Η ευρεία χρή ση των συνθεκτικών εντο μοκτόν ων και οι αρνητικές
επιδρά σεις από την αλ όγιστη χρήση τους έ χει οδηγήσει στην
εύρεση νέων, εναλ λακτικών ου σιών/σκευα σμ άτων φιλικών προς
το πε ριβά λλον κ αι τον άν θρω πο , όπως είναι τα αιθέρια έ λαια .
Τα αι θέρι α έλα ια πε ριέχουν ου σίες οι ο ποίες έχουν
εντομοκτόνο δ ρά ση, ενώ ε πιπλέ ον επηρεάζουν βιο λογικές
παρα μέτρους των φυτών, ό πως είναι ο ρυθμ ός ανάπτυ ξης.

Το έργο
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Το PlantSafe είναι ένα διετές έργο στο πλαίσιο του οποίου θα εξεταστεί η
αποτελεσματικότητα των αιθέριων ελαίων έναντι εχθρών των φυτών
(ακάρεα, αλευρώδης, αφίδες και θρίπας) και η δυνατότητα προαγωγής της
ανάπτυξης των φυτών. Απώτερος σκοπός είναι η αντικατάσταση ή/και
μείωση της χρήσης των χημικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται
ευρέως στη συμβατική γεωργία.

Τα κύρια αντικείμενα του έργου:
Χρήση αιθέριων ελαίων για
προαγωγή της υγείας των
φυτών

•
•
•
•

Εκτίμηση αποτελεσματικότητας έναντι εχθρών καλλιεργειών και τοξικότητας
σε φυσικούς εχθρούς.
Χρήση ως προωθητές ανάπτυξης των φυτών
και προστασίας
αποθηκευμένων προϊόντων.
Εξέταση τοξικότητας σε θηλαστικά.
Ανάπτυξη ενός σχεδίου εμπορικής εκμετάλλευσης προϊόντος.
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
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Widespread use of synthetic insecticides h as led to nega tive
conseq uences res ulting in increasing a tte nti on to alter natives,
such as essen tial oils. Es sential oil s con tain a varie ty of
molecules that a ct as pes ticides and affe ct biologica l
parameters such as growth ra te. The sha re o f eco -pesti cides in
the global marke t is co nsta ntly in creasing yielding
oppor tunities for SM Es.
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Herbal essential oils:
Potential for development as
low-risk pesticides, plant
growth promoters and
produce sanitizers

PlantSafe is a two-year project that will develop an eco-pesticide (against
key pests such as spider mites, whiteflies, aphids and thrips) and a plant
growth promoter based on plant essential oils that could replace or reduce
the use of the chemical pesticides that are commonly employed in the
conventional production systems.

The specific scientific objectives of the project are the:
•
•
•
•

Determination of the effectiveness against key pests and a model natural
enemy.
Investigation of its potential as a plant growth promoter and produce
sanitizer to promote storability.
Examination of the side effects of the product on mammals.
Development of a coherent commercialization plan.
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