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Εικόνα 1: Καλλιέργεια φασολιού σε πειραματικά θερμοκήπια μικρής κλίμακας καλυμμένα με δίχτυ πυριτίου 

Έναρξη δεύτερης πειραματικής περιόδου 

 
Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου AgriTexSil πραγματο-

ποιείται η δεύτερη σειρά πειραμάτων σε 5 θερμοκήπια μι-

κρής κλίμακας στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του Ερ-

γαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλο-

ντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η αξιολό-

γηση ενός διχτυού εντομοστεγανότητας με επικάλυψη πυρι-

τίου, μιας φιλικής προς το περιβάλλον χημικής ουσίας.  

Η εγκατάσταση των ειδικά κατασκευασμένων διχτυών στα 

παράθυρα των θερμοκηπίων προάγει την παρεμπόδιση 

της εισόδου των εντόμων-εχθρών στο εσωτερικό τους χω-

ρίς να επηρεάζει σημαντικά τον αερισμό του χώρου. 
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Ανάπτυξη ενός διχτυού με επικάλυψη πυριτίου για φιλικό προς το περιβάλλον έλεγχο 
των εντόμων στην γεωργική παραγωγή 

Πλεονεκτήματα 

 
 μείωση χημικών εισροών 

 αύξηση αποτελεσματικό-

τητας χρήσης των πό-

ρων 

 βελτίωση της ποιότητας 

 αύξηση της απόδοσης 

 κατάλληλος αερισμός 

 μείωση των περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων από την 

θερμοκηπιακή παραγω-

γή 



Πειραματικός σχεδιασμός 

Τα πειράματα διεξάγονται σε 3 

μίνι θερμοκήπια με δίχτυ επικα-

λυμμένο με νανοσωματίδια πυ-

ριτίου και σε 2 μίνι θερμοκήπια 

καλυμμένα με απλό δίχτυ εντο-

μοστεγανότητας (25 mesh).  

Οι πειραματικές μετρήσεις α-

φορούν στην παρακολούθηση 

και καταμέτρηση του πληθυ-

σμού των εντόμων που προ-

σβάλλουν την καλλιέργεια  

στην επιφάνεια των φύλλων 

και των βλαστών. 

Εικόνα 3: Φυτά προσβεβλημένα με αφίδες στην εξωτερική πλευ-
ρά του θερμοκηπίου 

Εικόνα 2: Καλλιέργεια φασολιών σε θερμοκήπιο με δίχτυ επικα-
λυμμένο με διοξείδιο του πυριτίου 

Εξαπόλυση εντόμων  

Έξω από κάθε θερμοκήπιο το-

ποθετήθηκαν 2 γλάστρες με 

φυτά στα οποία ήταν ήδη ανε-

πτυγμένη μια εκτροφή αφίδων 

(A. fabae).  

Σκοπός της εξαπόλυσης είναι η 

μετακίνηση των εντόμων από 

τα προσβεβλημένα φυτά στα 

υγιή, στο εσωτερικό του θερμο-

κηπίου και η παρακολούθηση 

της επίδρασης του διοξειδίου 

του πυριτίου στην θνησιμότητα 

του πληθυσμού. 



Αύξηση  

κερδοφορίας  

των 

καλλιεργητών  

 

 

Μείωση  

προσβολής των  

φυτών 

από έντομα — 

εχθρούς των 

θερμοκηπιακών  

καλλιεργειών 

 

 

Ελάχιστες  

επιπτώσεις στο  

περιβάλλον 

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης   

Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ      

Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας» η οποία              

συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευ-

ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και          

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  



Contact 

If you want more information about our  Project, call us 
 
Tel: 2421093249 
Email: nkatsoul@uth.gr 

Visit us on the web, at the address  http://www.agritexsil.eu/ 

 


