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Στην οικογένεια Tephritidae των ∆ίπτερων ανήκουν κά-
ποια από τα ποιο καταστρεπτικά έντοµα παγκοσµίως όπως 
είναι ο δάκος της ελιάς (Bactrocera [Dacus] oleae),  
η µύγα της Μεσoγείου (Medfly, Ceratitis capitata), η µύγα 
του Μεξικού (Mexfly, Anastrepha ludens) και η µύγα των 
µήλων (Rhagoletis pomonela). Τα έντοµα αυτά µπορούν 
να αναπτύξουν πολύ µεγάλους πληθυσµούς και να κατα-
στρέψουν ολοκληρωτικά την παραγωγή της καλλιέργειας 
που προσβάλουν.

Συχνά πολλαπλασιάζονται σε καλλωπιστικά φυτά και σε µη εµπορικές ή εγκαταλε-
λειµµένες καλλιέργειες, πριν την µετακίνηση τους στις καλλιέργειες της αρεσκείας 
τους, καθιστώντας έτσι πιο δύσκολη την καταπολέµηση τους. Το ακµαίο πολλές φορές 
εναποθέτει τα αυγά του σε καρπούς, κοντά στην συγκοµιδή τους. Σε µερικές περιπτώ-
σεις τα ακµαία εναποθέτουν τα αυγά τους σε µικρούς καρπούς, σε άνθη ακόµη και σε 
νεαρούς βλαστούς, µειώνοντας αλλά ακόµα και σταµατώντας την παραγωγή καρπών. 
Τα αυγά, σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να εντοπιστούν πριν την αγορά των καρ-
πών και την ανάπτυξη της λάρβας. Τα µολυσµένα φρούτα έχουν µικρή αποθηκευτική 
διάρκεια. Πολύ µεγάλο πρόβληµα επίσης είναι ότι τα έντοµα αυτά, µε τη µορφή προ-
νύµφης µέσα στο µολυσµένο καρπό, µπορούν να µεταφερθούν σε µεγάλες αποστά-
σεις και να µολύνουν έτσι καλλιέργειες σε νέες περιοχές. Για το λόγο αυτό χώρες στις 
οποίες συναντούνται πολλά είδη αυτών των εντόµων βρίσκονται σε καραντίνα, µε απο-
τέλεσµα να µη εξάγονται φρούτα σε άλλες µη-µολυσµένες χώρες πριν γίνουν σ’ αυτά 
δαπανηρές εφαρµογές ακτινοβολίας, ψύξης ή θέρµανσης που µπορούν να µειώσουν 
την ποιότητα τους ή τη διάρκεια αποθήκευσης τους. Έτσι για πολλές χώρες ο έλεγχος 
των φρούτων προς εξαγωγή αποτελεί µια µεγάλη δαπάνη. Η ποικιλία και η ποιότητα 
φρούτων και λαχανικών που διατίθενται παγκοσµίως µειώνονται από την παρουσία αυ-
τών των εντόµων. 

Ελκυστικές παγίδες και δολωµατικοί ψεκασµοί χρησιµοποιούνται επίσης για την ανί-
χνευση, την παρακολούθηση και την καταπολέµηση αυτών των εντόµων. Οι δολωµατι-
κοί ψεκασµοί σε σχέση µε τους ψεκασµούς καλύψεως, στοχεύουν τα ενήλικα δίπτερα 
και έτσι επιτυγχάνεται ο έλεγχός τους χωρίς να επηρεάζονται τα ωφέλιµα και τα έντοµα 
που βοηθούν στη γονιµοποίηση. Επίσης µπορούν να συνδυαστούν και µε άλλες τακτι-
κές όπως είναι η τεχνική των στειρωµένων εντόµων (SIT), ο βιολογικός έλεγχος µε πα-
ράσιτα κ.ά.
Από το παρελθόν για την παρασκευή των δολωµάτων χρησιµοποιούνται ζάχαρα από 
ζυµώσεις (McPhail, 1937) και πρωτεΐνες (Steiner, 1952). Η πλειονότητα των δολωµά-
των παρασκευάζονται τοπικά µε χρήση διαφόρων πρωτεϊνών σαν προσεκλυστικό και 
συχνά διαφέρουν ανάλογα µε τον χρόνο και τις τοπικές απαιτήσεις. Το εντοµοκτόνο, 
συνήθως ένα οργανοφωσφορικό, προστίθεται στο δόλωµα κατά την ανάµειξη. 
Το Success™ 0,24CB είναι ένα ετοιµόχρηστο δόλωµα µε χαµηλή δόση εφαρµογής, 
µε µειωµένου κινδύνου δραστική ουσία (Spinosad 0,24 γρ./λτ.) που παρέχει βελτιωµέ-
νη σταθερότητα, ελκυστικότητα και αποτελεσµατικότητα, συγκρινόµενο µε τα γνωστά 
µέχρι τώρα µίγµατα δολωµάτων – εντοµοκτόνων.

Πολλές µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο ή την εξάλειψη αυτών των εντόµων 
σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Αρχικά, χρησιµοποιήθηκαν ψεκασµοί καλύψεως 

µε ευρέως φάσµατος εντοµοκτόνα, µέθοδος που παραµένει η κύρια σε πολλές περιοχές. 

Bactrocera oleae (ακµαίο)1

(1) Πηγή: ∆ρ. ∆. Kωβαίος
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H αποθήκη παρασκευής ρούµι απ’ όπου έγινε η συλλογή 
των εδαφικών δειγµάτων 2

∆εξαµενή ζύµωσης του Spinosad 2

Mονάδα διαχωρισµού του Spinosad από τα υλικά 
ζύµωσης 2

Eγκαταστάσεις για τη ζύµωση του Spinosad στο Harbor 
Beach 2

Η ιστορία του Spinosad

Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 εταιρείες µεταξύ των οποί-
ων η Dow Chemical Company και η Eli Lilly and Company 
άρχισαν να προσανατολίζονται σε βιολογικής φύσεως 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το 1982 και ενώ ένας επι-
στήµονας της Eli Lilly βρίσκονταν σε διακοπές σε νησί της 
Καραϊβικής, επισκέφθηκε ένα εγκαταλελειµµένο εργο-
στάσιο παρασκευής ρούµι απ’ όπου πήρε µερικά εδαφικά 
δείγµατα. Τα δείγµατα αυτά οδηγήθηκαν στα εργαστήρια 
της Eli Lilly για διερεύνηση ύπαρξης βιολογικής δράσης. 
Τρία χρόνια αργότερα, τα προϊόντα που προήλθαν από τη 
ζύµωση αυτών των δειγµάτων έδειξαν ότι έχουν εντοµο-
λογική δράση. Το 1986 οι επιστήµονες της Eli Lilly πιστο-
ποίησαν τον οργανισµό που παρήγαγε τις βιολογικά ενερ-
γές ουσίες. Προσδιόρισαν ότι πρόκειται για ένα νέο είδος 
ακτινοµύκητα – βακτηρίου το Saccharopolyspora spinosa. 
Ακολούθησε ο προσδιορισµός των πιο δραστικών µεταβο-
λιτών του S. spinosa. 

Το 1989 το τµήµα γεωργικών φαρµάκων της Eli Lilly (Elan-
co) συγχωνεύτηκε µε την Dow Chemical Company δηµι-
ουργώντας την DowElanco που τώρα ονοµάζεται Dow 
AgroSciences. Μέσα στα επόµενα πέντε χρόνια, και µετά 
από εκτεταµένες δοκιµές που έγιναν σε πολλά µέρη του 
κόσµου, αναπτύχθηκε µια πολύ αποτελεσµατική δραστική 
ουσία. Αυτή περιείχε ένα µίγµα µε δυο από τους πιο αποτε-
λεσµατικούς µεταβολίτες, το spinosyn A και το spinosyn D. 
Το όνοµα Spinosad προέρχεται από τον συνδυασµό του 
ονόµατος του είδους spinosa, µε τους δυο µεταβολίτες A 
και D (spinos-A-D). Το 1995 και λόγω του ιδανικού περιβα-
ντολλογικού και τοξικολογικού προφίλ του, το Spinosad 
χαρακτηρίστηκε από το US EPA σαν «προϊόν χαµηλού κιν-
δύνου» και αξιολογήθηκε σε επιτυχηµένη διαδικασία ελέγ-
χου. ∆υο χρόνια αργότερα, το 1997, τα πρώτα σκευάσµατα 
µε δραστικό το Spinosad εγκρίθηκαν στις Η.Π.Α.

Σήµερα, το Spinosad παρασκευάζεται σε µονάδες υψη-
λών υποδοµών, στο Harbor Beach του Michigan. Οι αποι-
κίες του S. spinosa αναπτύσσονται τρεφόµενες µε φυτικά 
προϊόντα όπως σόγια και βαµβακόπιτα. Ειδικοί Ηλ. Υπολο-
γιστές χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της θερµοκρασίας, 
του οξυγόνου και του επιπέδου των θρεπτικών στοιχείων 
προκειµένου να εξασφαλίζεται η µέγιστη παραγωγή των 
µεταβολιτών spinosyn A και D.



Παρεµποδισµός του 
νευρικού ερεθίσµατος 
µετά την προσκόλληση 
του Spinosad στο νευρώνα

Παρεµπόδιση µεταφοράς 
νευρικού ερεθίσµατος 
µεταξύ νευρώνων

ΕΙΚ. 1

Νευρικό ερέθισµαΝευρικό ερέθισµα

Ακετυλοχολίνη

GABA Receptor Spinosad

Τι είναι το Spinosad;

Το Spinosad είναι η πρώτη δραστική ουσία που προτάθηκε για µια καινούργια κατηγορία εντοµο-
κτόνων, τα Naturalytes (φυσικοί µεταβολίτες) και µια καινούρια χηµική οµάδα, τις Spinosynes 
(σπινοσίνες). Το Spinosad προέρχεται από τους µεταβολίτες του προερχόµενου από το περι-
βάλλον ακτινοµύκητα Saccharopolyspora spinosa. Έχει δείξει ότι είναι πολύ αποτελεσµατικό σε 
πολλά είδη εντόµων που ανήκουν στις τάξεις των Λεπιδοπτέρων, ∆ίπτερων, Υµενοπτέρων, Θυσα-
νόπτερων και σε µερικά Κολεόπτερα. Σκευάσµατα µε Spinosad είναι εγκεκριµένα σε περισσό-
τερες από 50 χώρες και για τουλάχιστον 250 καλλιέργειες. Κάποια σκευάσµατα του έχουν γίνει 
αποδεκτά σαν εισροές στη Βιολογική Γεωργία. 
Πολύ µικρές δόσεις χρησιµοποιούνται για το επιθυµητό αποτέλεσµα. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
δίνουν την ευκαιρία στους χρήστες να το αξιοποιήσουν σαν εργαλείο σε Προγράµµατα Ολο-
κληρωµένης ∆ιαχείρισης (ICM). Λόγω των µικρών δόσεων που χρησιµοποιούνται και του ότι 
είναι ασφαλές για το περιβάλλον, τα θηλαστικά και τα ωφέλιµα, το Spinosad εγκρίθηκε βάση του 
προγράµµατος «µειωµένου ρίσκου» του US EPA. Επίσης βραβεύτηκε µε το Presidential Green 
Chemistry Challenge Award το 1999 (Αµερικανικό Βραβείο «Πράσινης Χηµείας»).

Τρόπος δράσης του Spinosad

Το Spinosad δρα στο κεντρικό νευρικό σύστηµα των εντόµων. Προσκολλάται σε πολλά σηµεία 
των νευρώνων και εµποδίζει τη µεταφορά του νευρικού ερεθίσµατος (εικ. 1, 2). Επιπλέον δεσµεύει 
 τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης σταµατώντας τη µεταφορά του νευρικού ερεθίσµατος από 
νευρώνα σε νευρώνα (εικ.3,4). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την παρατεταµένη ενεργοποίηση των 
νευρώνων εξαιτίας της οποίας το έντοµο παραλύει λόγω νευροµυϊκής κόπωσης. Η παράλυση 
είναι µη αναστρέψιµη και ο θάνατος των εντόµων επέρχεται σε διάστηµα από λίγες ώρες έως 
3 ηµέρες.
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Νευρώνας Νευρικό ερέθισµα

Spinosad Spinosad

Saccharopolyspora spinosa



Aποικία του S. spinosa

Προέλευση του Success™ 0,24CB

Το Success™ 0,24CB αναπτύχθηκε µε την συνεργασία του USDA-ARS και της Dow 
AgroSciences. ∆ουλεύοντας µαζί οι χηµικοί της Dow AgroSciences και οι επιστήµο-
νες του USDA (Αµερικανικό Υπουργείο Γεωργίας) κατάφεραν να δηµιουργήσουν 
ένα ιδιαίτερα βελτιωµένο δολωµατικό σύστηµα (δόλωµα + εντοµοκτόνο). Οι φυτικές 
πρωτεΐνες και τα ζάχαρα τα οποία είναι πολύ ελκυστικά σε πολλά είδη της οικογένειας 
Tephritidae (π.χ Bactrocera [Dacus] oleae) αποτελούν το κύριο µέρος αυτού του δο-

λωµατικού συστήµατος. ∆ραστική ουσία στο Success™ 0,24CB είναι το Spinosad, 
ένα εκλεκτικό εντοµοκτόνο που προήλθε από την φυσική ζύµωση του ακτινοµύκητα 

Saccharopolyspora spinosa. 

Σύνθεση - Μορφολογικά χαρακτηριστικά του Success™ 0,24CB

Το Success™* 0,24CB είναι ετοιµόχρηστο συµπυκνωµένο δόλωµα που περιέχει:
∆ραστική ουσία: SPINOSAD 0,24 γρ./λτρ. + ∆ολωµατικό σύστηµα: 999,76 γρ./λτρ.
Το ∆ολωµατικό σύστηµα του Success™* 0,24CB περιέχει:
• Φυτικές πρωτεΐνες για την έλξη του ∆άκου
• Τροφικά ζάχαρα για τον ∆άκο (ως τροφικό διεγερτικό)
• Σταθεροποιητές για βελτίωση την διάρκειας ζωής του προϊόντος
• Υγροποιητές και προσκολυτικά για βελτίωση της µακροβιότητας του προϊόντος µετά τον ψεκασµό.

Διαδικασία παραγωγής του προϊόντος

Το Spinosad είναι εντελώς φυσικό και παράγεται από τη ζύµωση των οργανισµών (βακτηριών) σε υπόστρωµα.
Υλικά ζύµωσης: Βιταµίνες, Ζάχαρα, Αλεύρι, Νερό, Σόδα, Λαδί. Στο τέλος προστίθεται το σύστηµα δολωµάτων.



Οφέλη της χρήσης Success™ 0,24CB
Έτοιµο µίγµα δραστικού (Spinosad) + δόλωµα σε µια συσκευασία

Υψηλής ποιότητας προϊόν: ο βιοµηχανικός ποιοτικός  
έλεγχος της Dow Agrosciences εξασφαλίζει υψηλής  
ποιότητας δολωµατικό σύστηµα

Αποτελεσµατική καταπολέµηση του ∆άκου: 
- Μεγάλη διάρκεια δράσης 
- Υψηλή προσελκυστικότητα 

Χαµηλή δόση & χαµηλή τοξικότητα: 
- Ασφαλές για τα ωφέλιµα 
- Ασφαλές για το περιβάλλον 
- Όχι φυτοτοξικό 

Όχι υπολείµµατα στη καλλιέργεια: 
- Tελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή 14 ηµέρες  

- Υπολείµµατα µικρότερα των ορίων ανίχνευσης (LOD 0,01 mg/kg)

Προσβεβληµένος καρπός 1 Oπές εξόδου 1 Tρύπα ωοτοκίας 1

✓ Στόχος: ∆άκος Ελιάς (Bactocera oleae)

✓ ∆όση εφαρµογής: 100κ.εκ. σκευάσµατος ανά στρέµµα ή 
 - 3,33Lt /100Lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζοντας 10 δέντρα/στρέµµα
 - 6,66Lt /100Lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζοντας 5 δέντρα/στρέµµα

✓ Ψεκαστικό υγρό: 300 κ.εκ. ανά δέντρο (το διάλυµα να ψεκάζεται 
 εντός 12 ωρών από την παρασκευή του).

✓ Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: 
 - ∆ολωµατικός ψεκασµός από εδάφους (µε συλλογική καταπολέµηση). 
 - Από την έναρξη της πήξης του πυρήνα και σύµφωνα µε τις συλλήψεις 
  των ακµαίων στις παγίδες.  
 - Η χρήση του προϊόντος µε µικρότερο όγκο νερού ανά δέντρο, αλλά και 
  πυκνότερο διάλυµα, βελτιώνει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα του. 
 - Προτεινόµενο µέγεθος σταγόνας 4-6 χιλιοστά. 

✓ Μέγιστος αριθµός εφαρµογών: Έως πέντε (5) ανά καλλιεργητική περίοδο.

Φάσμα δράσης-Τρόπος & Χρόνος Eφαρμογής

Η δραστική ουσία Spinosad έχει καταχωρηθεί στο 
παρ/μα ΙΙ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2092/91 και 

επιτρέπεται η χρήση της στη Βιολογική Γεωργία.



∆όση εφαρµογής 
Success λτ./στρ.

Όγκος ψεκαστ.
υγρού λτ./δένδρο

Ψεκαζόµενα 
δένδρα/στρ.

Όγκος ψεκαστ.
υγρού λτ./στρ.

Όγκος Success 
βυτίο 1000 λτ.

0,1 0,3

4 1,2 83

5 1,5 67

6 1,8 56

7 2,1 48

8 2,4 42

9 2,7 37

10 3 33

11 3,3 30

12 3,6 28

13 3,9 26

14 4,2 24

15 4,5 22

16 4,8 21

17 5,1 20

18 5,4 19

20 6 17

Τοξικολογικό προφίλ 
του Success™ 0,24CB

Από στόµατος: δεν έχει οξεία 

τοξικότητα ή επικινδυνότητα 

(technical > 3738 mg/kg 

σε αρσενικό αρουραίο

και > 5000 mg/kg σε θηλυκό 

αρουραίο).

Από δέρµατος: δεν έχει οξεία 

τοξικότητα ή επικινδυνότητα 

(technical > 5000 mg/kg σε 

κουνέλι).

Από εισπνοή: δεν έχει οξεία 

τοξικότητα ή επικινδυνότητα 

(LC50 > 5.18 mg/lt / 4 ώρες).

Για µέλισσες: δεν έχει οξεία 

τοξικότητα ή επικινδυνότητα 

(Success™ 0,24CB >100 µg/

µέλισσα από επαφής).
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Καταπολεμούμενοι εχθροί
Η Dow AgroSciences σε παγκόσµιο επίπεδο, εκτός του ∆άκου της 
Ελιάς και της Μύγας της Μεσογείου, συνεχίζει τις µελέτες ώστε να 
εγκρίνει το Success™ 0,24CB και σε άλλα έντοµα.

Common Name Scientific Name

Apple maggot Rhagoletis pomonella

Caribbean fruit fly Anastrepha suspensa

Cherry fruit fly Rhagoletis cerasi

Mediterranean fruit fly (Medfly) Ceratitis capitata

Melon fly Bactrocera cucurbitae

Mexican fruit fly Anastrepha ludens

Olive fruit fly Bactrocera (Dacus) oleae

Oriental fruit fly Bactrocera dorsalis

Queensland fruit fly Bactrocera tryoni

South American fruit fly Anastrepha fraterculus

Walnut husk fly Rhagoletis completa

Τοποθέτηση Δόσης Εφαρμογής



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.  
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 
πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας:
1986/24-8-2009

• Ενώ το Success™ 0,24CB περιέχει ζάχαρα γιατί δεν είναι 
 ελκυστικό και συνεπώς επιβλαβές για τις µέλισσες;
 Το Success™ 0,24CB εκπέµπει πτητικές αµµωνιακές ενώσεις οι οποίες 

έλκουν τα δίπτερα αλλά απωθούν τις µέλισσες (Tarshis Moreno, 2001). 
Τοπικές εφαρµογές σε µέλισσες δεν έδειξαν τοξικότητα.

• Πόσο καλά δουλεύει το Success™ 0,24CB σε αλλά έντοµα 
 εκτός του ∆άκου της Ελιάς;
 Το Success™ 0,24CB δουλεύει επίσης πολύ καλά σε διάφορα είδη της 

οικογένειας των ∆ίπτερων Tephritidae, όπως είναι: η µύγα της Μεσογείου 
(Ceratitis capitata), η µύγα των κερασιών (Rhagoletis cerasi), η µύγα των 
µήλων (Rhagoletis pomonella) κ.ά. 

• Γιατί πρέπει να χρησιµοποιούµε «χαµηλού όγκου ψεκαστικό 
 διάλυµα»;
 Η πρώτη σκέψη για τα δολώµατα είναι το ότι προσελκύουν τα έντοµα 

επιτρέποντας τη χρήση πολύ µικρών δόσεων δραστικής ουσίας.  
Tα προσελκυστικά και οι δραστικές ουσίες δουλεύουν καλύτερα όταν εί-
ναι συµπυκνωµένες. Οι µικρού ψεκαστικού όγκου εφαρµογές µε πιο πυ-
κνό διάλυµα, απαιτούν τροποποιήσεις στα µηχανήµατα και εκπαίδευση, 
αλλά τελικά είναι πολύ πιο οικονοµικές γιατί επιτρέπουν στον ψεκαστή να 
καλύψει µεγαλύτερες εκτάσεις σε µικρότερο χρόνο. 

• Γιατί η δόση του Success™ 0,24CB είναι σταθερή στο στρέµµα;
 Η δόση του Success™ 0,24CB είναι σταθερή διότι έτσι διατηρούµε την πυ-

κνότητα του δολώµατος σταθερή ανά στρέµµα µε αποτέλεσµα τη µεγάλη 
διάρκεια δράσης και προσέλκυσης.
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