
«Διερεύνηση της ανθεκτικότητας και καταγραφή της συχνότητας και της διασποράς μεταλλαγών ανθεκτικότητας στα 

εντομοκτόνα του πράσινου σκουληκιού Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) στη χώρα μας»

ΑγροΕΤΑΚ (MIS453350) ΚΥΠΕ 7719/Β36

Σκοπός
Το Helicoverpa armigera (πράσινο σκουλήκι) (Εικόνα 1) είναι ένα έντομο μεγάλης οικονομικής σημασίας με σημαντικά προβλήματα στην αντιμετώπιση του.

Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός των υφιστάμενων επίπεδων ανθεκτικότητας (Εικόνα 2), των μηχανισμών που διέπουν το φαινόμενο (Εικόνα 3)

αλλά και της δυναμικής ανάπτυξης ανθεκτικότητας στις εγκεκριμένες, για την καταπολέμησή του, δραστικές ουσίες. Θα χρησιμοποιηθεί βιολογικό υλικό από τη

Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, από περιοχές με ιστορικό ψεκασμών και ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας (Εικόνα 4).

Αποτελέσματα-Συζήτηση
Διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα ανθεκτικότητας για τα εντομοκτόνα της ομάδας των πυρεθροειδών

που εξετάστηκαν (Deltamethrin, L-cyhalothrin, Beta-cyfluthrin) κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα

(RF: 43,4-222,3) για τους πληθυσμούς του εντόμου από όλες τις περιοχές μελέτης ενώ αντίθετα

παρατηρήθηκε σχετική ευαισθησία στο Chlorpyriphos (RF: 3,72-4,8) καθώς και στις δραστικές

Emamectin benzoate (RF: 3,31-4,25) και Chlorantraniliprole (RF: 3,75-4,75) (Πίνακας 1). Ο

μηχανισμός που ελέγχει τα υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας στα πυρεθροειδή οφείλεται στην

συμμετοχή οξειδασών P450 (διαπίστωση της παρουσίας της οξειδάσης CYP337B3 στους

πληθυσμούς που εξετάσθηκαν). Τα αποτελέσματα της μελέτης θα συμβάλλουν σημαντικά και

άμεσα στην επιλογή βέλτιστων προγραμμάτων καταπολέμησης του πράσινου σκουληκιού στην

χώρας μας, στα πλαίσια προγραμμάτων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (IPM) καθώς και στη

διαχείριση της ανθεκτικότητάς του (IRM) με την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών

προϊόντων.

Εικόνα 2. Πρωτόκολλα χορήγησης εντομοκτόνων ουσιών (α) μέθοδος

τοπικής εφαρμογής (Topical application) (β) Μέθοδος εμβάπτισης

φύλλων σε διάλυμα εντομοκτόνου ουσίας (Leaf dip) (γ) Μέθοδος της

ενσωμάτωσης εντομοκτόνου ουσίας στην τροφή (Diet incorporation)

Εικόνα 1. Προνύμφη του H. armigera
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Στόχοι
 καταγραφή της ανθεκτικότητας σε διάφορα σκευάσματα, με κλασσικές βιοδοκιμές (Εικόνα 2),

 ανάπτυξη και εφαρμογή μοριακού διαγνωστικού για την παρακολούθηση της παρουσίας και συχνότητας της

βιοχημικής ανθεκτικότητας (Εικόνα 3)

 διατύπωση προτάσεων, βάση στοιχείων, για την ορθολογική διαχείρισή της φυτοπροστασίας και της ανθεκτικότητας

 διάδοση των αποτελεσμάτων, μέσω καταγραφής τους σε βάση δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης και της επιμόρφωσης

της παραγωγικής βάσης

Περιοχή I•

Περιοχή II•

Περιοχή III•

Περιοχή IV•

Εικόνα 4. Χάρτης της Ελλάδας όπου απεικονίζονται οι περιοχές

δειγματοληψιών για το H. armigera το καλοκαίρι του 2015

(Περιοχή I: Νομοί: Σερρών-Δράμας, Περιοχή II: Νομοί:

Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής-Ημαθίας-Πέλλας, Περιοχή III: Νομοί:

Λάρισας-Καρδίτσας και Περιοχή IV: Νομοί: Ξάνθης-Κομοτηνής-

Έβρου).
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Πληθυσμός-

αναφοράς
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N
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Δραστική ουσία: Deltamethrin
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Δραστική ουσία: Beta-cyfluthrin

3.724.087
0.658

(0.352-0.903)
240Περιοχή IV

4.83.227
0.845
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3.317.585
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Πληθυσμός-

αναφοράς
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mg/l

(95% CL)

N
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Δραστική ουσία: Emamectin benzoate

3.752.770
0.00030
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0.00008

(0.00006-0.00009)
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RFχ2

LD50

mg/gr diet

(95% CL)

N
Περιοχή 

προέλευσης 

πληθυσμού

Δραστική ουσία: Chlorantraniliprole

Πίνακας 1. Αποτελέσματα ανάλυσης τοξικότητας (Probit) από βιοδοκιμές πλήρους δόσης, για διάφορα

εντομοκτόνα σε προνύμφες άγριων καλοκαιρινών πληθυσμών του H. armigera του 2015 από την

Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα

N: ο συνολικός αριθμός προνυμφών, LD50 (Lethal dose for 50% mortality): συγκέντρωση που θανατώνει 50% του

πληθυσμού, X2: στατιστικό τεστ για έλεγχο της γραμμικότητας, 95% CL (confidence limits): όρια εμπιστοσύνης στο 95%, RF

(παράγοντας ανθεκτικότητας, RF=LD50 άγριου πληθυσμού/LD50 ευαίσθητού πληθυσμού ).

Δρ Μυρωνίδης Γιώργος

Email: geomironidis@gmail.com

Εικόνα 3. Διαγνωστική 

μέθοδος για την P450 

οξειδάση CYP337B3
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