
Δρ Ζώης Δ. Ζαρταλούδης



EcoVariety
Ανάδειξη τοπικών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων

• Η ποιότητα των καρπών, των φυσικά παραγόμενων (αυτοφυών) 
ειδών, προέρχεται από ένα πολύ-παραγοντικό σύστημα.

• Αναλύοντας αυτό το σύστημα διακρίνουμε την συνεργασία αλλά 
και πολλές φορές την μάχη μεταξύ πολλών παραγόντων.

• Π.χ. Η καταπόνηση (stress) από υψηλής έντασης ηλιακή 
ακτινοβολία ωθεί το φυτό στην σύνθεση αντιοξειδωτικών ουσιών 
(πολυφαινολών κ.ά) για την άμυνά του, γεγονός που αποτελεί 
ποιοτικό στοιχείο των φρούτων που παράγει.



7 φυτά προς καλλιέργεια

Cornus mas

Απαιτεί 
ηλιοφάνεια, 
προτιμά σχετικά 
υγρά καλά 
στραγγιζόμενα
εδάφη, πλούσια σε 
οργανική ουσία

Amelanchier ovalis

Απαιτεί ηλιοφάνεια, 
προτιμά σχετικά υγρά 
καλά στραγγιζόμενα
εδάφη ανθεκτικό στις 
εδαφολογικές συνθήκες, 
μπορεί να προσβληθεί 
από βακτηριακό κάψιμο

Prunus spinose

Θέλει αλκαλικό 
περιβάλλον  
και ηλιοφάνεια

Rubus idaeus

Απαιτεί ηλιοφάνεια, 
προτιμά σχετικά πλούσια 
οργανικά εδάφη  καλά 
στραγγιζόμενα, ελαφρώς
όξινα

Δεν αντέχει υγρά εδάφη 

Rosa canina

Απαιτεί ηλιοφάνεια, 
προτιμά πλούσια 
υγρά καλά 
στραγγιζόμενα
εδάφη, ανθεκτικό 
στα πτωχά εδάφη

Rhus coriaria

Παρόχθιο φυτό ποταμών 
προστατεύει από την 
διάβρωση τα εδάφη 
εκμεταλλεύεται πτωχά 
βραχώδη εδάφη αντέχει στην 
ξηρασία αντέχει και στο αλάτι 
και μπορεί να καλλιεργηθεί και 
σε παραθαλάσσια μέρη

Sambukus nigra

Απαιτεί ηλιοφάνεια, 
προτιμά σχετικά 
υγρά καλά 
στραγγιζόμενα
εδάφη, πλούσια σε 
οργανική ουσία



Φυτοπροστασία και θρέψη

• Εμείς σε ένα διεθνές περιβάλλον φυτοπροστασίας που θα 
περιγράψω εν συντομία πιο κάτω 

• Επιλέγουμε την φυσική οδό, δηλαδή την ενίσχυση των μηχανισμών 
αμύνης του φυτού στον αγώνα του, εναντίον των εχθρών του, με 
φυσικά μέσα 

• Και μάλιστα με μέσα που “γνωρίζει” αλλά και “αναγνωρίζει” το 
ίδιο το φυτό



Η φυτοπροστασία σήμερα
Την τελευταία 25ετία  οι πιο παλαιές ομάδες, υψηλής τοξικότητος και ευρέως 
φάσματος φυτοφαρμάκων σε μεγάλο ποσοστό αποσύρθηκαν. 



Αριθμός νέων δραστικών ουσιών ανά δεκαετία



• Η μέχρι τώρα ανάπτυξη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στηρίχθηκε 
στην φαρμακολογία και στην επένδυση τεραστίων κεφαλαίων για την 
ανάπτυξη και αποκλειστική χρήση (πατέντα) νέων δραστικών  ουσιών.

• Τα τελευταία χρόνια έγινε στροφή υπέρ της βιολογικής γεωργίας λόγω 
αύξησης του κόστους παραγωγής νέων δραστικών, απόσυρσης πολλών 
παλαιών δραστικών και αυστηρότερου πλαισίου έγκρισης νέων φ/π.

• Η βιολογική Γεωργία σήμερα έχει τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα και 
γίνεται πλέον εξίσου ανταγωνιστική με την συμβατική, έχοντας όμως 
συγκριτικό πλεονέκτημα στα παραγόμενα προϊόντα.



Κόστος ανάπτυξης νέας δραστικής



Σκευάσματα φιλικά προς το 
περιβάλλον

• Αντίθετα με την έρευνα των συμβατικών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, η έρευνα και εφαρμογή των βιολογικών σκευασμάτων έχει 
αναπτυχθεί αρκετά και 

• Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή χημικών φυτοφαρμάκων μειώνεται 
κατά 2% ανά έτος, ενώ των βιολογικών αυξάνεται κατά 20% ετησίως. 



Ετήσια εισαγωγή νέων προϊόντων



Η φυτοπροστασία έχει αλλάξει



Εξέλιξη εκτάσεων 
βιολογικών 
καλλιεργειών σε 
εκτάρια 2004-2014



• Δημιουργία φυσικών συμπλόκων με οργανικούς 
παράγοντες

• Με στοχοποιημένη ενίσχυση της δράσης τους στην θρέψη 
και την ανάπτυξη αμυντικών μηχανισμών των φυτών

• Αξιολογούμε την δράση  τους (στην φυσιολογία του φυτού, 
ανάπτυξη, ποιότητα & ποσότητα παραγωγής) στην  
φυτοπροστασία κλπ. 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων



Η άμυνα των φυτών



Τρία είδη άμυνας διακρίνουμε στα φυτά: 

Φυσικές ιδιότητες της επιφάνειας: χρώμα, ιδιότητες επιφάνειας, τρίχωμα 

Μηχανικά εμπόδια: σκληρές ίνες, κρύσταλλοι πυριτίου, ξυλοποίηση ιστού. 

Χημική/βιοχημική άμυνα: ουσίες απωθητικές ή προσελκυστικές, τοξίνες κ.ά.



ΘΡΕΨΗ

• Η θρέψη επηρεάζει και τα τρία αμυντικά συστήματα. 

• Γενικά, νεαρά ή ταχέως αναπτυσσόμενα φυτά είναι πιθανότερο να 
υποστούν επίθεση από παράσιτα από ό, τι μεγάλης ανάπτυξης φυτά. 

• Ως εκ τούτου, υπάρχει συχνά μια συσχέτιση μεταξύ εφαρμογών N 
(διέγερση της ανάπτυξης) και επίθεσης των παρασίτων. 



• Το ασβέστιο παίζει θεμελιώδη ρόλο στην αύξηση και 
την ανάπτυξη του φυτού. 

• Οι ελεύθερες ρίζες του Ca2 + ([Ca2 +] cyt) έχουν βρεθεί 
αυξημένες μετά από φυσιολογικά ερεθίσματα όπως 

• φως, 

• αφή, 

• φυτικές ορμόνες 

• Υψηλή αλατότητα

• χαμηλές θερμοκρασίες και 

• ξηρασία



Τρίχωμα

ΣΤΟΜΑΤΑ



• Ο σχηματισμός μηχανικών εμποδίων, κυρίως μέσω της ανάπτυξης 
παχύτερων κυτταρικών τοιχωμάτων. 

• Π.χ. Η χρήση πυριτίου Si

Παθογόνος μύκητας
Προστατευτικό επίπεδο πυριτίου

Χωρίς πυρίτιο                        Με πυρίτιο



Τα νέα προϊόντα BIOSHELL ενισχύουν τα κυτταρικά 
τοιχώματα 

Αδύναμα κυτταρικά τοιχώματα 

διευκολύνουν την διαρροή 

θρεπτικών συστατικών στον 

μεσοκυττάριο χώρο (το 

διάστημα μεταξύ των φυτικών 

κυττάρων) και δρούν 

ελκυστικά στους εχθρούς των 

φυτών





• Η σύνθεση ενώσεων φυσικής  άμυνας, όπως φυτοαλεξινών
(phytoalexins), αντιοξειδωτικών και φλαβονοειδών (flavanoids), που 
παρέχουν προστασία από τους παθογόνους παράγοντες.



Επιδράσεις στον άνθρωπο

Μειώνουν την 
πιθανότητα εκδήλωσης 

καρδιαγγειακών 
ασθενειών.

Καθυστερούν ή εμποδίζουν 
την εμφάνιση  των 
ασθενειών που 
προκαλούνται από τις 
ελεύθερες ρίζες

Άριστα αντιοξειδωτικά

Έχουν αντιφλεγμονώδη
δράση

Βελτιώνουν τις λειτουργίες 
του ενδοθηλίου

Μείωση της αρτηριακής πίεσης, 
λόγω της αγγειοδιασταλτικής 

επίδρασής τους

Αναστέλλουν την 
οξείδωση της LDL από τις 

ελεύθερες ρίζες

Έχουν αντι-ιική / αντι-
βακτηριδιακή δράση

Φλαβονοειδή



Πολλές από αυτές τις ουσίες 

καταναλώνουμε καθημερινά 

μέσω των τροφίμων

είτε 

από διατροφική συνήθεια 

είτε 

κατά παράδοση 

είτε 

επειδή τις συστήνουν πολλοί 

σύγχρονοι διατροφολόγοι 

ως ασπίδα για την υγεία μας ή

ως σύγχρονα ελιξήρια



Σηματοχημικά
(Semiochemicals)

Αλληλοχημικά

Αλλομόνες Καιρομόνες Συνομόνες Αντιμόνες

Φερομόνες

Ανταπόκριση μεταξύ 

διαφορετικών ειδών

Ανταπόκριση 

εντός του 

είδους

Ωφελείται ο 

αποστολέας

Ωφελείται ο 

αποδέκτης

Ωφελούνται 

και οι δυο

Βλάπτονται 

και οι δυο



Ειδοποίηση εχθρών 

της 

προνύμφης που 

προσβάλλει το φυτό

Σύνθεση και 

εξαπόλυση 

ελκυστικών 

ουσιών 

Μεταφορά σήματος

Τραυμα-

τισμός

Χημικά σιέλου

Chalcididae

Chalcididae 

(παρασιτοειδή 

αλευρωδών

προνυμφών 

λεπιδοπτέρων 

κοκκοειδών και 

άλλων εντόμων)

Παράδειγμα συνομόνης



Το ωοπαράσιτοTrichogramma 

brassicae ανακαλύπτει ένα μόλις 

γονιμοποιημένο θηλυκό Pieris

brassicae από την 

αντιαφροδισιακή οσμή που 

αφήνει το αρσενικό κατά την 

σύζευξη και επικάθεται σ’ αυτό 

μέχρι……………….



…………….να ωοτοκήσει.  

Οπότε με την σειρά του ωοτοκεί στα φρέσκα ωά του εντόμου…



Τα νέα Ελληνικά βιοδραστικά προϊόντα αναπτύχθηκαν στα πλαίσια μιας 
μακροχρόνιας έρευνας :

• Ενισχύουν την άμυνα των φυτών

• Βελτιώνουν την θρέψη των φυτών 

• Εμπλουτίζουν το βιο-δυναμικό του εδάφους 

• Διαχειρίζονται εδαφογενή παθογόνα σε συνεργασία με ωφέλιμους  
μικροοργανισμούς

• Συνεργάζονται με προϊόντα θρέψης και φυτοπροστασίας  

• Επιτρέπουν την σταδιακή αποδέσμευση των θρεπτικών 

• αυξάνουν την ευρωστία των φυτών, 

• είναι παράγοντες αντι-στρές



BIOSHELL ZFC

• Rhizoctonia solani

• Ο μύκητας Rhizoctonia solani είναι ένα διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο 
παθογόνο φυτών με μεγάλο αριθμό ξενιστών.

• Η R. solani μπορεί να επιβιώσει για πολλά χρόνια με την παραγωγή 
μικρών δομών(που ονομάζονται σκληρώτια) στο χώμα και στο φυτικό 
ιστό. Επιβιώνει επίσης αποικίζοντας οργανική ουσία του εδάφους ως ένα 
σαπρόφυτο. 

• Το παθογόνο εξαλείφεται δύσκολα από το έδαφος. Αντιμετωπίζεται με 
αμειψισπορά αποστράγγιση και σωστή λίπανση.



Καλλιέργεια ρίγανης (Περιστερά, 
Θεσσαλονίκης)











Η δυνατότητα ανάπτυξης νέων μεθόδων 
φυτοπροστασίας αυξάνει όσο αυξάνουν οι 
γνώσεις μας στις πολυ-επίπεδες σχέσεις των 
οργανισμών.



Ευχαριστώ


