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O O υπονομευτής της τομάτας  υπονομευτής της τομάτας  Tuta absolutaTuta absoluta



  

Βιολογικός κύκλοςΒιολογικός κύκλος του  του  Tuta absolutaTuta absoluta

1) Σύζευξη

2) Εύρεση ξενιστή

3) Ωοθεσία – έως 260 αυγά



  



  

Βιολογικός κύκλοςΒιολογικός κύκλος του  του  Tuta absolutaTuta absoluta

1) Σύζευξη

2) Εύρεση ξενιστή

3) Ωοθεσία – έως 260 αυγά

4) Εκκόλαψη και ανάπτυξη προνύμφης



  

Η προνύμφη προσβάλλει μόνο το υπέργειο μέρος 

Φύλλα

Καρπούς

Νεαρά στελέχη (σπάνια)

Βιολογικός κύκλοςΒιολογικός κύκλος του  του  Tuta absolutaTuta absoluta



  

Βιολογικός κύκλοςΒιολογικός κύκλος του  του  Tuta absolutaTuta absoluta

1) Σύζευξη

2) Εύρεση ξενιστή

3) Ωοθεσία – έως 260 αυγά

4) Εκκόλαψη και ανάπτυξη προνύμφης

5) Νύμφωση (στα φύλλα ή στο έδαφος)



  

Βιολογικός κύκλοςΒιολογικός κύκλος του  του  Tuta absolutaTuta absoluta

Χωρίς διάπαυση σε 
θερμοκρασίες  έως 8 oC     1) Σύζευξη

2) Εύρεση ξενιστή

3) Ωοθεσία – έως 260 αυγά

4) Εκκόλαψη και ανάπτυξη προνύμφης

5) Νύμφωση (στα φύλλα ή στο έδαφος)

6) Έξοδος ενηλίκου 

29 ημέρες
από 24-76 ημέρες



  

O O υπονομευτής της τομάτας  υπονομευτής της τομάτας  Tuta absolutaTuta absoluta

• Τομάτα 
• Μελιτζάνα
• Πατάτα 
• Πιπεριά 

• Φασόλι – πολύ σπάνια

Κύρια καλλιεργούμενα είδη που προσβάλλει 



  

O O υπονομευτής της τομάτας  υπονομευτής της τομάτας  Tuta absolutaTuta absoluta

Αγριοτοματιά ή Στύφνος (Solanum nigrum)

Τάτουλας (Datura stramonium)

Γερμανός ή Σολανό (Solanum elaeagnifolium)

Αυτοφυή είδη (ζιζάνια) που προσβάλλει 



  

Αγριοτοματιά (*)

(*) Το φυτό αυτό φιλοξενεί μεγάλους πληθυσμούς του αρπακτικού Macrolophus 
pygmaeus που είναι το κλειδί στην καταπολέμηση του Tuta absoluta.



  

Τάτουλας



  

Γερμανός



  

O O υπονομευτής της τομάτας  υπονομευτής της τομάτας  Tuta absolutaTuta absoluta

Εισαγωγή 
- βιολογία εντόμου
- ζημιές
- φυτά ξενιστές

Η εισβολή του εντόμου σε Ευρώπη & Ελλάδα

Μέτρα αντιμετώπισης

Σημερινή γεωργική πράξη



  

O O υπονομευτής της τομάτας  υπονομευτής της τομάτας  Tuta absolutaTuta absoluta στον Κόσμο (πριν το 2007) στον Κόσμο (πριν το 2007)

Tuta absoluta



  

O O υπονομευτής της τομάτας  υπονομευτής της τομάτας  Tuta absolutaTuta absoluta στην Ευρώπη -  2007 στην Ευρώπη -  2007

2007



  

O O υπονομευτής της τομάτας  υπονομευτής της τομάτας  Tuta absolutaTuta absoluta στην Ευρώπη -  2008 στην Ευρώπη -  2008

Αλγερία Αλγερία 

Μαρόκο 

2008



  

O O υπονομευτής της τομάτας  υπονομευτής της τομάτας  Tuta absolutaTuta absoluta στην Ευρώπη -  2009 στην Ευρώπη -  2009

Αλγερία Αλγερία 

Μαρόκο 

2009



  

O O υπονομευτής της τομάτας  υπονομευτής της τομάτας  Tuta absolutaTuta absoluta στην Ευρώπη -  2010 στην Ευρώπη -  2010

Αλγερία 

Μαρόκο 

2010



  

O O υπονομευτής της τομάτας  υπονομευτής της τομάτας  Tuta absolutaTuta absoluta στην Ελλάδα  στην Ελλάδα 

Ιούνιος - Ιούλιος 
2009

Πρώτη
Αναφορά



  

O O υπονομευτής της τομάτας  υπονομευτής της τομάτας  Tuta absolutaTuta absoluta στην Ελλάδα  στην Ελλάδα 

Νοέμβριος 
2009

- 32 νομούς 
- 12 περιφέρειες

Επίσημα 
Αποτελέσματα 
επισκοπήσεων

Η  Τ. absoluta 
βρέθηκε σε : 



  

O O υπονομευτής της τομάτας  υπονομευτής της τομάτας  Tuta absolutaTuta absoluta

Εισαγωγή 
- βιολογία εντόμου
- ζημιές
- φυτά ξενιστές

Η εισβολή του εντόμου σε Ευρώπη & Ελλάδα

Μέτρα αντιμετώπισης

Σημερινή γεωργική πράξη



  

Μέτρα αντιμετώπισης της προσβολήςΜέτρα αντιμετώπισης της προσβολής

- Σωστή και έγκαιρη αναγνώριση της προσβολής

- Μείωση της πίεσης μολύσματος

- Μείωση της προσβολής 
 με εντομοκτόνα
 με άλλα μέσα



  

Σωστή και έγκαιρη αναγνώριση της προσβολής

Στα αρχικά στάδια μοιάζει αρκετά με προσβολή 
από υπονομευτή φύλλων Liriomyza spp. (κ. σιδηρόδρομος)
και δύσκολα αξιολογείται

Προσβολή σε φύλλα

Tuta absoluta Liriomyza spp.



  

Σωστή και έγκαιρη αναγνώριση της προσβολής

Tuta absoluta

Προσβολή σε φύλλα

Liriomyza spp.



  

Σωστή και έγκαιρη αναγνώριση της προσβολής

Προσβολή σε φύλλα & καρπούς

Tuta absoluta Φθοριμαία

Tuta absoluta και Φθοριμαία της πατάτας (Phthorimaea  operculella)

Πανομοιότυπη προσβολή   



  

Σωστή και έγκαιρη αναγνώριση της προσβολής

Tuta absoluta

Διαφορές Tuta absoluta και Phthorimaea  operculella

Φθοριμαία



  

Tuta absoluta

Φθοριμαία



  

Σωστή και έγκαιρη αναγνώριση της προσβολής

Διαφορές Tuta absoluta και Φθοριμαίας

Tuta absoluta Φθοριμαία



  

Σωστή και έγκαιρη αναγνώριση της προσβολής

Φερομονικές παγίδες



  

Σωστή και έγκαιρη αναγνώριση της προσβολής

Αναγνώριση Tuta absoluta σε κολλητικό πάτο παγίδας

Tuta absoluta



  

Μέτρα αντιμετώπισης της προσβολήςΜέτρα αντιμετώπισης της προσβολής

- Σωστή και έγκαιρη αναγνώριση της προσβολής

- Μείωση της πίεσης του πληθυσμού

- Μείωση της προσβολής 
  ● με εντομοκτόνα

 ● με άλλα μέσα



  

Μέτρα μείωση της πίεσης του πληθυσμούΜέτρα μείωση της πίεσης του πληθυσμού

- Παρεμπόδιση εισόδου ενηλίκων στο θερμοκήπιο

- Μείωση του πληθυσμού των ενηλίκων 

- Μείωση της ικανότητας ωοθεσίας 



  

Μέτρα μείωση της πίεσης μολύσματοςΜέτρα μείωση της πίεσης μολύσματος

- Παρεμπόδιση εισόδου ενηλίκων στην θερμοκηπιακή καλλιέργεια

• Προθάλαμος στην είσοδο του θερμοκηπίου με αυτόματες πόρτες

• Εντομοστεγές δίχτυ στα παράθυρα και στα ανοίγματα οροφής 
   (0,27 x 0,77 mm, 30% μείωση αερισμού) 

• Επιμελής κάλυψη ανοιγμάτων και σχισμών στο πλαστικό κάλυψης



  

Μέτρα μείωση της πίεσης μολύσματοςΜέτρα μείωση της πίεσης μολύσματος

- Παρεμπόδιση εισόδου ενηλίκων στην θερμοκηπιακή καλλιέργεια

• Προθάλαμος στην είσοδο του θερμοκηπίου με αυτόματες πόρτες
• Εντομοστεγές δίχτυ στα παράθυρα και στα ανοίγματα οροφής 
   (0,27 x 0,77 mm, 30% μείωση αερισμού) 
• Επιμελής κάλυψη ανοιγμάτων και σχισμών στο πλαστικό κάλυψης

• Υγιές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό από τα σπορεία 

• Καταστροφή φυτικών υπολειμμάτων της προηγούμενης
   καλλιέργειας



  

Μέτρα μείωση της πίεσης μολύσματοςΜέτρα μείωση της πίεσης μολύσματος

- Παρεμπόδιση εισόδου ενηλίκων στην θερμοκηπιακή καλλιέργεια

• Προθάλαμος στην είσοδο του θερμοκηπίου με αυτόματες πόρτες
• Εντομοστεγές δίχτυ στα παράθυρα και στα ανοίγματα οροφής 
   (0,27 x 0,77 mm, 30% μείωση αερισμού) 
• Επιμελής κάλυψη ανοιγμάτων και σχισμών στο πλαστικό κάλυψης

• Υγιές φυτικό υλικό από τα σπορεία 

• Καταστροφή φυτικών υπολειμμάτων της προηγούμενης
   καλλιέργειας

•  Ψεκασμός θερμοκηπίου εξωτερικά (τοιχώματα / δίκτυα) 



  

Μέτρα μείωση της πίεσης μολύσματοςΜέτρα μείωση της πίεσης μολύσματος

- Παρεμπόδιση εισόδου ενηλίκων στην θερμοκηπιακή καλλιέργεια

- Μείωση του πληθυσμού των ενηλίκων 
Εντομοκτόνα με δράση στα ενήλικα (ακμαιοκτόνα) ( ; ; )
Μαζική παγίδευση με παγίδες φωτός ( ; ; ; )
Κατεργασία εδάφους / Ψεκασμός εδάφους ( ; ; ; )



  

Μέτρα μείωση της πίεσης μολύσματοςΜέτρα μείωση της πίεσης μολύσματος

- Παρεμπόδιση εισόδου ενηλίκων στην θερμοκηπιακή καλλιέργεια

- Μείωση του πληθυσμού των ενηλίκων 
Εντομοκτόνα με δράση στα ενήλικα (ακμαιοκτόνα) ( ; ; )
Μαζική παγίδευση με παγίδες φωτός ( ; ; ; )

     Κατεργασία εδάφους / Ψεκασμός εδάφους ( ; ; ; )

- Μείωση της ικανότητας ωοθεσίας 
      Μαζική παγίδευση αρσενικών με φερομόνες 

Αγονιμοποίητα στείρα θηλυκά άτομα
 Διαδεδομένη πρακτική χωρίς έγκριση από το ΥΠΑΑΤ 



  

Μέτρα αντιμετώπισης της προσβολήςΜέτρα αντιμετώπισης της προσβολής

- Σωστή και έγκαιρη αναγνώριση της προσβολής

- Μείωση της πίεσης μολύσματος

- Μείωση της προσβολής 
 με εντομοκτόνα
 με άλλα μέσα



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με εντομοκτόναΜέτρα μείωσης της προσβολής με εντομοκτόνα 

(*): Ο πίνακας παρουσιάζει τη συνολική εικόνα με τα σκευάσματα που είχαν κατά καιρούς προσωρινή ή έχουν οριστική 
έγκριση για την αντιμετώπιση του Tuta absoluta. Η εικόνα των εγκρίσεων είναι ρευστή και είναι πιθανό ο πίνακας να μην 
αντικατροπρίζει την παρούσα κατάσταση.



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με εντομοκτόναΜέτρα μείωσης της προσβολής με εντομοκτόνα 

Αργεντινή:

Ανθεκτικό σε οργανοφωσφορικά, πυρεθρινοειδή, 
ρυθμιστές αύξησης

Ανθεκτικοί πληθυσμοί εγκαταστάθηκαν στην 
Ευρώπη.

ΑνθεκτικότηταΑνθεκτικότητα  σε εντομοκτόνασε εντομοκτόνα



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με εντομοκτόναΜέτρα μείωσης της προσβολής με εντομοκτόνα 
ΑνθεκτικότηταΑνθεκτικότητα  σε εντομοκτόνασε εντομοκτόνα

Χρήση εντομοκτόνων μόνον όταν απαιτείται

Εναλλαγή εντομοκτόνων από διαφορετική ομάδα

Βασικός κανόνας

Αποφυγή εφαρμογής της ίδιας ομάδας σε διαδοχικές γενιές

Παράθυρο εφαρμογής 30 ημερών (~ μία γενιά)

Εφαρμογή μίας ομάδας για 30 ημέρες

Αποφυγή της για τις επόμενες 60 ημέρες



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με εντομοκτόναΜέτρα μείωσης της προσβολής με εντομοκτόνα 

ΑνθεκτικότηταΑνθεκτικότητα  σε εντομοκτόνασε εντομοκτόνα

Παράθυρα επέμβασηςΠαράθυρα επέμβασης

Αποφυγή της 

Ομάδας Β

    0-30 ημέρες       |     30-60 ημέρες      |    60-90 ημέρες   |     90-120 ημέρες   |    120-150 ημέρες

Ομάδα Α Αποφυγή της Ομάδας Α Ομάδα Α
Αποφυγή της 

Ομάδας Α

Ομάδα Β Αποφυγή της Ομάδας Β Ομάδα Β

Αποφυγή της Ομάδας Γ Ομάδα Γ Αποφυγή της Ομάδας Γ

(Πηγή: IRAC Lepidoptera Working Group, www.irac-online.org)

Διαδοχή των ομάδων τρόπου δράσης στην καλλιεργητική περίοδο



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσαΜέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσα

Αρπακτικά
Εντομοπαθογόνοι νηματώδεις

Παρασιτοειδή (Trichogramma spp. – παρασιτοειδές των αυγών)
Εντομοπαθογόνοι μύκητες (Beauveria bassiana)

(Δεν θα μας απασχολήσουν προς το παρόν)

Με παράγοντες βιολογικού ελέγχου



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσαΜέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσα

Αρπακτικά

Μακρόλοφους - Macrolophus pygmaeus 

Νεζιντιόκορις - Nesidiocoris tenuis 



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσαΜέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσα
Αρπακτικά

Μακρόλοφους - Macrolophus pygmaeus 



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσαΜέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσα
Αρπακτικά

Μακρόλοφους - Macrolophus pygmaeus 

Νύμφη

Ενήλικο



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσαΜέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσα
Αρπακτικά

Νεζιντιόκορις – Nesidiocoris tenuis



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσαΜέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσα
Αρπακτικά

Νεζιντιόκορις – Nesidiocoris tenuis

Νύμφη

Ενήλικο



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσαΜέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσα
Αρπακτικά

Δυνατότητα εισαγωγής στην καλλιέργεια από αυτοφυή 
φυτά (αγριοτοματιά – Macrolophus pygmaeus) 
 (Περδίκης κ.α. 2007, 12ο Παν. Εντομ. Συν. Λάρνακα, Κύπρος)

Αρπακτικά των αυγών και των προνυμφών (κυρίως του 
1ου σταδίου).
Συγκρατούν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα τους 

πληθυσμούς του Tuta absoluta.
Το Nesidiocoris tenuis είναι πιο αποτελεσματικό (μείωση 

προσβολής κατά 97% σε φύλλα και 100% σε καρπούς)
Το Macrolophus pygmaeus μείωση προσβολής κατά 76% 

σε φύλλα και 56% σε καρπούς.
(Molla κ.α. (2009), IOBC/WPRS Meeting 7-10 Σεπ., Χανιά)



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσαΜέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσα
Αρπακτικά

Εξαπόλυση του Nesidiocoris tenuis στο φυτώριο βοηθάει 
στην πιο γρήγορη εγκατάστασή του στην καλλιέργεια.

Σε συνδυασμό με 2 ψεκασμούς Bacillus thuringiensis σε 
υπαίθριες τομάτες.

(Περδίκης κ.α. 2011, 14ο Παν. Εντομ. Συν., Ναύπλιο) 



  

Για την υπαίθρια τομάτα:
Πρέπει να βασιστεί όσο μπορεί στο φυσικό παρασιτισμό 
(αρπακτικά). 
Οι τιμές δεν επιτρέπουν πολλαπλούς ψεκασμούς.
Καθώς το φυτό δεν αναπτύσσεται πολύ σε ύψος, οι προβολές 
γίνονται στο σκιερό εσωτερικό μέρος, που εντοπίζει κάποιος 
σχετικά αργά.
 Πολύ καλός έλεγχος, σε εσωτερικές προστατευμένες ντομάτες 
(καρπούς) και ψεκασμοί  με φιλικά προς στα αρπακτικά 
εντομοκτόνα.
Συνδυασμός εντομοκτόνων με λάδια φαίνεται να βοηθά.
Μαζική παγίδευση σε υπαίθριο (εγκεκριμένη μέθοδος - δεν 
υπάρχουν πολλές πληροφορίες).

Μέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσαΜέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσα
Αρπακτικά



  

Αρπακτικά

Συμπεράσματα:

Οι καλλιέργειες πρέπει να ελέγχονται για 
την παρουσία αυτών των αρπακτικών και 
για τη διατήρησή τους θα πρέπει να 
αποφεύγονται ψεκασμοί με μη εκλεκτικά 
εντομοκτόνα.



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσαΜέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσα
Εντομοπαθογόνοι νηματώδεις

Steinernema feltiae
Steinernema carpocapsae, 
Heterorhabditis bacteriophora

Προσβολή προνύμφης Sciaridae από εντομοπαθογόνους νηματώδεις



  

Μέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσαΜέτρα μείωσης της προσβολής με άλλα μέσα
Εντομοπαθογόνοι νηματώδεις

Ψεκασμός φυλλώματος.

Ενεργητική διείσδυση στις στοές.

Οι προνύμφες είναι το ευπαθές στάδιο.

Υψηλή θνησιμότητα των προνυμφών του Tuta absoluta 
(78.6–100%) σε συνθήκες θερμοκηπίου.

Η αφυδάτωση επηρεάζει τους εντομοπαθογόνους νηματώδεις.
Απαιτείται η χρήση ειδικού ενυδατικού μέσου (π.χ. χιτοζάνη).

(Πηγή: Batalla-Carrera κ.α. (2010), BioControl 55: 523-530)



  



  

Ευχαριστίες 

απευθύνονται στον Δρ. Εμμανουήλ Ροδιτάκη

(Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, Εργαστήριο Εντομολογίας) 
για την ευγενική παραχώρηση φωτογραφικού υλικού

Ευχαριστώ
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