
Στόχος του έργου Καταπολέμησης 
Κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, η δημιουργία 
συνθηκών Τουριστικής Ανάπτυξης και η διασφάλιση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών 
της περιοχής εφαρμογής του έργου με τη συστηματική 
καταπολέμηση των κουνουπιών που βασίζεται σε 
επιστημονικά τεκμηριωμένες και περιβαλλοντικά 
συμβατές εφαρμογές.

Τρόποι
Καταπολέμησης

Κουνουπιών 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το έργο καταπολέμησης πραγματοποιείται με 
τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας, δηλαδή την 
καταπολέμηση των υδρόβιων σταδίων των κουνουπιών .

Ο βιολογικός κύκλος  του κουνουπιού αποτελείται από το 
αυγό, τα προνυμφικά στάδια (προνύμφη), τη νύμφη και 
τέλος το ακμαίο. Εκτός από το τελευταίο στάδιο (ακμαίο-το 
γνωστό ενοχλητικό κουνούπι που μας τσιμπά) όλα τα άλλα 
διαβιούν στο νερό. 

Η επιλογή της προνυμφοκτονίας έγινε διότι θεωρείται 
διεθνώς ως η πλέον αποτελεσματική και περιβαλλοντικά 
συμβατή μέθοδος καταπολέμησης.

Επίσης, η μέθοδος της προνυμφοκτονίας παρέχει τη 
δυνατότητα χρήσης επιλεκτικών και φιλικών προς το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο σκευασμάτων στην ελάχιστη 
δυνατή δόση.
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Τα προνυμφοκτόνα σκευάσματα με δραστική 
ουσία Diflubenzuron ανήκουν στη κατηγορία των 
Ρυθμιστών Ανάπτυξης των Εντόμων (Insect Growth 
Regulators) και ο τρόπος δράσης τους διαφέρει εντελώς 
από αυτόν των συμβατικών νευροτοξικών εντομοκτόνων.

 È Συγκεκριμένα τα σκευάσματα αυτά δρουν 
αποκλειστικά στα προνυμφικά στάδια των κουνουπιών 
εμποδίζοντας τον σχηματισμό χιτίνης που αποτελεί 
βασικό συστατικότου εξωσκελετού των εντόμων. Έτσι 
αναστέλλεται η διαδικασία έκδυσης των προνυμφών 
των κουνουπιών και επομένως η μεταμόρφωση τους 
σε ακμαία έντομα και οι προνύμφες τελικά πεθαίνουν.

 È Στις συνιστώμενες από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης δόσεις τα σκευάσματα με δραστική ουσία 
το Diflubenzuron δεν είναι τοξικά στα ψάρια, στα 
αμφίβια, στα ερπετά, στα πτηνά και στα θηλαστικά 
και αυτό γιατί η δράση τους είναι εκλεκτική και 
περιορίζεται μόνο στους οργανισμούς που συνθέτουν 
χιτίνη.

 È Τα σκευάσματα με δραστική ουσία το Diflubenzuron 
αποικοδομούνται εύκολα μέσω των μικροοργανισμών 
σε έδαφος και νερό.

 È Ο χρόνος ημιζωής των σκευασμάτων είναι 2-6 
ημέρες ανάλογα τις συνθήκες που επικρατούν στα 
μικροπεριβάλλοντα όπου πραγματοποιείται η χρήση 
τους.

Τα προνυμφοκτόνα σκευάσματα με 
δρών συστατικό το βακτήριο Bacillus 
thuringiensis (Serotype H-14) και συγκεκριμένα 
τα σποριά του καταπολεμούν τις προνύμφες των 
κουνουπιών που εκτίθενται σε αυτά λίγες ώρες μετά 
την κατάποση τους επιδρώντας στον πεπτικό τους 
σωλήνα.

 È Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο βακτήριο 
απαντάται ελεύθερο στη φύση συνήθως σε 
υγροτόπους από όπου και απομονώθηκε για την 
δημιουργία των συγκεκριμένων σκευασμάτων.

 È Τα σκευάσματα με δραστική ουσία το βακτήριο 
Bacillus thuringiensis είναι ακίνδυνα για όλους 
τους ζωντανούς οργανισμούς που συμβιώνουν 
με τις προνύμφες κουνουπιών. Δεν επηρεάζουν 
σε κανένα βαθμό τα ψάρια, τα ερπετά τα αμφίβια 
και τα υπόλοιπα αβλαβή έντομα, για αυτό το λόγο 
συνίσταται η χρήση τους σε οικολογικά ευαίσθητες 
περιοχές όπως υγροβιότοποι και προστατευόμενες 
περιοχές (εθνικούς δρυμούς, περιοχές ενταγμένες 
στο δίκτυο NATURA).

 È H βιοαποικοδόμηση τους πραγματοποιείται πολύ 
γρήγορα και αποσυντίθενται σε ουσίες που δεν 
είναι τοξικές για το περιβάλλον.
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Τα εγκεκριμένα προνυμφοκτόνα σκευάσματα από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται 
στο πρόγραμμα Καταπολέμηση Κουνουπιών στην 
Περιφέρεια μας είναι οργανικά σκευάσματα με 
δραστική ουσία το Diflubenzuron και βιολογικά 
σκευάσματα με βάση τον βιολογικό παράγοντα Bacillus 
thuringiensis (Serotype H-14).

Και τα δύο χρησιμοποιούνται διεθνώς σε προγράμματα 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κουνουπιών και 
συνίστανται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.


