολύ µεγαλύτερο αριθµό παθογόνων, είναι ευκολότερη στην 

εφαρµογή της ενώ πέραν της προστατευτικής της δράσης µπορεί να επιδείξει και 

δράση κατασταλτική ή ακόµη και θεραπευτική. Έτσι, τουλάχιστον για το ορατό 

µέλλον, αν  ο άνθρωπος θέλει να αποφύγει το φάσµα της πείνας ή της σοβαρής 

έλλειψης τροφών ή ακόµη και της οικονοµικά µη αποδεκτής µείωσης των αποδόσεων 

για τον παραγωγό, θα πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζεται στη χρήση των 

µυκητοκτόνων για την αντιµετώπιση των περισσότερων ασθενειών που απειλούν τα 

φυτά. Όµως, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής µας το γεγονός της ύπαρξης 

µιας σειράς περιοριστικών παραγόντων οι οποίοι σε µεγάλο βαθµό επηρεάζουν την 

αξία της χηµικής καταπολέµησης των ασθενειών των φυτών, όπως είναι οι αυξηµένες 

απαιτήσεις για παροχή ασφάλειας τόσο προς τον χρήστη όσο και προς τον 

καταναλωτή, τα ολοένα αυξανόµενα προβλήµατα απώλειας ή περιορισµού της 

αποτελεσµατικότητας αρκετών µυκητοκτόνων λόγω ανάπτυξης ανθεκτικότητας από 
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τους οργανισµούς-στόχους αλλά και την περιορισµένη διαθεσιµότητα δραστικών 

ουσιών λόγω υποχρεωτικής απόσυρσης ορισµένων από την κυκλοφορία για 

διάφορους λόγους.         

Τα παραπάνω δεδοµένα θέτουν τους φυτοπαθολόγους ενώπιον ενός σοβαρού 

διλήµµατος που σχετίζεται αφενός µε την επιφυλακτικότητα µε την οποία 

αντιµετωπίζει το καταναλωτικό κοινό τα προσφερόµενα γεωργικά προιόντα και 

αφετέρου µε την αναγκαιότητα χρήσης αγροχηµικών προκειµένου να 

αντιµετωπισθούν επιτυχώς οι ασθένειες που προσβάλλουν τις καλλιέργειές µας και 

απειλούν µε σηµαντικές απώλειες παραγωγής. Η απάντηση σε αυτό το δίληµµα δεν 

µπορεί να είναι άλλη από την καταβολή έντονης και συστηµατικής προσπάθειας για 

την ανάπτυξη νέων αποτελεσµατικών φυτοφαρµάκων µε νέους τρόπους δράσης, τα 

οποία, επιπλέον, θα είναι ασφαλή και για το περιβάλλον.  

 

 
2. Νέες µυκητοκτόνες ουσίες 

Οι προσπάθειες αυτές τα τελευταία χρόνια έχουν αποδώσει σηµαντικούς 

καρπούς και έτσι είναι διαθέσιµες στους παραγωγούς νέες δραστικές ουσίες οι οποίες 

αναµένεται ότι θα παίξουν σηµαντικότατο ρόλο στην καταπολέµηση των 

φυτοπαθογόνων τα προσεχή χρόνια. Οι ουσίες αυτές συγκεντρώνουν ορισµένα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν στις ουσίες αυτές σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τις µυκητοκτόνες ουσίες παλιότερων γενιών. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) η αυξηµένη εκλεκτικότητα τους η οποία τα καθιστά 

λιγότερο επικίνδυνα για οργανισµούς µη – στόχους, β) κατά κανόνα πολύ ευρύ 

φάσµα δράσης που πολύ συχνά επιτρέπει την ταυτόχρονη  καταπολέµηση 

περισσοτέρων του ενός παθογόνων σε ορισµένους ξενιστές, γ) η υψηλή δραστικότητα 

που επιτρέπει την εφαρµογή των ουσιών αυτών σε συγκεντρώσεις πολύ χαµηλότερες 

σε σύγκριση µε µυκητοκτόνα παλιότερων γενιών, δ) η µεγαλύτερη υπολειµµατική 

διάρκεια που επιτρέπει τον περιορισµό του αριθµού των εφαρµογών και ε) στις 

περισσότερες των περιπτώσεων πρόκειται για φυσικούς µεταβολίτες.  

Τα µυκητοκτόνα τελευταίας γενιάς διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: 

α) τις αντιπαθογονικές ουσίες και β) τους εξειδικευµένους παρεµποδιστές του 

µεταβολισµού των µυκήτων.   

 

 
2.1. Αντιπαθογονικές ουσίες   

Οι αντιπαθογονικές ουσίες είναι ενώσεις οι οποίες παρεµποδίζουν την 

ανάπτυξη της ασθένειας χωρίς να δρουν αµέσως τοξικά προς το παθογόνο. 
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Παρεµβαίνουν στη διαδικασία αλληλεπίδρασης µεταξύ ξενιστή και παθογόνου και 

δρουν είτε µειώνοντας την παθογόνο δύναµη του παθογόνου ή αυξάνοντας την 

ανθεκτικότητα του ξενιστή προς το παθογόνο. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα 

µυκητοκτόνα της οµάδας των ανιλινοπυριµιδινών και στη δεύτερη κατηγορία οι 

Επαγωγείς της ∆ιασυστηµατικής Ανθεκτικότητας των φυτών. 

 

 
2.1.1. Ανιλινοπυριµιδινικά µυκητοκτόνα 

Τα ανιλινοπυριµιδινικά µυκητοκτόνα συνιστούν µια νέα οµάδα µυκητοκτόνων 

που στις τάξεις της περιλαµβάνει 3 µέλη, το pyrimethanil, το cyprodinil και το 

mepanypirim. Η δράση τους είναι κατεξοχήν προστατευτική ενώ αναφέρεται και 

θεραπευτική δράση. Οι ουσίες αυτές είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές για ένα πλήθος 

φυτοπαθογόνων µυκήτων που ανήκουν στις κλάσεις των Ασκοµυκήτων και των 

Ατελών Μυκήτων. Μερικά από τα πιο σηµαντικά παθογόνα που ελέγχονται 

αποτελεσµατικά από τις ουσίες αυτές είναι οι µύκητες  Botrytis cinerea, Venturia 

inaequalis, Tapesia yalluandae, T.acuformis, Erysiphe gramminis και Pyrenophora 

teres. Μολονότι η δράση τους είναι κυρίως προστατευτική εντούτοις δεν 

παρεµποδίζουν τη βλάστηση των σπορίων ή το σχηµατισµό απρεσσορίου. Εικάζεται 

ότι τα µυκητοκτόνα αυτά παρεµποδίζουν την έκκριση υδρολυτικών ενζύµων όπως οι 

πηκτινάσες, οι κυτταρινάσες και οι πρωτεάσες τα οποία είναι απαραίτητα για τη 

διάσπαση και αποδιοργάνωση του κυτταρικού τοιχώµατος των ξενιστών. ∆ι` αυτού 

του τρόπου επηρεάζουν την παθογόνο δύναµη των φυτοπαθογόνων µυκήτων. Σε ότι 

αφορά τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, από τα παθογόνα φαίνεται ότι αυτός 

είναι υψηλός. Έρευνες επί της γενετικής της ανθεκτικόττηας στα ανιλινοπυριµιδινικά 

µυκητοκτόνα έχουν δείξει ότι η ανθεκτικότητα είναι µονογονικά ελεγχόµενη κάτι που 

σηµαίνει ότι πιθανότατα η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε αυτά τα µυκητοκτόνα µπορεί 

να συµβεί γρήγορα και να συνοδεύεται από πλήρη απώλεια της αποτελεσµατικότητας 

τους. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η διαµόρφωση στρατηγικής αποτροπής ή έστω 

καθυστέρησης ανάπτυξης της ανθεκτικότητας µε τη χρήση µειγµάτων ή εναλλαγών 

των ανιλινοπυριµιδινικών µυκητοκτόνων µε µυκητοκτόνα άλλων οµάδων µε µη-

διασταυρούµενη ανθεκτικότητα. 

 

 

2.1.2. Επαγωγείς ∆ιασυστηµατικής Ανθεκτικότητας 

Η έρευνα επί της παθογένεσης των φυτικών ασθενειών ήδη από τη δεκαετία 

του `60 έδειξε ότι είναι δυνατή η ενίσχυση της άµυνας των φυτών έναντι διαφόρων 
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παθογόνων όταν αυτά µολύνονται από κάποιο µη µολυσµατικό στέλεχος κάποιου 

παθογόνου. Έτσι τα φυτά αποκτούν µια διασυστηµατική προστασία έναντι άλλων 

παρασίτων η οποία ονοµάζεται Επαγώγιµη ∆ιασυστηµατική Ανθεκτικότητα. Αυτή 

σταδιακά διαχέεται σε ολόκληρο το φυτό και προκαλεί µια µακράς διάρκειας µη-

εξειδικευµένη ανοσία έναντι µολυσµατικών παθογόνων, περιλαµβανοµένων 

µυκήτων, ιών και βακτηρίων. Οι προσπάθειες εξήγησης του φαινοµένου έδειξαν ότι 

οι µηχανισµοί µέσω των οποίων επάγεται η ∆ιασυστηµατική Ανθεκτικότητα 

συνίστανται σε αυξηµένη παραγωγή φυτοαλεξινών, πρωτεινών σχετιζοµένων µε την 

παθογένεση καθώς και µε τροποποιήσεις στα κυτταρικά τοιχώµατα του ξενιστή λόγω 

αυξηµένης εναπόθεσης λιγνίνης.  Επιπλέον έρευνες έδειξαν αρχικά ότι ο διεγέρτης 

αυτών των αλλαγών είναι το σαλικυλικό οξύ, ενώ αργότερα αποδείχθηκε ότι 

παρόµοιο ρόλο παίζουν και το γιασµονικό οξύ όπως και το αιθυλένιο.  

Η διαπίστωση αυτή άνοιξε το δρόµο για την παραγωγή χηµικών αναλόγων 

του σαλικυλικού οξέος µε ανάλογη διεγερτική δράση. Η χρήση αυτών των 

παραγώγων ανοίγει µια νέα προοπτική στη χηµική καταπολέµηση των ασθενειών των 

φυτών. Τα παράγωγα αυτά είναι το acinbenzolar –S- methyl, το β-αµινοβουτυρικό 

οξύ (ΒΑΒΑ), και to διχλωρο-ισονικοτινικό οξύ. Από αυτά ιδιαίτερο πρακτικό 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 2 πρώτα, ενώ το διχλωρο-ισονικοτινικό οξύ γρήγορα 

εγκαταλείφθηκε λόγω της έντονης φυτοτοξικότητας που προκαλεί. Το acinbenzolar –

S- methyl δρα µέσω της µετακίνησης του κύριου µεταβολίτη του, του καρβοξυλικού 

οξέος σε όλο το φυτό. Η µετακίνηση γίνεται τόσο αποπλαστικά όσο και συµπλαστικά 

και οδηγεί σε ενεργοποίηση των µηχανισµών άµυνας που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η 

δράση αυτή είναι αντίστοιχη της δράσης του ενδογενούς σαλικυλικού οξέος. 

Η αξιοποίηση αυτών των παραγώγων σε εµπορικό επίπεδο για την 

αντιµετώπιση των ασθενειών των φυτών είναι µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 

προοπτική δεδοµένου ότι:  α) ασκείται έντονη πίεση από την πλευρά της κοινωνίας 

για µείωση των συµβατικών µυκητοκτόνων, β) πολλές ασθένειες καταπολεµούνται 

ανεπαρκώς από τα ήδη υπάρχοντα µυκητοκτόνα ενώ οι ουσίες αυτές είναι οι µόνες 

που, προς το παρόν, αντιµετωπίζουν και τις ιώσεις των φυτών,  γ) σε αρκετά 

συµβατικά µυκητοκτόνα έχει αναπτυχθεί ανθεκτικότητα και συνεπώς έχει περιοριστεί 

ή και χαθεί η αποτελεσµατικότητά τους έναντι των παθογόνων που έχουν αναπτύξει 

ανθεκτικότητα, δ) παρέχουν αποτελεσµατική προστασία για µακρύ χρονικό διάστηµα 

και ε) η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας από τα παθογόνα στα παράγωγα αυτά 

φαίνεται να είναι µικρή. Παράλληλα όµως η εφαρµογή αυτών των παραγώγων σε 

εµπορικό επίπεδο δυσχεραίνεται από ορισµένους παράγοντες όπως είναι:  α) η 

εξαρτώµενη αποτελεσµατικότητα από το φυτικό είδος και την φυσιολογική του 
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κατάσταση, β) την ενδεχόµενη µειωµένη προσαρµοστικότητα των φυτών που 

δέχονται την εφαρµογή η οποία εµφανίζεται µε τη µορφή νανισµού και µειωµένης 

απόδοσης και γ) την επιφυλακτικότητα µε την οποία πολλές φορές υποδέχεται ο 

παραγωγός τις νέες προτάσεις. 

 

2.2. Εξειδικευµένοι παρεµποδιστές  

 

2.2.1. Παρεµποδιστές του συµπλόκου ΙΙΙ του κυτοχρωµικού συστήµατος 

(στροµπιλουρίνες) 

Οι στροµπιλουρίνες αποτελούν µια σχετικά νέα οµάδα µυκητοκτόνων 

φυσικής προέλευσης, οι οποίες παρουσιάζουν κατεξοχήν προστατευτική δράση και 

είναι αποτελεσµατικές εναντίον πλήθους µυκήτων που ανήκουν στις κλάσεις των 

Ωοµυκήτων, των Ασκοµυκήτων, των Βασιδιοµυκήτων καθώς και των Ατελών 

µυκήτων. Μερικά από τα πιο σηµαντικά παθογόνα που ελέγχονται αποτελεσµατικά 

από τις ουσίες αυτές είναι οι µύκητες  Plasmopara viticola, Pythium 

aphanidermatum, Venturia inaequalis, Uncinula necator, Mycosphaerella fijiensis, 

Puccinia recondite, Rhizoctonia solani, Cercospora beticola και Alternaria solani. 

Στην οµάδα αυτή εντάσσονται προς το παρόν τα εξής 8 µόρια: azoxystrobin, 

kresoxim-methyl, trifloxystrobin, pyraclostrobin, picoxystrobin, metaminostrobin, 

famoxadone και fenamidone. Η βιολογική τους δράση συνίσταται κυρίως στην 

αναστολή της βλάστησης των σπορίων των µυκήτων, ενώ σε ότι αφορά τον 

µηχανισµό δράσης των µυκητοκτόνων αυτών συνίσταται στην παρεµπόδιση της ροής 

των ηλεκτρονίων στο σύµπλοκο των κυτοχρωµάτων bc1 της αναπνευστικής αλυσίδας.   

 Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε µυκητοκτόνα της οµάδος των 

στροµπιλουρινών θεωρείται εξαιρετικά ευχερής καθώς είναι µονογονικά ελεγχόµενη. 

Έχει διαπιστωθεί ότι αρκεί η αλλαγή ενός και µόνο αµινοξέος στη θέση Qo του 

κυτοχρώµαος για να αποκτήσουν τα µεταλλαγµένα στελέχη πολύ υψηλή 

ανθεκτικότητα στις στροµπιλουρίνες. Αυτό σηµαίνει ότι εάν δεν ληφθούν µέτρα 

αντιµετώπισης η ανθεκτικότητα θα αναπτυχθεί ταχύτατα και θα είναι πολύ ισχυρή µε 

συνέπεια την πλήρη απώλεια της αποτελεσµατικότητας των µυκητοκτόνων. Με βάση 

τα έως τώρα δεδοµένα ανθεκτικότητα σε µυκητοκτόνα αυτής της οµάδας έχει 

αναπτυχθεί µετά από συνεχείς και επαναλαµβανόµενες εφαρµογές σε ασθένειες όπως 

το Ωίδιο των σιτηρών και των κολοκυνθοειδών, το φουζικλάδιο της µηλιάς και τον 

περονόσπορο της αµπέλου. Τα προτεινόµενα από τον FRAC (Fungicide Resistance 

Action Committee) µέτρα αντιµετώπισης της ανθεκτικότητας στις στροµπιλουρίνες 

είναι τα εξής: 
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1. Ο αριθµός εφαρµογών µε στροµπιλουρίνες, θα πρέπει να είναι περιορισµένος, 

ανεξάρτητα από το αν εφαρµόζονται µόνες τους ή σε µείγµα. Ο αριθµός αυτό 

δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 2 εφαρµογές σε ένα πρόγραµµα 

καταπολέµησης που περιλαµβάνει 6-7 ψεκασµούς. 

2. Εφαρµογή των στροµπιλουρινών στη δόση που συνιστά ο παρασκευαστής. 

Αυτό εξασφαλίζει αποτελεσµατική καταπολέµηση της ασθένειας και έτσι 

καθυστερεί κατά το δυνατόν την επιλογή ανθεκτικών στελεχών µέσα στον 

πληθυσµό του παθογόνου. 

3. Εναλλαγές των στροµπιλουρινών µε άλλα µυκητοκτόνα µε διαφορετικό τρόπο 

δράσης. 

4. Εφαρµογές µειγµάτων µε κάποιο υψηλής αποτελεσµατικότητας συνοδευτικό 

µυκητοκτόνο. Αυτό το συνοδευτικό µυκητοκτόνο καλό είναι να παρουσιάζει 

και κατασταλτική δράση ή θεραπευτική δράση και βεβαίως να έχει 

διαφορετικό τρόπο δράσης ούτως ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος 

διασταυρωτής-ανθεκτικότητας. 

5. ∆εδοµένου ότι οι στροµπιλουρίνες δρουν στη βλάστηση των σπορίων 

παρεµποδίζοντάς την θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στα πολύ πρώιµα στάδια 

εκδήλωσης της επιδηµίας, στα πλαίσια προστατευτικών εφαρµογών.   

 

3. Ερευνητικές προτεραιότητες και σύγχρονες τάσεις στην χηµική 

καταπολέµηση 

Η επιτυχία της χηµικής καταπολέµησης στη σύγχρονη εποχή σε µεγάλο βαθµό 

εξαρτάται  από τα ερευνητικά επιτεύγµατα τα οποία θα προκύψουν στον τοµέα αυτό. 

Οι απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, τα τοξικολογικά δεδοµένα καθώς και τα 

δεδοµένα σχετικά µε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε παλιά µυκητοκτόνα καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη ανακάλυψης, ανάπτυξης και εισαγωγής στη γεωργική πράξη 

νέων ουσιών που θα αντικαταστήσουν µυκητοκτόνα παλιότερων γενιών. Στην 

κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε ιδιαίτερα η καλύτερη κατανόηση της βιοχηµείας των 

παθογόνων και πιο συγκεκριµένα η λεπτοµερής γνώση της µεταβολικής οδού 

βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων των µυκήτων, του τρόπου µε τον οποίο 

σχηµατίζεται το κυτταρικό τοίχωµα των µυκήτων, ο τρόπος µε τον οποίο ρυθµίζεται 

η σποροποίηση των µυκήτων ή η κυτταροδιαίρεση. Η λεπτοµερής γνώση όλων αυτών 

των παραµέτρων της φυσιολογίας των παθογόνων θα µπορούσε να αναδείξει νέους 

τρόπους δράσης των µυκητοκτόνων και να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων ουσιών. 

Επιπλέον νέους στόχους δράσης των µυκητοκτόνων θα µπορούσε να αναδείξει η 
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συνέχιση της έρευνας σχετικά µε την ύπαρξη µυκητοκτόνων φυσικών µεταβολιτών 

που παράγονται από οργανισµούς διαφόρων τύπων. 

   Ιδιαίτερη σηµασία έχει επίσης, η συνέχιση και η εντατικοποίηση της έρευνας 

σχετικά µε τη γενετική της ανθεκτικότητας των παθογόνων στα µυκητοκτόνα. Η 

λεπτοµερής γνώση της γενετικής βάσης της ανθεκτικότητας θα βοηθήσει αφενός στον 

καθορισµό και την πρόβλεψη του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε νέες ουσίες 

αλλά και στη διαµόρφωση στρατηγικών αντιµετώπισης του φαινοµένου. Για τα 

σκοπό αυτό θα ήταν επιπλέον χρήσιµο να προσδιορίζονται τα αρχικά δεδοµένα 

ευαισθησίας των πληθυσµών των παθογόνων στα διάφορα νέα µυκητοκτόνα πριν την 

έναρξη της εµπορικής τους χρήσης αλλά και να διεξάγεται συνεχής έλεγχος της 

ευαισθησίας των πληθυσµών και µετά την έναρξη χρήσης των µυκητοκτόνων 

προκειµένου να διαπιστώνονται έγκαιρα τυχόν αλλαγές της ευαισθησίας και να 

λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα ελέγχου του φαινοµένου. 

 Τέλος ιδιαίτερα χρήσιµα θα ήταν για µια επιτυχή σύγχρονη χηµική 

καταπολέµηση, περισσότερα δεδοµένα σχετικά µε τα κρίσιµα οικονοµικά όρια για 

εφαρµογή καταπολέµησης καθώς και η ανάπτυξη µοντέλων πρόγνωσης για όσο το 

δυνατό περισσότερες ασθένειες. 

 Αναµφίβολα η χρήση µυκητοκτόνων ουσιών θα συνεχίσει να παίζει το 

σηµαντικότερο ρόλο στην αντιµετώπιση των ασθενειών των φυτών και στο άµεσο 

µέλλον. Όµως, είναι αναγκαία η καταβολή προσπάθειας για την ανάπτυξη και νέων 

ουσιών οι οποίες θα είναι λιγότερο επιβλαβείς για τους οργανισµούς µη-στόχους ενώ 

παράλληλα θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί έµφαση και σε άλλες µεθόδους 

καταπολέµησης οι οποίες θα εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε την χηµική 

καταπολέµηση στα πλαίσια της ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των ασθενειών. Έτσι 

κρίνεται αναγκαία η συνέχιση των ερευνητικών προσπαθειών για δηµιουργία 

ανθεκτικών ποικιλιών στα διάφορα παθογόνα, η ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων 

παραγόντων βιολογικής καταπολέµησης καθώς και η αύξηση της συµµετοχής των 

καλλιεργητικών µεθόδων αντιµετώπισης των ασθενειών των φυτών.       
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Σύγχρονες τάσεις στην αντιµετώπιση των ζιζανίων 

Ηλίας Γ. Ελευθεροχωρινός 
Καθηγητής Ζιζανιολογίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 

Η αντιµετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούµενα φυτά είναι απαραίτητη 

προκειµένου να αποφευχθούν µειώσεις στην παραγωγή και υποβάθµιση της 

ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Οι συχνότερα χρησιµοποιούµενες µέθοδοι 

αντιµετώπισης των ζιζανίων κατά την τελευταία πενταετία, σύµφωνα µε τη διεθνή 

βιβλιογραφία, είναι η αµειψισπορά, η επιλογή αλληλοπαθητικών καλλιεργειών 

(ποικιλιών ή υβριδίων), η φυτοκάλυψη (cover crop), τα µηχανικά µέσα και τα 

ζιζανιοκτόνα. Η ηλιακή απολύµανση του εδάφους, η χρήση φλόγας για καύση των 

ζιζανίων, η προσθήκη εδαφοβελτιωτικών (soil amendment), το σύστηµα κατεργασίας 

του εδάφους ή τα βιολογικά µέσα χρησιµοποιούνται λιγότερο στην αντιµετώπιση των 

ζιζανίων. Βέβαια, οι σύγχρονες τάσεις στην αντιµετώπισης των ζιζανίων 

περιλαµβάνουν συνδυασµένη εφαρµογή µεθόδων µέσω προγραµµάτων βιολογικής 

γεωργίας (organic farming), γεωργίας ακριβείας (precision agriculture), καλλιέργειας 

γενετικώς τροποποιηµένων φυτών-ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα (GM-herbicide 

resistant crops) ή µέσω προγραµµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης (αντιµετώπισης) 

των ζιζανίων (IWM, integrated weed management). Η αντιµετώπιση των ζιζανίων 

µέσω προγραµµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης των εχθρών (IPM, integrated pest 

management), ολοκληρωµένης διαχείρισης της παραγωγής (ICM, integrated Crop 

Management) ή αειφορικής γεωργίας (sustainable agriculture) εφαρµόζεται λιγότερο 

συχνά από ό,τι η αντιµετώπιση των ζιζανίων µέσω των άλλων προαναφερθέντων 

προγραµµάτων.  

Η αµειψισπορά (κατάλληλη εναλλαγή καλλιεργειών) συµβάλλει στην 

αντιµετώπιση των προσαρµοσµένων σε µία καλλιέργεια ζιζανίων µέσω της αλλαγής 

των συνθηκών ανάπτυξής τους. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα επιλογής 

ανταγωνιστικότερων-αλληπαθητικότερων ειδών έναντι των ζιζανίων, εφαρµογής  

άλλων µέτρων αντιµετώπισης των ζιζανίων, αλλά κυρίως χρησιµοποίησης 

αποτελεσµατικότερων ζιζανιοκτόνων.  

Η  καλλιέργεια αλληλοπαθητικών φυτών (ποικιλιών ή υβριδίων), τα οποία  

έχουν την ικανότητα να εκκρίνουν στο χώρο ανάπτυξής τους ουσίες που αναστέλλουν 

το φύτρωµα ή/και την ανάπτυξη διαφόρων ζιζανίων, µπορεί να εφαρµοστεί επιτυχώς 

µόνο στα χειµερινά σιτηρά, όπου ήδη υπάρχουν ορισµένες ποικιλίες (και στη χώρα 

µας) µε τέτοιες ιδιότητες.  
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Η καλλιέργεια χειµερινών αλληλοπαθητικών σιτηρών ως φυτά κάλυψης του 

εδάφους (cover crop) κατά τη χειµερινή περίοδο και η ενσωµάτωσή τους πριν από τη 

σπορά των ανοιξιάτικων καλλιεργούµενων φυτών µπορεί να συµβάλει στη µείωση 

της ανάπτυξης ορισµένων ανοιξιάτικων ζιζανίων και να καταστήσει την ανοιξιάτικη 

καλλιέργεια λιγότερο εξαρτώµενη από ζιζανιοκτόνα. Η καλλιέργεια όµως χειµερινών 

ψυχανθών ως φυτά κάλυψης του εδάφους είναι λιγότερο αποτελεσµατική εναντίον 

των ζιζανίων, αλλά συµβάλλει περισσότερο στη βελτίωση της διαθεσιµότητας των 

θρεπτικών στοιχείων, στην προστασία του εδάφους από διάβρωση, στην  αύξηση της 

οργανικής ουσίας και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της δοµής του εδάφους. Βέβαια, η 

καλλιέργεια χειµερινών ψυχανθών ή σιτηρών ενέχει και τον κίνδυνο εξάντλησης της 

υγρασίας του εδάφους σε περιόδους ξηρασίας, µείωσης της ανάπτυξης του 

καλλιεργούµενου φυτού (λόγω αλληλοπαθητικών ιδιοτήτων του φυτού κάλυψης) και 

οψίµισης της σποράς του καλλιεργούµενου φυτού σε υγρά και ψυχρά εδάφη. 

Η κατεργασία του εδάφους µε µηχανικά σκαλιστήρια ή φρεζοσκαλιστήρια 

µετά την εγκατάσταση των γραµµικών καλλιεργειών συµβάλλει - εκτός από τη 

δηµιουργία ευνοϊκών εδαφικών συνθηκών για την ανάπτυξη των καλλιεργούµενων 

φυτών - στην αντιµετώπιση των ζιζανίων που αναπτύσσονται µεταξύ των γραµµών 

τους. Η µέθοδος όµως αυτή αδυνατεί να αντιµετωπίσει τα ζιζάνια που αναπτύσσονται 

πάνω στις γραµµές των καλλιεργούµενων φυτών, τα οποία είναι και τα πιο 

ανταγωνιστικά. Εποµένως, αυτή µπορεί να εφαρµοστεί επιτυχώς µόνο σε συνδυασµό 

µε γραµµική εφαρµογή ζιζανιοκτόνων.  

Η αντιµετώπιση των ζιζανίων µε ζιζανιοκτόνα είναι η πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενη µέθοδος στα φυτά µεγάλης καλλιέργειας, επειδή αναµφίβολα τα 

ζιζανιοκτόνα πλεονεκτούν έναντι των περισσότερων µεθόδων που προαναφέρθηκαν 

στο ότι α) µπορούν να εφαρµοστούν για την καταπολέµηση ζιζανίων σε µη γραµµικές 

καλλιέργειες (π.χ. χειµερινά σιτηρά), β) εξασφαλίζουν έγκαιρη καταπολέµηση των 

ζιζανίων (µετά από προσπαρτική ή προφυτρωτική εφαρµογή), µε αποτέλεσµα την 

εξάλειψη του ανταγωνισµού από τα καλλιεργούµενα φυτά στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξής τους, που είναι και τα πιο καθοριστικά για την απόδοση, γ) είναι 

περισσότερο αποτελεσµατικά για ορισµένα πολυετή ζιζάνια, δ) δεν καταστρέφουν τη 

δοµή του εδάφους όπως τα µηχανήµατα κατεργασίας, ε) έχουν ευρύ φάσµα δράσης, 

στ) εκδηλώνουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τη δράση τους, ζ) έχουν συνήθως 

σταθερή αποτελεσµατικότητα µετά από κάθε εφαρµογή, η) είναι χαµηλού κόστους, 

και θ) συµβάλλουν στη µείωση της διάβρωσης των επικλινών εδαφών. Βέβαια, η 

εφαρµογή τους, ορισµένες φορές, εµφανίζει προβλήµατα µειωµένης 

αποτελεσµατικότητας (εξαιτίας των συνθηκών του περιβάλλοντος, του τύπου του 
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εδάφους, του είδους και του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων), ενώ η µη ορθή χρήση 

τους 1) προκαλεί προβλήµατα φυτοτοξικότητας στην ίδια ή την επόµενη καλλιέργεια 

(υπολείµµατα), 2) έχει δυσµενείς επιδράσεις σε οργανισµούς µη στόχους, 3) αυξάνει 

την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικών στην καταπολέµηση βιοτύπων ζιζανίων, και 

4) συµβάλλει στη ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι η αµειψισπορά, η επιλογή αλληλοπαθητικών καλλιεργειών, η 

φυτοκάλυψη, τα µηχανικά µέσα και άλλα καλλιεργητικά µέτρα είναι 

συµπληρωµατικές και όχι εναλλακτικές των ζιζανιοκτόνων µέθοδοι αντιµετώπισης 

των ζιζανίων.   

Η συνδυασµένη εφαρµογή φυσικών µεθόδων (ανταγωνιστικές-

αλληλοπαθητικές ποικιλίες, αµειψισπορά, φυτοκάλυψη, σύστηµα κατεργασίας, 

βιολογικά µέσα κ.α.) µέσω προγραµµάτων βιολογικής (οργανική, οικολογική) 

γεωργίας αδυνατεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα ζιζάνια, επειδή οι µέθοδοι 

αυτές, όπως προαναφέρθηκε, είναι συµπληρωµατικές και όχι εναλλακτικές των 

ζιζανιοκτόνων (τα οποία θεωρούνται ως τα πιο αποτελεσµατικά).  

Η αντιµετώπιση των ζιζανίων µέσω της γεωργίας ακριβείας είναι 

αποτελεσµατική, αφού βασίζεται στην εφαρµογή του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου 

(ανάλογα µε το είδος των ζιζανίων), της κατάλληλης δόσης του (ανάλογα µε την 

πυκνότητα των ζιζανίων), στον κατάλληλο χρόνο, µε τον ακριβέστερο και ορθότερο 

τρόπο. Η επιτυχής όµως εφαρµογή της προϋποθέτει πληροφορίες από συστήµατα 

υψηλής τεχνολογίας όπως είναι 1) τα συστήµατα λήψης αεροφωτογραφιών αγρού 

(τηλεπισκόπηση), 2) τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών (GIS, Geographic 

Information Systems) για επεξεργασία και ανάλυση των εικόνων αγρού µε σκοπό τον 

προσδιορισµό των ειδών, της πυκνότητας και του τρόπου κατανοµής των ζιζανίων 

στον αγρό, 3) το παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού θέσης (GPS, Global Positioning 

System) για δηµιουργία χαρτών κατανοµής των ζιζανίων εντός του αγρού, 4) ο 

φερόµενος-σε ελκυστήρα-υπολογιστής µε GPS και τον χάρτη κατανοµής ζιζανίων 

εντός του αγρού (όπως αποτυπώθηκε από την GIS-ανάλυση), και 5) ο ελεγχόµενος 

(από τον υπολογιστή) ψεκαστήρας ακριβείας για κατά θέσεις ψεκασµό διαφορετικών 

ζιζανιοκτόνων και δόσεων. Βέβαια, παρά τα προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα, η 

αντιµετώπιση των ζιζανίων µέσω της γεωργίας ακριβείας δεν έχει επεκταθεί 

σηµαντικά πιθανώς λόγω του υψηλού κόστους της απαιτούµενης τεχνολογίας (για 

λήψη των πληροφοριών), αλλά και λόγω της αδυναµίας 1) προσδιορισµού µικρών 

πυκνοτήτων ζιζανίων ή µεγάλων πυκνοτήτων σε µικρή έκταση, 2) αναγνώρισης 

αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτηρά, 3) ακριβούς προσδιορισµού των ορίων ανεκτής 
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πυκνότητας των ζιζανίων, και 4) ακριβείας ψεκασµού (εκεί όπου υπάρχουν µόνο 

ζιζάνια) εξαιτίας της ανοµοιόµορφης κατανοµής των ζιζανίων εντός του αγρού. 

Η αντιµετώπιση των ζιζανίων µε γενετικώς τροποποιηµένα (ΓΤ) φυτά-

ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα κάλυψε το 2005 έκταση 738 εκατοµµυρίων  

στρεµµάτων (το σύνολο των γενετικώς τροποποιηµένων φυτών ήταν 900 εκατ. 

στρέµµατα), µε τη σόγια να καταλαµβάνει την πρώτη θέση και να ακολουθείται από 

τον αραβόσιτο, το βαµβάκι και την ελαιοκράµβη. Βέβαια, η καλλιέργεια των ΓΤ 

φυτών περιορίστηκε κυρίως στις ΗΠΑ, Αργεντινή, Καναδά, Βραζιλία και Κίνα. 

Αντίθετα, οι χώρες της Ευρώπης όπως Γερµανία, Πορτογαλία και Γαλλία 

καλλιέργησαν πρόσφατα ΓΤ υβρίδια αραβοσίτου σε περιορισµένη έκταση 

προκειµένου να τα αξιολογήσουν και κυρίως να αποκτήσουν δεδοµένα για τη 

δυνατότητα συνύπαρξης αυτών των ΓΤ καλλιεργειών µε συµβατικές ή καλλιέργειες 

βιολογικής γεωργίας. 

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των ζιζανίων θεωρείται πλέον το συχνότερα 

εφαρµοζόµενο σύστηµα αντιµετώπισης των ζιζανίων. Η αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση των ζιζανίων µέσω του συστήµατος αυτού βασίζεται στη συνδυασµένη 

εφαρµογή των κατάλληλων µεθόδων και όπου η χρήση των ζιζανιοκτόνων 

περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο. Βέβαια, το σηµαντικότερο στοιχείο του 

συστήµατος αυτού είναι η επιλογή των καταλληλότερων ζιζανιοκτόνων βάσει 

ποσοτικοποιηµένων κριτηρίων (παράµετροι) όπως είναι  1) το είδος και ο χρόνος 

εµφάνισης των ζιζανίων, 2) η ευαισθησία των ζιζανίων στα εγκεκριµένα ζιζανιοκτόνα 

(αποτελεσµατικότητα, τρόπος δράσης, φάσµα δράσης), 3) η αντοχή των ποικιλιών ή 

υβριδίων στα ζιζανιοκτόνα (εκλεκτικότητα), 4) ο απαιτούµενος χρόνος µεταβολισµού 

των ζιζανιοκτόνων εντός των καλλιεργούµενων φυτών (παρουσία ή µη 

υπολειµµάτων), 5) η εποχή σποράς του φυτού (καθορίζει το είδος και τον τρόπο 

εµφάνισης των ζιζανίων και, ως εκ τούτου, το είδος και την υπολειµµατική διάρκεια 

του ζιζανιοκτόνου που θα εφαρµοστεί),  6) η δυνατότητα άρδευσης [καθορίζει τον 

τρόπο ενσωµάτωσης (µηχανική ή άρδευση) του ζιζανιοκτόνου εδάφους], 7) ο τύπος 

εδάφους και ειδικότερα η περιεκτικότητά του σε οργανική ουσία [καθορίζει την 

επιλογή του ζιζανιοκτόνου (µε βάση το συντελεστή προσρόφησης και το βαθµό 

έκπλυσης) και τη δόση εφαρµογής του (µικρότερες δόσεις σε εδάφη µε χαµηλή 

περιεκτικότητα σε οργανική ουσία)], 8) οι ειδικοί τοπικοί περιβαλλοντικοί στόχοι 

(προστατευµένες περιοχές και οργανισµοί µη στόχοι), 9) η συνδυαστικότητα των 

ζιζανιοκτόνων µε άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα,  10) το κόστος. Γενικώς, στην 

ολοκληρωµένη διαχείριση των ζιζανίων χρησιµοποιούνται τα ζιζανιοκτόνα που έχουν 

1) τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα για τα ζιζάνια, 2) την ελάχιστη επίδραση στους 
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οργανισµούς-µη στόχους (χειριστές, καταναλωτές, µέλισσες, ωφέλιµα αρθρόποδα, 

πτηνά, ψάρια κ.λπ.), 3) συµβατότητα µε τη στρατηγική διαχείρισης των ανθεκτικών 

βιοτύπων ζιζανίων, 4) το µικρότερο βαθµό έκπλυσης και 5) τον ταχύτερο ρυθµό 

αποδόµησης-διάσπασης σε µη τοξικές ουσίες εντός των καλλιεργούµενων φυτών και 

στο έδαφος. Επιπρόσθετα, στην εφαρµογή αυτών των συστηµάτων λαµβάνεται 

µέριµνα ώστε οι χειριστές των ψεκαστικών µηχανηµάτων να είναι κατάλληλα 

εκπαιδευµένοι, να φορούν ειδικά ρούχα κατά την εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων και 

να χρησιµοποιούν µεγάλης ακρίβειας ψεκαστικά µηχανήµατα που έχουν ελεγχθεί 

ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη εφαρµογή των ζιζανιοκτόνων.  

Τα όσα προαναφέρθηκαν δείχνουν ότι η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 

ζιζανίων είναι εφικτή και µάλιστα µε τη µικρότερη επιβάρυνση στον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της εφαρµογής προγραµµάτων 

ολοκληρωµένης διαχείρισης (αντιµετώπισης) των ζιζανίων, τα οποία συµβάλλουν 1) 

στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ζιζανίων, 2) στην παραγωγή επαρκών 

ποσοτήτων, καλής ποιότητας και υψηλής ασφάλειας γεωργικών προϊόντων, 3) στη 

µείωση των προβληµάτων υγείας από έκθεση σε υπολείµµατα ζιζανιοκτόνων, 4) στη 

µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από ζιζανιοκτόνα και, 5) στη µείωση των 

δυσµενών επιδράσεων σε οργανισµούς µη στόχους. 
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∆ιαχείριση της Ανθεκτικότητας των εντόµων στα εντοµοκτόνα,  

νέες τάσεις στην παραγωγή εντοµοκτόνων 

 

Φίλιππος Μ. Ιωαννίδης, 
Υπηρεσία Φυτοπροστασίας, Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε. 

 

Η ανθεκτικότητα των εντόµων στα εντοµοκτόνα είναι πολύ σοβαρό 

παγκόσµιο πρόβληµα µε τεράστιες οικονοµικές επιπτώσεις στην παραγωγή των 

γεωργικών προϊόντων. 

Μέχρι σήµερα 540 είδη εντόµων (µερικά µεγάλης γεωργικής σηµασίας) έχουν 

αναπτύξει ανθεκτικότητα σε µία ή σε περισσότερες κατηγορίες τοξικών ουσιών. 

Η Ανθεκτικότητα των εντόµων στα εντοµοκτόνα ορίζεται ως µια 

κληρονοµήσιµη αλλαγή στην ευαισθησία ενός πληθυσµού η οποία οδηγεί σε 

επανειληµµένη αποτυχία ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος να ελέγξει έναν 

πληθυσµό στον αναµενόµενο βαθµό, σύµφωνα µε τις συνιστώµενες οδηγίες της 

ετικέτας. 

Στην Ελλάδα οξύτατο πρόβληµα αποτελεί η αντιµετώπιση των αφίδων και 

ειδικότερα της Myzus nicotianae στον καπνό της Myzus persicae σε οπωρώνες 

ροδακινιάς της Aphis gossypii στο βαµβάκι και σε άλλες καλλιέργειες, της ψύλλας 

της αχλαδιάς και της καρπόκαψας της µηλιάς Cydia pomonella.Τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει τεράστιο πρόβληµα αντιµετώπισης, στις ετήσιες καλλιέργειες, αρκετών 

λεπιδοπτέρων όπως Spodoptera exigua, Mamestra brassicae και φυσικά του 

πράσινου σκουληκιού Helicoverpa armigera.  

Η διαχείριση της ανθεκτικότητας (resistance management) αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη και  πρώτης επιλογής θέµα στην φυτοπροστασία και θα πρέπει να 

αποτελεί µέρος του σχεδιασµού του ΙΡΜ της ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των 

εχθρών. 

Προοπτικές για ανάπτυξη στρατηγικών ελέγχου της ανθεκτικότητας 

(resistance management) είναι τα τελευταία χρόνια αρκετά ελπιδοφόρες και 

εφαρµόσιµες γιατί υπάρχει αρκετή γνώση στη βιοχηµεία, µοριακή γενετική, 

µηχανισµούς ανθεκτικότητας, οικολογία, δυναµική πληθυσµών, προσδιορισµό όσον 

αφορά την ανθεκτικότητα.  

Στην Ελλάδα πολλά έντοµα γεωργικής σηµασίας έχουν αναπτύξει 

ανθεκτικότητα (πίνακας 1) ενώ για αρκετά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις. 

 



 

Πίνακας 1: Ανθεκτικότητα εντόµων γεωργικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. 

 
 

Κύριοι στόχοι για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας είναι: 

 

• Σωστή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για αποφυγή ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας. 

• Ελαχιστοποίηση του ρυθµού ανάπτυξης της ανθεκτικότητας. 

• Μετατροπή ανθεκτικών πληθυσµών σε περισσότερο ευαίσθητους και διατήρηση 

της ανθεκτικότητας σε επίπεδα χαµηλότερα κάποιων ορίων.  

 

Αρχές διαχείρισης της ανθεκτικότητας. 

 

Υπάρχουν ορισµένες αρχές που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στη 

φυτοπροστασία ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ανθεκτικότητας ή να 

επιτυγχάνεται µεγάλη χρονική καθυστέρηση εµφάνισης της ανθεκτικότητας. 

Οι αρχές αυτές είναι: 

 

1. Ποικιλία µεθόδων ελέγχου. Εφαρµογή ΙΡΜ προγραµµάτων. 

2. Περιορισµένη χρήση εντοµοκτόνων ελάττωσης της πίεσης επιλογής (selection 

pressure). 
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3. ∆ιατήρηση των ευαίσθητων ατόµων ενός πληθυσµού  

α) Μετανάστευση ευαίσθητων ατόµων προς και από µια καλλιέργεια,  

β) Να παραµένουν αψέκαστες λωρίδες ή αγροί ώστε να διατηρούνται οι 

ευαίσθητοι πληθυσµοί. Τα περισσότερα παραδείγµατα ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας έχουν παρουσιασθεί  σε περιοχές µε πολλές και καθολικές 

επεµβάσεις. 

4. Προσδιορισµός της ανθεκτικότητας νωρίς. 

 

Στρατηγική για διευθέτηση ανθεκτικότητας.  

 

Ο Γεωργίου από το 1983 έχει κατατάξει σε τρεις κατηγορίες τις µεθόδους για 

προσέγγιση της διευθέτησης της ανθεκτικότητας. Όπως αναφέρονται στον πίνακα 2. 

Οι µέθοδοι αυτές, στο πέρασµα του χρόνου, έχουν δοκιµασθεί και εφαρµοσθεί στην 

πράξη σε αρκετές περιπτώσεις µε µεγάλη επιτυχία.  

 

Πίνακας 2. Χηµικές στρατηγικές για διευθέτηση ανθεκτικότητας (Georghiou, 1983) 

 

Α. Μετριασµός στο χειρισµό (management by moderation) 

• Χαµηλές δόσεις, επιβίωση µιας αναλογίας ευαίσθητων γονότυπων. 

• Μικρότερη συχνότητα επεµβάσεων. 

• Εντοµοκτόνα µε µικρή διάρκεια. 

• Αποφυγή SLOW- RELEASE συσκευασιών. 

• Εφαρµογή κυρίως εναντίον των τέλειων. 

• Τοπική εφαρµογή παρά καθολική εφαρµογή. 

• ∆ιατήρηση καταφυγίων (REFUGIA). 

• Υψηλότερα επίπεδα ανοχής των εχθρών για την εφαρµογή των εντοµοκτόνων. 

 

Β. ∆ιευθέτηση µε την µέθοδο του κορεσµού (management by saturation).  

• Καθιστώντας R γονίδια λειτουργικά υποχωρητικά χρησιµοποιώντας υψηλές 

δόσεις. 

• Καθήλωση των µηχανισµών αποικοδόµησης µε συνεργιστές. 

Γ. ∆ιευθέτηση µε πολλαπλή επίθεση (management by multiple attack). 

• Συνδυασµός εντοµοκτόνων (mixtures). 

• Εναλλαγή εντοµοκτόνων. 
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Παρακάτω αναφέρονται ορισµένα παραδείγµατα αντιµετώπισης της 

ανθεκτικότητας µε τη στρατηγική της διευθέτησης µε πολλαπλή επίθεση. 

 

Σε πειράµατα αγρού για την αντιµετώπιση του θρίπα εσπεριδοειδών, στην 

Καλιφόρνια, ο οποίος αναπτύσσει ανθεκτικότητα πολύ γρήγορα, η εναλλαγή δύο 

εντοµοκτόνων έδωσε καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε το µίγµα αυτών σε µισές 

δόσεις ή από τη συνεχή χρήση του ίδιου του εντοµοκτόνου. 

Η χρήση µίγµατος πυρεθρίνης permethrin µε ένα από τα οργανοφωσφορικά 

µεθύλ-παραθείο,chlopyrifos και του καρβαµιδικού methomyl είχαν συνεργιστική 

δράση πετυχαίνοντας καλύτερη αποτελεσµατικότητα, µειώνοντας αρκετά τις δόσεις 

των µεµονωµένων επεµβάσεων στην αντιµετώπιση του Heliothis zea (boddie) στο 

καλαµπόκι και του Heliothis virescens στον καπνό. 

Ο Sawicki από το 1975 αναλύει διεξοδικώς, δίνοντας αρκετά παραδείγµατα 

ανάπτυξης ανθεκτικότητας από τη συνεχή χρήση ενός εντοµοκτόνου ή από την κακή 

επιλογή εναλλαγής εντοµοκτόνων. Τα περισσότερα παραδείγµατα ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας είναι από τη συνεχή χρήση ενός εντοµοκτόνου ή άλλων 

εντοµοκτόνων της ίδιας οµάδας σε ακολουθία, συνεχή επανάληψη (sequent), αυτό 

είναι γνωστό από τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε η ανθεκτικότητα να δηµιουργεί 

προβλήµατα στην αντιµετώπιση των εντόµων. 

Παρακάτω δίνονται λεπτοµέρειες και προϋποθέσεις για το πώς να 

χρησιµοποιούνται τα µίγµατα και οι εναλλαγές.  

 

Μίγµατα (mixture) δραστικών ουσιών. 

Όταν χρησιµοποιούµε στην αντιµετώπιση των εντόµων µίγµα δύο εντοµοκτόνων 

θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

 

1. Εντοµοκτόνα να έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης, αν έχουν και διαφορετικό 

τρόπο αποικοδόµησης το µίγµα θα είναι ισχυρός παράγοντας διευθέτησης της 

τυχόν υπάρχουσας ανθεκτικότητας. 

2. ∆ιαφορετικό µεταβολισµό π.χ. πυρεθρίνη + καρβαµιδικό. 

3. Άτοµα που επιβιώνουν από το ένα εντοµοκτόνο θανατώνονται από άλλο. 

4. Πρακτική των µιγµάτων ελάττωσης της δόσης του κάθε εντοµοκτόνου 

ιδιαίτερα όταν τα ετεροζύγωτα (RS) του πληθυσµού είναι υποχωρητικά ή 

ηµικυρίαρχα (semi-dominant). 

5. Μίγµατα 2 εντοµοκτόνων σε πλήρεις δόσεις. Ετεροζύγωτα (RS), κυρίαρχα. 
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6. Τα εντοµοκτόνα και µυκητοκτόνα στα µίγµατα θα πρέπει να έχουν σχεδόν  

την ίδια υπολειµµατική δράση.  ∆ιότι εάν δεν έχουν τα φυτοφάρµακα µε τη 

µεγαλύτερη υπολειµµατικότητα θα συνεχίζει να επιλέγει ανθεκτικά άτοµα. 

7. Να µην υπάρχει διασταυρούµενη ανθεκτικότητα µεταξύ των εντοµοκτόνων 

και µυκητοκτόνων στο µίγµα (διαφορετικές οµάδες). 

8. Τα µίγµατα θα πρέπει να εφαρµόζονται από την αρχή όπου υπάρχουν 

ενδείξεις για ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 

 

 

Εναλλαγή Εντοµοκτόνων (Alternation) 

 

Κυκλική Εναλλαγή Εντοµοκτόνων (Rotation) 

 

Σε κάθε γενεά διαφορετικό εντοµοκτόνο. Ακόµη εναλλαγή εντοµοκτόνων 

στην ίδια γενεά. Γιατί κατά κανόνα τα ανθεκτικά άτοµα στα Εντοµοκτόνα έχουν 

µικρότερη προσαρµοστικότητα στον πληθυσµό. 

 

Για την αντιµετώπιση της ανθεκτικότητας των εντόµων κατά κανόνα η 

εναλλαγή είναι προτιµότερη από τα µίγµατα γιατί δεν υπάρχουν εντοµοκτόνα µε 

µηδενικό κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

Μια άλλη µέθοδος διευθέτησης της ανθεκτικότητας είναι η χρήση 

εντοµοκτόνων τα οποία έχουν αρνητική συσχέτιση σε επίπεδο διασταυρωτής 

ανθεκτικότητας (negative correlated cross-resistance). Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί η περίπτωση εναλλαγής πυρεθρινών µε καρβαµιδικά στην αντιµετώπιση του 

δορυφόρου της πατάτας. 

Μια βασική αρχή αποφυγής ή καθυστέρησης χρονικά της εµφάνισης της 

ανθεκτικότητας είναι να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης του 

παρασκευάσµατος που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας ή στην άδεια 

έγκρισης κυκλοφορίας του προϊόντος. Ειδικά στις νέες άδειες έγκρισης κυκλοφορίας 

συµπεριλαµβάνονται και πληροφορίες για την επικινδυνότητα ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας του νέου προϊόντος (Resistance Risk Assessment). Ένα παράδειγµα, 

αναφέρεται το περιεχόµενο της ετικέτας του εντοµοκτόνου Spinosad για οδηγίες 

χρήσης του σκευάσµατος ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 
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Περιεχόµενο ετικέτας διαχείρισης ανθεκτικότητας ενός νέου εντοµοκτόνου 

(SPINOSAD)  

 

Για µείωση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται να 

ακολουθούνται τα παρακάτω: 

• Εφαρµογή µη χηµικών µεθόδων και πρακτικών ολοκληρωµένης διαχείρισης 

ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσµός των εντόµων - στόχων σε χαµηλά επίπεδα. 

• Επεµβάσεις µε LASER 48SC νωρίς, όταν ο πληθυσµός των εντόµων – στόχων 

είναι σε χαµηλά επίπεδα. 

• Πλήρης κάλυψη των φυτών (φύλλα, καρποί) µε το ψεκαστικό υγρό. 

• Εφαρµογή των εγκεκριµένων δόσεων και όχι µικρότερων. 

• Να µην εφαρµόζεται σε συνεχόµενες γενεές του ίδιου εντόµου. 

• Περιορισµός των επεµβάσεων σε δύο (2) ανά γενεά του κάθε εντόµου – 

στόχου και εναλλαγή για την επόµενη γενεά µε εντοµοκτόνα άλλων χηµικών 

οµάδων που δεν εµφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε το spinosad. 

Μέχρι σήµερα, δεν έχει διαπιστωθεί διασταυρωτή ανθεκτικότητα του spinosad  

(οµάδα spinosyns) µε τα λοιπά κυκλοφορούντα εντοµοκτόνα.    

 

 

Παρακάτω δίνονται µερικά παραδείγµατα διαχείρισης ανθεκτικότητας ή 

προγράµµατος που εφαρµόζονται για αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικότητας, για 

µερικούς πολύ σοβαρούς εχθρούς των καλλιεργειών. 

Βασικό σηµείο στρατηγικής για αντιµετώπιση του Heliothis armigera (πράσινο 

σκουλήκι) πρέπει να είναι:  

• Περιορισµός της µεµονωµένης χρήσης πυρεθρινών. 

• Χρήση µιγµάτων εντοµοκτόνων µε συνεργηστική δράση. 

• Εκλογή διαφορετικών τύπων εντοµοκτόνων. 

• Ένα εντοµοκτόνο να µη χρησιµοποιείται περισσότερο από δύο φορές το 

χρόνο. 

• Άριστη περίοδος εφαρµογής είναι η περίοδος της µεγίστου εκκόλαψης των 

αυγών. 

• Συνδυασµός εφαρµογών για το πράσινο σκουλήκι και στις άλλες 

καλλιέργειες. 

• Μίγµατα εντοµοκτόνων είναι η άµεση µέθοδος για τον έλεγχο των 

ανθεκτικών εντόµων.  
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Πρόληψη ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα Ακαρεοκτόνα METI’S 

 

Παρόλο το ότι υπάρχουν χαρακτηριστικές διαφορές στο χηµικό τύπο των 

τεσσάρων νέων ακαρεοκτόνων Fenazaquin, Fenpyroximate, Tebufunpyrad και 

Pyridaben, εµφανίζεται να έχουν τον ίδιο τρόπο δράσης στον ίδιο στόχο µε την 

Rotenone στην αλυσίδα 5-5 µεταφοράς ηλεκτρονίων στα µιτοχόνδρια METI’S  

(mitochondrial electron transport inhibitor). Η δυνατότητα ανάπτυξης 

διασταυρούµενης ανθεκτικότητας µεταξύ αυτών των ακαρεοκτόνων αναγνωρίσθηκε 

ότι ήταν πολύ πιθανή. Αµέσως δηµιουργήθηκε η ανάγκη ανάπτυξης ενός σχεδίου 

αντιµετώπισης αυτού του ενδεχοµένου. ∆ια µέσω του IRAC οι εταιρείες παρασκευής 

αυτών των ακαρεοκτόνων αποφάσισαν να περιορίσουν την εφαρµογή τους σε µια 

επέµβαση κατά περιοχή κάθε χρόνο. Επίσης, αποφάσισαν να αναγράφεται στην 

ετικέτα του προϊόντος και τα άλλα τρία ακαρεόκτονα που έχουν τον ίδιο τρόπο 

δράσης. Αυτή η προσπάθεια ήταν ένα πρώτο βήµα συνεργασίας µεταξύ των 

Βιοµηχανιών ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα αυτών των νέων 

ακαρεοκτόνων.    

 

∆υο άλλες µεγάλες κατηγορίες εµφάνισης νέων εντοµοκτόνων την τελευταία 

πενταετία είναι  

α) η οµάδα των νεονικοτινοειδών (neonicotinoids) τα οποία έχουν σχεδόν ίδιο 

τρόπο δράσης µε την πολύ παλιά Νικοτίνη, οπότε η οι πιθανότητες ανάπτυξης  

ανθεκτικότητας είναι µεγάλες για αυτό οι Εταιρείες παρασκευής αυτών των 

εντοµοκτόνων θα πρέπει από κοινού να αναπτύξουν ένα πρόγραµµα πρόληψης 

ανάπτυξης ανθεκτικότητας όπως για τα ακαρεοκτόνα ΜΕΤΙ’S. 

Τα κυριώτερα νεονικοτινοειδή µε έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα είναι τα 

ακόλουθα: 

 

      Νεονικοτινοειδή   (neonicotinoids) 

Acetamiprid Profil 

Imidacloprid Gaucho 

Thiacloprid Calypso  

thiamethoxan Actara  

 

Οι Tomizawa και Casida το 2003 σε µια εκτεταµένη αναλυτική αναφορά για 

τα νέα γενιά εντοµοκτόνων τα νεονικοτινοειδή (neonicotinoids) περιγράφουν ότι 
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µερικά έντοµα όπως τα Bemisia tabaci, Myzus persicae, Myzus nicotianae,και 

Leptinotarsa decemlineata έχουν αναπτύξει τρεις τύπους ανθεκτικότητας στο 

imidacloprid. Αυτή η σπουδαία οµάδα εντοµοκτόνων µπορεί, αν χρησιµοποιηθεί µε 

µεγάλη προσοχή στα προγράµµατα ΙΡΜ µπορεί να καθυστερήσει η εµφάνιση της 

ανθεκτικότητας για δεκαετίες. 

 

β) εντοµοκτόνα που περιέχουν την κρυσταλλική πρωτεΐνη του βακτηρίου 

Bacillus thurigiensis µε εξειδικευµένη δράση αναλόγως της φυλής του βακίλου, Β.Ι. 

krustaki για λεπιδόπτερα του Β.Ι. tenebrionis για κολεόπτερα, του Β.Ι. israelensis   

για τα κουνούπια κ.τ.λ. 

 

Λήψη άµεσων µέτρων αντιµετώπισης πιθανής ανθεκτικότητας. 

 

Αν υπάρχουν βάσιµες υποψίες για ανθεκτικότητα τότε α). ∆εν ξαναψεκάζουµε 

µε το ίδιο εντοµοκτόνο β). Ζητάµε βοήθεια από ειδικούς στην φυτοπροστασία και 

ειδικούς στην ανθεκτικότητα. 

• Προσωρινά γρήγορη απόφαση για τον επόµενο ψεκασµό βασιζόµενοι στις 

µέχρι τώρα επιστηµονικές γνώσεις και εµπειρία. 

• Προσδιορισµός της αιτίας ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

• Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης της Ανθεκτικότητας. 

 

Για την τελική διευθέτηση της ανθεκτικότητας και λήψη µέτρων πρέπει να 

απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα: 

• Πόσο ανθεκτικός είναι ο πληθυσµός 

• Τι ποσοστό του πληθυσµού είναι ανθεκτικό. 

• Υπάρχει διασταυρούµενη ανθεκτικότητα (cross-resistance) 

• Μηχανισµός ή µηχανισµοί ανθεκτικότητας 

• Πως κληρονοµείται η ανθεκτικότητα  

• Προσαρµοστικότητα των ανθεκτικών ατόµων στον πληθυσµό. 

 

Κατά κανόνα το 80-90% των περιπτώσεων των εντόµων που έχουν αναπτύξει 

ανθεκτικότητα στην Ελλάδα έχουν αναπτύξει και σε άλλες χώρες και υπάρχουν 

πληροφορίες για µερικά από τα παραπάνω ερωτήµατα οπότε ένας που αποφασίζει για 

το χειρισµό της διευθέτησης της ανθεκτικότητας απευθύνεται και συνεργάζεται µε 

τους ειδικούς φυτοπροστασίας στην ανθεκτικότητα που γνωρίζουν και 

παρακολουθούν τη διεθνή βιβλιογραφία ή συλλέγουν απαντήσεις στα ανωτέρω.   
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IRAC (Insecticide resistance action committee): έχει κατατάξει τα 

εντοµοκτόνα και µυκητοκτόνα αναλόγως του τρόπου δράσης τους σε διαφορετικές 

κατηγορίες και προτρέπει ο τρόπος δράσης των εντοµοκτόνων να χρησιµοποιείται ως 

βασική αρχή σκέψης για ένα αποτελεσµατικό και διαχρονικό σύστηµα ∆ιαχείρισης 

της ανθεκτικότητας (insecticide resistance management).  

∆ιεύθυνση λήψης πινάκων εντοµοκτόνων: www.irac-online.org. Αυτή η 

κατάταξη του IRAC του τρόπου δράσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών  βοηθάει 

τους Γεωπόνους, Συµβούλους, ειδικούς φυτοπροστασίας, πωλητές 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων και όσους άλλους εµπλέκονται και αποφασίζουν για 

εφαρµογή εντοµοκτόνων, να διαλέγουν τα αντίστοιχα εντοµοκτόνα ή ακαρεοκτόνα 

για ένα πρόγραµµα διαχείρισης.  

Όταν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα σε ένα εντοµοκτόνο δεν χάνει την 

αποτελεσµατικότητα του µόνο αυτό αλλά και τα άλλα εντοµοκτόνα τα οποία ανήκουν 

στην ίδια οµάδα γιατί και αυτά έχουν τον ίδιο τρόπο δράσης, δηλαδή έχουν 

διασταυρωτή ανθεκτικότητα (cross resistance). Για αυτό όταν εναλλάσσουµε τα 

εντοµοκτόνα σε ένα πρόγραµµα αντιµετώπισης θα πρέπει να προέρχονται από 

διαφορετική οµάδα µε διαφορετικό τρόπο δράσης. Με αυτό τον τρόπο 

προστατεύουµε την αποτελεσµατικότητα των εντοµοκτόνων και έχουµε καθυστέρηση 

εµφάνισης της ανθεκτικότητας. 

Μετά από αρκετές αποτυχίες στο παρελθόν µε τη δηµιουργία ανθεκτικότητας 

πολλών γεωργικών  εχθρών από κακή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

απόκτηση αρκετών εµπειριών και γνώσεων, η ανθεκτικότητα τώρα είναι 

διευθετήσιµη  και µε σωστό χειρισµό των φυτοφαρµάκων µπορεί να διατηρείται σε 

χαµηλά επίπεδα ή να αποφεύγεται. Αυτό είναι κρίσιµο βήµα για µια αειφορική 

φυτοπροστασία. Η µελέτη της ανθεκτικότητας πρέπει να είναι µέρος των 

ολοκληρωµένων συστηµάτων φυτοπροστασίας ΙΡΜ. 
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