
Ενότητα 2 

Σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στη 

γεωργία και το περιβάλλον 



ΒΙΟΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΝΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΓΔΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

Βηνινγηθά γεσξγηθά θάξκαθα: Φξήζεηο θαη 
πξννπηηθέο 



Γεωξγηθά Φάξκαθα βηνινγηθήο 

πξνέιεπζεο 

Γεσξγηθά Φάξκαθα ζηα νπνία ε δξαζηηθή νπζία είλαη 

1. Μηθξννξγαληζκνί πνπ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

ζθνηώλνπλ έληνκα, θπηά ή άιινπο κηθξννξγαληζκνύο 

2. Φπζηθά πξνϊόληα, νπζίεο θαη εθρπιίζκαηα πνπ 

παξάγνληαη από κηθξννξγαληζκνύο ή θπηά θαη έρνπλ 

βηνθηόλν δξάζε 



Γιατί είναι επιθυμητή η χρήση τους; 

> Οδηγούν σε περιορισμό της χρήσης συνθετικών γεωργικών 

φαρμάκων που έχει αποδειχθεί ότι δημιουργούν 

περιβαλλοντικά ποοβλήυατα αλλά και ποοβλήυατα uvείαc 

α) συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα (DDT) 

β) παρουσιάζουν υψηλή τοξικότητα στο άνθρωπο (aldicarb), 

γ) παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του ορμονικού 

συστήματος ανώτερων ζωικών οργανισμών (vinclozolin), 

δ) προκαλούν καρκινογένεση και μεταλαξιγένεση 



Γεωργικά Φάρμακα βιολογικής 
προέλευσης στην αγορά 
> Καταλαμβάνουν περίπου 1.3% της παγκόσμιας αγοράς 

με τα βιολογικά εντομοκτόνα να καταλαμβάνουν το 4-5% 

της αγοράς εντομοκτόνων 

> Η εισαγωγή ευνοϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων για τα 

βιολογικά σκευάσματα οδήγησε εταιρείες αγροχημικών να 

επενδύσουν περισσότερο στην παραγωγή τους 

> Για να εκδοθεί άδεια χρήσης για ένα συνθετικό 

γεωργικό φάρμακο απαιτούνται περίπου 36-45 μήνες 

ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για ένα βιολογικό 

σκεύασμα είναι 12 μήνες 



Κατηγορίες Γεωργικών Φαρμάκων 
βιολογικής προέλευσης 
Τα βιολογικά γεωργικά φάρμακα ανάλογα με το είδος του 

οργανισμού - στόχου κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 

> Βιολογικά Εντομοκτόνα 

> Βιολογικά Μυκητοκτόνα 

> Βιολογικά Ζιζανιοκτόνα 



Βηνινγηθά Δληνκνθηόλα 

1. Βacillus thuringiensis 

2. Βακιλοϊοί (Baculoviruses) 

3. Δληνκνπαζνγόλνη κύθεηεο 

4. Δληνκνπαζνγόλνη λεκαηώδεηο 



Bacillus thuringiensis (Bt) 
> Απομονώθηκε από προνύμφες σε αποθηκευμένο αλεύρι το 

1911 στην περιοχή της Θουριγγίας, Γερμανία 

> Βακτήρια του είδους Β. thuringiensis είναι συγγενικά με τα 

είδη Β. anthracis , Β. cereus 

> Το Β. anthracis είναι υπεύθυνο για την πρόκληση της 

ασθένειας του άνθρακα 

> Το Β. cereus είναι βακτήριο εδάφους και τροφίμων και 

προκαλεί διάρροια και στομαχικές διαταραχές 
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Bacillus thuringiensis Δληνκνθηόλα 
H εληνκνθηόλνο δξάζε ζηειερώλ ηνπ είδνπο Β. thuringiensis 

νθείιεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα παξάγνπλ θξπζηάιινπο πνπ 

πεξηέρνπλ κηα ηνμίλε, ηελ δ-ελδνηνμίλε 



Κξύζηαιινη δ-ελδνηνμίλεο 

Π' , γ *v * 

« - > "Pei? 
^ 

/ ^ 



A Crystal Β Dissolving of crystals and 
actuation of toKins 

5-endotoxin y* P r o . t O K i n 

C ToKinsbind to 
in gut epithelium 

Epitheli 

ReceptoTs 

Τοκίη 

•lium 

Perforation 
of gut 

membrane 

receptors 

;•*. Μηχανισμός 

| δράσης Bt 

D Spores X > CS 
germinateand Jf ^_ 
bacteria proliferate/y V^V, 

Πξνλύκθεο πνπ δηαηξέθνληαη ζε θ ύ ι ι α θπηώλ πνπ έρνπλ δερηεί 

ςεθαζκό Bt θαηαπίλνπλ ηνπο θξπζηάιινπο 

Σην εληεξηθό ζσιήλα κε ηελ δξάζε πξσηεαζώλ ελεξγνπνηείηαη ε ηνμίλε 

πνπ πξνζδέλεηαη δηαδνρηθά ζε ππνδνρείο ησλ επηζπιηαθώλ θπηηάξσλ 

ηνπ εληεξηθνύ ζσιήλα 

Γεκηνπξγία νπώλ ζηηο κεκβξάλεο ησλ επηζπιηαθώλ θπηηάξσλ, ι ύ ζ ε ησλ 

κεκβξαλώλ θαη ζάλαην ηνπ εληόκνπ ι ό γ σ αλαζηνιή δηαηξνθήο 

• 



Πνηθηιόηεηα Bacillus thuringiensis 
Eρνπλ απνκνλσζεί πεξίπνπ 100 ζηειέρε Bt: 

Β. thuringiensis subsp. Kurstaki θαη Aizawai: Απνηειεζκαηηθά θαηά 

Β. thuringiensis subsp. Tenebrionis: δράση εναντίον κολεοπτέρων 

Β. thuringiensis subsp. Israelensis: δράση εναντίον διτττέρων 



Εμπορικά Σκευάσματα Bt 
> Β. thuringiensis subsp. Kurstaki: Bactecin 0.2%, Foray 

2.2%, Dipel 3.2%, BMP 6.4%, 

> B. thuringiensis subsp. Azawai: Xentari 3%, 

> B. thuringiensis subsp. Tenebrionis: Novodor 3% 



Προβλήματα Bacillus thuringiensis 
> Στενό φάσμα δράσης 

> Αποτελεσματικότητα άμεσα εξαρτώμενη από το αν το έντομο 

καταπιεί τα σπόρια και από τις καιρικές συνθήκες 

> Αργή δράση καθώς το έντομο συνεχίζει να διατρέφεται μέχρι 

το θάνατο του 



Βηνινγηθά Δληνκνθηόλα 

1. Βacillus thuringiensis 

2. Βακιλοιοί (Baculoviruses) 

3. Δληνκνπαζνγόλνη κύθεηεο 

4. Δληνκνπαζνγόλνη λεκαηώδεηο 



Εντομοκτόνα Βακιλοϊοί 

Ιοί της οικογένειας των βακιλοϊών απομονώθηκαν από 

παρασιτισμένα έντομα (βασική πηνή απομόνωσης 

εντομοτταθονόνων ιών) και βρέθηκε ότι μπορούν να 

παρασιτούν επί εντόμων και άρα να χρησιμοποιηθούν ως 

«εντομοκτόνα» 



Πρακτικά Προβλήματα βακιλοϊών 
1. Στενό ωάσυα δράσΓΚ (πλεονέκτηυα ή υειονέκτηυα?) 

2. Έλλειψη τεχνολογίας για μαζική παραγωγή τους 

3. Αργό ρυθμό δράσης (το έντομο συνεχίζει να διατρέφεται) 

4. Μικρή υπολειμματικότητα/ ανθεκτικότητα στον αγρό 

(πλεονέκτηυα ή υειονέκτηυα?) 



Είδη βακιλοϊών 
Δύο ειδών Baculoviruses έχουν αναπτυχθεί 

> Ιοί πολςδενδποειδή πςπήνα (Νuclear Polyhedrosis 

viruses, NPVs) 

> Κοκκοειδείρ ιοί (Granuloviruses, GVs) 

Οι NPVs είναι περισσότερο διαδεδομένοι λόγω 

1) εύκολης απομόνωσης τους 

2) απλής και οικονομικής αναπαραγωγής τους στον ξενιστή 

3) Εύκολης γενετικής τροποποίησης (διττλοελικομένο DNA 

αντί RNA) 



Βακιλοϊοί - Μηχανισμός δράσης 
> Εφαρμόζονται κυρίως ως υγρά 

σκευάσματα στα φύλλα και το 

έντομο που διατρέφεται στο φύλλο 

καταπίνει τον ιό 

> Η πρωτεϊνική κάψα των βακιλοϊών 

στο αλκαλικό περιβάλλον του 

μέσου εντέρου διαλύεται και 

ελευθερώνει ιοσωμάτια που 

ξεκινούν την μόλυνση των 

επιθυλιακών κυττάρων 

> Τα ιοσωμάτια μεταφέρονται 

διασυστηματικά εντός του εντόμου 

και τελικά το έντομο πεθαίνει σε 

διάστημα 4-10 ημερών 
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Μη πποζβεβλημένα 
κύηηαπα ενηόμος 

Κύηηαπα ενηόμος 
πποζβεβλημένα με 
ιοζωμάηια AcMNPV 



Γενετική τροποποίηση βακιλοϊών 
Η βιοτεχνολογία με την προσθήκη ή σίγηση γονιδίων 

προσπαθεί να περιορίσει τα προβλήματα εφαρμογής των 

βακιλοϊών στην γεωργική πρακτική 

> Μείωση του χρονικού διαστήματος μεταξύ μόλυνσης 

και θανάτου του εντόμου - ξενιστή 

> Διεύρυνση του φάσματος δράσης των βακιλοϊών 



Οι ιοί που αποτέλεσαν τα εκμαγεία για τις περισσότερες 

βιοτεχνολογικές έρευνες είναι: 

>Autographa californica NPV(AcNPV) 

>Βombyx mori NPV (BmNPV) 

Γιατί? 

Για τα δύο αυτά είδη υπάρχουν κυτταρικές σειρές στις οποίες 

μπορούν να καλλιεργηθούν και να παραχθούν υψηλοί 

πληθυσμοί ιών 



Υπάρχουν σκευάσματα στην 

>Carpovirusine® 1% 

>Madex®1% 

Χρησιμοποιούνται ως υγρά 

εναιωρηματοποιήσιμα σκευάσματα για 

την καταπολέμηση της καρπόκαψας 

σε οπωροφόρα δένδρα όπως μηλιά, 

αχλαδιά, κυδωνιά 



Χώρες που έχουν πάρει έγκριση 
χρήσης σκευάσματα βακιλοϊών 

Registrations of MADEX 
(March 2006) 

MADEX is registered 
in 13 countries: 

Austria, Bulgaria, Germany, 

Greece, Holland, Italy, 

Luxemburg, New Zealand, 

Poland, Slovenia, Spain, 

Switzerland and Turkey 

Registration of MADEX is 
expected soon in: 

Argentina, Australia, Belgium, 

Cyprus, Denmark, France, 

Morocco, South Africa 

and United Kingdom 

Notification for 91. 414. EEC 
Dossier for CpGV 
Check of Completeness, 
January 2006 
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Βηνινγηθά Δληνκνθηόλα 

1. Βacillus thuringiensis 

2. Βακιλοιοί (Baculoviruses) 

3. Δληνκνπαζνγόλνη κύθεηεο 

4. Δληνκνπαζνγόλνη λεκαηώδεηο 



Beauveria bassiana: Αζθνκύθεηαο π 
πξνζβάιεη δηάθνξα έληνκα πνπ πξνζβάινπλ 
θαιιηεξγνύκελα θπηά 

Αλαθαιύθζεθε ην 1835 σο κύθεηαο πνπ πξνζβάιεη ηνπο 
κεηαμνζθώιεθεο 



Βηνινγηθά Δληνκνθηόλα 

1. Βacillus thuringiensis 

2. Βακιλοιοί (Baculoviruses) 

3. Δληνκνπαζνγόλνη κύθεηεο 

4. Δληνκνπαζνγόλνη λεκαηώδεηο 



Εντομοπαθογόνοι Νηματώδεις 

Νηματώδεις που διαβιούν στο έδαφος και έχουν την 

ικανότητα να παρασιτούν έντομα εδάφους 

Έχουν χρησιμοποιηθεί ως βιολογικά εντομοκτόνα σε 

διάφορες χώρες της Ευρώπης και στις Η ΠΑ 

' £ Λ* 



Μεραληζκόο Γξάζεο 

Οη λεκαηώδεηο (2ν πξνλπκθηθό ζηάδην) αλαπηύζζνπλ 

ζπκβησηηθή ζρέζε κε βαθηήξηα ηωλ γελώλ 

Xenorhabdus θαη Photorhabdus ηα νπνία θαη δηαβηνύλ 

εληόο ηνπ λεκαηώδε ζε εηδηθά νξγαλίδηα 

Με ηελ είζνδν ηνπο εληόο ηνπ εληόκνπ, ηα βαθηήξηα 

ειεπζεξώλνληαη ζην αηκόθηιν θαη πξνθαινύλ ζεςαηκία θαη 

ζάλαην εληόο 24-48 σξώλ ειεπζεξώλνληαο ηνμίλεο 



Συμβίωση βακτηρίων εντός των 
νηματωδών 



Εντομοπαθογόνοι Νηματώδεις 

>Steinernema (νηματώδης) - Xenorhabdus (βακτήριο) 

>Heterohabditis (νηματώδης) - Photorhabdus (βακτήριο) 

Τα βακτήρια χρησιμοποιούν τους νηματώδεις ως όχημα 

ώστε να εισέλθουν στο εσωτερικό του εντόμου ενώ οι 

νηματώδεις χρησιμοποιούν τα βακτήρια για να 

ολοκληρώσουν τον βιολογικό τους κύκλο 



Εμπορικά σκευάσματα Ε.Ν. 

Εμπορικό όνομα Νημαηώδης 

Nemasys II 

Biovector 355 

Devour 

Nemasys 

Entonem 

X-Gnat 

Magnet 

Gruiser 

Heteromask 

Heterohabditis magidis 

Steinernema ribobravis 

Steinernema ribobravis 

Steinernema feltiae 

Steinernema feltiae 

Steinernema feltiae 

Steinernema feltiae 

Heterohabditis bacteriophora 

Heterohabditis bacteriophora 



Xenorhabdus - Photorhabdus 

Αποτελούν πηγή παραγωγής τοξινών, ενζύμων και άλλων 

πρωτεϊνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες 

βιομηχανικές εφαρμογές 

> Οι τοξίνες που παράγουν έχουν απομονωθεί σε καθαρή 

μορφή και έχουν πολύ υψηλή εντομοκτόνο δράση σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις 

> Τα βακτήρια Photorhabdus παράγουν μια κρυσταλλική 

πρωτείνη που περιέχει ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις 

λυσίνης και μεθειονίνης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ιδιαίτερα θρεπτική ζωοτροφή 



Xenorhabdus - Photorhabdus 
>Τα γονίδια που κωδικοποιούν την παραγωγή των τοξινών 

από τα βακτήρια του γένους Xenorhabdus και 

Photorhabdus έχουν απομονωθεί και γίνονται προσπάθειες 

για την ενσωμάτωση τους σε καλλιεργούμενα φυτά για την 

παραγωγή GM φυτών που θα παράγουν τις τοξίνες αυτές 

>Τα γονίδια χρί που κωδικοποιούν την παραγωγή των 

τοξινών από τα Xenorhabdus παρουσιάζουν χαμηλή 

ομολογία με τα γονίδια tea των Photorhabdus αλλά και 

άλλα γονίδια που κωδικοποιούν γνωστές τοξίνες 



Τα βαθηήξηα ηνπ γέλνπο Photorhabdus πεξηέρνπλ θαη 

γνλίδηα θζνξηζκνύ έηζη ηα έληνκα πνπ πξνζβάιινληαη 

θζνξίδνπλ 



Κατηγορίες φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων βιολογικής προέλευσης 
> Βιολογικά Εντομοκτόνα 

> Βιολογικά Μυκητοκτόνα 

> Βιολογικά Ζιζανιοκτόνα 



Βιολογικά μυκητοκτόνα 

> Βακτήρια ή Μύκητες για καταπολέμηση 

παθογόνων εδάφους 

> Βακτήρια ή Μύκητες για καταπολέμηση παθογόνων 

φυλλώματος 



Βηνινγηθά κπθεηνθηόλα εδάθνπο 

Βαθηήξηα θαη κύθεηεο πνπ δηαβηνύλ ζηελ ξηδόζθαηξα θαη 

έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα κε δηάθνξνπο κεραληζκνύο λα 

πξνζηαηεύνπλ ηα θπηά από πξνζβνιέο από 

θπηνπαζνγόλνπο κύθεηεο κε έκκεζνπο ή άκεζνπο 

κεραληζκνύο 



Μεραληζκνί δξάζεο 

Παξαγσγή αληηβηνηηθώλ 

Παξαγσγή ζηδεξνθόξσλ κνξίσλ 

Αληαγσληζκόο γηα ρώξν θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία 

Δλεξγνπνίεζε κεραληζκώλ άκπλαο ηνπ θπηνύ 

Παξαγσγή ελδύκσλ πνπ θαηαιύνπλ ηηο θπηηαξηθέο 

κεκβξάλεο θπηνπαζνγόλσλ κπθύησλ 

Μεηαβνιηζκόο θαη πδξόιπζε νπζηώλ πνπ παξάγνληαη από 

ηα παζνγόλα 



Παξαγσγή Αληηβηνηηθώλ 

Έρνπλ απνκνλσζεί κύθεηεο θαη βαθηήξηα από ηελ 

ξηδόζθαηξα πνπ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα παξάγνπλ 

αληηβηνηηθά κε βηνθηόλν δξάζε θαηά θπηνπαζνγόλσλ 

κπθήησλ 



Αντιβιοτικά που παράγονται από 

βακτήρια ή μύκητες της ριζόσφαιρας 
>agrocin 84, agrocin 434 

>2,4-diacetylphloroglucinol 

>herbicolin 

>oomycin 

>phenazine 

>pyoluteorin 

>pyrrolnitrin 



Παξαγσγή ζηδεξνθόξσλ νπζηώλ 

Μηθξννξγαληζκνί πνπ απνκνλώζεθαλ από ηελ ξηδόζθαηξα 

παξήγαγαλ πςειέο πνζόηεηεο ζηδεξνθόξωλ νπζηώλ 

κέζσ ησλ νπνίσλ ζπκπνινθνπνηνύλ Fe+3 θαη έηζη 

απνξξνθνύλ ην ζύλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ Fe 

ζην έδαθνο δεκηνπξγώληαο έι ιεηςε Fe ζηελ ξηδόζθαηξα 

γηα ηνπο θπηνπαζνγόλνπο κύθεηεο ή βαθηήξηα 



Αληαγσληζκόο γηα ρώξν θαη 
ζξεπηηθά ζηνηρεία 

Οξηζκέλνη κηθξννξγαληζκνί ηεο ξηδόζθαηξαο δξνπλ σο 

βηνινγηθά βηνθηόλα δηακέζνπ ηεο ηθαλόηεηαο ηνπο λα 

αληαγσλίδνληαη γηα ρώξν θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία ζηελ 

ξηδόζθαηξα εθηνπίδνληαο ηνπο πιεζπζκνύο ησλ 

θπηνπαζνγόλσλ 



Αληαγσληζκόο γηα ρώξν θαη 
ζξεπηηθά ζηνηρεία 
Σηειέρε βαθηεξίσλ ή κπθήησλ ηνπ ηδίνπ γέλνπο κε ηα 

θπηνπαζνγόλα ηα νπνία δελ παξνπζηάδνπλ όκσο θακία 

θπηνπαζνγόλν ηθαλόηεηα θαη κπνξνύλ λα απνηθήζνπλ ηελ 

ξηδόζθαηξα εηο βάξνο ηνπ θπηνπαζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ 

Σηειέρε Pseudomonas syringae ρσξίο θπηνπαζνγόλν ηθαλόηεηα 

όηαλ εκβνιηάζηεθαλ ζηελ ξηδόζθαηξα θπηώλ ηνκάηαο καδί κε ηα 

αληίζηνηρα θπηνπαζνγόλα ζηειέρε θαηάθεξαλ λα πεξηνξίζνπλ 

ζεκαληηθά ηελ πξνζβνιή ησλ θπηώλ 



Δλεξγνπνίεζε κεραληζκώλ άκπλαο 

Oξηζκέλα βαθηήξηα (Pseudomonas, Bacillus) θαη κύθεηεο 

(Fusarium, Trichoderma) έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα 

ελεξγνπνηνύλ κεραληζκνύο άκπλαο ησλ θπηώλ θαη ην 

θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη Δπαγώκελε Γηαζπζηεκαηηθή 

Αλζεθηηθόηεηα (Induced Systemic Resistance) 



Ενεργοποίηση μηχανισμών άμυνας 
Οι υηγανισυοί auuvac του Φυτού που ενεονοποιούνται είναι: 

1. Αυξημένη παραγωγή ενζύμων όπως χιτινάσες, 

υπεροξειδάσες, πολυφαινολικές οξειδάσες που καταλύουν 

τις κυτταρικές μεμβράνες των παθογόνων μυκήτων 

2. Παραγωγή φυτοαλεξινών - τοξικές ουσίες με βιοκτόνο δράση 

3. Εναπόθεση λιγνίνης ή φαινολικών στα επιδερμικά κύτταρα 

που έχουν προσβληθεί ώστε να περιοριστεί η περαιτέρω 

είσοδος του παθογόνου 



Μεηαβνιηζκόο νπζηώλ πνπ 
παξάγνληαη από ηα παζνγόλα 

Γηάθνξα βαθηήξηα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα παξάγνπλ 

έλδπκα πνπ κεηαβνιίδνπλ θαη απελεξγνπνηνύλ νπζίεο 

πνπ παξάγνπλ θπηνπαζνγόλνη κύθεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεραληζκνύ πξνζβνιήο ησλ θπηώλ 



Μεηαβνιηζκόο νπζηώλ πνπ 
παξάγνληαη από ηα παζνγόλα 
Βαθηήξηα Cladosporium, Bulkolderia cepacia, Pseudomonas 

solanacearum παξάγνπλ έλδπκα πνπ πδξνιύνπλ ην θνπδαξηθό 

νμύ πνπ είλαη ε νπζία πνπ παξάγεηαη από ηνλ κύθεηα Fusarium sp. 

θαη πξνθαιεί ζεκαληηθέο δεκηέο ζην ξηδηθό ζύζηεκα ησλ θπηώλ 



Άκεζνο παξαζηηηζκόο 

Γηάθνξνη κύθεηεο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα παξαζηηνύλ ηηο 

κπθειηαθέο πθέο ά ι ι σ λ κπθήησλ – θπηνπαζνγόλσλ 

δηαθόξσλ θπηώλ 



Μύκητες του γένους Trichoderma παρασιτίζουν συχνά 

μυκηλιακές υφές διαφόρων φυτοπαθογόνων μυκήτων όπως 

Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii 



Βιολογικά μυκητοκτόνα 

> Βακτήρια/Μύκητες για καταπολέμηση παθογόνων 

εδάφους 

> Βακτήρια/Μύκητες για καταπολέμηση 

παθογόνων φυλλώματος 



Βιολογικά Μυκητοκτόνα Φυλλώματος 

Εμπορικά σκευάσματα κυκλοφορούν στην 

παγκόσμια αγορά και περιέχουν σπόρια 

μυκήτων που δρουν εναντίον 

φυτοπαθογόνων μυκήτων φυλλώματος 



A Q 1 0 : Ampelomyces quisqualis παρασ\ι\ζε\ 
υφές και κονίδια των μυκήτων που προκαλούν 

την ασθένεια ωίδιο 


