
    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Diabrotica virgiferaDiabrotica virgifera  
σε καλλιέργειες αραβοσίτουσε καλλιέργειες αραβοσίτου

Γνωριμία με το έντομο καραντίνας. Γνωριμία με το έντομο καραντίνας. 
Λήψη προληπτικών μέτρων. Λήψη προληπτικών μέτρων. 



  

Παρουσία του εντόμου Παρουσία του εντόμου 
στην Ευρώπηστην Ευρώπη

 Εμφανίστηκε πρώτα στην βόρεια ΑμερικήΕμφανίστηκε πρώτα στην βόρεια Αμερική
 Στην Ευρώπη εμφανίστηκε για πρώτη φορά το Στην Ευρώπη εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 

1993 στη Σερβία, στο Βελιγράδι κοντά στο 1993 στη Σερβία, στο Βελιγράδι κοντά στο 
διεθνές αεροδρόμιο.διεθνές αεροδρόμιο.

 Μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί στις χώρες: Μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί στις χώρες: 
Αυστρία,Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Αυστρία,Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 
Κροατία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, 
Σλοβακία, Ουκρανία, Ιταλία, Γαλλία.Σλοβακία, Ουκρανία, Ιταλία, Γαλλία.



  
Πηγή: EPPO 2005



  
Πηγή: EPPO 2011



  

Diabrotica virgifera

Τα ενήλικα Τα ενήλικα   άτομα (Α και Β) έχουν μήκος που φτάνει άτομα (Α και Β) έχουν μήκος που φτάνει 
τα 5-6 τα 5-6 mm mm με πρασινοκίτρινο χρωματισμό και με πρασινοκίτρινο χρωματισμό και 
επιμήκεις ραβδώσεις στα έλυτρα.επιμήκεις ραβδώσεις στα έλυτρα.

Οι προνύμφες (Οι προνύμφες (C)C) είναι μικρές καστανόλευκες μήκους  είναι μικρές καστανόλευκες μήκους 
έως 1εκ.έως 1εκ.
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                                                    ΕΝΗΛΙΚΟΕΝΗΛΙΚΟ



  

                                                ΕΝΗΛΙΚΟΕΝΗΛΙΚΟ



  

ΠροσβολέςΠροσβολές

 Η Η προνύμφηπρονύμφη τρέφεται στις  τρέφεται στις ρίζες ρίζες 
αραβόσιτου)αραβόσιτου)..

 Τα Τα ενήλικαενήλικα  τρέφονται σε βάρος του   τρέφονται σε βάρος του 
φυλλώματος και του σπάδικα φυλλώματος και του σπάδικα 
(αραβόσιτος, εναλλακτικά ηλίανθο & (αραβόσιτος, εναλλακτικά ηλίανθο & 
σόργο ενώ έχει αναφερθεί ωοτοκία σε σόργο ενώ έχει αναφερθεί ωοτοκία σε 
σόγια)σόγια)..



  

Συμπτώματα (προνύμφες σε νεαρά 
φυτά) 



  

Συμπτώματα (πλάγιασμα 
νεαρών φυτών) 



  

Συμπτώματα (πλάγιασμα 
στελεχών) 



  

Συμπτώματα (πλάγιασμα) 



  

Συμπτώματα 



  

Συμπτώματα (πλάγιασμα πριν την ωρίμανση)



  

Ενήλικο σε φύλλα 



  

Προσβολές ενήλικων σε ανθοταξίες 



  

Βιολογικός κύκλοςΒιολογικός κύκλος
 Διαχειμάζει ως αυγό στο έδαφος.Διαχειμάζει ως αυγό στο έδαφος.
 Εκκόλαψη αβγών μέσα-τέλη Μαΐου.Εκκόλαψη αβγών μέσα-τέλη Μαΐου.
 Οι προνύμφες αναζητούν τις ρίζες φυτών Οι προνύμφες αναζητούν τις ρίζες φυτών 

αραβοσίτου (υποχρεωτικός ξενιστής) και εάν αραβοσίτου (υποχρεωτικός ξενιστής) και εάν 
σε 50 εκατοστά δεν τις βρούνε πεθαίνουνσε 50 εκατοστά δεν τις βρούνε πεθαίνουν

   Οι νεαρές προνύμφες τρέφονται εξωτερικά Οι νεαρές προνύμφες τρέφονται εξωτερικά 
από τα νεαρά ριζίδια, μετά τις μεγάλες ρίζες και από τα νεαρά ριζίδια, μετά τις μεγάλες ρίζες και 
μετά εισέρχονται μέσα σε αυτές δημιουργώντας μετά εισέρχονται μέσα σε αυτές δημιουργώντας 
προβλήματα (πλαγιάσματα).προβλήματα (πλαγιάσματα).



  

Βιολογικός κύκλοςΒιολογικός κύκλος
 Τέλη Ιουνίου μέχρι Οκτώβριο εμφανίζονται  τα Τέλη Ιουνίου μέχρι Οκτώβριο εμφανίζονται  τα 

ενήλικα έντομα (μέγιστο πτήσεων τέλη Ιουλίου ενήλικα έντομα (μέγιστο πτήσεων τέλη Ιουλίου 
με τέλη Αυγούστου)  τρέφονται από τα με τέλη Αυγούστου)  τρέφονται από τα 
υπέργεια τμήματα του φυτού (φύλλα, ανθήρες, υπέργεια τμήματα του φυτού (φύλλα, ανθήρες, 
σπάδικες).σπάδικες).

   Στην συνέχεια τα αρσενικά γονιμοποιούν τα Στην συνέχεια τα αρσενικά γονιμοποιούν τα 
θηλυκά, τα οποία ωοτοκούν στο έδαφος. θηλυκά, τα οποία ωοτοκούν στο έδαφος. 

 Τα αυγά εναποτίθενται  σε ομάδεςΤα αυγά εναποτίθενται  σε ομάδες (2-3  (2-3 κύκλοι κύκλοι 
ωοθεσίας, αναλόγως της επάρκειας τροφής ).ωοθεσίας, αναλόγως της επάρκειας τροφής ).

 Μία γενιά το έτοςΜία γενιά το έτος



  

Διασπορά του εντόμουΔιασπορά του εντόμου
 Μπορεί να γίνει με τη Μπορεί να γίνει με τη μεταφορά μεταφορά 

χώματος,χώματος,  το οποίο μπορεί να περιέχει το οποίο μπορεί να περιέχει 
αυγά, προνύμφες και νύμφες, ήαυγά, προνύμφες και νύμφες, ή

 με με τη μεταφορά υπέργειων τμημάτων τη μεταφορά υπέργειων τμημάτων 
τουτου  φυτούφυτού που μπορεί να φέρουν  που μπορεί να φέρουν 
ενήλικα άτομα.ενήλικα άτομα.

 Με φορτηγάΜε φορτηγά
 Με την βοήθεια του ανέμου, πετάει Με την βοήθεια του ανέμου, πετάει 

επίσης μέχρι και 80 επίσης μέχρι και 80 KmKm  



  

ΚαταπολέμησηΚαταπολέμηση

  Υπάρχουν Υπάρχουν εγκεκριμένα εντομοκτόναεγκεκριμένα εντομοκτόνα :  : Baythroid Baythroid 
5 EC,5 EC,  Decis 2,5 EC,Decis 2,5 EC,  Decis Protech 15 EW, Decis Protech 15 EW, 
Deltasix 2,5 EC, Poleci 2,5 EC Deltasix 2,5 EC, Poleci 2,5 EC ((για ψεκασμούς) για ψεκασμούς) και και 
Cruiser 600 FS Cruiser 600 FS ((για επένδυση σπόρου)για επένδυση σπόρου)..

 Μόνο αποτελεσματικό μέτρο είναι η Μόνο αποτελεσματικό μέτρο είναι η 
αμειψισποράαμειψισπορά διότι από τη στιγμή που θα  διότι από τη στιγμή που θα 
εκκολαφθεί το αυγό στο έδαφος, η προνύμφη εκκολαφθεί το αυγό στο έδαφος, η προνύμφη 
ψάχνει να βρει αποκλειστικά ρίζες αραβοσίτου. ψάχνει να βρει αποκλειστικά ρίζες αραβοσίτου. 
Εάν δεν τις βρει σε απόσταση έως 0,5 Εάν δεν τις βρει σε απόσταση έως 0,5 mm  
πεθαίνει από ασιτία.πεθαίνει από ασιτία.



  

Diabrotica virgifera  
Εναποθέτει τα αβγά στο έδαφος σε βάθος έως 35 εκ.

Καύση καλαμιάς  Ελάχιστη μεταβολή θερμοκρασίας σε 
βάθος > 3 εκ.

Η καύση δεν επηρεάζει τα έντομα που 
διαχειμάζουν μέσα στο έδαφος.

Πηγές:
• Drooger, S. 2009. Soil temperatures under a catchment scale experimental fire. MSc Thesis, Wageningen University.
• Penman, T. D. and A. L. Towerton. 2008. Soil temperatures during autumn prescribed burning: implications for the germination of fire responsive 

species? International Journal of Wildland Fire 17(5), 572-578.
• Giovannini, G. and S. Lucchesi. 1997. Modifications induced in soil physico-chemical parameters by experimental fires at different intensities. Soil 

Science 162(7), 479-486.
• Valette, C.J., V. Gomendy, J. Marechal, C. Houssard and D. Gillon. 1994. Heat-transfer in the soil during very-low intensity Experimental fires. The 

role of duff and soil-moisture content. International Journal of Wildland Fire 4(4), 225-237.



  

Μετά από επιβεβαίωση του Μετά από επιβεβαίωση του 
εντόμου καθορίζονταιεντόμου καθορίζονται  

Οριοθετημένες ζώνεςΟριοθετημένες ζώνες
 μία εστιακή ζώνημία εστιακή ζώνη  ακτίνας τουλάχιστον 1 ακτίνας τουλάχιστον 1 kmkm  

γύρω από τον τόπο, όπου συνελήφθη το γύρω από τον τόπο, όπου συνελήφθη το 
έντομοέντομο

 μία ζώνη ασφαλείαςμία ζώνη ασφαλείας
ακτίνας τουλάχιστον 5 ακτίνας τουλάχιστον 5 kmkm γύρω από την εστιακή  γύρω από την εστιακή 

ζώνηζώνη
 ζώνη περιστολήςζώνη περιστολής
ακτίνας 30 ακτίνας 30 kmkm γύρω από την προσβεβλημένη  γύρω από την προσβεβλημένη 

ζώνη.ζώνη.
Αποφάσεις Επιτροπής 2003/766/ΕΚ, Αποφάσεις Επιτροπής 2003/766/ΕΚ, 
2006/564/ΕΚ και 2008/644/ΕΚ2006/564/ΕΚ και 2008/644/ΕΚ
Σύσταση της Επιτροπής 2006/565/ΕΚΣύσταση της Επιτροπής 2006/565/ΕΚ
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Λήψη επισήμων μέτρων Λήψη επισήμων μέτρων 
Ζώνη Περιστολής και Εστιακή Ζώνη (Οχυρού)Ζώνη Περιστολής και Εστιακή Ζώνη (Οχυρού)

 α)α)  ΑμειψισποράΑμειψισπορά. . Κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος Κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος 
αναπτύσσεται μόνο μία φορά ( 1:2 )αναπτύσσεται μόνο μία φορά ( 1:2 )..

 β)β) Δεν γίνεται μετακίνηση  Δεν γίνεται μετακίνηση νωπών φυτώννωπών φυτών αραβοσίτου ή  αραβοσίτου ή νωπών μερώννωπών μερών  αυτώναυτών  
(ενσίρωμα) εκτός αυτής της ζώνης(ενσίρωμα) εκτός αυτής της ζώνης..

 γ)γ) Δεν υπάρχει μετακίνηση  Δεν υπάρχει μετακίνηση εδάφουςεδάφους από αγρούς με αραβόσιτο από το εσωτερικό  από αγρούς με αραβόσιτο από το εσωτερικό 
της ζώνης εκτός αυτής.της ζώνης εκτός αυτής.

 δ)δ)  Συγκομιδή Συγκομιδή μετά την 1μετά την 1ηη Οκτωβρίου (για υβρίδια μεγάλου βιολογικού κύκλου) Οκτωβρίου (για υβρίδια μεγάλου βιολογικού κύκλου)

 ε)ε) Τα  Τα γεωργικά μηχανήματαγεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στους αγρούς με  που χρησιμοποιήθηκαν στους αγρούς με 
αραβόσιτο καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδο τους από τη αραβόσιτο καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδο τους από τη 
ζώνη.ζώνη.

 στ)στ) Χρήση  Χρήση επικαλυμμένου σπόρου επικαλυμμένου σπόρου ή εντομοκτόνων εδάφους.ή εντομοκτόνων εδάφους.

Αποφάσεις Επιτροπής 2003/766/ΕΚ, Αποφάσεις Επιτροπής 2003/766/ΕΚ, 
2006/564/ΕΚ και 2008/644/ΕΚ2006/564/ΕΚ και 2008/644/ΕΚ
Σύσταση της Επιτροπής 2006/565/ΕΚΣύσταση της Επιτροπής 2006/565/ΕΚ



  

α)α) Στους αγρούς με αραβόσιτο πραγματοποιείται  Στους αγρούς με αραβόσιτο πραγματοποιείται 
αμειψισποράαμειψισπορά  με την οποία κατά τη διάρκεια δύο με την οποία κατά τη διάρκεια δύο 
διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος αναπτύσσεται μόνο μία διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος αναπτύσσεται μόνο μία 
φορά ( 1:2 )φορά ( 1:2 )..

β) Χρήση επικαλυμμένου σπόρου ή εντομοκτόνων β) Χρήση επικαλυμμένου σπόρου ή εντομοκτόνων 
εδάφους.εδάφους.

Λήψη επισήμων μέτρωνΛήψη επισήμων μέτρων  

Ζώνη Ασφαλείας (Δ. Κ. Νευροκοπίου)Ζώνη Ασφαλείας (Δ. Κ. Νευροκοπίου)

Αποφάσεις Επιτροπής 2003/766/ΕΚ, Αποφάσεις Επιτροπής 2003/766/ΕΚ, 
2006/564/ΕΚ και 2008/644/ΕΚ2006/564/ΕΚ και 2008/644/ΕΚ
Σύσταση της Επιτροπής 2006/565/ΕΚΣύσταση της Επιτροπής 2006/565/ΕΚ



  

ΔιευκρινίσειςΔιευκρινίσεις

α)α)  Επίσπορο καλαμπόκιΕπίσπορο καλαμπόκι (σπορά τέλη Ιουνίου). Μπορεί να  (σπορά τέλη Ιουνίου). Μπορεί να 
σπέρνεται κάθε χρόνο. Δεν μπορεί όμως να σπέρνεται κάθε χρόνο. Δεν μπορεί όμως να 
ακολουθείται από σπορά ανοιξιάτικου καλαμποκιού.ακολουθείται από σπορά ανοιξιάτικου καλαμποκιού.

β) β) ΣυγκομιδήΣυγκομιδή υβριδίων μικρού βιολογικού κύκλου.  υβριδίων μικρού βιολογικού κύκλου. 
Μπορεί να γίνεται πριν την 1Μπορεί να γίνεται πριν την 1ηη Οκτωβρίου διότι  Οκτωβρίου διότι 
ολοκληρώνεται νωρίς ο βιολογικός κύκλος τους.ολοκληρώνεται νωρίς ο βιολογικός κύκλος τους.



  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

Την παρουσίαση επιμελήθηκαν οι: 
Ηλίας Ελευθεριάδης και Κώστας Σίμογλου, 
Γεωπόνοι-Φυτοϋγειονομικοί Ελεγκτές


