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1. Εισαγωγή 

Η συνεχής και χρόνια χρήση των συνθετικών 

φυτοφαρμάκων στη γεωργία είναι επιζήμια στο 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Τέτοια προ-

βλήματα είναι η οικοτοξικότητα και η υπολειμ-

ματικότητας των φυτοφαρμάκων στα γεωργικά 

προϊόντα, που έχουν αρνητική επίδραση στη τροφική 

αλυσίδα, το οικοσύστημα και την υγεία του ανθρώπου. 

Τα φυτοφάρμακα έχουν κατηγορηθεί για πολλές 

ασθένειες στον άνθρωπο. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα 

φυτοφάρμακα συνδέονται με πολλά είδη καρκίνων, 

είτε λόγω επαγγελματικής χρήσης, είτε λόγω 

κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων με υψηλή υπο-

λειμματικότητα φυτοφαρμάκων. Επιδημιολογικές μελέ-

τες έχουν δείξει ότι τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου 

είναι αυξημένα σε επαγγελματίες αγρότες και 

γενικότερα στον αγροτικό πληθυσμό. Οι ερευνητές 

έχουν συσχετίσει τα φυτοφάρμακα και με πολλές άλλες 

ασθένειες, όπως βλαβερές επιδράσεις στο νευρικό 

σύστημα, το λεμφικό και αιμοποιητικό σύστημα, στην 

ανάπτυξη των εμβρύων, τη νόσο Alzheimer, τη νόσο 
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Parkinson, νευροαναπτυξιακές διαταραχές, οπτικο-

χωρική διαταραχή, απώλεια ακοής, διαβήτη, παχυ-

σαρκία, και αναπνευστικά προβλήματα. 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, που καλείται να 

αντιμετωπίσει η σύγχρονη γεωργία και έχει δη-

μιουργηθεί από την χρόνια και επίμονη χρήση των 

συνθετικών φυτοφαρμάκων, είναι η εμφάνιση και η 

εξάπλωση της ανθεκτικότητας φυτοπαθογόνων μικρο-

οργανισμών και εχθρών των φυτών σε φυτοφάρμακα, 

που οδηγεί στη μη αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.  

Ως εκ τούτου οι φαρμακοβιομηχανίες αναζητούν νέες 

στρατηγικές που θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν 

για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ανθε-

κτικότητας. Τα τελευταία χρόνια οι βιομηχανίες 

φυτοφαρμάκων και πολλοί επιστήμονες, βασιζόμενοι 

στη γνώση για τις αντιμικροβιακές και άλλες 

βιολογικές ιδιότητες των φυσικών προϊόντων, έχουν 

στραφεί σε αυτά, αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους 

για την αντιμετώπιση φυτοπαθογόνων οργανισμών 

καθώς και του προβλήματος της ανθεκτικότητας. 
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Τα φυτικά εκχυλίσματα και έλαια, έχουν 

χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς από την 

αρχαιότητα. Η χρήση τους είναι ευρεία και ποικίλει 

από την αρωματοποιία, και τη συντήρηση αποθη-

κευμένων ειδών διατροφής, μέχρι τη φαρμακευτική και 

την ιατρική. Χρησιμοποιούνται είτε ως εκχυλί-σματα 

είτε ως καθαρές ουσίες και επίσης, έχουν εμπνεύσει 

τους επιστήμονες για την παρασκευή σύνθε-των 

χημικών ουσιών και φαρμάκων. Πολλά από τα αιθέρια 

έλαια και τα συστατικά τους έχουν αποδείξει την 

αντιμυκητιακή, την αντιβακτηριακή, την αντι-

παρασιτική, την εντομοκτόνα και την ζιζανιοκτόνα 

δράση τους.  

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να προβάλλει τις 

φυτοπροστατευτικές δράσεις των φυσικών προϊόντων 

των φυτών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και να 

συμβάλλει στην προώθηση και εδραίωση της χρήσης 

τους στη σύγχρονη γεωργία. Επίσης, γίνεται αναφορά 

στη χημειοευαιθητοποίηση, τη συνεργιστική δράση 

των φυσικών προϊόντων των φυτών και στους τρόπους 

διαχείρισης και εφαρμογής τους στη φυτοπροστασία 
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μέσα από επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει σε 

αυτόν το τομέα. 

Απώτερος στόχος είναι μια φυτοπροστασία πιο φιλική 

προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, με λιγότερα 

υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και πιο 

αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 

εμφάνισης ανθεκτικότητας φυτοπαθογόνων μικροοργα-

νισμών και εχθρών των φυτών σε φυτοφάρμακα. 
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2. Φυσικά προϊόντα φυτικής 

προέλευσης 

Φυσικό προϊόν είναι μια χημική ένωση ή ένα σύνολο 

χημικών ουσιών που παράγεται/-ονται από ένα 

ζωντανό οργανισμό. Τα φυσικά προϊόντα περι-

λαμβάνουν προϊόντα που προέρχονται από τη φύση. 

Μπορεί να παράγεται από φυτό ζώο ή μικροοργανισμό 

και συμπεριλαμβάνει τα εκχυλίσματα και τις χημικές 

ουσίες που μπορούν να απομονωθούν από αυτά. Στην 

πλειοψηφία τους τα φυσικά προϊόντα είναι κυρίως 

φυτικής προέλευσης και τα σημαντικότερα είναι 

φυτικά εκχυλίσματα, αιθέρια έλαια και μεταβολίτες 

φυτών. 

 

2.1 Φυτικά εκχυλίσματα, αιθέρια έλαια 

(ΕΟs) 

Τα φυτικά εκχυλίσματα είναι εκχυλίσματα που 

παραλαμβάνουμε από δρόγες φυτών με τη χρήση 

κάποιου διαλύτη. Τα αιθέρια ή πτητικά έλαια είναι 
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πολυσύνθετα, αρωματικής οσμής, πτητικά μίγματα 

φυσικής προέλευσης.  

Τα αιθέρια έλαια αποτελούνται από πτητικές ουσίες, 

δευτερογενείς μεταβολίτες, που απομονώνονται από 

αρωματικά φυτά συγκεκριμένων φυτικών ειδών με 

απόσταξη. Συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο στους 

ελαιογόνους αδένες των φυτών αυτών και περιέχονται 

σε διάφορα φυτικά μέρη, όπως άνθη (Citrus, Dianthus, 

Jasminum), φύλλα (Lavandula, Mentha, Rosmarinus), 

μίσχους (Hyssopus, Mentha, Myrtus, Origanum), 

καρπούς (Citrus, Juniperus), στο ξύλο (Citrus, 

Cedrus), φλοιό (Cassia, Cinnamomum), σπέρματα 

(Anethum, Foeniculum, Pimpinella, Sinapis), ρίζες 

(Angelica, Saxifraga, Valeriana) και ριζώματα (Acorus, 

Iris, Zingiber) (Σαρλής, 1999).  

Η σύσταση των συστατικών των αιθέριων ελαίων και 

των εκχυλισμάτων δεν είναι σταθερή και μεταβάλλεται 

από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, όπως: η 

γενετική μεταβλητότητα εντός φυτικών ειδών, η 

γεωγραφική περιοχή της καλλιέργειας, η καλλιεργητική 

τεχνική, το φαινολογικό στάδιο και ο χημειότυπος του 

φυτού, η μέθοδος ξήρανσης, εκχύλισης ή απόσταξης.  
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Τα αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνται στην 

αρωματοθεραπεία, βιομηχανία τροφίμων, μαγειρική, 

ζαχαροπλαστική, ποτοποιία, σαπωνοποιία, αλλά και 

στη φαρμακευτική καθώς πολλά αιθέρια έλαια είναι 

γνωστά για την αντιμικροβιακή, την αντιπαρασιτική, 

την εντομοαπωθητική, την αντιφλεγμονώδη, την 

αντισηπτική, την αντιρρευματική και πολλές άλλες 

θεραπευτικές δράσεις τους (Wallace 2004). Τα 

τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται 

και στην φυτοπροστασία.  

 

2.2 Δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών 

Οι μεταβολίτες των φυτών διακρίνονται σε 

πρωτογενείς και δευτερογενείς μεταβολίτες. Οι 

πρωτογενείς μεταβολίτες παράγονται κατά τον 

πρωτογενή μεταβολισμό και περιλαμβάνουν ενώσεις 

απαραίτητες για την επιβίωση των φυτών, εμπλέκονται 

άμεσα με την φυσιολογική ανάπτυξη και αναπαραγωγή 

τους, την αναπνοή, την κυτταρική διαίρεση και 

διαφοροποίηση, και συνήθως εκτελούν εγγενείς 
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λειτουργίες. Πρωτογενείς μεταβολίτες περιλαμβάνουν 

σάκχαρα, πρωτεΐνες, λιπαρά οξέα και νουκλεοτίδια.  

Οι δευτερογενείς μεταβολίτες δεν είναι τόσο 

απαραίτητοι για την επιβίωση του οργανισμού που τους 

παράγει. Είναι προϊόντα τους δευτερογενούς μετα-

βολισμού, δε παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και η 

παρουσία τους είναι χαρακτηριστική στο είδος 

(Stanforth, 2006). Όμως, καμιά φορά οι πρωτογενείς 

και οι δευτερογενείς μεταβολίτες μπορεί να 

εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Για παράδειγμα, η 

πυοχελίνη (pyochelin), δευτερογενής μεταβολίτης, που 

εκκρίνεται από τον μικροοργανισμό Pseudomonas sp. 

και το κιτρικό οξύ, πρωτογενείς μεταβολίτης, που 

εκκρίνεται από τις ρίζες φυτών, διευκολύνουν και τα 

δύο την πρόληψη ορυκτών θρεπτικών ουσιών από τους 

παραγωγούς τους (Karlovsky, 2008). 

Από τη φύση τους τα προϊόντα του δευτερογενούς 

μεταβολισμού των φυτών χρησιμοποιούνται για την 

προστασία και άμυνα τους από παθογόνους 

μικροοργανισμούς και επιβλαβείς οργανισμούς, όπως 

έντομα και φυτά, αλλά και την προσέλκυση ωφέλιμων 



21 
 

οργανισμών και συνήθως επιτελούν μια σημαντική 

οικολογική-σχεσιακή λειτουργία.  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ταξινόμησης των δευτε-

ρογενών μεταβολιτών, και δεν υπάρχει ένα κοινά 

συμφωνημένο σύστημα ταξινόμησης από τους ερευνη-

τές. Συνήθως οι δευτερογενείς μεταβολίτες ταξινο-

μούνται με βάση τη βιοσυνθετική τους προέλευση, σε 

τρεις μεγάλες ομάδες: 1) τα φλαβονοειδή, τις φαινο-

λικές και πολυφαινολικές ενώσεις, 2) τα τερπενοειδή 

και 3) τα αλκαλοειδή που περιέχουν άζωτο και τις 

ενώσεις που περιέχουν θείο. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές Crozier, Clifford και 

Ashihara, οι δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών 

ταξινομούνται ως εξής (Crozier, Clifford, & Ashihara, 

2008): 

1. Φαινόλες, Πολυφαινόλες και Ταννίνες 

(Phenols, Polyphenols and Tannins). Οι 

φαινολικές ενώσεις διακρίνονται σε 

φλαβονοειδή και μη φλαβονοειδή. Τα 

φλαβονοειδή περιλαμβάνουν τις φλαβονόλες 

(Flavonols), τις φλαβόνες (Flavones), τις 
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φλαβαν-3-όλες (Flavan-3-ols), τις ανθοκυα-

νιδίνες (Anthocyanidins), τις φλαβανόνες 

(Flavanones), τις ισοφλαβόνες (Iso-flavones). 

Τα μη φλαβονοειδή περιλαμβάνουν τα 

φαινολικά οξέα (Phenolic acids), τα υδρο-

ξυκινναμικά (Hydroxycinnamates) και τα 

στιλβένια (Stilbenes) 

2. Ενώσεις που περιέχουν θείο (Sulphur-

Containing Compounds) 

3. Τερπένια (Terpenes). Στα τερπένια ανήκουν τα 

μονοτερπένια (monoterpenes), τα διτερπένια 

(diterpenes), τα τριτερπένια (triterpenes), τα 

σεσκιτερπένια (sesquiterpenes), τα καροτε-

νοειδή (carotenoids) 

4. Αλκαλοειδή (Alkaloids). Στα αλκαλοειδή 

ανήκουν τα Αλκαλοειδή βενζυλισοκινολίνης 

(Benzylisoquinoline alkaloids), τα Αλκαλοειδή 

τροπανίου (Tropane alkaloids), η Νικοτίνη, 

Τερπενοειδή ινδολικά αλκαλοειδή (Terpenoid 

indole alkaloids), Αλκαλοειδή της πουρίνης 

(Purine alkaloids), τα Αλκαλοειδή πυρρολι-
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ζιδίνης (Pyrrolizidine alkaloids) και άλλα 

αλκαλοειδή, όπως Αλκαλοειδή κινολιζιδίνης 

(Quinolizidine alkaloids), Στεροειδή γλυκο-

αλκαλοειδή (Steroidal glycoalkaloids), Coniine, 

και Betalains. 

5. Ακετυλένια (Acetylenes) και Ψοραλένια 

(Psoralens) 

 

Η μεγαλύτερη ομάδα εξειδικευμένων δευτερογενών 

μεταβολιτών των φυτών είναι τα τερπενοειδή. Μέχρι 

σήμερα είναι γνωστά πάνω από 30.000 τερπενοειδή. Οι 

τριχοειδείς αδένες των φυτών, όπως η τομάτα, 

παράγουν ένα ευρύ φάσμα τερπενοειδών, τα οποία 

είναι εξειδικευμένα στην άμυνα του φυτού κατά των 

παρασίτων και στην προσέλκυση ωφέλιμων εντόμων, 

όπως φυσικοί εχθροί των φυτοφάγων αλλά 

επικονιαστές (Kortbeek et al., 2016).  

Οι φαρμακευτικές, φυτοπροστατευτικές και άλλες 

βιολογικές δράσεις, που έχουν τα φυσικά προϊόντα 

φυτικής προέλευσης, όπως τα φυτικά εκχυλίσματα και 
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τα αιθέρια έλαια, οφείλονται στους δευτερογενείς 

μεταβολίτες των φυτών, από όπου απομονώνονται.  
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3. Φυσικά προϊόντα φυτικής προέλευσης με 

φυτοπροστατευτική δράση 

Τα φυτά αποτελούν μια πλούσια πηγή φυσικών 

φυτοφαρμάκων. Τα εκχυλίσματα των φυτών αποτελούν 

μια σημαντική, ασφαλή και βιώσιμη εναλλακτική λύση 

στη χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων, βοηθούν στην 

αντιμετώπιση της υπολειμματικότητας στα τρόφιμα 

γεωργικής προέλευσης, στην μείωση της εμφάνισης 

ανθεκτικότητας των φυτοπαθογόνων και εχθρών των 

φυτών, στην αποφυγή της οικοτοξικότητας και στη 

διατήρηση της ακεραιότητας ενός υγιούς οικο-

συστήματος και επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας. 

Oι όροι: “Green Pesticides” και “Botanical Pesticides”, 

“Horticultural Pesticides” ή ένας όρος όπως “Φυτικής 

Προέλευσης Φυτοφάρμακα” ή “Φυτικά Φυτοφάρμακα” 

αντιπροσωπεύουν συγκεκριμενοποιημένα και στο-

χευμένα τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που 

χρησιμοποιούνται στη φυτοπροστασία, γιατί προσ-

διορίζουν την φυτική προέλευση τους. περιλαμβάνουν 

φυτικά εκχυλίσματα, αιθέρια έλαια φυτών και 
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μεταβολίτες φυτών, κυρίως δευτερογενείς, αλλά και 

πρωτογενείς. 
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3.1 Φυσικά προϊόντα φυτικής προέλευσης για 

την αντιμετώπιση φυτοπαθογόνων 

μικροοργανισμών 

Τα αιθέρια έλαια, καθώς και ενώσεις, που 

εμπεριέχονται σε αυτά, διαθέτουν ευρύ φάσμα 

δράσεων με την αντιμικροβιακή δράση τους ως την πιο 

μελετημένη (Hammer et al., 2003). Η αντιμικροβιακή 

δράση των φυτικών εκχυλισμάτων και ελαίων έχει 

αναγνωρισθεί από την αρχαιότητα για πολλά φυτικά 

είδη. Οι αντιμικροβιακές ιδιότητες των φυτικών 

εκχυλισμάτων και των αιθέριων ελαίων οφείλονται 

στους δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών από τα 

οποία απομονώνονται. Δευτερογενείς μεταβολίτες φυ-

τών με υψηλή αντιμικροβιακή δράση είναι οι 

φαινολικές ενώσεις, οι ταννίνες, τα αλκαλοειδή, τα 

τερπένια και τα τερπενοειδή (Isman 2000; Wallace 

2004; Bakkali et al. 2008).  

Οι ισχυρές αντιμικροβιακές ενώσεις, που απομο-

νώνονται από τα αιθέρια έλαια είναι δευτερογενείς 

μεταβολίτες που ανήκουν στην κατηγορία των 

τερπενίων, όπως τα λιπόφιλα μονοτερπένια: θυμόλη, 
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καρβακρόλη, λιναλοόλη, κιτράλη, γερανιόλη και 1,8-

κινεόλη. Αποτελούν το 90% των αιθέριων ελαίων και 

εμφανίζουν μια μεγάλη ποικιλία δομών. Έχουν ευρέως 

μελετηθεί οι εφαρμογές των τερπενίων ως συντηρητικά 

σε τρόφιμα ή αντισηπτικά και απολυμαντικά (Pauli, 

2001; Burt, 2004). Σε μελέτες που έχουν γίνει, βρεθεί 

ότι η μυκητοκτόνα και μυκοστατική δράση των 

δευτερογενών μεταβολιτών είναι δοσοεξαρτώμενη. 

Πέντε φυσικοί μεταβολίτες φυτών που μελετήθηκαν 

από τους Morcia et al. έδειξαν διαφορετικό επίπεδο 

δραστικότητας σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

thymol > eugenol > carvone > terpinen-4-ol > 1,8-

cineole (Morcia et al., 2012). Σύμφωνα με τους Kurita 

και Koike (1983), η αντιμυκητιακή δράση βασικών 

συστατικών EOs ακολουθεί τον κανόνα (Morcia et al., 

2012):  

phenols > alcohos > aldehyde > ketones > ethers > 

hydrocarbons 

Η αντιμικροβιακή δραστηριότητα πολλών εκχυλισμά-

των και αιθέριων ελαίων έχει ήδη τεκμηριωθεί in vitro, 

αλλά και in vivo σε πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο 

έναντι μικροοργανισμών που προσβάλουν τον άνθρωπο 
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και τα ζώα, αλλά και φυτοπαθογόνων μικροοργα-

νισμών, όπως φυτοπαθογόνων μυκήτων και βακτη-

ρίων. 

Σε μελέτες που έχουν γίνει in vitro, έχει αποδειχτεί ότι 

τα αιθέρια έλαια και τα συστατικά τους παρεμποδίζουν 

την ανάπτυξη φυτοπαθογόνων μυκήτων και βακτηρίων, 

την αναπνοή τους, τη σποριοποίηση των μυκήτων και 

επηρεάζουν την παραγωγή μυκοτοξινών.  

Για παράδειγμα, οι δευτερογενείς μεταβολίτες terpinen-

4-ol, eugenol, carvone, 1,8-cineole και thymol, έχει 

αποδειχθεί σε in vitro μελέτες, ότι έχουν αντιμυκητιακή 

δράση, ως προς την παρεμπόδιση της μυκηλιακής 

ανάπτυξης, έναντι μυκήτων των γενών Fusarium (F. 

subglutinans, F. cerealis, F. verticillioides, F. 

proliferatum, F. oxysporum, F. sporotrichioides) 

Aspergillus (A. tubingensis, A. carbonarius, A. 

alternata) και Penicillium, κατά την ανάπτυξη των 

μυκήτων σε θρεπτικό υλικό και σε περιεκτικότητα 

ελαίου 0,01-1%. Το αιθέριο έλαιο του φυτού Thymus 

serpyllum L. και η θυμόλη, παρεμποδίζουν εκτός από 

την μυκηλιακή αύξηση και τη παραγωγή ωχρατοξινών 

μυκήτων του γένους Aspergillus, ενώ τα συστατικά 
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αιθέριων ελαίων carvone, 1,8-cineole, eugenol, 

terpinen-4-ol, thymol έδειξαν ότι παρεμποδίζουν την 

παραγωγή της deoxynivalenol (DON) (τριχοθηκίνη 

τύπου Β) των μυκήτων Fusarium culmorum και F. 

graminearum (Morcia et al, 2012).  

Ως προς την παρεμπόδιση της αναπνευστικής δρα-

στηριότητας με αιθέρια έλαια, έχει παρατηρηθεί και σε 

πολλούς μικροοργανισμούς. Η προεπώαση του μύκητα 

Candida albicans και των βακτηρίων Escherichia coli 

και Staphylococcus aureus, σε θρεπτικό υλικό με Τea 

tree oil, έδειξε σημαντική μείωση της αναπνευστικής 

τους δραστη-ριότητας. Επίσης, έχει καταγραφεί 

παρεμπό-διση της αναπνοής σε είδη φυτοπαθογόνων 

μυκήτων, όπως: Aspergillus fumigates, Penicillium 

expansum, Fusarium solani, Rhizopus oryzae. (Cox et 

al., 2000; Morcia et al., 2012; Sokolić-Mihalak et al., 

2012).  

Τα αιθέρια έλαια (EOς) και τα συστατικά τους 

λειτουργούν παρεμποδιστικά στην ανάπτυξη των 

μικροοργανισμών, όχι μόνο μέσω άμεσης επαφής, για 

παράδειγμα, όταν ενσωματωθούν στο θρεπτικό υλικό, 

αλλά και με την πτητική τους μορφή μέσω του αέρα. 
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Αυτό το γεγονός μας δείχνει τη δύναμη των δραστικών 

συστατικών στην πτητική τους μορφή.  

Μια μελέτη που έγινε το 1998 από τους Inouyel et al., 

έδειξε ότι η πτητική φάση του αιθέριου ελαίου 

λεβάντας (lavender oil) στα 50mg/l προκάλεσε 

αξιοσημείωτη μείωση αριθμού σπορίων, χωρίς 

ταυτόχρονη μείωση της μυκηλιακής ανάπτυξης, στους 

μύκητες Aspergillus fumigatus, Penicillium expansum 

και Fusarium solani. Επίσης, στο μύκητα Rhizopus 

oryzae τα αιθέρια έλαια αιθέριο έλαιο λεβάντας και 

αιθέριο έλαιο φυτών του γένους Perilla στα 50 mg/l, 

στην πτητική τους φάση, προκαλούν κατσάρωμα και 

μπέρδεμα υφών αντίστοιχα, ενώ στα 400 mg/l, το 

αιθέριο έλαιο λεβάντας και το tea tree oil προκαλούν 

αλλοίωση και σύντηξη υφών καθώς και μείωση του 

αριθμού κονιδίων. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε μελέτη, 

που έγινε από τους Inouyel et al, παρατηρήθηκε ότι, 

όταν το EO προστέθηκε στο θρεπτικό μέσο δεν 

οδήγησε σε μείωση της σποριοποίησης σε αντίθεση με 

την πτητική φάση (Inouyel et al., 1998).  

 



32 
 

Μηχανισμός δράσης 

Οι αντιμικροβιακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες των 

αιθέριων ελαίων έχουν μέχρι σήμερα αξιολογηθεί 

εκτενώς. Αν και είναι ελάχιστα δεδομένα γνωστά για 

τον μηχανισμό δράσης των επιμέρους δραστικών 

συστατικών των φυτικών εκχυλισμάτων και των 

αιθέριων ελαίων, υπάρχουν στοιχεία, ότι η αποτε-

λεσματικότητα των περισσότερων συστατικών διαφο-

ροποιείται ανάλογα με τον μηχανισμό δράσης τους. 

Επειδή τα αιθέρια έλαια περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό 

συστατικών, φαίνεται να μην έχουν ένα συγκεκριμένο 

κυτταρικό στόχο (Carson et al.,2002).  

Παρατηρήσεις με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο απο-

καλύπτουν ότι, τα αιθέρια έλαια μπορούν να προκα-

λέσουν αλλοιώσεις στη δομή των κυττάρων, όπως στη 

μεμβράνη (διόγκωση, αφυδάτωση, διαρροή, εκκένωση) 

και στον πυρήνα (Soylu et al., 2006; Santoro et al., 

2007a,b). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

επίδραση της θυμόλης στην μορφολογία του μύκητα 

Fusarium culmorum. Μικροσκοπικές παρατηρήσεις 

έδειξαν ότι η θυμόλη επηρεάζει τη μορφολογία του 

μυκηλίου. Συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί μετά από 
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χρώση, ότι περιεκτικότητα 0,1% θυμόλης στο θρεπτικό 

μέσο, προκαλεί αλλαγή στο αναμενόμενο μοτίβο 

εναπόθεσης χιτίνης εντός των υφών του μύκητα 

(Morcia et al, 2012). Επίσης, μελέτες έχουν δέιξει ότι, 

η θυμόλη επιδρά στη μορφολογία του μύκητα και 

μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στη δομή των 

κυττάρων, όπως διόγκωση, αφυδάτωση, διαρροή και 

εκκένωση (Soylu et al., 2006; Santoro et al., 2007a,b). 

Σε μελέτη που έγινε το 2015 για τη δράση της θυμόλης 

στον μύκητα Alternaria alternata, μικροσκοπική παρα-

τήρηση έδειξε ότι, την 5
η
 ημέρα ανάπτυξης, το στέ-

λεχος του μύκητα που ήταν σε καλλιέργεια με θυμόλη 

60 ppm, είχε κονίδια πιο λίγα, πιο διογκωμένα και πιο 

ανοιχτόχρωμα, και η συχνότητα της παρουσίας των 

πολυκύτταρων κονιδίων ήταν πιο μικρή σε σύγκριση 

με το δείγμα που καλλιεργήθηκε σε θρεπτικό υλικό 

χωρίς θυμόλη (εικόνα 1 & 2) (Τσιούρη, 2015). 
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Εικόνα 1: Μικροσκοπική παρατήρηση σπορίων του 

φυτοπαθογόνου μύκητα Α. altrernata, από καλλιέργεια 

σε θρεπτικό υλικό PDA χωρίς θυμόλη την 5
η
 ημέρα 

ανάπτυξης (Τσιούρη, 2015). 
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Εικόνα 2: Μικροσκοπική παρατήρηση σπορίων του 

φυτοπαθογόνου μύκητα Α. altrernata, από καλλιέργεια 

σε θρεπτικό υλικό PDA με θυμόλη 60 ppm την 5η 

ημέρα ανάπτυξης (Τσιούρη, 2015). 
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Ένας κοινός τρόπος δράσης των αιθέριων ελαίων που 

έχει παρατηρηθεί είναι ότι, βασίζονται στην ικανότητα 

που έχουν να διαταράσσουν το κυτταρικό τοίχωμα και 

την κυτταροπλασματική μεμβράνη των βακτηρίων και 

των μυκήτων, οδηγώντας σε λύση και κατά συνέπεια 

διαρροή των ενδοκυτταρικών ενώσεων. Οι επιστήμονες 

υποστηρίζουν ότι τα αιθέρια έλαια έχουν τοξική 

επίδραση στη λειτουργικότητα και δομή της 

κυτταρικής μεμβράνης, η οποία είναι υπεύθυνη για την 

μυκηλιακή ανάπτυξη (Knobloch et al., 1989; Sikkema 

et al., 1995). Έχουν γίνει συσχετισμοί των χαμηλών 

συγκεντρώσεων αιθέριων ελαίων με αλλαγές στην 

κυτταρική δομή, που μπορούν να αναστείλουν την 

αναπνοή και να μεταβάλλουν την διαπερατότητα της 

κυτταρικής μεμβράνης μικροοργανισμών, ενώ υψηλές 

συγκεντρώσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή 

βλάβη της μεμβράνης και απώλεια της ομοιόστασης, 

γεγονός που οδηγεί στο θάνατο των κυττάρων (Carson 

et al., 2002). Οι Cox et al. μελέτησαν την επίδραση του 

Tea tree oil στους μικροοργανισμούς Staph. aureus, C. 

albicans και E. coli και παρατήρησαν την επίδραση του 

ελαίου στην περατότητα των μεμβρανών και 

επιβεβαίωσαν τη λύση των κυττάρων με μικροσκοπική 
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παρατήρηση (Cox et al., 2000). Σύμφωνα με αναφορές 

για τη αντιβακτηριακή δράση της θυμόλης και της 

καρβακρόλης, η δράση τους οφείλεται στην ικανότητά 

τους να αποσυνθέτουν/διαλύουν την εξωτερική 

μεμβράνη και έτσι αυξάνουν τη διαπερατότητά της 

(Abreu et al., 2011).  

Οι μηχανισμοί δράσης τους δεν έχουν ξεκάθαρα 

αναγνωριστεί αλλά φαίνεται να σχετίζονται με την 

υδροφοβική τους φύση (Sanchez-Gozalez L. et al., 

2010). Ως λιπόφιλες ενώσεις, τα συστατικά τους, 

περνούν διαμέσου του κυτταρικού τοιχώματος και της 

κυτταροπλασματικής μεμβράνης, διαταράσσουν τη 

δομή των διαφορετικών στρωμάτων τους από 

πολυσακχαρίτες, λιπαρά οξέα και φωσφολιπίδια και τα 

καθιστούν διαπερατά. Φαίνεται λοιπόν, ότι η κυττα-

ροτοξικότητα των αιθέριων ελαίων σχετίζεται με τη 

βλάβη στις μεμβράνες. Η διαπερατότητα των μεμβρα-

νών στα βακτήρια σχετίζεται με την απώλεια ιόντων 

και τη μείωση του δυναμικού της μεμβράνης, βλάβη 

της αντλίας πρωτονίων και την εξάντληση της 

δεξαμενής ATP. Βλάβη στο κυτταρικό τοίχωμα και τη 
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μεμβράνη μπορεί να οδηγήσει στη διαρροή των 

μακρομορίων και σε λύση του κυττάρου.  

Στα ευκαρυωτικά κύτταρα, τα αιθέρια έλαια μπορεί να 

προκαλέσουν εκπόλωση των μιτοχονδριακών μεμβρα-

νών μειώνοντας το δυναμικό της μεμβράνης, να επη-

ρεάσουν τον κύκλο των ιόντων Ca ++ και άλλων 

ιοντικών διαύλων και να μειώσουν το ρΗ, επη-

ρεάζοντας, όπως και στα βακτήρια, την αντλία 

πρωτονίων και την δεξαμενή ΑΤΡ. Τα αιθέρια έλαια 

αλλάζουν τη ρευστότητα των μεμβρανών, οι οποίες 

γίνονται υπερβολικά διαπερατές με αποτέλεσμα τη 

διαρροή ριζών, κυτοχρώματος, ιόντων ασβεστίου και 

πρωτεϊνών, φαινόμενα που εμφανίζονται στο οξειδω-

τικό στρες και τη βιοενεργητική ανεπάρκεια. Διαπερα-

τότητα εξωτερικών και εσωτερικών μιτοχονδριακών 

μεμβρανών οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο με απόπτωση 

και νέκρωση. Φαίνεται ότι αλυσιδωτές αντιδράσεις από 

το κυτταρικό τοίχωμα ή την εξωτερική μεμβράνη των 

κυττάρων επηρεάζουν ολόκληρο το κύτταρο, μέσω των 

μεμβρανών των διαφόρων οργανιδίων, όπως τα μιτο-

χόνδρια και τα υπεροξυσώματα. Αυτά τα αποτε-

λέσματα υποδεικνύουν μία δραστηριότητα που μοιάζει 
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με φαινολική προοξειδωτική δράση (Bakkali et al., 

2008). Επίσης, έχει παρατηρηθεί αυξημένη πρόσληψη 

του ανόργανων φωσφωρικών και διαρροή του Κ+, η 

οποία μπορεί προκαλέσει δομικές αλλοιώσεις χωρίς 

την προώθηση της απελευθέρωσης του κυτταρικού 

περιεχομένου. Αυτές οι δομικές κυτταρικές αλλαγές 

είναι επαρκείς για να προκαλέσουν κυτταρικό θάνατο 

(Pavela & Benelli, 2016).  
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3.2 Φυσικά προϊόντα φυτικής προέλευσης για 

την αντιμετώπιση εχθρών των φυτών 

Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που χρησιμο-

ποιούνται στη φυτοπροστασία για την κατάπολέμηση 

εχθρών των φυτών εκμεταλλεύονται την τοξικότητα 

των αρωματικών υδρογονανθράκων και άλλων 

μεταβολιτών που περιέχονται στα αιθέρια έλαια. Τα 

αιθέρια έλαια συμπεριλαμβανομένων των δραστικών 

τους ουσιών, παρέχουν πολύ καλή φυτοπροστατευτική 

δράση έναντι εχθρών των φυτών (έντομα, ακάρεα, 

νηματώδεις), καθώς πολλά από αυτά έχουν εντομο-

κτόνο, ακαρεοκτόνο και νηματωδοκτόνο δράση, παρε-

μποδίζοντας την ανάπτυξη, την πρόσληψη τροφής, την 

ωοτοκία σε πολλά έντομα, ακάρεα και νηματώδεις 

σκώληκες. Οι ενώσεις των φυτών, οι περισσότερες των 

οποίων είναι αλκαλοειδή και τερπενοειδή, επηρεάζουν 

την ανάπτυξη, αναπαραγωγή και επιβίωση των εντό-

μων (Erdogan et al., 2012). 

Πολλές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με 

τις επιδράσεις των φυτών σε έντομα. Παραδείγματα 

τέτοιων φυτών είναι τα: Chrysanthemum roseum 
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(Compositae), Nicotiana tabaccum L. (Solanaceae), 

Derris elliptica Benth (Fabaceae), Azadirachta indica 

(Meliaceae), Melia azaderach L. (Meliaceae), και 

Xanthium strumarium L. (Solanaceae) (Erdogan et al., 

2012).  

Πολλά αιθέρια έλαια έχουν αναγνωριστεί για τη δράση 

τους ως ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων, για το λόγο ότι 

τα ίδια είτε συστατικά τους έχουν ιδιότητες όμοιες με 

νεανική ορμόνη. Εμποδίζουν την φυσιολογική 

ανάπτυξη και επηρεάζουν την αναπαραγωγή των 

εντόμων. Αυτή η διακοπή στην ανάπτυξη θα μπορούσε 

να οφείλεται στην αναστολή διαφορετικών 

βιοσυνθετικών διεργασιών των εντόμων σε διαφορε-

τικά στάδια ανάπτυξης (Athanassiou et al., 2014). 

Παραδείγματα φυτών των οποίων το αιθέριο έλαιο δρα 

ως ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων είναι τα φυτικά είδη 

Anethum graveolens (Apiaceae), Illicium verum 

(Schisandraceae), Citrus paradisi και Citrus reticutata 

(Rutaceae) έναντι Κολεοπτέρων και Ocimum basilicum 

(Lamiaceae) έναντι Ημίπτερων (Mossa, 2016).  

Υπάρχουν φυτικά προιόντα που έχουν αντιτροφοδοτική 

δράση. Οι ενώσεις φυτών που έχουν αυτή τη δράση, 
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προκαλούν αποτροπή της τροφής με τροποποίηση της 

συμπεριφοράς του εντόμου, μέσω της άμεσης δράσης 

στους περιφερικούς αισθητήρες και αισθητηριακούς 

υποδοχείς των εντόμων. Αντιτροφοδοτική δράση έχει 

βρεθεί ότι έχουν τα αιθέρια έλαια φυτών της 

οικογένειας Asteraceae και της οικογένειας Apiaceae, 

όπως τα φυτά Artemisia judaica (Asteraceae) και 

Anethum graveolens (Apiaceae) έναντι του εντόμου 

Spodoptera littroralis (Lepidoptera), της οικογένειας 

Poaceae, όπως φυτά του γένους Cymbopogon έναντι 

των εντόμων Euprostema elaeasa και Acharia fusca 

(Lepidoptera), της οικογένειας Lamiaceae και της 

οικογένειας Myrtaceae έναντι Κολεοπτέρων (Mossa, 

2016). 

Μηχανισμός δράσης 

Όσον αφορά τη εντομοκτόνο δράση των ενώσεων των 

αιθέριων ελαίων έναντι των εντόμων, αυτή 

περιλαμβάνει νευροτοξικές επιδράσεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουν διάφορους μηχανισμούς, κυρίως μέσω 

GABA, επίδραση στο οκτοπαμινεργικού συστήματος 

(octopaminergic system) και την αναστολή της 

ακετυλοχολινεστεράση (Mossa, 2016).  
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Αναλυτικότερα, γίνεται δέσμευση των ενώσεων των 

φυτών με τους υποδοχείς GABA, που σχετίζονται με 

τους διαύλους χλωρίου, οι οποίοι βρίσκονται στη 

μεμβράνη των μετασυναπτικών νευρώνων, και με τη 

διατάραξη της λειτουργίας της συνάψεως GABA. Ένας 

μεταβολίτης φυτών, που έχει αυτόν τρόπο δράσης είναι 

η θυμόλη (thymol) (Priestley et al., 2003).  

Όσον αφορά την επίδραση στο οκτοπαμινεργικού 

συστήματος (octopaminergic system) οι φυτικοί 

μεταβολίτες ενεργοποιούν τους υποδοχείς για την 

οκτοπαμίνη (octopamine), η οποιά είναι ένας 

νευροδιαβιβαστής. Έχει βρεθεί ότι με αυτό τον τρόπο 

δράσης λειτουργεί η eugenol που απομονώνεται από το 

φυτό Syzygium aromaticum και η α-terpineol από το 

φυτό Pinus sylvestris (Enan, 2001; Enan, 2005). 

Έχει καταγραφεί η αναστολή του χολινεργικού συστή-

ματος και πιο συγκεκριμένα η αναστολή της 

ακετυλοχολινεστεράση (AChE). Με αυτόν τον μηχα-

νισμό δράσης έχουν βρεθεί οι μεταβολίτες: fenchone 

του φυτικού είδους Foeniculum vulgare, S-carvone του 

φυτικού είδους Mentha spicata και η linalool του 

φυτικού είδους Citrus spp. (Mills et al., 2004; López & 



45 
 

Pascual-Villalobos, 2010). Η νικοτίνη (nicotine), που 

περιέχεται στα φύλλα φυτού Nicotiana tabacum και 

συγγενή αλκαλοεδη (anabacine, neonicotine & 

nornicotine) δρούν στο χολινεργικό σύστημα. Συγκε-

κριμένα, η νικοτίνη μιμείται την ακετυλοχολίνη και 

δεσμεύει τους μετασυναπτικούς υποδοχείς στις 

χολινεργικές συνάψεις. 

Ενώσεις φυτικής προέλευσης που παρεμβαίνουν στη 

λειτουργία των διαυλων ιόντων νατριου (Na
+
) στις 

μεμβράνες των νευρικών κυττάρων είναι: oι φυσικές 

πυρεθρίνες, από άνθη και στελέχη φυτών του γένους 

Chrysantemum (Compositae), η λιμονίνη (limonin), 

που βρίσκεται στο περικάρπιο των εσπεριδοειδών και 

τα διεναμίδια (dienamides), που παράγονται από είδη 

των οικογενειών Compositae, Piperaceae & Rutaceae 

(Ζιώγας & Μαρκόγλου, 2010). 

Γνωστές ενώσεις φυτικής προέλευσης που δρουν στα 

συστήματα παραγωγής ενέργειας των εντόμων, είναι τα 

ροτενοειδή, τα οποία παράγονται από είδη της 

οικογένειας των Leguminosae και παρεμποδίζουν το 

σύμπολοκο της αφυδρογονάσης του NADH (συμπλό-

κου Ι) και συνεπώς παρεμπόδιση της μεταφοράς 
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ηλεκτρονίων στο συνένζυμο Q (Ζιώγας & Μαρκόγλου, 

2010). 

Επίσης γνωστές ενώσεις φυτικής προέλευσης με 

εντομοκτόνα δράση, αλλά με άγνωστο μηχανισμό 

δράσης είναι: η quassin, που παράγεται από είδη της 

οικογένειας Simaroubaceae, η annonin I, που παρά-

γεται από το φυτό Annona squamosa, το haedoxan A, 

που παράγεται από τις ρίζες του φυτού Phryma 

leptostachya, με ισχυρή εντομοκτόνο δράση ανάλογη 

του deltamethrin, η rocaglamide, που παράγεται από 

είδη της οικογένειας Meliaceae (αποτελεσματική 

έναντι των ειδών Spodoptera litura & S. litoralis) και 

το alpha-terthienyl, που παράγεται από είδη της οικο-

γένειας Compositae (Ζιώγας & Μαρκόγλου, 2010). 

Ένας ακόμα μηχανισμός δράσης μεταβολιτών των 

φυτών με εντομοκτόνα δράση, που έχει καταγραφεί, 

είναι η αναστολή των ισοενζύμων του κυτοχρώματος 

P450 των εντόμων, το οποίο είναι υπεύθυνο για το 

μεταβολισμό φάσης Ι* των ξενοβιοτικών, συμπεριλα-

μβανομένων των εντομοκτόνων. Μεταβολίτες φυτών 

με αυτή τη δράση είναι η διλλαπιόλη (dillapiole) του 
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φυτού Anethum sowa και οι πιπεραμίδες (piperamides) 

του φυτού Piper spp. (Belzile et al., 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ο μεταβολισμός των φαρμάκων χωρίζεται σε τρεις φάσεις: 

Φάση Ι, κατά την οποία γίνεται τροποποίηση (Οξείδωση, 

Αναγωγή, Υδρόλυση), Φάση II, κατά την οποία γίνεται 

σύζευξη και Φάση III, όπου γίνεται περαιτέρω τροποποίηση 

και απέκκριση.  
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3.3 Φυσικά προϊόντα φυτικής προέλευσης που 

έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για τη χρήση τους στην φυτοπροστασία 

Αρκετά φυτικά προϊόντα έχουν ήδη εγκριθεί από τη 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνονται στη βάση 

δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φυτο-

φάρμακα - EU Pesticides database. Ο πίνακας 1 

συγκεντρώνει φυτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης 

που έχουν πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Αυτά περιλαμβάνουν εκχυλίσματα, αιθέρια 

έλαια και μεταβολίτες κυρίως δευτερογενείς αλλά και 

μερικούς πρωτογενείς. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Πίνακας 1. Φυτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης 

εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 

φυτοπροστασία. 

ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΈΛΑΙΑ 

Φυτικό προϊόν/ 

Ημεp/νία έγκρισης/ 

Τύπος/Προέλευση 

Κατηγορία/Τρόπος Δράσης/ 

Αξιολόγηση Διατροφικού 

Κινδύνου 

Τσουκνίδα/ Urtica spp. 

(30/03/2017) 

Υδατικό εκχύλισμα από 

φύλλα/νεαροί βλαστοί χωρίς 

σπόρους 

Μυκητοκτόνο:  

ωίδιο Podosphaera xhantii, 

Pythium spp., Alternaria solani, 

Septoria lycopsersici, 

κρυπτογαμικές ασθένειες 

καλλωπιστικών φυτών, μελανή 

ή μαύρη κηλίδωση της 

τριανταφυλλιάς, Marsonia spp., 

τη σκωρίαση τριανταφυλλιάς 

Phragmidium mucronatum, 

εξώασκος, μονιλιάσες και 

ωίδια, περονόσπορο σε 

υπαίθριες και θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες καλλωπιστικών 
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φυτών 

Εντομοκτόνο:  

αφίδες (Myzus persicae, 

Macrosiphum rosae, Eriosoma 

lanigerum, Cryptomyzus ribis, 

Callaphis juglandis, Myzus 

cerasi, Aphis fabae, Brevicoryne 

brassicae και Nasonovia 

ribisnigri, Aphis sambuci & 

Aphis spiraephaga) το 

κολεόπτερο Phyllotreta 

nemorum, και το λεπιδόπτερο 

Plutella xylostella και 

καρπόκαψα της μηλιάς Cydia 

pomonella 

Aκαρεοκτόνο:  

Tetranychus urticae σε 

καλλιέργειες φασολιού & 

Tetranychus telarius σε 

καλλιέργειες αμπέλου. 

Ιππουρίδα των αγρών/ 

Equisetum arvense L. 

Μυκητοκτόνο:  

μύκητες φυλλώματος όπως 
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(01/07/2014) 

Υδατικό εκχύλισμα από 

στείρα στελέχη και φύλλα 

του Equisetum arvense L 

Venturia inaequalis & ωίδιο 

Podosphaera leucotricha σε 

καλλιέργειες μηλιάς, Taphrina 

deformans σε καλλιέργειες 

ροδακινιάς, Plasmopara viticola 

& Erysiphe necator σε 

καλλιέργειες αμπέλου, 

Podosphaera xhantii & 

μύκητες ρίζας όπως Pythium 

spp. σε καλλιέργειες αγγουριού, 

Alternaria solani & Septoria 

lycopsersici σε καλλιέργειες 

τομάτας, Botrytis cinerea, 

Podosphaera aphanis, 

Phytophthora fragariae και 

άλλοι μύκητες όπως 

Colletotrichum acutatum σε 

καλλιέργειες φρέουλας και 

σμέουρου, Phytophthora 

infestans, Alternaria Solani, 

Erysiphe cichoracearum σε 

καλλιέργειες πατάτας, 

κρυπτογαμικές ασθένειες 

καλλωπιστικών και Marsonia 
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spp., Phragmidium mucronatum 

και φυλλώδεις ασθένειες όπως 

μονιλιάσες, ωίδια και 

περονόσποροι σε καλλιέργειες 

τριανταφυλλιάς και άλλα 

καλλωπιστικά όπως Prunus spp. 

Εκχύλισμα Tea tree/ Tea 

tree extract 

(01/09/2009) 

Αιθέριο έλαιο από φύλλα 

και κλαδιά του Melaleuca 

alternifolia [terpinen-4-ol 

(30-48%), γ-terpinene (10-

28%), α-terpinene (5-13%), 

1,8-cineole (0.1 – 15%)] 

Μυκητοκτόνο:  

ωίδιο σε θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες αγγουριού και 

τομάτας 

 

 

 

Εκχύλισμα σκόρδου (Allium 

sativum /Garlic extract 

(01/09/2009) 

 

Απωθητικό εντόμων: 

μύγα ρίζας λάχανου Delia 

radicum L., μύγα ρίζας 

γογγυλιού Delia floralis F.,  

μύγα καρότου Chamaepsila 

rosae, αφίδες, θρίπες & 
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αλευρώδεις) 

Απωθητικό νηματωδών: 

ελεύθερους διαβιούντες 

Longidorus spp., Pratylenchus 

spp., κυστώδεις, π.χ. Globodera 

spp., Heterodera spp. και 

κομβονηματώδεις π.χ. 

Meloidogyne spp.)  

 

Απωθητικό θηλαστικών και 

πτηνών 

ADI: 3.000 mg/kg bw/day,  

ARfD: -,  

AOEL: - 

Υπολείμματα εκχύλισης 

σκόνης πιπεριού (Piper 

nigrum) /Pepper dust 

extraction residue (PDER) 

(01/09/2009) 

Απωθητικό: 

απωθεί σκύλους και γάτες να 

μολύνουν με τις ακαθαρσίες 

τους τις καλλιέργειες 

Φλοιός Ιτιάς/Salix spp. 

cortex 

(01/07/2015) 

Μυκητοκτόνο:  

μύκητες φυλλώματος όπως 

Taphrina deformans σε 
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Υδατικό εκχύλισμα του 

φλοιού του Salix L. 

καλλιέργειες ροδακινιάς, 

μύκητες φυλλώματος όπως 

Venturia inaequalis & 

Podosphaera leucotricha σε 

καλλιέργειες μηλιάς, 

Plasmopara viticola & Erysiphe 

necator σε καλλιέργιες αμπέλου 

Έλαιο πορτοκαλιού/ Orange 

oil 

(01/05/2014) 

Έλαιο από το φλοιό του 

Citrus sinensis/ βασικό 

συστατικό D-limonene 

Εντομοκτόνο:  

αλευρώδεις (λάρβες και 

ενήλικα) σε καλλιέργειες 

τομάτας και κολοκυθιού 

(κολοκυθάκι) 

- 

Citronella oil 

(01/09/2009) 

Έλαιο από φύλλα και 

στελέχη διαφορετικών ειδών 

του γένους Cymbopogon 

Ζιζανιοκτόνο:  

καταπολέμηση του ζιζανίου 

Jacobaea vulgaris. 

ADI: 0.5 mg/kg bw/day, 

ARfD: - 

AOEL: 0.5 mg/kg bw/day 
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Γαρυφαλέλαιο/Clove oil 

(01/09/2009) 

Έλαιο από μπουμπούκια, 

φύλλα & στελέχη του 

Syzygium aromaticum 

Απωθητικό:  

μετασυλλεκτική προστασία σε 

μήλα, αχλάδια και ροδάκινα 

από τους μύκητες 

Gloeosporium spp. & 

Penicillium spp. 

ADI: 1 mg/kg bw/day,  

ARfD: -,  

AOEL: 1 mg/kg bw/day 

Έλαιο δυόσμου/Spear mint 

oil 

(01/09/2009) 

Έλαιο του φυτού Mentha 

spicata 

Ελεγχος βλάστησης στην 

πατάτα 

Έλαιο κράμβης/Rape seed 

oil 

(01/09/2009) 

Έλαιο από σπόρους του 

Brassica napus 

Εντομοκτόνο:  

εντόμα των οικογενειών 

Pseudococcidae και Coccoidea  

καλλιέργειες καλλωπιστικών 

φυτών και οπωρών 

Ακαρεοκτόνο:  

ακάρεα της οικογένειας 
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Tetranychidae (ενήλικων και 

ωών) καλλιέργειες 

καλλωπιστικών φυτών και 

οπωρώνων 

Ηλιέλαιο/ Sunflower oil 

(02/12/2016) 

Έλαιο (oleic acid: 14-40%, 

linoleic acid: 48-74%) 

Μυκητοκτόνο: 

Ωίδιο στη τομάτα Oidium 

neolycopersici 

- 

Fenugreek seed powder 

(FEN 560) 

(01/11/2010) 

Από τους σπόρους του 

φυτού Trigonella foenum-

graecum L. 

Μυκητοκτόνο και 

βιοδιεγέρτης: 

επαγωγή αντοχής, για μύκητες 

φυλλώματος, όπως Uncinula 

necator σε καλλιέργειες 

αμπέλου 

Σκόνη από σπόρους 

μουστάρδας/ Mustard 

seeds powder 

(04/12/2017) 

Από σπόρους  διαφόρων 

φυτών μουστάρδας: μαύρη 

Μυκητοκτόνο:  

απολύμανση σπόρων 

δημητριακών από μύκητες όπως 

οι Δαυλίτες Tilletia caries & 

Tilletia foetida 
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μουστάρδα (Brassica nigra), 

καστανή ινδική μουστάρδα 

(B. juncea) ή λευκή/κίτρινη 

μουστάρδα (B. hirta / 

Sinapis alba). 

- 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΦΥΤΩΝ 

Azadirachtin A 

(01/06/2011) 

Λιμονοειδές 

(τετρανορριτερπένιο), 

περιέχεται στο εκχύλισμα 

από σπόρους, φύλλα και 

φλοιό του φυτού 

Azadirachta indica 

Εντομοκτόνο: 

δορυφόρος της πατάτας 

Leptinotarsa decemlineata 

ADI: 0.1 mg/kg bw/day 

ARfD: 0.75 mg/kg bw 

AOEL: 0.1 mg/kg bw/day 

Ευγενόλη/Eugenol 

(01/12/2013) 

Φαινυλοπροπανοειδές 

Μυκητοκτόνο:  

Botrytis sp. σε υπαίθριες 

καλλιέργειες επιτραπέζιων 

σταφυλιών 

ADI: 1 mg/kg bw/day 

ARfD: - 
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AOEL: 1 mg/kg bw/day 

Γερανιόλη/Geraniol 

(01/12/2013) 

Μονοτερπενόλη 

(οξυγονωμένο 

μονοτερπένιο) 

Μυκητοκτόνο:  

Botrytis, σε ποικιλίες σταφύλης 

επιτραπέζιες και οινοποίησης 

ADI: 0.5 mg/kg bw/day 

ARfD: - 

AOEL: 0.5 mg/kg bw/day 

Θυμόλη/Thymol 

(01/12/2013) 

Φαινόλη (λιπόφιλο 

μονοτερπένιο) 

Μυκητοκτόνο:  

Botrytis, σε ποικιλίες σταφύλης 

επιτραπέζιες και οινοποίησης 

ADI: 0.03 mg/kg bw/day 

ARfD: 0.08 mg/kg bw  

AOEL: 0.4 mg/kg bw/day 

Καρβόνη/Carvone 

(01/08/2008) 

μονοτερπένιο 

Ρυθμιστής ανάπτυξης φυτών 

(παρεμπόδιση βλάστησης της 

πατάτας) 

ADI: 0.025 mg/kg bw/day 

ARfD: - 

AOEL: 0.025 mg/kg bw/day 
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Μίγμα τερπενοειδών/ 

Terpenoid blend QRD-460 

(10/08/2015) 

Μίγμα τερπενοειδών:  

α-terpinene 

p-cymene 

d-limonene 

Ακαρεοκτόνο: ακάρεα 

(Tetranychus urticae) 

καλλιέργειες πεπονιού και 

αγγουριού 

Εντομοκτόνο:  

τριαλευρώδεις (Trialeurodes 

vaporariorum), θρίπες (Thrips 

spp., Frankliniella occidentalis), 

αφίδες (Myzus persicae, 

Macrosiphum euphorbiae, 

Aphis gossypii) σε 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες 

τομάτας, θρίπες (Thrips spp., 

Frankliniella occidentalis) σε 

θερμοκηπιακές καλλιέργειας 

πιπεριάς, θρίπες και 

τριαλευρώδεις σε καλλιέργειες 

θερμοκηπιακής τομάτας και 

αφίδες (Myzus persicae, 

Macrosiphum euphorbiae, 

Aphis gossypii) σε καλλιέργειες 

πεπονιού και αγγουριού 
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Ασκορβικό οξύ/ L-ascorbic 

acid 

(01/07/2014) 

Συστατικό καρπών πολλών 

φυτικών ειδών 

Μυκητοκτόνο:  

Phytophthora infestans σε 

καλλιέργειες πατάτας, Botrytis 

spp. σε καλλιέργειες τομάτας, 

Fusarium spp. σε βολβώδη 

άνθη 

Υδρολυμενες πρωτεΐνες/ 

Hydrolysed proteins 

(01/09/2009) 

Εκτός από ζωικής 

προέλευσης μπορεί να είναι 

προϊόν υδρόλυσης μελάσσας 

(κοινού τεύτλου (Beta 

vulgaris)  

Προσελκυστικό: 

 Ceratitis capitata, Rhagoletis 

cerasi, Bactrocera oleae και 

άλλα δίπτερα, για την 

προστασία των καρπών από τη 

τοποθέτηση ωών 

- 

Ορμόνες Φυτών 

Αμπσισικό οξύ/S-Abscisic 

acid 

(01/07/2014) 

φυτική ορμόνη 

Ρυθμιστής ανάπτυξης φυτών 

ADI: 13.6 mg/kg bw/day 

ARfD: -  

AOEL: 6.8 mg/kg bw/day 
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Ινδολοβουτυρικό 

οξύ/Indolylbutyric acid 

(01/06/2011) 

αυξητική ορμόνη 

Ρυθμιστής ανάπτυξης φυτών 

 

Γιββερελλίνη/ Gibberellin 

(01/09/2009) 

φυτική ορμόνη 

Ρυθμιστής ανάπτυξης  

σε μηλιές, αχλαδιές και 

κερασιές 

ADI: 0.3 mg/kg bw/day 

ARfD: - 

AOEL: 0.18 mg/kg bw/day 

Γιββερελλινικό 

οξύ/Gibberellic acid 

(01/09/2009) 

φυτική ορμόνη 

Ρυθμιστής ανάπτυξης  

σε σταφύλια 

ADI: 0.68 mg/kg bw/day 

ARfD: - 

AOEL: 0.68 mg/kg bw/day 

Σάκχαρα 

Φρουκτόζη/Fructose 

(01/10/2015) 

Βιοδιεγέρτης:  

επαγωγή της αντοχής των 

φυτών μηλιάς Malus pumila και 
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Μονοσακχαρίτης Malus domestica, έναντι 

βλαβερών εντόμων των φυτών 

όπως το Cydia pomonella. 

Σακχαρόζη/Sucrose 

(01/01/2014) 

Δισακχαρίτης 

Βιοδιεγέρτης:  

επαγωγή της αντοχής των 

φυτών μηλιάς Malus pumila και 

Malus domestica, έναντι 

βλαβερών εντόμων των φυτών 

όπως το Cydia pomonella. και 

φυτών αραβόσιτου Zea mays  

έναντι του Ostrinia nubilalis 

Επταμαλογλυκάνη/ 

Heptamaloxyloglucan 

(01/06/2010) 

Ολιγοσακχαρίτης/από μήλά 

Ρυθμιστής ανάπτυξης φυτών, 

 βιοδιεγέρτης,  

προστατευτικό από τον παγετό 

Λιπαρά Οξέα και λιπαρές ουσίες 

Λιπαρά οξέα C7-C20 (Fatty 

acids C7 to C20 

(01/09/2009) 

Εντομοκτόνο:  

αφίδες και αλευρώδεις  σε 

υπαίθριες και θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες λαχανικών και 
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Περιλαμβάνουν: 

Ελαϊκό οξύ (Oleic Acid) 

Λιπαρό οξύ (cis-9-octadecenoic 

acid)/ κυρίως στο έλαιο φυτών 

του γένους Olea 

Λαουρικό οξύ (Lauric Acid) 

Λιπαρό οξύ (C12)/ βρίσκεται 

στο έλαιο διαφόρων φυτών, 

όπως: Attalea speciosa, 

Attalea cohune, Astrocaryum 

murumuru, Cocos nucifera 

Πελαργονικό οξύ (Pelargonic 

acid/Nonanoic acid) 

Λιπαρό οξύ (C9)/ φυτά του 

γένους Pelargonium 

Καπρυλικό οξύ (Caprylic 

Acid) 

Λιπαρό οξύ (C8), εκτός από 

το γάλα θηλαστικών είναι 

συστατικό του ελαίου της 

καλλωπιστηκών και 

μυζητικών εντόμων σε 

καλλιέργειες μούρων, 

φράουλας, γιγαρτόκαρπων και 

πυρηνόκαρπων 

Ακαρεοκτόνο:  

ακάρεα, σε υπαίθριες και 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες 

λαχανικών και 

καλλωπιστηκών 

Ζιζανιοκτόνο:  

για ετήσια και πολυετή 

μονοκοτυλήδονα και 

δικοτυλήδονα ζιζάνια, βρύα 

και άλγη, σε χλοοτάπητες, 

υπαίθριες καλλιέργειες 

ξυλωδών καλλωπιστικών 

φυτών, μονοπάτια και 

ανοιχτές περιοχές με 

δενροφύτευση 

Ρυθμιστής ανάπτυξης 

φυτών: 

ως παραγοντας 
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καρύδας (Cocos nucifera) και 

του πυρήνα του φοινικέλαιου 

(Elaeis guineensis) 

Καπρινικό οξύ (Capric Acid) 

(ζωική προέλευση) 

Μεθυλεστέρες λιπαρών 

οξέων (Fatty Acids C8-C10 

Me esters) 

Λιπαρά οξέα C7-C18 & C18 

ακόρεστα άλατα καλίου 

(Fatty Acids C7-C18 & C18 

unsaturated potassium salts) 

Οκτανοϊκό μεθύλιο (Methyl 

octanoate) 

Δεκανοϊκό μεθύλιο (Methyl 

decanoate) 

κορυφολόγησης στην αζαλέα  

 

Λεκιθίνες/Lecithins 

(01/07/2015) 

κίτρινου-καφέ χρώματος 

Μυκητοκτόνο:  

Podosphaera leucotricha και 

Taphrina deformans σε 

καλλιέργειες μηλιάς και 
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λιπαρές ουσίες που 

απαντώνται σε ζωικούς και 

φυτικούς ιστούς, οι οποίες 

είναι αμφίφιλες  

ροδακινιάς, Microsphaera 

grossulariae σε καλλιέργειες 

φραγκοστάφυλου, 

Podosphaera xhantii σε 

καλλιέργειες λαχανικών, όπως 

το αγγούρι, Erysiphe 

cichoracearum σε 

καλλιέργειες μαρουλιού, 

Erysiphe polyphaga σε 

καλλιέργειες λυκοτρίβολου,  

Phytophthora infestans σε 

καλλιέργειες τομάτας, 

Alternaria cichorii σε 

καλλιέργειες αντιδιού,  

Plasmopara viticola και 

Erysiphe necator σε 

καλλιέργειες αμπέλου και 

μυκητολογικές ασθένειες  

καλλωπιστικών φυτών 

Dodecan-1-ol ή λαυρυλική 

αλκοόλη 

(01/09/2009) 

Λιπαρή αλκοόλη που παράγεται 

Προσελκυστικό:  

Φερομόνη λεπιδοπτέρων με 

ευθεία αλυσίδα (SCLPs) 
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από το  φοινικοπυρηνέλαιο 

(από τον πυρήνα του 

φοινικέλαιου Elaeis 

guineensis) ή το έλαιο 

καρύδας (Cocos nucifera) 

Tetradecan-1-ol ή κοινώς 

μυριστυλική αλκοόλη 

(01/09/2009) 

Κορεσμένη λιπαρή αλκοόλη 

ευθείας αλύσου από το φυτό 

μοσχοκάρυδου Myristica 

fragrans/ 

Προσελκυστικό:  

Φερομόνη λεπιδοπτέρων με 

ευθεία αλυσίδα (SCLPs) 

Tetradecan-1-ol ή κοινώς 

μυριστυλική αλκοόλη 

(01/09/2009) 

Κορεσμένη λιπαρή αλκοόλη 

ευθείας αλύσου από το φυτό 

μοσχοκάρυδου Myristica 

fragrans/ 

Προσελκυστικό:  

Φερομόνη λεπιδοπτέρων με 

ευθεία αλυσίδα (SCLPs) 
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3.4 Τσουκνίδα 

Η τσουκνίδα είναι μονοετές ή πολυετές, αυτοφυές 

ποώδες φυτό, που ανήκει στο γένος Κνίδη (Urtica) και 

στην οικογένεια των Κνιδοειδών (Urticaceae) και έχει 

περίπου 40 είδη παγκοσμίως. Στην Ελλάδα απαντώνται 

τα εξής είδη: Κνίδη η δίοικος (Urtica dioica), Κνίδη η 

καυστηρά (Urtica urens), Κνίδη η μεμβρανώδης 

(Urtica membranacea), Κνίδη η σφαιριδιοφόρος 

(Urtica pilulifera). 

Σε ιστούς της τσουκνίδας Urtica dioica L. (φύλλα και 

στελέχη) έχουν χαρακτηριστεί τριών ειδών φαινολικά 

συστατικά (Pinelli et al., 2008):  

1. παράγωγα του υδροξυκινναμικού οξέως 

(hydroxycinnamic acid): κύρια συστατικά είναι 

το chlorogenic acid και το 2-O-caffeoyl-malic 

acid 

2. φλαβονοειδή (flavonoids): rutin, quercetin p-

coumaroyl-glucoside, kaempferol 3-O-

glucoside, kaempferol 3-O-rutinoside, 

isorhamnetin 3-O-rutinoside 
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3. ανθοκυανίνες (anthocyanins): peonidin 3-O-

rutinoside, rosinidin 3-Orutinoside, peonidin 3-

O-(6′′-O-p-coumaroylglucoside) 

Η τσουκνίδα δεν χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για 

σκοπούς φυτοπροστασίας και δεν διατίθεται στην 

αγορά ως φυτοπροστατευτικό προϊόν, όμως είναι 

χρήσιμο για την προστασία των φυτών, υπό τη μορφή 

υδατικού εκχυλίσματος. Υπάρχει εκτεταμένο ιστορικό 

για τη χρήση του εκχυλίσματος τσουκνίδας ως υγρό 

λίπασμα φυλλώματος. 

Η έγκριση που έχει πάρει η τσουκνίδα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βασικό συστατικό για τη 

φυτοπροστατευτική της χρήση, είναι υπό τη μορφή 

υδατικού εκχυλίσματος και συγκεκριμένα τα υδατικά 

εκχυλίσματα των ειδών Urtica dioica και Urtica urens, 

για τη χρήση της ως εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο και 

μυκητοκτόνο. οι τρόποι χρήσης που έχουν εγκριθεί 

είναι εφαρμογές ψεκασμού και υπόστρωμα εδάφους με 

φύλλα.  
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Για τον τρόπο παρασκευής του εκχυλίσματος 

τσουκνίδας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδόσει τις 

παρακάτω οδηγίες: 

Προετοιμασία για εφαρμογές ψεκασμού: 

1. Διαβρέχετε σε πόσιμο νερό φρέσκα (75 gr/L) ή 

αποξηραμένα (15 gr/L) φύλλα τσουκνίδας (επιλέξτε 

νέους βλαστούς που δεν έχουν ακόμα σπόρους, 

καθαρίστε και πλύνετε). Η ζύμωση μπορεί να 

διευκολυνθεί εάν προηγουμένως τεμαχιστεί η 

τσουκνίδα). 

2. Ανακινήστε το μείγμα καθημερινά. 

3. Αφήστε 3 έως 4 ημέρες να μαλακώσει στους 20
o
C 

((εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο Παράρτημα 

II). 

4. Διηθήστε το διάλυμα και αραιώστε το διήθημα σε 5 

φορές το όγκο του πόσιμο νερό σε ένα κλειστό και 

αναγνωρίσιμο δοχείο. 

Βεβαιωθείτε ότι το pH είναι περίπου 6 έως 6,5 για να 

εξασφαλιστεί μια καλή παρασκευή. 

 

Ο παραγωγός πρέπει να λαμβάνει τις ορθές πρακτικές 

υγιεινής και ποιοτικό έλεγχο [(ΕΚ) αριθ. 852/2004], για 
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την πρόληψη της μόλυνσης των παραγομένων 

προϊόντων με παθογόνους μικροοργανισμούς, καθώς 

έχει αναφερθεί ότι οι κακές συνθήκες υγιεινής, κατά την 

παρασκευή του εκχυλίσματος, μπορεί να οδηγήσουν σε 

μόλυνση και ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών, όπως το 

Ε. Coli, κατά τη διάρκεια της διεργασίας εμβάπτισης. 

ζύμωση και να γίνεται ποιοτικός έλεγχος για την 

πρόληψη μικροβιακής μόλυνσης του” (European 

Commission, 2017). 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2017, έδωσε έγκριση στο 

εκχύλισμα τσουκνίδας, για την χρήση του στην 

καταπολέμηση εχθρών των φυτών (έντομα και ακάρεα) 

και φυτοπαθογόνων μυκήτων, μετά από αίτηση που 

έλαβε το 2015 από το Institut Technique de 

l’Agriculture Biologique (ITAB), και το 2016 από το 

Myosotis, για την έγκριση της τσουκνίδας ως 

φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

Συγκεκριμένα, έχει εγκριθεί για την καταπολέμηση των 

αφίδων: πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Myzus persicae, 

αφίδα της τριανταφυλλιάς Macrosiphum rosae, 

ματόψειρα Eriosoma lanigerum, αφίδα αμπέλου 

Cryptomyzus ribis, αφίδα καρυδιάς (Callaphis 
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juglandis), μαύρη αφίδα των κερασιών Myzus cerasi, 

μαύρη αφίδα φασολιών Aphis fabae, αφίδες των 

φυλλωδών λαχανικών όπως οι αφίδες λάχανου 

Brevicoryne brassicae και Nasonovia ribisnigri, αφίδα 

σαμπούκου Aphis sambuci και αφίδα σπειραίας Aphis 

spiraephaga. Εφαρμόζεται σε καλλιέργειες οπωρο-

κηπευτικών και καλλωπιστικών φυτών, που προ-

σβάλλονται από τα προαναφερθέντα είδη αφίδων με 

ψεκασμό φυλλώματος ή ψεκασμό κατευθείαν πάνω 

στις αφίδες, (1-5 εφαρμογές, με διάστημα μεταξύ 

εφαρμογών: 7-15 ημέρες), κατά την διάρκεια άνοιξης-

καλοκαιριού. Ο ψεκασμός γίνεται μέχρι το στάδιο 

συγκομιδής για όλες τις καλλιέργειες, εκτός από την 

καλλιέργεια φασολιού, όπου ο ψεκασμό γίνεται μέχρι 

το στάδιο ωρίμανσης του καρπού, την καλλιέργεια της 

πατάτας μέχρι το τέλος σχηματισμού του κονδύλου και 

την καλλιέργεια των φυλλωδών λαχανικών, μέχρι το 

στάδιο ξεδιπλώματος 9 ή περισσότερων αληθινών 

φύλλων.  

Εκτός από τις αφίδες, το εκχύλισμα τσουκνίδας έχει 

εγκριθεί για την καταπολέμηση του κολεοπτέρου 

Phyllotreta nemorum, και των λεπιδοπτέρων Plutella 
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xylostella και καρπόκαψα της μηλιάς Cydia pomonella. 

Στην περίπτωση των Phyllotreta nemorum και Plutella 

xylostella, γίνεται μόνο φυλλώδης ψεκασμός σε 

καλλιέργειες, (1-6 εφαρμογές, με διάστημα μεταξύ των 

εφαρμογών 7-15 ημέρες), σε καλλιέργειες των φυτών 

της οικογένειας Brassicaceae (Brassica olaeraceae, 

Brassica napus, Raphanus sativus). Ενώ, για την 

αντιμετώπιση του Cydia pomonella σε καλλιέργειες 

των φυτών Malus domestica και Pyrus communis, 

γίνεται ψεκασμός 3 φορές (2 εφαρμογές τον Απρίλιο 

και 1 εφαρμογή τον Μάιο) για 15 ημέρες. 

Όσον αφορά τα ακάρεα, το εκχύλισμα τσουκνίδας έχει 

εγκριθεί για την καταπολέμηση του είδους Tetranychus 

urticae σε καλλιέργειες φασολιού (π.χ. Phaseolus 

vulgaris), και του είδους Tetranychus telarius σε 

καλλιέργειες αμπέλου (Vitis vinfera). Η εφαρμογή 

γίνεται και εδώ με φυλλώδη ψεκασμό την περίοδο 

άνοιξη-καλοκαίρι, 1-6 εφαρμογές (συνήθως 3), με 

διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 7-21 ημέρες 

(συνήθως 2 ή 3 εβδομάδες). 

Η χρήση του εκχυλίσματος τσουκνίδας έχει εγκριθεί 

επίσης, για την καταπολέμηση φυτοπαθογόνων 
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μυκήτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Institut 

Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) όπως και 

για τα παραπάνω έντομα και ακάρεα, τα είδη 

φυτοπαθογόνων μυκήτων για τα οποία έχει πάρει 

έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα εξής: το 

είδος Alternaria sp., σε υπαίθριες καλλιέργειες της 

οικογένειας Brassicaceae (Brassica sp, Sinapis sp, 

Raphanus sativus), τα είδη Erysiphe polygoni και 

Alternaria alternata f. sp.cucurbitae σε υπαίθριες 

καλλιέργειες της οικογένειας Cucurbitacea (αγγούρι 

Cucumis sativus), Alternaria alternata, Monilinia laxa, 

Botrytis cinerea, και Rhizopus stolonifer σε υπαίθριες 

δενδρώδεις καλλιέργειες (μήλου Malus domestica, 

δαμάσκηνου Prunus domestica, ροδάκινου Prunus 

persica, κερασιάς Prunus avium), το είδος Plasmopara 

viticola σε καλλιέργειες αμπέλου και το είδος 

Phytophthora infestans σε υπαίθριες καλλιέργειες 

πατάτας Solanum tuberosum. Η εφαρμογή γίνεται με 

φυλλώδη ψεκασμό και ψεκασμό στους καρπούς (όπου 

χρειάζεται), την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι, 1-6 

εφαρμογές, με διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 7-15 

ημέρες. 
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Η εφαρμογή του για καταπολέμηση όλων των εντόμων, 

ακάρεων και φυτοπαθογόνων μυκήτων που προα-

ναφέρθηκαν, γίνεται υπό την μορφή διασπειρόμενου 

συμπυκνώματος (Dispersible Concentrate, DC) σε 

συγκέντρωση έως 75 g/L (φρέσκια τσουκνίδα) ή 15 g/L 

(ξηρά τσουκνίδα) μετά από διήθηση, 1500 g/hl (ξηρά 

τσουκνίδα) ανά εφαρμογή. Όλες οι εφαρμογές δεν 

πρέπει να γίνονται νωρίτερα από 7 ημέρες πριν την 

συγκομιδή. 

Εκτός από το Institut Technique de l’Agriculture 

Biologique (ITAB), και το Myosotis, έχει προτείνει 

τρόπους εφαρμογής του εκχυλίσματος της τσουκνίδας 

και είδη φυτοπαθογόνων μυκήτων, για τα οποία έχει 

δώσει έγκριση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: το 

ωίδιο Podosphaera xhantii και τον φυτοπαθογόνο 

μύκητα ριζών Pythium spp., σε υπαίθριες και καλλι-

έργειες θερμοκηπίου αγγουριού Cucumis sativus, 

Alternaria solani (Early blight), Septoria lycopsersici 

(Septoria blight) σε υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας 

Lycopersicum esculentum και τις κρυπτογαμικές 

ασθένειες καλλωπιστικών φυτών (Ornamental 

Cryptogramic diseases), τη μελανή ή μαύρη κηλίδωση 
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της τριανταφυλλιάς, Marsonia spp., τη σκωρίαση 

τριανταφυλλιάς Phragmidium mucronatum, τον 

εξώασκος (Leaf Curl), τις μονιλιάσες και ωίδια, 

περονόσποροι σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες καλλωπιστικών φυτών όπως Rosa spp. 

και Prunus spp. Το Myosotis, έχει προτείνει την 

εφαρμογή της τσουκνίδας υπό μορφή αποξηραμένου 

προϊόντος αναμειγμένου με το υπόστρωμα, σε 

συγκέντρωση 83 g/kg και 15 kg/ha ανά εφαρμογή 

(European Commission, 2017). 
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3.5 Εκχύλισμα από την Ιππουρίδα των 

αγρών 

Το φυτό Ιππουρίδα των αγρών ή αλογοουρά, 

Equisetum arvense L., πολυετές φυτό της οικογένειας 

Equisetaceae, που ανήκει στην βοτανική διαίρεση των 

Πτερυδόφυτων και επικρατεί σε περιοχές του βόρειου 

ημισφαιρίου. 

Μελέτες έχουν δείξει το Equisetum arvense L. έχει 

αντιμικροβιακές (αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή 

δράση), εντομοκτόνες, αντιφλεγμονώδεις, αγγειο-

διασταλτικές, διουρητικές και αναλγητικές ιδιότητες. 

Χρησιμοποιείται για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες 

για παθήσεις του δέρματος, λοιμώξεις και άλλες 

ασθένειες, όπως ρευματικές παθήσεις, παθήσεις του 

νευρικού συστήματος και της καρδιάς, ουρική 

αρθρίτιδα και κατάγματα οστών. Το εκχύλισμα του 

είναι πλούσιο σε στερόλες, ασκορβικό οξύ, φαινολικά 

οξέα, φλαβονοειδή, φυτοστερόλες, ταννίνες, τριτερπε-

νοειδή και στρυρυ-λοπυρίνες. Επίσης, περιέχει υψηλές 

συγκεντρώσεις σε πυρίτιο, στο οποίο φαίνεται να 
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οφείλονται πολλές από τις φαρμακευτικές του ιδιότητες 

(Altameme et al., 2015). 

Όσον αφορά την αντιμικροβιακή του δράση, είναι 

αποτελεσματικό κυρίως στα θετικά και αρνητικά κατά 

Gram βακτήρια και βακτήρια και μύκητες που 

σχηματίζουν βιοφίλμ, όπως τα βακτήρια Staph. aureus 

και E. coli και ο μύκητας Candida albicans. Η αντι-

μικροβιακή δράση του εκχυλίσματος του E. arvense 

μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία διαφόρων 

συστατικών του, κυρίως της θυμόλης (Radulović et al., 

2006; Pallag et al., 2018).  

Το υδατικό εκχύλισμα από τα βρώσιμα εναέρια στείρα 

στελέχη και φύλλα του Equisetum arvense L. Έχει 

εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση 

του ως μυκητοκτόνο. χρησιμοποιείται για την 

καταπολέμηση των μυκήτων:  

o Venturia inaequalis και ωίδιο Podosphaera 

leucotricha σε καλλιέργειες μηλιάς, εξώασκος 

Taphrina deformans σε καλλιέργειες ροδακινιάς 

(2-6 εφαρμογές με ψεκασμό φυλλώματος, με 7 
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ημέρες μεταξύ των εφαρμογών, την άνοιξη, από 

BBCH 53 έως BBCH 67σταδιο ανάπτυξης),  

o Plasmopara viticola και Erysiphe necator σε 

καλλιέργειες αμπέλου (2-6 εφαρμογές με 

ψεκασμό φυλλώματος, με 7 ημέρες μεταξύ των 

εφαρμογών, την άνοιξη-καλοκαίρι, από BBCH 

10 έως BBCH 57 στάδιο ανάπτυξης),  

o Podosphaera xhantii και μύκητες ρίζας όπως 

Pythium spp. σε καλλιέργειες αγγουριού (2 

εφαρμογές με ψεκασμό φυλλώματος, με 3-4 

ημέρες μεταξύ των εφαρμογών, από BBCH 19 

έως BBCH 49 στάδιο ανάπτυξης ή ενσωμάτωση 

μέρων του φυτού στο έδαφος), 

o Alternaria solani και Septoria lycopsersici σε 

καλλιέργειες τομάτας (2 εφαρμογές με ψεκασμό 

φυλλώματος, με 14 ημέρες μεταξύ των 

εφαρμογών, το καλοκαίρι από BBCH 51 έως 

BBCH 59 στάδιο ανάπτυξης ή ενσωμάτωση 

μέρων του φυτού στο έδαφος), 

o Botrytis cinerea, Podosphaera aphanis, 

Phytophthora fragariae και άλλοι μύκητες όπως 

Colletotrichum acutatum σε καλλιέργειες 

φράουλας και σμέουρου (4-8 εφαρμογές με 
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ψεκασμό φυλλώματος, με 5-14 ημέρες μεταξύ 

των εφαρμογών, το από BBCH 1 έως BBCH 89 

στάδιο ανάπτυξης) 

o Phytophthora infestans, Alternaria Solani, 

Erysiphe cichoracearum σε καλλιέργειες πατά-

τας (4-8 εφαρμογές με ψεκασμό φυλλώματος, 

με 5-14 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών, το από 

BBCH 1 έως BBCH 9 στάδιο ανάπτυξης), 

o κρυπτογαμικές ασθένειες καλλωπιστικών και 

Marsonia spp., Phragmidium mucronatum και 

φυλλώδεις ασθένειες όπως μονιλιάσες, ωίδια 

και περονόσποροι σε καλλιέργειες τριαντα-

φυλλιάς και άλλα καλλωπιστικά όπως Prunus 

spp. (ενσωμάτωση μέρων του φυτού στο 

έδαφος), 

Το υδατικό εκχύλισμα του Equisetum arvense L. δεν 

κυκλοφορεί ως εμπορικό σκεύασμα, αλλά η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδόσει οδηγίες για την 

παρασκευή του. Για την εφαρμογή του σε καλλιέργειες 

μηλιάς, ροδακινιάς, τομάτας, αμπελιού και αγγουριού, 

το αφέψημα παρασκευάζεται από βραστό νερό ως εξής: 

“200 γραμμάρια του εναέριου τμήματος του 
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αποξηραμένου φυτού Equisetum arvense L. 

διαβρέχονται με 10 λίτρα νερού για 30 λεπτά (διαβροχή) 

και στη συνέχεια βράζονται για 45 λεπτά. Μετά από 

ψύξη, το αφέψημα διηθείται με λεπτό κόσκινο και στη 

συνέχεια αραιώνεται περαιτέρω με νερό με 10%. Ως εκ 

τούτου, η θεωρητική συγκέντρωση ξηρού εναέριου 

μέρους του φυτού που υπάρχει στο αφέψημα είναι 20 

g/L, η οποία στη συνέχεια αραιώνεται με 10, κατά 

συνέπεια 2 g/L στο τελικό παρασκεύασμα που 

εφαρμόζεται στα φυτά. Το παρασκεύασμα που 

παρασκευάζεται κατ 'αυτόν τον τρόπο πρέπει να 

εφαρμόζεται εντός μέγιστης προθεσμίας 24 ωρών, ώστε 

να αποφεύγεται η οξυγόνωση και η ενδεχόμενη 

μικροβιολογική μόλυνση που μπορεί να συμβεί κατά την 

αποθήκευση. Ο διαλύτης για την εκχύλιση και την 

προετοιμασία είναι το νερό (νερό πηγής ή βρόχινο νερό) 

και το pH είναι 6,5.” 

Για την εφαρμογή του σε καλλιέργειες φράουλάς, 

σμέουρου (raspberry) και πατάτας, το αφέψημα 

παρασκευάζεται από βραστό νερό ως εξής: “225 

γραμμάρια του εναέριου τμήματος του αποξηραμένου 

φυτού Equisetum arvense L. διαβρέχονται με 10 λίτρα 
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φυσικού ή κρύου νερού βροχής και κατόπιν βράζονται 

για 45 λεπτά. Μετά από ψύξη, το αφέψημα διηθείται με 

λεπτό κόσκινο και στη συνέχεια αραιώνεται περαιτέρω 

με νερό με 10%. Ως εκ τούτου, η θεωρητική 

συγκέντρωση του αποξηραμένου φυτικού εναέριου 

μέρους που υπάρχει στο αφέψημα είναι 22,5 g/L, η 

οποία στη συνέχεια αραιώνεται με 10, κατά συνέπεια 

περίπου 2,25 g / L στο τελικό παρασκεύασμα που 

εφαρμόζεται στα φυτά. Το παρασκεύασμα που 

παρασκευάζεται κατ 'αυτόν τον τρόπο πρέπει να 

εφαρμόζεται εντός μέγιστης προθεσμίας 24 ωρών, ώστε 

να αποφεύγεται η οξυγόνωση και η ενδεχόμενη 

μικροβιολογική μόλυνση που μπορεί να συμβεί κατά την 

αποθήκευση. Ο διαλύτης για την εκχύλιση και την 

προετοιμασία είναι το νερό (νερό πηγής ή βρόχινο νερό) 

και το pH είναι 6,5.” 

Για την ενσωμάτωση των εναέριων μέρων του φυτού 

στο έδαφος  σε καλλιέργειες τομάτας, αγγουριού και 

καλλωπιστικών: Το αποξηραμένο φυτό Equisetum 

arvense L. (90 g) προστίθεται σε 1 λίτρο 

επιστρώματος. Το επίστρωμα περιγράφεται ως 

"προστατευτικό κάλυμμα”, συνήθως οργανικής ύλης 
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όπως φύλλα, άχυρο, βελόνες ή τύρφη, που 

τοποθετούνται γύρω από τα φυτά για να αποτρέπεται η 

εξάτμιση της υγρασίας, η κατάψυξη των ριζών και η 

ανάπτυξη των ζιζανίων". 
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3.6 Αιθέριο έλαιο του Tea tree 

Το αιθέριο έλαιο του Tea tree (συνώνυμα: Τea Tree Oil 

(ΤΤΟ), Melaleuca Oil), είναι ένα αιθέριο έλαιο τύπου 

terpinen-4-ol, το οποίο απομονώνεται από τα φυτικά 

είδη της οικογένειας Myrtaceae Melaleuca alternifolia, 

M. linariifolia και M. dissitiflora. Στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, Τea Tree Oil, θεωρείται μόνο ο χημειότυπος 

terpinen-4-ol, που προέρχεται αποκλειστικά από το 

είδος Melaleuca alternifolia (εικόνα 3). Η γεωγραφική 

καταγωγή του φυτού είναι η Αυστραλία, η Νέα 

Ζηλανδία και η Νοτιοανατολική Ασία. Η εκχύλιση 

(φύλλων ή κλάδων) πραγματοποιείται με απόσταξη με 

ατμό, χωρίς προσφυγή σε συγκεκριμένους διαλύτες 

εκχύλισης. Σε ορισμένες χώρες, το έλαιο τσαγιού 

εφαρμόζεται ως αρωματική ουσία στα τρόφιμα και στα 

αρώματα, στα καλλυντικά και στην ιατρική.  
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Εικόνα 3: Melaleuca alternifolia. 

Το ΤΤΟ περιέχει περίπου 100 συστατικά, τα οποία 

είναι κυρίως τερπένια, κυκλικά μονοτερπένια 

(monoterpenes), σεσκιτερπένια (sesquiterpenes) και οι 
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συναφείς αλκοόλες τους. Η χημική σύνθεση του ΤΤΟ 

έχει χαρακτηριστεί από το Διεθνές Πρότυπο 

(International Standard) ISO 4730, το οποίο περιέχει 

ένα χρωματογραφικό προφίλ, που ορίζει ελάχιστες και 

μέγιστες τιμές της ποσοστιαίας σύνθεσης των 14 

κύριων συστατικών (εικόνα 4) (International 

Organisation for Standardisation 1996). Τα τρία κύρια 

συστατικά του ΤΤΟ, terpinen-4-ol, c-terpinene και a-

terpinene, περιλαμβάνουν περίπου το 70% του 

συνολικού ελαίου, ενώ τα συστατικά: q-cymene, 

terpinolene, a-terpineol και apinene αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 15% του ελαίου. Οι αντιμικροβιακές του 

ιδιότητες αποδίδονται στα συστατικά: terpinen-4-ol και 

α-terpineol. (Carson et al., 2006; Hammer et al., 2003).  
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Εικόνα 6: Η χημική σύνθεση του ΤΤΟ όπως έχει 

χαρακτηριστεί από το Διεθνές Πρότυπο (International 

Standard), ISO 4730 (Carson et al., 2006). 
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Η κατά IUPAC ονομασία του tea tree oil βασίζεται στα 

4 βασικά συστατικά του (εικόνα 5), και είναι η εξής: 

terpinen-4-ol (30-48%), 1-methyl-4-isopropyl-1-

cyclohexen-4-ol 

γ-terpinene (10-28%), 1-methyl-4-isopropyl-1,4-

cycloheyadiene 

α-terpinene (5-13%), 1-methyl-4-isopropyl-1,3-

cyclohexadiene 

1,8-cineole (0.1 – 15%), 1,33-trimethyl-2-

oxabicyclo[2.2.2]octane 
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Εικόνα 5: Η χημική δομή του tea tree oil κατά IUPAC. 
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Το ΤΤΟ είναι αδιάλυτο στο νερό και διαλυτό σε 

ethanol 85%, στους 20 °C. Η σύνθεσή του αλλάζει 

κυρίως με την παρουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου 

αλλά κυρίως όταν το έλαιο εκτεθεί στο φως και σε 

υψηλή θερμοκρασία. Τα επίπεδα του α-terpinene, του 

γ-terpinene και του terpinolene μειώνονται, ενώ τα 

επίπεδα του p-cymene υπερδεκαπλασιάζονται. Οι 

διεργασίες οξείδωσης οδηγούν στον σχηματισμό 

υπεροξειδίων, ενδοϋπεροξειδίων/endoperoxides και 

εποξειδίων.  

Το αιθέριο έλαιο του Melaleuca alternifolia 

παρουσιάζει ευρέος φάσματος αντιμικροβιακή 

δραστικότητα. Το ΤΤΟ έχει αντιβακτηριακή, αντιμυ-

κητιακή, αντί-ιική και αντιπρωτοζωϊκή δραστηριότητα. 

Ως επί το πλείστον είναι βακτηριοκτόνο στη φύση και 

τα περισσότερα βακτήρια είναι ευαίσθητα σε 

συγκεντρώσεις έως και 1% vol/vol όπως είναι τα: 

Escherichia coli, Bacillus cereus, Lactobacillus spp. Σε 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις μπορεί να έχει βακτη-

ριοστατική δράση. Έχουν αναφερθεί όμως και 

βακτήρια όπου η MIC τους υπερβαίνουν τη 

συγκέντρωση 2% vol/vol όπως, σταφυλόκοκκοι και 
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μικρόκοκκοι συμβιωτικοί του δέρματος, Enterococcus 

faecalis και Pseudomonas aeruginosa.  

Ως προς την αντιμυκητιακή δράση του, υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός ζυμών και άλλων μυκήτων που είναι 

ευαίσθητοι στο TTO. Γενικά οι τιμές MIC κυμαίνονται 

στο εύρος 0,03-0,5% vol/vol. Αξιοσημείωτη εξαίρεση 

αποτελεί ο μύκητας Aspergillus niger, όπου η 

μυκητοκτόνα συγκέντρωση φτάνει σε επίπεδα του 8% 

vol/vol επίσης μελέτες έδειξαν ότι η πτητική φάση του 

TTO έχει την δυνατότητα να αναστείλει την ανάπτυξη 

των μυκήτων και να επηρεάσει την σποριοποίηση. Σε 

μελέτη που έγινε από τους Hammer et al., 2002 με τη 

χρήση του ΤΤΟ έναντι των μυκήτων του γένους 

Alternaria που αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υλικό PDA, 

έχουν δείξει ότι η ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση 

(Minimum inhibitory concentration, MIC) κυμαίνεται 

στο εύρος 0,016-0,12 % vol/vol, δηλαδή 160-1200 

ppm, και η ελάχιστη μυκητοκτόνος συγκέντρωση 

(minimal fungicidal concentration, MFC) 0,06-2% 

vol/vol (600-20000 ppm) (Hammer et al.,2002). Σε μια 

άλλη μελέτη για την αποτελεσματικότητα του TTO σε 

μύκητες (Ascochyta rabiei, Colletotrichum 
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lindemuthianum, Fusarium graminearum, F. 

culmorum, Drechslera avenae, Alternaria radicina και 

A. dauci) που είχαν αναπτυχθεί σε PDA, βρέθηκε ότι η 

MIC κυμάνθηκε από 0,08% έως 0,40%. Συγκεκριμένα 

για τους μύκητες του γένους Alternaria, A. radicina και 

A. dauci ήταν 0,40% και 0,20% (4000 και 2000 ppm 

αντίστοιχα) (Riccioni & Orzali, 2011). Επίσης, για τη 

δράση του ΤΤΟ που μελετήθηκε έναντι ανθεκτικών και 

ευαίσθητων στελεχών του φυτοπαθογόνου μύκητα  

Alternaria alternata, οι τιμές EC50 κυμάνθηκαν μεταξύ 

233-1313 ppm , ο μέσος όρος των τιμών EC50 βρέθηκε 

~662 ppm, ενώ για το ~50% των στελεχών οι τιμές 

EC50 κυμάνθηκαν μεταξύ 600-900 ppm (Τσιούρη, 

2015).  

Ως προς τη αντιπρωτοζωϊκή του δράση το TTO 

προκαλεί μείωση και αναστολή της ανάπτυξης των 

πρωτόζωων Leishmania major, Trypanosoma brucei 

και Trichomonas vaginalis (Carson et al., 2006).  

Διαφορές στην ευαισθησία των οργανισμών δοκιμής σε 

έλαιο τεϊόδεντρου που έχουν παρατηρηθεί, οφείλονται 

στις διακυμάνσεις του ποσοστού διείσδυσης μονο-

τερπενίων μέσω του κυτταρικού τοιχώματος και της 
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κυτταρικής μεμβράνης, λόγω των διαφορετικών δομών. 

Η ικανότητα του ΤΤΟ να διαταράσσει τον φραγμό 

διαπερατότητας των δομών της κυτταρικής μεμβράνης 

και να συμβάλλει στην απώλεια του χημειοοσμωτικού 

ελέγχου είναι η πιο πιθανή πηγή μυκητοκτόνου και 

βακτηριοκτόνου δράσης του (S.D. Cox.et al., 2000).  

Το 2009, το Tea tree oil προστέθηκε στη λίστα των 

μυκητοκτόνων ουσιών του οργανισμού EU Pesticides 

database, ως “Extract from tea tree”. Συγκεκριμένα, 

εγκρίθηκε για τις χώρες της βόρειας και νότιας 

Ευρώπης για την αντιμετώπιση του ωιδίου, σε 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες αγγουριού και τομάτας, 

υπό τη μορφή γαλακτωματοποιήσιμου υγρού (EC) 

(εμπορικό όνομα Timorex), με τη μέθοδο Foliar 

sprayer, σε συγκέντρωση 622.4 g/l (660 g/kg), 3 

εφαρμογές (1 ανά 7-10 ημέρες) (European 

Commission, 2013b). 
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3.7 Εκχύλισμα σπερμάτων Grapefruit 

Ένα φυσικό προϊόν που πρόσφατα έχει αρχίσει να 

προσελκύει το ενδιαφέρον είναι το εκχύλισμα από τους 

σπόρους και τον πολτό του καρπού του φυτού 

Πομπελμοσία η βοτρυόκαρπος (grapefruit), με 

επιστημονική ονομασία Citrus paradise Macf. 

Rutaceae και είναι υβρίδιο Citrus×paradisi, που 

προέρχεται από φυσική διασταύρωση του Citrus sinesis 

και του Citrus grandis. Είναι ένα υποτροπικό 

οπωροφόρο δένδρο εσπεριδοειδών, γνωστό για τους 

ξινούς-ημίγλυκους καρπούς του. Ταξινομηση: τάξη 

των σαπινδωδών (Sapindales), γένος κίτρος και 

οικογένεια των ρυτοειδών (εσπεριδοειδών) (Rutaceae).  

Το εκχύλισμα από σπόρους βοτρυόκαρπου (Grapefruit 

Seed Extract, GSE), είναι φυσικό εκχύλισμα με ευρέως 

φάσματος βακτηριοκτόνο (Reagor et al., 2002; Lee et 

al., 2005), μυκητοκτόνο (Heggers et al., 2002), αντι-

ιική και αντιπαρασιτική δράση (Ionescu et al., 1990; 

Tirillini, 2000). Έχει αποδειχθεί ότι το GSE έχει 

ανασταλτική δράση με διαφορετική αποτελε-

σματικότητα σε διάφορα στελέχη ζυμών, βακτηρίων 
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και μυκήτων. Οι απόψεις των ερευνητών διίστανται ως 

προς την ένταση της δραστικότητας σε διάφορους 

μικροοργανισμούς που προσβάλλουν τον άνθρωπο. 

Μερικοί υποστηρίζουν ότι έχει ασθενέστερη δράση 

στις ζύμες απ’ ότι τα βακτήρια και τους μύκητες 

(Ionescu et al., 1990). Ενώ άλλοι, όπως σε μια 

πρόσφατη μελέτη που έγινε το 2003 in vitro, βρήκαν 

ότι το εμπορικό σκεύασμα με 33% grapefruit-water 

glycerol solution ασκεί ικανοποιητική αντιμυκητιακή 

δραστηριότητα ενάντια σε στελέχη ζυμών και χαμη-

λότερη δραστικότητα ενάντια σε δερματόφυτα και 

μύκητες (Krajewska-Kulak et al., 2003).  

Μια μελέτη που έγινε για την αντιμικροβιακή δράση 

του εκχυλίσματος σπόρων και πολτού του γκρέιπφρουτ 

(grapefruit seed and pulp extract, GSPΕ) (αιθανολικό 

εκχύλισμα) σε ένα αριθμό βακτηρίων και ζυμών 

παθογόνων για τον άνθρωπο, έδειξε ότι οι τιμές MIC 

του GSP για τις ζύμες κυμάνθηκαν σε εύρος 8,25-16,50 

% m/V και για τα βακτήρια από 2,06 % m/V έως 16,50 

% m/V (Cvetnic and Vladimir-Knezevic, 2004).  

Εκτός από το εκχύλισμα σπόρων και πολτού του 

γκρέιπφρουτ, έχει μελετηθεί και το εκχύλισμα 
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φλοιού/φλούδας του καρπού γκρέιπφρουτ (grapefruit 

peel extract, GPE) για την επίδρασή του σε διάφορους 

οργανισμούς. Μελέτη που έγινε για τη δράση του σε 

βακτήρια, έδειξε ότι για τα αρνητικά κατά Gram 

βακτήρια οι τιμές MIC κυμάνθηκαν σε εύρος 250-3000 

μg/ml, ενώ για τα θετικά κατά Gram κυμάνθηκε από 

400 μέχρι 5000 μg/ml. Οι τιμές εκτός από τα διάφορα 

βακτήρια, έδειξε ότι εξαρτάται σε ένα βαθμό και από 

τον διαλύτη του εκχυλίσματος. Τα εκχυλίσματα 

ακετόνης και μεθανόλης είχαν τιμές από 2000 έως 

5000 μg/ml, ενώ τα εκχυλίσματα αιθανόλης, 

χλωροφορμίου και εξανίου οι τιμές βρίσκονταν σε 

εύρος 250-900 μg/ml (Negi & Jayaprakasha, 2001). 

Οι αντιβακτηριακές ιδιότητες του GSE έχουν μελετηθεί 

για ένα ευρύ φάσμα βακτηριακών βιοτύπων και 

πειραματικά δεδομένα έδειξαν, ότι η ανασταλτική 

επίδραση στα θετικά κατά Gram βακτήρια είναι 

μεγαλύτερη από ότι στα αρνητικά κατά Gram 

βακτήρια. Είναι σημαντικό ότι, η αντιβακτηριακή 

αποτελεσματικότητά του είναι εξίσου καλή με εκείνη 

των εγκεκριμένων αντιβακτηριακών σκευασμάτων που 

κυκλοφορούν στην αγορά (Woedtke et al., 1999). 
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Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ο μηχανισμός αντιβακτη-

ριακής δράσης και η in vitro τοξικότητα του GSE. 

Βρέθηκε δηλαδή, ότι το GSE διαταράσσει τη 

βακτηριακή μεμβράνη και απελευθερώνει τα συ-

στατικά του κυτταροπλάσματος μέσα σε 15 λεπτά, 

ακόμη και σε αραιές συγκεντρώσεις. Ως προς τις 

αντιμυκητιακές ιδιότητες του GSE, μπορεί να 

προκαλέσει μερική ή πλήρη αναστολή της μυκηλιακής 

ανάπτυξης (Heggerset al., 2002; Reagor L. et al., 

2002). 

Το GSE, είναι ασφαλές για το περιβάλλον και δεν είναι 

τοξικό για τον άνθρωπο και τα ζώα, σε υψηλές 

συγκεντρώσεις. Οι Heggers et al., το 2002, έδειξαν, ότι 

το GSE δεν είναι επιζήμιο για τα ανθρώπινα 

ινοβλαστικά κύτταρα του δέρματος in vitro, ενώ 

παράλληλα εξακολουθεί να διατηρεί την υψηλή 

αντιμικροβιακή του δράση. To σημαντικότερο είναι ότι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση 

πολλών ασθενειών του ανθρώπου, όπως: διάφορές 

λοιμώξεις, δερματίτιδες και μυκητιάσεις, αθηρο-

σκλήρωση, καρκίνο. Οι αντιμικροβιακές (αντι-

βακτηριακές, αντιμυκητιακές, αντι-ιικές) ιδιότητες του 
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GSE οφείλονται στα συστατικά του, όπως φαινόλες. 

Χημικές έρευνες, έχουν αποκαλύψει την παρουσία 

φλαβονοειδών, ασκορβικού οξέως, τοκοφερολών, 

κιτρικού οξέως, λιμονοειδών, στερολών και μετάλλων 

σε σπόρους και πολτό γκρέιπφρουτ. Περιέχει μεγάλες 

ποσότητες πολυφαινολικών συστατικών, όπως: 

catechins, epicatechin, epocatechin-3-O-gallate, 

dimeric, trimeric και tetrameric procyanidins. Οι 

ωφέλιμες ιδιότητες του GSE οφείλονται στην 

αντιοξειδωτική δράση των φλαβονοειδών που περιέχει 

όπως: naringenin, hesperidin και limonin (Heggers et 

al., 2002; Yu et al., 2005; Gorinstein et al., 2006; 

Gattuso et al., 2007; Sun et al., 2010). 

Μελέτες που έχουν γίνει αποδεικνύουν την 

αποτελεσματικότητά του GSE σε φυτοπαθογόνους 

μικροοργανισμούς. Προϊόντα που περιέχουν εκχύλισμα 

σπόρων γκρέιπφρούτ, έχουν δείξει προστατευτική 

δράση ενάντια διαφόρων παθογόνων των φυτών, όπως 

είναι μύκητες των γενών: Botrytis, Penicillium, 

Fusarium, Phytophthora, Podosphaera  και Alternaria 

κ.α. (Orlikowski, 2001; Orlikowski et al., 2001; 

Wojdyla, 2001; Patkowska, 2006). 



102 
 

  



103 
 

3.8 Εκχύλισμα σκόρδου 

Το σκόρδο, Allium sativum, περιέχει τουλάχιστον 33 

θειώδεις ενώσεις (π.χ. aliin, allicin, ajoene, allylpropyl 

disulfide, diallyl trisulfide, s-allylcysteine, 

vinydithiines, S-allylmercaptocystein), πολλά ένζυμα 

(π.χ. allinase, peroxidases, myrosinase), 17 αμινοξέα 

και τους γλυκοζίτες τους, (π.χ. arginine), και 

ιχνοστοιχεία, (π.χ. selenium, germanium, tellurium). 

Περιέχει την υψηλότερη συγκέντρωση ενώσεων θείου 

από το υπόλοιπα είδη του γένους Allium. Στις ενώσεις 

αυτές οφείλεται η έντονη μυρωδιά του αλλά και πολλές 

από τις φαρμακευτικές και θεραπευτικές του ιδιότητες. 

Κατά τον τραυματισμό του από εχθρούς και 

φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς, το σκόρδο 

μεταβολίσει ενζυματικά την alliin (S-allyl cysteine 

sulfoxide) με το ένζυμο allinase, σε ένα από πιο 

βιοδραστικά συστατικά του την allicin, με σκοπό να 

προστατευτεί (Chung, 2006). 

Το εκχύλισμα του σκόρδου (Garlic extract) και το 

βιοδραστικό συστατικό του, η αλλισίνη (allicin), έχουν 

δείξει την αντιμυκητιακή δράση τους έναντι 
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φυτοπαθογόνων μυκήτων. Οι Perelló et al. (2013) 

απέδειξαν με τη μελέτη τους ότι το εκχύλισμα σκόρδου 

έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα και υψηλό δυναμικό 

ελέγχου έναντι μυκήτων του σίτου, που μεταφέρονται 

με σπόρους. Συγκεκριμένα, το εκχύλισμα σκόρδου 

έδειξε μυκητοκτόνο δράση έναντι ενδογενών μυκήτων 

των σπόρων σιταριού, ιδιαίτερη μείωση της εκδήλωσης 

της ασθένειας από τους μύκητες Bipolaris sorokiniana 

και Drechslera tritici-repentis. Επίσης, η αλλισίνη 

διόρθωσε την κακή βλάστηση των σπόρων σιταριού 

που προκαλείται από τους μύκητες των σιτηρών, 

γεγονός το οποίο θα μπορούσε να δώσει το έναυσμα 

για τη χρήση του εκχυλίσματος σκόρδου και της 

αλλισίνης για την απολύμανση σπόρων πριν τη σπορά, 

αντί για τη χρήση μυκητοκτόνων (Perelló et al., 2013).  

Το εκχύλισμα σκόρδου, μπορεί επίσης, να χρησι-

μοποιηθεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων από τα 

έντομα αποθηκών, αντί για τη χρήση συνθετικών 

παρασιτοκτόνων, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη ανθεκτικότητας, εμφάνιση υπολειμματι-

κότητας σε επεξεργασμένα τρόφιμα και τοξικότητα σε 

οργανισμούς μη-στόχους. Οι Jahromi et al., βρήκαν ότι 
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το sirinol (γαλάκτωμα σκόρδου) είναι πολύ απο-

τελεσματικό ως απωθητικό έναντι των εντόμων 

Lasioderma serricorne (Coleoptera: Anobiidae) και 

Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) 

(Jahromi et al., 2012). 

Το εκχύλισμα σκόρδου έχει εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρήση του στη 

φυτοπροστασία ως απωθητικό εντόμων, νηματωδών, 

θηλαστικών (π.χ. κουνέλια) και πτηνών. Χρησι-

μοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, στη 

Νορβηγία και Ολλανδία, με το εμπορικό όνομα 

ECOguard® granules, (υπό την μορφή κόκκων σε 

συγκέντρωση 45% g/kg), σε υπαίθριες και θερμο-

κηπιακές καλλιέργειες κουνουπιδιού, μπρόκολου, 

γογγυλιού, λάχανου, λαχανάκι βρυξελλών, για την 

προστασία τους από τη μύγα ρίζας λάχανου (Delia 

radicum L.) και τη μύγα ρίζας γογγυλιού (Delia floralis 

F.). Εφαρμόζεται την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι, όταν 

τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο BBCH 12-19, στην 

επιφάνεια του εδάφους (σε σειρές ή μεμονωμένα φυτά) 

με συμβατικό εξοπλισμό κοκκώδους εφαρμογής ή με 

το χέρι,1-4 εφαρμογές (1 ανά 7 ημέρες).  
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Επίσης, το ίδιο εμπορικό προϊόν, χρησιμοποιείται στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, στη Νορβηγία, στη 

Ολλανδία, στην Ισπανία και στη Γερμανία, σε 

υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες λαχανικών 

του γένους Brassica, και ριζωδών λαχανικών (γογγύλι, 

καρότο, πράσο, κρεμμύδι, πατάτες), ως απωθητικό 

πτηνών, θηλαστικών (π.χ. κουνέλια) και εντόμων. Η 

εφαρμογή (1-4 εφαρμογές) γίνεται όταν τα φυτά 

βρίσκονται υπό την απειλή των παραπάνω εχθρών και 

εφαρμόζεται στην επιφάνεια του εδάφους (σε σειρές ή 

μεμονωμένα φυτά) με συμβατικό εξοπλισμό κοκκώ-

δους εφαρμογής ή με το χέρι. 

Το εκχύλισμα σκόρδου, εκτός από το εμπορικό 

σκεύασμα ECOguard ® granules, κυκλοφορεί στην 

αγορά, επίσης με τη μορφή κόκκων, με το εμπορικό 

σκεύασμα NEMguard ® granules (συγκέντρωση 45% 

g/kg) και με τη μορφή γαλακτωματοποιήσιμου 

συμπυκνώματος (EC), με τα εμπορικά σκευάσματα 

NEMguard ® liquid (συγκέντρωση 99,9 g/l) και 

ECOguard ® liquid (συγκέντρωση 99,9 g/l).  

Το εμπορικό σκεύασμα NEMguard ® granules 

χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, 

στη Νορβηγία και στην Ολλανδία, για την προστασία 
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υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών πατάτας, 

από νηματώδεις σκώληκες, όπως τους ελεύθερους 

διαβιούντες νηματώδεις σκώληκες Longidorus spp., 

Pratylenchus spp., κυστώδεις νηματώδεις σκώληκες, 

όπως τους Globodera spp., Heterodera spp. και 

κομβονηματώδεις όπως τους Meloidogyne spp., και για 

την προστασία υπαίθριων καλλιεργειών παστινάκης 

(Pastinaca sativa) από ελεύθερους διαβιούντες 

νηματώδεις σκώληκες. Γίνεται μία εφαρμογή κάτω από 

την επιφάνεια του εδάφους ταυτόχρονα με το όργωμα 

με πρότυπο εξοπλισμό κοκκώδους εφαρμογής 

(χειμώνα, άνοιξη ή καλοκαίρι).  

Το εμπορικό σκεύασμα NEMguard ® liquid 

χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, 

στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Νορβηγία και στην 

Ολλανδία για την προστασία υπαίθριων και 

θερμοκηπιακών καλλιεργειών πατάτας, μαλακών 

φρούτων (φράουλα βατόμουρο, βατόμουρο, φραγκο-

στάφυλο, βατόμουρο, μαύρη σταφίδα, φραγκοστά-

φυλα, βακκίνια, σύκα, ακτινίδια, αμπέλια, εσπερι-

δοειδή) και ριζωδών λαχανικών (καρότο, ζαχαρό-

τευτλο), από ελεύθερους διαβιούντες και κυστώδεις 

νηματώδεις σκώληκες. Οι εφαρμογές (1-6 εφαρμογές, 
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1 εφαρμογή ανά 14 ημέρες) γίνονται κάτω από την 

επιφάνεια του εδάφους μέσω του συστήματος 

άρδευσης ή παρόμοιο σύστημα εξοπλισμένο με ένα 

ακριβές σύστημα μέτρησης ροής, όταν τα φυτά 

βρίσκονται στο στάδιο BBCH 10-19.  

Το εμπορικό σκεύασμα ECOguard ® liquid χρησι-

μοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, στη 

Νορβηγία και στην Ολλανδία για την προστασία 

υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών λα-

χανικών του γένους Brassica, και ριζωδών λαχανικών, 

από τη μύγα της ρίζας του λάχανου (Delia radicum L.), 

τη μύγα του καρότου (Chamaepsila rosae), αφίδες, 

θρίπες και αλευρώδεις. Το ECOguard ® liquid 

χρησιμοποιείται επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη 

Δανία, στη Νορβηγία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία 

και στη Γερμανία, ως απωθητικό πτηνών, θηλαστικών 

και εντόμων και την προστασία υπαίθριων και 

θερμοκηπιακών καλλιεργειών λαχανικών του γένους 

Brassica, ριζώδη και βολβώδη λαχανικά, χώρους που 

έχουν καλυφθεί με γρασίδι, όπως χώροι αναψυχής και 

αθλητικές εγκαταστάσεις. Εφαρμόζεται με ψεκασμό 

μεγάλου (>200 l/ha) ή μικρού όγκου (< 200 l/ha) και/ή 

με διαβροχή.  Εφαρμόζεται όταν τα φυτά βρίσκονται 
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στο στάδιο ανάπτυξης BBCH 1-19, με διαβροχή (1 

εφαρμογή) την ημέρα μεταφύτευσης και με ψεκασμό 

(1-4 εφαρμογές, 1 εφαρμογή ανα 7 ημέρες σε κα-

νονικές καιρικές συνθήκες) (European Commission, 

2015c). 
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3.9 Υπολείμματα εκχύλισης σκόνης πιπεριού 

Τα υπολείμματα εκχύλισης σκόνης πιπεριού (Pepper 

dust extraction residue, PDER), είναι ένα φυσικό 

προϊόν, το οποίο παράγεται με απόσταξη ατμού και 

εκχύλιση με διαλύτη της σκόνης μαύρου πιπεριού, 

Piper nigrum. Είναι ένα πολύπλοκο μίγμα συστατικών, 

όπου η πιπερίνη είναι το κύριο συστατικό και πρέπει 

είναι στο 4%. Η πιπερίνη/piperine (εικόνα 6), είναι 

επίσης γνωστή ως piperoylpiperidine, piperylpiperidine 

και piperoylpiperidin. Πολύ λίγα είναι γνωστά για την 

βιοσυνθετική της διαδρομή, παρά μόνο ότι συντίθεται 

από δύο πρόδρομα μόρια τα piperidine και piperoyl-

CoA (Geisler & Gross, 1990).  

 

 

Εικόνα 6: Η χημική δομή της piperine. 
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Το δραστικό συστατικό piperine είναι ένα αλκαλοειδές 

που δίνει τη πικάντικη γεύση του μαύρου πιπεριού 

Piper nigrum και των σχετικών ειδών. Μελέτες έχουν 

δείξει ότι η πιπερίνη μπορεί να διεγείρει τα πεπτικά 

ένζυμα του παγκρέατος και να ενισχύσει την πεπτική 

ικανότητα. Έχει τεκμηριωθεί ότι ενισχύει τη βιοδια-

θεσιμότητα ενός αριθμού θεραπευτικών φαρμάκων. 

Επίσης, η πιπερίνη έχει βρεθεί ότι έχει αντιμε-

ταλλαξιογόνες και αντικαρκινικές επιδράσεις 

(Srinivasan, 2007). 

 

Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

χρήση του στη φυτοπροστασία ως απωθητικό. Τα 

διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν τη χρήση του προϊόντος 

με το εμπορικό όνομα είναι Pepper Dust, σε υπαίθριες 

καλλιέργειες στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να απωθεί 

σκύλους και γάτες να μολύνουν με τις ακαθαρσίες τους 

τις καλλιέργειες. Εφαρμόζεται απευθείας στα φυτά με 

τη μορφή σκόνης/πούδρας (dust powder, DP), σε 

συγκέντρωση 1000 g/kg (European Commission, 

2012a). 
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3.10 Έλαιο πορτοκαλιού 

Η πορτοκαλιά ή Κιτρέα η σινική (Citrus × sinensis) 

είναι αγγειόσπερμο, δικότυλο, αειθαλές φυτό, που 

ανήκει στην τάξη των Σαπινδωδών και στην οικογένεια 

των Ρουτιδών (Rutaceae), δηλαδή των Εσπεριδοειδών 

(Hesperidaceae). Μελέτες έχουν δείξει ότι το έλαιο του 

καρπού της και τα συστατικά του, έχουν αντιμι-

κροβιακές, εντομοκτόνες, αντιπαρασιτικές και άλλες 

φαρμακευτικές ιδιότητες. 

Το έλαιο πορτοκαλιού κατά IUPAC ονομάζεται (R)-4-

isopropenyl-1-methylcyclohexene ή p-mentha-1,8-

diene. Το κύριο δραστικό συστατικό του είναι D-

limonene (συν. (+)-limonene και (+)-(4R)-limonene) 

(εικόνα 7).  

 

Εικόνα 7: Χημική δομή του D-limonene. 
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Τα δύο εναντιομερή του λιμονένιου είναι τα πιο 

άφθονα μονοκυκλικά μονοτερπένια στη φύση. Το (4S) 

-limonene (L-λιμονένιο) βρίσκεται σε μια ποικιλία 

δέντρων και βοτάνων, όπως το Mentha spp., ενώ το 

(4R) -limonene (D-λιμονένιο) είναι το κύριο συστατικό 

του φλοιού στα πορτοκάλια και τα λεμόνια και στο 

αιθέριο έλαιο του άγριο κύμινου. Οι φυσικές 

λειτουργίες του λιμονένιου περιλαμβάνουν την 

πρόληψη της αφυδάτωσης και την αναστολή της 

μικροβιακής (ειδικά μυκητιακής) ανάπτυξης (Duetz et 

al., 2003).  

Το D-limonene έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για τη χρήση του στη φυτοπροστασία, και 

ανήκει στην κατηγορία των εντομοκτόνων. Η δραστική 

ουσία πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές 

για το Aurantii dulcis aetheroleum Ph. Eur. 5.0 καθώς 

και το ISO 3140: 2011 (E) (έλαιο γλυκού πορτοκαλιού 

[(Citrus sinensis (L.) Osbeck] που λαμβάνεται με 

φυσική εκχύλιση του φλοιού και πρέπει να έχει 

ελάχιστη καθαρότητα σε D-λιμονένιο 94,5- 96,5%.  

Συγκεκριμένα έχει εγκριθεί για την καταπολέμηση των 

αλευρωδών, οικογένεια Aleyrodidae (λάρβες και 
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ενήλικα). Τα διαθέσιμα δεδομένα περιλαμβάνουν τη 

χρήση του έχει καταγραφεί στην Γαλλία σε 

θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας 

(Tomatoes, courgette). Το εμπορικό σκεύασμα είναι το 

PREV-AM και εφαρμόζεται υπό τη μορφή ME σε 

συγκέντρωση 60 g/l, φυλλική εφαρμογή (3 εφαρμογές, 

1ανα 7 ημέρες), όταν το φυτό βρίσκεται στο στάδιο 

ανάπτυξης BBCH 12-89. Τα κράτη μέλη, που 

χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν, πρέπει να λαμβάνουν 

μέτρα άμβλυνσης κινδύνου, δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στην προστασία των χειριστών και των 

εργαζομένων και τον κίνδυνο για τα πτηνά και τα 

θηλαστικά, ενώ περαιτέρω μελέτες βρίσκονται σε 

εξέλιξη για την οικοτοξικότητα του προϊόντος 

(European Commission, 2013a). 
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3.11 Έλαιο Citronella 

Το έλαιο Citronella, Citronella oil Java type (No ISO 

Common Name), αποτελείται από τέσσερα βασικά 

δραστικά συστατικά (εικόνα 8), από τα οποία 

προκύπτει και η κατά IUPAC χημική ονομασία:  

Citronellal (3,7-dimethyl-6-octenal). 

Geraniol ((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol). 

Citronellol (3,7-dimethyl-6-octan-2-ol). 

Geranyl acetate (3,7-dimethyl-6-octen-1yl acetate). 

Το Citronella oil είναι αιθέριο έλαιο που λαμβάνεται 

από τα φύλλα και τα στελέχη ειδών του φυτικού γένους 

Cymbopogon (εικόνα 9). 
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Εικόνα 8: Η χημική δομή του Citronella oil Java type. 
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Εικόνα 9: Cymbopogon sp. 

Το 2009 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

τη χρήση του στη φυτοπροστασία, και ανήκει πλέον 

στην EU Pesticides database στη κατηγορία των 
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ζιζανιοκτόνων. Συγκεκριμένα, το Citronella oil, έχει 

πάρει έγκριση για την καταπολέμηση του ζιζανίου 

Jacobaea vulgaris. Το J. vulgaris, κοινώς Ragwort, 

ανήκει στην οικογένεια Asteraceae και σε πολλές 

χώρες έχει κηρυχτεί ως επιβλαβές ζιζάνιο για τη 

γεωργία, σε χώρες της Ευρώπης, όπως στην Ιρλανδία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο, πολλές χώρες της Αυστραλίας 

την Νέα Ζηλανδία. Το Citronella oil κυκλοφορεί ως 

φυτοπροστατευτικό προϊόν με την εμπορική ονομασία 

Barrier H και χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο 

σε υπαίθριες μη εδώδιμες καλλιέργειες. Εφαρμόζεται 

επιτόπια στο στάδιο της “ροζέτας”, υπό την μορφή 

γαλακτώματος (ΕW), σε συγκέντρωση 25 % g/L. 28 

ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή γίνεται επιθεώρηση 

και η εφαρμογή επαναλαμβάνεται εάν παρατηρηθεί 

ξανά ανάπτυξη του ζιζανίου (European Commission, 

2014a). Για την τοξικότητα του Citronella oil έχουν 

οριστεί το 2008 (Reg. (EC) No 839/2008) οι τιμές: 

ADI: 0.5 mg/kg bw/day, ARfD: δεν έχει οριστεί, 

AOEL: 0.5 mg/kg bw/day. 

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των 

Ηνωμένων Πολιτειών (United States Environmental 
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Protection Agency, EPA) θεωρεί το έλαιο citronella ως 

βιοπαρασιτοκτόνο με μη τοξικό τρόπο δράσης. 
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3.12 Γαρυφαλέλαιο 

Το γαρυφαλέλαιο, Clove Oil/Essential Clove Oil,  είναι 

αιθέριο έλαιο που λαμβάνεται με απόσταξη με ατμό 

από αποξηραμένα μπουμπούκια (Bud oil),  φύλλα 

(Leaf oil) ή στέλεχος (Stem oil) του φυτού Syzygium 

aromaticum (L.) Merr. & Perry, της οικογένειας  

Myrtaceae (εικόνα 10). Η κατά IUPAC ονομασία είναι 

4-allyl-2-methoxyphenol, για το βασικό συστατικό του 

γαρυφαλέλαιο, την ευγενόλη. Το κύριο συστατικό η 

ευγενόλη συναντάται σε ποσοστό 72-90% και 

ακολουθούν σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις το β-

καρυοφυλλένιο (β-caryophyllene) και το οξικό 

ευγενένιο (eugenyl acetate). Περιέχει κι άλλες ουσίες 

σε μικρότερα ποσοστά, όπως είναι οι: α-humulene, iso-

eugenol, methyl eugenol, caryophyllene oxide, α-

copaene, chavicol, methyl salicylate. 
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Εικόνα 10: Syzygium aromaticum (L.) 

Το Syzygium aromaticum είναι πασίγνωστο 

φαρμακευτικό φυτό και το αιθέριο έλαιό του 

χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία, στην 
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οδοντιατρική, στην μαγειρική, στη βιομηχανία 

τροφίμων, ως συντηρητικό σε τρόφιμα. Μελέτες έχουν 

δείξει, ότι το γαρυφαλέλαιο είναι ένα αιθέριο έλαιο, 

που έχει αντισηπτική, αναλγητική, αντιβακτηριακή, 

αντιμυκητιακή και αντιπαρασιτική δράση, αλλά και 

αντικαρκινικές, αντιαλλεργικές, αντιοξειδωτικές, 

εντομοκτόνες και πολλές άλλες ιδιότητες (Alma et al., 

2007; Dwivedi et al., 2011; Machado et al., 2011; 

Kumar et al., 2012). 

Το 2009 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

τη χρήση του στη φυτοπροστασία και ανήκει επίσημα 

στον κατάλογο EU Pesticides database. Εφαρμόζεται 

μετασυλλεκτικά σε μήλα, αχλάδια και ροδάκινα, για τη 

προστασία τους από τους μύκητες Gloeosporium spp. 

και Penicillium spp. Στη νότια και βόρεια Ευρώπη. Το 

εμπορικό όνομα του προϊόντος είναι BIOXEDA, σε 

μορφή γαλακτωματοποιήσιμου συμπυκνώματος 

(Emulsifiable Concentrate, EC), με συγκέντρωση 180 

g/kg και εφαρμόζεται σε εσωτερικό χώρο, με διαβροχή 

μετά τη συγκομιδή (μία μετασυλλεκτική εφαρμογή).  

Είναι ένα ασφαλές προϊόν χωρίς επιβλαβείς επιδράσεις 

στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή στα υπόγεια 
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ύδατα ή σε οποιαδήποτε απαράδεκτη επίδραση στο 

περιβάλλον. Εντούτοις η EFSA έχει κάνει αξιολόγηση 

του διατροφικού κινδύνου για το Clove Oil και οι τιμές 

τοξικότητας βρέθηκαν ίδιες με εκείνες της ευγενόλης: 

ADI: 1 mg/kg bw/day, ARfD: -, AOEL: 1 mg/kg 

bw/day. 
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3.13 Έλαιο δυόσμου 

Ο δυόσμος ή spearmint με επιστημονικό όνομα είδους 

Mentha spicata L. (συν. Mentha viridis) είναι ένα 

φυτικό είδος της οικογένειας Lamiaceae, του γένους 

Menta. Είναι γηγενές φυτό της Ευρώπης, της Ασίας, σε 

ορισμένα μέρη της βόρειας και δυτικής Αφρικής, της 

βόρειας και νότιας Αμερικής και διάφορα ωκεάνια 

νησιά. Το αιθέριο έλαιο του φυτού Mentha spicata. 

αναφέρεται ως spearmint oil. Η κατά IUPAC ονομασία 

δεν έχει δοθεί για το έλαιο, αλλά για την (R)-carvone, 

που είναι το κύριο συστατικό του spearmint oil, και 

είναι (R)-5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one 

(περισσότερα για την carvone βλέπε στην αντίστοιχη 

ενότητα). Η περιεκτικότητα του αιθέριου ελαίου του 

δυόσμου σε(R)-carvone κυμαίνεται μεταξύ 46-68% 

(Lawrence, 2007). Σύμφωνα με τους ερευνητές Hussain 

et al., το αιθέριο έλαιο δυόσμου περιέχει τέσσερις 

κατηγορίες δραστικών συστατικών: 

1. Οξυγονωμένα Μονοτερπένια  

(carvone1, cis-carveol,8-cineole, cis-sabinene 

hydrate, linalool, menthone, menthol, terpinen-

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgowXSHB-f3Bmwkspuy5WlcjYsvwQ
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4-ol, α-terpineol, trans-dihydrocarvone, cis-

dihydrocarvone, trans-carveol, bornyl acetate, 

carvyl acetate) 

2. Υδρογονάνθρακες μονοτερπενίου  

(limonene, γ-terpinene)  

3. Οξυγονωμένα σεσκιτερπένια  

(caryophyllene oxide) 

4. Υδρογονάνθρακες σεσκιτερπενίου  

(β-caryophyllene, germacrene D)  

Εκτός από το κύριο συστατικό την (R)-carvone 

(51.7%), οι ερευνητές Hussain et al. βρήκαν ότι, ως 

δεύτερο βασικό συστατικό του αιθέριου ελαίου του 

δυόσμου, την cis-carveol (24.3%), και σε σειρά 

περιεκτικότητας τα συστατικά limonene (5.3%), 1,8 

cineol (4.0%), cis-dihydrocarvone (2.2%), carvyl 

acetate (2.1%) και cis-sabinene hydrate (1.0%) 

(Hussain et al., 2010). 

Το αιθέριο έλαιο δυόσμου και τα δύο κύρια συστατικά 

του, έχουν αποδείξει την αντιμικροβιακή τους δράση, 

έναντι πολλών μικροοργανισμών όπως τα βακτήρια: 
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Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus 

subtilis, και Pasturella multocida, και τους 

φυτοπαθογόνους μήκυτες: Aspergillus niger, Mucor 

mucedo, Fusarium solani, Botryodiplodia theobromae, 

και Rhizopus solani (Hussain et al., 2010). 

Έχει χρηση στη φυτοπροστασία κυρίως ως απωθητικό 

(π.χ. για τη βδέλλα Haemadispa zeylanica 

montivindicis) και εντομοαπωθητικό (π.χ. Aedes 

aegyptii, Solenopus invicta), ως αντιμικροβιακό, ως 

ρυθμιστής ανάπτυξης φυτών, για την παρεμπόδιση 

βλαστησης της πατάτας (Solanum tuberosum), ως 

ακαρεοκτόνο (π.χ. Tetranychus urticae, Phytoseiulus 

persimilis, Dermatophagoides farinae, D. 

pteronyssinus, Neoseilus californicus), νηματωδοκτόνο 

(π.χ. Meloidogyne incognita) τόσο για φυτά όσο και για 

ζώα. Χρησιμοποιείται επίσης με τα τη συγκομιδή 

ενάντια επιβλαβών οργανισμών αποθήκευσης, και ως 

παρασιτοκτόνο με εξωτερική χρήση για την 

αντιμετώπιση παρασίτων, όπως την ψείρα κεφαλής και 

κοριούς (Baker, & Grant, 2018). 

Έχει πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για 

τη χρήση του στη φυτοπροστασία και χρησιμοποιείται 
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για τον έλεγχο της βλάστησης στην πατάτα κατά την 

εσωτερική αποθήκευση. Εφαρμόζεται σε μορφή 

καυτής υδρονεύφωσης/ομίχλης (1-11 εφαρμογές), σε 

συγκέντρωση 949 g/L, όταν τα φυτά βρίσκονται στο 

στάδιο συγκομιδής (BBCH 99) (European 

Commission, 2012b).  
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3.14 Έλαιο σπόρων ελαιοκράμβης 

Το έλαιο σπόρων ελαιοκράμβης ή Rape seed oil, 

προέρχεται από σπόρους του φυτού ελαιοκράμβη, 

επιστημονικό όνομα Brassica napus L., γένος Brassica, 

της οικογένειας Brassicaceae. Η δραστική ουσία δεν 

είναι μεμονωμένη ένωση, αλλά είναι ένα μείγμα 

τριγλυκεριδίων λιπαρών οξέων και ο τρόπος δράσης 

είναι μηχανικός και όχι χημικός. Ενώ, το ερουκικό οξύ 

(erucic acid) που περιέχεται, μπορεί να αποτελέσει 

τοξικολογικό πρόβλημα και γι’ αυτό πρέπει να 

παραμείνει κάτω από 2% (w / w). 

Μία από τις μελέτες που έχουν γίνει για το έλαιο 

σπόρων κράμβης, έγινε το 2005-2008 στη Σερβία από 

τους ερευνητές Marčić et al.. Μελέτησαν in vivo σε 

υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, την 

αποτελεσματικότητα του κραμβέλαιου κατά των 

παρακάτω εχθρών των φυτών: Tetranychus urticae 

Koch σε καλλιέργειες αγγουριού, Panonychus ulmi 

(Koch) σε καλλιέργειες μήλου, πράσινη αφίδα 

ροδάκινου Myzus persicae Sulzer σε καλλιέργειες 

πιπεριάς και Cacopsylla pyri (L.) σε καλλιέργειες 
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αχλαδιού. Τα αποτελέσματα της μελέτης τους έδειξαν 

μεγάλη αποτελεσματικότητα του ελαίου σπόρων 

κράμβης σε σύγκριση με συμβατικά φυτοφάρμακα και 

διαπίστωσαν τη σπουδαιότητα της χρήσης του ελαίου 

αυτού στον έλεγχο των εχθρών των φυτών (Marčić et 

al., 2009). 

Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, το 2017, η οποία 

υποστηρίχθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Γεωργίας 

Έρευνα του Υπουργείου Γεωργίας της Τσεχικής 

Δημοκρατίας, οι ερευνητές Kovaříková et al., 

μελέτησαν το έλαιο σπόρων κράμβης μαζί με άλλα 

φυτικής προέλευσης εντομοκτόνα, αλλά και συμβατικά 

εντομοκτόνα σε αυγά και νύμφες του εντόμου 

Aleyrodes proletella (L.) (Hemiptera: Aleyrodidae). Τα 

αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι  το έλαιο 

κράμβης ήταν το πιο αποτελεσματικό, από τα φυτικής 

προέλευσης εντομοκτόνα (azadirachtin, orange oil, 

pongamia oil, quassin/neoquassin and rapeseed oil), με 

αποτελεσματικότητα 77% έναντι των αυγών και 85% 

έναντι των νυμφών. Συνολικά, το κραμβέλαιο βρέθηκε 

τέταρτο σε αποτελεσματικότητα κατά των νυμφών, στο 
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σύνολο των 21 εντομοκτόνων που μελετήθηκαν 

(Kovaříková et al., 2017).  

Το έλαιο σπόρων ελαιοκράμβης έχει πάρει έγκριση από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη χρήση του στη 

φυτοπροστασία. Χρησιμοποιείται σε υπαίθριες και 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες καλλωπιστικών φυτών και 

οπωρώνων, είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, για 

την καταπολέμηση ακάρεων της οικογένειας 

Tetranychidae (ενήλικα και ωά) και έντομα των 

οικογενειών Pseudococcidae και Coccoidea. Εφαρμό-

ζεται υπό τη μορφή γαλακτωματοποιήσιμου συμπυ-

κνώματος (EC), σε συγκέντρωση 883 g/L, με ψε-

καστήρα Knapsack, ψεκαστήρα κινητήρα ή ψεκαστήρα 

χειρός Commission, 2013d).  
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3.15 Αζαδιραχτίνη Α 

Το δραστικό συστατικό azadirachtin A βρίσκεται στους 

σπόρους του φυτού Azadirachta indica (ινδική 

πασχαλιά). Το δέντρο αυτό περιέχει στους σπόρους, 

στα φύλλα και στον φλοιό του, πολλές ενώσεις σαν την 

azadirachtin A, οι οποίες έχουν ισχυρές βιολογικές 

δράσεις έναντι διαφόρων επιβλαβών εντόμων (Nathan 

et al., 2005a; Nathan et al., 2005b). Η azadirachtin A 

(εικόνα 11) ανήκει στα λιμονοειδή (lomonoids), τα 

οποία ταξινομούνται ως τετρανορριτερπένια 

(tetranortriterpenoids). 

 

Εικόνα 11: H χημική δομή της ένωσης azadirachtin A. 
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Είναι εγκριμένο δραστικό συστατικό για τη χρήση του 

στη φυτοπροστασία ανήκει στην κατηγορία των 

εντομοκτόνων και συγκεκριμένα για την καταπο-

λέμηση του εντόμου Leptinotarsa decemlineata, 

δορυφόρο της πατάτας, σε υπαίθριες καλλιέργειες 

πατάτας στη Βόρεια Ευρώπη. Η εφαρμογή του, 

σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται σε 

μορφή γαλακτωματοποιήσιμου συμπυκνώματος 

(Emulsifiable Concentrate, EC), με ψεκασμό κατά την 

περίοδο βλάστησης, ανεξαρτήτου σταδίου ανάπτυξης. 

Η επιτρεπόμενη συγκέντρωση σύμφωνα με το ISO, 

είναι ανάλογα με το εμπορικό προϊόν: 10 g/L 

(NeemAzal-T/S) και 26 g/L (Oikos) (European 

Commission, 2011). 

Τα ανώτατα όρια καταλοίπων (maximum residue 

levels, MRLs) της azadirachtin A σε οπωροκηπευτικά 

προϊόντα έχουν οριστεί το 2008 για πολλές κατηγορίες 

φρούτων και λαχανικών, από την Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά αναμένονται κι άλλες 

αναθεωρήσεις. Στην λίστα των MRLs, αναφέρονται οι 

τιμές για την azadirachtin A και τα οποία κυμαίνονται 
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από 0,01 mg/kg έως 1 mg/kg για διάφορα φρούτα, 

λαχανικά και ξηρούς καρπούς. Tα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή στην διατροφική έκθεση των καταναλωτών. 

Κατά την αξιολόγηση κινδύνου της azadirachtin A για 

τον καταναλωτή, έχουν οριστεί οι παρακάτω τιμές 

αναφοράς για τα εκχυλίσματα της ένωσης: ADI: 0.1 

mg/kg bw/day, ARfD: 0.75 mg/kg bw, AOEL: 0.1 

mg/kg bw/day. (European Commission, 2008; 

European Commission, 2011). Είναι απαραίτητες 

περαιτέρω μελέτες για την διεξαγωγή δεδομένων για 

την σχέση μεταξύ της azadirachtin A και των 

υπόλοιπων δραστικών συστατικών στο εκχύλισμα των 

σπόρων του φυτού, με την ποσότητα και την βιολογική 

δράση της. 
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3.16 Ευγενόλη 

Η ευγενόλη (eugenol ή methyl eugenol) κατά IUPAC 

4-allyl-2-methoxyphenol, είναι ένας μεταβολίτης, 

ανήκει στην κατηγορία των φαινυλοπροπανοειδών, και 

βρίσκεται σε πολλά φυτά και αποτελεί βασικό 

συστατικό αιθέριων ελαίων, κυρίως των φυτών 

γαρίφαλου (Syzygium aromaticum), μοσχοκάρυδου 

(Myristica sp.), κανέλα (Cinnamomum sp.), βασιλικό 

(Ocimum basilicum) και δάφνης (Laurus nobilis). Οι 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τις ευγενόλης συναντώνται 

στο αιθέριο έλαιο που προέρχεται από τα φύλλα 82–

88% και τα μπουμπούκια (80–90% ) Syzygium 

aromaticum (Mallavarapu et al., 1995; Zheljazkov et 

al., 2007; Barnes et al., 2007; Bhuiyan, 2012). Η 

χημική δομή της ευγενόλης απεικονίζεται στην εικόνα 

12. 

 

Εικόνα 12: H χημική δομή της eugenol. 
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Η ευγενόλη το 2013, εγκρίθηκε για τη χρήση της στην 

φυτοπροστασία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

προστέθηκε στη λίστα των μυκητοκτόνων ουσιών του 

EU Pesticides database. Συγκεκριμένα, έχει εγκριθεί 

για την Ελλάδα, για την καταπολέμηση του φυτο-

παθογόνου μύκητα Botrytis sp. σε υπαίθριες καλ-

λιέργειες επιτραπέζιων σταφυλιών, στο στάδιο ανά-

πτυξης BBCH 60-89. Κυκλοφορεί με το εμπορικό 

όνομα Mevalone 3AEY και εφαρμόζεται υπό την 

μορφή εναιωρήματος καψακίων (Capsule suspension, 

CS) με ψεκασμό υψηλού όγκου σε ευρεία περιοχή. 

Η δραστική ουσία πρέπει να έχει ελάχιστη καθαρότητα 

990 g/kg. Η ακαθαρσία παρασκευής της μεθυλικής 

ευγενόλης είναι τοξικολογικής ή περιβαλλοντικής 

ανησυχίας και πρέπει να παραμείνει κάτω του 0,1% 

στο τεχνικό προϊόν. Η EFSA έχει κάνει αξιολόγηση του 

διατροφικού κινδύνου για την ευγενόλη και οι τιμές για 

την τοξικότητα είναι: ADI: 1 mg/kg bw/day, ARfD: -, 

AOEL: 1 mg/kg bw/day. (European Commission, 

2013c).  
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3.17 Θυμόλη 

Η θυμόλη, thymol (5-methyl-2-isopropylphenol), είναι 

ένα λιπόφιλο μονοτερπένιο και συγκεκριμένα μία 

φαινόλη (εικόνα 13).  

 

Εικόνα 13: H χημική δομή της θυμόλης. 

Αποτελεί κοινό συστατικό των αιθέριων ελαίων που 

προέρχονται από φυτά κυρίως των γενών Thymus και 

Origanum και είναι ένα από τα δύο βασικά συστατικά 

του αιθέριου ελαίου του φυτού Origanum compactum 

σε ποσοστό 27% (το άλλο είναι η καρβακρόλη, 30%) 

και βασικό συστατικό του Thymus vulgaris L., στο 

οποίο βρίσκεται σε ποσοστό ~ 33 %. Επίσης, αποτελεί 

συστατικό κι άλλων αιθερίων ελαίων των φυτών: 

Origanum compactum, Origanum dictamnus, 

Origanum onites, Origanum vulgare, Origanum 
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vulgare, Thymus glandulosus, Thymus hyemalis, 

Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus glandulosus, 

Thymus vulgaris, Thymus serpyllum, Rosmarinus 

officinalis, Calamintha officinalis, Lavandula dentata, 

Mentha pulegium, Rosmarinus officinalis, Salvia 

aegyptiaca, Lippia sidoides, Myrtus communis, 

Pelargonium graveolens, Salvia officinalis. Monarda 

didyma, Monarda fistulosa, Trachyspermum ammi.  

Η θυμόλη είναι γνωστή για τις αντιμικροβιακές της 

ιδιότητες. Έχει αποδειχτεί ότι η θυμόλη έχει την 

ικανότητα να παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικρο-

οργανισμών σε τριπλάσιο βαθμό από το αιθέριο έλαιο 

θυμαριού (Thymus vulgaris L.), στο οποίο βρίσκεται σε 

ποσοστό ~ 33 %. Έχει ισχυρή αντιβακτηριακή και 

αντιμυκητιακή δράση.  

Η θυμόλη έχει δείξει έντονη αντιμυκητιακή δράση 

έναντι των ζυμών Cryptococcus neoformans και 

Candida spp., όπως και δερματόφυτων μυκήτων. 

Επίσης, έχει δείξει εξαιρετικά δυνατή παρεμπόδιση 

έναντι μυκήτων των γενών Aspergillus, Penicillium, 

Cladosporium, Trichoderma, Rhizopus και Mucor. Σ’ 

ένα αριθμό μυκήτων που έχουν μελετηθεί, οι τιμές 
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MIC που έχουν βρεθεί κυμαίνονται σε εύρος 1,60-6,72 

μg/ml. Η θυμόλη εκτός από την μυκηλιακή 

παρεμπόδιση, έχει παρεμποδιστική δράση, στη 

σποριοποίηση, την μορφολογία, την αναπνοή και 

παραγωγή μυκοτοξινών. Για παράδειγμα, έχει 

αποδειχθεί ότι το αιθέριο έλαιο του φυτού Thymus 

serpyllum L. και η θυμόλη, παρεμποδίζουν εκτός από 

την μυκηλιακή ανάπτυξη και τη παραγωγή 

ωχρατοξινών από μύκητες του γένους Aspergillus, ενώ 

τα συστατικά αιθέριων ελαίων carvone, 1,8-cineole, 

eugenol, terpinen-4-ol, thymol έδειξαν ότι παρεμπο-

δίζουν την παραγωγή της deoxynivalenol (DON) 

(τριχοθηκίνη τύπου Β) των μυκήτων Fusarium 

culmorum και F. graminearum (Segvic´ Klaric et 

al.,2007; Morcia et al., 2012; Sokolić-Mihalak et al., 

2012).  

Πολλοί από τους μύκητες και μικροοργανισμοί ενάντια 

στους οποίους δρα αποτελεσματικά η θυμόλη, είναι 

φυτοπαθογόνοι, και αυτή η φυτοπροστατευτική δράση 

της έχει μελετηθεί και in vitro και in vivo. Σε μια 

μελέτη που έγινε in vitro για τη θυμόλη, ο μέσος όρος 

των τιμών EC90 για ένα πλήθος διαφορετικών μυκήτων 
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βρέθηκε 0,0305% ± 0,002 (305 ± 2 ppm). Επίσης, 

βρέθηκε ότι η θυμόλη επηρεάζει τη μορφολογία του 

μυκηλίου καθώς παρατηρήθηκαν αλλαγές στον 

εντοπισμό (localization) χιτίνης μέσα στις υφές (Morcia 

et al., 2012). Σε μια άλλη μελέτη που έγινε από τους 

Segvic´ Klaric´ et al. (2006), για τη θυμόλη και τον 

μύκητα Alternaria alternata καλλιεργημένο σε 

θρεπτικό υλικό Sabouraud 2% (w/v) glucose agar 

(SGA), η τιμή της Minimum inhibitory concentration 

(MIC) βρέθηκε 2,40 ±1,13 μg/ml, ενώ γενικά για 

μύκητες του γένους Alternaria 3,5 ± 0,42 μg/ml. Ενώ, 

η Minimum fungicidal concentration (MFC) ήταν 4,75 

± 2,80 και 5 ± 4,2 αντίστοιχα. 

 

Ο μηχανισμός της αντιμικροβιακής δράσης της 

θυμόλης φαίνεται ότι σχετίζεται με την αύξηση της 

διαπερατότητας των μεμβρανών. Οι Evans & Martin το 

2000, υποστήριξαν ότι η θυμόλη μειώνει δραστικά την 

ενζυμική δραστικότητα και/ή διαταράσσει την 

ακεραιότητα της μεμβράνης μεταβάλλοντας τις 

πρωτεϊνικές αντιδράσεις (Evans & Martin, 2000). 

Σύμφωνα με τους Yanishlieva et al, (1999), ο 
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μηχανισμός κυτταροτοξικότητας της θυμόλης οφεί-

λεται στην ενδοκυτταρική μετατροπή σε φαινόξυ ρίζα 

και κινόνη. Λόγω της λιποφιλικότητας και του μικρού 

μοριακού βάρους, η θυμόλη περνά με παθητική 

διάχυση εντός του κυττάρου, διαμέσου της λιπιδικής 

διπλοστιβάδας. Μόλις βρεθεί μέσα στο κύτταρο, η 

θυμόλη ενεργεί πρώτα σαν ένα αντιοξειδωτικό που 

δεσμεύει τις ελεύθερες ρίζες (ROS.) από το περιβάλλον 

(Yanishlieva et al., 1999). Λόγω του συντονισμού που 

οφείλεται στην αρωματικότητα της θυμόλης, 

δημιουργείται η φαίνοξυ ρίζα, η οποία οξειδώνεται 

περαιτέρω προς τον σχηματισμό οξειδίου της κινόνης. 

Η περίσσεια ελεύθερων ριζών και των ενώσεων 

κινόνης οδηγούν τα κύτταρα σε οξειδωτικό στρες, το 

οποίο προκαλεί σοβαρή βλάβη στα κύτταρα. Η 

κυτταροττοξική δράση της θυμόλης οφείλεται στο 

οξειδωτικό στρες και προκαλεί σοβαρή βλάβη στα 

κύτταρα (Satooka, 2011).  

Μελέτη έδειξε ότι, η κυτταροττοξική δράση της 

θυμόλης και η επίδρασή της στις μεμβράνες, φαίνεται 

να είναι υπεύθυνες για την αλλοίωση του σχήματος και 

την μη φυσιολογική ανάπτυξη των κονιδίων του 
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μύκητα Alteraria alternata. Φαίνεται ότι έχει επίσης 

ανασταλτική δράση στη βιοσύνθεση μελανίνης στα 

κονίδια του του μύκητα Alteraria alternata. και σε 

συνδυασμό με το ότι προκαλεί αλλοιώσεις στα σπόριά 

του, μπορεί να δώσει θετικά αποτελέσματα στην 

παρεμπόδιση της επιβίωσης και της διαιώνιση του 

μύκητα και να παίξει ρόλο στην μολυσματικότητα και 

επιδημιολογία του μύκητα (Τσιούρη, 2015).  

Το 2013, η θυμόλη εγκρίθηκε για τη χρήση της στην 

φυτοπροστασία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

προστέθηκε στη λίστα των μυκητοκτόνων ουσιών του 

EU Pesticides database. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε για 

την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των παθογόνων 

μυκήτων του γένους Botrytis, σε επιτραπέζια και 

σταφύλια οινοποίησης, υπό την μορφή πυκνού 

εναιωρήματος (SC), με τη μέθοδο High volume 

spraying. Κυκλοφορεί με το εμπορικό σκεύασμα 

Mevalone 3AEY, μαζί με τη γερανιόλη και την 

ευγενόλη. 

Έχει επίσης αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική και 

για την αντιμετώπιση κι άλλων οργανισμών όπως το 

πρωτόζωο Trypanosoma cruzi (Santoro et al., 2007) 
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και έντομα όπως το κουνούπι Ochlerotatus caspius 

(larvae) (Knio et al., 2007).  

H δράση της θυμόλης για την αντιμετώπιση των 

εντόμων βασίζεται στη δέσμευση της με τους 

υποδοχείς GABA, οι οποίοι σχετίζονται με τους 

διαύλους χλωρίου, που βρίσκονται στη μεμβράνη των 

μετασυναπτικών νευρώνων, και με τη διατάραξη της 

λειτουργίας της συνάψεως GABA. (Priestley et al., 

2003).  
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3.18 Καρβόνη 

Η καρβόνη (carvone/ d-carvone) (5-isopropenyl-2-

methylcyclohex-2-en-1-one κατά IUPAC) είναι μια 

χημική ένωση που ανήκει στα τερπενοειδή. Το όνομα 

καρβόνη (ISO) δεν καθορίζει την αναλογία των 

ισομερών, εκτός εάν δηλώνεται. Είναι μια φυσική 

ένωση, η οποία αποτελεί συστατικό αιθέριων ελαίων 

πολλών ειδών φυτών. Κυρίως όμως, συναντάται στο 

αιθέριο έλαιο των σπόρων του φυτού άγριο κύμινο 

(Carum carvi), του δυόσμου (Mentha spicata) και του 

άνηθου (επιστ.: Άνηθον το βαρύοσμον, Anethum 

graveolens) (De Carvalho & Da Fonseca, 2006). Η R-(-

)-carvone ή  L-carvone συναντάται ως κύριο συστατικό 

στο αιθέριο έλαιο δυόσμου, ενώ το εναντιομερές της, η 

S-(+)-carvone ή D-carvone συναντάται ως κύριο 

συστατικό στο αιθέριο έλαιο του άγριου κύμινου, του 

Anethum graveolen, αλλά παρουσιάζεται στο αιθέριο 

έλαιο φλούδας μανταρινιού και πορτοκαλιού. Η χημική 

δομή των δύο εναντιομερών της καρβόνης απεικο-

νίζονται στην εικόνα 14. 
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Εικόνα 14: η χημική δομή της R-καρβόνης και της S-

καρβόνης 

 

Και οι δύο μορφές της καρβόνης χρησιμοποιούνται στη 

βιομηχανία αρωμάτων και στη βιομηχανία τροφίμων. 

Τα δύο εναντιομερή της καρβόνης διαφέρουν ως προς 

την οσμή, η R-(-)-carvone έχει πιο γλυκιά οσμή, ενώ η 

S-(+)-carvone πιο πικάντικη οσμή. 

Η S-(+)-carvone έχει πάρει έγκριση από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση του ως ρυθμιστής 

ανάπτυξης φυτών (για την πρόληψη της πρόωρης 

βλάστησης των γεώμηλων κατά τη διάρκεια της 

αποθήκευσης) και πιο συγκεκριμένα για την εσωτερική 

καλλιέργεια της πατάτας, στις Κάτω Χώρες. και 

διατίθεται στο εμπόριο με συγκέντρωση 950 g/kg με 
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την εμπορική ονομασία Talent. Εφαρμόζεται με 

κατάλληλο εξοπλισμό ομίχλης με ρεύμα αέρα και 

ανεμιστήρα, απαραίτητη είναι η χρήση εσωτερικού 

εξαερισμού. Γίνονται 22 εφαρμογές για 6 μήνες 

αποθήκευσης (με μία εβδομάδα μεταξύ των εφαρμο-

γών) στον σπόρο πατάτας κατά την απο-θήκευση πριν 

την έναρξη της βλάστησης για τη ρύθμιση ανάπτυξης 

των βλαστών. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

γίνεται μία εφαρμογή για τη διόρθωση βλαστών όταν 

δεν έγινε εφαρμογή πριν εμφανιστούν οι βλαστοί 

(European Commission, 2008). 

Εκτός από την φυτοπραστατευτική της δράση, η 

καρβόνη, (R)-(–)-carvone χρήσιμοποιείται ως απω-

θητικό κουνουπιών σύμφωνα με την Υπηρεσία 

Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων 

Πολιτειών (US. Environmental Protection Agency) 

εξετάζει το αίτημα για τη χρήση της ως εντομοκτόνο. 
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3.19 Μίγμα τερπενοειδών QRD 460 

Το μίγμα τερπενοειδών QRD 460 [Terpenoid blend 

QRD-460 (d-limonene: (R)-4-isopropenyl-1-methyl-

cyclohexene)] αποτελείται από τρία συστατικά (α-

τερπινένιο ρ-κυμένιο και d-λιμονένιο) (εικόνα 15) και 

βασίζεται στο εκχύλισμα του φυτικού είδους 

Chenopodium ambrosioides ή αλλιώς Dysphania 

ambrosioides. Λόγω της μεταβλητότητας του φυτικού 

εκχυλισμένου αιθέριου ελαίου αναπτύχθηκε το 

τερπενοειδές μίγμα QRD 460. Η δραστική ουσία είναι 

ένα βελτιστοποιημένο μίγμα τερπενίων που είναι ένα 

μιμητικό του αρχικού φυτικού εκχυλίσματος. Έχει 

παρασιτοκτόνο δράση, η οποία προέρχεται από το 

συνδυασμό των συστατικών, επομένως το μείγμα 

θεωρείται ότι είναι η δραστική ουσία, με ονομασία 

κατά IUPAC: 

α-terpinene: 1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene 

p-cymene: 1-isopropyl-4-methylbenzene 

d-limonene: (R)-4-isopropenyl-1-methylcyclohexene 
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Εικόνα 15: Η χημική δομή του Terpenoid blend QRD-

460 (d-limonene: (R)-4-isopropenyl-1-

methylcyclohexene) 

 

Η ονομαστική συγκέντρωση κάθε συστατικού στη 

δραστική ουσία όπως κατασκευάζεται έχει ως εξής: 

- α-τερπινένιο: 59,7%, 

- ρ-κυμένιο: 22,4%, 

- d-λεμονενένιο: 17,9%. 
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Η ελάχιστη καθαρότητα κάθε συστατικού πρέπει να 

είναι η ακόλουθη: 

- α-τερπινένιο: 89%, 

- ρ-κυμένιο: 97%, 

- d-λεμονένιο: 93%. 

 

Το Terpenoid blend QRD-460 έχει αξιολογηθεί και έχει 

εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρήση 

του ως φυτοπροστατευτικό προϊόν για την 

καταπολέμηση φυτοπαθογόνων εντόμων και ακάρεων. 

Αντιπροσωπευτικές χρήσεις του προϊόντος, που έχουν 

εγκριθεί, είναι για την καταπολέμηση των παρακάτω 

ειδών: λευκή μύγα των θερμοκηπίων-τριαλευρώδεις 

(Trialeurodes vaporariorum), θρίπες (Thrips spp., 

Frankliniella occidentalis). αφίδες (Myzus persicae, 

Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii) σε 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας και θρίπες 

(Thrips spp., Frankliniella occidentalis) σε θερμο-

κηπιακές καλλιέργειας πιπεριάς, στην Ισπανία και την 

Ιταλία, θρίπες και τριαλευρώδεις (ίδια είδη) σε 

καλλιέργειες θερμοκηπιακής τομάτας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (UK), και ακάρεα (Tetranychus urticae) και 

αφίδες (Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, 
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Aphis gossypii) σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές 

καλλιέργειες πεπονιού και αγγουριού στην Ισπανία. 

Η εφαρμογή γίνεται υπό την μορφή γαλα-

κτωματοποιήσιμου συμπυκνώματος (Emulsifiable 

Concentrate, EC), σε συγκέντρωση 167,5 g/kg ή 152,3 

g/l την περίοδο άνοιξη-φθινόπωρο, 1-3 εφαρμογές με 

διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 7 ημέρες (European 

Commission, 2015a). 
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3.20 Ινδολο-3-βουτυρικό οξύ 

Το Ινδολο-3-βουτυρικό οξύ (Indolylbutyric acid, IBA) 

ή 4-(1H-indol-3-yl) butyric acid κατά IUPAC (εικόνα 

16), έχει βρεθεί σε διάφορα είδη φυτών 

συμπεριλαμβανομένων των φυτών  Arabidopsis 

thaliana col, Daucus carota, Nicotiana tabacum, Pisum 

sativum, και Zea mays (Ludwig-Müller, 2000). Στον 

αραβόσιτο απομονώνεται από φύλλα και σπόρους και 

έχει δειχθεί ότι η ΙΒΑ συντίθεται in νίνο χρησι-

μοποιώντας ΙΑΑ και άλλες ενώσεις ως πρόδρομες 

ενώσεις (Ludwig-Müller, 2000). Μπορεί επίσης να 

απομονωθεί από οποιοδήποτε φυτό του γένους Salix 

(Hopkins, 1999). 

 

Εικόνα 16: Η χημική δομή του Ινδολο-3-βουτυρικού 

οξέως 
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Το ινδολο-3-βουτυρικό οξύ είναι μια ορμόνη, αυξίνη 

που ανήκει στους φυτικούς ρυθμιστές αύξησης και 

προάγει την ριζοβολία. Χρησιμοποιείται για την 

προώθηση της ριζοβολίας διαφόρων φυτών κατά τον 

πολλαπλασιασμό, για μοσχεύματα, συνεισφέρει στην 

επιτυχία των εμβολιασμών αλλά και ως συμπα-

ράγοντας βλάστησης σε συνδυασμό με άλλες αυξίνες.  

Έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 

διέγερση της ανάπτυξης των ριζών στα μοσχεύματα σε 

ποώδη και ξυλώδη καλλωπιστικά φυτά και κυκλοφορεί 

με το εμπορικό προϊόν RHIZOPON AA POWDER 2% 

σε συγκέντρωση 20 g/kg σε μορφή. Η εφαρμογή του 

περιορίζεται σε εσωτερικού χώρους και φυτά που 

καλλιεργούνται σε εξωτερικούς χώρους σε γλάστρες 

και δοχεία (European Commission, 2014b). 
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3.21 Σάκχαρα 

3.21.1 Φρουκτόζη και Σακχαρόζη 

Η φρουκτόζη και η γλυκόζη είναι φυσικά σάκχαρα που 

συναντάμε στη φύση Η φρουκτόζη (fructose) έχει 

πάρει έγκριση από την Ευρωπαική Επιτροπή για τη 

χρήση της ως βιοδιεγέρτης (Elicitor), για την επαγωγή 

της αντοχής των φυτών σε καλλιέργειες μηλιάς Malus 

pumila και Malus domestica, έναντι βλαβερών εντόμων 

των φυτών όπως το Cydia pomonella. Εφαρμόζεται με 

ψεκασμό διαλύματος υδατοδιαλυτής σκόνης, σε 

συγκέντρωση 998-1000 g/kg (το διάλυμα προετοι-

μάζεται αμέσως πριν την εφαρμογή με κρύο νερό), το 

πρωί πριν τις 9 π.μ., από την άνοιξη, όταν τα φυτά 

βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης BBCH 6, μέχρι το 

καλοκαίρι όταν βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης 

BBCH 65 (πλήθος εφαρμογών: 5-7, μεσοδιαστηματα: 

21 ημέρες) (European Commission, 2015d). 

Η σακχαρόζη (sucrose) έχει πάρει έγκριση από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση της ως βιοδιεγέρτης 

(Elicitor), για την επαγωγή της αντοχής των φυτών σε 

καλλιέργειες μηλιάς Malus pumila και Malus 
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domestica, έναντι βλαβερών εντόμων των φυτών όπως 

το Cydia pomonella. και φυτών καλλιέργειας 

αραβόσιτου Zea mays  έναντι του Ostrinia nubilalis 

Hbn. Η εφαρμογή για τις καλλιέργειες μηλιάς γίνεται 

ομοίως με τη φρουκτόζη, ενώ για τον αραβόσιτο, 

γίνονται 3-4 εφαρμογές (μεσοδιάστημα 15 ημερων), 

από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών BBCH 12 έως 

BBCH 51 (European Commission, 2014c).  

 

3.21.2 Επταμαλοξυλογλυκάνη 

Η επταμαλοξυλογλυκάνη (Heptamaloxyloglucan) είναι 

ένας ολιγοσακχαρίτης που αποτελείται από επτά 

μονάδες μονοσακχαρίτη. Η κατά IUPAC ονομασία της 

ένωσης είναι {[α-D-xylopyranosyl-(1→6)]-β-D-

glucopyranosyl-(1→4)}{[α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-

D-galactopyranosyl-(1→2)-α-D-xylopyranosyl-

(1→6)]-β-D-glucopyranosyl-(1→4)}-D-glucitol. Είναι 

παράγωγο της ξυλογλυκάνης, το κύριο συστατικό της 

ημικυτταρίνης του κυτταρικού τοιχώματος των 

δικοτυλήδονων. Λαμβάνεται από τεμαχισμένα μήλα. 

Χρησιμοποιείται ως ρυθμιστής ανάπτυξης φυτών, ως 
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βιοδιεγέρτης (επαγωγή της αντοχής των φυτών) και ως 

προστατευτικό από τον παγετό. Έχει πάρει έγκριση από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση της ως 

ρυθμιστή ανάπτυξης των φυτών και την προστασία 

καλλιεργειών αμπέλου από τον παγετό. Προστατεύει 

σχεδόν άμεσα, χωρίς διασυστιματική μετακίνηση μέσα 

στο φυτό, τα φυτικά κύτταρα από βλάβη. Κυκλοφορεί 

με το εμπορικό σκεύασμα PEL 101GV. Εφαρμόζεται 

σε συγκέντρωση 874 g/L (σκόνη που διαλύεται σε 

νερό) με ψεκασμό φυλλώματος όταν το φυτό βρίσκεται 

στο στάδιο BBCH 7-BBCH 16 (6 φύλλα). 1-4 

εφαρμογές 12-48h πριν τις θερμοκρασίες παγετού, με 

μεσοδιάστημα εφαρμογών τουλάχιστον 4 ημέρες. 

Είναι μη τοξικό, ασφαλές στη χρήση και 

βιοαποικοδομήσιμο και γι’ αυτό η EFSA δεν θεώρησε 

απαραίτητο να ορίσει τιμές ADI για την ουσία.  

Εντούτοις, το τεχνικό υλικό μπορεί να περιέχει την 

μυκοτοξίνη πατουλίνη (patulin), η οποία μπορεί να 

υπάρχει στο αρχικό υλικό (μήλα). Αυτή η ουσία είναι 

τοξικολογικής σημασίας και δεν πρέπει να υπερβαίνει 

το επίπεδο των 50 μg/kg στο τεχνικό υλικό (European 

Commission, 2009).  
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3.22 Λιπαρά οξέα και λιπαρές ουσίες 

3.22.1 Λιπαρά οξέα 

Ένα λιπαρό οξύ είναι ένα καρβοξυλικό οξύ με μακρά 

αλειφατική αλυσίδα, η οποία είναι είτε κορεσμένη είτε 

ακόρεστη. Τα περισσότερα φυσικώς απαντώμενα 

λιπαρά οξέα έχουν μια μη διακλαδισμένη αλυσίδα με 

ζυγό αριθμό ατόμων άνθρακα, από 4 έως 28. Τα λιπαρά 

οξέα συνήθως δεν υπάρχουν καθ 'εαυτά σε 

οργανισμούς, αλλά ως τρεις κύριες κατηγορίες 

εστέρων: τριγλυκερίδια, φωσφολιπίδια και εστέρες 

χοληστερόλης. 

Τα λιπαρά οξέα διαφοροποιούνται ανάλογα με το 

μήκος τους στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας (SCFA): είναι 

λιπαρά οξέα με αλειφατικές αλυσίδες με 5 ή 

λιγότερους άνθρακες  

2. λιπαρά οξέα μεσαίας αλυσίδας (MCFA): είναι 

λιπαρά οξέα με αλειφατικές αλυσίδες με 6 έως 

12 άνθρακες, οι οποίες μπορούν να σχη-

ματίσουν τριγλυκερίδια μεσαίας αλυσίδας. 
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3. λιπαρά οξέα μακράς αλύσου (LCFA): είναι 

λιπαρά οξέα με αλειφατικές αλυσίδες 13 έως 21 

ατόμων άνθρακα  

4. πολύ μακριάς αλυσίδας λιπαρά οξέα (VLCFA): 

είναι λιπαρά οξέα με αλειφατικές αλυσίδες 22 ή 

περισσότερων ανθράκων  

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει κάποια λιπαρά 

οξέα φυτικής προέλευσης για τη χρήση τους στη 

φυτοπροστασία, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής: 

πελαργονικό οξύ (pelargonic acid), λαυρικό οξύ 

(Lauric Acid), ελαϊκό οξύ (Oleic Acid), καπρυλικό οξύ 

(Caprylic Acid), καπρικό οξύ (Capric Acid), Λιπαρά 

οξέα C7-C18 & C18 ακόρεστα άλατα καλίου λιπαρά 

οξέα (Fatty acids C7-C18 και C18 unsaturated 

potassium salts), Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων με 8 

έως 10 άτομα άνθρακα (Fatty acids C8-C10 methyl 

esters), Οκτανοϊκό μεθύλιο (Methyl octanoate) και 

Δεκανοϊκό μεθύλιο (Methyl decanoate). 

Το ελαϊκό οξύ (cis-9-octadecenoic acid) (εικόνα 17) 

ταξινομείται ως μονοακόρεστο ωμέγα-9 λιπαρό οξύ. 

Τα τριγλυκερίδια του ελαϊκού οξέος αποτελούν την 
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πλειοψηφία του ελαιολάδου, αλλά συναντάνται εκτός 

από το έλαιο φυτών του γένους Olea και σε έλαια 

άλλων φυτών, όπως τα φυτά: Carya illinoinensis 

[pecan oil (59-75%)], Brassica napus L., Brassica rapa 

subsp. oleifera, (συν. B. campestris L. ή Brassica 

juncea), τα οποία επίσης αναφέρονται ως "canola" 

[canola oil (61%)], Arachis hypogaea [αραχιδέλαιο 

(36-67%)], φυτά του γένους Macadamia [έλαιο 

macadamia (60%)], φυτά του γένους Helianthus 

[ηλιέλαιο (20-85%)] κ.α. 

  

Εικόινα 17: Η χημική δομή του ελαϊκού οξέως 

 

Το πελαργονικό οξύ (C9) (Pelargonic acid ή Nonanoic 

acid) (εικόνα 18) είναι ένα λιπαρό οξύ το οποίο 

εμφανίζεται φυσικά ως εστέρας στο έλαιο των φυτών 
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του γένους Pelargonium. Συνήθως χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με το glyphosate, ένα μη επιλεκτικό 

ζιζανιοκτόνο, για γρήγορο αποτέλεσμα στον έλεγχο 

των ζιζανίων στο χλοοτάπητα. 

 

Εικόινα 18: Η χημική δομή του πελαργονικού οξέως 

 

Το λαυρικό οξύ (C12) (εικόνα 19) περιλαμβάνει 

περίπου το ήμισυ της περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα 

σε γάλα καρύδας, έλαιο καρύδας, έλαιο δάφνης και 

έλαιο φοινικοπυρήνων. 

 

Εικόινα 19: Η χημική δομή του λαυρικού οξέως 
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Τα λιπαρά οξέα με 7 έως 20 άτομα άνθρακα, που 

αναφέρονται παραπάνω, έχουν πάρει έγκριση στην 

Βόρεια ΕυρώπηΈχουν εκριθεί το 2009, από την 

Ευρωπαική Επιτροπή χρήση τους στη φυτοπροστασία 

ως εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και 

ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών. Συγκεκριμένα, ως 

ζιζανιοκτόνα, έχουν πάρει έγκριση για την 

καταπολέμηση των ετήσιων και πολυετών μονο-

κοτυλήδονων και δικοτυλήδονων ζιζανίων, βρύων, και 

φυκιών σε χλοοτάπητες, υπαίθριες καλλιέργειες 

ξυλωδών καλλωπιστικών φυτών, σε μονοπάτια και 

ανοιχτές περιοχές με δενδροφύτευση και ως 

παραγοντας κορυφολόγησης στην αζαλέα. Κυ-

κλοφορούν με τα εμπορικά σκευάσματα NEU 1170 H 

και NEU 1170 H AF. Επίσης, κυκλοφορεί και το 

εμπορικό σκεύασμα Top Gun Concentrate 18%  για την 

καταπολέμηση των ζιζανίων, το οποίο εφαρμόζεται σε 

μεμονωμένα νεαρά φυτά την άνοιξη και τη καλοκαίρι.  

Έχουν, επίσης, πάρει έγκριση για την καταπολέμηση 

αφιδών, αλευρώδεις και ακάρεα, σε υπαίθριες και 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες λαχανικών και καλλω-

πιστηκών και την καταπολέμηση μυζητικών εντόμων 
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σε καλλιέργειες μούρων, φράουλας, γιγαρτόκαρπων 

και πυρηνόκαρπων, με το εμπορικό προϊόν Neudosan 

Neu. Εφαρμόζεται κατά την εμφάνιση, με ψεκασμό 

φυλλώματος (5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμο-

γών 5-7 ημέρες). Ακόμα, εφαρμόζεται σε μεμονωμένα 

φυτά,  αφίδων και αλευρωδών (μαλακό σώμα εντόμων) 

με το σκεύασμα “Safers Insecticidal soap concentrate”. 

Επίσης, χρησιμοποιείται στο Βέλγιο ως “Topping 

agent” με τη μορφή σπρέι, σε καλλιέργειες αζαλέας με 

το εμπορικό σκεύασμα Radia 7882 (1 εφαρμογή στα 

μισά της ανάπτυξης/ Φεβρουάριος -Ιούνιος) (European 

Commission, 2013e). 

 

3.22.2 Λεκιθίνες 

Οι λεκιθίνες (Lecithins) μπορεί να είναι φυτικής ή/και 

ζωικής προέλευσης. Είναι ένας γενικός όρος που ορίζει 

οποιαδήποτε ομάδα κίτρινου-καφέ λιπαρών ουσιών 

που απαντώνται σε ζωικούς και φυτικούς ιστούς. Οι 

συνήθεις πηγές τους είναι η σόγια, τα αυγά, το γάλα, 

διάφορες θαλάσσιες πηγές, η κράμβη, ο βαμβα-

κόσπορος και ο ηλίανθος. Είναι αμφίφιλες ενώσεις (και 

υδρόφιλες και λιπόφιλες) και χρησιμοποιούνται για την 
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βελτίωση της υφής των τροφίμων, την γαλα-

κτωματοποίηση και ομογενοποίηση υγρών μιγμάτων.  

Οι λεκιθίνες δεν χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για 

σκοπούς φυτοπροστασίας και δεν διατίθεται στην 

αγορά ως φυτοπροστατευτικό προϊόν όμως, είναι 

χρήσιμες στην φυτοπροστασία σε προϊόντα  που έχουν 

μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εφαρμογή του γίνεται σε 

μορφή γαλακτωματοποιήσιμου συμπυκνώματος (EC), 

με ψεκασμό και η επιτρεπόμενη συγκέντρωση 

σύμφωνα με το ISO, είναι 990-1030 g/L. 

Εχει πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 

την αντιμετώπιση των φυτοπαθογόνων μυκήτων και 

συνεπώς ανήκει στη κατηγορία των μυκητοκτόνων. Οι 

φυτοπαθογόνοι μύκητες στους οποίους στοχεύει είναι ο 

Podosphaera leucotricha και ο Taphrina deformans 

στις δενδρώδεις καλλιέργειες οπορωφόρων δέντρων 

μηλιάς (Malus pumila) και ροδακινιάς (Prunus 

persica), και ο Microsphaera grossulariae σε καλλι-

έργειες φραγκοστάφυλου (Ribes uva-crispa). Επίσης, 

έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση 

φυτοπαθογόνων μυκήτων σε καλλιέργειες λαχανικών 
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υπαίθριων ή θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, οι 

φυτοπαθογόνοι αυτοί μύκητες είναι ο Podosphaera 

xhantii σε καλλιέργειες λαχανικών, όπως το αγγούρι 

(Cucumis sativus), ο Erysiphe cichoracearum σε 

καλλιέργειες μαρουλιού (Lactuca sativa), ο Erysiphe 

polyphaga σε καλλιέργειες λυκοτρίβολου (Valerianella 

locusta), ο Phytophthora infestans σε καλλιέργειες 

τομάτας (Lycopersicum esculentum), ο Alternaria 

cichorii σε καλλιέργειες αντιδιού (Cichorium endivia 

L.). επίσης, έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση 

μυκητολογικών ασθενειών σε καλλωπιστικά φυτά, 

ειδικά τα τριαντάφυλλα και τους φυτοπαθογόνους 

μύκητες Plasmopara viticola και Erysiphe necator σε 

καλλιέργειες αμπέλου (Vitis vinifera) (European 

Commission, 2015b). 

 

  



171 
 

4. Χημειοευαισθητοποίηση και 

Συνεργιστική δράση των Φυσικών 

Προϊόντων φυτικής προέλευσης 

Η ανάπτυξη και η εξάπλωση της ανθεκτικότητας των 

φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών και εχθρών των 

φυτών, ως συνέπεια της μακροχρόνιας και επίμονης 

χρήσης των συνθετικών φυτοφαρμάκων, οδηγεί τους 

επιστήμονες και τις φαρμακοβιομηχανίες στην 

αναζήτηση νέων στρατηγικών για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος.  

Μια νέα στρατηγική για να βοηθήσει στην 

αντιμετώπιση ή την ελαχιστοποίηση του προβλήματος 

της ανθεκτικότητας είναι η αύξηση της ευαισθησίας 

του παθογόνου σε αντιμικροβιακά φάρμακα, ή αλλιώς 

“χημειοευαισθητοποίηση”. Για παράδειγμα όσον 

αφορά τους μύκητες, η χημειοευαισθητοποίηση μπορεί 

να επιτευχθεί με συνδυασμό ενός εμπορικού 

μυκητοκτόνου με μία μη ή οριακά μυκητοκτόνα ουσία, 

σε επίπεδα που μόνα τους δεν είναι αποτελεσματικά. Η 

χημειοευαισθητοποίηση μειώνει την πιθανότητα ανά-

πτυξης της ανθεκτικότητας, βελτιώνει την αποτε-
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λεσματικότητα των αντιμικροβιακών παραγόντων και 

μειώνει την τοξική επίδραση στο περιβάλλον, 

μειώνοντας αποτελεσματικά τα επίπεδα δοσολογίας 

των τοξικών μυκητοκτόνων (Dzhavakhiya et al, 2012).  

Η μυκητοκτόνος ουσία που συνδυάζεται με το 

εμπορικό μυκητοκτόνο μπορεί να είναι ένα αιθέριο 

έλαιο ή συστατικό του, καθώς έχουν βρεθεί αντίστοιχες 

συνεργιστικές αλληλεπιδράσεις σε μελέτες που έχουν 

γίνει. Ένα τέτοιο παράδειγμα χημειοευαισθητοποίησης 

είναι η μελέτη των Dzhavakhiya et al., το 2012. 

Έδειξαν ότι η αντιμυκητιακή δράση μιας αζόλης και 

μιας στροβιλουρίνης μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά 

μέσω της συνεφαρμογής τους (co-application) με 

ορισμένα φυσικά ή συνθετικά προϊόντα εναντίον 

σημαντικών φυτοπαθογόνων μυκήτων. Συγκεκριμένα, 

το Quadris (azoxystrobin) σε συνδυασμό με τη θυμόλη 

σε μία μη μυκητοτοξική συγκέντρωση, έδειξε ότι 

προκαλεί πολύ υψηλότερη αναστολή της ανάπτυξης 

των Bipolaris sorokiniana, Phoma glomerata, 

Alternaria sp. και Stagonospora nodorum από ότι το 

μυκητοκτόνο μόνο του. Επίσης, όταν η διφε-

νοκοναζόλη εφαρμόστηκε μαζί με θυμόλη, είχε 
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σημαντικά ενισχυμένη αντιμυκητιακή δράση έναντι 

των μυκήτων B. sorokiniana και S. nodorum, ενώ, το 

μυκητοκτόνο Folicur (tebuconazole) σε συνδυασμό με 

4-υδροξυ βενζαλδεϋδη (4-ΗΒΑ), 2,3-διυδροξυ 

βενζαλδεύδη ή θυμόλη, έδειξε ότι αναστέλλει την 

ανάπτυξη του Alternaria alternata, σε πολύ μεγα-

λύτερο επίπεδο από ό, τι το μυκητοκτόνο μόνο.  

Οι Kim et al, το 2010, προσπάθησαν να 

αντιμετωπίσουν ανθεκτικά στελέχη του Penicillium 

expansum στο fludioxonil, χρησιμοποιώντας 

διαφορετικούς οξειδωτικούς και φυσικούς φαινολικούς 

παράγοντες. Μετά το πέρας της μελέτης τους, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δραστικές ενώσεις που 

επιδρούν σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις και 

στοχεύουν στο οξειδωτικό στρες και την απόκριση, 

μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυροί παράγοντες 

χημειοευαισθητοποίησης και να συμβάλουν στην 

καταπολέμηση ανθεκτικών στελεχών με μικρότερη 

δόση μυκητοκτόνων. Τα ανθεκτικά αυτά στελέχη 

φαίνεται ότι έχουν προκύψει από μια μετάλλαξη στο 

σηματοδοτικό σύστημα του οξειδωτικού stress. 

Μεταξύ άλλων η συνεφαρμογή θυμόλης και 
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fludioxonil είχε ως αποτέλεσμα την χημειοευσθη-

τοποίηση (Kim et al, 2010).  

Σύμφωνα με άλλες αναφορές για τη αντιβακτηριακή 

δράση της θυμόλης, αυτή όπως και η καρβακρόλη, 

αποσυνθέτουν/διαλύουν την εξωτερική μεμβράνη και 

έτσι αυξάνουν τη διαπερατότητά της και διευκολύνουν 

την διείσδυση των αντιβιοτικών στα αρνητικά κατά 

Gram βακτήρια (Abreu et al., 2011). 

Παρά τις ποικίλες δράσεις των αιθέριων ελαίων και 

των συστατικών τους, δεν έχουν γίνει αρκετές μελέτες 

από τους ερευνητές, για τον συνδυασμό τους με 

συνθετικές ουσίες φυτοφαρμάκων. Μελέτες που έχουν 

γίνει αποκαλύπτουν συνεργιστικές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ αιθέριων ελαίων ή/και των συστατικών τους και 

συμβατικά φυτοφάρμακα.  

Η θυμόλη έχει δείξει ότι μπορεί σε συνδυασμό με 

μυκητοκτόνα να προκαλέσει μεγαλύτερη παρεμπόδιση 

των μυκήτων. Συγκεκριμένα, το azoxystrobin σε 

συνδυασμό με θυμόλη σε μία μη μυκητοτοξική 

συγκέντρωση, έδειξε ότι προκαλεί πολύ υψηλότερη 

αναστολή της ανάπτυξης μυκήτων μεταξύ αυτών και 
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του Alternaria sp., από ότι το μυκητοκτόνο μόνο του. 

Επίσης, το μυκητοκτόνο Folicur (tebuconazole) σε 

συνδυασμό με τη θυμόλη, έδειξε ότι αναστέλλει την 

ανάπτυξη του Alternaria alternata, σε πολύ 

μεγαλύτερο επίπεδο από ό, τι το μυκητοκτόνο μόνο 

(Dzhavakhiya et al, 2012). Οι Kim et al, το 2010, 

προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν ανθεκτικά στελέχη 

του Penicillium expansum στο fludioxonil, χρησι-

μοποιώντας διαφορετικούς οξειδωτικούς και φυσικούς 

φαινολικούς παράγοντες. Και κατέληξαν στο συμπέρα-

σμα ότι δραστικές ενώσεις που επιδρούν σε 

οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις και στοχεύουν στο 

οξειδωτικό στρες και την απόκριση, μπορούν να 

λειτουργήσουν ως ισχυροί παράγοντες χημειοευ-

αισθητοποίησης και να συμβάλουν στην κατα-

πολέμηση ανθεκτικών στελεχών (τα οποία έχουν 

προκύψει από μια μετάλλαξη στο oxidative stress 

signalling. system) με μικρότερη δόση μυκητοκτόνων. 

Μεταξύ άλλων η συνεφαρμογή θυμόλης και 

fludioxonil είχε ως αποτέλεσμα την χημειο-

ευαισθητοποίηση (Kim et al, 2010). Σύμφωνα με άλλες 

αναφορές η αντιμικροβιακή δράση της θυμόλης στις 

μεμβράνες και η αύξηση της διαπερατότητά τους, είναι 
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πιθανό να διευκολύνουν την διείσδυση των 

αντιμικροβιακών ουσιών. 

Σε μια άλλη μελέτη που έγινε το 2011, βρέθηκε 

συνεργιστική αλληλεπίδραση ορισμένων αιθέριων 

ελαίων και συστατικών τους με fluconazole, έναντι 

ανθεκτικών στελεχών Aspergillus fumigatus 

MTCC2550 και Trichophyton rubrum IOA-9. Χαρα-

κτηριστικά, η cinnamaldehyde μείωσε τη MIC της 

fluconazole έως 8 φορές και το δικό της MIC 16-32 

φορές και συνέβαλλε στην αύξηση της αποτελεσμα-

τικότητας έναντι των δύο ανθεκτικών στελεχών. Η 

συνεργιστική δράση των αιθέριων ελαίων ή των 

συστατικών τους με τη fluconazole μπορεί να 

συσχετίζεται με την ταυτόχρονη αναστολή διαφο-

ρετικών θέσεων στόχων (Sajjad et al, 2011). Μια 

ακόμα μελέτη που δείχνει τη συνεργιστική δράση των 

φυσικών φυτικών προιόντων είναι αυτή των Gioredani 

et al. που μελέτησαν την συνεφαρμογή του 

ketoconazole με το Euphorbia characias latex ενάντια 

στο μύκητα Candida albicans (Gioredani et al., 2001). 

Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, ότι τα 

αιθέρια έλαια και συστατικά αυτών μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν ως συνεργιστικοί παράγοντες για την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας συνθετικών μυκη-

τοκτόνων, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει στη μείωση 

των συγκεντρώσεων των συνθετικών μυκη-τοκτόνων, 

με απώτερο στόχο την μείωση των δυσμενών 

επιπτώσεων που προκαλεί η μακροχρόνια χρήση τους. 
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4.1 Αξιολόγηση της συνεργιστικής δράσης 

Η συνεργιστική δράση αξιολογείται με τον υπολογισμό 

του “λόγου συνέργειας” “synergy ratio”. Υπάρχουν 2 

εμπειρικές μέθοδοι, άμεση μέθοδος και η έμμεση 

μέθοδος.  

Κατά την άμεση μέθοδος  η παρατηρηθείσα απόκριση 

ενός συγκεκριμένου μίγματος ουσιών συγκρίνεται με 

την αναμενόμενη απόκριση. Ο “λόγος συνέργειας” SR 

της παρατηρούμενης και της αναμενόμενης απο-

τελεσματικότητας αντανακλά τη σχετική ένταση της 

κοινής δράσης (Kosman and Cohen, 1996) και 

υπολογίζεται ως εξής:  

 

SR=Cobs/Cexp 

Cobs: παρατηρούμενη απόκριση και  

Cexp: αναμενόμενη απόκριση (expected efficacy) 

αναμενόμενη απόκριση ενός μίγματος, εκφράζεται ως 

%Cexp και μπορεί να υπολογιστεί βάσει του τύπου του 

Abbott (Gisi, 1996): 

%Cexp = A + B - (AB/100) 

όπου, το A και το B είναι τα επίπεδα ελέγχου που 

δίδονται από τα μεμονωμένα μυκητοκτόνα. 
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Σύμφωνα με τον μαθηματικό ορισμό, εάν SR>1, 

SR=1, ή SR<1, τότε από  την αλληλεπίδραση μεταξύ 

των ουσιών, για παράδειγμα μυκητοκτόνου και 

αιθέριου ελαίου θα είναι συνεργιστική, προσθετική ή 

ανταγωνιστική, αντίστοιχα. Εκτός από τον μαθηματικό 

ορισμό, προτείνονται ακόμα δύο ορολογίες βιολογικής 

απόκρισης για επίπεδα αλληλεπίδρασης σε μίγματα 

μυκητοκτόνων. Πρώτον, σύμφωνα με τους Gisi et al., 

εάν SR>1.5, SR=0.5-1.5, SR<0.5, η αλληλεπίδραση 

είναι συνεργιστική, προσθετική ή ανταγωνιστική, 

αντίστοιχα και δεύτερον σύμφωνα με τους  Kosman & 

Cohen, εάν SR>2.0, SR>1.3-2.0, SR=0.7-1.3, SR<0.7, 

η αλληλεπίδραση είναι έντονα συνεργιστική, ασθενώς 

συνεργιστική, αβέβαιη ή ανταγωνιστική, αντίστοιχα 

(Gisi, 1996).  
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5. Διαχείριση και προοπτικές 

εφαρμογής των φυσικών προϊόντων 

στη φυτοπροστασία 

Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που βασίζονται στη 

δράση μεταβολιτών των φυτών, έχουν πολλά πλεονε-

κτήματα. Είναι οικολογικά, φιλικά προς το περιβάλλον 

και τον άνθρωπο. Η υπολειμματικότητά τους είναι 

ελάχιστή, λόγω των ιδιοτήτων υποκαπνισμού και 

αποδόμησης των ενώσεών που περιέχουν. 

Παρ’ όλο που για κάποιους είναι επικίνδυνα και 

υπάρχει ο φόβος για ενδεχόμενες ανεπιθύμητες 

ενέργειες και αρνητικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο 

οργανισμό, οι περισσότερες αρνητικές επιδράσεις των 

αιθέριων ελαίων εμφανίζονται σε υψηλές συγκε-

ντρώσεις, με την εφαρμογή μη αραιωμένων συ-

μπυκνωμάτων ή μακροχρόνια έκθεση και οι 

περισσότερες ενώσεις που έχουν μελετηθεί αναφέρουν 

ότι δεν έχουν μεταλλαξιογόνες ή γονιδιοτοξικές 

δράσεις και έχουν χαμηλή τοξικότητα (Pavela & 

Benelli, 2016). 
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Τα φυτικά εκχυλίσματα και τα αιθέρια έλαια, λόγω των 

ποικίλων δράσεων που προαναφέρθηκαν, είναι πολλά 

υποσχόμενες για το τομέα της φυτοπροστασίας.  

Ωστόσο, η χρήση των φυσικών προϊόντων φυτικής 

προέλευσης στη φυτοπροστασία δεν έχει ακόμα 

εδραιωθεί και τα εμπορικά σκευάσματα που 

κυκλοφορούν στην αγορά είναι πολύ λίγα. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα φυτικής 

προέλευσης (εκχυλίσματα, αιθέρια έλαια και 

δευτερογενείς μεταβολίτες) προέρχονται από φυτά που 

έχουν μικρές αποδόσεις όσον αφορά τη συγκέντρωση 

της δραστικής ουσίας και η καλλιέργειά τους είναι 

δαπανηρή. Επίσης, οι διαδικασίες αδειοδότησης και 

έγκρισης είναι  πολύπλοκες και δαπανηρές, όπως για 

παράδειγμα το γεγονός ότι οι άδειες πρέπει να 

τεκμηριώνονται με τοξικολογικές μελέτες ή για 

παράδειγμα ένα αιθέριο έλαιο να έχει πάρει έγκριση για 

τη χρήση του στη φυτοπροστασία, αλλά όχι και ο 

συνδυασμός του με ένας γαλακτοματοποιητή που θα 

βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του. 

Όσον αφορά τη διαχείριση των φυσικών προϊόντων 

φυτικής προέλευσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί 
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παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο δράσης και 

το εύρος φάσματος των οργανισμών στόχων, την 

αλληλεπίδραση με άλλες ουσίες (πιθανή ύπαρξη 

συνεργιστικής ή ανταγωνιστικής δράσης) και τη 

μεταβλητότητά τους λόγω της φύσης τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, μπορεί 

να διαφοροποιείται ο τρόπος εφαρμογής τους. 
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5.1 Φυτο-φυτοφάρμακα και βιολογική 

καταπολέμηση 

Ερευνητές προτείνουν στην εφαρμογή των προϊόντων 

φυτικής προέλευσης στη βιολογική καταπολέμηση, 

οραματιζόμενοι ένα καλύτερο μέλλον για την 

φυτοπροστασία, τη γεωργία, φιλικό για το περιβάλλον 

και τον άνθρωπο. Πριν την εφαρμογή φυτοπρο-

στατευτικού προϊόντος φυτικής προέλευσης σε 

συνδυασμό με την εφαρμογή βιολογικής καταπο-

λέμησης, πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες, όπως 

μια πιθανή ανταγωνιστική δράση μεταξύ του φυτικού 

προϊόντος και του ωφέλιμου οργανισμού. Πρέπει 

επίσης, να δοθεί προσοχή στο είδος του οργανισμού ή 

μικροοργανισμού που θα χρησιμοποιηθεί στη 

βιολογική καταπολέμηση και στο προϊόν φυτικής 

προέλευσης που θα εφαρμοστεί συνδυαστικά. Πρέπει 

να υπολογιστεί ο χρόνος μεταξύ των δύο εφαρμογών, 

ωφέλιμου οργανισμού και προϊόντος φυτικής 

προέλευσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς μπορεί 

να μην έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα στην 

καταπολέμηση του οργανισμού-στόχου. 
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Μη επιθυμητή αλληλεπίδραση μεταξύ ωφέλιμου 

οργανισμού και προϊόντος φυτικής προέλευσης φάνηκε 

στη μελέτη των Eckard et al., κατά την οποία 

μελέτησαν την αλληλεπίδραση μεταξύ εντόμων του 

εδάφους, εντομοπαθογόνων μυκήτων και εκχυλι-

σμάτων φυτών. Συγκεκριμένα, παρατήρησαν ότι η 

εφαρμογή εκχυλίσματος σκόρδου (Allium sativum L., 

Amaryllidaceae) για την καταπολέμηση του σιδηρο-

σκώληκα Agriotes obscurus L., (Coleoptera: 

Elateridae) μείωσε τη δράση του εντομοπαθογόνου 

μύκητα Metarhizium brunneum Petch (Hypocreales). 

Το εκχύλισμα σκόρδου μείωσε τη δραστηριότητα των 

σκωλήκων στη κατασκευή σηράγγων, λόγω δράσης ως 

απωθητικό, αλλά εμφάνισε σημαντική ανταγωνιστική 

δράση στον εντομοπαθογόνο μύκητα παρεμποδίζοντας 

τη θνησιμότητα των προνυμφών του σιδηροσκώληκα. 

Παρ’όλο που η εφαρμογή του εντομοπαθογόνου 

μύκητα προκάλεσε 80% θνησιμότητα των προνυμφών 

του σιδηροσκώληκα σε 2 μήνες, με την συνεφαρμογή 

του εκχυλίσματος σκόρδου δεν παρατηρήθηκε 

θνησιμότητα στο ίδιο χρονικό διάστημα (Eckard et al., 

2017). 
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Βλέπουμε από την παραπάνω μελέτη ότι τα φυτικά 

εκχυλίσματα μπορούν να παρεμποδίσουν την 

βιολογική καταπολέμηση. Οι αλληλεπιδράσεις που 

δύναται να εμφανιστούν μεταξύ των φυσικών ανταγω-

νιστών που χρησιμοποιούνται στη βιολογική καταπο-

λέμηση και των φυτικής προέλευσης φυτοφαρμάκων 

είναι πολύπλοκες και εξαρτώνται από πολλούς παράγο-

ντες. Δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της συνεφα-

ρμογής ενός είδους ωφέλιμου φυσικού ανταγωνιστή 

και ενός φυτικής προέλευσης φυτοφάρμακου είναι το 

είδος της αλληλεπίδρασης που θα δημιουργηθεί καθώς 

και ο χρόνος συνεφαρμογής.  
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5.2 Φυτικής Προέλευσης Φυτοφάρμακα, 

Ενθυλάκωση και Νανοτεχνολογία 

Για την επιτυχή εφαρμογή των προϊόντων φυτικής 

προέλευσης στη φυτοπροστασία πρέπει εξεταστούν 

παράγοντες όπως: η μεγάλη πτητικότητα, η διαλυτό-

τητα και η οξείδωση και γενικότερα τη μεγάλη 

μεταβλητότητά τους. Οι παράγοντες αυτοί παίζουν 

σημαντικό ρόλο για την επιλογή του τρόπου εφαρμογή 

τους, της συγκέντρωσης, της επαναληψιμότητας της 

εφαρμογής και για την επίτευξη όσο μεγαλύτερης 

αποτελεσματικότητάς τους.  

Τα αιθέρια έλαια περιέχουν λιπόφιλους και πτητικούς 

δευτερογενείς μεταβολίτες φυτών με μικρό μοριακό 

βάρος. Τα τερπενοεδή είναι πτητικές και θερμο-

ευαίσθητες ενώσεις και μπορούν εύκολα να οξειδω-

θούν ή να υδρολυθούν ανάλογα με τη δομή τους (Scott, 

2005). Λόγω αυτής της μεταβλητότητάς τους, τα 

αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνται ως υποκαπνιστικά για 

την καταπολέμηση εντόμων στην γεωργία και κυρίως 

στην αποθήκευση τροφίμων, γιατί διεισδύουν γρήγορα 

και δεν υπάρχουν τοξικά κατάλοιπα στα επεξεργα-
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σμένα προϊόντα. Όμως, για την εφαρμογή τους ως 

εμπορικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε άλλη μορφή 

πρέπει να προσπελαστούν τα προβλήματα που μπορεί 

να προκύψουν από τη μεγάλη μεταβλητότητά τους. 

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς των φυτικής 

προέλευσης φυτοφαρμάκων, πρέπει να περιοριστεί η 

σταδιακή βιοαποδόμηση των δραστικών ουσιών τους 

και να δοθεί προσοχή στην ανάπτυξη κατάλληλων 

μεθόδων τυποποίησης. Η έρευνα επικεντρώνεται σε 

κατάλληλες μεθόδους ενθυλάκωσης (encapsulation). 

Κατά την ενθυλάκωση ένα δραστικό συστατικό 

παγιδεύεται ή επικαλύπτεται από τοίχωμα μήτρας, η 

οποία το απομονώνει και το προστατεύει από τις 

εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Η ενθυλάκωση 

χρησιμοποιείται κυρίως στην φαρμακοβιομηχανία και 

στη βιομηχανία τροφίμων. Μία από τις μέθοδοι 

ενθυλάκωσης που υπάρχουν είναι η συσσωμάτωση 

(coacervation). Στην απλή συσσωμάτωση με πολυμερές 

χρησιμοποιείται η ζελατίνη ή η αιθυλοκυτταρίνη (ethyl 

cellulose) με κυκλοδεξτρίνη. Η συμπλοκοποίηση 

κυκλοδεξτρινών είναι ισοδύναμη με την μοριακή 

ενθυλάκωση και οι κυκλοδεξτρίνες μπορούν να 
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θεωρηθούν παράγοντες νανοενθυλάκωσης (Ciobanu et 

al., 2013; Jun-xia et al., 2011; Rodríguez et al., 2016). 

Ένας πολλά υποσχόμενος επιστημονικός τομέας που 

έρχεται να επιλύσει τα προβλήματα αποτελε-

σματικότητας των φυτοφαρμάκων φυτικής προ-

έλευσης, είναι η νανοτεχνολογία με τη μέθοδο της 

νανοτυποποίησης ή "Nanoformulation". Η νανοτυ-

ποποίηση είναι νέα τάση για τα φυτοφάρμακα φυτικής 

προέλευσης και ήδη χρησιμοποιείται σε συμβατικά 

φυτοφάρμακα, αλλά και γενικότερα η χρήση της  

νανοτεχνολογίας στη γεωργία με διαφόρων ειδών 

εφαρμογές. Κατά την νανοενθυλάκωση, ένα μικρό 

μέρος ενός δραστικού συστατικού περιβάλλεται από 

έναν παράγοντα ενθυλάκωσης με διαστάσεις "nano", 

κλίμακας νανόμετρου. Συνεισφέρει προστασία των 

αιθέριων ελαίων από υποβάθμιση, αυξάνει τον χρόνο 

ημιζωής της υπολειμματικότητας τους μειώνοντας το 

βαθμό εξάτμησή τους. Μια πολλή σημαντική 

προοπτική που προσφέρει η νανοτεχνολογία για την 

επιτυχή εφαρμογή των φυτοφαρμάκων φυτικής 

προέλευσης ως εμπορικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

είναι ότι, η νανοενθυλάκωση των αιθέριων ελαίων θα 
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επιτρέψει την οργανωμένη στοχοθετημένη απελευθέ-

ρωση των δραστικών φυτικών συστατικών (Mossa, 

2016).  

Προβλήματα εφαρμογής των δραστικών ουσιών στη 

φυτοπροστασία, τα οποία αντιμετωπίζονται με συστή-

ματα ελεγχόμενης απελευθέρωσης είναι τα εξής: 

 Διαδικασίες υποβάθμισης: φωτολυτική αποδό-

μηση, υδρολυτική αποδόμηση, μικροβιακή 

αποδόμηση, απορρόφηση εδάφους. 

 Απώλειες λόγω  πτητικότητας, εξάτμισης και 

έκπλυσης 

 Περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα 

ανθρώπινης υγείας: φυτοτοξικότητα, γενοτοξι-

κότητα, ρύπανση υδάτων και εδάφους. 

 

Μία πρόσφατη μελέτη νανοενθυλάκωσης των αιθέριων 

ελαίων είναι αυτή του Khanahmadi και των συν-

εργατών του, το 2017. Διερεύνησαν την εντομοκτόνο 

δράση του αιθέριου ελαίου και εκχύλισμα του φυτού 

Artemisia Haussknechtii μετά από νανοενθυλάκωση, 

έναντι των εντόμων Tribolium castaneum και 

Sitophilus oryza. Παρασκεύασαν νανοκάψουλες, που 



193 
 

περιείχαν αιθέριο έλαιο, με την τεχνική interfacial 

compression polymerization technique. Χαρακτη-

ριστικά βρήκαν ότι το LC50 του νανοενθυλακωμένου 

εκχυλίσματος (εφαρμογή υπό τη μορφή υποκαπνισμού) 

ήταν 30,3 ppm και 45,8 ppm σε σύγκριση με 550,1 

ppm και 713,2 ppm του συμβατικού φυτοφάρμακου 

φωσφίνη, για το Sitophilus oryza και το Tribolium 

castaneum αντίστοιχα. Παρατήρησαν ότι η νανο-

ενθυλάκωση διατήρησε την αποτελεσματικότητα του 

αιθέριου ελαίου στο ~50%, 45 μέρες μετά την 

εφαρμογή χάρη στην αργή απελευθέρωση των δραστι-

κών συστατικών, σε σύγκριση με το ελεύθερο αιθέριο 

έλαιο και εκχύλισμα (Khanahmadi et al., 2017). 

Η νανοενθυλάκωση των δραστικών ουσιών φυτικής 

προέλευσης συμβάλλει  

 στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα λόγω της 

μεγαλύτερης επιφάνειας 

 στην επαγωγή του συστήματος δράσης λόγω 

του μικρότερου μεγέθους σωματιδίων 

 στην υψηλότερη διαλυτότητα 
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 στη μεγαλύτερη κινητικότητα και χαμηλότερη 

τοξικότητα σε σύγκριση με τα συμβατικά 

φυτοφάρμακα  
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