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Δ ύο νέα ερευνητικά έργα στο Ινστιτούτου Ελιάς Υπο-
τροπικών Φυτών & Αμπέλου χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ, ArimNet2, 2014-
2017 και αφορούν τη διαχείριση σημαντικών εχθρών 

και ασθενειών για την ελληνική γεωργία. Τα έργα EMERAMB 
και STomP συντονίζονται από ερευνητικά κέντρα στην Ισπανία 
και στην Ιταλία αντιστοίχως, και επιστημονικά υπεύθυνος για την 
Ελλάδα είναι ο Δρ Εμμ. Ροδιτάκης. Ακολουθεί μια σύντομη περι-
γραφή με έμφαση τις δραστηριότητες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για 
την ελληνική πλευρά. 

EMERAMB (Emergent viruses and virus 
vectors in Mediterranean Basin crops)

Οι ιολογικές ασθένειες των φυτών αποτελούν από τα σημα-
ντικότερα προβλήματα στη σύγχρονη φυτοπροστασία. Ειδικότε-
ρα για τη μεσογειακή ζώνη οι καλλιέργειες που επηρεάζονται 
περισσότερο από τις ιολογικές ασθένειες είναι τα εντατικά συ-
στήματα καλλιέργειας κηπευτικών σε θερμοκήπια. Ο κλάδος των 
θερμοκηπιακών καλλιεργειών είναι από τους πιο δυναμικούς και 
ανταγωνιστικούς για την ελληνική γεωργία. Η εμφάνιση νέων 
ιολογικών ασθενειών είναι ένα ολοένα και συχνότερο φαινόμενο 
και μπορεί να επηρεάσει δραματικά τα δεδομένα στη φυτοπρο-
στασία μιας καλλιέργειας. Το φαινόμενο σχετίζεται με διάφορους 
παράγοντες, όπως οικο-κλιματικές αλλαγές σε φυτά ξενιστές και 
εντομολογικούς φορείς ασθενειών, γενετικές αλλαγές με την ει-

σαγωγή νέων ποικιλιών αλλά και τη γενετική εξέλιξη των ίδιων 
των ιολογικών ασθενειών.

Λόγω της μεγάλης σημασίας των ιολογικών ασθενειών και των 
προβλημάτων στη διαχείρισή τους, δημιουργήθηκε η διακρατι-
κή κοινοπραξία με το ακρωνύμιο EMERAMB (Emergentviruses 
and virusvectors in Mediterranean Basincrops). Η κοινοπραξία 
αποτελείται από 12 ερευνητικά κέντρα από 5 ευρωπαϊκές και 4 
μη-ευρωπαϊκές χώρες. Το EMERAMB έχει ως σκοπό να προσδι-
ορίσει βασικούς βιολογικούς παράγοντες που συμβάλουν στην 
εμφάνιση νέων ιολογικών ασθενειών σε σημαντικές καλλιέρ-
γειες για τη μεσογειακή λεκάνη. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η 
δυνατότητα ελέγχου των αναδυόμενων ασθενειών και θα γίνει 
προσπάθεια κατανόησης του φαινομένου. Το έργο θα εστιάσει 
στα σημαντικότερα συστήματα ιολογικών ασθενειών, όπως οι 
αλευρωδο-μεταδιδόμενοι ιοί σε ντομάτα και κολοκυνθοειδή, 
οι αφιδο-μεταδιδόμενοι ιοί σε κολοκυνθοειδή και ο μηχανικά 
μεταδιδόμενος ιός Pepino mosaic σε ντομάτα. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος, θα γίνουν εκτενείς συλλογές σε 9 μεσογειακές 
χώρες, για ανάλυση των ιών και των φορέων, καθώς και διερεύ-
νηση εναλλακτικών ξενιστών (ζιζάνια, καλλωπιστικά) που μπορεί 
να λειτουργούν ως φυσικές δεξαμενές μολύσματος για τις ιολο-
γικές ασθένειες. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν νέα διαγνωστικά 
εργαλεία για τη χαρτογράφηση των ιών και των φορέων σε καλ-
λιέργειες και ζιζάνια ώστε να προσδιοριστούν οι ογκολογικοί και 
οι εξελικτικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την εμφά-
νιση νέων ιολογικών ασθενειών. Τέλος, θα μελετηθούν οι αλλη-
λεπιδράσεις ιών – ξενιστών ώστε να αναπτυχθούν στρατηγικές 
ελέγχου των αναδυόμενων ασθενειών. 

Ειδικότερα, το Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας του Ινστι-
τούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου 
Λαχανοκομίας Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ εμπλέκεται στη χαρτογράφηση των φορέων σε καλ-
λιέργειες και ζιζάνια, συμβάλλοντας με τον χαρακτηρισμό των 
βιοτύπων του αλευρώδη Bemisia tabaci, όπως και στις συσχετί-
σεις μεταξύ στελεχών ιών και συγκεκριμένων βιοτύπων. Επίσης, 
το Εργαστήριο θα μελετήσει σε βάθος συσχετίσεις μεταξύ της 
ικανότητας μετάδοσης ιολογικών ασθενειών και του φαινομέ-
νου της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα. Τέλος, η επίδραση 
νέας γενιάς εντομοκτόνων στην ικανότητα μετάδοσης ασθενει-
ών από τους φορείς μελετάται, και ήδη αποτελέσματα από το 
έργο έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Pest 
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Management Science), όπως και σε επιστημονικά συνέδρια. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος (https://emeramb.eu/).

STomP (Sustainable Tomato Production: 
plant defense enhancement, development 
of new biopesticides and optimization of 

environmental, water and chemical inputs)

Η καλλιέργεια της τομάτας έχει πολύ μεγάλη κοινωνική και 
οικονομική βαρύτητα για την Ευρώπη αλλά και για όλη τη μεσο-
γειακή λεκάνη. Η εκδήλωση νέων ασθενειών και εμφάνιση χω-
ροκατακτητικών εχθρών σχετίζεται με πολύπλοκες παραμέτρους, 
όπως η κλιματική αλλαγή και η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου. 
Η καλλιέργεια της τομάτας τα τελευταία έτη έχει επηρεαστεί ση-
μαντικά από νέους εχθρούς (όπως το Tuta absoluta και οι αλευ-
ρώδεις) και νέες ασθένειες (όπως Fusarium spp., Phytophtora 
infestans, Alternaria spp., Oidium lycopersici). Ο έλεγχος των 
νεο-εμφανιζόμενων εχθρών και των ασθενειών βασίζεται κατά 
το πλείστον στη χρήση αγροχημικών. Όμως αυτές οι επεμβάσεις 
δυσκολεύουν κατά πολύ την εφαρμογή των υφιστάμενων προ-
γραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια (IPM). 
Επιπροσθέτως, η συχνή εφαρμογή εντομοκτόνων σχετίζεται με 
φαινόμενα ανάπτυξης ανθεκτικότητας που συνεπάγεται αύξηση 
του κόστους παραγωγής, ενώ μπορεί να επιφέρει επιπρόσθετες 
αρνητικές συνέπειες με σημαντικούς κίνδυνους για τους παρα-
γωγούς, για τους καταναλωτές και για οργανισμούς μη-στόχους. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος STomP, έχει τεθεί ως στόχος η 
ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου των σημαντικότερων εχθρών και 
ασθενειών με φιλο-περιβαλλοντικό προφίλ, περιορίζοντας ση-
μαντικά τη χρήση αγροχημικών και βελτιστοποιώντας τεχνικές 
ολοκληρωμένης διαχείρισης. Ειδικό βάρος θα δοθεί:

•  στον χαρακτηρισμό της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα για 
δυο σημαντικούς χωροκατακτητικούς εχθρούς της τομάτας (T. 
absoluta και B. tabaci) σε πληθυσμούς προερχόμενους από 
μεσογειακές χώρες. Παράλληλα θα διερευνηθούν και θέματα 
διασταυρωτής ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιούμενα εντομο-
κτόνα

•  στη διερεύνηση της προοπτικής χρήσης ουσιών φυτικής προέ-
λευσης από είδη από τη μεσογειακή λεκάνη, γνωστών για τις 
φυτοπροστατευτικές τους ιδιότητες και στην ανάπτυξη νέων 
μέσων τυποποίησης για βελτιστοποίηση της αποτελεσματικό-
τητας και μείωση της φυτοτοξικότητας και των επιδράσεων σε 
οργανισμούς μη-στόχους

•  στην εφαρμογή μιγμάτων από ωφέλιμους μικροογανισμούς με 
στόχο στην ενίσχυση της άμυνας των φυτών τομάτας εναντίον 
βιοτικών (π.χ. εχθροί και ασθένειες) και αβιοτικών (π.χ. ξηρα-
σία) παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 
παραγωγή 

•  στην επίδραση διαφόρων επιπέδων θρέψης και άρδευσης στη 
φυσιολογία των φυτών τομάτας, σε σχέση με τη θρεπτική αξία 
των προϊόντων, την άμυνα των φυτών και στο τροφικό επίπεδο 
των φυτοφάγων εντομών και των φυσικών εχθρών των φυτο-
φάγων. 

•  στην αξιολόγηση νέων προτύπων εντομοστεγών θερμοκηπίων 
σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγής τομάτα, όπως και τη δυνα-
μική των πληθυσμών τόσο των εχθρών όσο και των ωφέλιμων 
οργανισμών.
Η ερευνητική κοινοπραξία STomP στοχεύει να μετατρέψει τα 

επιστημονικά αποτελέσματα του προγράμματος σε νέες αειφό-
ρες στρατηγικές για την καλλιέργεια της τομάτας. Έτσι, αναμέ-
νεται μια σημαντική βελτίωση στα υφιστάμενα συστήματα καλ-
λιέργειας, βασιζόμενη στη μείωση των εισροών σε αγροχημικά 
και νερό και στην ενίσχυση του ρόλου φυσικών φυτοπροστατευ-
τικών, όπως φυσικοί εχθροί, μικροβιακά σκευάσματα και φυτικά 
εκχυλίσματα. H διάχυση των αποτελεσμάτων θα βασιστεί σε ένα 
πολύπλευρο επικοινωνιακό πλάνο που θα εφαρμοστεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια του προγράμματος. 

Ειδικότερα, το Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας εμπλέ-
κεται στην παρακολούθηση, στη διερεύνηση και τον χαρακτη-
ρισμό των μηχανισμών ανθεκτικότητας στους σημαντικότερους 
εντομολογικούς εχθρούς της τομάτας (Tuta absoluta και αλευ-
ρώδεις). Aποτελέσματα από το έργο έχουν ήδη δημοσιευτεί σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Journal of Pest Science, Insect 
Biochemistry and Molecular Biology), όπως και σε επιστημονικά 
συνέδρια. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος (https://goo.gl/wikRrU).
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