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Πξσηεύσλ Δρζξόο;

Σεκαληηθή
δεκία

Όρη

Λένο Δρζξόο;

Metcalfa pruinosa (Say)
Hemiptera: Flatidae

Όρη πιένλ Υπό 
ζπλζήθεο

Σηαδηαθά εμειίρζεθε

Δπηβεβιεκέλε Θαηαπνιέκεζε

ηνπ Metcalfa pruinosa

Δρζξόο Αθηηληδηάο;



Metcalfa pruinosa (Say)
Hemiptera: Flatidae

• Δίλαη έλας ζτεηηθά λέος 

εληοκοιογηθός ετζρός 
ζηελ Δσρωπαϊθή ήπεηρο. 

• Το έληοκο ασηό είλαη 

ηζαγελές ηες Β.Α. Ακερηθής

(citrus flatid planthopper)

• Προς ηο ηέιος ηες 

δεθαεηίας ηοσ 70’ (1979) 
βρέζεθε ζηελ Δσρώπε γηα 
πρώηε θορά, ζηελ 
Καιαβρία (Νόηηα Ιηαιία). 

• Αργόηερα κεηαδόζεθε θαη ζε άιιες Μεζογεηαθές τώρες.

• Το 2001 αλαθέρζεθε γηα πρώηε θορά ζηελ Διιάδα (Πρέβεδα).

• Το 2005 έτοσκε άιιε κία αλαθορά από ηελ Κέρθσρα.



• Τελ ίδηα τροληά είτακε 
αλαθορές παραγωγώλ γηα 
προζβοιή θσηώλ 
αθηηληδηάς, από άγλωζηο 
έληοκο ζηελ περηοτή 
Ληηοτώροσ Πηερίας.

• Γείγκαηα θσηώλ 
αθηηληδηάς κε προζβοιή 
θαη προλύκθες ηοσ 
εληόκοσ ποσ ήρζαλ ζηο 
Ιλζηηηούηο Προζηαζίας 
Φσηώλ Θεζ/λίθες. 

Metcalfa pruinosa (Say)
Hemiptera: Flatidae

• Γείγκαηα θσηώλ ακπέιοσ κε προζβοιή θαη ελήιηθα ποσ 
ήρζαλ ζηο ΑΤΔΙ Θεζ/λίθες από ηελ Γοσκέληζζα Κηιθίς ηο 
2006.



Κνξθνινγία ηνπ εληόκνπ
• Σσλήζως ηα ελήιηθα 

θζάλοσλ από 5,5 κέτρη 8τηι. 
ζε κήθος θαη 2 κε 3τηι. 
πιάηος. 

• Το τρώκα ηοσ ελειίθοσ 
ποηθίιεη από θαθέ κέτρη 
γθρί. 

• Φέρεη ηης πηέρσγές ηοσ 
ποιύ θοληά ζηο ζώκα ηοσ 
θαη ζε θαηαθόρσθε ζέζε θαη 
θαίλεηαη από επάλω 
πεπηεζκέλο πιεσρηθά. 

• Φέρεη έλα ταραθηερηζηηθό 
δεύγος καύρωλ ζηηγκάηωλ 
ζηε βάζε ζηης πρόζζηες 
πηέρσγες. 



Bηνινγία

Τν έληνκν Metcalfa pruinosa έρεη                      θαη 

δηαρεηκάδεη ζην ζηάδην ηνπ               ζε δηάπαπζε ζηα 

ζηειέρε, ηνπο θνξκνύο θαη γεληθά ζε 

πξνθπιαγκέλεο ζέζεηο ζηα θπηά μεληζηέο ηνπ 

κία γεληά 

απγνύ



Βηνινγία 

Ζ εθθόιαςε ησλ 
πξώησλ πξνλπκθώλ 
γίλεηαη ηελ άλνημε, 
ζπλήζσο ηνλ Κάτν

Αλάπηπμε ζε θάπνηνπο 
από ηνπο πνιινύο 

μεληζηέο ηνπ



Βηνινγία 

Έρεη 5 πξνλπκθηθέο ειηθίεο



Βηνινγία

Ζ πξώηε εκθάληζε πξνλπκθώλ ζηελ πεξηνρή Ιηηνρώξνπ, 
ην έηνο 2007, παξαηεξήζεθε ζηηο 17 Καΐνπ, ζην θπηό 

θνπηζνππηά (Cercis siliquastrum)



Βηνινγία

Σηελ ίδηα πεξηνρή ην πξώην ελήιηθν παξαηεξήζεθε 

ζηηο 2 Ηνπλίνπ ζε θπηό άγξηνπ βαηόκνπξνπ

(Rubus ulmifolius: Rosaceae)



Βηνινγία

Ζ ζύδεπμε πξαγκαηνπνηείηαη από ηα κέζα Απγνύζηνπ 

θαη κεηά, νπόηε θαη αξρίδεη λα ελαπνζέηεη ηα απγά ηνπ 

ζηνπο μπιώδεηο ηζηνύο ησλ μεληζηώλ ηνπ

Κάζε ζεισθό

κπορεί λα ωοηοθήζεη 

περηζζόηερα από 90 

ασγά



Βηνινγία

Τν M. pruinosa είλαη έληνκν κπδεηηθό 



Κύδεζε ρπκώλ από ηα θύιια θαη ηνπο λεαξνύο 
ηξπθεξνύο βιαζηνύο

Σπκπηώκαηα - Εεκίεο

Σεκαληηθή δεκία κόλν ζε λεαξά θπηά



Τόζν ηα ελήιηθα όζν θαη νη 
πξνλύκθεο (θπξίσο) ηνπ 
θαιύπηνληαη από ιεπθά 

θεξώδε εθθξίκαηα

Αιινίσζε εκθάληζεο Πνηνηηθή ππνβάζκηζε

Σπκπηώκαηα - Εεκίεο

Γεκηνπξγία βακβαθάδαο



Κεγάιεο πνζόηεηεο δηαθαλώλ κειηησδώλ 
απεθθξηκάησλ απνβάιινπλ θπξίσο ηα ελήιηθα

Πνηνηηθή ππνβάζκηζε

Σπκπηώκαηα - Εεκίεο



Έληνλε ηξνθηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εληόκνπ

Τζνπθλίδα (Urtica dioica)

Δμαζζέληζε ησλ θπηώλ πνπ πξνζβάιινληαη

Σπκπηώκαηα - Εεκίεο



Πιάηαλνο

(Platanus orientallis)

Θαρεθηηθή εκθάληζε ησλ 

πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ

Σπκπηώκαηα - Εεκίεο

Υπνβάζκηζε ηνπ ηειηθνύ 

πξντόληνο



Μεληζηέο

Δίλαη εμαηξεηηθά πνιπθάγν είδνο

Πξνζβάιιεη:

θαιιηεξγνύκελα θπηά (εζπερηδοεηδή, ειηά, αθηηληδηά, 
ακπέιη, ζσθηά, θοσληοσθηά, θαρσδηά, ακσγδαιηά, ατιαδηά, 
κειηά, δακαζθεληά, θ.α.)

δαζηθά θπηά (θραληά, πιάηαλος, θηειηά, θ.α.)

θαιισπηζηηθά θπηά (βηβούρλο, πηθροδάθλε, θ.α.)

απηνθπή θπηά (αγρηοθαρώηο, ηζοσθλίδα, αζπράγθαζο, 
ιάκηα, πεληάλεσρο, θ.α.)



Δζπεξηδνεηδή

Θαιιηεξγνύκελα θπηά



Αθηηληδηά:Actinidia chinensis: Actinidiaceae

Θαιιηεξγνύκελα θπηά



Vitis vinifera: Vitaceae

Θαιιηεξγνύκελα θπηά

Ακπέιη: Vitis vinifera: Vitaceae



Γακαζθεληά
(Prunus spinosa : Rosaceae)

Θαιιηεξγνύκελα θπηά



Διηά:Olea europea: Oleaceae

Θαιιηεξγνύκελα θπηά



Θαιιηεξγνύκελα θπηά

Διηά:Olea europea: Oleaceae



Σπθηά: Ficus carica : Moraceae

Θαιιηεξγνύκελα θπηά



Κειηά:Pyrus malus: Rosaceae

Θαιιηεξγνύκελα θπηά



Θαιιηεξγνύκελα θπηά

Θαξπδηά: Juglans regia : Juglandaceae



Θξαληά: Cornus spp : Cornaceae

Γαζηθά θπηά



Πιάηαλνο 
(Platanus orientallis: Platanaceae ) 

Γαζηθά θπηά



Γαζηθά θπηά

Φηειηά (Ulmus spp.: Ulmaceae)

(Ulmus spp.: Ulmaceae)



Θαιισπηζηηθά θπηά

Πηθξνδάθλε: (Nerium oleander : Apocynaceae) 



Θαιισπηζηηθά θπηά

Πηηηόζπνξν: (Pittosporum tobira: Pittosporaceae) 



Απηνθπήο θπηά

Βάηνο ή βαηζηληά: (Rubus ulmifolius: Rosaceae)



Θνιιεηζίδα (Arctium lappa) Αγξηνθαξώην (Daucus spp.)

Απηνθπήο θπηά



Απηνθπήο θπηά

Αζπξάγθαζν
(Xanthium spinosum)

Τζνπθλίδα
(Urtica dioica: Urticaceae)



Ιάκηα
(Lamium spp. : Lamiaceae)

Πεληάλεπξν
(Plantago spp. : Plantaginaceae)

Απηνθπή θπηά

πνιπεηή δηδάληα



Σπκπεξάζκαηα

Τν Metcalfa pruinosa:

Κύδεζε  ρπκώλ

Γεκηνπξγία βακβαθάδαο (πξνλύκθεο θαη ελήιηθα)

Έθθξηζε  κειηησκάησλ (αλάπηπμε κπθήησλ θαπληάο)

Δμαζζέλεζε, θαρεθηηθή θαη ππνβαζκηζκέλε εκθάληζε

ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ

Πνιπθάγν είδνο (θαιιηεξγνύκελα, θαιισπηζηηθά, 

δαζηθά θαη απηνθπή θπηά)



Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ 
πξνζνρή ζαο!


