
  



  
Εξάπλωση της πυραλίδας



  
Εξάπλωση της σεζάμιας



  Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis)



  

Αφού οι προνύμφες διαχειμάσουν 
μετατρέπονται σε νύμφες την άνοιξη 
μέσα στα υπολείμματα. 



  

Τα ενήλικα (πεταλούδες) πηγαίνουν 
στα καλαμπόκια για να αφήσουν τα 
αβγά τους.



  

Τα αβγά τοποθετούνται στην κάτω 
πλευρά των φύλλων.



  

Οι νεαρές προνύμφες 
διασπείρονται στα φύλλα.



  

Αρχικά τρέφονται στα φύλλα και τα 
στελέχη.



  

Καθώς τρέφονται προκαλούν 
τρύπες εξωτερικά.



  

Εισέρχονται στο στέλεχος 
από μία τρύπα που ανοίγουν 
σε αυτό.



  

Οι προνύμφες αναπτύσσονται 
και νυμφώνονται μέσα στη 
στοά.



  

Ακολουθεί μία 2η γενεά 
εντόμων που προσβάλλουν 
τα καλαμπόκια όπως η 1η.



  

Όταν αναπτυχθούν πλήρως 
καταφεύγουν στο κάτω μέρος του 
στελέχους για να διαχειμάσουν.



  

Η προνύμφη παραμένει στο καλάμι 
και μετά την συγκομιδή.



  

Η προνύμφη θα διαχειμάσει μέσα 
στο καλάμι έως την άνοιξη, οπότε 
και θα νυμφωθεί επιτόπου.



  Σεζάμια (Sesamia nonagrioides)



  
Αυγά πυραλίδας (ωοπλάκες)



  Αυγά πυραλίδας (ωοπλάκες)



  

Αυγά πυραλίδας ώριμα λίγο πριν την εκκόλαψη.

Στο εσωτερικό φαίνονται οι μικρές κάμπιες.

Αυγά πυραλίδας ανώριμα



  

Αβγά πυραλίδας παρασιτισμένα Αβγά πυραλίδας υγιή



  

Αυγά πυραλίδας (ωοπλάκες)

Αυγά σεζάμιας



  Αυγά σεζάμιας



  

Αυγά σεζάμιας

Παρασιτοειδές (Telenomus busseolae)



  

Ωοτοκίες:

Πυραλίδα    Στην επιφάνεια των φύλλων. 
Οι προνύμφες 1ου-2ου σταδίου περιπλανώνται στα φύλλα. 
Οι 3ου-4ου εισέρχονται στο στέλεχος και τους σπάδικες.

Σεζάμια    Μεταξύ της βάσης του φύλλου και 
του στελέχους (στο εσωτερικό του κολεού). 

Οι προνύμφες σύντομα εισέρχονται στο στέλεχος.



  

Πυραλίδα

Θηλυκό Αρσενικό



  

Σεζάμια

Θηλυκό

Αρσενικό



  

Σεζάμια



  

Πυραλίδα Σεζάμια



  

Προνύμφες πυραλίδας 1ου σταδίου (εκκόλαψη)



  
Τρύπες σε φύλλο από προνύμφες πυραλίδας 1ου σταδίου. 



  

Τρύπες σε φύλλο από 
προνύμφες πυραλίδας 1ου 
σταδίου. 



  

Τρύπες σε φύλλο από 
προνύμφες πυραλίδας 2ου 
σταδίου. 



  



  

Τρύπα στο φύλλο και αποχωρήματα νεαρής προνύμφης πυραλίδας.



  
Τρύπες σε στέλεχος από προνύμφες πυραλίδας 3ου σταδίου. 



  

Η στοά εισόδου από μετρίου 
μεγέθους προνύμφες πυραλίδας 
είναι εμφανής. 

Οι μεγαλύτερου μεγέθους 4ου-5ου 
σταδίου προνύμφες πυραλίδας 
κάνουν μεγάλες στοές κατά 
μήκος του στελέχους και το 
αποδυναμώνουν. 



  

Σύμπτωμα προσβολής από 
προνύμφες πυραλίδας της 2ης 
γενεάς. Τρύπες στα φύλλα και 
αποχωρήματα στον κολεό των 
φύλλων.



  Προσβολή νεαρού φυτού από σεζάμια (μάρανση-ξήρανση νεαρού φύλλου).



  
Προνύμφη σεζάμιας



  

Νύμφωση της σεζάμιας στο εσωτερικό του στελέχους.



  
Οπή εξόδου ενηλίκου της σεζάμιας.



  

Αποχωρήματα προνύμφης στο άνοιγμα της στοάς εντός του στελέχους. 
Κατά το στάδιο αυτό ο ψεκασμός είναι μη αποτελεσματικός.



  Προνύμφη πυραλίδας



  Προνύμφη πυραλίδας



  

Θραύση στελεχών εξαιτίας των στοών από 
προνύμφες πυραλίδας.



  

Πολυάριθμα φύλλα με σπασμένο 
μίσχο από τις στοές των 
προνυμφών πυραλίδας.



  Προσβολή σπάδικα στην 2η γενεά.



  



  

Πυραλίδα - Σεζάμια

Διαχείμαση ως 
ανεπτυγμένη προνύμφη 
σε διάπαυση.

Προνύμφη πυραλίδας.

Προνύμφη σεζάμιας



  

Φερομονικές παγίδες

Έλεγχος πτήσης των εντόμων – επισκόπηση παρουσίας προνυμφών

Υπολογισμός χρόνου επέμβασης (μέγιστο πτήσεων 1ης ή/και 2ης γενιάς 
της πυραλίδας)

Ημεροβαθμοί

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ (συνοπτικά)



  

Επίπεδο ζημίας

• Η ζημία προκαλείται από την είσοδο των 
προνυμφών στο εσωτερικό των φυτών.

• Κυρίως από την δεύτερη γενεά της πυραλίδας 
(σπασμένα στελέχη, πτώση σπαδίκων).

• Ανάπτυξη μυκήτων – επιμόλυνση με μυκοτοξίνες.

• Η σεζάμια είναι ιδιαίτερα επιζήμια στο επίσπορο 
καλαμπόκι.



  

Ψεκασμός στο μέγιστο της πτήσης των ενηλίκων της 2ης 
γενεάς πυραλίδας

• Καταπολέμηση του εντόμου.

• Αντιμετώπιση της ανάπτυξης μυκήτων – μείωση των μυκοτοξινών.

Νεφελοψεκαστήρας αραβοσίτου

(Εάν υπάρχουν υψηλοί πληθυσμοί 
στην 1η γενεά γίνεται ψεκασμός κατά 
την εκκόλαψη των αβγών. 
Προϋπόθεση: έλεγχος πτήσεων και 
παρακολούθηση των φυτών)



  

Προστασία των ωφελίμων εντόμων.
 Χρήση σκευασμάτων του βιολογικού εντομοκτόνου Bacillus thuringiensis. 

  Σε συνδυασμό με ειδικό φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας (κυκλοφορεί 
ειδικό σκεύασμα στο εμπόριο).

 Παράταση της δράσης του Bacillus thuringiensis για 12 ημέρες.

Dunkle, L.R. and B.S. Shasha. 1989. Response of Starch-Encapsulated Bacillus thuringiensis 
Containing Ultraviolet Screens to Sunlight. Environmental Entomology 18(6), 1036-1041.

McGuire, R.M., B.S. Shasha, L.C. Lewis, R.J. Bartelt and K. Kinney. 1990. Field Evaluation of 
Granular Starch Formulations of Bacillus thuringiensis Against Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: 
Pyralidae). Journal of Economic Entomology 83(6), 2207-2210. Νεφελοψεκαστήρας αραβοσίτου



  



  

Βαθμός της θέρμανσης του εδάφους

• Χαρακτηριστικά της καύσιμης ύλης (πυροθερμικό 
φορτίο, μέγεθος, υγρασία).

• Χαρακτηριστικά της φωτιάς (ρυθμός εξάπλωσης, 
μήκος φλόγας, ένταση, διάρκεια).

• Χαρακτηριστικά του εδάφους (μηχανική σύσταση, 
οργανική ουσία, υγρασία).



  

Μετάδοση της θερμότητας στο έδαφος 

• Στα οργανικά εδάφη η θερμότητα μεταδίδεται 
κυρίως με αγωγή. 

• Εξαέρωση και συμπύκνωση νερού και οργανικών 
ουσιών.

• Το νερό μεταδίδεται ως ατμός μέσω των 
εδαφικών πόρων.

• 8-10% της επιφανειακής θερμότητας μεταδίδεται 
σε βαθύτερα στρώματα (ανώτερο ποσό 25%).



  

Μπορεί να αντιμετωπίσει τα διαχειμάζοντα 
έντομα;

Πειραματικά δεδομένα μετά από πρόκληση πυρκαγιάς 

Πανεπιστήμιο Wageningen (Ολλανδία)

Οργανικό έδαφος: 20% ΟΜ (11,7 – 32,2%)

(Drooger, S. 2009. Soil temperatures under a catchment scale experimental fire. MSc Thesis, Wageningen University)



  

Μέγιστη θερμοκρασία - Επιφάνεια εδάφους (0 εκ.)  

(Drooger, 2009)



  

Μέγιστη θερμοκρασία – 1 εκατοστό  

(Drooger, 2009)



  

Μέγιστη θερμοκρασία – 3 εκατοστά

(Drooger, 2009)



  

Α) 1 εκατοστό: Μέση μέγιστη θερμοκρασία 27,5°C
3 εκατοστά: Μέση μέγιστη θερμοκρασία 22,5°C

(Drooger, S. 2009. Soil temperatures under a catchment scale experimental fire. MSc Thesis, Wageningen University).

Β) 2 εκατοστά: Μέση μέγιστη θερμοκρασία 40°C
(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).

Γ) 2,5 εκατοστά: Ελάχιστη μεταβολή θερμοκρασίας
(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).

Δ) 3 εκατοστά: Ελάχιστη μεταβολή θερμοκρασίας
(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).

Μετάδοση θερμότητας σε βάθος – Ερευνητικά Αποτελέσματα



  

Συμπέρασμα:

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

π.χ. Diabrotica virgifera (αβγά στο έδαφος)

Εξάπλωση του Diabrotica virgifera (2011)



  

Τί συμβαίνει όμως με την 
πυραλίδα και την σεζάμια;



  

Α) Μετά από καύση υπολειμμάτων σε μία ολόκληρη επαρχία 
(Βόρειο Οχάιο, ΗΠΑ) ακολούθησαν αυξημένες προσβολές 
πυραλίδας. 

(Park, T.H. 1924. The European corn borer. Clean-up methods. Journal of Economic Entomology, 17(1), 141-147).

Β) Καύση υπολειμμάτων  στο Ιλινόις (ΗΠΑ). Μεγάλο 
ποσοστό προνυμφών δεν θανατώνεται. 

•     (Flint, P.W., J. C. Hackleman, F.C. Bauer and I.P. Blauser. 1928. Learning to Live with the European Borer. University of Ilinois). BAUER, AND I. P. BLAUSER 

Γ) Συλλογή εντόμων για ερευνητικούς σκοπούς από καμένα 
χωράφια λόγω μη ανεύρεσης στα οργωμένα.

(Δρ. Στέφανος Ανδρεάδης, αδημοσίευτα στοιχεία - προσωπική επικοινωνία).

Καύση υπολειμμάτων – Ερευνητικά Αποτελέσματα



  

Γιατί συμβαίνει αυτό;



  

Κατά την καύση της καλαμιάς το 
μέτωπο της φωτιάς επεκτείνεται με 
ταχύτητα έως και 7 χλμ./ώρα.



  

Μέτωπο της φωτιάς



  

Μέτωπο της φωτιάς



  
Ημιτελώς καμένα στελέχη



  Μετά την καύση



  Μετά την καύση



  
Στελέχη όχι πλήρως καμένα (ποσοστό 100%). 
(Προσωπικά αδημοσίευτα στοιχεία)



  Μη καμένα στελέχη



  Μη καμένα στελέχη



  Μη καμένα στελέχη



  

Σκληρωτινισμένος 
φλοιός

Σκληρωτινισμένος 
φλοιός

Τομή στελέχους καλαμποκιού στο μικροσκόπιο.
Ο φλοιός κάτω από την επιδερμίδα είναι ενισχυμένος με λιγνίνη (ξυλοποίηση), 

ιδίως στα υβρίδια μεγάλου βιολογικού κύκλου.

(Πηγή εικόνων: Ratikanta, M., P. Satya, D. Rajkumar and A. Ramaswamy. 2012. Crop Plant Anatomy. CABI)



  

Εντεριώνη:
Κυτταρίνες, 

ημικυτταρίνες.
Πολύ υγροσκοπικό 

υλικό.

Φλοιός:
Ξυλοποίηση (λιγνίνη).

Σκληρό,
ανθεκτικό,

μη πορώδες
και υγροσκοπικό υλικό.

Στέλεχος καλαμποκιού



  

• Απομάκρυνση των υπολειμμάτων (80% μείωση 
πληθυσμού). Ζωοτροφή – βιοκαύσιμο (πελλέτες).

• Καταστροφή υπολειμμάτων και αναστροφή με 
όργωμα. Καλό παράχωμα. 

• Τα παραχωμένα έντομα – όσα κατορθώσουν να 
βγουν στην επιφάνεια – θα αργήσουν να βγουν την 
άνοιξη.

• Πρώιμη σπορά ώστε τα φυτά να είναι ανεπτυγμένα 
άρα λιγότερο ελκυστικά για ωοτοκίες. Μειώνει τις 
ζημιές της 2ης γενεάς της πυραλίδας.

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται



  

• Διευκολύνονται οι επόμενες εργασίες (όργωμα – 
καλλιεργητής – σπορά – σκάλισμα) και γίνεται καλύτερη 
κατεργασία του εδάφους και καλύτερο παράχωμα.

• Τα κομμένα υπολείμματα σαπίζουν γρηγορότερα.

• Μειώνεται σημαντικά ο πληθυσμός των προνυμφών 
πυραλίδας και σεζάμιας με παράχωμα (όργωμα) στα 20-
25 εκ.

Καταστροφέας καλαμποκιάς

Στελεχοκοπή – Καταστροφή καλαμιάς



  

Καταστροφέας: Τεμαχισμός σε κομμάτια 2-5 εκ.

Αποτελέσματα: (1989) Συλλεκτική μηχανή – στελεχοκοπή καλαμιάς – 
όργωμα  δεν απαιτήθηκαν άλλα μέτρα καταπολέμησης.

Χωρίς όργωμα: απαιτήθηκε η εξαπόλυση Trichogramma spp. για να 
μειωθούν οι πληθυσμοί.

(Langenbruch, G. A., and N. Lorenz. 1989. Reduction of the European corn borer when harvesting corn grown for grain. 
Nachrichtenbl. DLsch. Pnanzenschutzdienst (Berl.) 41, 140·144). 

Προσθήκη 8-10 κιλών θειϊκής αμμωνίας / στρ. (αν υπάρχουν 
πολλά υπολείμματα – στα ανόργανα εδάφη).

Αναστροφή με φθινοπωρινό όργωμα (>20 εκ.).



  

Α) Μεγάλο ποσοστό προνυμφών καταστρέφεται με κατάλληλη 
ενσωμάτωση των υπολειμμάτων.

(Crawford, H. G. 1924. Ploughing as a factor in control of the European corn borer (Pyrausta nubilalis Hubner) in Ontario, Canada. J. Econ. Entomol. 
16, 132-141).

Β) Μικρό ποσοστό επιβίωσης προνυμφών όταν γίνεται 
ενσωμάτωση.

(Polivka, J. B., E. G. Kescheimer and L. L. Huber. 1928. Treatment of the cut fodder and standing stalks, pp. 96-105. In L. L. Huber, C. R. Neiswander, 
and R. M. Salter [cds.J, The European corn borer and its environment. Ohio Agricultural Experiment Station Bulletin 429, Wooster, Ohio, 196 pp.). 

Γ) Αυξημένη επιβίωση των προνυμφών μετά από αποφυγή ή 
μείωση της αναστροφής το φθινόπωρο (10 ετών δοκιμές).

(Bigger, J. H., and H. B. Petty. 1953. Reduction of corn borer numbers from October to June· a ten year study. 111. Agric. Exp. Stn. Bull. 566, 1-15). 

Δ) Σημαντικά περισσότερες προνύμφες επιβιώνουν σε μη 
οργωμένα χωράφια. Σοβαρή μείωση μετά από φθινοπωρινό 
όργωμα και ανοιξιάτικο δισκοσβάρνισμα.

(Hudon, M. and S. Khanizabeh. 1993. Mortality of Overwintering Larvae of European Corn Borer, Ostrinia nubilalis Hubner, From Conventional Tillage 
Practices of Maize Field Debris. J. Agric. Entomol. 10(2), 121-124). 

Ενσωμάτωση υπολειμμάτων – Ερευνητικά Αποτελέσματα



  Μάρτυρας Φθινοπωρινό 
όργωμα

Όργωμα + 
δισκοσβάρνα

Π
ρο

νύ
μφ

ες
 / 

10
0 

φυ
τά

(Hudon and Khanizadeh, 1993)

Όργωμα - δισκοσβάρνισμα



  
Ευχαριστώ.
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