
 

 

                                              ΣΟ ΠΡΑΙΝΟ ΚΟΤΛΗΚΙ (cotton boll worm)                                                                                  

      

1.Σν έληνκν Ηelicovepra armigera (Lepidoptera: Noctuidae) 

1.1.Καηάηαμε 

Σν έληνκν Helicoverpa armigera (Hubner) αλήθεη ζηελ ππννηθνγέλεηα Heliothinae ηεο νηθνγέλεηαο 

Ννctuide ησλ Λεπηδνπηέξσλ. Ζ ππννηθνγέλεηα Heliothinae πεξηιακβάλεη 400 είδε θαη κεξηθά απφ απηά 

ζεσξνχληαη απφ ηα πην βιαβεξά έληνκα ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ αλά ηνλ θφζκν. Σα είδε ηνπ γέλνπο 

Ηelicovepra θαη Ηeliothis είλαη ηα πην ζεκαληηθά. Ζ γεληθή νλνκαζία Helicoverpa πνπ πξψηα δφζεθε ζηα είδε 

Η. armigera, H. zea (Βoddie), H. punctigera (Wallengren) θαη H. assulta (Guenee) θαζψο θαη ζε άιια είδε απφ 

ηνλ Ζardwick (1965), έρεη πξφζθαηα γίλεη απνδεθηή ζηελ επηζηήκε ηεο ζπζηεκαηηθήο (Mitterr et al. 1993). Απφ ηα 

θπξηφηεξα είδε εληφκσλ ερζξψλ κφλν ην Heliothis virescences (F) παξακέλεη ζην γέλνο Heliothis. Ωζηφζν, γηα 

ηελ επθνιία ηεο πεξηγξαθήο, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ρξεζηκνπνηείηαη ην φλνκα Heliothis πνπ αλαθέξεηαη θαη 

ζηα δχν γέλε. Πεξηζζφηεξα απφ 80 είδε έρνπλ αλαγλσξηζηεί δηεζλψο ζην γέλνο Ηeliothis απφ ηα νπνία ηέζζεξα, 

ην Η. armigera, ην Η. zea, ην Η. punctigera θαη ην Η. virescences είλαη ηα πην ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηηο δεκηέο 

πνπ πξνθαινχλ ζηηο θαιιηέξγεηεο (Fitt 1989). 

1.2.Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν ελήιηθν ηνπ Η. armigera έρεη κήθνο ζψκαηνο 14-18 mm θαη άλνηγκα πηεξχγσλ 35-40 mm θαη κνξθή 

ηππηθή ησλ εηδψλ ηεο νηθνγέλεηαο Noctuidae (Δηθ.1,2). Σν ρξψκα ηνπ ζψκαηνο γεληθά πνηθίιεη απφ θίηξηλν 

κέρξη θηηξηλνπξάζηλν, κεξηθέο θνξέο, κε κία πνιχ ειαθξηά ξφδηλε απφρξσζε. Οη κπξνζηηλέο πηέξπγεο είλαη 

θαζηαλνθίηξηλεο ή θηηξηλνθάζηαλεο κε κία θαξδηά θπκαηνεηδή ηαηλία ζθνηεηλφηεξνπ ρξψκαηνο, εγθάξζηα θαη 

πξνο ην θνξπθαίν κέξνο ηνπο. Τπάξρνπλ επίζεο δχν ραξαθηεξηζηηθέο θαζηαλέο θειίδεο, κία θνληά ζηε πξφζζηα 

παξπθή ηνπο θαη κία κηθξφηεξε θνληά ζηε βάζε. Οη πίζσ πηέξπγεο είλαη ππφιεπθεο κε κία θαζηαλή δψλε θαηά 

κήθνο θαη θνληά ζηελ εμσηεξηθή παξπθή ηνπο. Όια ηα ελήιηθα ηνπ εληφκνπ παξνπζηάδνπλ θπιεηηθφ 

δηκνξθηζκφ ν νπνίνο εθδειψλεηαη κε ηνλ δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ ησλ πηεξχγσλ κεηαμχ ησλ αξζεληθψλ 

(ζηαρηνπξάζηλα) θαη ζειπθψλ (θαζηαλά ή θαζηαλνθίηξηλα) αηφκσλ. 

Σν αβγφ είλαη εκηζθαηξηθφ κε 24 πεξίπνπ θαηά κήθνο απιαθψζεηο, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε κηα 

ζρεδφλ επίπεδε θνξπθαία πεξηνρή πνπ πεξηέρεη ηελ κηθξνπχιε. Έρεη δηάκεηξν 0,5 mm πεξίπνπ θαη ρξψκα 

θηηξηλφιεπθν ιακπεξφ ζηελ αξρή θαη ζθνχξν θαζηαλφ ιίγν πξηλ ηελ εθθφιαςε (Δηθ.3,4). 

 

Ζ λενεθνιιαθζείζα πξνλχκθε είλαη θηηξηλφιεπθε πξνο θαζηαλέξπζξε. Ζ θεθαιηθή θάςα, ε 

πξνζσξαθηθή θαη ε ππγαία πιάθα, θαζψο θαη ηα ζσξαθηθά πφδηα είλαη ζθνχξα θαζηαλά πξνο καχξα φπσο 

επίζεο θαη ηα αλαπλεπζηηθά ηξήκαηα. Φαίλεηαη λα ζθεπάδεηαη κε καχξα ζηίγκαηα, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη ζθνηεηλά θπκάηηα, πάλσ ζηα νπνία ππάξρνπλ ηξίρεο (Δηθ. 5,8). 

 Φέξεη 5 δεχγε ςεπδνπφδσλ ζηελ θνηιηαθή επηθάλεηα ησλ 3
νπ

-6
νπ

 θαη 10
νπ

 θνηιηαθνχ ηκήκαηνο. Καζψο 

κεγαιψλεη, πξννδεπηηθά αιιάδεη ην ρξψκα ηεο. Μεηά ηε δεχηεξε πξνλπκθηθή ειηθία ε θεθαιηθή θάςα, ε 

πξνζσξαθηθή θαη ε ππγαία πιάθα θαη ηα πφδηα απφ καχξνπ ρξψκαηνο γίλνληαη αλνηρηνχ θαζηαλνχ. Καηά 

κήθνο ηνπ ζψκαηνο ηεο ππάξρεη ζηε ξάρε κηα ζθνηεηλφρξσκε ηαηλία. Δθαηέξσζελ απηήο, ππάξρεη κηα πιαηηά, 



σρξή ισξίδα, κεηά κηα θαξδηά, ζθνηεηλή ηαηλία θαη ηέινο κηα αλνηρηφρξσκε, πάλσ ζηελ νπνία ε γξακκή κε 

ηα αλαπλεπζηηθά ηξήκαηα θαίλεηαη θαζαξά. Σν θνηιηαθφ ηκήκα ηεο πξνλχκθεο είλαη σρξφ (Toguebaye and 

Couiloud 1982, Sannino et al. 1995) . Γεληθά ν ρξσκαηηζκφο ηεο παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιε πνηθηιία, απφ ην 

αλνηθηφ πξαζηλνθίηξηλν κέρξη ην ππνθαζηαλφ ή αθφκε θαη ην αλνηρηφ καχξν (Parsons 1939, Toguebaye and 

Couiloud 1982) (Δηθ. 7). 

Ο ηειηθφο ηεο ρξσκαηηζκφο θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ηξνθήο πνπ θαηαλαιίζθεη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηεο ζηνπο δηάθνξνπο μεληζηέο  θαη ηελ ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο (Μπξσλίδεο, 

αδεκνζίεπηα ζηνηρεία). 

 Ζ πιήξσο αλεπηπγκέλε πξνλχκθε, κεηά απφ ζπλήζσο 5 κε 6 εθδχζεηο (L1- L6), θηάλεη ζε κήθνο ηα 

35-42 mm. Ζ πξνλχκθε κφιηο εθθνιαθζεί έρεη κήθνο 1 mm θαη ζε 24 ψξεο γίλεηαη 2-2,5 mm . ηε δεχηεξε 

ειηθία έρεη κήθνο 3,5-4,5 mm , ζηελ ηξίηε ειηθία 8-9 mm,ζηελ ηέηαξηε 17-18 mm θαη ζηελ πέκπηε 18-30 

mm. ην ηειηθφ ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηεο έρεη κήθνο 40 mm πεξίπνπ. 

Ζ λχκθε είλαη καιαθή θαη σρξνθαζηαλή ή πξαζηλσπή θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο, γξήγνξα 

ζθιεξχλεηαη πιήξσο θαη κέζα ζε 24 ψξεο γίλεηαη εξπζξνθαζηαλή (Reed 1965). Έρεη ιεία επηθάλεηα, κε δχν 

παξάιιειεο αθαλζψδεηο απνθχζεηο ζην πίζσ άθξν θαη ην κήθνο ηεο είλαη 14-20 mm (Parsons 1939) (Δηθ. 6). 

 

1.3.Γεσγξαθηθή θαηαλνκή 

Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ Η. armigera θαίλεηαη ζηελ Δηθ. 9. Πιεζπζκνί ηνπ εκθαλίδνπλ επξεία 

θαηαλνκή ζε ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο ηνπ παιαηνχ θφζκνπ, ηελ Αθξηθή, ηελ Αζία, ηελ 

Απζηξαιία, ζηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ θαη ζηελ Νέα Εειαλδία θαζψο επίζεο θαη ζε πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ 

θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (ΔΡΡΟ/CΑΒΗ, 1997). πγθεθξηκέλα, ζηελ επξσπατθή ήπεηξν ην Η. armigera 

εκθαλίδεη επξείαο κνξθήο θαηαλνκή ζηελ Διιάδα, Βνπιγαξία, Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία θαη Ηζπαλία ελψ ζηελ 

Κχπξν, Γαιιία, Οπγγαξία θαη Ηηαιία νη πιεζπζκνί ηνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε θαηαλνκή (ΔΡΡΟ 2006). Σα είδε 

ηνπ γέλνπο Heliothis απαληψληαη κεηαμχ 45°Β θαη 45°Ν γεσγξαθηθνχ πιάηνπο, κε ην Η. armigera θαη ην Η. 

zea λα είλαη ηα πην θνζκνπνιίηηθα είδε ηνπ παιαηνχ θαη λένπ θφζκνπ, αληίζηνηρα. Σν Η. zea θαη Η. virescens 

βξίζθνληαη ακθφηεξα ζηε βφξεην θαη λφηην Ακεξηθή κε κφληκνπο πιεζπζκνχο ζηηο πην πνιιέο πεξηνρέο 

κεηαμχ 40°Β θαη 40°Ν γεσγξαθηθνχ πιάηνπο. Σν Η. zea βξίζθεηαη ζε λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ Ωθεαλνχ, ζηε Β. 

Ακεξηθή (Καλαδάο, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Μεμηθφ), ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή (Γνπαηεκάια, Δι-αιβαληφξ, 

Νηθαξάγνπα, Ολδνχξα θ.ά.), ζηε Ν. Ακεξηθή (Αξγεληηλή, Βνιηβία, Βξαδηιία, Βελεδνπέια, Κνινκβία, 

Οπξνπγνπάε, Παξαγνπάε, Πεξνχ, Υηιή). 

 Σν  Η. punctigera πεξηνξίδεηαη ζηελ Απζηξαιία (Fitt 1989, King and Coleman 1989). 

1.4.Ξεληζηέο 

Σν Η. armigera είλαη έλα ζεκαληηθφ έληνκν-ερζξφο θαζψο νη πξνλχκθεο ηνπ κπνξνχλ λα ηξαθνχλ 

πάλσ ζε κηα κεγάιε πνηθηιία νηθνλνκηθά ζεκαληηθψλ θαιιηεξγεηψλ φπσο ην βακβάθη (Δηθ. 18-21), ν θαπλφο, 

ην θαιακπφθη (Δηθ. 10), ζηηάξη, θξηζάξη, ζνπζάκη, ζφξγν, ειίαλζνο, κεδηθή, ιηλάξη, θεπεπηηθά [(ηνκάηα (Δηθ. 

15), πηπεξηά, κειηηδάλα, παηάηα, αγγηλάξα, καξνχιη, αγγνπξηά, πεπνληά, θνπλνππίδη, κπάκηα], ηα φζπξηα 

[θαζφιηα (Δηθ. 11), ζφγηα (Δηθ. 12), θάβα, θνπθηά, κπηδέιη (Δηθ. 13), ινχπηλν](Pearson 1958, Zaluki et al. 



1986,  1994, King 1994, Fitt 1989), αξθεηά απηνθπή είδε [ Amaranthus spp. (Δηθ. 17)  ,Xanthium spinosum, 

Hibiscus spp., Medicago spp., Tribulus terrestris, Erodium spp., Trifolium spp., Lamium amplexicaule, Μalva 

parviflora, Verbascum virgatum, Carthamus lanatus, Sonchus oleraceus, Rapistrum rugosum, Vicia spp., 

Brassica spp., Nicotiana spp., Psoralea spp.], αλζνθνκηθά [θπξίσο γαξπθαιηά (Δηθ. 16), ρξπζάλζεκν, 

δέξκπεξα ) θαη ζπαληφηεξα θαξπνθφξα δέλδξα.  

 Έρεη θαηαγξαθεί παγθνζκίσο φηη πξνζβάιιεη 60 δηαθνξεηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη 67 δηαθνξεηηθά είδε 

απηνθπψλ θπηψλ (Reed and Pawar 1982). ηελ Απζηξαιία, ζπλνιηθά γηα ην Η. armigera θαη ην Η. 

punctigera έρεη βξεζεί φηη πξνζβάιινπλ 161 είδε θπηψλ απφ 47 νηθνγέλεηεο (Zaluki et al. 1986). χκθσλα κε 

ηνλ Fitt (1989) ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Η. armigera σο εληφκνπ-ερζξνχ πξνθχπηεη απφ κηα νκάδα ηεζζάξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θπζηνινγίαο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο νηθνινγίαο ηνπ ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 

επηβίσζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ ζε αζηαζή πεξηβάιινληα φπνπ νη μεληζηέο πνηθίινπλ ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν 

θαη παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή απνίθεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αγξν-νηθνζπζηεκάησλ.  

Απηά είλαη: ε πνιπθαγία, ε κεγάιε θηλεηηθφηεηα, ε κεγάιε αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαη ε είζνδνο 

ζε πξναηξεηηθή δηάπαπζε ζην ζηάδην ηεο λχκθεο. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε απφ ην Η. armigera αλζεθηηθφηεηαο 

ζε πνιιέο θαηεγνξίεο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ θαζηζηά δπζθνιφηεξε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ (McCaffery 

1998). 

Σν Η. armigera ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ερζξνχο ηνπ βακβαθηνχ, γηα φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (Κπξηαθίδνπ 2001). πλήζσο νη πξνζβνιέο ηνπ είλαη ηνπηθέο, πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 

θαη έληαζεο. ε ρξνληέο φκσο επλντθέο γηα ην έληνκν, αλαπηχζζνληαη πνιχ κεγάινη πιεζπζκνί πνπ κεηψλνπλ 

ηελ παξαγσγή ζε ζεκαληηθά πνζνζηά. πγθεθξηκέλα, θαηά ηα έηε 1968, 1983, 2003 θαη 2010 ε δεκηά ζε 

θαιιηέξγεηεο βακβαθηνχ ζηε θεληξηθή θαη βφξεηα Διιάδα ήηαλ αξθεηά ζνβαξή (Mourikis and Vasilaina-

Alexopoulou. 1969, Σφιεο 1986, ΔU 2005). Δπίζεο, ε πξνλχκθε απηνχ ηνπ εληφκνπ ζηελ Διιάδα έρεη 

βξεζεί φηη πξνζβάιιεη ηελ ηνκάηα, ηνλ αξαβφζηην, ηελ ζφγηα, ην ξεβίζη, ηελ πηπεξηά, ηελ κπάκηα, ην 

γαξχθαιιν θαη ηνλ γιαδίνιν (Isaakidis 1941, Pelekasis 1962). 

 

2. Βηνινγία 

2.1. Βηνινγηθόο θύθινο 

Σν έληνκν είλαη νινκεηάβνιν θαη δηαρεηκάδεη ζην έδαθνο σο λχκθε (Δηθ. 22,26). Σελ άλνημε φηαλ ε 

ζεξκνθξαζία αέξα θζάζεη ηνπο 16-18°C εθθνιάπηνληαη νη λχκθεο θαη εκθαλίδνληαη ηα ηέιεηα (πεηαινχδεο). 

Οη πεηαινχδεο είλαη λπθηόβηεο θαη ζηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ηα ζειπθά αλαδεηνχλ ηα αξζεληθά γηα λα 

ζπδεπρζνχλ (Δηθ. 24). Μεηά ηελ ζχδεπμε ηνπο ηα ζειπθά σνηνθνχλ κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο ζηα αλψηεξα 

κέξε ησλ θπηψλ. Έλα ζειπθφ κπνξεί λα γελλήζεη απφ 500-3000 απγά, θαηά κέζν φξν 1000 πεξίπνπ.  Ζ 

δηάξθεηα δσήο ησλ πεηαινχδσλ είλαη πεξί ηηο 8 εκέξεο.  Γεληθά νη πεηαινχδεο σνηνθνχλ ζε μεληζηέο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ θαξπνθνξία θαη γελλνχλ θνληά ζε θαξπνθφξα φξγαλα, ψζηε νη λεαξέο πξνλχκθεο πνπ ζα 

εθθνιαθζνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ηξνθή.                                                                                         Σα απγά 

ζε 3-6 εκέξεο εθθνιάπηνληαη (Δηθ. 25), αλαιφγσο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απαηηνχληαη 49,75 εκεξνβαζκνί  

(εκεξνβαζκφο =κέζε ζεξκνθξαζία εκέξαο-ειάρηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο) (ειάρηζηε ζεξκνθξαζία 

εθθφιαςεο 7,69 °C) (Mironidis, 2014). 



 Οη λεαξέο πξνλχκθεο αλαδεηνχλ ηελ ηξνθή ηνπο. Δθθξίλνληαο απφ ηελ ππγή ηνπο (νπξά) κεηαμφλεκα 

θαηέξρνληαη ζηα θαηψηεξα κέξε ησλ θπηψλ. Τθίζηαληαη 5 κε 6 εθδχζεηο θαη νινθιεξψλνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηνπο ζε 15-25 εκέξεο, αλαιφγσο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απαηηνχληαη 303,3 εκεξνβαζκνί (ειάρηζηε ζεξκνθξαζία 

αλάπηπμεο 6,48°C) γηα ηε νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο (Mironidis, 2014). Οη πξνλχκθεο φηαλ 

νινθιεξψζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο θαηέξρνληαη ζην έδαθνο, ζε βάζνο 5-15 εθαηνζηψλ, αλνίγνπλ ζηνέο ζηηο 

νπνίεο θαη λπκθψλνληαη. Οη λχκθεο  νινθιεξψλνπλ ηελ  αλάπηπμε ηνπο ζε 8-15 εκέξεο.  Απαηηνχληαη 263,16 

εκεξνβαζκνί (ειάρηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο 4,63°C) γηα ηε νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

(Mironidis,2014) (Δηθ. 23).                                                              

Όηαλ νη λχκθεο  νινθιεξψζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο εθθνιάπηνληαη ηα ηέιεηα (πεηαινχδεο). Έηζη 

νινθιεξψλεηαη έλαο πιήξεο βηνινγηθφο θχθινο. Γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ελφο βηνινγηθνχ θχθινπ 

απαηηνχληαη 33-55 εκέξεο, 625 εκεξνβαζκνί (ειάρηζηε ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο 6,13°C) (Mironidis, 2014). 

Σν έληνκν ζηα ηξνπηθά θαιιηεξγεηηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα αλαπηχμεη 11-12 γεληέο, ελψ ζηα ππνηξνπηθά θαη 

εχθξαηα αλαπηχζζεη 3-5 γεληέο. ηελ ρψξα καο αλαπηχζζεη 4 γεληέο ελψ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

αιιειεπηθάιπςε κεηά ηελ πξψηε ή ηελ δεχηεξε αλνημηάηηθε γεληά.  Οη λχκθεο ηεο ηξίηεο γεληάο, ππφ ηελ 

επίδξαζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ηεο θσηνπεξηφδνπ, (ζην έδαθνο, ζηηο ζηνέο πνπ αλνίγνπλ, ή ζηα θπηηθά 

ππνιείκκαηα) εηζέξρνληαη ζε δηάπαπζε (ην έληνκν είλαη ππνρξεσηηθήο δηάπαπζεο).     

Δηάπαπζε 

Σν πξάζηλν ζθνπιήθη αλαπηχζζεηαη ρσξίο δηαθνπή φιν ην ρξφλν ζε πεξηνρέο κε ηξνπηθφ θιίκα ηεο 

Αθξηθήο. Αζίαο θαη πνιιψλ Νεζηψλ ηνπ Γπηηθνχ Δηξεληθνχ. Με ηελ αχμεζε ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο ε 

δηαρείκαζε ζην λπκθηθφ ζηάδην γίλεηαη πην ζπρλή θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. ε πνιιέο πεξηνρέο, ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ, ζρεκαηίδνληαη λχκθεο πνπ δίλνπλ αθκαία ζε ιίγεο εκέξεο ή πεξηζζφηεξεο 

φζν ν θαηξφο γίλεηαη πην  ςπρξφο. ηε δηάξθεηα φκσο ηεο ςπρξήο επνρήο έλα κεγάιν πνζνζηφ λπκθψλ 

εηζέξρεηαη ζε δηάπαπζε θαη παξνπζηάδεηαη έηζη κία καθξνρξφληα λπκθηθή πεξίνδνο. Οη ππφινηπεο λχκθεο 

δελ εηζέξρνληαη ζε δηάπαπζε νχηε ζηνπο πην ςπρξνχο κήλεο, νπσζδήπνηε φκσο παξνπζηάδνπλ· κία 

καθξφρξνλε λχκθσζε. Ο Pearson (1958) παξνπζίαζε κία πεξίιεςε ησλ ζηνηρείσλ πάλσ ζηε δηαρείκαζε θαη 

δηάπαπζε ηεο λχκθεο ζηελ Αθξηθή. Αλαθέξεη φηη. πνιιέο θνξέο ζηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη θαζαξή 

δηάθξηζε κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο δηάπαπζεο θαη κίαο απιήο θαζπζηέξεζεο ζηελ εμέιημε  ηνπ λπκθηθνχ 

ζηαδίνπ· πνπ νθείιεηαη  ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Ζ είζνδνο ζε δηάπαπζε ηεο λχκθεο απνδίδεηαη ζε πνιιέο αηηίεο.  Οη Philips θαη Βarber (1929) 

ππνζηήξημαλ φηη ην είδνο ηεο ηξνθήο είλαη κία απφ ηηο αηηίεο απηέο θαη ίζσο ε ζπνπδαηφηεξε. Άιινη 

εληνκνιφγνη δελ βξήθαλ θακηά ζρέζε κεηαμχ είδνπο ηξνθήο θαη δηάπαπζεο (Ζardwick, 1965). Ζ Κomarova 

(1959) απνδίδεη ηελ δηάπαπζε ηνπ H. armigera ζηελ επίδξαζε ηεο κηθξήο θσηνπεξηφδνπ ζηνπο 23 °C. ε 

κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο ζεξκνθξαζίεο κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ λπκθψλ πνπ εηζέξρεηαη ζε δηάπαπζε. 

Άιινη εξεπλεηέο απνδίδνπλ ηε δηάπαπζε απνθιεηζηηθά ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνλπκθηθνχ ζηαδίνπ (Ditman et al., 1940 ). 

 Οη Metwally θαη Naguib (1977),  ζε ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ έθαλαλ, βξήθαλ φηη ε ζεξκνθξαζία είλαη ν 

θπξηφηεξνο παξάγνληαο εηζαγσγήο  θαη  ηέινπο ηεο δηάπαπζεο.         

                                                                           



2.2.  Δπηδεκηνινγία 
Με ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εδάθνπο (ειάρηζηε 4,63°C ) ηελ άλνημε θαη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ βαζκνεκεξψλ, νη λχκθεο νινθιεξψλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη βγαίλνπλ νη πεηαινχδεο. Ζ 

έμνδνο ησλ πεηαινχδσλ εληνπίδεηαη ζηα ηέιε Απξηιίνπ-αξρέο Μαΐνπ. Απηέο ζηελ ζπλέρεηα δεπγαξψλνπλ θαη 

γελλνχλ ηα απγά ηνπο. Οη πεηαινχδεο γελλνχλ ηα απγά ηνπο ζε θαιιηέξγεηεο ζηηεξψλ, αλνημηάηηθσλ 

ςπραλζψλ, πξψηκνπ αξαβφζηηνπ θαζψο θαη ζε δηδάληα. Δπάλσ ζε απηφ ην θπηηθφ πιηθφ ηξέθνληαη νη 

πξνλχκθεο ηεο πξψηεο γεληάο, νινθιεξψλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα λπκθψλνληαη.                                       

Οη λχκθεο νινθιεξψλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο εληφο ηνπ εδάθνπο  θαη ζηελ ζπλέρεηα βγαίλνπλ νη πεηαινχδεο 

ηεο δεχηεξεο γεληάο. Οη πεηαινχδεο ηεο δεχηεξεο γεληάο εκθαλίδνληαη ζηα ηέιε Ηνπλίνπ- αξρέο Ηνπιίνπ,  

δεπγαξψλνπλ θαη ζηελ ζπλέρεηα γελλνχλ ηα απγά ηνπο. Οη πηήζεηο ζχδεπμεο ζπλήζσο δηαξθνχλ πεξί ηηο 7-10 

εκέξεο. Οη πεηαινχδεο ηεο δεχηεξεο γεληάο γελλνχλ ηα απγά ηνπο ζπλήζσο ζε αλζνθφξα ή θαξπνθφξα κέξε 

θπηψλ αξαβνζίηνπ, αλνημηάηηθσλ θεπεπηηθψλ θαη ςπραλζψλ. Οη λεαξέο πξνλχκθεο θαζψο ηξέθνληαη 

αλνίγνπλ επηθαλεηαθέο ζπλήζσο ζηνέο είηε ζηελ βάζε ηεο ξφθαο (φηαλ απηή είλαη κηθξήο ειηθίαο), είηε ζηελ 

θνξπθή ηεο (φηαλ απηή είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο). 

  πάληα σνηνθνχλ ζε θαιιηέξγεηεο βακβαθηνχ ζηηο νπνίεο αξρίδνπλ θαη εκθαλίδνληαη ρηέληα. Απηφ  

ζπκβαίλεη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε άιιεο πεγήο ηξνθήο ή φηαλ νη πιεζπζκνί είλαη πςεινί.  

    Οη πεηαινχδεο ηεο ηξίηεο γεληάο εκθαλίδνληαη πεξί ηα ηέιε Ηνπιίνπ-αξρέο Απγνχζηνπ θαη γελλνχλ 

ηα απγά ηνπο ζε θπηά βακβαθηνχ (θαζψο ν αξαβφζηηνο έρεη σξηκάζεη θαη μπινπνηεζεί αξθεηά). Ζ δηάξθεηα 

ησλ πηήζεσλ είλαη πεξί ηηο 20 εκέξεο ελψ ζε πεξηπηψζεηο επηδεκηψλ (π.ρ.2003) δηαξθεί θαη 40 εκέξεο, 

επηθαιχπηνληαη δε έληνλα κε ηηο πηήζεηο ηεο 4
εο

 γεληάο. πλήζσο ε δηάξθεηα ησλ πηήζεσλ παξαθνινπζεί ηελ 

δηάξθεηα ησλ πηήζεσλ ηεο πξψηεο γεληάο, ε νπνία πνιχ επεξεάδεηαη απφ ηηο ζεξκνθξαζίεο ηεο άλνημεο. ε 

ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ε δηάξθεηα ησλ πηήζεσλ είλαη κεγαιχηεξε.                                                                                                                                      

Οη πεηαινχδεο σνηνθνχλ ζηα ηξπθεξά θαξπνθφξα φξγαλα ησλ θπηψλ βακβαθηνχ πνπ βξίζθνληαη ζηα 

θνξπθαία ηκήκαηα ηνπο (Δηθ. 27-29). Οη πεηαινχδεο ελαπνζέηνπλ ην 70,3% ησλ απγψλ ηνπο ζηα θχιια 

(43% ζηα θχιια ηνπ θχξηνπ ζηειέρνπο,  20,4% ζηα θχιια ησλ αλζνθφξσλ θιάδσλ θαη ην 7,2% ζηα θχιια 

ησλ βιαζηνθφξσλ θιάδσλ), ην 26,7% ζηα θαξπνθφξα φξγαλα θαη κφλν ην  2,7% ζην ζηέιερνο.  Όζνλ 

αθνξά ηελ θαηαθφξπθε θαηαλνκή ηεο σνηνθίαο  47% ησλ απγψλ ελαπνηέζεθαλ ζηνπο κεζαίνπο θφκβνπο (6
ν
 

-10
ν
 ) θαη ην 45% ζηνπο αλψηεξνπο θφκβνπο (11

ν
 θαη άλσ). Όζνλ αθνξά ηελ νξηδφληηα δηάηαμε ην 85,1%  

ησλ απγψλ εληνπίζζεθε ζηηο ζέζεηο 1 θαη 2 ησλ αλζνθφξσλ θαη βιαζηνθφξσλ θιάδσλ (θνληά ζην θχξην 

ζηέιερνο), ελψ δελ δηαπηζηψλεηαη  πξνηίκεζε γηα ηελ πάλσ ή ηελ θάησ επηθάλεηα ησλ θχιισλ (Μπξσλίδεο 

2014). Σα απγά εθθνιάπηνληαη θαη νη λεαξέο πξνλχκθεο αξρίδνπλ λα ηξέθνληαη θαηαηξψγνληαο ρηέληα, 

κηθξά θαξχδηα  θαη ζηε ζπλέρεηα κεγαιχηεξα. Οη πξνλχκθεο αλνίγνπλ ηηο ζηνέο ηνπο θνληά ζηνλ πνδίζθν 

ηνπ ρηεληνχ ή ηνπ θαξπδηνχ θαη θάησ απφ ηα βξάθηηα ηνπ (γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε πξνζβνιή πνιιέο θνξέο 

πξέπεη λα αλαζεθσζνχλ ηα βξάθηηα). Όηαλ πξνζβάιινληαη ηα άλζε νη πξνλχκθεο θαηαηξψγνπλ ηνπο 

ζηήκνλεο θαη ηνλ χπεξν. Οη πξψηεο πξνλχκθεο εκθαλίδνληαη ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ (ζηελ πεξηνρή ηεο 

Γξάκαο ζηηο 5 Απγνχζηνπ ± 3 εκέξεο). Οη λεαξέο πξνλχκθεο εθθξίλνπλ απφ ηελ νπξά ηνπο κεηαμέλην λήκα 

θαη κε ηελ βνήζεηα απηνχ θαηεβαίλνπλ πξνο ηα ρακειφηεξα ηκήκαηα ησλ θπηψλ. ηηο δχν πξψηεο ειηθίεο νη 

πξνλχκθεο ηξέθνληαη κε ρηέληα θαη ινπινχδηα, ζηελ  3
ε
 θαη 4

ε
 ειηθία ηξέθνληαη ζε φια ηα θαξπνθφξα 



φξγαλα, ελψ ζηελ 5
ε
 θαη 6

ε
 ειηθία ηξέθνληαη απνθιεηζηηθά ζε θαξχδηα ηξψγνληαο αξρηθά έλα ρψξν ηεο 

θάςαο θαη κεηά ηνπο ππφινηπνπο.  Ο Reed (1965) ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο  βξήθε φηη κηα πξνλχκθε  

θαηαλαιψλεη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο 13 πεξίπνπ ρηέληα κέζνπ κεγέζνπο απφ ηα νπνία κφλν ηα 3 ζηηο 

πξψηεο 14 εκέξεο. Παξαηεξήζεηο ζηνλ αγξφ έδεημαλ φηη κία θαιά αλαπηπγκέλε πξνλχκθε κπνξεί λα θάεη 3-

4 ρηέληα ηελ εκέξα. Μία πξνλχκθε, απφ ηελ 4
ε
 ειηθία θαη κεηά πξνζβάιεη απφ 2-10 θαξχδηα.  

Πξνζδηνξίδνπλ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο ηεο, θαηά κέζν φξν, ζε 8 ρηέληα, 1 ινπινχδη θαη 1,8 θαξχδηα.  Οη 

θάκπηεο ηξππνχλ ηα θαξχδηα θαη ηξψγνπλ ην πεξηερφκελν ηνπο βάδνληαο ην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ ζψκαηνο 

ηνπο ζε απηά, ελψ αθήλνπλ ηα πεξηηηψκαηα ηνπο απ’ έμσ. πλήζσο αθήλνπλ ηα θαξχδηα κηζνθαγσκέλα θαη 

πξνζβάιινπλ άιια. Ζ ζπλήζεηα ηνπο απηή απμάλεη ηηο δεκηέο γηαηί πξνζβάιινπλ πεξηζζφηεξα θαξχδηα απφ 

απηά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ δηαηξνθή ηνπο,  Σα θαξχδηα πνπ ηξππνχλ, αξγφηεξα πέθηνπλ ιφγσ 

δεπηεξνγελψλ πξνζβνιψλ κπθήησλ θαη βαθηεξίσλ. Έηζη ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο ζθνπιεθηψλ ζην ζηξέκκα 

πξνθαιεί αξθεηή δεκηά ζην βακβάθη. Τπνινγίδεηαη  φηη 7-8 πξνλχκθεο κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηελ 

παξαγσγή ελφο βακβαθφθπηνπ. Δξγαζίεο ησλ  Adkinson θ.α (1964) έδεημαλ φηη 8-10 πξνλχκθεο ζηα 100 

θπηά πξνθαινχλ ζεκαληηθέο δεκηέο. ηα θαξχδηα πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο 

παξακέλνπλ ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο θαη ηελ νινθιεξψλνπλ. Αθνινπζεί ε λχκθσζή ηνπο, ε νπνία δηαξθεί 

12-18 εκέξεο,  θαη αθνινχζσο ε εκθάληζε ησλ πεηαινχδσλ ηεο επφκελεο γεληάο πξηλ ηελ δηαρείκαζε ηνπ 

εληφκνπ. Οη πεηαινχδεο ηεο ηειεπηαίαο γεληάο εκθαλίδνληαη ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ, σνηνθνχλ δε ζε φςηκα 

ρηέληα θπηψλ βακβαθηνχ, ζε θπηά επίζπνξνπ αξαβφζηηνπ, ζε ππαίζξηα θεπεπηηθά,  ζε θαιιηέξγεηεο κεδηθήο  

θαη ζε δηδάληα.       

 
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δπλακηθή ησλ πιεζπζκώλ                                                                                                                                                                                                                                        

α. Αβηνηηθνί:     

1.Θεξκνθξαζία . ην θεθάιαην  2.1 ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε βηνινγία ηνπ εληφκνπ αλαθέξνληαη νη 

ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ βηνινγηθψλ ζηαδίσλ. Υακειέο ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ -

10°C επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ επηβίσζε ησλ δηαρεηκαδνπζψλ λπκθψλ. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 

34°C  επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ σνηνθία ησλ ζειπθψλ ελειίθσλ, ηελ επηβίσζε ησλ απγψλ θαη ηελ επηβίσζε 

θαη ηελ ηξνθηθή θηλεηηθφηεηα ησλ λεαξψλ πξνλπκθψλ. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ σθειίκσλ εληφκσλ.  

Άξηζηε ζεξκνθξαζία  γηα ηηο πςειφηεξεο πξνζβνιέο είλαη ησλ 28°C, ελψ ρακειφηεξεο θαηαγξάθνληαη 

ζηνπο 33,65°C (γηα ηνλ Ηνχιην) θαη 32°C (γηα ηνλ Αχγνπζην)  (Bhatti et al, 2007).  

Ωζηφζν ζνβαξέο πξνζβνιέο κπνξνχλ λα ζεκεησζνχλ θαη ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Σν 2003 ην 

πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηνχιηνπ νη κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο θπκάλζεθαλ απφ 32-37°C, ελψ ην 2010 απφ 28-32 

°C. Σν 2003 ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ νη κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο θπκάλζεθαλ απφ  32-35°C, ελψ 

ην 2010 απφ 33-37 °C.                                                                                                                         

2.Βξνρέο- ρεηηθή πγξαζία. Έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα νη νπνίεο απμάλνπλ 

ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο κεηψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ λπκθψλ πνπ ζα επηβηψζνπλ. Βξνρνπηψζεηο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πηήζεσλ ζχδεπμεο κεηψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ελαπνηηζέκελσλ απγψλ. Δπίζεο βξνρνπηψζεηο 

ζην ζηάδην εθθφιαςεο ησλ απγψλ κεηψλνπλ ηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ ηειηθά ζα επηβηψζνπλ θαη ζα εμειηρζνχλ 



ζε πξνλχκθεο.              Τςειή ζρεηηθή πγξαζία αέξα κεηψλεη ηηο πξνζβνιέο ηνπ εληφκνπ. νβαξά κεησκέλεο 

πξνζβνιέο θαηαγξάθνληαη ηνλ Ηνχιην ζε ζρεηηθή πγξαζία  άλσ ηνπ 59%, ελψ γηα ηνλ Αχγνπζην ζε πγξαζία 

άλσ ηνπ  63% . Άξηζηε πγξαζία αέξα γηα κέγηζηεο πξνζβνιέο είλαη 48% (Bhatti et al, 2007).  Παξφια απηά 

έρεη παξαηεξεζεί φηη ηθαλνπνηεηηθέο βξνρνπηψζεηο ηνλ Μάην-Ηνχλην επλννχλ ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ εληφκνπ 

θαζψο ηνπο εμαζθαιίδνπλ πινχζηα θαη ηξπθεξή βιάζηεζε θαη ηθαλνπνηεηηθή ηξνθή.   

3.Άλεκνο. Ηζρπξνί άλεκνη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπδεχμεσλ δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε απηέο, 

θαζψο αδπλαηνχλ ηα αξζεληθά λα νζκηζηνχλ ηηο θεξνκφλεο πνπ εθθξίλνπλ ηα ζειπθά, κε απνηέιεζκα πνιιέο 

θνξέο ηελ κείσζε ησλ πξνζβνιψλ. Όηαλ απηνί ζπλδπάδνληαη θαη κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο κεηψλεηαη 

ζεκαληηθά ε επηβίσζε ησλ απγψλ, ε εθθφιαςε ηνπο θαζψο θαη ε επηβίσζε ησλ λεαξψλ πξνλπκθψλ.                         

4.Αθηηλνβνιίεο-Φσηνπεξίνδνο. Τςειή αθηηλνβνιία UV κεηψλεη ηελ επηβίσζε ησλ απγψλ θαη λεαξψλ 

πξνλπκθψλ. Παξνπζία θσηηζκνχ θαηά ηελ λχθηα ιφγσ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (δξφκνη, νηθηζκνί, 

γήπεδα, γεσηξήζεηο  θ.ι.π) δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ζηα ελήιηθα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπδεχμεσλ, κεηψλνπλ 

ηηο σνηνθίεο θαη αθνινχζσο ηνπο πξνλπκθηθνχο πιεζπζκνχο. Μεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα ησλ ελειίθσλ 

παξαηεξείηαη ζηα δηαζηήκαηα ησλ λέσλ θάζεσλ ηεο ζειήλεο, ελψ ζηελ παλζέιελν κεηψλνληαη νη πηήζεηο 

θαηά 80% (Σφιεο, 1986). Φσηνπεξίνδνο κε κεγάιε δηάξθεηα λχθηαο ζε ζρέζε κε ηεο εκέξαο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ είζνδν ησλ λπκθψλ ηεο 4
εο

 γεληάο ζε δηάπαπζε.                                                                                                          

5.Έδαθνο-Καηεξγαζία. Ζ δνκή ηνπ εδάθνπο επεξεάδεη ηελ λχκθσζε ηνπ εληφκνπ θαη ηελ επηβίσζε ησλ 

λπκθψλ. ε ειαθξά εδάθε ε επηβίσζε ησλ λπκθψλ είλαη κεγαιχηεξε θαζψο ζε απηά νη πξνλχκθεο κπνξνχλ 

λα ζθάβνπλ βαζχηεξεο ζηνέο θαη λα έρνπλ θαιχηεξε πξνζηαζία. Απνζηξαγγίδνληαη επίζεο θαιχηεξα θαη νη 

λχκθεο δελ παξαζηηίδνληαη απφ κχθεηεο εδάθνπο. Ζ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κεηψλεη ηνπο πιεζπζκνχο ησλ 

λπκθψλ. Φζηλνπσξηλά θαη αλνημηάηηθα νξγψκαηα θαηαζηξέθνπλ ηηο εμφδνπο ησλ ζηνψλ ησλ ρξπζαιιίδσλ 

θαη εμέξρνληαη ιηγφηεξα αθκαία. ηηο ΖΠΑ θαηεξγαζία βακβαθνρψξαθσλ, κε θαιιηεξγεηή, δηζθάξνηξν ή 

δηζθνζβάξλα θαη επί πιένλ πφηηζκα πξηλ απφ ηε ζπνξά, πξνθάιεζε ζαλάησζε ζηα Η. armigera κέρξη θαη 

100%. ε ρσξάθη κε πηπεξηέο ε θαηεξγαζία κε θαιιηεξγεηή κείσζε ηελ έμνδν ησλ αθκαίσλ 55% πεξίπνπ 

(Fife θαη Graham 1966-Fye, 1978). Οη Barber θαη Dicke (1937) αλαθέξνπλ φηη κε αλνημηάηηθν φξγσκα 

ζθνηψλνληαη ηα 92% ησλ λπκθψλ θαη κε θζηλνπσξηλφ ηα 82-98%. Ο Fye (1978) αλαθέξεη φηη ε πίεζε ησλ 

θαιιηεξγεηηθψλ κεραλεκάησλ ζηηο γξακκέο ηνπ βακβαθηνχ, πξνθάιεζε ζηηο λχκθεο ζαλάησζε 90% πεξίπνπ. 

β. Βηνηηθνί :   

1. Ξεληζηέο. Σν έληνκν γηα ηελ δηαηξνθή ησλ πξνλπκθψλ απαηηεί θπηηθφ πιηθφ πινχζην ζε ζάθραξα θαη 

αδσηνχρεο νπζίεο, κε ζαθή πξνηίκεζε ζηα θαξπνθφξα φξγαλα.                 

  i. Δαξηλνί μεληζηέο. Σα αθκαία πξνζειθχνληαη. θαη γελλνχλ ζηνπο μεληζηέο ηνπο, ζε φιεο ζρεδφλ ηηο  

πεξηπηψζεηο, ζηε δηάξθεηα ηεο αλζνθνξίαο ηνπο. Τπνζέηνπλ φηη αηηία  ηεο έιμεο είλαη νξηζκέλεο νπζίεο πνπ 

εθθξίλνπλ ηα θπηά. ηε νβηεηηθή Έλσζε πηζηεχνπλ φηη νη νπζίεο απηέο είλαη νξγαληθά νμέα. φπσο ην κειηθφ 

ή νμαιηθφ νμχ ( Pearson,1955).  

 

Παξαηεξήζεηο ζε πνιινχο μεληζηέο επηβεβαηψλνπλ φηη ην κέγηζην ηεο σνηνθίαο ζπκπίπηεη κε ην κέγηζην ηεο 



αλζνθνξίαο ησλ μεληζηψλ (Parsons, Η940). Σν βακβάθη έρεη, ζε ζρέζε κε άιινπο μεληζηέο, κ ία  πνιχ 

κεγαιχηεξε πεξίνδν αλζνθνξίαο. Αλ ζε κία πεξηνρή, ηελ ίδηα επνρή, αλζνθνξνχλ πνιινί μεληζηέο ε σνηνθία 

θαηαλέκεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο μεληζηέο. Έηζη ε έληαζε ηε; πξνζβνιήο ζην βακβάθη εμαξηάηαη  απφ  ηε  

ζχκπησζε  ζηελ ίδηα επνρή θαη άιισλ μεληζηψλ. 

Σα ζειπθά πξνηηκνχλ γηα ηελ σνηνθία ηνπο πεξηζζφηεξν νξηζκέλνπο μεληζηέο, φπσο θαιακπφθη, ζφξγν, 

κπάκηα, θαπλφ, αξάπηθα θηζηίθηα  θαη θηελνηξνθηθά κπηδέιηα. ε πεξηνρέο πνπ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

θαιιηέξγεηεο απηέο είλαη ζε κεγάιε έθηαζε ηφηε ε πξνζβνιή ηνπ πξάζηλνπ ζην βακβάθη είλαη κηθξφηεξε 

(Parsons θαη Ullyett, 1934, Parsons Η940.) ηε Ν. Αθξηθή ε αξρηθή πξνζβνιή ζην βακβάθη εμαξηάηαη απφ 

ηελ επνρή ζπνξάο ηνπ ζε ζρέζε κε ην θαιακπφθη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχζηεκα ακεηςηζπνξάο. ην 

νπδάλ πξνζβάιινληαη πξηλ απφ ην βακβάθη, ην ζφξγν, ηα αξάπηθα θηζηίθηα θαη ηα καπξνκάηηθα θαζφιηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα ακεηςηζπνξάο κε ην βακβάθη. Όηαλ ηειεηψζεη ε αλζνθνξία ησλ 

θαιιηεξγεηψλ απηψλ ηφηε ην πξάζηλν  πξνζβάιιεη  ην  βακβάθη. 

Οη μεληζηέο επεξεάδνπλ ην H.armigera θαη κε άιινπο ηξφπνπο. Σν πξνλπκθηθφ ζηάδην παξνπζηάδεη 

ζλεζηκφηεηα δηαθνξεηηθή ζηνπο μεληζηέο πνπ δηαηξέθεηαη. ην αγγνχξη θαη ζηελ ηνκάηα πνιχ ιίγεο 

πξνλχκθεο θαηνξζψλνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο. Ζ επηβίσζε ησλ πξνλπκθψλ είλαη 

κεγαιχηεξε ζηα θνινθχζηα, θαζφιηα θαη κπηδέιηα θαη θηάλεη ζην 7%, ησλ εθθνιαθζέλησλ απγψλ (Parsons 

Η940). Δμάιινπ ην βάξνο ησλ λπκθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ αθκαίσλ επεξεάδεηαη απφ ην είδνο ηνπ μεληζηή. 

Βαξχηεξα αθκαία γελλνχλ πεξηζζφηεξα απγά. Έηζη ε παξαγσγή απγψλ ζην βακβάθη είλαη κεγαιχηεξε φηαλ 

νη πξνλχκθεο εμειηρζνχλ ζε νξηζκέλνπο μεληζηέο απφ φ,ηη ζε άιινπο (Parsons Η940). Σν ίδην παξαηεξείηαη 

θαη ζε μεληζηέο-αγξηφρνξηα. φπσο ηα Datura stramonium θαη  Physalis angulata (Pearson,1958).                                                                                                         

H χπαξμε πινχζηαο ηξνθήο ηελ άλνημε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ησλ πξνλπκθψλ ηεο 1
εο

 

θαη 2
εο

 γεληάο. 

 Καηαιιειφηεξνη μεληζηέο είλαη ηα εαξηλά ςπραλζή (ξεβχζη) θαζψο απηά είλαη πινχζηα ζε αδσηνχρεο 

νπζίεο, αιιά θαη ν αξαβφζηηνο. Ο αξαβφζηηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ 2
ε
 γεληά θαζψο παξέρεη 

πινχζηα ηξνθή θαη θπζηθά  θαηαθχγηα, ζεκαληηθά γηα ηελ επηβίσζε ησλ πξνλπκθψλ απφ πεξηβαιινληηθέο 

αληημνφηεηεο αιιά θαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή λχκθσζε (ιφγσ απνπζίαο θαιιηεξγεηηθψλ επεκβάζεσλ 

πξνζθέξνπλ αδηαηάξαθην έδαθνο). Σν πξάζηλν γελλάεη ηα απγά ηνπ ζην θαιακπφθη, ζηελ πεξίνδν πνπ 

εκθαλίδνληαη νη θνχληεο (αξζεληθέο ηαμηαλζίεο) ελψ ην Η.zea φηαλ εκθαλίδεηαη ε δέζκε ησλ ζηχισλ ησλ 

ζειπθψλ ηαμηαλζηψλ. Άιιε δηαθνξά, κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ, είλαη νη ζέζεηο πξνηίκεζεο ηνπο γηα σνηνθία. Σν 

Η. armigera γελλάεη πνιχ ιίγα απγά ζηηο ζειπθέο ηαμηαλζίεο ηνπ θαιακπνθηνχ θαη ζρεδφλ ηα 50% ησλ 

απγψλ πάλσ ζηα ζηειέρε. Σν Η. zea πξνηηκάεη ηηο ζειπθέο ηαμηαλζίεο. 

     ii.Βακβάθη. Βακβαθνθπηείεο κε πινχζηα θαη ηξπθεξή βιάζηεζε θαη ηξπθεξά λεαξά θαξπνθφξα 

φξγαλα απνηεινχλ ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο γηα ην έληνκν. Οη πεηαινχδεο ελαπνζέηνπλ ζε απηέο καδηθά ηα 

απγά ηνπο ψζηε νη πξνλχκθεο πνπ ζα εθθνιαθζνχλ λα έρνπλ ζηελ δηάζεζε επαξθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο 

ηξνθή. Φαίλεηαη επίζεο λα ππάξρεη εθιεθηηθή ηξνθηθή πξνηίκεζε ζε πνηθηιίεο βακβαθηνχ. Ζ πξνζβνιή 

πνπ πξνθαιεί ην πξάζηλν ζθνπιήθη ζην βακβάθη εμαξηάηαη, εθηφο απφ ηνπο άιινπο παξάγνληεο θαη απφ ηε 

ζλεζηκφηεηα ησλ πξνλπκθψλ. Έρεη παξαηεξεζεί, ζε ρψξεο ηεο Αθξηθήο, φηη ε επηβίσζε ησλ πξνλπκθψλ 



ζηηο πξψηεο σνηνθίεο είλαη κεγάιε αιιά γξήγνξα κεηψλεηαη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ. Γελ έρεη κειεηεζεί 

θαιά ν παξάγνληαο απηφο αιιά ππνζέηνπλ φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θπηνχ ζε άδσην είλαη ε αηη ία  ηεο 

ζλεζηκφηεηαο ησλ πξνλπκθψλ. Οη λεαξέο πξνλχκθεο ηξέθνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ρηέληα, ινπινχδηα 

θαη κηθξά θαξχδηα πνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε άδσην είλαη εμαηξεηηθά κεγάιε (20-28% πξσηεΐλε ζηελ 

μεξή νπζία ησλ ρηεληψλ). Φαίλεηαη φηη ε κηθξή πξνλχκθε δηαιέγεη ηελ ηξνθή ηεο πνπ είλαη πνιχ πινχζηα 

ζε πξσηεΐλε. ηγά. ζηγά κεηψλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε άδσην θαη δχν κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο άλζεζεο 

έρεη πέζεη ζην έλα ηέηαξην ηνπ αξρηθνχ αδψηνπ. Έηζη αξγφηεξα ε ηξνθή ησλ πξνλπκθψλ είλαη θησρή ζε 

άδσην θαη απηφ πηζηεχνπλ φηη είλαη   ε  αηη ία   ηεο απμεκέλεο ζλεζηκφηεηαο απηψλ. 

Οη Lukefahr θαη Houghtaling (1969) θαη Lukefahr,  et al. (1965, 1971, 1978), κειέηεζαλ ζε πνηθηιίεο 

βακβαθηνχ ηξεηο κνξθνινγηθνχο ραξαθηήξεο πνπ ηηο θάλνπλ λα αληέρνπλ ζηηο πξνζβνιέο. Σν πξψην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε έιιεηςε λεθηαξίσλ ζηα θχιια θαη ζηα θαξπνθφξα φξγαλα πνπ ζηεξεί ηα αθκαία ηνπ 

πξάζηλνπ απφ κηα ζεκαληηθή πεγή ηξνθήο, ηδηαίηεξα φηαλ έρνπλ σξηκάζεη άιινη θαιιηεξγνχκελνη ή 

απηνθπείο μεληζηέο. Δπίζεο ζπληειεί ζε κεησκέλε σνηνθία, ηνπιάρηζηνλ θαηά 40%, θαζψο θαη ζε κηθξφηεξε 

δηάξθεηα δσήο ησλ αθκαίσλ. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ιεία επηθάλεηα ησλ θχιισλ. Οη εκπνξηθέο 

πνηθηιίεο έρνπλ 1.000-2.000 ηξίρεο πεξίπνπ ζην ηεηξαγσληθφ εθαηνζηφ ζηα κηθξά θχιια θαη ρηέληα ηεο 

θνξπθήο ηνπ βακβαθνθχηνπ, ζηα νπνία ην πξάζηλν πξνηηκάεη λα γελλάεη ηα απγά ηνπ. Λείεο πνηθηιίεο, κε 

ιηγφηεξεο απφ 100 ηξίρεο ζην ηεηξαγσληθφ εθαηνζηφ, παξνπζίαζαλ 50% ιηγφηεξα απγά απφ ηηο θνηλέο 

εκπνξηθέο πνηθηιίεο. Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ησλ ρηεληψλ ζε γθνζππφιε. ε 

πνηθηιίεο πνπ ε νπζία απηή θηάλεη ηα 1,2%, έλαληη 0,5% ησλ εκπνξηθψλ πνηθηιηψλ, παξαηεξείηαη 

ζλεζηκφηεηα ζηηο πξνλχκθεο ηνπιάρηζην 50%. ε εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα ν πιεζπζκφο ηνπ πξάζηλνπ 

απμήζεθε κφλν 1,1 θνξέο κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο γελεάο ζε πνηθηιία πνπ δηέζεηε θαη ηα ηξία παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά ελψ απμήζεθε δχν θνξέο κεηαμχ ησλ γελεψλ απηψλ ζε βακβάθη πνπ δελ είρε ηξίρσκα αιιά 

είρε πνιχ γθνζππφιε ή πνπ ζπλδπαδφηαλ ε έιιεηςε ηξηρψκαηνο θαη λεθηαξίσλ. Κνηλέο εκπνξηθέο πνηθηιίεο 

πνπ δελ δηέζεηαλ θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά παξνπζίαζαλ 10-12 θνξέο πεξηζζφηεξεο 

πξνλχκθεο κεηαμχ δχν γελεψλ. ην ρσξάθη κία δηαινγή βακβαθηνχ ρσξίο ηξίρσκα είρε 68% ιηγφηεξεο 

πξνλχκθεο, ελψ ηέζζεξεο άιιεο δηαινγέο ρσξίο ηξίρσκα θαη κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε γθνζζππφιε 

παξνπζίαζαλ 60—88% ιηγφηεξεο πξνλχκθεο (Lukefahr et al., 1975).  

Ο Burton  (1978) αλαθέξεη φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έιιεηςεο λεθηαξίσλ ζην βακβάθη κεηψλεη θαη ηνπο 

πιεζπζκνχο νξηζκέλσλ σθέιηκσλ εληφκσλ. Ζ κείσζε απηή δελ είλαη βέβαην αλ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε 

λεθηαξίσλ ή ζηε κείσζε ηνπ πξάζηλνπ ζηνλ νπνίν δηαηξέθνληαη. πκπεξαίλεη φηη ε έιιεηςε λεθηαξίσλ 

απνηειεί έλα πιενλέθηεκα ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εληφκνπ αιιά δελ απνθιείεη εληειψο ηε ρεκηθή 

θαηαπνιέκεζε. Οη Μussett et al. (1979), ζε ζπγθξηηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλαλ ζε εκπνξηθή πνηθηιία 

βακβαθηνχ θαη ζε άιιεο πνπ ήηαλ αλζεθηηθέο ζηηο πξνζβνιέο απφ Ηeliothis, βξήθαλ ζηηο αλζεθηηθέο 

πνηθηιίεο κεησκέλνπο πιεζπζκνχο αξπαθηηθψλ (Hippodamia spp., Collops  spp., Chrysopa spp., Nabis spp., 

Geocoris spp., Notoxus monodon (F) θαη αξπαθηηθέο αξάρλεο) θαηά 68%· πκπεξαίλνπλ φηη ε κείσζε απηή 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηα κεησκέλα επηβιαβή έληνκα αιιά ίζσο θαη ζε αληηβηνηηθέο ηδηφηεηεο ησλ αλζεθηηθψλ 

πνηθηιηψλ. To H.armigera πξνζβάιιεη ηα βακβάθηα ηχπνπ Upland (Gossypium hirsutum) θαη ιηγφηεξν ηα 



καθξφτλα ( Gossypium arboreum).  

Σν 2003 παξαηεξήζεθε φηη νη Διιεληθέο πνηθηιίεο (Δχα, Υξηζηίλα) πξνζβιήζεθαλ ιηγφηεξν απφ 

πνηθηιίεο Ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο . Σν 2010 παξαηεξήζεθαλ ζε νξηζκέλεο πνηθηιίεο ηχπνπ intercot 

(Ηζξαειηλήο πξνέιεπζεο) κεησκέλα πνζνζηά πξνζβνιψλ. Άγλσζηε είλαη ε πεξαηηέξσ ζπκπεξηθνξά (πέξαλ 

ηνπ 2005) ησλ Διιεληθψλ πνηθηιηψλ θαζψο απηέο πξαθηηθά έπαςαλ λα θαιιηεξγνχληαη επξέσο.    

 
 

2. Πξνζαξκνζηηθόηεηα. 

 i. Σξνθηθή θαη ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. 

Σν έληνκν κπνξεί θαη πξνζαξκφδεη ηελ ηξνθηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά αλαιφγσο ησλ επηθξαηνχλησλ 

ζπλζεθψλ. Πξνζαξκφδεη ηνλ θχθιν ησλ μεληζηψλ ηνπ αλαιφγσο ησλ δηαζέζηκσλ θάζε πεξηνρήο. Όκσο ην 

βακβάθη θαη ν αξαβφζηηνο παίδνπλ ηνλ πξψην ξφιν ζηελ δπλακηθή αλάπηπμεο πςειψλ πιεζπζκψλ, ελψ νη 

ινηπνί μεληζηέο απιψο ζπληεξνχλ ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ. ε πεξίπησζε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ην έληνκν 

πξνζαξκφδεη ηηο ηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο πεξηνξίδνληαο ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαηά ηηο ζεξκέο ψξεο, ή 

αλαδεηψληαο θπζηθά θαηαθχγηα γηα λα πξνζηαηεπζεί. ε δπζκελέο ρεκηθφ πεξηβάιινλ νη πξνλχκθεο 

κεηψλνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο πεξηνξίδνληαο ηα ηξνθηθά δήγκαηα δνθηκήο θαη νινθιεξψλνληαο ηηο ηξνθηθέο ηνπο 

αλάγθεο ζε ιίγα ρηέληα ή θαξχδηα.    

ε αληίμνεο ζπλζήθεο (δπζκελέο ρεκηθφ πεξηβάιινλ) ή ππφ ηελ απεηιή εμαθάληζεο ηνπ είδνπο 

(εμαηξεηηθά ρακεινί πιεζπζκνί) ην έληνκν ηξνπνπνηεί ηηο αλαπαξαγσγηθέο παξακέηξνπο  θαη ζπκπεξηθνξέο. 

Ζ ζπλήζεο αλαινγία ζειπθψλ/ αξζεληθψλ είλαη 1:1 κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ζε 2:1 πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί πςειφηεξε αλαπαξαγσγή. Δπίζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ν ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο σνηνθίαο. 

Σα ζειπθά σνηνθνχλ ζε πξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο ησλ θπηψλ φπσο είλαη εζσηεξηθά ησλ βξαθηίσλ ησλ ρηεληψλ. 

Δπίζεο ηα ζειπθά παχνπλ λα σνηνθνχλ ζε νκάδεο αιιά κεκνλσκέλα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ λεαξψλ πξνλπκθψλ. 

 

 ii. Μεηαλάζηεπζε.  

Ζ δπλαηφηεηα κεηαλάζηεπζεο ησλ αθκαίσλ Η. αrmigera ζε απνζηάζεηο πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ γίλεηαη απφ 

πνιινχο απνδεθηή. Ζ επνρηαθή θίλεζε ηνπ πξάζηλνπ πξνο ηα βφξεηα, ζηελ Δπξψπε, επηζεκάλζεθε απφ ην 

1862. Ζ παξνπζία ηνπ εληφκνπ, θάζε ρξφλν ζρεδφλ, ζηε Βξεηαλία θαη άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, ζηηο νπνίεο 

δελ κπνξεί λα δήζεη ην ρεηκψλα, δείρλεη κία κεηαθίλεζε επνρηαθή (Δηθ. 30). Οη πεηαινχδεο αλεβαίλνπλ ζε 

κεγάιν χςνο, αθνινπζνχλ ηα αλψηεξα ξεχκαηα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη 

εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα.  Φαίλεηαη φηη ην Η. αrmigera θάλεη δπν εηδψλ κεηαθηλήζεηο. Σν έλα είδνο είλαη κηα 

πεξηπιάλεζε ησλ αθκαίσλ ζηα ρσξάθηα ελψ ηξέθνληαη θαη σνηνθνχλ. Έηζη κεηαθηλνχληαη κεξηθά 

ρηιηφκεηξα ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Σν δεχηεξν είλαη κεηαλάζηεπζε εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ κε ηε 

βνήζεηα ησλ επηθξαηνχλησλ αλέκσλ. Σέηνηα κεηαλάζηεπζε γίλεηαη απφ ηε Νφηηα πξνο ηε Βφξεηα Δπξψπε 

ζηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ (Hardwick, 1965). Οη πξψηεο 1-2 γελεέο ηνπ πξάζηλνπ ζπλήζσο πξνζβάιινπλ 

δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο θαη απηνθπή θπηά, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, θαη αλαπηχζζνπλ κεγάινπο πιεζπζκνχο. 

Μεηά κεηαλαζηεχνπλ ζην βακβάθη.  



 

Σν 2003 εθηφο ησλ ζνβαξψλ πξνζβνιψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ ρψξα καο εμίζνπ ζνβαξέο πξνζβνιέο 

ζηελ Σνπξθία θαη ηελ Αίγππην. Πηζαλνινγείηαη φηη νη πιεζπζκνί ηνπ εληφκνπ ζηελ ρψξα καο ήηαλ 

κεηαλαζηεπηηθνί απφ Νφην θαη Αλαηνιή. Με ηελ κεηαλάζηεπζε  εκπινπηίδεηαη ην γελεηηθφ πιηθφ κηαο 

πεξηνρέο κε πξνζαξκνζηηθφηεξνπο πιεζπζκνχο. 

  

iii. Αλζεθηηθόηεηα. 

Σν έληνκν εκθαλίδεη εχθνια αλζεθηηθφηεηα ζε ρεκηθά εληνκνθηφλα. Παγθνζκίσο εκθαλίζζεθαλ 

εθαηνληάδεο πεξηπηψζεηο εκθάληζεο αλζεθηηθφηεηαο. ηηο Ζ.Π.Α απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 90 θαηαγξάθεθε 

αλζεθηηθφηεηα ζε νξγαλνθσζθνξηθά θαη ππξεζξηλνεηδή εληνκνθηφλα. ηελ Διιάδα απφ ην 2010 πνπ άξρηζε 

λα δηεξεπλάηαη ζπζηεκαηηθά απφ εξεπλεηέο ην ζέκα,  δηαπηζηψζεθε κεγάιε αλζεθηηθφηεηα ζε 

νξγαλνθσζθνξηθά (40 θνξέο ζε ζρέζε κε επαίζζεην πιεζπζκφ) θαη ππξεζξηλνεηδή (80 θνξέο ζε ζρέζε κε 

επαίζζεην πιεζπζκφ) (Βφληαο θαη Μπξσλίδεο 2011).  Σν 2015 δηαπηζηψζεθε κηθξή αλζεθηηθφηεηα ζε 

νξγαλνθσζθνξηθά (4 θνξέο ζε ζρέζε κε επαίζζεην πιεζπζκφ), κεγάιε ζηα ππξεζξηλνεηδή  (40-170 θνξέο ζε 

ζρέζε κε επαίζζεην πιεζπζκφ) θαη κηθξή αλζεθηηθφηεηα ζε λέεο δξαζηηθέο φπσο ην chlorantraniliprole θαη  

emamectin  benzoate (4 θνξέο ζε ζρέζε κε επαίζζεην πιεζπζκφ) (Μπξσλίδεο 2015). ηελ πεξίπησζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηα  ππξεζξηλνεηδή, απηή παξακέλεη θαη κεηά ηελ δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ εληνκνθηφλνπ.         

Έσο ην 2015 γηα ην έληνκν έρνπλ θαηαγξαθεί 692 πεξηπηψζεηο αλζεθηηθφηεηαο ζε 47 δξαζηηθέο νπζίεο 

(Sparks, Nauen 2015).  

  

3. Φπζηθνί Δρζξνί. 

    Σα απγά ηνπ Η. armigera ζεξεχνληαη απφ πνιιά αξπαθηηθά πνπ αλήθνπλ ζηα Hemiptera (Anthrocoridae, 

Miridae, Lygaeidae, Reduviidae), ζηα Neuroptera (Chrysopidae), Coleoptera (Coccinelidae ) (Δηθ. 31,32) θαη 

ζηα Hymenoptera (Formicidae, Vespidae). Πξνζβάιινπλ θαη θαηαζηξέθνπλ ηα απγά αιιά θαη ηηο πξνλχκθεο 

ηνπ πξάζηλνπ. ε δηάθνξεο ρψξεο βξέζεθαλ ηα αξπαθηηθά: Chrysopa carnea Steph (Δηθ. 33-35), C. 

boninensis Okam, C. congrua Wilk, C. pudica Navas, Coccinella spp., Geocoris spp. (Δηθ.37), Nabis spp., 

Orius albidipennis Reut, O. insidiosus Say (Δηθ.36),  Collops spp.,   Glypsus conspicuus Westw, 

Macrorahaphis acuta Dall, Pheidole spp, Myrmicaria spp.    

   Παξάζηηα. Γίπηεξα.Tachinidae: Carcelia illota (Curr.), C. evolans (Wied.), Dejeania bombylans (F.), Conia 

bimaculata Wied.. Linnaemyia albifrons F. Smith, L. agilis Curr., L. longirostris (Macq.), Pales coerulea 

(Jaenn.), Paratachina obliqua (Loew.), Sturmia dilabida Yillen, S. halli Curr.. S. inconspiqua (Mg.). S. 

imberbis (Wied.), S. laxa Curr.. Tachina sorbillans Wied.. Thelairosoma angustifrons (Wilier).). Drino 

imberbis (Wied.), Goniophthalmus halli Mesnil. 

  Sarcophagidae: Sarcophaga sp. 

Τκελόπηεξα. Braconidae: Apanteles Kajak Tel., A. rufricus (Hal.), Bracon brevicornis Wesm. (Δηθ.40), B. 

hebetor, Say, Cardiochiles nigricollis (Cam.), Chelonus brackbumi Cameron, C. versatilis (Wl-kn.), Meteorus 



sp. 

Chalcididae: Brachymeria cowani (Kirby) 

Ichneumonidae: Campoletis chloridae Uchida, Campoplex xanthostomus Grav., Charops sp., Diadegma 

fenestralis (Holmgren), Metopius discolor Tosq., Netelia sp. 

Scelionidae: Telenomus ullyetti Nixon 

Trichogrammatidae: Trichogramma australicum Gir., T.luteum (Gir.) (Δηθ.41) (Pearson, 1958 Reed, 1965,  

Ripper θαη George, 1965, Awadallah et al. 1977,  El-Dakroury et al. 1977,Nikam θαη Basarkar 1978, Nikam 

θαη Basarkar, 1978, Thontadarya et al. 1978, Bar et al. 1979, Brettell, 1979, Rao et al. 1979, Zhumanov, 

1979). 

Σν Orius insidiosus Say θαηαζηξέθεη κεγάιν αξηζκφ απγψλ ηνπ πξάζηλνπ πνπ θηάλεη θαη κέρξη ηα 40 

% απηψλ. Πνιιά απγά θαηαζηξέθνληαη κε κχδεζή ηνπο απφ Chrysopa,  Geocoris, Nabis, θαη Orius. Σα 

Trichogramma luteum θαη Telonomus ullyetti είλαη ελδηαθέξνληα παξάζηηα ησλ απγψλ.  

Σν αξπαθηηθφ άθαξη Pyemotes ventricosus (Newport) (Δηθ.39) βξέζεθε λα πξνζβάιιεη ην H.armigera 

ζηηο πεξηνρέο Γηαλληηζψλ, Βέξνηαο, Θεζζαινλίθεο (Υαηδεληθoιή, 1981).   ε ζρεηηθή εξγαζία ζηελ Διιάδα, 

ζηελ πεξίνδν 1979-1980, βξέζεθε φηη ηα αξπαθηηθά Chrysopa  carnea Steph, Nabis americoferus Car, 

Stethorius spp. (Coccinelidae), δηάθνξεο αξάρλεο θαη ην παξάζηην Anilastus spp. (Ichneumonidae)  ζπκπίεζαλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην πξάζηλν ζθνπιήθη ζηελ πεδηάδα ηεο Θεζζαινλίθεο (Παλαγφπνπινο,   1980.  

Πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο).  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζηελ ρψξα καο αλαθέξνληαη ηα είδε Mantis religiosa  (Mantodea: Mantidae) 

(Δηθ. 38),  Campoletis chloridae ( Hymenoptera: Icheumonidae) θαη Hyposoter didymator  (Thunberg) 

(Hymenoptera: Ichneumonidae) ( Μπξσληδεο  2009) (Δηθ. 42-43).  

Σν Η. armigera έρεη επίζεο ερζξνχο δηάθνξα παζνγφλα πνπ πξνθαινχλ αζζέλεηεο φπσο ηα Spicaria 

rileyi, Bauveria spp., Entomophthora spp., (κχθεηεο), Bacillus thuringiensis (βαθηήξην) θαη ππξεληθή  

πνιπέδξσζε (ηφο) (Daxl, 1978, FAO, 1983).  

 

Οη πξνλχκθεο θαη νη λχκθεο παξαζηηνχληαη απφ εληνκνπαζνγφλνπο λεκαηψδεηο φπσο ηνπο  

Steinernema masoodi θιπ. (Ahmad et al.,2011). 

Πνιιά πηελά (ζπνπξγίηηα θ.α) ηξέθνληαη απφ πξνλχκθεο θαη ελήιηθα. Παξαηεξήζεθε ζε θαιιηέξγεηεο 

βακβαθηνχ, φπνπ ππάξρεη πινχζηα ζακλψδεο βιάζηεζε θαη δηαζέζηκν θαζαξφ λεξφ θαη ζηηο νπνίεο πεηνχλ 

πςεινί πιεζπζκνί πηελψλ, λα ειέγρνληαη ηθαλνπνηεηηθά νη πξνζβνιέο απφ πξάζηλν ζθνπιήθη.   

Οη MacDaniel θαη Sterling (1979), ζε πεηξάκαηα ζην Texas κε αθηηλνβνιεκέλα απγά Η. armigera, 

αλαθέξνπλ φηη ζηηο 24 πξψηεο ψξεο ηα αξπαθηηθά θαηάζηξεςαλ ηα 48-90% ησλ απγψλ, ελψ ζε 48 κε 72 ψξεο 

ηα 87 θαη 93%.  

ε κπξνζνχξα ηνπ S.C.I.R.O (Απζηξαιία) γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηαπνιέκεζε ηνπ πξάζηλνπ 

ζθνπιεθηνχ αλαθέξεηαη φηη πιεζπζκηαθή αλαινγία αξπαθηηθψλ/πξνλπκθψλ πξάζηλνπ 2:1 θαη 

παξαζηηνεηδψλ/ πξνλπκθψλ πξάζηλνπ 1:1, κπνξεί λα ειέγμεη ηηο πξνζβνιέο ηνπ εληφκνπ. Δπίζεο ζπληζηάηαη 

ε εθαξκνγή ζθεπαζκάησλ πδξνιπκέλσλ πξσηετλψλ πνπ ππνβνεζνχλ ηελ επηβίσζε ησλ σθειίκσλ εληφκσλ 



ζε πεξίπησζε απνπζίαο δηαζέζηκεο ηξνθήο.  

Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ ερζξψλ. Απηφ 

νθείιεηαη θαη ζηα απμεκέλα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεγάιε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ (Doutt 

Smith, 1971, Sterling θαη Haney, 1973).  

ηηο  ΖΠΑ, αιιά θαη παγθνζκίσο, ζπνπδαίν πξφβιεκα  ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Η. armigera απνηειεί 

ε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο ή ηεο θαζπζηέξεζεο,  ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δξάζε ησλ 

σθέιηκσλ εληφκσλ (ηνλ Πίλαθα 4 πεξηγξάθεηαη ε επίδξαζε δηαθφξσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ σθειίκσλ εληφκσλ). Παξαηεξήζεηο αλαθέξνπλ φηη άζθνπνη ςεθαζκνί 

ζηνπο κήλεο Ηνχλην-Ηνχιην γηα θαηαπνιέκεζε άιισλ εληφκσλ (αθίδεο-ηδηηδηθάθηα, ηα νπνία είηε είλαη 

ρακειφηεξεο ζεκαζίαο απφ άπνςε πξνθαινχκελσλ δεκηψλ, είηε είλαη ζε ρακειφηεξνπο πιεζπζκνχο), 

κεηψλνπλ ηνπο πιεζπζκνχο ησλ θπζηθψλ ερζξψλ θαη απμάλνπλ ηηο δεκίεο πνπ πξνθαιεί ε 3
ε
 γεληά ηνπ 

πξάζηλνπ  ζθνπιεθηνχ ζην βακβάθη. Δπίζεο δηαπηζηψλεηαη φηη ρακεινί έσο κέηξηνη πιεζπζκνί άιισλ 

εληφκσλ (αθίδεο-ηδηηδηθάθηα) ηνπο κήλεο Ηνχλην-Ηνχιην ζπκβάιινπλ ζηελ δηαηήξεζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ 

θπζηθψλ ερζξψλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, γεγνλφο πνπ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ κείσζε ησλ πξνζβνιψλ 

ηνπ εληφκνπ ζηελ 3
ε
 γεληά. Μεηά απφ βξνρή ε αξπαθηηθφηεηα ησλ σθέιηκσλ ιηγφζηεπε γηα δηάζηεκα 48 

σξψλ. ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο κεηψλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ σθειίκσλ εληφκσλ. 

 

 

 

  4.Καληβαιηζκόο. 

 ηελ δσή ηνπ εληφκνπ θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή θαληβαιηθή ζπκπεξηθνξά.  Μία θάκπηα κπνξεί λα 

θαηαβξνρζίζεη  αθφκε θαη 20 θάκπηεο ηνπ ηδίνπ κεγέζνπο (Υξεζηίδεο 1964), ελψ ζαθψο κπνξνχλ λα 

θαηαηξψγνπλ λεαξφηεξεο πξνλχκθεο αιιά θαη απγά.  

 

3. Αληηκεηώπηζε 

 

3.1 Καιιηεξγεηηθά κέηξα 

i. Καηαζηξνθή ππνιεηκκάησλ. Υεηκεξηλφ φξγσκα. Καηεξγαζία ηνπ εδάθνπο 

Μεηά ηελ ζπγθνκηδή ησλ θαιιηεξγεηψλ  επηβάιιεηαη λα γίλεηαη επηκειήο θαηαζηξνθή ησλ 

ππνιεηκκάησλ ψζηε λα ζαλαηψλνληαη πξνλχκθεο πνπ δελ πξφιαβαλ λα νινθιεξψζνπλ ηνλ θχθιν ηνπο ή 

λχκθεο πνπ κπήθαλ ζε δηάπαπζε. Υεηκεξηλά νξγψκαηα πνπ παξαρψλνπλ ηηο λχκθεο ζε κεγάιν βάζνο 

κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηνπο αξρηθνχο πιεζπζκνχο ηεο επφκελεο ρξνληάο. Καηά ηελ αξρή ηεο θαιιηεξγεηηθήο 

πεξηφδνπ, γξακκηθέο θαηεξγαζίεο ηνπ εδάθνπο ζαλαηψλνπλ κεγάιν αξηζκφ λπκθψλ πνπ αθφκε βξίζθνληαη ζε 

δηάπαπζε θαη δελ έρνπλ εθθνιαθζεί αθφκε.  

ii. Πξσηκφηεηα-Δπηινγή πνηθηιίαο. 

 Πξψηκε ζπνξά θαζψο θαη επηινγή πξψηκεο πνηθηιίαο εμαζθαιίδεη λσξίο ηελ είζνδν ησλ θπηεηψλ ζε 

θαξπνθνξία. Μεγάιεο ειηθίαο θαξπνθφξα φξγαλα θαη θαξχδηα πξνζβάιινληαη δπζθνιφηεξα απφ ηηο λεαξέο 

θάκπηεο ε νπνίεο επηβηψλνπλ δπζθνιφηεξα ζε απηά. 



Δπίζεο πνηθηιίεο πνπ δεκηνπξγνχλ πινχζην-ηξπθεξφ θχιισκα  θαη ηξπθεξά θαξπνθφξα φξγαλα 

(ρηέληα-θαξχδηα) πξνζβάιινληαη επθνιφηεξα.      

   iii Γηαρείξηζε ζξέςεο-άξδεπζεο 

Τςειή αδσηνχρνο ιίπαλζε θαη έληνλεο αξδεχζεηο δεκηνπξγνχλ πινχζην-ηξπθεξφ θχιισκα  θαη 

ηξπθεξά θαξπνθφξα φξγαλα (ρηέληα-θαξχδηα), κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο πξνζβνιήο. Έληνλεο 

–φςηκεο αξδεχζεηο πξνθαινχλ αλαβιαζηήζεηο θαη λέεο θαξπνθνξίεο ηνλ επηέκβξην, επλννχλ φςηκεο 

πξνζβνιέο θαη αλεβάδνπλ ην αξρηθφ πιεζπζκηαθφ δπλακηθφ ηνπ εληφκνπ ηεο επφκελεο ρξνληάο. 

Αληίζεηα πςειή θαιηνχρνο ζξέςε ή ρξήζε ξπζκηζηψλ αλάπηπμεο (mepiquat chloride)  δεκηνπξγεί 

ζθιεξνχο –δεξκαηψδεηο θπηηθνχο ηζηνχο νη νπνίνη είλαη αλεπηζχκεηνη απφ ηηο λεαξέο πξνλχκθεο. 

ε εθαξκνγή κε mepiquat chloride παξαηεξήζεθε ρακειφηεξν πνζνζηφ επηβίσζεο λεαξψλ 

πξνλπκθψλ θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ πξνζβεβιεκέλσλ θαξπδηψλ (G. R. Zummo et al, 1984). 

iv. Απνθπγή γεηηλίαζεο. Να απνθεχγεηαη, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ε θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ ζε αγξνχο 

θνληά ζε θαιιηέξγεηεο  αξαβνζίηνπ, ηνκάηαο, κπηδειηνχ, ζφγηαο θαη άιισλ πνπ απνηεινχλ θαινί ελδηάκεζνη 

μεληζηέο. 

 

v. Φπηά παγίδεο. πνξά θπηψλ παγίδσλ ελδηάκεζα ζε αγξνχο βακβαθηνχ. Ζ ηερληθή απηή κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε αγξνχο κεγάιεο έθηαζεο. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα είδε πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

παγίδεο είλαη αξαβφζηηνο φςηκεο ζπνξάο, ζφγηα, κπηδέιη θαη άιια. Ζ ειάρηζηε έθηαζε θαιιηέξγεηαο ησλ 

θπηψλ παγίδσλ είλαη 20 ζηξέκκαηα ή ην 1% ηεο έθηαζεο ηνπ βακβαθηνχ. Δπίζεο ηα θπηά παγίδεο πξέπεη λα 

θαηαζηξέθνληαη πξηλ νη πξνλχκθεο εηζέιζνπλ ζην ζηάδην ηεο λχκθσζεο.    

 

3.2 Παξαθνινύζεζε 

Απαξαίηεηε είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπ εληφκνπ θαζψο θαη ησλ βηνινγηθψλ ζηαδίσλ 

απηνχ. Απηφ γίλεηαη εθηθηφ κε ηελ ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ παγίδεπζεο. Τπάξρνπλ δχν είδε παγίδσλ. 

Απηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ επίδξαζε θεξνκνληθψλ νπζηψλ (Δηθ. 45)θαη απηέο κε ηελ επίδξαζε 

ππεξηψδνπο θσηφο (Δηθ. 44). Οη θεξνκνληθέο παγίδεο είλαη εθιεθηηθέο θαη έιθνπλ ηα αξζεληθά άηνκα ηνπ 

εληφκνπ, ε δε παξαθνινχζεζε ηνπο δελ απαηηεί γλψζεηο πςειήο εμεηδίθεπζεο. Πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 

καθξηά απφ δξφκνπο κε ζπρλή λπρηεξηλή δηάβαζε, καθξηά απφ ζηαζεξέο πεγέο θσηφο θαη ζε 

αληηπξνζσπεπηηθφ ζεκείν ηνπ αγξνχ. Δπίζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ νη επηθξαηνχληεο άλεκνη ζηελ 

πεξηνρή. Δάλ νη επηθξαηνχλ λφηηνη άλεκνη ηφηε νη παγίδεο ηνπνζεηνχληαη πξνο ην κέζν βνξεηλφ ηκήκα ηνπ 

αγξνχ. Οη παγίδεο παξαθνινπζνχληαη αλά  3 εκέξεο  ζηελ αξρή ησλ πηήζεσλ θαη αλά 2 εκέξεο ζην κέζν ηεο 

πεξηφδνπ ησλ πηήζεσλ.  

Πνιιέο πξνζπάζεηεο έγηλαλ απφ εξεπλεηέο γηα ηελ θαηάξηηζε καζεκαηηθψλ κνληέισλ πξφβιεςεο  

πξνζβνιψλ ή ππνινγηζκνχ ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ηνπ εληφκνπ κε βάζε ηηο κεηξήζεηο ησλ θεξνκνληθψλ 

παγίδσλ ρσξίο ηελ αλακελφκελε επηηπρία. Απηφ γηαηί ππάξρνπλ πνιινί βηνηηθνί θαη αβηνηηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ εληφκνπ, φπσο έρεη αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  Έρνπλ 



θαηαγξαθεί θαιιηεξγεηηθέο πεξίνδνη κε πςειέο ζπιιήςεηο θαη ρακειέο πξνζβνιέο θαη ην αληίζηξνθν. Δίλαη 

πηζαλφ ζε πνιχ πςεινχο πιεζπζκνχο ηνπ εληφκνπ λα κελ ππάξρνπλ ζπιιήςεηο ζηηο παγίδεο.  

Λφγσ ηεο επθνιίαο ζπλεχξεζεο ησλ δπν θχισλ ηνπ εληφκνπ νη αξζεληθέο πεηαινχδεο δελ θηλνχληαη 

ηδηαίηεξα ζην ρψξν θαη έηζη δελ ζπιιακβάλνληαη ζηηο παγίδεο.    

Οη παγίδεο ππεξηψδνπο θσηφο έιθνπλ κεγάιν αξηζκφ εηδψλ (λπθηφβηα ιεπηδφπηεξα θ.α) θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηνπο απαηηεί πςειή εμεηδίθεπζε. Ζ ηνπνζέηεζε  ηνπο  θαη ε ππθλφηεηα ησλ παγίδσλ πξέπεη 

λα γίλεηαη ζχκθσλα κε  ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.   

Σα ζηνηρεία ησλ θεξνκνληθψλ ζπιιήςεσλ είλαη απαξαίηεηα γηα ην δεχηεξν επίπεδν ηεο 

παξαθνινχζεζεο πνπ είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ πξνλπκθηθψλ πιεζπζκψλ.  Μεξηθέο εκέξεο κεηά ηελ 

έλαξμε ησλ πηήζεσλ πξέπεη λα αλαδεηείηαη ε παξνπζία ησλ απγψλ θαη ησλ πξνλπκθψλ 1
νπ

 ζηαδίνπ. ηνλ 

αγξφ ειέγρνπκε ηπραία έλα κέηξν θπηψλ αλά ζηξέκκα αγξνχ, θηλνχκελνη ζε δηθ δαθ πνξεία, θαη δέθα ζέζεηο 

αλά αγξφ ζην ειάρηζην. Δμεηάδνπκε κε επηκέιεηα ηα πηζαλφηεξα κέξε σνηνθίαο (βιέπε πξνεγνχκελν ζρεηηθφ 

θεθάιαην). Διέγρνπκε θαη αμηνινγνχκε ρσξηζηά ηκήκαηα ηνπ αγξνχ κε πινχζηα θαη ηξπθεξή βιάζηεζε. Γελ 

πξέπεη ηπρφλ πςειή παξνπζία πξνλπκθηθψλ πιεζπζκψλ ζε απηά ηα ηκήκαηα λα καο νδεγεί ζε ιαλζαζκέλεο 

επηινγέο θαζψο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηεο εμέηαζεο. Απνθεχγνπκε λα θάλνπκε 

επηζεσξήζεηο αγξνχ θαηά ηηο ζεξκέο ψξεο ηεο εκέξαο, θαζψο νη πξνλχκθεο έρνπλ ρακειή θηλεηηθφηεηα ή 

βξίζθνληαη ζε θπζηθά θαηαθχγηα γηα λα πξνζηαηεπζνχλ.  

Παξάιιεια κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνλπκθηθψλ πιεζπζκψλ γίλεηαη θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

πιεζπζκψλ ησλ σθειίκσλ εληφκσλ.  

Γηα ηελ θαηάξηηζε ζπιινγηθψλ πξνγξακκάησλ Οινθιεξσκέλεο Καηαπνιέκεζεο  επηιέγνληαη ζέζεηο 

παγηδνζέηεζεο ζε αγξνχο αληηπξνζσπεπηηθνχο εδαθνθιηκαηηθψλ ελνηήησλ θαη  ζε πεξηνρέο πςειψλ 

πξνζβνιψλ. Απαξαίηεηε είλαη ε παξαθνινχζεζε ησλ πηήζεσλ ηνπ εληφκνπ απφ λσξίο ηελ άλνημε ζε άιιεο 

θαιιηέξγεηεο μεληζηέο. Έρνληαο δηαζέζηκε κηα αμηφπηζηε θαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο πιεζπζκηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ εληφκνπ γηα ηελ 1
ε
 θαη 2

ε
 γεληά θακπχιεο ησλ πηήζεσλ θαζψο θαη αμηφπηζηεο 

κεηεσξνινγηθέο κεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο κπνξεί (κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ βαζκνεκεξψλ) λα 

πξνβιεθηεί ε θακπχιε ησλ πηήζεσλ ηεο 3
εο

 γεληάο (αξρή-θνξπθή θαη ηέινο ησλ πηήζεσλ).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Υεκηθά κέζα  
 

Γηάθνξα ρεκηθά κέζα είλαη εγθεθξηκέλα ζηε ρψξα καο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εληφκνπ ζε δηάθνξεο 

θαιιηέξγεηεο. 

 

 

Γξαζηηθή Οπζία Βακβάθη Αξαβόζηηνο Σνκάηα Y Πηπεξη
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Ππξεζξίλεο (A&Ε-cypermethrin, Deltamethrin, 

lambda-Cyhalothrin, Beta-cyfluthrin, 

Esfenvalerate, tau-Fluvalinate) 
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Bacillus thuringiensis  N Ν N Ν Ν Ν Ν Ν 

Chlorantraniliprole N Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν 

Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl  

N O Ν 
Chlorpyrif

os 
 

Ν 
Chlorpyrif

os 
 

Ν 
Chlorpyrifos 

 

 

Ν 
Chlorpyrif

os 

 

 

Ν 
Chlorpyrif

os 
 

Ν 
Chlorpyrifo

s 
 

Indoxacarb Ο Ν N Ν Ν Ν Ν Ν 

Diflubenzuron N O Ν Ο Ο Ν Ο Ο 

Abamectin Ο Ο Ο Ο Ο Ν Ο Ν 

Methomyl N Ο Ο Ν Ν Ο Ν Ο 

Emamectin N Ο N Ν Ν Ν Ν Ο 

Metaflumizone N Ο N Ο Ο Ν Ν Ο 

Spinosad N Ο O Ο Ο Ο Ο Ο 

Thiacloprid N Ο N Ο Ν Ν Ο Ν 

Lufenuron Ο Ο Ο Ο Ο Ν Ο Ν 

Flubendiamide Ο Ο Ο Ο Ο Ν Ν Ν 

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus 

(HearNPV) 
 

O N N Ο Ν Ν Ο Ν 

 

ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαζνιηνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ην Helicoverpa armigera 

nucleopolyhedrovirus (HearNPV) θαη Deltamethrin, ζηελ παηάηα Deltamethrin.  

Ωο ζπλεξγηζηηθά ζθεπάζκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζθνιεηηθά, ζθεπάζκαηα πνπ 

πεξηέρνπλ θίιηξα UV (ζε βηνινγηθά ζθεπάζκαηα) , ακηλνμέα (ζε εληνκνθηφλα κε δηειαζκαηηθή-

δηαζπζηεκαηηθή δξάζε) θαη ην piperonyl butoxide (κπινθάξεη ηελ δξάζε ησλ εζηεξαζψλ ζηα έληνκα, νπζηψλ 

πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ απνδφκεζε ησλ ππξεζξηλψλ)    

 

Σξφπνο δξάζεο  :  Ππξεζξίλεο (A&Ε-cypermethrin, Deltamethrin, lambda-Cyhalothrin, Beta-cyfluthrin, 

Esfenvalerate, tau-Fluvalinate): Γξνπλ ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ εληφκσλ, παξεκπνδίδνληαο ην θιείζηκν ησλ 

δηαχισλ Na+ ζηνπο λεπξάμνλεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα κία ζπλερή λεπξνκπτθή 

κεηαθνξά κελπκάησλ, πνπ νδεγεί ζε ππεξδηέγεξζε, παξάιπζε θαη ζάλαην ησλ εληφκσλ.  

Οξγαλνθωζθνξηθά (Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl)- Καξβακηδηθά (Methomyl) : δξνπλ 

αλαζηέιινληαο ηε δξάζε ηεο αθεηπι-ρνιηλεζηεξάζεο (acetyl-cholinesterase) 

 Γηακίδηα (Chlorantraniliprole,Flubendiamide): δξνχλ κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ππνδνρέσλ 

ξπαλνδίλεο ησλ εληφκσλ. Απηή ε ελεξγνπνίεζε πξνθαιεί ηελ απειεπζέξσζε αζβεζηίνπ απφ ηηο εζσηεξηθέο 

απνζήθεο ησλ κπψλ ησλ εληφκσλ, κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ κεησκέλε κπτθή ιεηηνπξγία, παξάιπζε θαη 

αθνινχζσο ζαλάησζε ησλ εληφκσλ-ζηφρσλ  
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Ομαδηαδίλεο (Indoxacarb):  δξνπλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεµα ησλ εληφµσλ, θαη ζπγθεθξηµέλα 

ζηνπο δηαχινπο ησλ ηφλησλ Na ζηνπο λεπξάμνλεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ησλ εληφµσλ. Mεηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ηα έληνµα ζηακαηνχλ θάζε θίλεζε θαη πξφζιεςε ηξνθήο  

Metaflumizone : Πξνθαιεί παξάιπζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε απνηέιεζκα ηα έληνκα λα 

ζηακαηνχλ λα ηξέθνληαη ιίγεο ψξεο κεηά ηελ εθαξκνγή θαη λα αθνινπζεί ν ζάλαηνο εληφο 1-2 εκεξψλ. 

Νενληθνηηλνεηδή (Thiacloprid): ∆ξνχλ αληαγσληζηηθά σο πξνο ηελ αθεηπινρνιίλε πνπ είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ κεηαθνξά ησλ λεπξηθψλ ζεµάησλ ζηα έληνµα θαη δεζµεχεηαη αληί απηήο ζηoπο ππνδνρείο ηεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο λεπξηθέο ζπλάςεηο. 

Σπηλνδίλεο (Spinosad): δξα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεµα ησλ εληφµσλ δεζµεχνληαο ηνπο ππνδνρείο 

ηεο αθεηπινρνιίλεο θαη πξνθαιεί παξαηεηαµέλε ελεξγνπνίεζή ηνπο, εμαηηίαο ηεο νπνίαο ην έληνµν παξαιχεη 

ιφγσ λεπξνµπτθήο θφπσζεο.  

Αβεξκεθηίλεο (Abamectin, Emamectin) : Πξνζδέλνληαη ζηνπο ππνδνρείο ηνπ γ- αµηλνβνπηπξηθνχ 

νμένο (GABA) θαη ελεξγνπνηεί ην θαλάιη ηφλησλ ρισξίνπ. Ζ ζπλερήο εηζξνή ηφλησλ ρισξίνπ ζην µπτθφ ηζηφ 

νδεγεί ζηελ παξάιπζε θαη ηειηθά ην ζάλαην ησλ εληφµσλ. 

Υδξαδίλεο (tebufenozide, methoxyfenozide): είλαη ξπζκηζηέο αλάπηπμεο ησλ εληφκσλ θαη κηκείηαη ηε 

δξάζε ηεο εθδπζφλεο, κηαο νξκφλεο αιιαγήο ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ πξνλπκθψλ ησλ ιεπηδνπηέξσλ. 

Πξνθαιεί ηελ πξψηκε αιιαγή ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ πξνλπκθψλ κε απνηέιεζκα ην ζάλαηφ ηνπο κέζα ζε 2-4 

εκέξεο. 

Βελδνινπξίεο (Diflubenzuron ,Lufenuron):  παξεµπνδηζηέο βηνζχλζεζεο ηεο ρεηίλεο. ∆ξνχλ θαηά ην 

ζηάδην ηεο εθθφιαςεο ησλ απγψλ ή ηεο απνδεξµάησζεο ησλ πξνλπµθψλ. 

Μηθξνβηαθά (Bacillus thuringiensis ,HearNPV). 

Ο ηξφπνο δξάζεο ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ 

εθαξκνγήο αιιά θαη δεηεκάησλ δηαρείξηζεο αλζεθηηθφηεηαο (δηαζηαπξσηή αλζεθηηθφηεηα). 

 

Οη βελδνυινπξίεο  θαη νη πδξαδίλεο εθαξκφδνληαη κε ηελ έλαξμε ησλ σνηνθηψλ,ηα  δηακίδηα 

(Chlorantraniliprole, Flubendiamide) -metaflumizone είλαη απνηειεζκαηηθά ζε πξνλχκθεο L1-L2 ζηαδίνπ ελψ 

νη δξαζηηθέο emamectin-indoxacarb έρνπλ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηα L3-L5 ζηάδηα (ην spinosad 

κέηξηα) (T. Bre΄vault et al.(2009)-DuPont-εηαηξηθή ελεκέξσζε) (Δηθ.47, Πίλ.1). 

 Ωζηφζν νη δξαζηηθέο ηεο λεψηεξεο γεληάο έρνπλ ρακειφ knock down effect ζε ζρέζε κε απηέο ησλ 

νξγαλνθσζθνξηθψλ θαη ππξεζξηλψλ , έρνπλ  δε ζνβαξέο ππν-ζαλαηεθφξεο δξάζεηο φπσο κείσζε ηεο 

ηξνθηθήο δξαζηεξηφηεηαο (chlorantraniliprole (Πηλ.2)-κηθξνβηαθά)-παξάιπζε (emamectin-spinosad)  ησλ 

πξνλπκθψλ L3-L5 ζηαδίσλ, ρακειφ βάξνο-επηβίσζε λπκθψλ θαη ρακειή γνληκφηεηα ελειίθσλ. (Samad V. et 

al. (2011), DuPont-εηαηξηθή ελεκέξσζε). 

Γεληθά φιεο νη δξαζηηθέο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ζε πξνλχκθεο ησλ πξψησλ ζηαδίσλ ιφγσ ηεο 

ζρέζεο ζαλαηεθφξνπ δφζεο/ζσκαηηθνχ βάξνπο. 
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Οη δξαζηηθέο νπζίεο spinosad θαη  methomyl είλαη δηαζπζηεκαηηθέο, ελψ ε emamectin έρεη 

δηειαζκαηηθή θίλεζε. Οη δξαζηηθέο chlorpyrifos, Flubendiamide, spinosad  έρνπλ ζεκαληηθή εμ επαθήο 

δξάζε, ελψ νη ινηπέο δξνπλ κε θαηάπνζε (E.Carneiro et al.,2014).  

Οη πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο εθαξκνγέο είλαη ζπλήζσο πνην απνηειεζκαηηθέο ιφγσ πςειφηεξεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ πξνλπκθψλ.  

Ζ δξάζε ησλ εληνκνθηφλσλ επεξεάδεηαη απφ βξνρνπηψζεηο ή απφ αξδεχζεηο θαηαηνληζκνχ (Πίλ. 3, 

Δηθ.50). 

Οη δξαζηηθέο ηεο νκάδαο ησλ νξγαλνθσζθνξηθψλ θαη ππξεζξηλνεηδψλ επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηηο δξαζηηθέο spinosad- indoxacarb, ελψ νη emamectin θαη chlorantraniliprole εκθαλίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα αθφκε θαη κεηά απφ ζεκαληηθέο βξνρέο (T. Bre΄vault et al. (2009)-DuPont-εηαηξηθή 

ελεκέξσζε). 

 

Πιεζπζκηαθά φξηα εθαξκνγψλ: Γηα ηελ γεληά ηνπ Ηνπιίνπ ην φξην εθαξκνγήο είλαη 5 πξνλχκθεο αλά 

κέηξν γξακκήο ή ην 20% ησλ θαξπνθφξσλ νξγάλσλ πξνζβεβιεκέλσλ. ε εξγαζία  ηνπ T.Lei (2002) ζε 

ηερλεηή δεκία αληίζηνηρε ησλ 8 πξνλπκθψλ αλά κέηξν γξακκήο, ε νπνία εθαξκφζζεθε 85 έσο 115 εκέξεο 

κεηά ην θχηξσκα θαη 75 εκέξεο πξηλ ηελ σξίκαλζε, θαηαγξάθεθε νςίκεζε ηεο παξαγσγήο έσο 8 εκέξεο 

ρσξίο κείσζε ηεο παξαγσγήο. 

Γηα ηελ γεληά ηνπ Απγνχζηνπ ην φξην εθαξκνγήο είλαη 1 απγφ ή πξνλχκθε αλά κέηξν γξακκήο ή 5% 

ησλ θαξπνθφξσλ νξγάλσλ πξνζβεβιεκέλσλ.  

 

Απαηηνχκελα  ρξνληθά κεζνδηαζηήκαηα αλάκεζα ζε δηαδνρηθνχο ςεθαζκνχο είλαη 10-14 εκέξεο (γηα 

ηηο δξαζηηθέο chlorantraniliprole,indoxacarb),7-14 εκέξεο (γηα ηηο δξαζηηθέο flubendiamide- emamectin) θαη 

7-10 εκέξο  (γηα ηηο δξαζηηθέο metaflumizone-spinosad- Bacillus thuringiensis ,HearNPV) (Δηθ.48-49,Πίλ.3). 

 

Γηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο:  

Tν πξάζηλν ζθνπιήθη έρεη ήδε αλαπηχμεη αλζεθηηθφηεηα ζε πνιιά εληνκνθηφλα θαηά πεξηνρή.  

Πξηλ ηελ ρξήζε ρεκηθψλ εληνκνθηφλσλ πξνηείλεηαη γεληθά ε εθαξκνγή ησλ θαιιηεξγεηηθώλ 

πξαθηηθώλ, ε επηκειήο θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε (πεξηγξάθνληαη ζηα πην πάλσ θεθάιαηα), ε 

εθαξκνγή ησλ κεζόδσλ ηεο καδηθήο παγίδεπζεο θαη ηεο Βηνινγηθήο - κε ρεκηθήο θαηαπνιέκεζεο 

(πεξηγξάθνληαη πην θάησ). 

Πέξαλ απηψλ πξέπεη :  

i) Να απνθεύγεηαη ε γελίθεπζε ησλ ςεθαζκώλ εθηφο ηεο πεξίπησζεο επηδεκίαο. 

ii) Να απνθεύγεηαη ε γεληθεπκέλε ρξήζε κηαο δξαζηηθήο ή θαη ρεκηθήο νκάδαο δξαζηηθψλ νπζηψλ. 

iii) Να κελ γίλεηαη ππέξβαζε ησλ ζπληζηώκελσλ δόζεσλ, ηνπ ζπληζηώκελνπ αξηζκνύ εθαξκνγώλ 

αλά πεξίνδν θαη λα γίλεηαη ελαιιαγή ρξήζεο εληνκνθηφλσλ δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο (Οξγαλνθνζθσξηθά, 

θαξβακηδηθά, ππξεζξίλεο). 

iv)  Να κε ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα νκάδα εληνκνθηόλσλ πεξηζζόηεξν από 2 θνξέο ην ρξφλν. 

v) Να απνθεύγεηαη ε άζθνπε ρξήζε εληνκνθηόλσλ λσξίο ζηε θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν γηα ήζζνλνο 
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ζεκαζίαο ερζξνύο ψζηε λα κελ κεησζνχλ νη πιεζπζκνί ησλ σθειίκσλ εληόκσλ. Ζ εθαξκνγή ησλ ρεκηθψλ 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ λα κελ ζπλαξηάηαη απφ ηελ πιεζπζκηαθή παξνπζία απηψλ ησλ ερζξψλ, αιιά απφ ηηο 

ηπρφλ κφληκα πξνθαινχκελεο δεκίεο πνπ απηνί πξνθαινχλ. 

vi) Να ρξεζηκνπνηνύληαη κείγκαηα εληνκνθηόλσλ κε ζπλεξγηζηηθή δξάζε θαη λα απνθεχγεηαη ε 

ρξήζε ππξεζξηλψλ, θαζψο δηαπηζηψλεηαη γεληθεπκέλε αλζεθηηθφηεηα. ηηο ΖΠΑ θαη Απζηξαιία σο 

ζπλεξγηζηηθφ ηεο ρξήζεο ησλ ππξεζξηλψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε δξαζηηθή νπζία piperonyl butoxide (κπινθάξεη 

ηελ δξάζε ησλ εζηεξαζψλ ζηα έληνκα, νπζηψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ απνδφκεζε ησλ ππξεζξηλψλ). 

 

 

 

vii) Πξνηείλεηαη αθφκα ε δηαηήξεζε κηθξώλ αςέθαζησλ ισξίδσλ θαιιηέξγεηαο θαη απηνθπνύο 

βιάζηεζεο - «θαηαθύγηα», πνπ επηηξέπεη ηε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ επηβίσζε θαη 

επαίζζεησλ πέξα απφ ηα αλζεθηηθά άηνκα ηνπ ερζξνχ, πνπ δηαζηαπξνχκελα κφλν κεηαμχ ηνπο ζα έδηλαλ 

αλζεθηηθφηεξε γεληά. Δπηηξέπεηαη επίζεο έηζη ε επηβίσζε σθειίκσλ- θπζηθψλ ερζξψλ ηνπο πνπ ηξέθνληαη ή 

παξαζηηνχλ ζηα άηνκα ηνπ ερζξνχ πνπ επηδνχλ.  

 

3.4 Μαδηθή παγίδεπζε. 

Σειεπηαία έρνπλ αλαπηπρζεί ζπζηήκαηα παγίδσλ  ππεξηψδνπο θσηφο νη νπνίεο έιθνπλ ηηο πεηαινχδεο 

θαη κε ηελ επίδξαζε πςειήο ειεθηξηθήο ηάζεο απηέο ζαλαηψλνληαη (Δηθ.46). Σα ζπζηήκαηα απηά 

ππνζηεξίδνληαη απφ ειηαθνχο ζπιιέθηεο θαη είλαη ελεξγεηαθά απηφλνκα. Ζ ηερλνινγία απηή είλαη 

ελδηαθέξνπζα θαη απνηειεζκαηηθή αιιά πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο, δειαδή λα 

ζπζρεηηζηεί  ην θφζηνο κε ηα  νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. ίγνπξα είλαη πξνηηκφηεξε κηα ηέηνηνπ είδνπο 

εθαξκνγή ζε κεγάια αγξνηεκάρηα θαη ζε πεξηνρέο κε επηβαξπκέλν ηζηνξηθφ πξνζβνιψλ.   

 

3.5 Βηνινγηθά –Με ρεκηθά Μέζα.  

Γηα ηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο βακβαθηνχ- αξαβνζίηνπ-θεπεπηηθψλ θιπ., κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζθεπάζκαηα  Bacillus thuringiensis , Bauveria bassiana (Naturalis). θεπάζκαηα πνπ 

πεξηέρνπλ απγά παξαζηηνεηδψλ Trichograma spp., Bracon spp. θαη ηνπ αξπαθηηθνχ Chrysopa  carnea  

θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηνλ ηφ ηεο ππξεληθήο 

πνιπέδξσζεο  (HearNPV) θαη  spinosad. 

Γηα ηα ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηνλ Bacillus thuringiensis ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλεξγηζηηθά,  

ζθεπάζκαηα πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηηο UV αθηηλνβνιίεο. 

Πνιιέο αδεκνζίεπηεο αλαθνξέο ππάξρνπλ ηειεπηαία γηα ηελ ρξήζε δεφιηζνπ (Διεπζεξηάδεο, 

Εαξηαινχδεο θιπ), ελψ ζηελ Απζηξαιία είλαη εγθεθξηκέλε ε ρξήζε amorphous silica ( ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη φηη ζε ρακεινχο θαη κέζνπο πιεζπζκνχο επηηπγράλεηαη εκπνξηθφο έιεγρνο ελψ ζε πςεινχο 

πιεζπζκνχο ζπγθξάηεζε ησλ πξνζβνιψλ).   



ηε Ηλδία, ΖΠΑ θαη Απζηξαιία είλαη εγθεθξηκέλε ε ρξήζε ηεο δξαζηηθήο νπζίαο azadiractin, 

εθρχιηζκα θχιισλ απφ ην δέλδξν Azadirachata indica  ( ηζαγελέο ησλ Ηλδηψλ). 

Δπίζεο ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο απφ θαιιηεξγεηέο γηα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ ρξήζε  

αιάησλ ιηπαξψλ νμέσλ (ζαπνχλη). 

ε πεηξακαηηθφ ζηάδην αμηνινγείηαη ε ηερληθή ηεο ζχγρπζεο ησλ ζπδεχμεσλ κε δηάρπζε θεξνκνλψλ 

(ζε κνξθή κηθξνθάςνπιαο) απφ dispensers (Chamberlain et al.,2000).   
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                                            ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΔΙΚΟΝΔ-ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΑΣΑ γηα ην Πξάζηλν ζθνπιήθη-Α 

(Μνξθνινγία-Γεσγξαθηθή Καηαλνκή) 

 

          
Δηθ.1:Δλήιηθν (UC statewide IPM Pr) 

 
Δηθ.2:Δλήιηθν (UC statewide IPM Pr) 

  
Δηθ.3: Απγφ (ίκνγινπ) 

 

 
Δηθ.4  :Απγφ (UC statewide IPM Pr)  

    

Δηθ.5  :Νεαξή πξνλχκθε (M. van der Straten, National Plant 

Protection Organization, Netherlands ) 

        
          Δηθ.6 : Νχκθε (Μπξσλίδεο,2009) 

 

 



            
Δηθ.7 : Πξνλχκθεο κε δηαθνξεηηθνχο ρξσκαηηζκνχο –αλαιφγσο ηεο 
ηξνθήο (UC statewide IPM Pr)  
 

 

  
Δηθ.8 : Αλαπηπγκέλε πξνλχκθε ζε φςε  λσηηαία 

θαη πιάγηα (Μπξσλίδεο- Gyorgy Csoka, Hungary Forest Research 

Institute) 

 

 
                                  Δηθ.9 :  Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ H.armigera (Πεγή:EPPO, 2006)   

                                                                                                                                                          

 

 



 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΟΝΔ-ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΑΣΑ γηα ην Πξάζηλν ζθνπιήθη-C 

(Βηνινγία-Δπηδεκηνινγία)  

                   
                Δηθ. 22: Βηνινγηθφο θχθινο H.armigera (Η.Γ.Σφιεο)  

  Δηθ. 23:Απαηηήζεηο ζεξκνθξαζηψλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ  βηνινγηθνχ θχθινπ                       ηνπ   

H.armigera 

(Μπξωλίδεο)  
  

    

 
                              Δηθ.24: ζχδεπμε ελειίθσλ  (UC statewide IPM Pr)           

     Δηθ.25: εθθφιαςε απγνχ  (Εαξηαινχδεο) 

              
                Δηθ.26:   ζηνά λχκθεο ζην έδαθνο  (Εαξηαινχδεο) 

 

 



       

           

    
Δηθ. 27 :ρεδηάγξακκα ζέζεσλ σνηνθίαο                            

(Μπξσλίδεο, 2014) 

 

 

       
          Δηθ. 28 : Ηζηφγξακκα θαηαθφξπθεο θαηαλνκήο σνηνθηψλ επί ησλ 

θφκβσλ ζην βακβάθη (Μπξσλίδεο, 2014) 

             
          Δηθ. 29 :  Ηζηφγξακκα νξηδφληηαο θαηαλνκήο ησλ  σνηνθηψλ επί ησλ 

θφκβσλ ζην βακβάθη      (Μπξσλίδεο, 2014) 

                                     
Δηθ. 30: Υάξηεο κεηαλαζηεχζεσλ ηνπ εληφκνπ (Εαξηαινχδεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΟΝΔ-ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΑΣΑ-ΠΙΝΑΚΔ (Γηα ην Πξάζηλν ζθνπιήθη)-D 

(Φπζηθνί ερζξνί) 

        
Δηθ. 31: πξνλχκθε παζραιίηζαο – Coccinelidae (UC statewide IPM Pr)             

Δηθ. 32: ελήιηθν παζραιίηζαο – Coccinelidae (UC statewide IPM Pr) 

    
      Δηθ. 33: απγά ρξχζσπα(Εαξηαινχδεο) 

    

 
Δηθ. 34: πξνλχκθε ρξχζσπα 

(Εαξηαινχδεο)  

         
Δηθ. 35: ελήιηθν ρξχζσπα (Εαξηαινχδεο) 

           
                    Δηθ. 36: Orius spp. (Εαξηαινχδεο) 

     
         Δηθ. 37: Geocoris spp. (Εαξηαινχδεο) 

 

 

 



     

 
                                       Δηθ. 38:Mantidae  (Εαξηαινχδεο) 

        

           Δηθ. 39 : Άθαξη Pyemotes ventricosus  (Εαξηαινχδεο) 

                          
    Δηθ. 40 :ελήιηθν Bracon  spp.σνηνθεί  ζε πξνλχκθ 

H.armigera                          (UC statewide IPM Pr) 

   
Δηθ. 41 :ελήιηθνTrichogamma  spp.σνηνθεί  ζε απγφ  H.armigera                            

(UC statewide IPM Pr) 

               

 
                        Δηθ. 42 :ελήιηθνHyposoter didymator  (Μπξσλίδεο) 

 
         Δηθ. 43 :πξνλχκθε 3νπ ζηαδίνπ Hyposoter didymator θαηά ηελ έμνδν ηεο απφ ην ζψκα               

πξνλχκθεο H.armigera  (Μπξσλίδεο) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΚΟΝΔ-ΙΣΟΓΡΑΜΜΑΣΑ-ΠΙΝΑΚΔ γηα ην Πξάζηλν ζθνπιήθη-Δ 

(Αληηκεηώπηζε) 

           
                      Δηθ. 44 : Παγίδα ππεξηψδνπο θσηφο(Διεπζεξηάδεο)                       

        Δηθ. 45 : Υνάλε - θεξνκνληθή παγίδα ηχπνπ Funnel (Μπξσλίδεο) 

                          
             Δηθ. 46 : Παγίδα ππεξηψδνπο θσηφο καδηθήο παγίδεπζεο (EGER) 

 

 

 

ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ 

Θλεζηκφηεηα % ± SE(ηππηθφ ζθάικα) 

Πξνλπκθηθά ζηάδηα 

L1 L2 L3 L4 L5 

Cyp+Profenofos 93.8±1.7 b 77.3±6 c 48.8±5.3 d 53.2±6 d 55.2±8.2 b 
Indoxacarb 86.2±1.9 b 78.9±5.8 bc 89.3±2.9 ab 90.9±2.9 ab 94.5±2.8 a 

Spinodad 96.7±1.1 a 82.6±5.1 bc 68±4.7 c 67.1±5.1 cd 61.3±7.6 b 

Emamectin 97.3±0.9 a 99.3±0.8 a 82.2±4.1 b 87.1±3.9 bc 89.4±4.7 a 
  Πίλαθαο 1 : Θλεζηκφηεηα πξνλπκθψλ ζε δηάθνξα πξνλπκθηθά ζηάδηα (δελ αθνξά ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δξαζηηθψλ) (T. Bre΄vault et al,2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Δηθ. 47 : Ηζηφγξακκα ζλεζηκφηεηαο εληνκνθηφλσλ ζε δηάθνξα  πξνλπκθηθά     

ζηάδηα   (Duffield et al.,2000) 

 

 
Πίλαθ
αο 2 : 

Θλεζη

κφηεη
α –

δηαηξν

θή 
πξνλπ

κθψλ 

ζε 
δηάθνξα πξνλπκθηθά ζηάδηα  chlorantaniliprole 20% (Du Pont de Nemours 

Europe) 
 

πγθέληξσζε 

(ppm) 

Θλεζηκφηεηα 

πξνλπκθψλ  (% 
απνηειεζκαηηθφηεηα) 

Γηαηξνθή 

πξνλπκθψλ  (% 
απνηειεζκαηηθφηεηα) 

 L1 L3 L4 L1 L3 L4 

0.033 6 8 2 40 58 7 

0.11 52 38 9 77 85 47 

0.33 80 57 32 89 90 79 

1.1 93 97 75 94 95 87 

11 100 93 84 96 94 94 

22 - - 93 - - 97 



       
Δηθ. 48 : Ηζηφγξακκα δηάξθεηαο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθφξσλ  εληνκνθηφλσλ   
(Duffield et al.,2000) 

       
Δηθ. 49 : Ηζηφγξακκα δηάξθεηαο απνηειεζκαηηθφηεηαο chlorantaniliprole ζε 

Γνξπθφξν ηεο Παηάηαο  (Du Pont de Nemours) 

 

 

ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ 

 

Γηάξθεηα απνηειεζκαηηθφηεηαο (εκέξεο) 

Βξνρή  (24 mm αζξνηζηηθά- ζε ηξεηο 

βξνρέο 2,5,8 κέξεο κεηά ηνλ ςεθαζκφ)  

Με Υσξίο 

Cyp+Profenofos 6,1±1,3   c 2.7±1.2  c 

Indoxacarb 8.7±1.2  c 5.2±1.1  c 

Spinodad 17.4±1.8  ab 8.9±1.3  b 

Emamectin 13.3±1.7  b 10.6±1.8  b 

Πίλαθαο 3 : Δπίδξαζε βξνρήο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  δηαθφξσλ  εληνκνθηφλσλ        
(T. Bre΄vault et al,2009) 
 

 
Δηθ. 50 : Ηζηφγξακκα δηάξθεηαο απνηειεζκαηηθφηεηαο chlorantaniliprole κεηά 

απφ βξνρή ζε Καξπφθαςα ηεο Μειηάο  (Du Pont de Nemours) 
 



Πίνακας 4 : Επίδραζη ενηομοκηόνων ζηα ωθέλιμα ένηομα (SCIRO, Cotton Pest Management  Guide 2014-15) 
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ΕΝΣΟΜΟΜΣΟΝΑ

Γενικη 

βαθμολόγηςη 

τοξικότητασ

Bt ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ

HearNPV ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ

Methoxyfenozide 40 ΠΧ Χ ΠΧ ΠΧ Χ Χ Χ Χ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ

Indoxacarb 6 Χ Χ Χ Τ Μ ΠΧ Χ Ο Χ Τ Μ ΠΧ ΠΧ Ο ΠΧ Τ ΠΧ ΠΧ

Chlorantraniliprole 5,25 Χ Χ Μ Μ Χ ΠΧ ΠΧ ΠΧ Μ ΠΧ Π-Τ ΠΧ Χ Ο Χ Χ ΠΧ Ο

Amorphous silica 250 Χ Χ Χ Ο Μ Μ Ο ΠΧ Ο Χ Χ Χ Χ Ο Ο Μ ΠΧ Ο

Spinosad 9,6 Χ ΠΧ Μ Χ ΠΧ Μ Χ Τ ΠΧ Μ ΠΧ ΠΧ Μ Τ Τ Τ Τ Τ*

Cyantraniliprole 6 Μ Μ Μ ΠΧ Χ Μ Μ Μ Τ Χ Π-Τ Μ ΠΧ Ο ΠΧ ΠΧ Τ Ο

Spirotetramat 9,6 Μ Μ Χ Τ Τ ΠΧ ΠΧ ΠΧ ΠΧ Μ Π-Τ Μ Μ Ο Μ Μ Μ Ο

Abamectin 0,54 Μ Χ Μ Τ ΠΧ Μ Χ Μ Μ Τ ΠΧ Μ Μ Τ Μ Τ Μ Τ

Emamectin 0,84 Μ Χ ΠΧ Μ ΠΧ Τ Τ Τ Τ Τ Χ Μ Μ Ο Μ ΠΧ Μ Τ

Propargite 150 Μ Μ Τ Τ Μ Μ Τ ΠΧ ΠΧ Χ ΠΧ Μ Μ Χ Τ Τ Μ Χ

Acetamiprid 2,25 Μ Μ Μ Π-Τ Τ Μ Μ Τ Μ Π-Τ Χ ΠΧ Χ Π-Τ Τ Π-Τ Π-Τ Μ*

Clothianidin 2,5 Μ Μ ΠΧ Ο Τ Χ Μ ΠΧ ΠΧ Τ Τ Μ Μ Τ Μ Π-Τ Π-Τ Ο

Chlorfenapyr 20 Μ Μ Χ Π-Τ ΠΧ Μ ΠΧ Τ Τ Π-Τ Χ Χ Μ Ο Π-Τ Τ Μ Τ

Thiamethoxam 10 Μ Τ Τ Τ Τ Μ Μ Μ Τ Τ Μ ΠΧ Μ Ο Τ Π-Τ Τ Τ

Imidacloprid 4,9 Μ Τ Χ Π-Τ Τ Τ Μ Τ Χ Π-Τ Χ Χ Χ Π-Τ Μ Τ Τ Μ

Methomyl 16,9 Τ Τ Χ Π-Τ Π-Τ Μ Χ Π-Τ Χ Π-Τ Μ Μ Μ Π-Τ Τ Τ Τ Τ*

Chlorfenapyr (high) 40 Τ Τ Μ Π-Τ Χ Τ Τ Τ Τ Π-Τ Χ Μ Μ Ο Π-Τ Π-Τ Μ Τ

OP’s Τ Τ Μ Τ Τ Τ Μ Τ Τ Π-Τ Χ Μ Τ Π-Τ Τ Π-Τ Τ Τ

Pyrethroids Π-Τ Π-Τ Ο Ο Ο Π-Τ Ο Ο Ο Π-Τ Π-Τ Π-Τ Π-Τ Π-Τ Π-Τ Π-Τ Π-Τ Τ
Τ
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OP’s = Οξγαλνθσζθσξηθά,   Pyrethroids=Ππξεζξίλεο 

Δπεμεγήζεηο Σνμηθφηεηαο:  ΠΥ= Πνιχ Υακειή (ηνμηθφηεηα κηθξφηεξε ηνπ 10%) , Υ = Υακειή  (ηνμηθφηεηα 10-20%), Μ = Μέηξηα (ηνμηθφηεηα 20-40%), 

                                              Τ (Πνξηνθαιί επηζήκαλζε)= Τςειή (ηνμηθφηεηα 40-60%),  Π-Τ = Πνιχ Τςειή (ηνμηθφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ 60%), Ο = Αλεπαξθή ζηνηρεία. 

                                               *= ηνμηθφηεηα φηαλ ην πιηθφ ηνπ ςεθαζκνχ είλαη ζε πγξή κνξθή. πλίζηαηαη ςεθαζκφο λσξίο ην απφγεπκα φηαλ νη κέιηζζεο δελ πεηνχλ              

Ώζηε λα πξνιάβεη ην ςεθαζηηθφ πιηθφ λα ζηεγλψζεη θαη λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη ηνμηθφηεηαο γηα ηελ επφκελε εκέξα.   

 


