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Εισαγωγή 
 
 
         Από αρχαιοτάτων χρόνων, ήταν γνωστό ότι έντοµα, µύκητες και µικροοργανισµοί 
απειλούσαν και κατέστρεφαν τις γεωργικές καλλιέργειες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
βοήθησε στην παρασκευή επιθυµητών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων που στόχευαν 
στην αύξηση και στην προστασία της αγροτικής παραγωγής. Η αλόγιστη όµως χρήση 
αυτών των προϊόντων, είχε ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον το οποίο ρυπάνθηκε 
αφάνταστα. Βλάβες επίσης παρατηρήθηκαν και στον άνθρωπο λόγω µεταφοράς των 
τοξικών χηµικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισµό µέσω της τροφικής  αλυσίδας. Η 
Πράσινη Χηµεία επιχειρεί τη µείωση  των επικίνδυνων χηµικών ουσιών και την 
εξεύρεση  φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών. Η χρήση νέων προϊόντων που 
στοχεύουν στη µείωση της τοξικότητας, όπως είναι το Spinosad και η φεροµόνη 
Lepidopteran, η χρήση του PAM (Polyacrylamide, πολυακρυλαµίδιο) για τη µείωση της 
διάβρωσης του εδάφους, η χρήση του TPA (Thermal Polyaspartate, θερµικός 
πολυασπαρτίτης) για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, η σύνθεση του DSIDA 
(Disodium Iminodiacetate, δινάτριο άλας του ιµινοδιοξικού οξέος)  και η µετατροπή της 
βιοµάζας των αποβλήτων προς λεβουλινικό οξύ που αποτελεί ανανεώσιµη πρώτη ύλη για 
τη σύνθεση µιας σειρά ενώσεων είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα Πράσινης Χηµείας 
στο χώρο των φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων. 
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Λιπάσµατα 
 
 
      Τα λιπάσµατα είναι ουσίες οργανικές ή ανόργανες, που χρησιµοποιούνται για τη 
βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης των γεωργικών καλλιεργειών, µε αποτέλεσµα την 
ποσοτική και ποιοτική απόδοση της συγκοµιδής. Τα λιπάσµατα αποτελούν πηγή τροφής 
για τα φυτά και παράγοντα χηµικής, φυσικοχηµικής και µικροβιολογικής βελτίωσης του 
εδάφους. Χωρίζονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες, τα οργανικά και τα χηµικά.  
      Στα οργανικά λιπάσµατα περιλαµβάνονται το φυσικό λίπασµα ( η κοπριά ζώων, 
ανθρώπων, πουλιών), η τύρφη, τα πριονίδια, τα υπολείµµατα οινοποιίας, ζυθοποιίας, τα 
φύκια, η στάχτη ξύλου και κάρβουνου, τα απορρίµµατα των πόλεων, οι  καλλιέργειες 
χλωρής κάλυψης (µετά από παράχωµα ώστε να σαπίσουν) που είναι η µηδική, ο  βίκος, 
το τριφύλλι κ.α. 
      Τα χηµ ικά λιπάσµατα είναι ενώσεις που παρασκευάζονται στα χηµικά εργοστάσια 
και περιέχουν άζωτο, φωσφόρο, κάλιο, τα τρία δηλαδή κύρια στοιχεία τροφής των 
φυτών. Στα χηµικά λιπάσµατα περιλαµβάνονται επίσης ο ασβέστης και ο φυσικός γύψος. 
Τα χηµικά λιπάσµατα εφόσον χρησιµοποιούνται σωστά, αυξάνουν την παραγωγή των 
φυτών και την ποιότητα των προϊόντων. 
      Τα χηµικά λιπάσµατα παρασκευάζονται µε τη µορφή των φωσφορούχων, 
αζωτούχων, καλιούχων λιπασµάτων, είτε χωριστά είτε ανάµικτα( µε ανάµιξη 2 ή 3 από 
τα παραπάνω τ ρία βασικά στοιχεία). Τα αζωτούχα λιπάσµατα, διακρίνονται από τη 
µορφή του αζώτου (νιτρικής µορφής, αµµωνιακής, νιτροαµµωνιακής ή οργανικής ).  
      Τα φωσφορούχα λιπάσµατα περιέχουν τον απαραίτητο φωσφόρο για τη θρέψη των 
φυτών. Τα καλιούχα λιπάσµατα είναι ανόργανες ουσίες που περιέχουν κάλιο χρήσιµο για 
την αύξηση της παραγωγικότητας των φυτών. Τα σύνθετα λιπάσµατα περιέχουν όχι 
λιγότερα από δυο στοιχεία απαραίτητα για τα φυτά, ταξινοµούνται ως διπλά ή τριπλά και  
χρησιµοποιούνται όταν χρειάζεται ταυτόχρονη λίπανση δυο στοιχείων. Όλα τα χηµικά 
λιπάσµατα είναι χρήσιµα για τα φυτά. Έχουν µεγάλη συγκέντρωση σε θρεπτικές ουσίες, 
µικρή περιεκτικότητα σε µη χρήσιµες, µικρό κόστος µεταφοράς, συσκευασίας, 
διατήρησης και διασκορπισµού στο έδαφος. Οι ποσότητες που χρησιµοποιούνται 
διαφέρουν κατά φυτό και σχετίζονται µε τη σύσταση του εδάφους.  
      Μεταπολεµικά, όλες σχεδόν οι  χώρες ανέπτυξαν την παραγωγή χηµικών 
λιπασµάτων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοτική γεωργική καλλιέργεια. Την 
πρώτη ύλη την προµηθεύονταν τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό της 
χώρας. Η Ελλάδα ανέπτυξε αρχικά την παραγωγή φωσφορούχων και αζωτούχων 
λιπασµάτων ενώ δεν έχει παραγωγή καλιούχων, τα οποία εισάγει.  
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Φυτοφάρµακα  
 
 
   Με την ονοµασία φυτοφάρµακα ή γεωργικά φάρµακα έχει επικρατήσει να 

ονοµάζονται συνολικά οι  τοξικές εκείνες ενώσεις που χρησιµοποιούνται για την 
καταπολέµηση των εχθρών των φυτών. Από την πλευρά των φυτών είναι βέβαια φάρµακα, 
αλλά το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι οι  βιοκτόνες τους ιδιότητες, ότι δηλαδή 
σκοτώνουν. Πράγµατι, ο  πιο αποτελεσµατικός τρόπος προστασίας όχι µόνο των φυτών 
αλλά και των φυτικών προϊόντων παραµένει η χρήση αυτών των επικίνδυνων ενώσεων, που 
εξολοθρεύουν έντοµα, µύκητες, αγριόχορτα, αρουραίους αλλά και ανθρώπους αν δεν 
τηρηθούν µέτρα προστασίας.  
      Η αντιµετώπιση των εχθρών των φυτών αποτελούσε ανέκαθεν µεγάλο πρόβληµα, µε 
κυριότερο στόχο τα έντοµα. Υπολογίζεται ότι ακόµη και σήµερα το 15% της παγκόσµιας 
συγκοµιδής φυτικών προϊόντων χάνεται εξαιτίας των εντόµων. Για πολύ καιρό τα χηµικά 
όπλα, τα εντοµοκτόνα, ήταν πρωτόγονα, όπως υπήρξαν και τα αληθινά όπλα. Οι αγρότες 
χρησιµοποιούσαν άλατα του χαλκού, του υδραργύρου και του αρσενικού, εκ των οποίων τα 
δυο τελευταία  είναι πολύ τοξικά, ώστε µερικές φορές προκαλούσαν περισσότερο βλάβες 
παρά ωφέλεια. Επίσης, µερικές ενώσεις που παράγουν τα φυτά, όπως η νικοτίνη (καπνός) , 
ήταν αρκετά αποτελεσµατικές, χωρίς όµως να παρουσιάζουν επιλεκτική τοξικότητα για τα 
έντοµα. 
     Σήµερα τα χρησιµοποιούµενα φυτοφάρµακα χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες.  
Τα εντοµοκτόνα µπορεί να αποτελούν την πιο γνωστή τάξη ενώσεων µε βιοκτόνες 
ιδιότητες, όµως τα φυτά έχουν και άλλους εχθρούς εκτός από τα έντοµα και χρειάζονται 
την ανάλογη προστασία µε ζιζανιοκτόνα και µυκητοκτόνα. 
     Τα εντοµοκτόνα ανάλογα µε τον τρόπο της δράσης τους διακρίνονται σε εντοµοκτόνα 
στοµάχου, αναπνοής και επαφής. Στην πρώτη περίπτωση δρουν πάνω στο πεπτικό σύστηµα 
των εντόµων, στη δεύτερη πάνω στο αναπνευστικό και στην τρίτη µε τη διείσδυση µέσα 
από την επιφάνεια του σώµατός τους. Δρουν πάνω στο πρωτόπλασµα, πάνω στην 
αναπνευστική αλυσίδα, πάνω στο νευρικό σύστηµα ή τέλος συνδυάζουνόλα τα ανωτέρω.  
     Τα ζιζανιοκτόνα (ή παρασιτοκτόνα) καταπολεµούν έναν άλλο εχθρό των καλλιεργειών, 
τα ζιζάνια, δηλαδή τα αγριόχορτα, τα οποία µε την ασύγκριτη ζωτικότητά τους στερούν τις 
θρεπτικές ύλες από τα καλλιεργούµενα φυτά και εµποδίζουν την ανάπτυξή τους. Τα ζιζάνια 
προκαλούν µεγαλύτερες ζηµιές από τα έντοµα, γι’ αυτό η αντιµετώπισή τους είναι πιο 
επιτακτική. Είναι φανερό ότι τα ζιζανιοκτόνα είναι ενώσεις µε δοµή και δράση τελείως 
διαφορετικές από εκείνες των εντοµοκτόνων.  
     Οι µύκητες αποτελούν έναν άλλο σοβαρό εχθρό των φυτών. Εναντίον τους 
χρησιµοποιούντα τα µυκητοκτόνα, ενώσεις µε εκλεκτική τοξικότητα για τους µύκητες όχι 
µόνο των φυτών αλλά και του ανθρώπου. Οι περισσότερες ενώσεις αυτής της κατηγορίας 
περιέχουν θείο σε ποικίλες µορφές, όπως σε άλατα που ονοµάζονται διθειοκαρβαµιδικά. Το 
στοιχειακό θείο και το διοξείδιο του θείου υπήρξαν τα πρώτα µυκητοκτόνα που 
αποδείχθηκαν αποτελεσµατικά για την εξόντωση των µυκήτων της αµπέλου και των 
βαρελιών του κρασιού. Μυκητοκτόνα ποικίλης χηµικής δοµής είναι ευρέως διαθέσιµα.   
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Μεταφορά των παρασιτοκτόνων στο περιβάλλον 1 

 
 

      Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος από παρασιτοκτόνα, είναι οι 
ψεκασµοί γεωργικών περιοχών από το έδαφος ή από αεροπλάνα. Οι ενώσεις αυτές 
προσροφώνται ισχυρά τόσο στο έδαφος όσο και στα αιωρούµενα σωµατίδια της 
ατµόσφαιρας. Με τις βροχές, ένα µέρος από τα παρασιτοκτόνα που βρίσκονται στο έδαφος 
ή στα  α ιωρούµενα σωµατίδια της ατµόσφαιρας µεταφέρονται στα φυσικά νερά. Η 
µεταφορά αυτή είναι µεγαλύτερη την άνοιξη (Ιανουάριος-Απρίλιος), γεγονός που οφείλεται 
στο λιώσιµο των πάγων, τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τη µικρή κάλυψη του εδάφους. Όλες 
αυτές οι  ενώσεις είναι ελάχιστα διαλυτές στο νερό και µάλιστα η διαλυτότητά τους 
ελαττώνεται µε την αύξηση της αλατότητας των νερών.  
     Τα παρασιτοκτόνα, κυρίως τα χλωριωµένα, στα φυσικά νερά είναι ανθεκτικά σε 
υδρόλυση και οξείδωση. Αντίθετα, προσροφώνται στα ιζήµατα των πυθµένων, όπου 
υφίστανται µικροβιακή επίδραση και µετατρέπονται σε διάφορους µεταβολίτες. Η ταχύτητα 
αυτής της βιοαποικοδόµησης είναι πάρα πολύ µικρή µε αποτέλεσµα τα ιζήµατα να 
λειτουργούν ως µέσα αποθήκευσης αυτών των ενώσεων. Στο σχήµα 1, απεικονίζεται η τύχη 
µιας οργανικής χηµικής ουσίας στο περιβάλλον.  
 

                       
 

  Σχήµα 1. Σχηµατική παράσταση της τύχης µιας οργανικής χηµικής ουσίας στο 
περιβάλλον. 

 
 

      Η προσρόφηση όλων των παρασιτοκτόνων στα υδροχαρή φυτά είναι ταχεία. Η 
ηµιπερίοδος ζωής τους στους ιστούς ποικίλλει ανάλογα µε το είδος του φυτού. Μια εξίσου 
σηµαντική  µε τη συσσώρευση παράµετρος είναι η τοξικότητα των ενώσεων αυτών.  
     Ο µηχανισµός µε τον οποίο τα παρασιτοκτόνα εµφανίζουν τα τοξικά τους φαινόµενα 
στους διάφορους οργανισµούς δεν έχει πλήρως διερευνηθεί. Πάντως, πιστεύεται ότι, επειδή 
οι ενώσεις αυτές είναι λιποδιαλυτές, διαλύονται στη µεµβράνη λίπους που περιβάλλει τις 
ίνες των νεύρων και παρεµποδίζουν τη µεταφορά ιόντων προς ή από την ίνα. Η 
παρεµπόδιση αυτή προκαλεί ρίγη, σπασµούς και τελικά το θάνατο.    
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 Η πράσινη προσέγγιση  
 

  
       Η Πράσινη Χηµεία είναι ένας σχετικά πρόσφατος κλάδος της επιστήµης της Χηµείας, 
ο οποίος ασχολείται µε το σχεδιασµό χηµικών προϊόντων και διεργασιών µε στόχο τη 
µείωση ή τον µηδενισµό της χρήσης επιβλαβών προς το περιβάλλον χηµικών ουσιών και 
ενώσεων.  
      Η φιλοσοφία της Πράσινης Χηµείας πρέπει να γίνει σε όλους γνωστή διότι απώτερος 
της στόχος είναι η διατήρηση της ποιότητας ζωής που έχει πετύχει η κοινωνία µέσω της 
Χηµείας αλλά και η περαιτέρω προώθηση των τεχνολογικών επιτευγµάτων της Χηµείας 
κατά τρόπο βιώσιµο.  

 
 
      Με γνώµονα τις 12 γνωστές αρχές της Πράσινης Χηµείας, περιγράφονται στη συνέχεια 
συγκεκριµένες εναλλακτικές εφαρµογές στη γνωστή µέχρι τώρα χρήση λιπασµάτων και  
φυτοφαρµάκων.                                                                                               

 
 
 
 
Εφαρµογές της Πράσινης Χηµείας  
 
 
Η χρήση του PAM πολυακρυλαµιδίου (Polyacrylamide, πολυακρυλαµίδιο) για τη 
µείωση της διάβρωσης του  εδάφους 2 

 
      Η διάβρωση του εδάφους εξαιτίας της χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων 
αποτελούσε πάντοτε ένα µεγάλο πρόβληµα στο χώρο της γεωργίας. Μια λύση δόθηκε µε 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας του πολυακρυλαµιδίου (PAM) από µια ο µάδα 
επιστηµόνων του Πανεπιστηµίου Northwest των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής.  
    Τα αποτελέσµατα της χρήσης του PAM ήταν θεαµατικά καθώς µέσα σε τρία χρόνια 
από την εφαρµογή του συγκεκριµένου τρόπου χρήσης του, εξοικονοµήθηκαν περίπου 12 
εκατοµµύρια τόνοι εδάφους.  
     Το κλειδί της ανάπτυξης της τεχνολογίας του PAM είναι η σωστή αντίδραση του 
πολυµερούς µε τα συστατικά του εδάφους. Οι βέλτιστες συνθήκες της τεχνικής, 
προβλέπουν τον διασκορπισµό του πολυµερούς στην επιφάνεια του εδάφους και την 
ανάµιξή του µε αυτό σε ένα βάθος έως 15 εκατοστών.  
      Η µέθοδος είναι αρκετά αποτελεσµατική αλλά το υψηλό κόστος που τη συνοδεύει 
την καθιστά ελάχιστα πρακτική για την γεωργία. Πρόκειται για µια τεχνική που είναι 
ισοδύναµη ίσως και πιο αποδοτική από προηγούµενες τεχνικές, σχετικές µε τη 
συντήρηση του εδάφους. Η χρήση του PAM υποστηρίζει την αγροτική παραγωγή καθώς 
εκατοµµύρια τόνοι εδάφους καθώς επίσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων παραµένουν 
στην αγροτική καλλιεργούµενη έκταση .  
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AGROTAIN   Ν - (n - βούτυλο) τριφωσφορικό τριαµίδιο 3 

 
       Η ουρία αποτελεί  πηγή αζώτου,  γονιµοποιεί το έδαφος, συγχωνεύεται εύκολα και 
γρήγορα µε τα συστατικά διαφόρων λιπασµάτων µε στόχο την κατασκευή λιπασµάτων 
που περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά ταυτόχρονα. Για τους λόγους αυτούς οι 
πωλήσεις της έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. 
      Παρά τα σηµαντικά της πλεονεκτήµατα έναντι άλλων πηγών αζώτου, ένα σοβαρό 
µειονέκτηµα της ουρίας είναι η τάση που παρουσιάζει να χάνει ένα σηµαντικό ποσοστό 
αζώτου µέσω της εξαέρωσης της αµµωνίας   (H2O +H2NCONH2 → 2NH3 + CO2).  
     Το AGROTAIN  το οποίο περιέχει το  Ν - (n - βούτυλο) τριφωσφορικό τριαµίδιο  
(NBPT), χρησιµοποιείται ως ένζυµο το οποίο εµποδίζει την υδρόλυση της ουρίας. Αυτή 
η δράση είναι το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ του ενζύµου και του 
αναστολέα της ουρεάσης.  
     Δεν έχουν σηµειωθεί προβλήµατα από την εναπόθεση του AGROTAIN στις 
αγροτικές καλλιέργειες και αυτό το γεγονός καθιστά την τεχνική φιλική προς το 
περιβάλλον . 
 
 
Μετατροπή της βιοµάζας των αποβλήτων προς λεβουλινικό οξύ 4 

 
     Η µετατροπή της βιοµάζας των αποβλήτων προς λεβουλινικό οξύ είναι µια διαδικασία 
αρκετά οικονοµική η οποία απαιτεί εφαρµογή υψηλών θερµοκρασιών. Υλικά όπως είναι 
ο πολτός και το µη ανανεώσιµο χαρτί , στερεά απόβλητα αλλά και αγροτικά ιζήµατα 
µπορούν εύκολα να µετατραπούν προς λεβουλινικό οξύ το οποίο αποτελεί ανανεώσιµη 
πρώτη ύλη. Το ίδιο το οξύ µπορεί να επεξεργαστεί και να µετατραπεί µε τη σειρά του σε 
διάφορες χηµικές ενώσεις όπως παραστατικά φαίνεται στο σχήµα 2. Ορισµένες από τις 
ενώσεις αυτές, όπως είναι τα τετράυδροφουράνια, χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση 
µυκητοκτόνων.   
 

O

OH
Ακρυλικό	  οξύ O

O

OH

Λεβουλινικό	  οξύ

O

OH

O

HO

Σουκινικό	  οξύ

O

O

O

O

γ-‐βούτυλολακτόνη
Μέθυλο-‐τετραυδροφουράνιο

Τετραυδροφουράνιο

 
 
 
Σχήµα 2. Μετατροπή του λεβουλινικού οξέος προς άλλες χηµικές ενώσεις      
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Χρήση του TPA  (Thermal Polyaspartate, θερµικός  πολυασπαρτίτης) 5 

 
      O θερµικός πολυασπαρτίτης (TPA), είναι ένα υδατοδιαλυτό πολυπεπτίδιο το οποίο 
παράγεται κατά τον θερµικό πολυµερισµό του ασπαρτικού οξέος. Χρησιµοποιείται κατά 
την παραγωγή του πετρελαίου ως αναστολέας της διάβρωσης, ως συστατικό προϊών 
περιποίησης του σώµατος καθώς επίσης και σε διάφορες φαρµακευτικές εφαρµογές.  
     Στην γεωργία, χρησιµοποιείται σε µικρά ποσά µε σκοπό την αύξηση της 
απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών από τα φυτά. Συγκεκριµένα το TPA 
αναµιγνύεται µε τα λιπάσµατα και σ υµβάλλει στην αύξηση της ικανότητάς τους να 
δεσµεύουν θρεπτικά κατιόντα όπως είναι : K+, Ca2+ , NH4

+ . Η διαδικασία παρασκευής 
του φαίνεται στο σχήµα 3.  
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Σχήµα 3.  Παραγωγή του TPA    
 
 
    Αρχικά το ασπαρτικό οξύ (Ι) θ ερµαίνεται στους 180 0C και µετατρέπεται στο 
αντίστοιχο πολυσουκινιµίδιο (ΙΙ). Ίχνη του πολυσουκινιµιδίου υδρολύονται και δίνουν 
τελικά το TPA (III).  
    Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση του TPA, εκτός των άλλων, συµβάλλει 
και στην αύξηση  της αποτελεσµατικότητας συγκεκριµένων παρασιτοκτόνων (Diazinon, 
Lorsban, Malathion, Orthene κ.α) γεγονός που το καθιστά ακόµα πιο σηµαντικό διότι 
έτσι περιορίζονται οι  ποσότητές τους και ελαττώνονται οι  τοξικές τους επιδράσεις στο 
περιβάλλον και στον άνθρωπο.  
 
 
Spinosad 5 

 
     Πρόκειται για ένα νέο φυσικό προϊόν το οποίο παρουσιάζει υψηλή 
αποτελεσµατικότητα στον έλεγχο διαφόρων εντόµων. Αποµονώθηκε ύστερα από έρευνες 
πολλών ετών από ένα δείγµα εδάφους σε µια περιοχή της Καραϊβικής.   
     Το spinosad είναι ένα µίγµα δυο γνωστών µεταβολιτών, των Spinosyl A και D        ( 
βλ. σχήµα 4). Ύστερα από αναλύσεις  σε θηλαστικά και πουλιά αποδείχτηκε ότι δεν είναι 
καθόλου τοξικό, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα δηµοφιλές. Κύριο χαρακτηριστικό 
του είναι ότι επιδεικνύει γρήγορη απορρόφηση από τα έντοµα κάτι που είναι ασυνήθιστο 
για ένα βιολογικό προϊόν .   
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    Ο µηχανισµός δράσης του συνίσταται στη διέγερση του νευρικού συστήµατος των 
εντόµων κάτι που οδηγεί σε αδρανοποίηση του µυϊκού συστήµατος και κατά  επέκταση 
σε ολική παράλυση.  
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Σχήµα 4. Δοµή του Spinosad  
 
 
 
Καταλυτική αφυδρογόνωση της διαιθανολαµίνης  5 

 
     Το DSIDA (Disodium iminodiacetate, δινάτριο άλας του ι µινοδιοξικού οξέος) 
αποτελεί το κλειδί για τη σύνθεση ενός φιλικού προς το περιβάλλον ζιζανιοκτόνου. Μια 
γνωστή διαδικασία για την παραγωγή του DSIDA είναι η αντίδραση Strecker για την 
οποία απαιτούνται µια σειρά αντιδραστηρίων που είναι η αµµωνία, το υδροκυάνιο, το 
υδροχλωρικό οξύ και η φορµαλδεΰδη. Η τοξικότητα των συγκεκριµένων αντιδραστηρίων 
αλλά και η υψηλή αναλογία προϊόντων προς απόβλητα, καθιστούν τη συγκεκριµένη 
διαδικασία ιδιαίτερα επιβλαβή για το περιβάλλον.  
     Εναλλακτικά, για τη σύνθεση του DSIDA προτάθηκε η αφυδρογόνωση της 
διαιθανολαµίνης παρουσία καταλύτη χαλκού. Η συγκεκριµένη διαδικασία πλεονεκτεί της 
αντίδρασης Strecker καθώς τα χρησιµοποιούµενα αντιδραστήρια είναι λιγότερο τοξικά 
και η συνολική αντίδραση, που περατώνεται σε λιγότερα στάδια, δεν συνοδεύεται από 
δηµιουργία επιβλαβών αποβλήτων.  
     Η προτεινόµενη τεχνική κατάλυσης, εκτός της παραγωγής του DSIDA, µπορεί να 
εφαρµοστεί για την προετοιµασία και άλλων γεωργικών και φαρµακευτικών χηµικών 
ενώσεων.  
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Σχήµα 5. Σύνθεση του DSIDA µέσω της καταλυτικής αφυδρογόνωσης της 
διαιθανολαµίνης. 
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Captan 6 

 
     Ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της κατηγορίας των µυκητοκτόνων 
επαφής που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι οι  σουλφοναµίδες που ενευρίσκονται στα 
σκευάσµατα όπως είναι το Captan, το Folpet και το  Difoltan. Η αρχική αντίδραση σε όλα 
αυτά τα µυκητοκτόνα, όπως φαίνεται και από το σχήµα 6, είναι η Diels -Alder προσθήκη 
βουταδιενίου στον  µηλεινικό ανυδρίτη.  
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Σχήµα 6. Αντίδραση Diels -Alder για τη σύνθεση του Captan.  
 
     Πολλές Diels -Alder αντιδράσεις επιταχύνονται όταν λαµβάνουν χώρα σε οργανικούς 
διαλύτες και µη ανακτήσιµα οξέα κατά Lewis όπως το χλωριούχο αργίλιο. Και στις δυο 
αυτές περιπτώσεις, έχουµε παραδείγµατα Πράσινης Χηµείας όπου αυτές οι  αντιδράσεις 
λαµβάνουν χ ώρα γρήγορα χωρίς τη χρησιµοποίηση των καταλυτών ή οργανικών 
διαλυτών.  
 
 
2,2,5 – τριυποκατεστηµένα τετραυδροφουράνια 7 

 
      Πρόκειται για µια νέα κατηγορία µυκητοκτόνων των οποίων η σύνθεση περιλαµβάνει 
την  Diels –Alder αντίδραση. Ο Saksena βρήκε ότι η  αντίδραση προχωρά µε  ποσοτική 
απόδοση όταν το νερό χρησιµοποιηθεί ως διαλύτης, ενώ στους οργανικούς διαλύτες 
λαµβάνεται ένα  σύνθετο µίγµα προϊόντων.   
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Σχήµα 7. Αντίδραση Diels –Alder µε διαλύτη νερό.  
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Carbaryl 8,9 

 
 
     Το Carbaryl είναι ένα εντοµοκτόνο το οποίο παρασκευάστηκε από τη βιοµηχανία 
Bhopal από δύο πολύ επικίνδυνες ουσίες, το φωσγένιο και το µεθυλοισοκυάνιο (MIC) 
όπως φαίνεται στο σχήµα 8.  
 
 

CH3NH2 + COCl2 CH3NCO

OCONHCH3OH

MIC Carbaryl  
 
 
Σχήµα 8. Παρασκευή του  Carbaryl . 
 
 
 
 
       Το Δεκέµβριο του 1984 έλαβε χώρα η χειρότερη παγκόσµια χηµική καταστροφή µε 
πάνω από 3000 νεκρούς και 50.000 τραυµατίες.  
Το ατύχηµα οφειλόταν στην είσοδο Η 2Ο σε µια δεξαµενή αποθήκευσης του 
µεθυλοισοκυανικού. Για αυτό το λόγο προτιµήθηκε το Carbaryl να παρασκευάζεται 
χωρίς το MIC να παραµένει αποθηκευµένο. Η παρασκευή του λοιπόν έγινε µε ασφαλείς 
συσκευές έτσι ώστε να αποφεύγεται η αποθήκευση τόσο του MIC όσο και του 
φωσγενίου. Το φωσγένιο παρασκευάστηκε in situ ενώ η χρήση του  µεθυλοισοκυανικού 
αποφεύχθηκε µε την αντίδραση της ναφθόλης µε φωσγένιο και µετέπειτα την αντίδραση 
του χλωροφορµίου µε µεθυλαµίνη.  
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Σχήµα 9. Εναλλακτική σύνθεση του Carbaryl 
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In vivo σύνθεση της φεροµόνης Lepidopteran 10,11 

 
     Οι φεροµόνες, σεξουαλικές ορµόνες των εντόµων,   χρησιµοποιούνται παγκοσµίως 
για τον έλεγχο των εντόµων µε µεγάλη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια. Αντιθέτως µε τα 
κοινά εντοµοκτόνα, δεν είναι καθόλου τοξικές γεγονός που τις καθιστά άκρως φιλικές 
προς το περιβάλλον. Παρόλα αυτά, το υψηλό κόστος της σύνθεσηής τους αποτελεί το 
σηµαντικότερο µειονέκτηµά τους.  
     Ο Dr. Douglas C. Knipple σχεδίασε τη σύνθεση µιας φεροµόνης µε γνώµονα το 
χαµηλό κόστος και τη χαµηλή τοξικότητα για τον έλεγχο των εντόµων. Η φεροµόνη αυτή 
ήταν η Λεπιδοπτεράνη η οποία και παρασκευάστηκε in vivo µε τη χρήση εξειδικευµένης 
µοριακής και γενετικής τεχνολογίας. Ο οικονοµικός σχεδιασµός από τη µια και η 
αποτελεσµατικότητα από την άλλη καθιστούν τη συγκεκριµένη φεροµόνη κατάλληλη για 
την προστασία των φυτών από τα έντοµα. 
 
 
 
 
 
 
Συµπεράσµατα 
 
     Οι συγκεκριµένες εφαρµογές στο χώρο των λιπασµάτων και των φυτοφαρµάκων 
αναδεικνύουν τη χρησιµότητα της Πράσινης Χηµείας στη διατήρηση της ποιότητας ζωής 
και στη βιώσιµη ανάπτυξη. Οι αρχές της πρέπει να γίνουν βίωµα όλων  έτσι ώστε η 
ρύπανση του περιβάλλοντος να περιοριστεί προς όφελος του ανθρώπου.  
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