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Εισαγωγή

Το LIFE-BIODELEAR αποτελεί ένα φιλόδοξο έργο, η ολοκλήρωση του οποίου κατέληξε στην ανάπτυξη µιας ολοκλη-

ρωµένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόµων (IPMS) για µια αειφόρο γεωργική ανάπτυξη για την αντιµε-

τώπιση της µύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) χωρίς την εφαρµογή εντοµοκτόνων. Κατά τη διάρκεια του 

έργου, εφαρµόστηκε η τεχνική της µαζικής παγίδευσης µε το νέο ελκυστικό Βιοδέλεαρ, το οποίο  δεν είναι τοξικό 

για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και µπορεί να εφαρµόζεται σε εντατικά καλλιεργούµενες εκτάσεις της Μεσο-

γείου.

Ελκυστικό  ΒΙΟ∆ΕΛΕΑΡ

Ο ∆ρ. Βασίλειος Μαυραγάνης συνέθεσε και παρήγαγε το καινοτόµο ελκυστικό 

Biodelear. Το  Biodelear είναι προϊόν της γνωστής αντίδρασης Maillard, η οποία 

συµβαίνει µεταξύ της ουρίας και αναγωγικών σακχάρων, όπως της φρουκτόζης, 

κάτω υπό συγκεκριµένες συνθήκες. Η αντίδραση Maillard, είναι µια 

µη-ενζυµατική αντίδραση µεταξύ των αµινοξέων και των αναγωγικών 

σακχάρων, η αντίδραση δε αυτή έχει µελετηθεί εκτενώς κατά την διάρκεια 

της θερµικής επεξεργασίας των τροφίµων, κατά την οποία δηµιουργούνται 

αρωµατικές ουσίες µαζί µε τις µελανοϊδίνες υπεύθυνες διά το ρόδισµα των 

τροφών µε οργανοληπτικές ιδιότητες. Οι µελανοϊδίνες είναι άµορφες αζω-

τούχες πολυµερείς ουσίες χωρίς κανονική δοµή και χωρίς συγκεκριµένο 

µοριακό βάρος, που έχουν ένα έντονο καφέ χρώµα, το οποίο είναι συχνά αντι-

κείµενο εκµετάλλευσης στον τοµέα της τεχνολογίας τροφίµων.

Η υλοποίηση του έργου LIFE-BIODELEAR  πραγµατοποιήθηκε
στην περιοχή Κάµπος στη Νήσο Χίο, στην Ελλάδα. 

Tο έργο LIFE-BIODELEAR εκπλήρωσε µε επιτυχία όλους τους παρακάτω κύριους στόχους του:

• Την εφαρμογή ενός καινοτόμου φιλικού προς το περιβάλλον προϊόντος και χαμηλού κόστους για την   

 αντιµετώπιση της µύγας της Μεσογείου 

• Την ανάπτυξη μιας υγιούς και περιβαλλοντικά βιώσιμης ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση   

 του πληθυσµού της µύγας της Μεσογείου

 • Τη πλήρη (100%) μείωση της χρήσης εντομοκτόνων (μηδενική χρήση) σε 12 εκτάρια (120 στρέμματα)   

 οπωρώνες εσπεριδοειδών

Συµβάλλοντας στην «απεξάρτηση» του αγροοικοσυστήµατος του Κάµπου της Χίου από τη χρήση φυτοπροστατευ-

τικών προϊόντων. 

Σκοπός Εντύπου

Το παρόν έντυπο παρουσιάζει τη βιώσιµη, φιλοπεριβαλλοντική και αειφόρο προσέγγιση η οποία ακολουθήθηκε 

στο έργο LIFE-BIODELEAR. H αντιµετώπιση της µύγας της Μεσογείου µέσω της µαζικής παγίδευσης µε το ελκυστικό 

Βιοδέλεαρ η οποία κρίθηκε απόλυτα επιτυχής σε τοπικό επίπεδο. Πρόκληση αποτελεί, πλέον, η επίτευξη του στόχου 

µας σε Εθνικό και Μεσογειακό επίπεδο µε απώτερο στόχο την υιοθέτηση των παραπάνω προσεγγίσεων και τελικά 

την εµπορευµατοποίηση του Bιοδέλεαρ και της ολοκληρωµένης στρατηγικής εφαρµογής του.



1. Μύγα της Μεσογείου, υπάρχουσα κατάσταση, κρίσιµα θέµατα

Στην Ελλάδα αλλά και σε πολλά µέρη του κόσµου οι αγρότες «µάχονται» ενάντια στη µύγα της Μεσογείου (Ceratitis 

capitata), ένα έντοµο που προσβάλει τα εσπεριδοειδή και άλλες καλλιέργειες και προκαλεί µεγάλες απώλειες 

στην παραγωγή και στο εισόδηµα των καλλιεργητών και όσων ασχολούνται µε 

την εµπορία φρέσκων φρούτων. 

Η μύγα της Μεσογείου, προσβάλει περισσότερα από 300 διαφο-

ρετικά είδη φυτών, κυρίως φρέσκα φρούτα, αλλά και λαχανικά και 

ακρόδρυα. Θεωρείται ένα από τα πιο σηµαντικά έντοµα εχθρoύς 

των καλλιεργειών στον κόσµο. Στην Ελλάδα, υψηλοί πληθυσµοί 

του εντόµου παρατηρούνται κυρίως από τον Ιούλιο έως τον Νοέµ-

βριο. Ανάλογα µε την περιοχή, η δραστηριότητα των ενηλίκων µπορεί 

να συνεχιστεί όλο το χρόνο (στα νότια µέρη της χώρας) ή να αναστα-

λεί για αρκετούς µήνες το χειµώνα και την άνοιξη (στα βόρεια και 

πιο δροσερά). 

Το Ceratitis capitata προκαλεί µεγάλες απώλει-

ες στην παραγωγή των καρπών και επηρεάζει 

σηµαντικά και δυσµενώς τα οικονοµικά 

κεφάλαια στον γεωργικό τοµέα. Η ζηµιά 

που προκαλείται από την προνύµφη 

καθιστά τα φρούτα µη εµπορεύσιµα. 

Επιπλέον, η εισβολή και εγκατάσταση 

ενός πληθυσµού του εντόµου σε νέες 

περιοχές είναι πιθανό να προκαλέσει 

σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις µέσω περιορισµών / απαγορεύσεων και κανονισµών καραντίνας που επηρεά-

ζουν την εµπορία και τις εξαγωγές νωπών φρούτων. 

Η διαχείριση των πληθυσµών της µύγας της Μεσογείου, σε εµπορικούς 

οπωρώνες εντατικής καλλιέργειας βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην 

εφαρµογή εντοµοκτόνων (ψεκασµούς κάλυψης και δολωµατικούς), η 

οποία παρουσιάζει σοβαρά µειονεκτήµατα, όπως ανάπτυξη ανθεκτικό-

τητας, µείωση της βιοποικιλότητας, αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος 

και γενικά στην ισορροπία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η χρήση εντο-

µοκτόνων µπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στην υγεία των αγροτών όσο 

και των καταναλωτών (υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων / εντοµοκτό-

νων).

Η µέθοδος της µαζικής παγίδευσης θεωρείται ένα πολύ σηµαντικό εργα-

λείο στην αντιµετώπιση των µυγών των φρούτων και ειδικά της µύγας 

της Μεσογείου ιδιαίτερα σε οπωρώνες ήπιας εκµετάλλευσης 

(βιολογικούς κ.α) . Ωστόσο ποικίλοι παράγοντες είναι δυνατόν να επηρε-

άσουν την αποτελεσµατικότητά της. Συνεπώς η ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής είναι κρίσιµη για τη µεγι-

στοποίηση του επιθυµητού αποτελέσµατος. 

The female lays the eggs
in ripening fruit

where the Larvae develops

Pupate in soil



2. Κύρια αποτελέσµατα του LIFE-BIODELEAR- Καινοτοµίες 

Ανάπτυξη ολοκληρωµένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόµων (IPMS)

Το πρόγραµµα LIFE BIODELEAR έδειξε ότι η εφαρµογή της µαζικής παγίδευσης µε το περιβαλλοντικά φιλικό και 

οικονοµικό ελκυστικό Βιοδέλεαρ µείωσε τα ποσοστά προσβολής σε πορτοκάλια και µανταρίνια σε αποδεκτά 

επίπεδα. Εντάσσοντας την µαζική παγίδευση µε το Βιοδέλεαρ σε µια ευρύτερη στρατηγική αντιµετώπισης της 

µύγας της Μεσογείου αναµένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση της προσβολή και συνεπώς αποτελεσµατικο-

τητας όσον αφορά την καταπολέµηση του πολύ σηµαντικού αυτού εχθρού. 

Η επιτυχηµένη στρατηγική που αναπτύχθηκε στο LIFE BIODELEAR περιλαµβάνει µία σειρά από προοδευτικές 

φάσεις όπως φαίνεται παρακάτω

Εικόνα 1. Σχηµατική αναπαράσταση της ανεπτυγµένης ολοκληρωµένης στρατηγικής µαζικής παγίδευσης
µε το ελκυστικό Βιοδέλεαρ.



Πλεονεκτήµατα Βιοδέλεαρ 

Το καινοτόµο ελκυστικό ΒΙοδέλεαρ θα βοηθήσει τους παραγωγούς  στην αντιµετώπιση των προσβολών από την 

µύγα της Μεσογείου είτε ακολουθούν συµβατική καλλιέργεια είτε βιολογική. Η εφαρµογή του θα µπορούσε να 

υιοθετηθεί και σε περιαστικές περιοχές όπου καλλιεργούνται σε αυλές και κήπους διάφορα καρποφόρα δέντρα 

που είναι ευαίσθητα στη µύγα της Μεσογείου. 

 Το ελκυστικό Biodelear παρουσιάζει:

• Υψηλή προσελκυστική ικανότητα για τα ενήλικα (ιδιαίτερα θηλυκά) της μύγας της Μεσογείου.

• Μηδενική τοξικότητα καθώς στη σύνθεση του χρησιμοποιούνται μίγματα ουσιών στις οποίες δεν συμπεριλαμβά 

 νονται τοξικές και επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες.

• Μεγάλη εκλεκτικότητα δράσης, προκειμένου να μην προσελκύονται ωφέλιμα έντομα.

• Μεγάλη εκλεκτικότητα ως προς το φύλο των εντόμων (προσέλκυση θηλυκών σε υψηλά ποσοστά) που προσελκύ 

 ονται. Σηµειώνεται ότι τα θηλυκά  είναι εκείνα που θα ωοτοκήσουν στους καρπούς. 

• Μεγάλο χρονικό διάστημα δράσης (πέραν των τριών μηνών).

• Ανυπαρξία δυσάρεστων οσμών.
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 «Η αντιµετώπιση της µύγας της Μεσογείου µε ένα καινοτόµο και φιλικό προς το περιβάλ-

λον ελκυστικό µε τη χρήση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής διαχείρισης δια επιβλαβείς 

οργανισµούς»

∆ιανύοντας τον τέταρτο χρόνο του ευρωπαϊκού συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος Life - Biodelear, 

η οµάδα του Life-Biodelear, µία σύµπραξη του Ινστιτούτου 

Εδαφολογίας του ΕΛΓΟ - ∆ΗΜΗΤΡΑ, του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-

κης και του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, 

συνεχίζει δυναµικά στην προσπάθειά της για την αντιµετώ-

πιση της Μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) στον 

Κάµπο της Χίου µε το ελκυστικό Biodelear. Στο διάστηµα 

αυτό παράλληλα διοργανώνονται σηµαντικές ενηµερωτι-

κές δράσεις, οι οποίες δίνουν κίνητρο και ενεργοποιούν την 

τοπική κοινωνία. 

Στο τέταρτο Newsletter παρουσιάζεται η συµµετοχή του 

έργου Life-Biodelear στο IOBC/WPRS Meeting on Citrus Pests, Diseases and Weeds, το οποίο πραγµατο-

ποιήθηκε στη Βαλένθια της Ισπανίας στις 25-27 Σεπτεµβρίου 2017. 

https://iobc-citrus2017.webs.upv.es/

To ∆ιεθνές αυτό Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στο Universitat 

Politècnica de València, Instituto Agroforestal Mediterráneo.

Στόχος του ήταν η προώθηση της συζήτησης και ενηµέρωσης καίριων 

ερευνητικών θεµάτων σχετικά µε την εξέλιξη των προγραµµάτων IPM 

στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών στις Μεσογειακές χώρες. 

Οι κύριοι επιστηµονικοί τοµείς που καλύφθηκαν ήταν:

60 Συµµετέχοντες από 13 ∆ιαφορετικές Χώρες

(Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία,  Τουρκία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Τυνησία, 

Βέλγιο, Χιλή, Αλγερία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισραήλ και ΗΠΑ)

παρακολούθησαν το συνέδριο.

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στο IOBC/WPRS Meeting εξέφρασε 

την επιθυµία να λαµβάνει ενηµερώσεις για την εξέλιξη του LIFE 

Biodelear.
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∆ιανύοντας τον τελευταίο χρόνο του ευρωπαϊκού συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος 

Life-Biodelear, µία ένωση δυνάµεων από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, το Πανε-

πιστηµίο Θεσσαλίας, το Αριστοτελείο Πανεπιστηµίο Θεσσαλονίκης και το Μπενάκειο Φυτοπαθολο-

γικό Ινστιτούτο, συνεχίζουµε δυναµικά την προσπάθεια στην αντιµετώπιση της µύγας της Μεσογεί-

ου (Ceratitis capitata) στον Κάµπο της Χίου µε το ελκυστικό Biodelear. Στο διάστηµα αυτό, παράλλη-λα διοργανώνονται σηµαντικές ενηµερωτικές δράσεις, οι οποίες δίνουν κίνητρο και ενεργοποιούν την τοπική κοινωνία.

Στο έκτο κατά σειρά Newsletter 

παρουσιάζεται η εκπαιδευτική διήµερη επίσκεψη στη Κύπρο, που προγραµµάτισε η ερευνητική 

οµάδα του Life-Biodelear στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2018 καθώς και τα βήµατα που προβλέπονται 

το επόµενο διάστηµα.

Το πρωί της ∆ευτέρας 15 Οκτωβρίου 2018 η ερευνητική οµάδα 
του Life-Biodelear πραγµατοποίησε επίσκεψη στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήµιο Κύπρου και συναντήθηκαν µε µέλη ∆ΕΠ του 
ιδρύµατος. Έγινε µια γενική συζήτηση για το πρόβληµα της 
µύγας της µεσογείου στη Κύπρο καθώς και σε παγκόσµιο 
επίπεδο. 
 

Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας πραγµατοποιήθηκε η ενηµερω-
τική εκδήλωση που διοργάνωσε η ερευνητική οµάδα του 
Life-Biodelear. Πιο συγκεκριµένα, στο Τεχνολογικό Πανεπιστή-
µιο Κύπρου- ΤΕΠΑΚ (Αµφιθέατρο 1, Κτίριο Τάσσος Παπαδό-
πουλος) στη Λεµεσό έλαβε χώρα η ενηµερωτική εκδήλωση 
στις 18.00. Η εσπερίδα είχε τίτλο “Καταπολέµηση της µύγας 
της Μεσογείου µε τη µέθοδο της µαζικής παγίδευσης και τη 
χρήση του ελκυστικού Biodelear”.
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∆ιήµερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Κύπρο

«Η αντιµετώπιση της µύγας της Μεσογείου µε ένα καινοτόµο και φιλικό προς το

περιβάλλον ελκυστικό µε τη χρήση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής διαχείρισης
δια επιβλαβείς οργανισµούς»LIFE BIODELEAR (LIFE13 ENV/GR/000414)
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Ceratitis capitataΗ αποτελεσματικότητα της μαζικής παγίδευσης στην αντιμετώπιση της C. 

capitata βασίστηκε στην αξιολόγηση α) του πληθυσμού του εντόμου, β) στο 

ποσοστό προσβολής των καρπών και γ) στη βιοποικιλότητα αρθροπόδων 

εδάφους με χρήση παγίδων pitfall. Με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα, το 

ελκυστικό Biodelear μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την 

καταπολέμηση της C. capitata για τη μείωση της προσβολής των καρπών 

των εσπεριδοειδών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας των αρθροπόδων.

Ceratitis capitata

Ceratitis capitata  

Διανύοντας τον τρίτο χρόνο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου 

προγράμματος Life - Biodelear, η ομάδα του Life - Biodelear, μία 

σύμπραξη του Ινστιτούτου Εδαφολογίας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης και του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου, συνεχίζει δυναμικά στην προσπάθειά της για 

την αντιμετώπιση της Μύγας της Μεσογείου (Ceratitis 

capitata) στον Κάμπο της Χίου με το ελκυστικό Biodelear. 

Στο διάστημα αυτό παράλληλα διοργανώνονται σημαντικές 

ενημερωτικές δράσεις, οι οποίες δίνουν κίνητρο και ενεργο-

ποιούν την τοπική κοινωνία. Στο δεύτερο  Newsletter παρουσιάζονται οι κυριότερες 

διαχειριστικές δράσεις του τελευταίου εξαμήνου, οι δράσεις 

προβολής και ενημέρωσης του προγράμματος, καθώς και τα βήματα 

που προβλέπονται το επόμενο διάστημα.

After Life Communication Plan
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Completion of LIFE-BIODELEAR

«Addressing Medfly with an innovative and environmentally friendly

attractant through an Integrated Pest Management Strategy»

LIFE BIOBELEAR (LIFE13 ENV/GR/000414)



3. Ανάπτυξη δικτύου του LIFE-BIODELEAR

Στο πλαίσιο του έργου LIFE-BIODELEAR αναπτύχθηκε ένα δίκτυο διακίνησης πληροφοριών ανάµεσα στους φορείς 

του έργου και παραγωγούς, γεωπόνους και λοιπούς επιστήµονες (ιδιωτικού ή δηµοσίου τοµέα), ακαδηµαϊκούς και 

ερευνητές και λοιπούς φορείς, τόσο από την  Ελλάδα όσο και από άλλες Χώρες της Μεσογείου. 

Στόχος του δικτύου ήταν η συνεχής ενηµέρωση και ανατροφοδότηση των µελών του µε όλες τις εξελίξεις τους 

έργου, τα παραγόµενα αποτελέσµατα και τις δράσεις διάχυσης των αποτελεσµάτων του. 

Εικόνα 2. Μέλη δικτύου ενδιαφερόµενων µελών έργου LIFE-BIODELEAR.



Οφέλη από την εφαρµογή της στρατηγική µαζικής παγίδευσης µε το Βιοδέλεαρ 

Η εφαρµογή της ολοκληρωµένης στρατηγικής τόσο σε Eθνική αλλά  όσο και σε Μεσογειακή κλίµακα, θα οδηγήσει 
στην περαιτέρω επιβεβαίωση των πλεονεκτηµάτων του ελκυστικού Βιοδέλεαρ και τη µελλοντική του εµπορευµατο-
ποίηση. 

Περιοχές και χώρες που θα υιοθετήσουν την ολοκληρωµένη στρατηγική µαζικής παγίδευσης µε το Βιοδέλεαρ, θα 
καταγράψουν οφέλη ως προς: 

  Το κόστος παραγωγής 
  Την επίδραση στο περιβάλλον
  Την ασφάλεια των τροφίµων
 Μείωση του κόστους παραγωγής

Το κόστος παραγωγής

Στη κορυφή των προκλήσεων που αντιµετωπίζει, ο παραγωγός βρίσκεται η µείωση του κόστους παραγωγής µε 
παράλληλη διατήρηση υψηλής παραγωγικότητας και υψηλής ποιότητας παραγόµενων προϊόντων.
Όπως προέκυψε από την Οικονοµική Ανάλυση η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου 
LIFE-BIODELEAR, η εφαρµογή της µαζικής παγίδευσης µε το καινοτόµο ελκυστικό Βιοδέλεαρ σύµφωνα µε την 
παραπάνω «στρατηγική ολοκληρωµένης διαχείρισης της µύγας της Μεσογείο (IPMS)» θα επιφέρει ως αποτέλεσµα 
τη µείωση του κόστους παραγωγής σε επίπεδο αγρού.

Λόγω: Της ελαχιστοποίησης της χρήσης εντοµοκτόνων.  
  Του πολύ χαµηλού κόστους παραγωγής του ελκυστικού Βιοδέλεαρ.

Έρευνα µε ερωτηµατολόγια σε αγρότες και φορείς συσχετιζόµενους µε την αγροτική παραγωγή έδειξε πως µε 
µεγάλη πλειοψηφία οι ερωτηθέντες πιστεύουν πως η µαζική παγίδευση µε το ελκυστικό Βιοδέλεαρ θα µειώσει το 
κόστος παραγωγής των εσπεριδοειδών όπως φαίνεται παρακάτω.

Εικόνα 3. Απάντηση παραγωγών και συσχετιζόµενων φορέων στην ερώτηση «Θεωρείτε 
ότι µε την χρήση της µαζικής παγίδευσης (όπως το ελκυστικό Biodelear) για την καταπο-
λέµηση της µύγας της Μεσογείου θα υπάρξει µείωση στο κόστος παραγωγής στην καλλι-
έργεια εσπεριδοειδών». 



Το σηµαντικό κέρδος προέρχεται από την εξασφάλιση και διατήρηση του οικοσυστήµατος µέσω της προστασίας 
των ωφέλιµων εντόµων, της χαµηλότερης προσβολής εσπεριδοειδών αλλά και τον εναλλακτικό τρόπο ελέγχου 
των πληθυσµών της µύγας της Μεσογείου, συντελώντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και της µείωσης των 
ανθρώπινων ασθενειών και της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Θετική επίδραση στο περιβάλλον

Η τεχνική µαζικής παγίδευσης για την αντιµετώπιση της µύγας της Μεσογείου βασίζεται σε υλικά που δεν είναι 
τοξικά για το περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεν επηρεάζουν αρνητικά το οικοσύστηµα. Επιπλέον, είναι άµεσα 
διαθέσιµα µε χαµηλό κόστος για χρήση από τους παραγωγούς µε κύριο στόχο την πλήρη εξάλειψη της χρήσης 
φυτοφαρµάκων.
Τα θετικά αποτελέσµατα του ελκυστικού Βιοδέλεαρ για την επιτυχή ολοκληρωµένη αντιµετώπιση της µύγας της 
Μεσογείου οφείλονται:
• στην ελκυστικότητα του
• στην χρονική διάρκεια δράσης του 
• στην εκλεκτικότητα του
• στην συνεργική δράση του Βιοδέλεαρ με στοιχεία του οικοσυστήματος που συμβάλουν στον περιορισμό της 
έξαρσης των πληθυσµών της µύγας της Μεσογείου (αρπακτικά, παράσιτα και ωφέλιµα έντοµα ενός οικοσυστήµα-
τος που δε δέχεται εφαρµογές µε εντοµοκτόνα) το οποίο βελτιώνεται προοδευτικά µε την συνεχή χρήση της στρα-
τηγικής µαζικής παγίδευσης. 
• στις αμελητέες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.



Την ασφάλεια των τροφίµων

Το νέο ελκυστικό Βιοδέλεαρ και η στρατηγική µαζικής παγίδευσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου 
LIFE-BIODELEAR προάγει τη διαχείριση της µύγας της Μεσογείου  χωρίς τη χρήση φυτοφαρµάκων και εγγυάται µια 
µακροπρόθεσµη βιώσιµη γεωργική τεχνολογία για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων φρούτων µε κύριο γνώµο-
να την ασφάλεια του καταναλωτή και τη διασφάλιση της υγείας του ανθρώπου. 
Η χρήση του ελκυστικού Biodelear παρέχει αποδεδειγµένα µια οικολογική στάση καλλιέργειας στην πιλοτική εφαρ-
µογή που πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή του Κάµπου της Χίου. Η στρατηγική που αναπτύχθηκε βασίζεται στη  µη 
χρήση εντοµοκτόνων και την αποκλειστική χρήση του ελκυστικού Βιοδέλεαρ µε στόχο την αντιµετώπιση του εντό-
µου (µύγα της Μεσογείου) καθώς και την φυσική «ανάκαµψη» του οικοσυστήµατος. 
Στη διάρκεια του έργου LIFE-BIODELEAR εξετάστηκαν περισσότερα από 2000  δείγµατα εσπεριδοειδών σύµφωνα 
µε την οδηγία 91972/2003 / ΕΚ. Κατά την ολοκλήρωση του έργου, µη ανιχνεύσιµα υπολείµµατα παρατηρήθηκαν 
στο σύνολο των δειγµάτων.  

4. Σχέδιο Εµπορευµατοποίησης ελκυστικού Βιοδέλεαρ

Κατά την υλοποίηση του έργου LIFE-BIODELEAR πραγµατοποιήθηκε έρευνα επιχειρηµατικού σχεδιασµού, ως προς 
την εµπορευµατοποίηση του ελκυστικού Βιοδέλεαρ. 
Όπως προέκυψε, η εφαρµογή της αναπτυγµένης στρατηγική ολοκληρωµένης διαχείρισης των επιβλαβών εντόµων 
(IPMS) µέσω της µαζικής παγίδευσης µε το ελκυστικό Biodelear θα οδηγήσει σε επιτυχηµένη καταπολέµηση της 
µύγας της Μεσογείου. 
Το ελκυστικό Βιιοδέλεαρ µπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα βιώσιµο εµπορικό προϊόν.  Η είσοδός του στην 
αγορά στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι  η χρήση του θα εφαρµόζεται αποκλειστικά µε τη µέθοδο της µαζικής παγί-
δευσης. 
Η χρησιµοποίησή του, εκτός από την αντιµετώπιση της µύγας της Μεσογείου επιφέρει µείωση του κόστους εφαρ-
µογής, ανάκτηση του οικοσυστήµατος και έχει αµελητέες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Μη ανιχνεύσιµα
υπολείµµατα
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> 2000 δείγµατα καρπών εσπεριδοειδών



5. Περιβαλλοντική ανάλυση

Με βάση τα αποτελέσµατα σχεδόν 5 ετών πειραµάτων αγρού, συµπεριλαµβανοµένης της λεπτοµερούς παρακολούθη-
σης συγκεκριµένων περιβαλλοντικών δεικτών, καταλήξαµε σε µια λίστα αποτελεσµάτων που µπορεί να ενδιαφέρουν 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος BIODELEAR, η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδρασης της µαζικής παγίδευ-
σης µε Βιοδέλεαρ στους οπωρώνες των εσπεριδοειδών της περιοχής Κάµπου Χίου βασίστηκε στην συστηµατική κατα-
γραφή και ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών που αφορούν στα παρακάτω:

1) Προσβολή των καρπών
2) Εδαφόβια και δενδρόβια βιοποικιλότητα των οπωρώνων των εσπεριδοειδών
3) Υπολείµµατα γεωργικών φαρµάκων στους καρπούς των εσπεριδοειδών
4) Πληθυσµοί µύγας Μεσογείου (medfly)
5) Ποιότητα εδάφους

Η παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών του περιβάλλοντος παραµετροποιήθηκε κατάλληλα και 
ενσωµατώθηκε στην ολοκληρωµένη στρατηγική µαζικής αντιµετώπισης της µύγας της Μεσογείου σε Μεσογειακούς 
οπωρώνες που  αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE BIODELEAR. Η παραπάνω στρατηγική αποτελείται από µια 
σειρά διαδοχικών φάσεων που αφορούν µεταξύ άλλων και σε: i) θεµελιώδη στοιχεία για το περιβάλλον του οπωρώνα 
ή της περιοχής (συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε την εδαφόβια και δενδρόβια βιοποικιλότητα, καθώς 
και τα εκτιµώµενα επίπεδα πληθυσµού της µύγας Μεσογείου), ii) συνεχή αξιολόγηση  των µεταβολών και διασφάλιση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος (συµπεριλαµβανοµένης της αξιολόγησης της εδαφόβιας και δενδρόβιας βιοποικι-
λότητας) και iii) καταγραφή της αρχικής κατάστασης σχετικά µε την επιβάρυνση των φρούτων µε γεωργικά φάρµακα. 

Πληθυσµός µύγας Μεσογείου

Η µαζική παγίδευση µε το Βιοδέλεαρ είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση του 
πληθυσµού της µύγας Μεσογείου και συγκεκριµένα κατά τη θερινή περίοδο, που είναι 
ιδιαίτερα κρίσιµη για την παραγωγή εσπεριδοειδών.

- Σε όλες τις περιπτώσεις, οι συλλήψεις πληθυσµών µύγας Μεσογείου ήταν σηµαντικά 
υψηλότερες σε οπωρώνες που δε δέχθηκαν καµία µεταχείριση (µάρτυρα) σε σχέση µε 
οπωρώνες όπου εφαρµόστηκε η µαζική παγίδευση µε Βιοδέλεαρ ιδιαίτερα στην αρχή της 
πτήσης του εντόµου. Η έκρηξη του πληθυσµού της µύγας της Μεσογείου προς το τέλος του 
καλοκαιριού και το φθινόπωρο είχε ως αποτέλεσµα  την καταγραφή παρόµοιων επιπέδων  
πληθυσµών µεταξύ των οπωρώνουν του µάρτυρα και εκείνων που δέχθηκαν µαζική 
παγίδευση µε Βιοδέλεαρ. 
- Επίσης, τα επίπεδα των πληθυσµών εντόµων µη στόχων και των ωφέλιµων εντόµων 
ήταν σε παραπλήσια στους οπωρώνες του µάρτυρα και της µαζικής παγίδευσης µε Βιοδέ-
λεαρ. 

Προσβολή καρπών

Η εφαρµογή της µαζικής παγίδευσης µε Βιοδέλεαρ είχε ως αποτέλεσµα το ποσοστό 
προσβολής των καρπών από τη µύγα της Μεσογείου να µειωθεί στο επιθυµητό ποσοστό 
(<1%) µόνο για τα µανταρίνια (και όχι για τα πορτοκάλια). 

Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητα της µαζικής παγίδευσης µε Βιοδέλεαρ ήταν ίση µε την 
αντίστοιχη της συµβατικής καταπολέµησης (ψεκασµοί πλήρους κάλυψης µε εντοµοκτόνο) 
καθώς και µε αυτή της µαζικής παγίδευσης µε Biolure τόσο για την καλλιέργεια των 
πορτοκαλιών όσο και των µανταρινιών, επιβεβαιώνοντας ότι η µαζική παγίδευση µε 
Βιοδέλεαρ είναι µια εξίσου αποτελεσµατική µέθοδο για τον έλεγχο των πληθυσµών της 
µύγας της Μεσογείου.

Περιβαλλοντικοί δείκτες Συµπέρασµα



Εδαφόβια και δενδρόβια
βιοποικιλότητα
των οπωρώνων

των εσπεριδοειδών 

Η αντιµετώπισης της µύγας της Μεσογείου µε µαζική παγίδευση µε τη χρήση του 
Βιοδέλεαρ δεν είχε αρνητική επίδραση στην αφθονία των δενδρόβιων και εδαφόβι-
ων αρθροπόδων των οπωρώνων των εσπεριδοειδών. 

Επιπλέον, η µαζική παγίδευση µε Βιοδέλεαρ είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του 
∆είκτη Πλούτου των Ειδών κατά 8% σε σχέση µε τους συµβατικούς οπωρώνες, η 
οποία µπορεί να θεωρηθεί ως µια ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση δεδοµένου του σύντο-
µου διαστήµατος των δύο ετών των πειραµατικών δοκιµών, παρότι δεν επιτευχθεί ο 
πρωταρχικός µας στόχος (10-20%).

 Σε αυτό το πλαίσιο συνιστάται µια συνεχή και µακροχρόνια επισκόπηση της βιοποικι-
λότητας για την πλήρη αξιολόγηση της επίπτωσης της µαζικής παγίδευσης µε Βιοδέ-
λεαρ  στην εδαφοπανίδα των οπωρώνων των εσπεριδοειδών.

Η αύξηση της αφθονίας και ποικιλότητας των αρθροπόδων µετά από την εφαρµογής 
της µαζικής παγίδευσης πιθανόν να συνδέεται µε ωφέλιµους οργανισµούς που 
µπορούν να συνεισφέρουν περαιτέρω στη µείωση των πληθυσµών της µύγας της 
Μεσογείου και συνεπώς να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα της µαζικής παγίδευ-
σης.

Υπολείµµατα γεωργικών
φαρµάκων στους καρπούς

των εσπεριδοειδών 
Τα αποτελέσµατα των αρχικών αναλύσεων στους καρπούς των συγκεκριµένων 
οπωρώνων στη Χίο, έδειξαν  πως η επιβάρυνση των περιοχών από προηγούµενη 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή περιβαλλοντική ρύπανση είναι αµελητέα 
και συνεπώς ο κίνδυνος τα υπολείµµατα να φτάσουν σε ένα επίπεδο που να προκα-
λούν κακό θεωρείται σχεδόν µηδενικός. 

Παρόλο που ο κίνδυνος εκτιµήθηκε ως σηµαντικός κατά την καλλιεργητική περίοδο 
(Ιούλιος 2015 και Ιανουάριος – Μάρτιος 2017) όπου προσδιορίστηκαν υπολείµµατα,  τα 
αποτελέσµατα της τελευταίας δειγµατοληψίας, έπειτα από την εφαρµογή της µαζικής 
παγίδευσης µε Βιοδέλεαρ στους οπωρώνες του έργου, έδειξαν µη ανιχνεύσιµα 
υπολείµµατα, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο

Ποιότητα
εδάφους Οι εδαφολογικές αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην έναρξη του προγράµµα-

τος έδειξαν ότι ο διαθέσιµος χαλκός και ο διαθέσιµος ψευδάργυρος, το υδατοδιαλυ-
τό χλώριο, τα θειικά και το ανταλλάξιµο µαγνήσιο ήταν πολύ υψηλότερα από τα όρια. 
Στην πειραµατική περιοχή του Κάµπου της Χίου, κατά το παρελθόν έχουν εφαρµοστεί 
εντατικές καλλιεργητικές πρακτικές και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει αυξηµένο ρίσκο. 

Το ρίσκο αυτό αναµένεται να µειωθεί τα επόµενα χρόνια, εάν υιοθετηθεί η αειφορική 
λίπανση και στρατηγική φυτοπροστασίας. Είναι ζωτικής σηµασίας η υιοθέτηση ενός 
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης του εδάφους το οποίο µπορεί  αποτελεσµα-
τικά να βελτιώσει την ποιότητα του εδάφους στους Μεσογειακούς οπωρώνες εσπερι-
δοειδών και να προστατέψει το έδαφος από την περαιτέρω υποβάθµιση. Είναι καθο-
ριστικό να εφαρµοστεί ένα σχέδιο το οποίο θα προσαρµόζεται στις απαιτήσεις των 
κατά τόπους καλλιεργητικών συστηµάτων µε στόχο την προώθηση της διατήρησης 
της ποιότητας του εδάφους, καθώς και τη βελτίωση της γονιµότητάς του, ελέγχοντας 
παράλληλα τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Περιβαλλοντικοί δείκτες Συµπέρασµα



Προς το παρόν, η χρήση µιας εναλλακτικής βιολογικής και φιλικής προς το περιβάλλον µεθόδου για τον έλεγχο της 
µύγας της Μεσογείου παραµένει ακριβότερη όταν εφαρµόζεται ad hoc. Όταν, όµως, η ολοκληρωµένη στρατηγική µε 
το ελκυστικό Βιοδέλεαρ εφαρµοστεί ως το βασικό εργαλείο αντιµετώπισης του εντόµου, τότε είναι δυνατή η επίτευ-
ξη περαιτέρω µείωσης του κόστους. Σηµαντικό κέρδος προέρχεται, επίσης, από τα παράλληλα οφέλη τα οποία 
εξασφαλίζονται κατά την εφαρµογή του ελκυστικού Βιοδέλεαρ, όπως  η διατήρηση του οικοσυστήµατος µέσω της 
προστασίας των ωφέλιµων εντόµων και η µειωµένη προσβολή εσπεριδοειδών, η αύξηση της παραγωγικότητας και 
η µείωση τόσο της ασθενειών στον άνθρωπο που συνδέονται µε την αλόγιστη χρήση συνθετικών εντοµοκτόνων 
όσο και της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
Το ελκυστικό Biodelear θα µπορούσε εποµένως να είναι ένα βιώσιµο εµπορικό προϊόν, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον, τα οποία είναι πιθανό να προκληθούν από τη χρήση των εντοµοκτόνων. Επιπλέον, 
όπως αποδεικνύεται και από το παρακάτω γράφηµα, σύµφωνα και µε το επιχειρηµατικό σχέδιο του έργου οι παραγό-
µενοι καρποί εσπεριδοειδών θα αποκτήσουν και προστιθέµενη χρηµατική αξία, δεδοµένης της απουσίας υπολειµµά-
των εντοµοκτόνων. 

6. Οικονοµική ανάλυση 

Σχήµα 4. Το παραπάνω σχήµα δείχνει ότι η εφαρµογή της ολοκληρωµένης στρατηγικής (IS) µε το  Biodelear αποδει-
κνύεται ως η καλύτερη µέθοδος για τους παραγωγούς,  δεδοµένου ότι µόνο 2% και 6% αυξήσεις στις τιµές των 
µανταρινιών και των πορτοκαλιών, αντίστοιχα, είναι αρκετές για να αρχίσουν να γίνονται κερδοφόρες, ενώ το 
Biolure (ένα άλλο ελκυστικό) απαιτεί αυξήσεις 13 % και 23% στις τιµές των µανταρινιών και των πορτοκαλιών, 
αντίστοιχα. Οι µέθοδοι και µε τα δύο ελκυστικά συγκρίθηκαν µε τη συµβατική φυτοπροστασία µε τη χρήση εντοµο-
κτόνων για τον έλεγχο της µύγας της Μεσογείου. 
Επίσης, για αύξηση 10% και 15% για τα µανταρίνια και τα πορτοκάλια, το καθαρό κέρδος που θα δηµιουργηθεί θα 
χρησιµοποιηθεί για την πλήρη αντιστάθµιση του κόστους προστασίας µε το Biodelear και το εργαλείο της ολοκλη-
ρωµένης στρατηγικής σε σχεδόν 100%, ενώ για την προσέλκυση Biolure η σωστή αύξηση θα ήταν έως και 31,5% και 
43,5% για την επίτευξη του ίδιου στόχου.



wi th t he con t r ibu t ion
o f t he L IFE+

f inanc ia l ins t r umen t
o f t he European Un ion

UNIVERSITY
OF THESSALY

ARISTOTELE
UNIVERSITY of
THESSALONIKI

BENAKI
PHYTOPATHOLOGICAL
INSTITUTE

GREEK AGRICULTURAL
ORGANISATION -DEMETRA

ELGO-DEMETRA


	Bindergr
	economic gr
	socioeconomic report 1 copy
	socioeconomic report gr full
	socioeconomic report 1
	socioeconomic report 2 copy


	Policy gr en8eto

	socioeconomic report 1 copy

