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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.

Μ. Κιούση, Ε. Μπεμπέλου, Χ. Αναγνωστόπουλος, 
Π. Μαλάτου, Κ. Λιαπής
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ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το έργο υλοποιείται με τη χρηματοδοτική συνδρομή του
οικονομικού οργάνου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
LIFE BIODELEAR (LIFE13 ENV/GR/000414)

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.205.454 €
Συνεισφορά Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1.102.727 €
Συνεισφορά Εταίρων: 1.102.727 €

Διάρκεια έργου: Πέντε έτη
Έναρξη: 1η Ιουνίου 2014
Ολοκλήρωση: 1η Ιουνίου 2019
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Δικαιούχος Συντονιστής
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ), Τμήμα εδαφολογίας, Δρ. Β. Μαυραγάνης.

Εταίροι
• Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
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Το LIFE BIODELEAR αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο, το
οποίο προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης
στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων για μια
αειφόρο γεωργική ανάπτυξη με τον έλεγχο της μύγας της
Μεσογείου (Ceratitis capitata) απουσία εντομοκτόνων,
δηλαδή, χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής
παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό που δεν είναι τοξικό
για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, ώστε να
εφαρμόζεται σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της
Μεσογείου.
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Η ΜΥΓΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Ceratitis capitata)

• Αναπτύσσεται ταχύτατα σε περιβάλλοντα με θερμό και υγρό κλίμα.
• Εμφανίζεται την άνοιξη και παραμένει δραστήρια μέχρι και τον Νοέμβριο.
• Έντομο πολυκυκλικό: Σε μια καλλιεργητική περίοδο

συμπληρώνει περισσότερες από μία γενεές.
• Έχει μεγάλο εύρος ξενιστών, με τα κυριότερα

καρποφόρα δέντρα να περιλαμβάνονται σε αυτά.
• Το ενήλικο θηλυκό προτιμάει για ωοτοκία τους λεπτόφλουδους ώριμους

καρπούς και δύναται να αποθέσει συνολικά έως και 500 αυγά στο επικάρπιο.
• Σε λίγες ημέρες τα αυγά εκκολάπτονται και οι νεαρές προνύμφες τρέφονται

εις βάρος του καρπού, έχοντας ως αποτέλεσμα πολλές φορές την πτώση του
ενώ, συχνές είναι και οι δευτερογενείς προσβολές από άλλα έντομα ή
μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς.

Οι καρποί καθίστανται ακατάλληλοι για κατανάλωση.
Καθολική απώλεια της παραγωγής όταν η προσβολή είναι ανεξέλεγκτη.

Σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται
σε περιβόλια εσπεριδοειδών στο νησί
της Χίου, στην περιοχή Κάμπος.
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 Εφαρμογή σε πραγματική κλίμακα ενός καινοτόμου ελκυστικού 
τροφής με χαμηλό κόστος και φιλικό προς το περιβάλλον για τον 
έλεγχο της μύγας της Μεσογείου. Το Biodelear παράγεται με την
αντίδραση Maillard που λαμβάνει χώρα                                                                 
μεταξύ της ουρίας και των αναγωγικών 
σακχάρων, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

 Εξάλειψη της χρήσης εντομοκτόνων
που είναι τοξικά για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον.
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Συνέχεια)

 Ανάπτυξη μίας υγιούς ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά
βιώσιμης τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της μύγας της
Μεσογείου στην περιοχή της Μεσογείου, χρησιμοποιώντας ως
παράδειγμα την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.

 Η «απεξάρτηση» της μεσογειακής γεωργίας από τα
φυτοφάρμακα, σύμφωνα με τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ
[η ενίσχυση της βιολογικής ποικιλότητας (92/43 ΕΟΚ)] και η
εξάλειψη των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα στα τρόφιμα
και τις ζωοτροφές φυτικής ή ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της ΕΕ 2005/396/ΕΚ.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δράση Α1: Παραγωγή παγίδων και ελκυστικών.

Δράση A2: Προπαρασκευαστικές μετρήσεις δεικτών των περιοχών που 
πραγματοποιείται το έργο.

Δράση B1: Εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού σε πιλοτική κλίμακα.

Δράση B2: Εφαρμογή του καινοτόμου ελκυστικού σε μεγάλη κλίμακα.

Δράση Γ1: Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Δράση Γ2: Παρακολούθηση των κοινωνικών-οικονομικών επιπτώσεων του 
έργου.

Δράση Δ1: Διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Δράση Δ2: Το επικοινωνιακό σχέδιο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Δράση E1: Διαχείριση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΕΑ.

Δράση E2: Παρακολούθηση του έργου από το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΕΑ.
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Η αποτελεσματικότητα της μαζικής παγίδευσης της μύγας της
Μεσογείου με τη χρήση του ελκυστικού Biodelear βασίστηκε
στην αξιολόγηση:
α) του πληθυσμού του εντόμου.
β) του ποσοστού προσβολής των καρπών.
γ) της βιοποικιλότητας αρθροπόδων                                 

εδάφους με χρήση παγίδων pitfall.

Το ελκυστικό Biodelear κρίνεται εκλεκτικό και
αποτελεσματικό για τη μαζική παγίδευση της μύγας
της Μεσογείου, με σκοπό τη μείωση της προσβολής
των καρπών των εσπεριδοειδών.
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Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και 
φυτορρυθμιστικών ουσιών στους καρπούς των εσπεριδοειδών

 Δειγματοληψία 300 δειγμάτων καρπών εσπεριδοειδών, σύμφωνα
με την οδηγία 91972/2003.

 Προκατεργασία και ανάλυση των 300 δειγμάτων με πολύ-
υπολειμματική αναλυτική μέθοδο, ικανή για τον προσδιορισμό
334 φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 18 ρυθμιστών
ανάπτυξης.

Απόδοση του προφίλ των πειραματικών αγρών που αφορά
στα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων (στα πλαίσια των
προπαρασκευαστικών δράσεων)



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

srm

Εδαφολογικές αναλύσεις

 Μελέτη των επιπτώσεων στην ποιότητα του εδάφους, των
συμβατικών και εναλλακτικών καλλιεργητικών πρακτικών για την
προστασία από τη μύγα της Μεσογείου.

 Δειγματοληψία 150 δειγμάτων εδάφους που ελήφθησαν κάτω
από την κόμη των δένδρων και ανάμεσα στις σειρές δένδρων και
από βάθη 0-10 cm και 0-30 cm.

 Η πλειοψηφία των πιλοτικών περιοχών έχουν:

• Χαμηλή περιεκτικότητα σε διαθέσιμο P και ιχνοστοιχεία.

• Υψηλές ποσότητες Ca, Mg.

• Επαρκή Cation-Exchange-Capacity.

• Είναι φτωχές σε οργανική ουσία και άζωτο.
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Προβολή προγράμματος LIFE-BIODELEAR

 Διοργάνωση δύο ενημερωτικών                                                   
εσπερίδων στην πόλη της Χίου                                                                      
(2015 & 2016).

 Επίσκεψη και εκπαίδευση αγροτών
στους πειραματικούς αγρούς του                                                 
προγράμματος.

 Παρουσίαση του προγράμματος σε                                                      
εθνικά και διεθνή συνέδρια.

 Έκδοση δύο ενημερωτικών φυλλαδίων.
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Προβολή προγράμματος LIFE-BIODELEAR (συνέχεια)

Άμεσα σχέδια:

Ενημερωτικές-εκπαιδευτικές επισκέψεις της ομάδας του LIFE-
Biodelear σε περιοχές της Ελλάδας, όπου καλλιεργούνται
εσπεριδοειδή και έχει καταγραφεί η προσβολή των καρπών από
τη μύγα της Μεσογείου.
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Σας ευχαριστώ πολύ!

www.biodelear.gr
facebook

http://www.biodelear.gr/

