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Σε μικρούς λαχανόκηπους όπου η συγκομιδή και η 
κατανάλωση των προϊόντων συνήθως γίνεται σε 
καθημερινή βάση,  

 

0 μοναδικός τρόπος προστασίας από τα συνήθη 
φυτοπαράσιτα πρέπει να είναι: 

΄΄ο βιολογικός έλεγχος΄΄ 

 

 

 



 

Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα  

της μεθόδου στον οικιακό λαχανόκηπο; 

 

Το  αίσθημα της σιγουριάς και ασφάλειας που 
έχει ο  καταναλωτής όταν γνωρίζει ότι για την 

αντιμετώπιση των εχθρών και των 

ασθενειών των λαχανικών, δεν 

χρησιμοποιούνται χημικά μέσα. 

 



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

 

ΤΑ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΦΥΤΟΠΑΡΑΣΙΤΑ  

 

ΣΤΟΥΣ  

ΜΙΚΡΟΥΣ  ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥΣ 

 



ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΕΝΤΟΜΑ 

Αφίδες και η γνωστή πασχαλίτσα που τις τρώει  



ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΕΝΤΟΜΑ & ΑΚΑΡΕΑ 

Τετράνυχος σε φύλλα, χαρακτηριστικά συμπτώματα 



ΜΕΡΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΕΝΤΟΜΑ 

Δορυφόρος 

μηλολόνθη γρυλοτάλπη 



ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 



Περονόσπορος σε μαρούλι κια σπανάκι 



Φουζαρίωση: Τα  χαμηλότερα φύλλα 

των λαχανικών κιτρινίζουν 

Προσβολή φύλλου 

σέλινου από σεπτόρια 







 

Πρακτικές Βιολογικής φυτοπροστασίας 

 

• Η βιολογική φυτοπροστασία αποβλέπει στην 

πρόληψη και αποτροπή των φυτοπαρασίτων 

και όχι στον έλεγχο τους  

• Έτσι πρέπει να ακολουθούνται ορισμένες 

βασικές πρακτικές που να ενισχύουν τον 

βιολογικό τρόπο ανάπτυξης των λαχανικών και 

να αυξάνουν την αντοχή τους ως προς τα 

φυτπαράσιτα 

 



Χρήσιμες Πρακτικές καλλιέργειας (1) 

• Τα λαχανικά πρέπει να ποτίζονται και να 

λιπαίνονται επαρκώς και ισοροπημένα αλλά όχι 

υπερβολικά. Τα υγιή φυτά είναι πιο ανθεκτικά στις 

διάφορες προσβολές. 

• Τα σπορόφυτα που θα αγοραστούν από το 

φυτώριο πρέπει να είναι υγιή χωρίς φαγώματα και 

κιτρινισμένα φύλλα.  

• Τα μέρη των φυτών, ή ακόμα και ολόκληρα φυτά, 

που έχουν προσβληθεί από έναν εχθρό ή 

ασθένεια, πρέπει να απομακρύνονται έγκαιρα και 

να καταστρέφονται μακριά από το λαχανόκηπο. 

 



Χρήσιμες Πρακτικές καλλιέργειας (2) 

• Κατά το πότισμα δεν πρέπει να βρέχονται τα 

φύλλα και οι καρποί των λαχανικών. Όπου 

υπάρχει αυξημένη υγρασία, υπάρχει και 

αυξημένη πιθανότητα να αναπτυχθούν 

ασθένειες. 

• Τα εργαλεία του λαχανόκηπου και οι πάσσαλοι 

στήριξης των φυτών, πρέπει να καθαρίζονται με 

σχολαστικότητα, και αν υπάρχει προσβολή στο 

λαχανόκηπο να απολυμαίνονται (με αραιό 

διάλυμα χλωρίνης 10%), πριν αποθηκευτούν. 



Χρήσιμες Πρακτικές καλλιέργειας (3) 

• Κατά το κλάδεμα, το κορυφολόγημα και τις 

άλλες εργασίες στο λαχανόκηπο, χρειάζεται 

προσοχή ώστε να μην τραυματίζονται τα φυτά 

• Χρειάζεται προσοχή ώστε το χώμα και το 

κομπόστ που θα χρησιμοποιηθεί για την 

καλλιέργεια των λαχανικών να είναι καθαρό από 

εχθρούς και ασθένειες. 

• Με καθημερινή παρατήρηση των λαχανικών, 

μπορούν να μαζευτούν με το χέρι κάποια από 

τα βλαβερά έντομα όπως ο δορυφόρος στην 

πατάτα. 

• Αν χρειαστεί να καταπολεμηθεί κάποιος εχθρός 

ή ασθένεια, πρέπει να επιλεγεί ένα βιολογικό 

σκεύασμα. 

 

 

 



Χρήσιμες Πρακτικές καλλιέργειας (4) 

 

 

 

Συγκαλλιέργεια. Η ύπαρξη  διαφορετικών ειδών στο ίδιο 

λαχανόκηπο, ενισχύει την τροφική αλυσίδα εις όφελος των 

φυσικών εχθρών 



Χρήσιμες Πρακτικές καλλιέργειας (5) 

 

 

 



Χρήσιμες Πρακτικές καλλιέργειας (6) 

 

 

 

Χρήση παγίδων 
- χρωματικές/κολλητικές,  

- τροφικές,  

- φωτεινές,  

- Φερομονικές 

- μηχανικές 



Παγίδες κίτρινες που 

προσελκύουν μελίγκρες 

και αλευρώδη 

Παγίδες μπλε που 

προσελκύουν θρίπες 









   

   Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές λύσεις για 
την αντιμετώπιση πρωτίστως των εχθρών και 
δευτερευόντως των φυτοπαθογόνων και ζιζανίων: 

 

Βιολογικά σκευάσματα  αρπακτικά-παράσιτα 
έντομα, νηματώδεις, βακτήρια, ανταγωνιστές 
μικροοργανισμοί, κ.ά. 

φυτικά λάδια  χρησιμοποιούνται και στη 
συμβατική γεωργία 

Βοτανικά εντομοκτόνα  



Ενήλικο και προνύμφη του 

Aphidoletes aphidimyza 

Τέλειο Orius 

Insidiosus 

εκδηλώνει την 

αρπακτικότητά τους 

σε θρίπα (Thrips 

tabaci). 

Βιολογικός έλεγχος εντόμων με 

αρπακτικά και παρασιτοειδή 

 

Phytoseilus persimilis (αριστερά) 

τρεφόμενος από τον Tetranychus 

urticae (δεξιά). 



Syrphus ribesii 

Episyrphus blateatus 

Προνύμφη απομυζά το σώμα των 

αφίδων 

Σύρφιδες -δίπτερα 



Παρασιτισμός μιας 

αφίδας από τον 

Aphidius matricaria 

Μουμιοποιημένη αφίδα από την 

οποία ένα υπερπαράσιτο του 

Aphidius matricaria έχει βγεί 



Παρασιτισμός του αλευρώδη από το 

Encarsia formosa  

Παρασιτισμένη νύμφη  



Αλευρώδης 

Αφίδα 

VERTALEC 

Θρίπες 



Βοτανικά εντομοκτόνα 

- Προέρχονται απ’ ευθείας από φυτά, όπως  αζαντιρακτίνη (neem 

oil), πύρεθρο, ρετενόνη κλπ.   

- Χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον μασητικών και μυζητικών 

εντόμων. Αυτά δρουν σαν εντομοκτόνα επαφής (πυρεθρίνη, 

ρετενόνη) ή σαν δηλητήρια, όταν φαγωθούν από τα έντομα 

(αζαντιρακτίνη).  

- Είναι αρκετά ακριβά και θεωρούνται λιγότερο αποτελεσματικά  από 

τα συνθετικά οργανικά εντομοκτόνα.  Βιοδιασπώνται όμως εύκολα 

και έχουν μικρή υπολειμματική δράση.  



Σάπωνες  

Ελέγχουν έντομα με μαλακό σώμα, όπως κοκκοειδή, ψύλλα, αφίδες, 

τζιτζικάκια και ακάρεα.  

Η δράση τους οφείλεται στα λιπαρά οξέα που περιέχουν. 

Πρέπει να εφαρμόζεται συχνά για μεγαλύτερη επιτυχία. 

Οι σάπωνες μπορεί να έχουν φυτοτοξικές επιπτώσεις σε ορισμένες 

καλλιέργειες.  

Έχουν χαμηλή τοξικότητα για τα ωφέλιμα έντομα  και τον άνθρωπο. 

 



Υγροσκοπικές ουσίες - Γη διατόμων (DE).  

Ορυκτό φυτικής προέλευσης που λειοτριβείται σε μορφή λευκής 

πούδρας  

Προέρχεται από την συσσώρευση ενός τεράστιου αριθμού 

απολιθωμένων διατόμων (φυτοπλαγκτόν) που είναι άφθονα στα 

υδάτινα οικοσυστήματα.  

Η επίπαση της σκόνης στα φυτά σκοτώνει έντομα με μαλακό σώμα 

(αφίδες, ψύλλα κλπ). Τα έντομα σκοτώνονται με φυσικό τρόπο 

απορροφώντας την υγρασία από τον εξωσκελετό των εντόμων και 

αφυδατώνονται. 

Είναι ασφαλής για το περιβάλλον.  

Γη διατόμων Αφυδατωμένο έντομο 



Θείο (Θειάφι).   

Χρησιμοποιείται είτε σαν σκόνη ή σαν βρέξιμο θείο ή μαζί με υδροξείδιο 

του ασβεστίου (Θειούχος άσβεστος).  

Χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο μυκητολογικών ασθενειών και 

δευτερευόντως και για κάποια ακάρεα.  

Είναι τοξικό για αρπακτικά ακάρεα και μπορεί να προκαλέσει 

φυτοτοξικότητα, αν χρησιμοποιηθεί σε υψηλές θερμοκρασίες (>30οC) ή σε 

μεγαλύτερες ποσότητες. 

 Επιτρέπεται στη βιολογική γεωργία.  



Χαλκός (Βορδιγάλειος πολτός) 

Βιολογικό μυκητοκτόνο για αντιμετώπιση πολλών ασθενειών και κυρίως 

περονόσπορων 

   



Μικροβιακά εντομοκτόνα  

Είναι εκλεκτικά εντομοκτόνα, δεν είναι τοξικά για τα ωφέλιμα έντομα 

Χαρακτηριστικός αντιπρόσωπος είναι το βακτηριακό εντομοκτόνο με 

Bacillus thuringiensis (Βt). Είναι αποτελεσματικό κατά των νυμφών 

των λεπιδοπτέρων .  

Το ΒΤ πρέπει να φαγωθεί από τα έντομα. Στο στομάχι τους παράγεται 

μια βιοτοξίνη που καταστρέφει το στομάχι. Δεν πεθαίνει αμέσως, αλλά 

σταματά να τρώει τα φύλλα.  

Τα εντομοκτόνα αυτά διασπώνται το ηλιακό φως και διαρκούν 3-7 

ημέρες. 



Glomus Intraradices 

(Mycosym Tri-Ton)  

Trichoderma harzianum (T-22) 

(Trianum –P)  

Bacillus 

amyloliquefaciens 

(Greener)  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Ως ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ 



 Αιθέρια έλαια   δράση τοξική, απωθητική, 
αντι-διατροφική, απέναντι σε πολλά 
φυτοπαράσιτα 

 Παρασκευάζονται από αιθέρια έλαια, προερχόμενα από φυτά (π. χ. 

μέντας, δυόσμου, θυμαριού, φασκόμηλου,πεύκου, κ.άλ).  

Χρησιμοποιούνται σαν μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα κυρίως, είναι 

ασφαλή για το περιβάλλον.  

Απαιτούνται συχνές επαναλήψεις.  

Κυκλοφορούν σκευάσματα με διαφορετικά έλαια, αλλά και με άλλες 

ακίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες (γη διατόμων)  



Φυτικά εκχυλίσματα και άλλα.  

Κυκλοφορούν και στο εμπόριο, αλλά μπορεί ο ίδιος ο βιοκαλλιεργητής να 

δημιουργήσει. 

 - Υδατικά εκχυλίσματα από σκόρδο, κρεμμύδι, πολυκόμπι,φύκια (για 

μυκητολογικές προσβολές) 

- Τσουκνίδας,  φλόμου κ.λ.π. (για εντομολογικές προσβολές).  

- Ενεργοποιούν την φυσική άμυνα των φυτών, προάγουν την ανάπτυξή 

τους 

Συσκευασία με 

εκχύλισμα από 

γαρίφαλο  
Συσκευασία με 

τσουκνίδα 

Άλλα 

φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα. Εκτός από τα 

προαναφερόμενα 

χρησιμοποιούνται επίσης 

διάφορες ανόργανες 

ουσίες όπως το 

διττανθρακικό νάτριο 

(σόδα) ή το πυριτικό 

κάλιο. Επίσης πρόπολη, 

λεκιθίνη και άλλες 

ουσίες με μυκητοκτόνο ή 

εντομοκτόνο δράση.  



Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας 


