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Βιολογικι αντιμετώπιςθ του νζου εχκροφ τθσ 
ακτινιδιάσ Metcalfa pruinosa (Say) 

Hemiptera: Flatidae



Καταγωγι – Εξάπλωςθ του 
εντόμου εχκροφ

• Το ζντομο αυτό είναι ζνασ ςχετικά νζοσ 
εντομολογικόσ εχκρόσ ςτθν Ευρωπαϊκι 
ιπειρο. 

• Προζρχεται από τθν Β.Α. Αμερικι, όπου 
βρίςκεται από το Ontario και το Quebec
μζχρι τθν Florida και προσ νότο μζχρι το 
Texas, New Mexico, Arizona, California και 
Μεξικό. 



• Προσ το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1970 (1979) 
βρζκθκε ςτθν Ευρώπθ για πρώτθ φορά, ςτθν 
Καλαβρία (Ιταλία). 

• Αργότερα μεταδόκθκε πολφ ςφντομα και ςε 
άλλεσ Μεςογειακζσ χώρεσ, 

• Στθ Γαλλία το 1985 
• Στισ Ιςπανία και Σλοβενία το 1991, 
• Στθν Κροατία το 1992, 
• Επίςθσ ςτθν κεντρικι Ευρώπθ, ςτθν Ελβετία το 

1995,
• Στθν Αυςτρία το 1996

• Στθν Τςεχία και ςτθν Ελλάδα το 2001 και 
• Στθν Ουγγαρία το 2004. 



Πρόκειται για ζνα ςθμαντικό εχκρό των 
εςπεριδοειδών ςτθν χώρα καταγωγισ του, όπωσ 
μαρτυρεί και το κοινό του όνομα (citrus flatid bug) 



Οι νφμφεσ του 
είναι μικρότερεσ 
και το μζγεκόσ 
τουσ εξαρτάται 
από το ςτάδιο τθσ 
ανάπτυξισ τουσ. 



Μια ώριμθ νφμφθ είναι μικουσ περίπου 4χιλ και 
πλάτουσ  2χιλ. 



Oι νφμφεσ ηοφν ςε αποικίεσ που καλφπτονται από 
λευκά κθρώδθ εκκρίματα.



Ο Neodryinus typhlocybae είναι 
ζνα παραςιτοειδζσ του Μetcalfa 

pruinosa





Το Neodryinus typhlocybae είναι ζνα υμενόπτερο 
τθσ οικογζνειασ Dryinidae, και κατάγεται όπωσ και 
ο ξενιςτισ του, από τθν Βόρεια Αμερικι



– Ειςιχκθ  ςτθν Ευρϊπθ ωσ βιολογικόσ παράγοντασ 
ελζγχου του Μετκάλφα, ςτα πλαίςια τθσ εφαρμογισ 
των κλαςςικϊν βιολογικϊν μεκόδων.



• Το Neodryinus typhlocybae (Ashmead) 
(Hymenoptera: Dryinidae) ειςιχκθ αρχικά ςτθν
Ιταλία το 1987 για τον βιολογικό ζλεγχο του 
Metcalfa pruinosa (Say) (Hemiptera: Flatidae).

• Κατά τθ διάρκεια τθσ επόμενθσ δεκαετίασ αυτό το 
παραςιτοειδζσ υμενόπτερο απελευκερϊκθκε ςε 
περιςςότερεσ από 600 αςτικζσ και γεωργικζσ 
περιοχζσ τθσ Βόρειασ και  Κεντρικισ Ιταλίασ. 



• Επιπλζον, από το 1996, ζχει ειςαχκεί επίςθσ για 
το βιολογικό ζλεγχο  του Μ. pruinosa ςτθ Γαλλία,  
τθν Ελβετία,  τθ Σλοβενία, και  τθν Κροατία. 



• Αν και οι πρϊτεσ μελζτεσ για τθ χριςθ αυτοφ του 
παραςιτοειδοφσ ωσ βιολογικοφ παράγοντα ελζγχου 
ζδειχναν ότι δεν κα είχε ςθμαντικι ςυμβολι ςτον 
ζλεγχο του εντόμου ςτόχου εντοφτοισ, 

• Αρκετά ζτθ μετά από τθν πρϊτθ ειςαγωγι-
εξαπόλυςθ,  το Ν. typhlocybae ζχει επιτφχει μόνιμο 
βιολογικό ζλεγχο  του Μ. pruinosa.



Εξαπόλυςθ του παραςιτοειδοφσ





Οι νφμφεσ του Neodryinus typhlocybae
τοποκετοφνται ςε ειδικά πλαίςια από όπου 
απελευκερϊνονται τα ενιλικα του παραςιτοειδοφσ 
ςτισ προςβεβλθμζνεσ περιοχζσ για να 
παραςιτίςουν τισ νφμφεσ του  Μetcalfa pruinosa
και να αναπτφξουν προοδευτικά μεγαλφτερο 
πλθκυςμό με ςτόχο τον ςτακερό ζλεγχό του. 



Τοποκζτθςθ των νυμφϊν του 
παραςιτοειδοφσ





Το  κθλυκό Neodryinus typhlocybae αναηθτεί τισ 
νεαρζσ νφμφεσ του Μetcalfa pruinosa και γεννά ζνα 
αυγό ςτο ςϊμα τουσ. 

Η προνφμφθ του παραςιτοειδοφσ αναπτφςςεται 
και κα μποροφςε να διακρικεί ωσ είδοσ κφςτθσ 
ζξω από το ςώμα του κφματόσ τθσ. 



Παραςιτιςμζνθ νφμφθ Metcalfa από 
το παραςιτοειδζσ



Τελικά η ππονύμυη κατασκεςάζει ένα 

κοςκούλι κάτω από το κενό σώμα τος 

ξενιστή τηρ. 









• Ανάλογα με τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ ι του 
διακζςιμου χρόνου, θ ζξοδοσ του ενθλίκου μπορεί 
να κακυςτεριςει μετά από το χειμϊνα τθν 
ακόλουκθ άνοιξθ ι 

• Μπορεί να πραγματοποιθκεί το καλοκαίρι ακριβϊσ 
μερικοφσ μινεσ μετά από τον παραςιτιςμό. 



Οπι 
εξόδου



• Το κθλυκό Neodryinus typhlocybae μπορεί επίςθσ 
να κθρεφςει (εκδθλϊνει και αρπακτικι δράςθ) 
μικρισ θλικίασ νφμφεσ Μetcalfa pruinosa.  





Βιολογική ανηιμεηώπιζη ηος ενηόμος Metcalfa pruinosa
με εξαπόλςζη ηος θςζικού ηος εσθπού 
Neodryinus typhlogybae , ζε πειπαμαηικούρ αγπούρ 
ακηινιδιάρ ζηην πεπιοσή Πιεπίαρ.



• Ζγινε μια εξαπόλυςθ του φυςικοφ του εχκροφ 
Neodryinus typhlogybae ςτθν περιοχι που 
μελετάται (γφρω από τον ακτινιδεϊνα του κ. 
Πουρλιϊτθ). 

• Παρακολουκικθκαν και ελζγχκθκαν οι ζξοδοι των 
παραςιτοειδϊν. 

• Δόκθκαν ιδιαίτερεσ οδθγίεσ ςτον παραγωγό για τθν 
προςταςία των παραςιτοειδϊν, όπωσ απαγόρευςθ 
ψεκαςμϊν εκτόσ του αγροφ και δραςτικι μείωςθ 
των εντομοκτόνων επεμβάςεων (μζχρι 2 ςε όλθ τθν 
καλλιεργθτικι περίοδο).





• Ζγινε ζλεγχοσ του παραςιτιςμοφ ςτθ περιοχι γφρω 
από το ςθμείο εξαπόλυςθσ, 6 μινεσ και ζνα χρόνο 
μετά. 

• Βρζκθκαν παραςιτιςμζνεσ νφμφεσ του M. pruinosa 
ακόμθ και ζξι μινεσ μετά τθν εξαπόλυςθ του 
φυςικοφ του εχκροφ.

• Διαπιςτϊκθκε επίςθσ μείωςθ του πλθκυςμοφ του 
εντόμου κατά τθν τρζχουςα περίοδο.

• Τα  πρϊτα ςτοιχεία δείχνουν αξιόλογθ δράςθ του 
παραςιτοειδοφσ.



Τζτοιου είδουσ δράςεισ κα μποροφςαν να 
εκτελεςκοφν κυρίωσ ςε ςυνεργαςία με 
Δθμόςια ι Ιδιωτικά ιδρφματα, με τεχνικι 
υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ ςτα πλαίςια 
ενόσ μακροπρόκεςμου βιολογικοφ 
προγράμματοσ ελζγχου.



Τελευταία παρατθρικθκε και μια 
αξιόλογθ δράςθ ωοπαραςίτου

Telenomus spp. HYMENOPTERA: SCELIONIDAE 



Αυγό Μετκάλφα



Παραςιτιςμζνο αυγό 



• Η δράςθ των οωπαραςίτων του εντόμου είναι 
πάντοτε βοθκθτικι

• Αυτι θ δράςθ ενιςχφεται όταν τα 
προγράμματα φυτοπροςταςίασ είναι φιλικά 
προσ το περιβάλλον



Ευχαριςτϊ


