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Φυτοφάρµακα ή 
φυτοπροστατευτικά

� Χηµικές ουσίες οι οποίες 
χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση 
φυτικών ή ζωικών εχθρών που 
ζηµιώνουν την παραγωγή

� ∆ιακρίνονται σε εντοµοκτόνα, 
µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, 
ακαρεοκτόνα κ.λ.π.



Μηχανισµοί δράσεις Φ/κων

� Εντοµοκτόνα: 1)Χλωριωµένοι 
υδρογονάνθρακες (DDT,Thiodan) δρουν στο 
κεντρικό νευρικό σύστηµα (ΚΝΣ),µένουν πολύ χρόνο 
στο περιβάλλον, συγκεντρώνονται στο λιπώδη ιστό & 
δρουν  αθροιστικά στην τροφική αλυσίδα (ψάρια�
πτηνά� θηλαστικά)

� 2)Οργανοφωσφορικά ( dimethoate,παραθείο) 
εµποδίζουν τη δράση της χολινεστεράσης και την 
λειτουργία του ΚΝΣ. Πολύ τοξικά αλλά παραµένουν 
λίγο χρόνο στο περιβάλλον 3)Καρβαµιδικά (σεβίν) 
λιγότερο τοξικά για τον άνθρωπο 4)Πυρεθρoειδή 
(Karate, decis)



� Μυκητοκτόνα: 1) Προστατευτικά 

2)∆ιασυστηµατικά (εξειδικευµένη δράση)

� Ζιζανιοκτόνα: ανάλογα µε την χηµική σύσταση 
εµποδίζουν την φωτοσύνθεση, την κυταροδιαίρεση, 
την αναπνοή . Στο περιβάλλον µένουν  από λίγες 
µέρες έως 4-5 χρόνια (ελάχιστα)



Τύχη και συµπεριφορά στο περιβάλλον



Τύχη & συµπεριφορά Φ/κων στο 
περιβάλλον

� ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
� 1) Βιολογικά
� 2) Χηµικά
� 3) Φωτοχηµικά

� ΜΕΤΑΚΙΝΙΣΗ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

� 1) Προσρόφηση στο έδαφος 
� 2) Έκλυση στα βαθύτερα 

στρώµατα –υπόγεια νερά
� 3) Εξαέρωση
� 4) Επιφανειακή µετακίνηση 

(απορροή)
� 5) Πρόσληψη από τα φυτά
� 6) Αποµάκρυνση µε την 

συγκοµιδή
� 7)Εισαγωγή στον άνθρωπο



ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ

� Άνθρωπος: Υπολείµµατα, οξεία και χρόνια 
τοξικότητα, επιδράσεις στο ανοσοποιητικό –
ενζυµικό – αδενικό –αναπαραγωγικό 
σύστηµα, ογκογένεση, µεταλλάξεις, 
τερατογενέσεις, καρκίνοι

� Άγρια ζώα: Υπολείµµατα, θνησιµότητα, 
καταστροφή ωφελίµων οργανισµών( π.χ. 
µέλισσες) µικροοργανισµών κ.λ.π.

� Φυτά: Υπολείµµατα, τοξικότητα, µεταβολές 
πληθυσµών 



Εισαγωγή στον άνθρωπο

1. Αναπνοή (είσοδος στους πνεύµονες) 
2. ∆ιατροφή είσοδος (στο πεπτικό σύστηµα)
3. ∆έρµα (90% των φ/κων εισέρχονται από τα 

χέρια– απαιτείται χρήση γαντιών ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ)  
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ
� 0-50mg/kg  ∆ηλητήριο ή 
� 50-500 mg/kg Επικίνδυνο
� 500-1000 mg/kg Προσοχή
- Άµεση τοξική δράση (οξεία δηλητηρίαση)
- Μακροχρόνια  τοξικότητα



� Οργανισµοί στόχοι: Ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας

� Τρόφιµα: Υπολείµµατα, ποιοτική 
υποβάθµιση

� Αβιοτικό περιβάλλον: Υπολείµµατα 
στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα

� Λίµνες: Ευτροφισµός

� ∆ιάρκεια ζωής: 1ηµέρα- χρόνια ανάλογα το 
Φ/κο,( DDT µε 40%υπολείµµατα µετά 17 χρόνια



� Βιοσυγκέντρωση

Η συγκέντρωση ενός φαρµάκου µέσα σε ένα οργανιµό
σε ποσότητα µεγαλύτερη από εκείνη στο περιβάλλον

� Βιοµεγένθυνση

Η βιοσυγκέντρωση ενόςφυτοφαρµάκου στην τροφική 
αλυσίδα π.χ. DDT σε  πιγκουΐνους 

� Υπολείµµατα Φ/κων στα αγροτικά 
προϊόντα  (σπουδαιότεροι παράγοντες)

1)Το είδος του Φ/κου- χηµική σύσταση 2)Η δόση & ο 
αριθµός επεµβάσεων 3) Η εποχή επέµβασης 4)Το 
είδος & το στάδιο ανάπτυξης του φυτού   5)Το 
χρονικό διάστηµα από την τελευταία επέµβαση –
µεσοδιάστηµα -χρόνος ασφάλειας 6) Οι καιρικές 
συνθήκες 7) Η κατεργασία των αγροτικών 
προϊόντων 



Οι βασικοί µηχανισµοί 
ανθεκτικότητας των εντόµων 
στα εντοµοκτόνα 





ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

� ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 
ΣΤΑ∆ΙΑ

� ΧΡΗΣΙΜΠΟΙΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ∆ΟΣΗ

� ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ∆ΡΑΣΗΣ

� [ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ (σχίνοι, 
ακονιζιές, χαρουπιές κλπ)-ΠΑΝΙ∆ΑΣ 
(Ωφέλιµα έντοµα κλπ)]









Φυτοφάρµακα – ΣΗΤΕΙΑ

� 1) ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

� 2) ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

� 3) ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ 



∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 



ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
� ΧΗΜΙΚΗ  ΜΕΘΟ∆ΟΣ:

1 )ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ: δολωµατικοί ψεκασµοί  
Ψεκάζεται ένα µικρό µέρος του δένδρου & 
µόνο το ½ δένδρων  (αυξηµένη ποσότητα 
εντοµοκτόνου µαζί µε προσελκυστική ουσία –
πρωτείνη) πριν την έναρξη της προσβολής, 
καταπολεµάται το ενήλικο έντοµο. Έχουµε 
µείωση πληθυσµού δάκου �� µείωση 
εναποθέσεων αυγών στους καρπούς



2)ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ:

� Ψεκάζεται όλο το δένδρο, µετά την 
προσβολή του καρπού για να θανατωθεί 
η προνύµφη 

� Ο ψεκασµός κάλυψης αν δεν γίνει στο 
κατάλληλο  στάδιο δεν έχει αποτέλεσµα

� ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στις περιοχές ΠΟΠ απαγορεύονται οι 
ψεκασµοί κάλυψης



ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ



ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

� ΧΡΗΣΗ ΠΑΓΙ∆ΩΝ (Χάρτινες, 
εµποτισµένες µε εντοµοκτόνο)

� Ψεκασµός µε ορυκτά π.χ. καολίνης

� (παρεµπόδιση σύζευξης, µαζική 
παγίδευση)





ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


