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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Η Εντοµολογική Εταιρεία Ελλάδος στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων 
της και υλοποιώντας προθέσεις και σκέψεις προηγουµένων ∆ιοικητικών Συµβουλίων, 
προβαίνει στην κορυφαία της εκδήλωση, τη διοργάνωση του 12ου Πανελλήνιου 
Εντοµολογικού Συνεδρίου από 13 έως 16 Νοεµβρίου 2007, στη Μαρτυρική 
Μεγαλόνησο, την Κύπρο. 

Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των πρόσφατων αποτελεσµάτων 
της Εντοµολογικής, Ακαρεολογικής και της Νηµατοδωλογικής έρευνας που διεξάγεται 
στην Ελλάδα και την Κύπρο καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και 
εµπειριών µεταξύ των ειδικών για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
προβληµάτων κυρίως Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος καθώς και ∆ηµόσιας 
Υγείας που οφείλονται σε ζωικούς εχθρούς.  

Στην πρόσκληση αυτή υπήρξε θετική ανταπόκριση τόσο από τους ερευνητές 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και Ερευνητικών Κέντρων των δύο χωρών 
για την παρουσίαση των εργασιών τους όσο και από Κρατικούς Φορείς, 
Οργανισµούς και Ιδιωτικές Εταιρείες για την οικονοµική ενίσχυση και ηθική 
συµπαράσταση. 

Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν 125 ερευνητικές εργασίες, τέσσερις (4) 
ειδικές εισηγήσεις και θα γίνει µία Στρογγυλή Τράπεζα µε θέµα «Φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα: Ποία η θέση τους στην Ευρώπη του µέλλοντος;»  

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα γίνει και Έκθεση Φωτογραφίας µε εντοµολογικά 
θέµατα. 

Ελπίζουµε ότι το Συνέδριο θα αποβεί χρήσιµο για την ενηµέρωση των 
συνέδρων σε ότι αφορά την Εντοµολογική Έρευνα που διεξάγεται στην Ελλάδα και 
την Κύπρο καθώς και για την εξαγωγή συµπερασµάτων που θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν τόσο από τους Κρατικούς Φορείς των δύο χωρών για τη χάραξη 
σωστής πολιτικής στη Φυτοπροστασία και το Περιβάλλον όσο και από τους φυσικούς 
αποδέκτες, γεωπόνους και παραγωγούς. 

Η Οργανωτική Επιτροπή αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει τις θερµές 
της ευχαριστίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της Ελλάδας, στο 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος της Κύπρου, στο Γεωτεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και στην Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων (Π.Ε.Γ.), 
για την οικονοµική τους βοήθεια και την ηθική τους συµπαράσταση για την επιτυχία 
του Συνεδρίου. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 
Κύπρου για την αποδοχή του να συνδιοργανώσει το Συνέδριο µε την Εντοµολογική 
Εταιρεία Ελλάδος. Επίσης, ευχαριστίες εκφράζονται στους χορηγούς του Συνεδρίου, 
Φορείς και Εταιρείες για την οικονοµική τους συµβολή. 

Η Οργανωτική Επιτροπή θεωρεί επίσης υποχρέωσή της να ευχαριστήσει τους 
Έλληνες και Ξένους Επιστήµονες που τίµησαν µε την παρουσία και τις οµιλίες τους 
το 12ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο. 

 
Η Οργανωτική Επιτροπή 
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Επίδραση σταθερών θερµοκρασιών στις δηµογραφικές 
παραµέτρους του µικρολεπιδοπτέρου Anarsia lineatella 

(Lepidoptera: Gelechiidae) 
 

Π. ∆ΑΜΟΣ και Μ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ–ΣΟΥΛΤΑΝΗ 
 

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, Γεωπονική Σχολή,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 

e-mail: matilda@agro.auth.gr
 
 

O σηµαντικότερος αβιοτικός παράγοντας που επιδρά στη βιολογία 
ποικιλόθερµων ειδών µπορεί να θεωρηθεί η θερµοκρασία. Αλλαγές στον  
µεταβολισµό αλλά και στη δραστηριότητα των ειδών, λόγω διαφορετικών 
θερµοκρασιών, µεταφράζονται σε διαφορές σε ανάπτυξη και αναπαραγωγή. Η 
σηµασία του εντόµου Αnarsia lineatella (Lepidoptera: Gelechiidae) στην παραγωγή 
ροδακίνων στη βόρεια Ελλάδα είναι µεγάλη και θεωρείται ένας από τους εχθρούς - 
κλειδιά της ροδακινιάς. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση σταθερών 
θερµοκρασιών στην µακροβιότητα, ωοπαραγωγή και στις κυριότερες δηµογραφικές 
παραµέτρους ενηλίκων ατόµων του A. lineatella. Θηλυκά και αρσενικά άτοµα από 
εργαστηριακό πληθυσµό του Α. lineatella τοποθετούνταν ανά ζεύγη εντός κλιβάνων 
µε σταθερές θερµοκρασίες (15, 20, 25, 30 και 35±1oC) και φωτοπερίοδο (16Φ:8Σ). Η 
διάρκεια ζωής και ωοτοκία καταγράφονταν για κάθε θερµοκρασία χωριστά, ενώ 
επιπλέον, υπολογίστηκαν και οι παρακάτω δηµογραφικές παράµετροι: καθαρή 
αναπαραγωγική ταχύτητα (Ro), µέση διάρκεια γενεάς (T), ενδογενής ταχύτητα 
αύξησης (ro), πεπερασµένη ταχύτητα αύξησης (λ), χρόνος διπλασιασµού (DT), 
ταχύτητα γεννήσεων (b) και ταχύτητα θανάτων (d). Η θερµοκρασία είχε σηµαντική 
επίδραση στην επιβίωση αλλά και ωοπαραγωγή των ενηλίκων ατόµων. Η διάρκεια 
ζωής για τα ενήλικα άτοµα ήταν αντιστρόφως ανάλογη της θερµοκρασίας ανάπτυξης. 
Η µεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τα θηλυκά και αρσενικά άτοµα παρατηρήθηκε στους 
15 oC, ενώ η µικρότερη στους 35oC. Η µέση διάρκεια ζωής για τα θηλυκά άτοµα 
κυµάνθηκε απο 12.1 σε 45.8 ηµέρες, ενώ για τα αρσενικά απο 10.4 σε 50.3 ηµέρες, 
για τις δυο ακραίες θερµοκρασίες των 15 και 35oC αντίστοιχα. Ένας σηµαντικά 
υψηλότερος αριθµός αβγών αποτέθηκε στις ενδιάµεσες θερµοκρασίες των 25o και 30 

oC (126.9 ± 6.5 και 92.4 ± 10.2 αβγά αντίστοιχα), συγκριτικά µε τις ακραίες των 15 και 
35oC, όπου και αποτέθηκε σηµαντικά χαµηλότερος αριθµός αβγών (40.4 ± 9.6 και 
26.3 ± 6 αβγά αντίστοιχα). Η µέση ηµερήσια ωοπαραγωγή ανά θηλυκό άτοµο ήταν 
µεγαλύτερη για τη θερµοκρασία των 25oC (6.4 ± 1.7 αβγά/ηµέρα) και διέφερε 
σηµαντικά από εκείνη που παρατηρήθηκε στους 15 και 35oC (1.0 ± 0.2 αβγά/ηµέρα). 
Οι παράµετροι ζωής που υπολογίστηκαν επηρεάστηκαν σηµαντικά από τη 
θερµοκρασία. Η ενδογενής ταχύτητα αύξησης είχε χαµηλότερη τιµή (0.0280) στους 
15oC, ενώ στους 30oC παρατηρήθηκε η υψηλότερη (0.2377). Μικρότερη µέση 
διάρκεια γενεάς παρατηρήθηκε στους 30oC (25 ηµέρες) ενώ η µεγαλύτερη στους 15 

oC (138 ηµέρες). Επιπλέον, για το σύνολο των υπολοίπων παραµέτρων ζωής του Α. 
lineatella η θερµοκρασία των 30oC εµφανίστηκε ως η πιο ευνοϊκή (Ro=63.3052, 
λ=1.2629, DT=2.9148, b=0.2359, d=0.0018). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η 
θερµοκρασία 30oC είναι η πιο κατάλληλη για την ανάπτυξη του είδους. Τα παραπάνω 
δεδοµένα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την κατανόηση της βιοοικολογίας και χρήσιµα 
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στην προσπάθεια βελτίωσης υπαρχόντων στρατηγικών καταπολέµησης στα πλαίσια 
της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της καλλιέργειας ροδακινιάς.  
 
 

-------------- 
 
 

Effect of constant temperatures on Demographic parameters of 
Anarsia lineatella (Lepidoptera: Gelechiidae)  

 
P. DAMOS and M. SAVOPOULOU-SOULTANI 

 
Laboratory of Applied Zoology and Parasitology, Faculty of Agriculture,  

Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Greece 
e-mail: matilda@agro.auth.gr  

 
 

Reproduction can be defined as the process that results in offspring or as the 
per capita rate of offspring production in a given period of time. The first is 
physiological and the second is demographic. In this study, Life Table analysis was 
performed on Anarsia lineatella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae) adult females at 
constant temperatures (15, 20, 25, 30 and 35±1oC) in terms of the second definition. 
In all cases the effect of temperature on life table parameters (Ro, T, r, λ, DT, b, d) of 
A. lineatella was significant. Mean longevity ranged from 12.1 to 45.8 days for 
females (at 15 and 35oC respectively); and from 10.4 to 50.3 days for males (at 15 
and 35oC respectively). Significantly higher numbers of eggs were laid at the 
moderate temperatures of 25 and 30oC (126.9±6.5 and 92.4±10.2 eggs respectively), 
while at the extremes of 15 and 35oC, females laid the fewest (40.4±9.6 και 26.3±6 
eggs respectively). Intrinsic rate of increase ranges from 0.0280 at 15oC to 0.2377 at 
30oC. The shortest mean generation time occurred at 30oC and was 25 days. In 
contrast, the highest mean generation time was observed at 15oC and was 138 days. 
Finally, for the other calculated life table parameters, the temperature of 30oC 
appeared to be the most favorable one (Ro=63.3052, λ=1.2629, DT=2.9148, 
b=0.2359, d=0.0018), suggesting that temperatures near the value of 30oC were 
more suitable for maintaining and development of the species. We consider this 
information valuable in understanding the biology of A. lineatella with contribution to 
the improvement of control methods in terms of IPM. 
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Ανάπτυξη και επιβίωση των ανήλικων σταδίων του εντόµου 
Agrotis trux (Lepidoptera: Noctuidae) σε σταθερές και 

µεταβαλλόµενες θερµοκρασίες στο εργαστήριο 
 

Μ.∆. ΜΠΕΝΤΙΛΑ, Γ.Κ. ΜΥΡΩΝΙ∆ΗΣ και Μ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΟΥΛΤΑΝΗ 
 

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, Γεωπονική Σχολή,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 

email: matilda@agro.auth.gr  
 
 

Το έντοµο Agrotis trux (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) προσβάλλει πολλά 
καλλιεργούµενα και αυτοφυή φυτά. Η ζηµιά προκαλείται από τις προνύµφες 
που κόβουν τα µικρά φυτάρια στο ‘λαιµό’, συνήθως πάνω από το έδαφος και 
τρέφονται από το φύλλωµα. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση 
της θερµοκρασίας στην ανάπτυξη και επιβίωση του A. trux σε σταθερές και 
µεταβαλλόµενες θερµοκρασίες στο εργαστήριο. Καθορίστηκαν επίσης οι απαιτούµενοι 
ηµεροβαθµοί για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των ανήλικων σταδίων του εντόµου 
καθώς και τα κατώτερα θερµοκρασιακά όρια.  

Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Εφαρµοσµένης 
Ζωολογίας και Παρασιτολογίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τα έντοµα της 
αποικίας συλλέχτηκαν τον Αύγουστο του 2004 από καλλιέργειες καλαµποκιού στην 
ευρύτερη περιοχή του νοµού Σερρών µε φωτεινές παγίδες. Οι συνθήκες διατήρησης 
της αποικίας ήταν σταθερή θερµοκρασία 25±1ºC, σχετική υγρασία 65±5% και 
φωτοπερίοδος 16:8 (Φ:Σ). Για τα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν έντοµα της 3ης έως 
5ης εργαστηριακής γενεάς. Αυγά από την αποικία, αµέσως µετά την απόθεσή τους, 
τοποθετήθηκαν σε τρυβλία Petri και στην συνέχεια µεταφέρθηκαν και διατηρήθηκαν 
σε εννιά σταθερές (15˚C, 17,5˚C, 20˚C, 25˚C, 27,5˚C, 30˚C, 32,5˚C, 35˚C και 37,5˚C) 
και σε τρεις µεταβαλλόµενες θερµοκρασίες (25-10˚C, 30-15˚C και 35-20˚C, µε µέσο 
όρο 20, 25 και 30˚C, αντίστοιχα). Οι συνθήκες φωτοπεριόδου (16Φ:8Σ) και υγρασίας 
ήταν οι ίδιες για όλες τις µεταχειρίσεις. Ανά 12 ώρες γίνονταν έλεγχος και καταγραφή 
της εκκόλαψης. Οι νεο-εκκολαπτόµενες προνύµφες από κάθε µεταχείριση 
τοποθετούνταν ατοµικά σε τρυβλία Petri και χρησιµοποιούνταν για τα πειράµατα 
ανάπτυξης στην αντίστοιχη θερµοκρασία. Καθηµερινά γίνονταν έλεγχος και 
καταγραφή της ανάπτυξης του εντόµου µέχρι την έξοδο των ενηλίκων καθώς και 
καταγραφή της θνησιµότητας σε κάθε στάδιο. 

Η θερµοκρασία είχε σηµαντική επίδραση στη διάρκεια ανάπτυξης όλων των 
ανήλικων σταδίων (αυγό, προνυµφικό και νυµφικό στάδιο). Η διάρκεια ανάπτυξης στο 
στάδιο του αυγού µειώθηκε από 13,7 ηµέρες στους 15˚C σε 2,9 ηµέρες στους 
32,5˚C, αλλά αυξήθηκε σε 3,2 ηµέρες στους 35˚C. Στις µεταβαλλόµενες 
θερµοκρασίες η διάρκεια ανάπτυξης του αυγού ήταν µικρότερη σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες σταθερές. Η διάρκεια της προνυµφικής ανάπτυξης ήταν 93,4, 39,2, 37,4, 
31,4, 25,3, 18,9, 19,9 ηµέρες για τις σταθερές θερµοκρασίες 15, 17,5, 20, 25, 27,5, 
30 και 32,5˚C αντίστοιχα. Όσον αφορά στις µεταβαλλόµενες θερµοκρασίες η διάρκεια 
του προνυµφικού σταδίου ήταν 38,1, 26,9 και 16,9 ηµέρες για τις θερµοκρασίες 25-
10˚C, 30-15˚C και 35-20˚C αντίστοιχα. Η διάρκεια του νυµφικού σταδίου κυµάνθηκε 
από 24,3 ηµέρες στους 17,5˚C µέχρι 9,1 ηµέρες στους 35-20˚C. Η συνολική διάρκεια 
ανάπτυξης των ανήλικων σταδίων (αυγό-έξοδος ενηλίκου) και στις τρεις 
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µεταβαλλόµενες θερµοκρασίες που εξετάστηκαν ήταν µικρότερη σε σχέση µε την 
ανάπτυξη στις αντίστοιχες σταθερές. 

Η κατώτερη θερµοκρασία-ουδός για το στάδιο του αυγού, της προνύµφης και 
της νύµφης υπολογίστηκε µε τη χρήση του γραµµικού µοντέλου στους 6,93˚C, 9,80˚C 
και 8,85˚C αντίστοιχα και µε τη χρήση του µη γραµµικού µοντέλου του Lactin-2 στους 
7,19˚C, 9,85˚C και 9,51˚C. Οι παράµετροι τόσο του γραµµικού, όσο και του µη 
γραµµικού (Lactin-2) µοντέλου υπολογίστηκαν µε τα δεδοµένα των σταθερών και των 
µεταβαλλόµενων θερµοκρασιών. Οι απαιτούµενοι ηµεροβαθµοί για την ολοκλήρωση 
του σταδίου του αυγού, της προνύµφης, της νύµφης και για τη συνολική ανάπτυξη 
των ανήλικων σταδίων ήταν 69,4, 400, 212,8 και 714,3, αντίστοιχα. 

Η επιβίωση επηρεάστηκε σηµαντικά από τη θερµοκρασία. Η εκκόλαψη των 
αυγών επιτεύχθηκε σε ποσοστό µεγαλύτερο από 50% στους 25˚C, 27,5˚C και στους 
30-15˚C. Μικρά ποσοστά εκκόλαψης παρατηρήθηκαν στις υψηλές θερµοκρασίες, 
ενώ στους 37,5˚C κανένα αυγό δεν εκκολάφτηκε. Η συνολική επιβίωση των ανήλικων 
σταδίων κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα και παρουσίασε την µεγαλύτερη τιµή της 
στους 17,5˚C (27,4%). Στους 15˚C δεν ολοκληρώθηκε η νυµφική ανάπτυξη ενώ 
στους 35˚C τα άτοµα του A. trux δεν ολοκλήρωσαν την προνυµφική ανάπτυξη καθώς 
πέθαιναν στις πρώτες προνυµφικές ηλικίες. Στο στάδιο της νύµφης το ποσοστό 
επιβίωσης παρουσίασε τη µεγαλύτερη τιµή του στους 20˚C. Στις µεταβαλλόµενες 
θερµοκρασίες παρατηρήθηκαν µικρότερα ποσοστά της συνολικής επιβίωσης του 
εντόµου σε σχέση µε τις αντίστοιχες σταθερές, µε εξαίρεση την µεταβαλλόµενη 
θερµοκρασία 30-15˚C όπου παρουσίασε περίπου το ίδιο ποσοστό επιβίωσης 
(21,9%) σε σχέση µε την αντίστοιχη σταθερή (21,6%). 
 
 

-------------- 
 
 

Development and survivorship of immature stages of Agrotis trux 
(Lepidoptera: Noctuidae) under constant and alternating 

temperatures 
 

M.D. BENTILA, G.K. MIRONIDIS and M. SAVOPOULOU-SOULTANI 
 

Laboratory of Applied Zoology and Parasitology, Faculty of Agriculture,  
Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece 

email: matilda@agro.auth.gr  
 
 

The developmental time and survival of Agrotis trux (Hübner) (Lepidoptera: 
Noctuidae) were evaluated at nine constant (15, 17.5, 20, 25, 27.5, 30, 32.5, 35 and 
37.5˚C) and three alternating temperatures (25-10, 30-15 and 35-20˚C). The 
developmental time for egg decreased from 13.7 days at 15˚C to 2.9 days at 32.5˚C. 
The developmental periods for the larval stage ranged from 93.4 days at 15˚C to 16.9 
days at 35-20˚C. Pupal stage duration was longer at 17.5˚C and shorter at 35-20˚C. 
Generally, the developmental time for the total immature stage (egg to adult 
emergence) was shorter at alternating temperature regimes than at corresponding 
constant temperatures. A constant temperature of 35˚C was lethal for the immature 
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stages of Agrotis trux. The lower developmental threshold for egg, larval and pupal 
stages was estimated using a linear regression analysis at 6.93˚C, 9.80˚C and 
8.85˚C respectively, whereas using the non linear (Lactin-2) model at 7.19˚C, 9.85˚C 
and 9.51˚C. The required degree-days for egg, larval, pupal and the total immature 
stages development were 69.4, 400, 212.8, and 714.3 respectively. The higher egg 
hatching percentages were observed at 25˚C, 27.5˚C and 30-15˚C. At 37.5˚C no 
eggs hatched. In general the survival rate of total immature stages for all temperature 
regimes tested was less than 30%; while the highest rate of survival was observed at 
17.5˚C. 
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Επίδραση πτητικών ουσιών από χυµό πορτοκαλιού στη βιολογία  
δύο άγριων και ενός εργαστηριακού πληθυσµού της µύγας της 

Μεσογείου (Diptera: Tephritidae) 
 

Χ.Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ¹, Β.Ι. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ¹, Ν.Α. ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ¹ και Ν.Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ² 
 

¹Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, Γεωπονική Σχολή,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

²Εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 
 

Σε εργαστηριακά πειράµατα µελετήθηκε η επίδραση των πτητικών ουσιών του 
χυµού πορτοκαλιού στη βιολογία δύο άγριων και ενός εργαστηριακού πληθυσµού της 
µύγας της Μεσογείου, Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae). Χρησιµοποιήθηκαν 
άγρια έντοµα που προέρχονταν  (α) από προσβεβληµένα µήλα της ποικιλίας Golden 
Delicious που συλλέχθηκαν στο αγρόκτηµα του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, (β) από προσβεβληµένα σύκα που συλλέχθηκαν στη Χίο,  και (γ) απο 
εργαστηριακή εκτροφή (F4) προέλευσης Χίου. Θηλυκά από τους παραπάνω 
πληθυσµούς κρατήθηκαν από την πρώτη έως την τελευταία ηµέρα της ζωής τους 
ατοµικά σε µικρά κλουβιά που περιείχαν ως υπόστρωµα ωοτοκίας ένα πλαστικό 
ηµισφαίριο κόκκινου χρώµατος στο οποίο είχαν δηµιουργηθεί µικρές οπές. Κάτω από 
το ηµισφαίριο υπήρχε ως ερέθισµα για την ωοτοκία είτε χυµός πορτοκαλιού είτε 
σκέτο νερό (µάρτυρας). Τα θηλυκά απέθεταν διαµέσου των οπών του τεχνητού 
υποστρώµατος ωοτοκίας τα αυγά τους στο εσωτερικό (κοίλο) τοίχωµα του 
ηµισφαιρίου. Καθηµερινά γινόταν καταµέτρηση των αυγών που είχαν αποτεθεί, 
καθώς και καταγραφή της θνησιµότητας των θηλυκών. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η παρουσία του χυµού επηρέασε κατά παρόµοιο 
τρόπο την ωοτοκία των θηλυκών των τριών πληθυσµών. Ειδικότερα, τα θηλυκά 
άρχισαν να ωοτοκούν νωρίτερα σε ηµισφαίρια κάτω από τα οποία υπήρχε χυµός σε 
σχέση µε εκείνα τα οποία είχαν πρόσβαση σε ηµισφαίρια µε νερό. Η διάρκεια της 
περιόδου ωοτοκίας τους ήταν µεγαλύτερη και ο συνολικός αριθµός των αυγών που 
απέθεσαν ήταν διπλάσιος έως τριπλάσιος. Η διάρκεια ζωής των θηλυκών δε φάνηκε 
να επηρεάζεται από την παρουσία του χυµού. 

Τα αποτελέσµατά αυτά δείχνουν ότι (α) οι πτητικές ουσίες του χυµού του 
πορτοκαλιού αποτελούν ένα σηµαντικό ερέθισµα ωοτοκίας για τα θηλυκά και 
πιθανότατα εµπλέκονται στη διαδικασία επιλογής των φυτών-ξενιστών και (β) ότι οι 
διαφορετικές συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται τα θηλυκά ως 
προνύµφες δεν επηρεάζουν την ανταπόκριση στις οσµές του χυµού. Οι πτητικές 
ουσίες του χυµού θα µπορούσαν ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθούν ως ελκυστικό σε 
παγίδες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του πληθυσµού του εντόµου. 
 
 

-------------- 
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Effect of orange juice volatiles on the biology of two wild and one 
laboratory reared population of Ceratitis capitata  

(Diptera: Tephritidae)  
 

C.S. IOANNOU¹, B.I. KATSOYANNOS¹, N.A. KOULOUSSIS¹ and N.T. PAPADOPOULOS² 
 

¹Laboratory of Applied Zoology and Parasitology, School of Agriculture, 
Aristotle University of Thessaloniki 

² Laboratory of Entomology and Agricultural Zoology, Department of Crop Production and Rural 
Environment, University of Thessaly 

 
 

The effect of volatiles from orange juice on the biology of the Mediterranean 
fruit fly, Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae), was studied in the laboratory using 
females from two wild and one laboratory population. Females oviposited throughout 
their lifetime on hollow plastic domes emanating volatiles from orange juice or water 
vapours (control). Our results showed that females of all three populations exposed 
in oviposition substrates emanating orange juice volatiles initiated egg laying earlier, 
experienced longer oviposition periods, and deposited two to three times more eggs 
than control females that were not exposed to orange juice stimuli. The longevity of 
females was not influenced by the presence of juice volatiles in any of the three 
populations. These results shed important light on the study of the host finding 
behaviour of this species and have potential for practical use. 
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Ανάπτυξη και Επιβίωση των Ανήλικων Σταδίων της Μύγας της 
Μεσογείου στο Φλοιό και τη Σάρκα των Καρπών Ορισµένων 

Εσπεριδοειδών 
 

∆. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ1, Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ2, Γ. ΝΑΝΟΣ3 και Ε. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ4 
 

1Τµήµα Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,  
Στ. ∆έλτα 8, 145 61 Κηφισιά 

2Εργαστήριο Εντοµολογίας και Εφαρµοσµένης Ζωολογίας, Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής 
και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, N. Ιωνία, 384 46, Βόλος 

3Εργαστήριο ∆ενδροκοµίας, Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, N. Ιωνία, 384 46, Βόλος 

4Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου, Κωστακιοί Άρτας, 47100 Άρτα 
 
 

Μελετήθηκε, στο εργαστήριο η ανάπτυξη και η επιβίωση των ανήλικων 
σταδίων της µύγας της Μεσογείου σε καρπούς τριών ποικιλιών πορτοκαλιάς (New 
Hall, Merlin και ξινά Άρτας), σε λεµόνια και σε νεράντζια και προσδιορίστηκε ο ρόλος 
των διαφόρων τµηµάτων των καρπών στις παραπάνω παραµέτρους. Επιπλέον, έγινε 
ανάλυση ορισµένων φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών των καρπών και 
προσδιορίσθηκε η επίδρασή τους στις παραµέτρους ανάπτυξης των ανήλικων 
σταδίων του εντόµου.  

Η ανάπτυξη και η επιβίωση των προνυµφών και των νυµφών µελετήθηκε µε 
εισαγωγή νεοεκκολαπτόµενων προνυµφών στις ζώνες flavedo, albedo, και στη 
σάρκα των καρπών. Όταν οι προνύµφες τοποθετούνταν στη ζώνη flavedo των 
εσπεριδοειδών καµία από αυτές δεν κατάφερε να επιβιώσει. Μόνη εξαίρεση 
αποτέλεσαν οι καρποί των νεραντζιών όπου σηµειώθηκε επιβίωση του 1/5 περίπου 
των προνυµφών. Η επιβίωση των προνυµφών όταν τοποθετούνταν στην ζώνη 
albedo των εσπεριδοειδών ήταν ≤ 18.0% για τις τρεις ποικιλίες πορτοκαλιών και τα 
λεµόνια ενώ στα νεράντζια ήταν αρκετά υψηλότερη και ξεπέρασε το 75.0%. Η 
επιβίωση των νυµφών που προέκυψαν από προνύµφες που είχαν τοποθετηθεί στη 
ζώνη albedo δεν διέφερε σηµαντικά µεταξύ των διαφόρων ειδών εσπεριδοειδών και 
κυµάνθηκε µεταξύ 81.0 και 91.0%. Σε αντίθεση µε ότι παρατηρήθηκε στο φλοιό των 
καρπών η επιβίωση των προνυµφών ήταν σηµαντικά υψηλότερη όταν οι προνύµφες 
τοποθετούταν απευθείας στη σάρκα των καρπών. Το ποσοστό των προνυµφών που 
κατάφεραν να νυµφωθούν κυµάνθηκε από 60.0 έως 84.2 %, το χαµηλότερο ποσοστό 
επιβίωσης παρατηρήθηκε σε προνύµφες που αναπτύχθηκαν σε λεµόνια ενώ το 
υψηλότερο σε προνύµφες που αναπτύχθηκαν σε νεράντζια. Το ποσοστό επιβίωσης 
των νυµφών ήταν σε όλες τις περιπτώσεις υψηλό και κυµάνθηκε από 73.3 έως 91.0 
%. 

Η διάρκεια ανάπτυξης των θηλυκών προνυµφών (αυτών που έδωσαν θηλυκά 
ενήλικα) όταν τοποθετούταν ως νεαρές προνύµφες στη ζώνη albedo κυµάνθηκε από 
11.6 έως 14.6 ηµέρες και ήταν µικρότερη για τις προνύµφες που αναπτύχθηκαν στις 
ποικιλίες πορτοκαλιών σε σχέση µε αυτές που αναπτύχθηκαν στα λεµόνια και τα 
νεράντζια. Η διάρκεια ανάπτυξης των νυµφών δεν διέφερε σηµαντικά για τα διάφορα 
είδη εσπεριδοειδών. Οι ελαφρύτερες νύµφες προέκυψαν από τα λεµόνια και οι 
βαρύτερες από τις ποικιλίες πορτοκαλιών. Παρόµοια τάση ως προς το χρόνο 
ανάπτυξης των προνυµφών και ως προς το βάρος των νυµφών παρατηρήθηκε και 
όταν αυτές τοποθετούνταν στη σάρκα των καρπών.  
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Η διάρκεια ανάπτυξης των αρσενικών προνυµφών (αυτών που έδωσαν 
αρσενικά ενήλικα) όταν αυτές τοποθετούνταν ως νεοεκκολαφθείσες προνύµφες στη 
ζώνη albedo κυµάνθηκε από 11.2 έως 14.4 ηµέρες. Ο χρόνος ανάπτυξης των 
νυµφών ήταν παρόµοιος σε όλα τα είδη των καρπών. Οι ελαφρύτερες νύµφες 
προέκυψαν από τα λεµόνια και οι βαρύτερες από τις ποικιλίες των πορτοκαλιών. 
Όταν οι προνύµφες τοποθετούνταν στη σάρκα των καρπών ο χρόνος ανάπτυξης 
κυµαινόταν µεταξύ των 10.7 και 15.6 ηµερών. Ο χρόνος ανάπτυξης των νυµφών 
ήταν παρόµοιος σε όλα τα είδη των καρπών. Ενώ όπως και στις προηγούµενες 
περιπτώσεις οι ελαφρύτερες νύµφες αναπτύχθηκαν στους καρπούς των λεµονιών.  

Για τη µελέτη της εκκόλαψης των αβγών εξετάσθηκαν αβγά που αποτίθονταν 
στις ζώνες albedo και flavedo καθώς και αβγά που αποτίθονταν σε ουδέτερο 
υπόστρωµα. Σε καµία περίπτωση δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην εκκόλαψη και 
το χρόνο επώασης των αβγών  

Η συσχέτιση µεταξύ των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών των καρπών και 
των παραµέτρων της ανάπτυξης του εντόµου έδειξε ότι ορισµένα χαρακτηριστικά των 
καρπών όπως τα στερεά διαλυτά, η οξύτητα και το pH του χυµού επιδρούν στο 
χρόνο ανάπτυξης των προνυµφών και στο βάρος των νυµφών ενώ δεν επηρεάζουν 
την επιβίωση των προνυµφών και των νυµφών.  
 
 

-------------- 
 
 

Survival and development of immature stages of the Mediterranean 
fruit fly in citrus fruits 

 
D. PAPACHRISTOS1, N. PAPADOPOULOS2, G. NANOS3 and E. MAGLARAS4 

 
1 Department of Entomology and Agricultural Zoology, Benaki Phytopathological Insitute, 8 St. Delta 

Str., 145 61, Kifissia, Athens, Greece 
2 Laboratory of Entomology and Applied Zoology, Department of Agriculture, Crop Production and 
Rural Environment, University of Thessaly, Phytokou st. 38446 N. Ionia (Volos), Magnisia Greece 

3 Laboratory of Pomology, Department of Agriculture, Crop Production and Rural Environment, 
University of Thessaly, Phytokou st. 38446 N. Ionia (Volos), Magnisia Greece 

4 Department of Plant Production, ΤΕΙ of Epirus, Kostakioi Artas, 47100 Arta Greece 
 
 

We studied, in laboratory condition, the performance of immature stages of the 
Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (medfly) (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), 
into intact whole fruits of three sweet orange cultivars, lemon and bitter oranges. Both 
citrus variety and fruit part (flavedo, albedo and pulp) significantly affected the 
development and survival of medfly immatures. Fruit peel consisted the most critical 
factor for larvae development and survival, drastically affecting larval survival (very 
high mortality rates). Fruit pulp of all citrus fruits tested was favorable for larvae 
development. The highest survival was observed on bitter oranges but the shortest 
developmental times and heaviest pupae were obtained from the orange cultivars. 
Correlation between fruit physicochemical parameters and the performance of 
immatures showed that soluble solid contents, acidity and pH affected developmental 
time and pupal weight but not larvae survival. 
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Επίδραση του ελαιόκαρπου στην ωοπαραγωγή και τη διάρκεια 
ζωής θηλυκών του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae (Gmelin) 

 
∆.Σ. ΚΩΒΑΙΟΣ1, Γ.∆. ΜΠΡΟΥΦΑΣ2, Μ. ΠΑΠΠΑ1, Χ. ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ1, Ν. ΚΟΥΦΑΛΗ1   

και Ν. ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ1 
 

1Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη 
2Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 68 200 Ορεστιάδα 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η επίδραση του ελαιόκαρπου στον αριθµό των αποτιθέµενων αυγών 

(ωοπαραγωγή) και στη διάρκεια ζωής θηλυκών του δάκου της ελιάς µελετήθηκε στο 
εργαστήριο σε θερµοκρασία 25ºC και φωτοπερίοδο ΦΣ 16:8. Βρέθηκε ότι, η επαφή 
µε τον ελαιόκαρπο σε συνδυασµό µε µία τουλάχιστον ωοτοκία σε αυτόν, ευνοούν 
ιδιαίτερα την ωοπαραγωγή των θηλυκών, ενώ αντίθετα µόνο η επαφή µε τον 
ελαιόκαρπο χωρίς ωοτοκία, δεν έχει ευνοϊκή επίδραση στην ωοπαραγωγή. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επαφή ενήλικων θηλυκών του δάκου της ελιάς µε ελαιόκαρπο ευνοεί την 
ανάπτυξη των ωαρίων στις ωοθήκες (αναπαραγωγική ωριµότητα) και επίσης 
περατώνει µία κατάσταση αναπαραγωγικής ανωριµότητας που προκαλείται στα 
θηλυκά µε αύξηση της διάρκειας φωτόφασης και της θερµοκρασίας στη διάρκεια της 
ανάπτυξης (Tzanakakis and Koveos, 1986; Koveos and Tzanakakis, 1990; Koveos 
and Tzanakakis, 1993). Η ευνοϊκή επίδραση του ελαιόκαρπου στην αναπαραγωγική 
ωριµότητα του δάκου της ελιάς είναι πιθανό να οφείλεται σε βακτήρια που βρίσκονται 
στην επιφάνεια του ελαιόκαρπου ή άλλους τροφικούς παράγοντες που σχετίζονται µε 
τον ελαιόκαρπο ή στην επαφή των ταρσών των θηλυκών µε τον ελαιόκαρπο 
(Girolami et al. 1987; Koveos and Tzanakakis, 1993) και αναφορές που δίνουν). 

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση του ελαιόκαρπου στον αριθµό 
των αποτιθέµενων αυγών (ωοπαραγωγή) και στη διάρκεια ζωής ενήλικων θηλυκών 
του δάκου της ελιάς. 
 
ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Για τις ανάγκες των πειραµάτων χρησιµοποιήθηκαν έντοµα που προέρχονταν 
από µία εργαστηριακή αποικία του δάκου της ελιάς που διατηρούνταν σε χώρο µε 
θερµοκρασία 25ºC και φωτοπερίοδο ΦΣ 16:8, όπως περιγράφεται από τους Κoveos 
and Tzanakakis (1990). Τα πειραµατικά έντοµα αναπτύχθηκαν στα ανήλικα στάδια 
(αυγό έως νύµφη) σε ελαιόκαρπο και τα ενήλικα θηλυκά αµέσως µετά την εµφάνισή 
τους, διατηρήθηκαν σε επαφή µε ελαιόκαρπο για πέντε µέρες και ωοτόκησαν µία 
φορά ή δεν ωοτόκησαν, ή δεν ήλθαν σε επαφή µε ελαιόκαρπο. Στη συνέχεια, τα 
θηλυκά µεταφέρθηκαν και διατηρήθηκαν ατοµικά µέχρι το τέλος της ζωής τους σε 
κλουβιά µε κέρινα υποστρώµατα ωοτοκίας κίτρινου χρώµατος, µε τροφή ζάχαρη και 
νερό. Καθηµερινά καταγράφονταν ο αριθµός των αποτιθέµενων αυγών στα κέρινα 
οµοιώµατα καθώς και τα ζωντανά και νεκρά θηλυκά άτοµα.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η επαφή ενήλικων θηλυκών του δάκου της ελιάς µε ελαιόκαρπο επηρέασε την 
ωοπαραγωγή και τη διάρκεια ζωής τους. Eνήλικα θηλυκά που ήλθαν σε επαφή µε 
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ελαιόκαρπο για πέντε µέρες και ωοτόκησαν, όταν στη συνέχεια διατηρήθηκαν 
ατοµικά σε κλουβιά µε κέρινα οµοιώµατα ωοτοκίας, απέθεσαν περίπου 20 αυγά / 
θηλυκό και η διάρκεια ζωής τους ήταν περίπου 57 µέρες. Όταν τα ενήλικα θηλυκά δεν 
είχαν στη διάθεσή τους ελαιόκαρπο, απέθεσαν ελάχιστα αυγά (2,4 αυγά/ θηλυκό) και 
η διάρκεια ζωής τους ήταν περίπου 85 µέρες. Ο αριθµός των αποτιθέµενων αυγών 
ήταν επίσης πολύ µικρός, όταν τα θηλυκά είχαν επαφή µε τον ελαιόκαρπο χωρίς να 
ωοτοκήσουν (1,64 αυγά / θηλυκό) ή είχαν µόνο οπτική αλλά όχι άµεση επαφή µε τον 
ελαιόκαρπο. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι, η επαφή µε τον ελαιόκαρπο σε 
συνδυασµό µε µία τουλάχιστον ωοτοκία σε αυτόν, ευνοούν ιδιαίτερα την 
ωοπαραγωγή των θηλυκών. Η ευνοϊκή επίδραση του ελαιόκαρπου στην 
ωοπαραγωγή, µπορεί να οφείλεται στην “εµπειρία” της ωοτοκίας καθώς και σε 
πιθανές τροφικές επιδράσεις του ελαιόκαρπου στα θηλυκά.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Importance. Proc. CEC/IOBC, International Symposium, Athens, Greece, 16-19 November 
1982, pp. 258-267. 
Koveos, D.S. and M.E. Tzanakakis. 1990. Effect of the presence of olive fruit on ovarian 
maturation in the olive fruit fly, Dacus oleae, under laboratory conditions. Entomol. Exp. Appl. 
55: 161-168. 
Koveos, D.S. and M.E. Tzanakakis. 1993. Diapause aversion in the adult olive fruit fly 
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Tzanakakis, M.E. and D.S. Koveos. 1986. Inhibition of ovarian maturation in the olive fruit 
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Effect of olive fruit on egg production and longevity of the olive fruit 
fly Bactrocera oleae (Gmelin) 

 
D.S. KOVEOS1, G.D. BROUFAS2, M.L. PAPPAS1, CH. DAMASKINOU1, N. KOYFALI1  

and N. KOULOUSSIS1 
 

1School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, 54 124 Thessaloniki 
2 Department of Agricultural Development, Democritus University of Thrace, 68 200 Orestiada 

 
 

The number of eggs laid on wax domes by females of the olive fruit fly 
Bactocera oleae increased when the females had access to olive fruit and oviposited 
in the first five days of their adult life. By contrast, egg production was very low to 
zero when the females had contact with the olive fruit without oviposition or did not 
have access to olive fruit. 
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Αποτελέσµατα από την αφαίρεση του αντιβιοτικού από την 
εργαστηριακή δίαιτα των ενηλίκων του δάκου της ελιάς, Bactrocera 

(Dacus) oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae) 
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Ηράκλειο Κρήτης. 

 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι συνέπειες, θετικές ή 
αρνητικές, από την αφαίρεση του αντιβιοτικού που µέχρι σήµερα προστίθεται στη 
εργαστηριακή δίαιτα των ενηλίκων του δάκου της ελιάς. Η χρήση του αντιβιοτικού στη 
δίαιτα των ενηλίκων του δάκου έχει τις ρίζες της στο πρώτο σύστηµα τεχνητής 
εκτροφής του εντόµου που ανέπτυξε ο Ken Hagen και οι συνεργάτες του το 1961-63 
(Hagen et al. 1963), οι οποίοι ενσωµάτωσαν το αντιβιοτικό για να καταπολεµήσουν 
προβλήµατα θνησιµότητας και γονιµότητας που είχαν τότε εµφανισθεί.  

Από µελέτες των τελευταίων δεκαετιών έχει γίνει γνωστό πως η χορήγηση 
αντιβιοτικών στα έντοµα περιορίζει ή εξολοθρεύει τη φυσική (“συµβιωτική”) 
µικροβιακή χλωρίδα που φιλοξενείται στον πεπτικό σωλήνα τους, οδηγώντας στα 
λεγόµενα “αποσυµβιωτικά” (“aposymbiotic” ή “germ-free”) έντοµα. Μελέτες έδειξαν 
πως τα αποσυµβιωτικά έντοµα εµφανίζουν, µεταξύ άλλων, διαφορές στη σωστή 
λειτουργία της θρέψης και του µεταβολισµού, την ωογένεση και τη διατήρηση της 
φυσιολογικής γονιµότητας, την πτητική δραστηριότητα, την αντοχή σε θερµικό stress, 
και την άµυνα απέναντι σε εισβολές παθογόνων. Ο δάκος της ελιάς είναι το µόνο 
εκτρεφόµενο Tephritidae στη δίαιτα του οποίου χρησιµοποιείται αντιβιοτικό. Η 
επίδραση του αντιβιοτικού στην επιβίωση και ωοπαραγωγή του εντόµου δεν έχει 
µέχρι σήµερα καταγραφεί. Σε δύο περιπτώσεις στο παρελθόν η αφαίρεση του 
αντιβιοτικού από τη δίαιτα των ενηλίκων οδήγησε σε αδυναµία παραγωγής 
παραπάνω των δύο γενεών από άγρια έντοµα (Economopoulos & Loukas 1986, 
Konstantopoulou et al. 1999). 

Πραγµατοποιήθηκαν δύο συγκριτικές δοκιµές ηµερήσιας µέτρησης της 
επιβίωσης και ωοπαραγωγής του εντόµου µε αντιβιοτικό και χωρίς αντιβιοτικό στην 
τροφή του, χρησιµοποιώντας άγρια έντοµα από παγίδες McPhail και από 
προσβεβληµένους καρπούς. Στην πρώτη δοκιµή οι µετρήσεις έγιναν σε δύο 
συνεχόµενες γενεές, και µεταξύ των δύο γενεών µετρήθηκε η επί τοις εκατό απόδοση 
από αυγό σε νύµφη και το ποσοστό εξόδου ενηλίκων, για έξι συλλογές αυγών. Η 
δεύτερη δοκιµή συµπεριέλαβε ως µέτρο σύγκρισης και ενήλικα της εργαστηριακής 
σειράς. 

Στην πρώτη δοκιµή (έντοµα από παγίδες McPhail) τα αποτελέσµατα έδειξαν 
πως και στις δύο γενεές η µη λήψη αντιβιοτικού οδήγησε σε στατιστικά σηµαντικά 
µεγαλύτερη παραγωγή αυγών στα υποστρώµατα από τα θηλυκά, χωρίς να 
επηρεάζεται η επιβίωσή τους. Οι δύο διαφορετικές τροφές δεν επηρέασαν στατιστικά 
σηµαντικά την επί τοις εκατό απόδοση από αυγό σε νύµφη και το ποσοστό εξόδου 
των ενηλίκων, για καµία από τις συλλογές αυγών. Στη δεύτερη δοκιµή (έντοµα από 
προσβεβληµένους καρπούς) δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
στην ωοπαραγωγή των θηλυκών, ενώ η επιβίωσή τους επίσης δεν επηρεάστηκε. 
Από τα άγρια ενήλικα της πρώτης δοκιµής δηµιουργήθηκε µία καινούργια σειρά 
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εκτροφής χωρίς αντιβιοτικό, η οποία βρίσκεται στην 8η γενεά της χωρίς να 
αντιµετωπίζει προβλήµατα βιωσιµότητας.  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρέχουν ενδείξεις πως είναι δυνατή η 
αφαίρεση του αντιβιοτικού από την εργαστηριακή δίαιτα των ενηλίκων του εντόµου 
χωρίς να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις. Μια τέτοια µετατροπή είναι περισσότερο 
σύµφωνη µε τη σύγχρονη αντίληψη στην επιστήµη της εκτροφής των εντόµων, πως 
οι επικρατούσες συνθήκες και η µεθοδολογία θα πρέπει να προστατεύουν ή να 
προκαλούν τη µικρότερη δυνατή ζηµία στην ακεραιότητα της φυσικής µικροχλωρίδας 
των εκτρεφόµενων ειδών, για το λόγο ότι από αυτή µπορεί να εκπορεύονται και άλλα 
οφέλη (“cryptic benefits”) τα οποία ακόµη δεν γνωρίζουµε  (Cohen 2004). 

 
Η παρούσα µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης 2000 – 2006, 

Μέτρο 1.2: “Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας, 
Πρόγραµµα ΚΡ-20”. 
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Effects of antibiotic removal from the olive fruit fly [Bactrocera 
(Dacus) oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae)] adult rearing diet 
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The olive fruit fly [Bactrocera (Dacus) oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae)] 
adult diet, dating back in the 1960’s, is the only tephritid adult diet that incorporates 
an antibiotic. Considering the recent findings on the importance and function of the 
natural “symbiotic” microbial flora of insects, the effects of antibiotic removal were 
measured on the survival and egg laying of wild flies deriving from (a) McPhail 
trappings and (b) from infested olives. In the first case antibiotic-free wild flies laid 
significantly greater numbers of eggs, while there were no significant differences of 
survival in either test. Percent egg-pupa recovery and adult emergence were not 
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significantly affected by antibiotic removal. An antibiotic-free strain has been 
established, showing acceptable survival stability during its first eight generations. 
Overall results suggest the feasibility of an antibiotic removal without negative effects 
on colony survival and performance. 
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Καταγραφή προσβολών και βιο-οικολογικών στοιχείων για τον 
Kόκκινο Ρυγχωτό Κάνθαρο των Φοινικοειδών  

(Rhynchophorus ferrugineus Olivier, Coleoptera: Curculionidae) 
στην περιοχή των Γουβών Ηρακλείου 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο ρυγχοφόρος των φοινικοειδών εισήχθη πριν µερικά χρόνια στη χώρα µας 

και προκαλεί ήδη σηµαντικές ζηµιές στην περιοχή των Γουβών Ηρακλείου. Οι µέχρι 
τώρα καταγεγραµµένες προσβολές εντοπίζονται σε κανάριους φοίνικες και τα 
εντελώς κατεστραµµένα φοινικόδεντρα στην περιοχή των Γουβών υπολογίζονται σε 
περισσότερα από 70. 

Το ενήλικο παρουσιάζει έντονο πολυµορφισµό, τόσο ως προς το µέγεθος, όσο 
και ως προς τον αριθµό και το σχήµα των κηλίδων στο θώρακα και τα έλυτρα. Το 
µέσο µήκος των ακµαίων θηλυκών είναι µεγαλύτερο από αυτό των αρσενικών, 3,41 
έναντι 3,28 εκ. Αντίθετα, το πλάτος δεν διαφέρει µεταξύ των δύο φύλων. 

Ο πληθυσµός των ακµαίων παρουσιάζει έντονη διακύµανση. Υπήρξε ένα 
πληθυσµιακό µέγιστο τέλη της Άνοιξης µε αρχές καλοκαιριού 2007 ενώ ο πληθυσµός 
ήταν σε ύφεση κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Από τα τέλη Αυγούστου µε αρχές 
Σεπτέµβρη, ο πληθυσµός αυξήθηκε και πάλι. Η αναλογία των θηλυκών προς τα 
αρσενικά έδειξε τάση αύξησης, σε 3 µετρήσεις που έγιναν στις αρχές και τα τέλη 
Αυγούστου και µέσα Σεπτεµβρίου, ανά 3 εβδοµάδες. Από 1,9 στην πρώτη µέτρηση η 
αναλογία έφτασε στο 4,4, στην τρίτη. 

Τέλος, σε όλα σχεδόν τα ακµαία βρέθηκαν κάτω από τα έλυτρα ακάρεα της 
οικογένειας Uropodidae, ο παρασιτικός ρόλος των οποίων είναι υπό συζήτηση. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Κόκκινος Ρυγχωτός Κάνθαρος των Φοινικοειδών (Rhynchophorus 
ferrugineus Olivier, Coleoptera: Curculionidae), κ. ρυγχοφόρος, είναι ένα κολεόπτερο 
µεγάλης οικονοµικής σηµασίας καθώς αποτελεί αιτία καταστροφής των φοινικοειδών 
σε πολλά µέρη του κόσµου (Kaakeh, 2006). Είναι έντοµο πολυφάγο, µε κύριους 
ξενιστές τα φοινικοειδή (οικογένεια Arecaceae), ενώ προσβάλλει επίσης τον αθάνατο 
(Agave americana, οικογένεια Agavaceae) και το ζαχαροκάλαµο (Saccharum 
officinarum, οικογένεια Poaceae). Έχει καταγραφεί σε πάρα πολλές χώρες, από την 
Ωκεανία και την Ανατολική Ασία µέχρι την Ινδία και όλη τη Νοτιοδυτική Ασία. 
Πρόσφατα βρέθηκε και στη λεκάνη της Μεσογείου, τελευταία δε και στη χώρα µας. 

Η πρώτη διαπίστωση του εντόµου στην Ελλάδα έγινε το Μάιο του 2005 στο 
Ηράκλειο της Κρήτης, σε φοίνικες του γένους Washingtonia, που εισήχθησαν από την 
Αίγυπτο, καθώς και σε φοίνικες του είδους Phoenix canariensis στη Χερσόνησο του 
Ηρακλείου. Η µεγαλύτερη εστία προσβολής είναι η ευρύτερη περιοχή των Γουβών 
Ηρακλείου, η οποία φτάνει ως τη Χερσόνησο και τα Μάλια Ηρακλείου, τις κύριες 
τουριστικές περιοχές του νησιού, µε τεράστιο αριθµό φοινικοειδών. Υπολογίζεται ότι 
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περισσότεροι από 200 φοίνικες στην περιοχή των Γουβών βρίσκονται σε 
προχωρηµένο στάδιο προσβολής. Τελευταία αναφέρονται προσβολές στο Ρέθυµνο, 
αλλά και στα Χανιά και τη Ρόδο. Η εξάπλωση του εντόµου είναι ραγδαία και οφείλεται 
κυρίως στη συνέχιση της αγοραπωλησίας φοινίκων, χωρίς έλεγχο πιθανής 
προσβολής. 

 
ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Όλες οι παρατηρήσεις έγιναν στη ευρύτερη περιοχή των Γουβών Ηρακλείου, 
καθώς επίσης και στη Χερσόνησο. Οι γεωγραφικές συντεταγµένες (στίγµατα) των 
κατεστραµµένων φοινίκων ελήφθησαν µε φορητό σύστηµα GPS (Global Positioning 
System). 

Η διακύµανση του πληθυσµού και η αναλογία των δύο φύλων µετρήθηκαν µε 
παγίδες χρώµατος πράσινου. Οι παγίδες ήταν εφοδιασµένες µε εξατµιστήρες  
φεροµόνης, που περιείχαν τη φεροµόνη συνάθροισης του εντόµου, τη 
φερουγκινεόλη. Η τοποθέτηση των παγίδων έγινε στη βάση του φοίνικα µε ένα µέρος 
της παγίδας να βρίσκεται µέσα στο έδαφος έτσι, ώστε το έντοµο να µπορεί 
περπατώντας να εισέλθει σε αυτές. 

Συνολικά χρησιµοποιήθηκαν 147 παγίδες, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε 3 
διαφορετικές θέσεις, σε οµάδες των 46, 71 και 30 αντίστοιχα. Οι αριθµοί των 
ενηλίκων διαιρέθηκαν µε τις ηµέρες που µεσολαβούσαν µεταξύ των δειγµατοληψιών 
και τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε αριθµό συλληφθέντων ενηλίκων ανά ηµέρα. Για 
τη διακύµανση του πληθυσµού ελήφθησαν 6 µετρήσεις σε διάστηµα 3 µηνών, από τις 
21/6 έως τις 19/11/2007. Η αναλογία θηλυκών: αρσενικά εκτιµήθηκε µε 3 µετρήσεις 
ανά 3 βδοµάδες, ξεκινώντας στις 8/8/2007. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
3.1. Ενδιαιτήµατα 

Το έντοµο µέχρι στιγµής έχει βρεθεί από την ερευνητική οµάδα σε µετρήσεις 
αυτού του έτους σε φοίνικες του είδους Phoenix canariensis. Το γεγονός αυτό 
προφανώς οφείλεται στην υψηλή προτίµηση του εντόµου για το συγκεκριµένο είδος, 
το οποίο είναι διαθέσιµο στην περιοχή σε µεγάλους αριθµούς. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι υπάρχουν διαφορετικοί βιότυποι του εντόµου που 
καθένας προσβάλλει ένα µόνο γένος φοινίκων (Murphy and Briscoe, 1999). Όµως, 
είναι δύσκολο να προβλεφθεί η εξέλιξη των προσβολών εφόσον ο πληθυσµός του 
εντόµου αυξάνεται ραγδαία, µε συνέπεια τη ελάττωση της σχετικής διαθεσιµότητας 
του προτιµώµενου ξενιστή. Είναι λοιπόν πιθανό το έντοµο να αρχίσει να προσβάλει 
και άλλα είδη φοινίκων.  

Αναφορικά µε την ηλικία των προσβεβληµένων φοινίκων, το έντοµο έδειξε 
προτίµηση σε µεγάλης ηλικίας φοίνικες. Οι εντελώς κατεστραµµένοι φοίνικες είναι 
κυρίως ηλικίας µεγαλύτερης των 20 ετών. Πάντως, σε πρόσφατες παρατηρήσεις, το 
έντοµο βρέθηκε σε φοίνικες µικρής ηλικίας (ύψους µικρότερου από µισό µέτρο), σε 
πρώιµο στάδιο προσβολής. Είναι πιθανό το έντοµο αρχικά να έδειχνε προτίµηση σε 
φοίνικες µεγάλης ηλικίας, όµως η αύξηση του πληθυσµού του να οδήγησε σε 
προσβολές φοινίκων όλων των ηλικιών. Εν ολίγοις, δε φαίνεται πλέον να έχει 
ηλικιακές προτιµήσεις, τουλάχιστον σε σχέση µε το είδος Phoenix canariensis. 
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3.2. Κατανοµή κατεστραµµένων φοινίκων 
Προκειµένου να γίνει κατανοµή των προσβεβληµένων φοινίκων σε χάρτη, 

λαµβάνονταν στίγµατα µε τη βοήθεια GPS των εντελώς κατεστραµµένων φοινίκων. 
Στον Πίνακα 1 δίνονται τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη των φοινίκων αυτών, καθώς 
επίσης και η κατ’ εκτίµηση ηλικία τους. 

 
Πίνακας 1. Γεωγραφικά µήκη (Ν) και πλάτη (Ε) και ηλικία των εντελώς 
κατεστραµµένων φοινίκων στη ευρύτερη περιοχή των Γουβών Ηρακλείου. 
Γεωγραφικό 
Μήκος (Ν) και 
Πλάτος (Ε) 

Αριθµός 
φοινίκων Ηλικία 

Γεωγραφικό 
Μήκος (Ν) και 
Πλάτος (Ε) 

Αριθµός 
φοινίκων Ηλικία 

N 35ο 19' 28,7'' N 35ο 19' 37,1'' 

E 25ο 18' 30,9'' 
1 20 

E 25ο 19' 35,9'' 
2 30 

N 35ο 19' 41,6'' N 35ο 19' 48,17'' 

E 25ο 19' 08,1''  
1 25-30 

E 25ο 18' 56,23'' 
1 25-30 

N 35ο 19' 40,4΄΄ N 35ο 19' 31,91'' 

E 25ο 19' 19,7'' 
11 30 

E 25ο 18' 29,27''  
1 άγνωστη 

N 35ο 19' 40,8΄΄ N 35ο 19' 45,20'' 

E 25ο 19' 21,00΄΄ 
3 34 

E 25ο 16' 07,70'' 
1 25-30 

N 35ο 19' 58,9΄΄ N 35ο 19' 57,67'' 

E 25ο 19' 09,5'' 
1 15-20 

E 25ο 16' 24,88'' 
1 15-20 

N 35ο 19' 58,5'' N 35ο 19' 59,24'' 

E 25ο 19' 09,4'' 
1 30 

E 25ο 16' 23,79''  
1 15 

N 35ο 19' 58,5'' N 35ο 19' 43,12'' 

E 25ο 19' 09,4'' 
5 25-30 

E 25ο 17' 57,47'' 
1 25-30 

N 35ο 19' 44,6'' N 35ο 19' 51,68'' 

E 25ο 19' 05,6'' 
1 25 

E 25ο 16' 30,14'' 
1 15-20 

N 35ο 19' 44,1'' N 35ο 19' 39,55'' 

E 25ο 18' 53,7'' 
1 25-30 

E 25ο 17' 10,1'' 
2 25 και 35-40 

N 35ο 19' 54,45'' N 35ο 19' 47,84'' 

E 25ο 18' 35,43'' 
1 50 

E 25ο 17' 17,59'' 
2 5 και 20 

N 35ο 19' 38,71'' N 35ο 19' 44,36'' 

E 25ο 17' 59,49'' 
1 35 

E 25ο 17' 58,3'' 
2 άγνωστη 

N 35ο 19' 47,8'' N 35ο 19' 36,19'' 

E 25ο 19' 24,1'' 
1 30 

E 25ο 20' 40,08'' 
1 15 

N 35ο 19' 47,6'' N 35ο 19' 49,63'' 

E 25ο 19' 23,4'' 
1 25 

E 25ο 19' 18,88'' 
2 20 

N 35ο 19' 50,92'' N 35ο 19' 38,48'' 

E 25ο 18' 57,46'' 
2 30-35 

E 25ο 20' 40,06'' 
1 15 

N 35ο 19',02.4'' N 35ο 19' 46,63'' 

E 25ο 23' 28,05'' 
1 20-25 

E 25ο 20' 42,12'' 
1 10 

N 35ο 19' 37,2'' N 35ο 20' 03,87'' 

E 25ο 20' 32,1'' 
3 25 

E 25ο 20' 44,00'' 
1 25-30 

N 35ο 18' 43,33'' 1 71 N 35ο 20' 05,66'' 1 15-25 
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    E 25ο 18' 46,6'' E 25ο 20' 43,63'' 

N 35ο 19' 43,1'' N 35ο 20' 06,96'' 

E 25ο 18' 00,6'' 
2 20-25 

E 25ο 20' 51,67 
1 15 

N 35ο 20' 04,8'' N 35ο 20' 03,41'' 

E 25ο 18' 23,8'' 
2 27 και 15 

E 25ο 20' 52,99'' 
1 > 30 

N 35ο 18' 43,33'' N 35ο 19' 57,74'' 

E 25ο 21' 48,7'' 
2 25 και 30 

E 25ο 20' 54,42'' 
1 10 

N 35ο 19' 37,5'' 

E 25ο 19' 11,8'' 
1 30 ΣΥΝΟΛΟ: 68 

 
Από τα δεδοµένα του πίνακα είναι εµφανές ότι οι περισσότεροι 

κατεστραµµένοι φοίνικες είναι µεγαλύτεροι των 20 ετών (> 83%). Στη διεθνή 
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το έντοµο προτιµά φοίνικες µικρής ηλικίας (Azam et al., 
2001). 

 
3.3. Μορφολογία των ακµαίων 

Το έντοµο παρουσιάζει έντονο πολυµορφισµό, τόσο ως προς το µέγεθος, όσο 
και ως προς τον αριθµό και τη µορφή των µαύρων κηλίδων στο θώρακα και τα 
έλυτρα. Το µέσο µήκος των ακµαίων θηλυκών υπολογίστηκε σε 3,41 εκ., 
κυµαινόµενο µεταξύ 2,88 και 3,97 εκ., ενώ το µήκος των αρσενικών κυµάνθηκε 
µεταξύ 3,08 και 3,63 εκ., µε µέση τιµή τα 3,28 εκ. Η ανάλυση της διασποράς έδειξε 
στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερο το µήκος των θηλυκών (F = 4,475, p = 0,038). 
Αντίθετα, το πλάτος δε βρέθηκε να είναι στατιστικά διαφορετικό µεταξύ των δύο 
φύλων, µε τη µέση τιµή να είναι 1,11 εκ. και 1,10 εκ. για τα αρσενικά και τα θηλυκά 
αντίστοιχα. 

 
3.4. ∆ιακύµανση του πληθυσµού 

Αναφορικά µε τη διακύµανση του πληθυσµού (Πίνακας 2). Οι πρώτες 
παρατηρήσεις έδειξαν ότι υπήρξε ένα πληθυσµιακό µέγιστο τον Ιούνιο, ενώ ο 
µετακινούµενος πληθυσµός ήταν σε ύφεση κατά τους καλοκαιρινούς µήνες Ιούλιο και 
Αύγουστο. Από τα τέλη καλοκαιριού µε αρχές Σεπτέµβρη, ο πληθυσµός αυξάνεται και 
πάλι, προφανώς λόγω εξόδου των ακµαίων, τα οποία προέρχονται από ωοτοκίες του 
εντόµου την άνοιξη. Η διάρκεια, λοιπόν, του βιολογικού κύκλου του εντόµου στη 
βόρεια Κρήτη εκτιµάται ότι είναι 2-3 µήνες. Η γραφική απεικόνιση των δεδοµένων του 
Πίνακα 2 δίνονται στο Σχήµα 1. 
 
Πίνακας 2. Αριθµός των ακµαίων R. ferrugineus που συνελήφθησαν σε παγίδες 
φεροµόνης. Οι αριθµοί των συλλήψεων εκφράζουν το σύνολο των συλλήψεων σε 
άτοµα ανά ηµέρα. 
 Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας 

Θέσεις 
οµάδων 
παγίδων 

21/6/2007 11/7/2007 25/7/2007 8/8/2007 29/8/2007 19/9/2007 

1 0,90 0,30 0,36 0,93 1,90 2,14 
2 0,44 0,50 0,36 0,50 1,05 0,76 
3 1,81 0,70 0,14 0,21 1,38 0,67 

Σύνολο 3,15 1,50 0,86 1,64 4,33 3,57 
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Σχήµα 1. Γραφική απεικόνιση της πληθυσµιακής διακύµανσης των ακµαίων   R. 
ferrugineus 

 
3.5. Αναλογία θηλυκών: αρσενικά 

Η αναλογία θηλυκών: αρσενικά (Πίνακας 3) δείχνει µια τάση αύξησης, από 1,9 
στην πρώτη στο 4,4 στην τελευταία δειγµατοληψία, µε την ενδιάµεση να έχει τιµή 3,1. 
Ο αριθµός, δηλαδή, των θηλυκών αυξάνεται έναντι των αρσενικών. Στη βιβλιογραφία 
αναφέρεται αναλογία 2,7 (Abraham et al., 2001). 
 

Πίνακας 3. Αριθµός ατόµων ανά φύλο και αναλογία θηλυκών/ αρσενικά R. ferrugineus σε 
φεροµονικές παγίδες. Οι αριθµοί των συλλήψεων εκφράζουν το σύνολο των συλλήψεων σε 
άτοµα ανά ηµέρα. 
Θέσεις 
οµάδων 
παγίδων 

1 2 3 Σύνολο 

Ηµ/νία Αρ. Θηλ. Θηλ./Αρ. Αρ. Θηλ. Θηλ./Αρ. Αρ. Θηλ. Θηλ./Αρ. Αρ. Θηλ. Θηλ./Αρ. 
8/8/2007 0,00 0,21 - 0,21 0,29 1,33 0,36 0,57 1,60 0,57 1,07 1,88 

29/8/2007 0,24 1,14 4,80 0,29 0,76 2,67 0,52 1,38 2,64 1,05 3,29 3,14 
19/9/2007 0,10 0,57 6,00 0,19 0,57 3,00 0,38 1,76 4,63 0,67 2,90 4,36 

 
Πάντως στο τέλος Αυγούστου, που ο πληθυσµός των µετακινούµενων 

εντόµων ήταν υψηλός και γινόταν πολλές συλλήψεις ακµαίων µε τα χέρια η αναλογία 
ήταν περίπου 2:1. Αυτό είναι µια κατ’ αρχήν ένδειξη ότι η φερουγκινεόλη, γνωστή ως 
φεροµόνη συνάθροισης, προφανώς ελκύει περισσότερο τα θηλυκά, αυτή τουλάχιστον 
την περίοδο.  

 
3.6. Παρασιτισµός 

Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όλα τα έντοµα που συλλέγονται από παγίδες 
φεροµόνης έχουν µεγάλους πληθυσµούς ακάρεων της οικογένειας Uropodidae κάτω 
από τα έλυτρα. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλά είδη ακάρεων να παρασιτούν 
το ρυγχοφόρο (Peter 1989, Sathiamma 1995), όµως σε καµία περίπτωση ο 

 41



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

παρασιτισµός δεν ήταν έντονος, ώστε να παρεµβαίνει στη βιολογία του εντόµου. Στα 
έντοµα που βρέθηκαν στην περιοχή των Γουβών τα ακάρεα εµφανίζονται να είναι 
συνήθως προσαρτηµένα στο σωµατικό περίβληµα του εντόµου, κάτω από τα έλυτρα, 
µε λεπτή τριχοειδή κατασκευή. Νύµφες των ακάρεων βρέθηκαν επίσης ελεύθερες στο 
ενδιαίτηµα του εντόµου στο εσωτερικό του φοίνικα, αλλά και να µετακινούνται εντός 
της νυµφικής θήκης, πάνω στην πλαγγόνα. Αυτά αποτελούν ενδείξεις ότι τα ακάρεα 
είναι πιθανόν να παρασιτούν το ακµαίο από τη στιγµή της εξόδου του, ενώ είναι υπό 
συζήτηση το αν παρασιτούν και την πλαγγόνα. Επίσης, εντοπίστηκε µάζα ακµαίων 
ακάρεων σε µη προστατευµένα µέρη του σώµατος ενήλικου εντόµου, πιθανόν έτοιµα 
για µετανάστευση. Ακάρεα δεν έχουν παρατηρηθεί πάνω στο σώµα των προνυµφών. 

Σε άλλες περιπτώσεις βρέθηκαν νεκρές προνύµφες και νύµφες εντός της 
νυµφικής θήκης, καλυµµένες από µυκηλιακές υφές. ∆εν είναι όµως βέβαιο αν ο 
θάνατος επήλθε λόγω παρασιτισµού ή αν οι συγκεκριµένοι µύκητες είναι 
σαπροφυτικοί. 
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Weevil (Rhynchophorus ferrugineus Olivier, Coleoptera: 

Curculionidae) in the area of Gouves, Heraklion, Crete, Greece 
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Technological Education Institute of Crete, PO Box 1939, Heraklion GR 71004, Crete, Greece 
 
 

The Red Palm Weevil (Rhynchophorus ferrugineus, Olivier, Coleoptera: 
Curculionidae) is an insect of great economical importance worldwide. It was recently 
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imported to Greece with infested trees from Egypt, and it is now causing severe 
damages to date palms in the prefecture of Gouves, Crete. So far the insect has 
infested only the Canary Island date palm species Phoenix canariensis. The number 
of totally destroyed date palms is estimated to be more than 70. Mature insects show 
great variability regarding body size and shape and the number of dots on the thorax 
and elytra. Average length of females is 3.41 cm, and this is significantly greater than 
that of males that average 3.28 cm. 

First observations showed a population maximum in June, while there was a 
decrease during the summer. From the beginning of September 2007, the population 
increased again, indicating a 2-3 month life cycle in Northern Crete. The ratio of 
females: males shows an increase in three consecutive samplings in August and 
September, from 1.9 to 4.4.  

At present, it is possible to collect insects from palm trees themselves by 
hand, because of the increased population density. Numbers are in favour of the 
females, however in a much lower ratio, 2:1. 

With almost no exception, trapped insects had high populations of mites of the 
Uropodidae family under the elytra. Nymphs of these mites were also found in the 
larval habitat, inside the palm trunk. It is not clear whether these mites parasitize the 
insect and to what extent. Moreover, a significant number of dead insects at the larval 
and pupal stage were found to be covered in fungal mycelium, yet it is not certain 
whether these fungi are parasitic or saprophytic.  
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Μελέτη της ανάπτυξης της καρποβίου γενεάς του πυρηνοτρήτη της 
ελιάς Prays oleae Bern. (Lepidoptera: Plutellidae),  

σε τρεις ποικιλίες ελιάς στην περιοχή Θεσσαλονίκης το 2004 
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Ο πυρηνοτρήτης της ελιάς P. oleae Bern. (Lepidoptera: Plutellidae) αποτελεί 
τον δεύτερο σπουδαιότερο εντοµολογικό εχθρό της ελαιοκαλλιέργειας στην 
ελαιοπαραγωγική ζώνη της Μεσογείου. Αναπτύσσει τρεις γενεές ανά έτος και οι 
προνύµφες της κάθε γενεάς προσβάλλουν διαφορετικό φυτικό µέρος. Οι προνύµφες 
της φυλλοβίου γενεάς προσβάλλουν τα φύλλα την περίοδο Σεπτεµβρίου-Απριλίου, 
της ανθοβίου γενεάς προσβάλλουν τα άνθη την περίοδο Απριλίου-Μαΐου και της 
καρποβίου γενεάς προσβάλλουν τους καρπούς την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεµβρίου. Η 
τελευταία γενεά (καρπόβιος) θεωρείται εκείνη µε τη µεγαλύτερη οικονοµική σηµασία, 
γιατί κατά την έξοδο των προνυµφών από τον πυρήνα του ελαιόκαρπου προκαλείται 
καρπόπτωση. 

Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη της ανάπτυξης της καρποβίου γενεάς του 
P. oleae στο ύπαιθρο σε τρεις ποικιλίες ελιάς στην περιοχή Θεσσαλονίκης. 

Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε σε ελαιώνα της περιοχής Θέρµης 
Θεσσαλονίκης. Ο ελαιώνας περιλάµβανε 50 ελαιόδεντρα των ποικιλιών Καλαµών, 
Μεγαρίτικης και Χαλκιδικής τα οποία δε δέχονταν χηµικές επεµβάσεις επί σειρά ετών. 
Οι δειγµατοληψίες γίνονταν κάθε εβδοµάδα τη χρονική περίοδο από 15 Ιουνίου έως 
και 28 Σεπτεµβρίου 2004. Από κάθε ένα από τα επιλεγµένα δέντρα συλλέγονταν 
τυχαία 16 κλαδίσκοι µήκους 7 ως 10 εκατοστών (4 από κάθε πλευρά του δένδρου 
Ανατολική, ∆υτική, Βορεινή και Νότια). Οι κλαδίσκοι εξετάζονταν στο εργαστήριο µε 
τη βοήθεια στερεοσκοπίου για να διαπιστωθεί η κατανοµή της προσβολής στις 
διάφορες πλευρές του δένδρου και σε διάφορες θέσεις πάνω στον κλαδίσκο, καθώς 
και η θέση ωοτοκίας πάνω στον καρπό, και στη συνέχεια γίνονταν τοµές των καρπών 
για να διαπιστωθεί η ύπαρξη προνύµφης και το στάδιο ανάπτυξής της. 
Καταγραφόταν επίσης και η θέση του ελαιόκαρπου κατά µήκος του κλαδίσκου 
θεωρώντας ως 1ο κόµβο τον κορυφαίο. 

Η κατανοµή ωοτοκίας της καρποβίου γενεάς κατά µήκος του κλαδίσκου ήταν 
οµοιόµορφη µετά τον 7ο έως και τον 10° κόµβο. Επιπλέον, η ωοτοκία βρέθηκε 
οµοιόµορφα κατανεµηµένη στις τέσσερις πλευρές της κόµης των ελαιόδεντρων, µε 
βάση τον προσανατολισµό (Ανατολή, ∆ύση, Βορράς, Νότος). Ο παράγοντας ποικιλία 
επέδρασε σηµαντικά στην επιλογή ωοτοκίας και ήταν σηµαντική η προτίµηση για 
ωοτοκία των ελαιόκαρπων ποικιλίας Καλαµών. Ωοτοκία σηµειώθηκε σε ποσοστό 
44,32% επί του συνόλου των καρπών και των τριών ποικιλιών. Το 96,58% των 
αυγών τοποθετήθηκαν στον κάλυκα των καρπιδίων και µόνο σε καρπούς που 
βρίσκονταν στο 1ο στάδιο ανάπτυξης (καρποί µε γαλακτώδες το ενδοσπέρµιο). 
Συνολικά βρέθηκαν νεκρά αυγά σε ποσοστό 49,66% και ως νεκρά θεωρήθηκαν τα 
κατεστραµµένα ή παρασιτισµένα από κάποιο ωοπαράσιτο της οικογένειας 
Trichogrammatidae αυγά. Στην ποικιλία Καλαµών παρατηρήθηκε το υψηλότερο 
ποσοστό νεκρών αυγών (52,32%). 
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Οµοιόµορφη βρέθηκε και η προσβολή στις τέσσερις πλευρές της κόµης των 
δέντρων µε βάση τον προσανατολισµό (Ανατολή, ∆ύση, Βορράς, Νότος). Η 
προσβολή ήταν σηµαντικά υψηλότερη στους καρπούς της ποικιλίας Μεγαρίτικης 
(26,61%), συγκριτικά µε τις ποικιλίες Καλαµών και Χαλκιδικής. Ο ρυθµός ανάπτυξης 
των προνυµφών δε βρέθηκε να συνδέεται µε το ρυθµό ανάπτυξης των καρπών. Η 
συνολική θνησιµότητα των προνυµφών έφτασε σε ποσοστό 25,6%. Νεκρές βρέθηκαν 
1ου και 2ου σταδίου προνύµφες κυρίως στην περιοχή του περισπερµίου σε ποσοστό 
84% και 16% αντίστοιχα, επί του συνόλου των νεκρών ποσοστό. Ακόµη, στον 
πυρήνα ελαιόκαρπων βρέθηκαν 21 προνύµφες 4ου σταδίου παρασιτισµένες από το 
παρασιτοειδές Ageniaspis fuscicollis Dalm. var. Praysincola Silv. 
 
 

-------------- 
 
 

Development of the carpophagous generation of the olive moth 
Prays oleae Bern. (Lepidoptera: Plutellidae), on three olive cultivars 

in the area of Thessalonica in 2004 
 

M.S. PROPHYLLIDOU and D.A. PROPHETOU-ATHANASIADOU 
 

Laboratory of Applied Zoology and Parasitology School of Agriculture,  
Aristotle University of Thessaloniki Thessaloniki 54124 

 
 

The development of the carpophagous generation of Prays oleae Bern. was 
studied on three olive cultivars: Kalamon, Megaritiki and Xalkidiki in an olive grove 
near Thessalonica, in 2004. The eggs were laid exclusively on the olive fruit calyx 
when the fruit was in the first growth stage. There were no differences in the number 
of eggs and the percentage of infested fruits found on the four different sites of the 
olive trees. The percentage of dead eggs was 48.67% and 24% of the dead eggs 
were parasitized. Significantly more eggs were found on Kalamon cultivar, while the 
infestation level was higher in Megaritiki cultivar. Larvae developed more rapidly in 
Kalamon fruits than in the other two olive cultivars. 

Finally, the distribution of oviposition increased from the 1st to the 6th node of 
each twig and after the 7th node the distribution was regular. 
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Αντοχή σε βραχείας διάρκειας υψηλές θερµοκρασίες ενηλίκου και 
ανηλίκων σταδίων του Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μελετήθηκε στο εργαστήριο η αντοχή του εντόµου Ostrinia nubilalis 

(Lepidoptera: Crambidae) σε βραχείας διάρκειας έκθεση σε υψηλές θερµοκρασίες. 
Για το σκοπό αυτό προσδιορίστηκε η µέση θανατηφόρος θερµοκρασία (LTemp50) και 
ο µέσος θανατηφόρος χρόνος (LTime50) σε ενήλικα (αρσενικά και θηλυκά), νύµφες 
(αρσενικές και θηλυκές) και προνύµφες όλων των ηλικιών. Τα πιο ανθεκτικά στάδια 
ήταν αυτά του ενηλίκου και της νύµφης, τα οποία ανέχονταν για λίγα λεπτά της ώρας 
θερµοκρασία που ανέρχονταν στους 47oC. Σε καµία από τις παραπάνω µεταχειρίσεις 
δεν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόµων. Όσον 
αφορά στις προνύµφες, αυτές της 1ης ηλικίας ήταν οι πιο ευαίσθητες, και δεν 
επιβίωναν µετά από έκθεση πέραν των 43oC. Αντίθετα, οι προνύµφες 4ης και 5ης 
ηλικίας ήταν πιο ανθεκτικές στις υψηλές θερµοκρασίες και παρουσίαζαν 
δραστηριότητα ακόµα και όταν εκτίθονταν για λίγα λεπτά της ώρας στους 46oC. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η θερµοκρασία της γης αναµένεται να αυξηθεί κατά 3,5-5oC στην Ευρώπη 
µέχρι το 2050 και 1,5-3,5oC στη Βόρειο Αµερική µέχρι το 2040. Αυτό θα έχει 
δυσάρεστες επιπτώσεις στους χερσαίους οργανισµούς επειδή µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας της γης θα αυξηθεί παράλληλα και η ταχύτητα ανάπτυξής τους, µε 
αποτέλεσµα να επέλθει µείωση των πληθυσµών στο µισό χρόνο απ’ ότι κανονικά θα 
χρειάζονταν (Carter et al. 1991; Pan et al. 2004). Για τα εξωθερµικά είδη, όπως είναι 
τα έντοµα, η θερµοκρασία έχει αναγνωριστεί ως ο κύριος περιβαλλοντικός 
παράγοντας που είναι υπεύθυνος για την αφθονία και την γεωγραφική τους κατανοµή 
(Pedigo 2002). Όταν εκτεθούν σε ακραίες θερµοκρασίες αντιδρούν µε διαφορετικούς 
τρόπους. Για παράδειγµα κάποια είδη µπορούν να ξεφύγουν από αυτές τις δυσµενείς 
συνθήκες, ενώ άλλα ανταποκρίνονται µε αλλαγές στη µορφολογία, τη βιολογία και τη 
φυσιολογία τους (Wang and Kang 2005). 

Σκοπός του πειράµατος µας ήταν να µελετηθεί η αντοχή του O. nubilalis σε 
υψηλές θερµοκρασίες. Συγκεκριµένα προσδιορίστηκαν η µέση θανατηφόρος 
θερµοκρασία (LTemp50) και ο µέσος θανατηφόρος χρόνος (LTime50) σε ενήλικα 
(αρσενικά και θηλυκά), νύµφες (αρσενικές και θηλυκές) και προνύµφες όλων των 
ηλικιών που εκτέθηκαν σε υψηλές θερµοκρασίες για µικρά χρονικά διαστήµατα. 

 
ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Για τον προσδιορισµό της µέσης θανατηφόρας θερµοκρασίας (LTemp50) και 
του µέσου θανατηφόρου χρόνου (LTime50), προνύµφες όλων των σταδίων, νύµφες 
και ενήλικα του O. nubilalis τοποθετήθηκαν χωριστά σε γυάλινους δοκιµαστικούς 
σωλήνες (10x1 cm). Στο άνοιγµα των δοκιµαστικών σωλήνων τοποθετήθηκε ένα 
µικρό κοµµάτι βαµβακιού και εν συνεχεία κλείστηκε ερµητικά µε πλαστικό πώµα από 

 46

mailto:matilda@agro.auth.gr


Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

καουτσούκ. Στη συνέχεια, έγινε εµβάπτιση των δοκιµαστικών σωλήνων σε µίγµα 
διαλύµατος νερού-αιθυλενογλυκόλης (1:1) σε θερµό λουτρό (τύπου SE 500 της 
εταιρίας Marlow Industries Inc.). Μετά το πέρας της βιοδοκιµής, οι σωλήνες 
αποµακρύνθηκαν από το θερµό λουτρό και µεταφέρθηκαν σε χώρο µε θερµοκρασία 
25oC και φωτόφαση 16 ωρών, όπου µετά την παρέλευση 24 ωρών εκτιµήθηκε η 
επιβίωση των προνυµφών. Προνύµφες που δεν ανταποκρίνονταν σε µηχανικό 
άγγιγµα θεωρούνταν ως νεκρές. Σε κάθε θερµοκρασία και για κάθε προνυµφικό 
στάδιο πραγµατοποιήθηκαν 3 επαναλήψεις των 10 ατόµων. Οι θερµοκρασίες 
έκθεσης κυµαίνονταν από 35 έως 48oC ανάλογα µε το στάδιο του εντόµου, ενώ 
παράλληλα χρησιµοποιήθηκαν και τρία διαφορετικά χρονικά διαστήµατα έκθεσης (15, 
30 και 60 λεπτά).  

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε Probit ανάλυση µε τη 
βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος SPSS (2004). Η µέση θανατηφόρος 
θερµοκρασία (LTemp50) και ο µέσος θανατηφόρος χρόνος (LTime50) των 
προνυµφών, νυµφών και ενηλίκων του O. nubilalis υπολογίστηκαν µε κριτήριο την 
επικάλυψη των ορίων εµπιστοσύνης (fl 95%) (Sokal and Rohlf 1995). 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η LTemp50 σε καµία από τις µεταχειρίσεις δεν παρουσίασε διαφορές µεταξύ 
αρσενικών και θηλυκών τόσο στις νύµφες όσο και στα ενήλικα (επικάλυψη 95% των 
ορίων εµπιστοσύνης). Και για τα τρία χρονικά διαστήµατα που δοκιµάστηκαν (15, 30 
και 60 λεπτά), το λιγότερο ανθεκτικό στάδιο ήταν αυτό της 1ης προνυµφικής ηλικίας 
ακολουθούµενο από αυτά της 2ης και 3ης προνυµφικής ηλικίας. Αντίθετα, τα πιο 
ανθεκτικά στάδια ήταν αυτά του ενηλίκου και της νύµφης, των οποίων η τιµή της 
LTemp50 ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη σε σχέση µε τα υπόλοιπα στάδια, 
ακολουθούµενη από εκείνη της προνύµφης 4ης ηλικίας, η οποία παρουσίαζε 
σηµαντικά µεγαλύτερη µέση θανατηφόρο θερµοκρασία σε σχέση µε την προνύµφη 
της 5ης ηλικίας, όσο η διάρκεια έκθεσης αυξανόταν (Πίνακας 1). 

Σε καµία από τις µεταχειρίσεις δεν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ 
αρσενικών και θηλυκών τόσο στις νύµφες όσο και στα ενήλικα (επικάλυψη 95% των 
ορίων εµπιστοσύνης) ως προς το µέσο θανατηφόρο χρόνο. Στους 43oC οι 
προνύµφες της 2ης και 3ης ηλικίας βρέθηκαν να έχουν σηµαντικά µεγαλύτερο LTime50 
σε σχέση µε τις προνύµφες της 1ης ηλικίας (Πίνακας 2). Όταν οι προνύµφες 
εκτέθηκαν στους 44oC ο µεγαλύτερος LTime50 παρατηρήθηκε στις προνύµφες της 4ης 
και 5ης ηλικίας (78,68 και 52,52 λεπτά αντιστοίχως), ενώ ο µικρότερος στις 
προνύµφες της 2ης ηλικίας (27,48 λεπτά). Στους 45oC το στάδιο της νύµφης και του 
ενηλίκου παρουσίασε µεγαλύτερο LTime50 σε σχέση µε τις προνύµφες 3ης, 4ης και 5ης 
ηλικίας. Τέλος, στους 46oC δεν παρατηρήθηκε διαφορά ως προς το µέσο 
θανατηφόρο χρόνο µεταξύ ενηλίκων, νυµφών και προνυµφών της 4ης και 5ης ηλικίας. 
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Πίνακας 1. Μέση θανατηφόρος θερµοκρασία (LTemp50), και όρια εµπιστοσύνης 
(95%) για κάθε στάδιο ανάπτυξης του O. nubilalis σε τρεις χρόνους έκθεσης. 
Στάδιο 

ανάπτυξης 
Χρόνος 
έκθεσης* n df Ltemp50

** x2 P 

15 270 22 43,22 (42,88-43,56) 31,587 0,085 

30 240 19 42,20 (41,97-42,45) 14,338 0,764 L1 

60 230 21 40,60 (40,25-40,93) 14,028 0,868 

15 196 18 45,73 (45,42-46,06) 28,740 0,052 

30 211 19 43,72 (43,49-43,97) 22,227 0,273 L2 

60 240 21 42,77 (42,50-43,06) 22,532 0,369 

15 236 19 45,51 (45,25-45,77) 21,361 0,317 

30 240 19 44,57 (44,33-44,83) 12,221 0,876 L3 

60 210 19 43,42 (43,19-43,65) 30,006 0,052 

15 204 19 46,39 (46,12-46,67) 29,054 0,065 

30 177 16 45,08 (44,84-45,35) 93,657 0,097 L4 

60 245 22 44,11 (43,90-44,31) 31,004 0,096 

15 180 16 46,05 (45,78-46,32) 13,478 0,638 

30 150 13 44,89 (44,63-45,15) 5,812 0,953 L5 

60 115 10 43,40 (43,10-43,70) 16,230 0,093 

15 250 3 46,31 (45,94-46,58) 3,723 0,293 

30 220 3 45,75 (45,32-46,10) 4,193 0,241 Νύµφη 

60 253 3 44,73 (44,32-45,02) 6,111 0,106 

15 140 1 46,27 (46,09-46,44) 1,424 0,233 

30 164 2 45,57 (45,40-45,74) 1,114 0,573 Ενήλικα 

60 150 1 44,76 (44,61-44,91) 2,885 0,089 

* σε λεπτά της ώρας 
** εκφρασµένη σε (oC) 
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Πίνακας 2. Μέσος θανατηφόρος χρόνος (LTime50) και όρια εµπιστοσύνης (95%) για 
κάθε στάδιο ανάπτυξης του O. nubilalis σε τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες. 
Στάδιο 

ανάπτυξης
* 

Θερ/σία n df Ltime50
* x2 P 

41oC 90 7 58,17 (49,00-76,22) 5,334 0,619 

42oC 90 7 42,16 (34,04-53,37) 6,700 0,461 L1 

43oC 90 7 3,02 (-81,76-13,16) 2,461 0,930 

42oC 90 7 80,51 (64,25-157,27) 2,774 0,905 

43oC 90 7 82,83 (62,554-196,3) 3,759 0,807 L2 

44oC 90 7 27,48 (23,93-32,48) 5,605 0,587 

43oC 150 7 92,48 (68,51-220,80) 7,450 0,384 

44oC 86 7 45,21 (39,13-52,72) 13,847 0,054 L3 

45oC 90 7 24,30 (18,74-29,69) 2,593 0,920 

44oC 88 7 78,68 (61,15-157,84) 4,876 0,675 

45oC 90 7 34,42 (29,60-39,88) 5,052 0,654 L4 

46oC 90 7 19,72 (17,17-22,54) 3,319 0,854 

44oC 90 7 52,52 (44,78-65,07) 5,206 0,635 

45oC 89 7 29,90 (25,62-35,80) 1,428 0,985 L5 

46oC 60 4 16,74 (10,30-20,49) 5,752 0,218 

45oC 172 2 64,86 (50,90-90,59) 0,294 0,863 

46oC 149 1 27,03 (16,84-34,41) 1,182 0,277 Νύµφη 

47oC 175 2 9,03 (-2,19-14,74) 1,293 0,524 

45oC 150 1 47,96 (43,45-53,23) 2,602 0,107 

46oC 140 1 20,16 (13,36-24,95) 0,171 0,680 Ενήλικα 

47oC 158 1 8,92 (7,41-10,44) 0,001 0,973 

* εκφρασµένος σε λεπτά της ώρας 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες δεν εξαρτάται µόνο από την θερµοκρασία 

έκθεσης και το χρόνο έκθεσης αλλά συνάµα και από πολλούς άλλους παράγοντες, 
όπως είναι το στάδιο ανάπτυξης του εντόµου, ο εγκλιµατισµός σε υψηλές 
θερµοκρασίες και η σχετική υγρασία. Στην αφίδα Metopolophilum dirhodum 
(Hemiptera: Aphididae), αύξηση της θερµοκρασίας έχει αρνητική επίδραση στη 
διάρκεια ζωής των ανεπτυγµένων προνυµφών 4ου σταδίου σε σχέση µε τις 
προνύµφες 1ου, 2ου και 3ου σταδίου (Ma et al. 2004). 

Με βάση τα αποτελέσµατα του πειράµατος µας, παρατηρήθηκε ότι σε όλα τα 
στάδια όσο αυξάνονταν η θερµοκρασία έκθεσης τόσο µειωνόταν ο χρόνος που 
απαιτούνταν για να θανατωθεί το 50% των ατόµων. Τα πιο ανθεκτικά στάδια ήταν 
αυτά του ενηλίκου και της νύµφης ακολουθούµενα από αυτά του 4ου και 5ου 
προνυµφικού σταδίου. Τόσο στις νύµφες όσο και στα ενήλικα δεν παρατηρήθηκαν 
στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων. Όσον αφορά στη LTemp50 
παρατηρήθηκε ότι και για τα τρία χρονικά διαστήµατα που επιλέχθηκαν (15, 30 και 60 
λεπτά) η προνύµφη 1ου σταδίου ήταν η πιο ευαίσθητη απ’ όλα, έχοντας σηµαντικά 
µικρότερη LTemp50 σε σχέση µε τα υπόλοιπα στάδια. Αντίθετα, το στάδιο της νύµφης 
και του ενηλίκου ήταν αυτά µε τη σηµαντικά µεγαλύτερη LTemp50 ακολουθούµενα 
από την προνύµφη της 4ης και 5ης ηλικίας. Σε όλα τα στάδια, αυξανοµένης της 
διάρκειας έκθεσης µειώνονταν η θερµοκρασία που απαιτούνταν για να θανατωθεί το 
50% των ατόµων. Έχει παρατηρηθεί ότι άτοµα του γένους Cataglyphis που ενδηµούν 
στην έρηµο της Σαχάρας συνεχίζουν την αναζήτηση της τροφής τους ακόµα και σε 
θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 50oC, οι οποίες ανάλογα µε το είδος, µπορούν να 
φτάσουν έως τους 55,3oC. Η µεγάλη αντοχή που παρουσιάζουν τα έντοµα αυτά 
οφείλεται πιθανότατα στην αυξηµένη παραγωγή πρωτεϊνών (Heat Shock Proteins) 
που παρατηρείται ακόµα και σε θερµοκρασίες έως τους 45oC. Οι HSPsόπως είναι 
γνωστό, είναι υπεύθυνες για την αντοχή των εντόµων στις υψηλές θερµοκρασίες και 
η σύνθεσή τους στα υπόλοιπα έντοµα σταµατά πολύ πριν τους 40oC (Gehring and 
Wehner 1995). 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι το O. nubilalis παρουσιάζει µία σχετικά υψηλή 
ανθεκτικότητα στις υψηλές θερµοκρασίες και αναφερόµαστε ως επί το πλείστον στα 
ενήλικα, τις νύµφες και τις προνύµφες 4ης και 5ης ηλικίας, των οποίων η LTemp50 
πλησιάζει κατά πολύ τα ανώτατα όρια ανάπτυξης των εντόµων που κυµαίνονται 
µεταξύ 45-50oC (Brock 1994). Παρόλα αυτά χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω έρευνες 
σχετικά µε την αντοχή των εντόµων σε υψηλές θερµοκρασίας, εξαιτίας του γεγονότος 
ότι εντός των επόµενων δεκαετιών αναµένεται να έχουµε αύξηση της µέσης 
θερµοκρασίας της γης, ώστε να κατανοηθούν οι αλλαγές που ενδεχοµένως να 
προκληθούν τόσο στη φυσιολογία όσο και στη βιολογία και οικολογία των εντόµων. 
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Laboratory studies were conducted in order to assess the ability of Ostrinia 
nubilalis to withstand short term exposures to high temperatures. Immature and 
mature stages of O. nubilalis were used to determine the lethal temperature and 
lethal time needed to cause mortality in 50% of the population. According to our 
results, pupal and adult stages were the most tolerant in relation to the larval instars. 
Among the larval instars, the 4th one was the most tolerant while the 1st one appeared 
to be the most susceptible. Overall no differences were observed between males and 
females regarding the pupal and adult stage. 
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Μελέτη της αναπαραγωγικής ικανότητας και πληθυσµιακές 
παράµετροι του Propylea quatuordecimpunctata (Coleoptera: 

Coccinellidae) 
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1 Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος, Κτήριο Ξενία, 81 100, Μυτιλήνη,  
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3 Μπενάκειο Φυτ/κό Ινσ/το, Στ. ∆έλτα 8, 145 61, Κηφισιά 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία έγινε µελέτη της αναπαραγωγικής ικανότητας και 

υπολογισµός ορισµένων οικολογικών παραµέτρων του αρπακτικού εντόµου Propylea 
quatuordecimpunctata (L.) (Coleoptera: Coccinelidae). Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε 
υπό ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας (25±1οC), σχετικής υγρασίας (65±2%) και 
φωτοπεριόδου (16 ώρες φως / 8 ώρες σκότος). Το αρπακτικό αναπτύχθηκε µε λεία 
την αφίδα Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididae). Η µέση αναπαραγωγική 
ικανότητα ήταν 724,6 ωά/θήλυ, η µέση διάρκεια ζωής 69 ηµέρες και η αναλογία 
φύλου ♀♀/♂♂ : 1,161/1. Με την προσθήκη στοιχείων που αφορούν στην ανάπτυξη 
των ατελών σταδίων στις προαναφερθείσες συνθήκες κατασκευάστηκαν οι πίνακες 
ζωής για το P. quatuordecimpunctata. Ο καθαρός αναπαραγωγικός ρυθµός (Ro) και ο 
ενδογενής ρυθµός αύξησης (rm) υπολογίστηκαν σε 375,1 θήλεα/θήλυ και 0,166 
θήλεα/θήλυ/ηµέρα αντίστοιχα. Η µέγιστη αναπαραγωγική αξία των θηλέων (Vx=54 
θήλεα/θήλυ) παρατηρήθηκε 20 ηµέρες µετά την έξοδο των ακµαίων µε αντίστοιχη 
προσδοκώµενη διάρκεια ζωής Εx=49 ηµέρες. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι πληθυσµιακές παράµετροι αποτελούν αξιόπιστο κριτήριο αξιολόγησης 
παραγόντων βιολογικού ελέγχου (Messenger 1964). Στην παρούσα εργασία 
καταµετρήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες η αναπαραγωγική ικανότητα του 
αρπακτικού εντόµου Propylea quatuordecimpunctata (L.) (Coleoptera: Coccinelidae), 
εκτρεφοµένου επί Aphis fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididae), και υπολογίστηκαν 
η % επιβίωση των θηλέων (lx), η ειδική κατά ηλίκία αναπαραγωγική ικανότητα (mx), η 
αναπαραγωγική αξία των θηλέων (Vx), η προσδοκώµενη διάρκεια ζωής (Ex), ο 
καθαρός ρυθµός αναπαραγωγής (Ro), ο ενδογενής ρυθµός αύξησης (rm, rc), η µέση 
διάρκεια γενεάς (T, Tc), ο πεπερασµένος ρυθµός αύξησης (λ) και ο χρόνος 
διπλασιασµού (DT). Οι παράµετροι αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον 
υπολογισµό του ρυθµού αύξησης ενός πληθυσµού (El Hag and Zaitoon 1996) και σε 
συνδυασµό µε άλλα βιο-οικολογικά χαρακτηριστικά (αδηφαγία, ταχύτητα ανάπτυξης 
και επιβίωση σε ακραίες θερµοκρασίες) µπορούν να αποτελέσουν κριτήριο για την 
επιλογή   ενός αρπακτικού σε ένα πρόγραµµα βιολογικής αντιµετώπισης καθώς και 
για την επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγµής εξαπόλυσης (Κοντοδήµας 2004, 
Kontodimas et al. 2005). 

 52



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Για την οµαλή διεξαγωγή των πειραµάτων ήταν απαραίτητη η ύπαρξη 

συνεχούς εκτροφής τόσο του A. fabae όσο και του P. quatuordecimpunatata. Το A. 
fabae εκτρέφετο σε ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας (25±1 ºC), σχετικής 
υγρασίας (65 %) και φωτοπεριόδου (16 ώρες φως / 8 ώρες σκότος), επί φυταρίων 
κουκιών (Vicia faba). Το P. quatuordecimpunatata εκτρέφετο επί A. fabae στις ίδιες 
ελεγχόµενες συνθήκες στο εντοµοτροφείο εντός κυλινδρικών κλωβών από plexiglass, 
µήκους 50 cm και διαµέτρου 30 cm. Οι κλωβοί αυτοί κλείνονταν στα εκατέρωθεν 
ανοίγµατά τους µε οργαντίνα οπής 0.3x0,4 mm που συγκρατιόταν µε λάστιχο. Η 
µελέτη της αναπαραγωγικής ικανότητας έγινε στις ίδιες ελεγχόµενες συνθήκες 
θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας και φωτοπεριόδου. Στις συνθήκες αυτές 25 
νεοεξελθέντα θήλεα τοποθετήθηκαν, καθ΄ ένα µαζί µε ένα άρρεν, σε πλαστικά 
τρυβλία διαµέτρου 10 cm και ύψους 5 cm και ως τροφή χορηγείτο καθηµερινά 
άφθονη ποσότητα A. fabae. Οι µετρήσεις των εναποθετηµένων ωών γίνονταν 
καθηµερινά. Επί πλέον, µετρήθηκε η αναλογία φύλου των απογόνων σε δείγµα 200 
ακµαίων, η διάρκεια των διαφόρων σταδίων καθώς και η επιβίωση των ατελών 
σταδίων. Σε παρόµοιες συνθήκες έχουν µελετηθεί και άλλα είδη Coccinellidae 
(Kontodimas et al. 2007, Kontodimas and Stathas 2005). 

Με την προσθήκη στοιχείων που αφορούν στην ανάπτυξη των ατελών 
σταδίων στις προαναφερθείσες συνθήκες (Παπανικολάου, αδηµοσίευτα στοιχεία), 
κατασκευάστηκαν οι πίνακες ζωής και υπολογίστηκαν οι εξής παράµετροι (Birch, 
1948, Southwood, 1966, Carey, 1993, Liu et al. 1997, Lysyk, 2001, Kontodimas and 
Stathas 2005, Kontodimas et al. 2007) : 
- η επιβίωση % (lx) των θηλέων 
- η ειδική κατά ηλικία αναπαραγωγική ικανότητα (mx) πολλαπλασιάζοντας 
τον αριθµό των γεννηθέντων ωών µε την αναλογία φύλου των απογόνων 

- ο καθαρός ρυθµός αναπαραγωγής:   )( xx0 mlR ⋅∑=  
- ο ενδογενής ρυθµός αύξησης  (rm) από τη λύση της εξίσωσης του Euler, 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η µεταβολή της επιβίωσης % (lx) και της ειδικής κατά ηλικία αναπαραγωγικής 

ικανότητας (mx) των θηλέων του P. quatuordecimpunctata παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 1.  Η µέση αναπαραγωγική ικανότητα µετρήθηκε 724,6 ± 47,3 ωά / θήλυ 
(µέσος όρος ±τυπικό σφάλµα). Η µέση, η µέγιστη και η διάρκεια ζωής του 50% του 
πληθυσµού ήταν αντίστοιχα 69, 103 και 72 ηµέρες. Η αναλογία φύλλου ♀♀:♂♂ 
καταµετρήθηκε 1,161:1. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται περίληψη του πίνακα ζωής του 
P. quatuordecimpunctata και στον Πίνακα 2 οι τιµές των πληθυσµιακών παραµέτρων. 
Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η σταθερή κατανοµή ηλικιών ενός πληθυσµού P. 
quatuordecimpunctata που αυξάνεται µε ρυθµό rm=0,166. Η µέγιστη αναπαραγωγική 
αξία των θηλέων (Vx=54 θήλεα/θήλυ) παρατηρήθηκε 20 ηµέρες µετά την έξοδο των 
ακµαίων (µε αντίστοιχη προσδοκώµενη διάρκεια ζωής Εx=49 ηµέρες). 
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Πίνακας 1  πίνακα ζω υ Propylea quatuordecim ta 
εκτρεφοµένου επί Aphis fabae σε σταθερές συνθήκες (θερµοκρασία: 25ºC, σχετική 
υγρασία: 6 αι φωτοπερίοδος: 16 ώρες φ  ώρες σκότος)

. Περίληψη του ής το puncta

5 % κ ως / 8 . 

Ηµέρα  
Επιβίωση  

%  
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ίνακΠ ας 2. Πληθυσµιακές παραµέτροι του Propylea quatuordecimpunctata 

εκτρεφοµένου επί Aphis fabae σε σταθερές συνθήκες (θερµοκρασία: 25ºC, σχετική 
υγρασία: 65 % και φωτοπερίοδος: 16 ώρες φως / 8 ώρες σκότος). 

R0 
(θήλεα/θήλυ) 

rm 
(θήλεα/θήλυ/ 

ηµέρα) 

rc 
(θήλεα/θήλυ/

ηµέρα) 

Tc 
(ηµέρες)

T 
(ηµέρες) 

DT 
(ηµέρες) λ 

375.1 0.166 0.119 49.8 35.7 4.2 1.18 
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Πίνακας 3. Σταθερή κατανοµή ηλικιών ενός πληθυσµού Propylea  
quatuordecimpunctata που αυξάνεται µε ρυθµό rm=0,166 (λεία: Aphis fabae, 

µοκρασία: 25ºC, σχετική υγρασία: 65 %, φωτοπερίοδος: 16 h φως / 8 h σκότοςθερ ). 

Ηλικία Ωό Προνύµφη Νύµφη Ακµαίο 
(1-30 ηµερών) 

Ακµαίο  
(>30 ηµερών) 

Ποσοστό (%) 49.0 39.4 6.4 5.0 0.2 

 
Τα ανωτέρω στοιχεία φανερώνουν ότι το P. quatuordecimpunctata έχει την 

ικανότητα να αναπτύσσει µεγάλους πληθυσµούς σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
(rm=0,166, DT= 4,2 ηµέρες). Οι τιµές αυτές που υπολογίστηκαν για το P. 
quatuordecimpunctata είναι ανταγωνιστικότερες από αυτές που παρατηρήθηκαν για 
άλλα αφιδοφάγα Coccinelidae στις ίδιες συνθήκες. Συγκεκριµένα για το Coccinella 
septempunctata L. έχουν υπολογιστεί rm=0,118 και DT= 5,9 ηµέρες, για το 
Hippodamia undecimnotata (Schneider) έχουν υπολογιστεί rm=0,142 και DT= 4,8 

ορά στον καθαρό ρυθµό 
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Με τη µελέτη της θηρευτικής ικανότητας του P. quatuordecimpunctata 
αναµένεται να συµπληρωθεί η γνώση µας επί του συγκεκριµένου αρπακτικού ώστε 
να είναι ακριβέστερη η αξιολόγησή του ως παράγοντα βιολογικής αντιµετώπισης.  
 
ΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Β

B
A

on, A.A. 1996. Biological Parameters for Four Coccinellid species in 
. Biological Control 7, 316-319. 

οδήµας, ∆.Χ. 2004. Μελέτη της οικολογίας των αρπακτικών εντόµων Nep
an) και Nephus includens irsch) (Coleoptera: Coccinellidae), φυσικών(K

του Planococcus citri (Risso) (Homoptera: Pseudococcidae). ∆ιδακτορική ∆
 Πανεπιστήµιο Αθηνών, 170 σελ. 

.C. and Stathas, G.J. 2005. Phenology, fecundity and life tab
r Hippodamia variegata reared on Dysaphis crataegi. BioControl 50

., P.G. Milonas, G.J. Stathas, L.P. Economou and N.G

X., Stansly, P.A., Hoelmer, K.A. & Osborne, L.S. 1997. Life History of Nephaspis 
oculatus (Coleoptera: Coccinellidae) a Predator of Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae). 
Annals of the Entomological Society of America, 90 (6): 776-782. 
Lysyk, T.J. 2001. Relationship Between Temperature and Life History Parameters of 
Muscidifurax zaraptor (Hymenoptera: Pteromalidae). Environmental Entomology 30: 147-
156. 

 56



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

Messenger, P.S. 1964. Use of life tables in a bioclimatic study of an experimental aphid-
braconid wasp host-parasite system. Ecology 45: 119Π131. 
Southwood, T.R.E., 1966. Ecological methods, with particular reference to the study of 
insect populations. Methuen & Co, London, UK, 391 p. 
 
 

-------------- 
 
 

Fecundity and life table parameters of  
Propylea quatuordecimpunctata (Coleoptera: Coccinellidae) 

 
N.E. PAPANIKOLAOU1, A. SKOURTI2,3, D.C. KONTODIMAS3 and J. MATSINOS1 

 
1Aegean University, Dep. of Environment, 81 100, Mytilene, Greece,  

2Techn. Educational Institute of Kalamata, 24 100, Antikalamos, Greece,  
3 Benaki Phytopathol.Inst., 8 St. Delta, 14561, Kifissia, Greece 

 
 

In the current study it was measured the fecundity of the aphid predator 
Propylea quatuordecimpunctata (L.) (Coleoptera: Coccinelidae) and its life table 
parameters were calculated. The study was conducted in laboratory constant 
conditions [temperature: 25±1οC, RH: 65±2%, photoperiod: L/D: 16h/8h, prey: Aphis 
fabae (Scopoli) (Hemiptera: Aphididae)]. The average fecundity was 724,6 
egg/female, the average longevity 69 days and the sex ratio ♀♀/♂♂ : 1.161/1. The 
net reproductive rate (Ro) was 375.1 females/female, and the intrinsic rate of increase 
(rm) 0.166 females/female/day. The maximum reproductive value of the females 
(Vx=54 females/female) was noticed 20 days after adults emergence when the 
respective expected remaining life time (Εx) was 49 days. 
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Επίδραση της τροφής των ενηλίκων στις δηµογραφικές 
παραµέτρους ενηλίκων του Helicoverpa armigera  

(Lepidoptera: Noctuidae) 
 

Γ.Κ. ΜΥΡΩΝΙ∆ΗΣ, Κ.Β. ΕΞΑΡΧΟΥ και Μ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΟΥΛΤΑΝΗ 
 

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Ζωολογίας & Παρασιτολογίας, Γεωπονική Σχολή,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 

email: matilda@agro.auth.gr  
 
 

Μελετήθηκε στο εργαστήριο η επίδραση της τροφής των ενηλίκων στις 
δηµογραφικές παραµέτρους της F5 εργαστηριακής γενεάς του εντόµου Helicoverpa 
armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), που συλλέχθηκε από καλλιέργειες 
βαµβακιού στην βόρεια Ελλάδα.  

Ενήλικα του H. armigera (< 24 ωρών) τοποθετούνταν ανά ζεύγος σε διαφανή 
πλαστικά κύπελλα, χωρητικότητας 400ml. Το άνοιγµα του κυπέλλου καλυπτόταν µε 
τούλι και στη βάση του υπήρχε οπή διαµέτρου 0,5εκ. από όπου περνούσε ένα 
κοµµάτι οδοντιατρικού βαµβακιού. Ένα δεύτερο κύπελλο που έφερε υδατικό διάλυµα 
τροφής προσαρµόζονταν κάτω από το πρώτο µε τρόπο τέτοιο ώστε διαµέσου του 
οδοντιατρικού βαµβακιού αυτή να παρέχεται στα έντοµα. 

Το πείραµα περιελάµβανε εννέα µεταχειρίσεις των 20 επαναλήψεων στις οκτώ 
εκ των οποίων χρησιµοποιήθηκε ως τροφή για τα ενήλικα: υδατικό διάλυµα ζάχαρης 
5, 10 και 20%, υδατικό διάλυµα ανθόµελου 5 και 20%, υδατικό διάλυµα πευκόµελου 5 
και 20% και απεσταγµένο νερό ενώ στην ένατη µεταχείριση στα ενήλικα δεν 
χορηγήθηκε τροφή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα έντοµα διατηρήθηκαν ήταν 
θερµοκρασία 25±1ºC, σχετική υγρασία 65±5% και φωτοπερίοδος 16:8 (Φ:Σ). 
Καθηµερινά γινόταν καταµέτρηση των αυγών που είχαν αποτεθεί καθώς και 
καταγραφή της θνησιµότητας των ενηλίκων. Το πείραµα ολοκληρώθηκε µε το θάνατο 
και του τελευταίου ατόµου. 

Βρέθηκε ότι η τροφή είχε σηµαντική επίδραση στη διάρκεια ζωής των ατόµων 
και των δύο φύλων. Ο µέσος όρος ζωής των θηλυκών εµφάνισε τη µεγαλύτερη 
(21,35 ηµέρες) και τη µικρότερη (4,45 ηµέρες) τιµή του όταν στα θηλυκά χορηγήθηκε 
ως τροφή υδατικό διάλυµα πευκόµελου 20% και στη µεταχείριση χωρίς τροφή, 
αντίστοιχα. Στις υπόλοιπες µεταχειρίσεις η διάρκεια ζωής των θηλυκών κυµάνθηκε 
από 13 έως 18 ηµέρες µε εξαίρεση την χορήγηση αποσταγµένου νερού (7,25 
ηµέρες). Ο µέσος όρος της διάρκειας ζωής των αρσενικών κυµάνθηκε από 22,69 έως 
4,55 ηµέρες σε υδατικό διάλυµα πευκόµελου 20% και χωρίς τροφή, αντίστοιχα. 
Μεταξύ των δύο φύλων δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στη διάρκεια ζωής τους 
σε όλες τις µεταχειρίσεις, εκτός από το υδατικό διάλυµα ζάχαρης 20% όπου τα 
αρσενικά έζησαν περισσότερο.  

Τα θηλυκά άρχισαν να αποθέτουν αυγά 1-3 ηµέρες µετά τη τοποθέτησή τους 
στα κύπελλα. Η πιο σύντοµη περίοδος προωοτοκίας παρατηρήθηκε όταν τους 
παρείχετο ως τροφή υδατικό διάλυµα ζάχαρης 5% (1,32 ηµέρες) και η µεγαλύτερη 
στη µεταχείριση µε το νερό (2,41 ηµέρες). Η περίοδος ωοτοκίας επηρεάστηκε 
σηµαντικά από την τροφή του ενηλίκου. Τα έντοµα στα οποία δεν του παρείχετο 
τροφή εµφάνισαν τη µικρότερη περίοδο ωοτοκίας ενώ τη µεγαλύτερη αυτά που 
τρεφόταν µε υδατικό διάλυµα πευκόµελου 20%. Η µετά-αναπαραγωγική διάρκεια 
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ζωής κυµάνθηκε από 1-3 ηµέρες, χωρίς όµως να διαφέρει στατιστικώς σηµαντικά 
µεταξύ των µεταχειρίσεων. 

Το είδος και η διαθεσιµότητα της τροφής είχε σηµαντική επίδραση στην 
ωοπαραγωγή. Θηλυκά στα οποία προσφέρθηκε ως τροφή υδατικό διάλυµα ζάχαρης 
20% εµφάνισαν τον µεγαλύτερο συνολικό αριθµό αυγών ανά θηλυκό (1604,53 
αυγά/θηλυκό), µε µέση ηµερήσια ωοπαραγωγή 82,32 αυγά/θηλυκό/ηµέρα. Η 
ελάττωση της συγκέντρωσης του υδατικού διαλύµατος ζάχαρης είχε ως επακόλουθο 
τη µείωση της ωοπαραγωγής. Η σύσταση καθώς και η συγκέντρωση του υδατικού 
διαλύµατος µελιού δεν διαφοροποίησε το συνολικό αριθµό τον αποτιθέµενων αυγών 
ανά θηλυκό, ο οποίος κυµάνθηκε µεταξύ 1323,24 και 1499,40 αυγά/θηλυκό. Η 
έλλειψη τροφής καθώς και η χορήγηση µόνο αποσταγµένου νερού οδήγησε σε 
σηµαντικά µικρότερο αριθµό αυγών ανά θηλυκό 14,68 και 189,15, αντίστοιχα.  

Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι τόσο η διάρκεια ζωής των ενηλίκων όσο 
και η ωοπαραγωγή του H. armigera επηρεάζεται από την τροφή.  
 
 

-------------- 
 
 

Role of adult’s food at demographic parameters of the Cotton 
Bollworm Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) 

 
G.K. MIRONIDIS, K.V. EXARHOU, and M. SAVOPOULOU-SOULTANI 

 
Laboratory of Applied Zoology and Parasitology, Faculty of Agriculture,  

Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece 
email: matilda@agro.auth.gr  

 
 

Experiments were conducted to assess the influence of adults’ food on the F5 
laboratory strain of Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) derived 
from larvae collected in the field in northern Greece, on fecundity and adult longevity.  

Pairs of adults, upon emergence (<24 h), were placed individually in 
transparent hard plastic truncated conical cups (400 ml) covered with a transparent 
piece of tulle. A hole punched in the bottom of each cup was plugged with a dental 
wick saturated with the tested diet. Adults were transferred to new cups daily until 
their death and eggs laid each day were counted under a binocular stereoscope. 
Preoviposition period, oviposition period and the number of eggs laid were 
determined. Nine adult diets were tested: 5, 10 and 20% sucrose solution, 5 and 20% 
flower honey solution, 5 and 20% pine forest honey solution, distilled water and no 
food. Twenty pairs per treatment were placed and kept at 25oC and under a 
photoperiod of 16:8 (L:D) h.  

Adult food plays a significant role in longevity and fecundity of H. armigera. For 
both males and females, longevity was higher when they were fed with 20% pine 
forest honey solution (21.35 and 22.69 days, respectively) and shorter in starved 
insects (4.45 and 4.55 days, respectively). The moths initiated egg laying 1-3 days 
after emergence in all treatments. The shortest preoviposition period was observed 
when moths were providad with a 5% sucrose solution. The oviposition period was 
significantly affected by adult diet. Starved insects had the shortest oviposition period 
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whereas adults fed with 20% pine forest honey solution had the longest. There were 
no significant differences in post-oviposition period for all treatments. Females fed 
with 20% sucrose had the highest value of gross fecundity rate (Mx) (1604.53, 
eggs/female), whereas starved females and those fed with distilled water had the 
lowest gross fecundity rates (14.68 and 189.15 eggs/female, respectively). 
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Βιο-οικολογία του θρίπα Pezothrips kellyanus Bagnall 
(Thysanoptera: Thripidae) στα εσπεριδοειδή της Κύπρου 

 
Β.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Κλάδος Φυτοπροστασίας, Τ.Θ. 22016, 1516 Λευκωσία, Κύπρος 

 
 

Ο θρίπας Pezothrips kellyanus (Bagnall), καταγράφηκε στην Κύπρο το 1996 
(Orphanides 1998) στα εσπεριδοειδή (κυρίως τα λεµόνια και κρέϊπφρουτ) των 
επαρχιών Λεµεσού και Πάφου. Οι προνύµφες 1ου και 2ου σταδίου προκαλούν 
επιφανειακό γδάρσιµο (εσχάρωση) στην επιδερµίδα, σε µορφή λεπτού δακτυλίου 
ασηµένιου χρώµατος, κυρίως γύρω από τον κάλυκα. Τα συµπτώµατα αυτά είναι 
πολύ εµφανή κυρίως στο στάδιο της ωρίµανσης. Η ζηµιά που προκαλεί το έντοµο 
επηρεάζει µόνο την εµφάνιση του καρπού και όχι τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
του. Οι προσβεβληµένοι καρποί απορρίπτονται για εξαγωγή, λόγω της κακής 
εµφάνισης τους. 

Η µελέτη της βιο-οικολογίας του εντόµου κάτω από τις συνθήκες της Κύπρου, 
διεξάχθηκε στον Πειραµατικό Σταθµό Αχέλειας (γεωγραφικό πλάτος, 34΄.74, 
γεωγραφικό µήκος, 32΄.48) του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών το 2003-2005. Η 
εργασία αυτή αφορούσε την παρακολούθηση, παγίδευση και δειγµατοληψία για 
καθορισµό των διακυµάνσεων και διάδοση του πληθυσµού του εντόµου στους 
οπωρώνες λεµονιών και κρέϊπφρουτ, καθώς και τη διερεύνηση και καταγραφή των 
πιθανών εναλλακτικών φυτών – ξενιστών του εντόµου, εντός και εκτός του 
Πειραµατικού Σταθµού. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής, διαφάνηκε 
ότι οι πληθυσµοί του εντόµου ήταν σε επίπεδα που µπορούσαν να προκαλέσουν 
σηµαντική ζηµιά στην παραγωγή λεµονιών και κρέϊπφρουτ (Vassiliou 2007). 
Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι η διάδοση του εντόµου στην κόµη των δέντρων 
λεµονιάς και κρέϊπφρουτ δεν ήταν οµοιόµορφη. Οι µετρήσεις του εντόµου στα άνθη 
λεµονιάς και κρέϊπφρουτ, έδειξαν ότι αυτό το είδος προτιµά να συγκεντρώνεται 
περισσότερο στην ανατολική και βόρεια πλευρά της κόµης. Το 2004, ο µέσος όρος 
των ενηλίκων του θρίπα στην ανατολική πλευρά της κόµης των δέντρων λεµονιάς 
ήταν 2,12, στη βόρεια 1,88, δυτική 1,16 και νότια 1,32, ενώ στα κρέϊπφρουτ, ο µέσος 
όρος στις αντίστοιχες πλευρές ήταν 1,88, 1.6, 1.24 και 1.28 ενήλικα. Το 2005, ο 
µέσος όρος ενηλίκων στη κόµη των δέντρων λεµονιάς ήταν: 3,6 στην ανατολική 
πλευρά, 1,68 στη βόρεια, 0.8 στη δυτική, και 1.04 στη νότια, ενώ στα κρεϊπφρουτ, ο 
µέσος όρος στις αντίστοιχες πλευρές ήταν 2,44, 1,12, 0.24 και 0.84 ενήλικα. Η 
ακτινοβολία, η κατεύθυνση και η ταχύτητα των ανέµων, είναι παράγοντες που 
επηρεάζουν αρνητικά την οµοιόµορφη διάδοση του εντόµου στην κόµη των 
εσπεριδοειδών. Μετά από ανάλυση των δεδοµένων που διατηρεί η Μετεωρολογική 
Υπηρεσία και που αφορούν στην κατεύθυνση και ένταση των ανέµων, διαφάνηκε ότι 
κατά την περίοδο της άνθησης των εσπεριδοειδών (Απρίλης-Μάιος) επικρατούν 
κυρίως δυτικοί, µέτριοι ως ισχυροί άνεµοι. Αυτό αναγκάζει τον θρίπα αυτό να 
µετακινείται σε σηµεία που επηρεάζονται λιγότερο από αυτούς τους παράγοντες. 

Το χρώµα φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στην προσέλκυση του εντόµου. 
Για το σκοπό αυτό, αξιολογήθηκαν ως προς την προσέλκυση του εντόµου κολλητικές 
παγίδες διαφόρων χρωµάτων όπως άσπρου, µπλε ουρανού (sky blue), µπλε 
θάλασσας (marine blue), και κίτρινο. Η στατιστική ανάλυση έδειξε σηµαντικές 
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διαφορές µεταξύ της άσπρης κολλητικής παγίδας και των υπόλοιπων χρωµάτων, µε 
µέσο όρο 6.7 ενήλικα ανά παγίδα άσπρου χρώµατος και 2.5 στις υπόλοιπες.  

Τα αυτοφυή φυτά παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή, µετανάστευση 
και διατήρηση του πληθυσµού του θρίπα εντός και εκτός οπωρώνων εσπεριδοειδών. 
Μελετήθηκε µεγάλος αριθµός φυτών (ζιζάνια, καλλωπιστικά φυτά και άνθη, δέντρα) 
που βρίσκονται εντός και εκτός των οπωρώνων αυτών. Το 2004 και 2005, σε 
απόσταση 1-2 Km από τους πειραµατικούς οπωρώνες εσπεριδοειδών, 
παρελήφθησαν και εξετάστηκαν άνθη από διάφορα ζιζάνια, καλλωπιστικά και δέντρα, 
για την παρουσία του εντόµου. Ενήλικα του είδους βρέθηκαν στα άνθη των 
ακόλουθων φυτών: Prunus dulcis (Mill.) (αµυγδαλιά), Chrysanthemum leucanthemum 
L., Lycopersicon esculentum Mill., Anemone coronaria L., Jasmine sambac και 
Jasmine officinale, Gardenia sp., και Citrus limon Burm. Να σηµειωθεί ότι στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, το γιασεµί, η γαρδένια και η λεµονιά διατηρούνταν στις 
αυλές των σπιτιών. Προνύµφες του εντόµου, βρέθηκαν κυρίως στα άνθη λεµονιάς και 
κρέϊπφρουτ (Μάιος), γιασεµιού και γαρδένιας (Αύγουστος - Σεπτέµβρης), που επίσης 
διατηρούνταν στις αυλές των σπιτιών.  

Εντός των οπωρώνων εσπεριδοειδών, βρέθηκαν ενήλικα του εντόµου στα 
άνθη διαφόρων ζιζανίων και ειδών εσπεριδοειδών που παρελήφθησαν για εξέταση 
κατά την περίοδο άνθησης τους και κυρίως στα: Malva nicaeensis All. (µολόχα), 
Malva silvestris L. (ψηλή µολόχα), Sinapis alba L. (άσπρο σινάπι), Oxalis pes-caprae 
L. (ξινούδι), Calendula arvensis L. (καλεντούλα), και Urospermum picroides (L) Scop 
(Ζοχός ή πικραλίδα). Επίσης, ενήλικα βρέθηκαν στα άνθη των ακόλουθων δέντρων: 
Mangifera indica L. (µάγκο), Persea americana Mill. (αβοκάτο), Eriobotrya japonica 
Lindl. (µουσµουλιά), καθώς και σε όλα τα είδη εσπεριδοειδών. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Orphanides, G. 1998. Thrips on citrus. Annual Review for 1997. Agricultural Research 
Institute, Nicosia, Cyprus. p 38. 
Vassiliou, V.A. 2007. Chemical control of Pezothrips kellyanus (Thysanoptera: Thripidae) in 
citrus plantations in Cyprus. Crop Protection (in press). 
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Bio-ecological studies of Kelly’s citrus thrips Pezothrips kellyanus 
(Thysanoptera: Thripidae) on citrus in Cyprus 

 
V.A. VASSILIOU 

 
Agricultural Research Institute, Plant Protection Section, P.O. Box 22016, 1516 Nicosia, Cyprus 

Email:  vassilis@arinet.ari.gov.cy
 
 

The most common thrips species found in Cyprus citrus orchards between 
2003 and 2005 were: Pezothrips kellyanus (Bagnall), Frankliniella occidentalis 
Pergande, and Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae). Only Kelly’s citrus 
thrips (KCT) larvae cause feeding damage on citrus varieties in Cyprus. KCT adults 
prefer to concentrate mostly in the eastern and northern sides of both lemon and 
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grapefruit canopies (centre and periphery). KCT adults were found on flowers of all 
citrus varieties, and various weed and other flowers within and outside citrus groves 
including Malva nicaeensis All, Malva silvestris L, Sinapis alba L, Oxalis pes-caprae 
L, Calendula arvensis L, Urospermum picroides (L) Scop., Jasminum officinale L, 
Gardenia jasminoides J. Ellis, and Jasminum sambac (L.) Ait. KCT larvae were found 
only on lemon, grapefruit, Jasmine spp and Gardenia flowers. White sticky traps were 
found to be the most attractive colour to KCT adults.  
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Το Calocoris trivialis Costa (Hemiptera: Miridae) σε ελαιώνες του 
νοµού Χανίων 

 
Κ.Π. ΓΕΡΑΚΑΚΗ, Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ, Κ.Ν. ΒΑΡΙΚΟΥ και Β.Ζ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ 

 
Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, Αγροκήπιο 73 100 Χανιά. 

 
 

Το Calocoris trivialis είναι αρκετά διαδεδοµένο στους ελαιώνες αλλά και στους 
εσπεριδοειδώνες της χώρας µας και άλλων Μεσογειακών χώρων. Είναι δευτερεύων 
εντοµολογικός εχθρός της ελιάς και προξενεί τοπικά και περιστασιακά ζηµιές 
οικονοµικής σηµασίας. Τα τελευταία 10 χρόνια, κάτω από ειδικές συνθήκες, 
προκάλεσε σποραδικά ζηµιές οικονοµικής σηµασίας σε ορισµένες ελαιοκοµικές 
περιοχές του νοµού Χανίων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους 
παραγωγούς µε αποτέλεσµα σε ορισµένα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του νοµού Χανίων 
να πραγµατοποιούνται εκτεταµένοι ψεκασµοί κάλυψης νωρίς την άνοιξη, χωρίς 
προηγουµένως να έχει αξιολογηθεί η σκοπιµότητα τους.  Μέχρι σήµερα δεν έχει 
εκτιµηθεί το οικονοµικό όριο ζηµιάς. 

Σκοπός της µελέτης ήταν η παρακολούθηση των πληθυσµών του εντόµου, η 
αξιολόγηση του ύψους της ζηµιάς που προκαλεί και η µελέτη βιο-οικολογικών 
χαρακτηριστικών του εντόµου στις συνθήκες του νοµού Χανίων.  

Για την παρακολούθηση των πληθυσµών του εντόµου πραγµατοποιούνταν, 
κάθε δεκαπέντε ηµέρες, σε ελαιώνες του νοµού Χανίων τινάγµατα βλαστών ελιάς και 
αυτοφυών φυτών ξενιστών πάνω σε ειδικούς υποδοχείς και δειγµατοληψίες φυτικών 
οργάνων από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2007. Τα αυτοφυή φυτά ξενιστές 
στα οποία γινόταν οι παραπάνω παρατηρήσεις  ήταν τα εξής: διανόχορτο 
(Mercurialis annua, Euphorbiaceae), τσουκνίδα (Urtica sp., Urticaceae), παριετάρια 
(Parietaria officinalis, Urticaceae), αγριοσέλινο (Smyrnium olusatrum, Umbelliferae), 
ζοχός (Sonchus oleraceus, Compositae) και µολόχα (Malva silvestris, Malvaceae). 

Τα πρώτα ανήλικα άτοµα 1ου και 2ου προνυµφικού σταδίου του C. trivialis 
παρατηρήθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ τα πρώτα ενήλικα στα τέλη Φεβρουαρίου, 
σε ελαιώνες της βόρειας παραλιακής ζώνης του νοµού. Ενήλικα άτοµα 
ανευρίσκονταν µέχρι και τις αρχές Ιουνίου σε ζιζάνια ξενιστές. Πυκνότεροι πληθυσµοί 
από το έντοµο παρατηρήθηκαν από τέλη Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου µέχρι και τα 
µέσα Απριλίου και σηµαντικά αραιότεροι το Μάιο. Σηµαντικά πυκνότεροι πληθυσµοί 
βρέθηκαν στα ζιζάνια ξενιστές του ελαιώνα σε σχέση µε τα ελαιόδεντρα. Ειδικότερα 
από τέλη Φεβρουαρίου µέχρι τα µέσα Απριλίου στα φυτά  M. annua και Urtica sp. 
καταµετρήθηκαν 20-40 άτοµα ανά φυτό, ενώ στα ελαιόδεντρα του ίδιου ελαιώνα ο 
αριθµός των εντόµων ήταν µικρότερος του 0,1/βλαστό. Σηµαντικά πυκνότεροι 
πληθυσµοί του εντόµου βρέθηκαν στο M. annua και ακoλουθούσαν το Urtica sp., και 
το P. officinalis ενώ αραιότεροι βρέθηκαν στο S. olusatrum. ∆εν βρέθηκαν έντοµα του 
C. trivialis στο S. oleraceus και στο M. silvestris. 

Συµπερασµατικά αναφέρουµε ότι τα ανήλικα άτοµα του εντόµου τρεφόταν 
κατά προτίµηση από την τρυφερή ποώδη βλάστηση των ζιζανίων του ελαιώνα και 
λιγότερο από της ελιάς. Παρόλο που το έντοµο ανευρίσκονταν στα φυτά ξενιστές των 
ελαιώνων σε πυκνούς πληθυσµούς σε ειδικές µόνο περιπτώσεις προκάλεσε ζηµιά 
οικονοµικής σηµασίας γεγονός που καθιστά αναγκαία την διατήρηση  των φυτών 
ξενιστών στους ελαιώνες µέχρι αργά την άνοιξη.  
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Παρατηρήσεις σε αψέκαστους και ψεκασµένους για το C. trivialis γειτονικούς 
ελαιώνες, µε πυκνούς πληθυσµούς του εντόµου στα ζιζάνια ξενιστές, δεν έδειξαν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους ως προς το ποσοστό ανθοφορίας και καρπόδεσης. 
Επειδή το έντοµο προκαλεί ζηµιές οικονοµικής σηµασίας µόνο σε ειδικές συνθήκες, η 
χηµική αντιµετώπιση του εντόµου στην ελιά πρέπει να εφαρµόζεται όπου οι 
πληθυσµοί του C. trivialis είναι πυκνοί, το ποσοστό ανθοφορίας των ελαιοδένδρων 
είναι µικρό, και η τρυφερή βλάστηση των ξενιστών-ζιζανίων του ελαιώνα έχει 
καταστραφεί από φυσικά αίτια (π.χ. ξηρός άνεµος που µειώνει την  υγρασία στα 
ζιζάνια). 
 
 

-------------- 
 
 

Calocoris trivialis Costa (Hemiptera: Miridae) a pest of olive 
orchards of County of Chania 

 
Κ.P. GERAKAKI, Α.P. ΚΑLAITZAKI, Κ.Ν. VARIKOU and V.Ζ. ALEXANDRAKIS 

 
Institute of Οlive trees and Subtropical Plants of Chania, Agrokipio, 73100 Chania. 

 
 

Calocoris trivialis is wide spread in olive and citrus orchard of Greece and 
other countries of Mediterranean basin. It’s a secondary pest of olives and causes 
locally and occasionally economic injuries. Such injuries, depending on the 
circumstances, were observed in a few orchards of Chania the last ten years and the 
olive growers started spraying against this pest uncontrollably early in the spring. No 
economic injury level has been determined yet. The aim of this study is monitoring of 
the pest population, evaluation of the injuries and study of its bioecology in olive 
orchards of County of Chania. 

Hittings of olive shoots and of indigenous host plants (Mercurialis annua family 
Euphorbiaceae, Urtica sp. fam. Urticaceae, Parietaria officinalis fam. Urticaceae, 
Smyrnium olusatrum fam. Umbelliferae, Sonchus oleraceus fam. Compositae and 
Malva silvestris Malvaceae) on white plastic plates, took place twice a month in olive 
orchards as well as samplings of plant parts from January until June of 2007. 

Immature individuals (1st and 2nd stage) of C. trivialis were first observed at the 
end of January while adults at the end of February in olive orchards of Northern 
coastal area of County. Adults were observed in host plants until the beginning of 
June. Populations of the insect were higher from the end of February or begin of 
March to mid of April and significantly lower in May. The population was higher in the 
host plants of the orchard than the olive tree. So the number of individuals/plant for 
M. annua and Urtica sp. were found to be 20-40 while in olive branches of the same 
orchard was not more than 0,1/branche. Urtica sp. and P. officinalis had higher 
population of C. trivialis than S. olusatrum while no individual were observed in S. 
oleraceus and M. silvestris. 

Conclusively, the immature stages of the pest prefer feeding in the vegetation 
of the wild plants of orchards to the vegetation of the olive tree. Despite the fact that 
C. trivialis were found in high numbers in the wild vegetation of olive orchard but not 
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in the olive trees, only in specific occasions it causes economic injuries. Generally, it 
is recommended to sustain wild vegetation of the orchard until late spring. No 
significant difference was found in the percentage of olive flowering and fruit setting 
between sprayed and unsprayed adjacent orchards with high populations of the pest 
in their wild vegetation. Because of the fact that C. trivialis causes economic injuries 
only under specific circumstances, chemical control should be applied only when 
populations are dense, the percentage of olive flowering is low and the wild 
vegetation has been destroyed (e.g. hot dry wind). 
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Eπίδραση της προσθήκης στο έδαφος υγρών αποβλήτων 
ελαιουργείων (κατσίγαρος), στην κοινότητα νηµατωδών  

του εδάφους σε δύο επίπεδα εδαφικής υγρασίας 
 

Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. ΑΡΑΠΗΣ και Α. ΡΗΓΑ-ΚΑΡΑΝ∆ΕΙΝΟΥ 
 

Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας του Περιβάλλοντος, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής,  
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ιερά Οδός 75, Βοτανικός – Αθήνα. e-mail: Leco@mail.gr. 

 
 

Η ελαιοκαλλιέργεια και η παραγωγή ελαιολάδου είναι από αρχαιότατους 
χρόνους η πιο σηµαντική αγροτική δραστηριότητα  για την περιοχή της Νότιας 
Ελλάδα. Το πιο σηµαντικό υποπροϊόν της διαδικασίας αυτής, είναι τα υγρά απόβλητα 
(κατσίγαρος), ένα θολό σκουρόχρωµο υγρό, µε έντονη οσµή, που περιέχει πλήθος 
εναιωρούµενων σωµατιδίων και διαλυµένων οργανικών ουσιών, αποτελούµενο από 
τεµαχίδια και ουσίες της σάρκας του ελαιοκάρπου, από το νερό που χρησιµοποιήθηκε 
για την επεξεργασία του καθώς και από λάδι. Η διαχείριση του, λόγω των µεγάλων 
ποσοτήτων στις οποίες παράγεται και  των των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων του είναι 
ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα για την λεκάνη της Μεσογείου. Στην 
παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση του κατσίγαρου στις κοινότητες 
νηµατωδών του εδάφους, σε σχέση και µε την υγρασία του εδάφους. 

Το πείραµα διεξήχθη σε γλάστρες χωρητικότητας 1.5L που γεµίστηκαν µε 
χώµα. ∆οκιµάσθηκαν δυο επίπεδα υγρασίας και 3 δόσεις κατσίγαρου  ανά δυο 
επίπεδο υγρασίας. Οι επεµβάσεις ήταν: 0, 50 και 100ml κασίγαρου ανά kg εδάφους 
σε εδαφική υγρασία στο 70% της υδατοïκανότητας και 0, 50 και 200ml κασίγαρου ανά 
kg εδάφους σε εδαφική υγρασία στο 100% της υδατοïκανότητας. Ο κατσίγαρος 
εφαρµόσθηκε στο χώµα µε πότισµα µαζί µε νερό ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό 
επίπεδο υγρασίας. Για κάθε επέµβαση χρησιµοποιήθηκαν 10 γλάστρες. Οι γλάστρες 
διατηρήθηκαν σε θερµοκήπιο µε µέση θερµοκρασία 20oC, και ποτίζονταν ώστε να 
διατηρήσουν την υγρασία τους. Από κάθε επέµβαση 5 γλάστρες καταστρέφονταν σε 
15 και 30 ηµέρες από την εγκατάσταση του πειράµατος και το χώµα 
χρησιµοποιούνταν για τις βιολογικές αναλύσεις. Οι νηµατώδεις εξάγονταν από 30g 
χώµατος µε δίσκους Whitehead, συµπυκνώνονταν σε 30mL νερού και 
καταµετρούνταν µε την βοήθεια στερεοσκοπίου και τριβλίου Oostenbrink, 
θανατώνονταν µε θερµότητα, και προσηλώνονταν µε προσηλωτικο T.A.F. Στην 
συνέχεια από κάθε δείγµα περίπου 150 νηµατώδεις προσδιορίζονταν σε επίπεδο 
οικογένειας µε την βοήθεια µικροσκοπίου. Οι νηµατώδεις διαχωρίστηκαν µε βάση την 
τάξη & το τροφικό επίπεδο. Επίσης υπολογίσθηκε ο δείκτης ωριµότητας της 
νηµατωδοκοινότητας (Nematode Maturity Index).  

Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις της πυκνότητας των διαφόρων 
τροφικών επιπέδων των νηµατωδών όπως και του δείκτη ωριµότητας της 
νηµατωδοκοινότητας, φαίνονται στον Πίνακα 1. Όσον αφορά την επίδραση της 
ηµεροµηνίας δειγµατοληψίας, στις 30 ηµέρες παρατηρήθηκαν µεγαλύτεροι 
πληθυσµοί, τόσο συνολικά όσο και στα επιµέρους τροφικά επίπεδα, και για τα δυο 
επίπεδα υγρασίας του εδάφους. Σε σχέση µε την συγκέντρωση του κατσίγαρου στο 
χώµα παρατηρήθηκε ότι οι φυτοπαρασιτικοί νηµατώδεις µειώνονταν αυξανόµενης της 
συγκέντρωσης, και στα δυο επίπεδα υγρασίας, όπως και οι παµφάγοι, ενώ δεν 
παρατηρήθηκε κάτι αντίστοιχο µε τους τους µυκητοφάγους νηµατώδεις. Στους 
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βακτηριοφάγους αντίθετα αυτό παρατηρήθηκε µόνο στο χαµηλότερο επίπεδο 
εδαφικής υγρασίας. 

 
Πίνακας 1. Μέσες τιµές και τυπικά σφάλµατα, των τροφικών επιπέδων των 
νηµατωδών (Π: παµφάγος, Β: βακτηριοφάγος, M: µυκητοφάγος, ΦΠ: 
Φυτοπαρασιτικός), και του δείκτη ωριµότητας της νηµατωδοκοινότητας (ΜΙ), σε σχέση 
µε την υγρασία (% της υδατοικανότητας) και την δόση (mL/Κg Ξ.Β. εδάφους). 
 

15 ηµέρες 30 ηµέρες
Υγρασία ∆όση Π Β Μ ΦΠ MI Π Β Μ ΦΠ MI

70.00% 0 ΜΟ 1.21 14.60 3.49 27.32 2.05 2.74 17.27 5.02 53.30 2.16
ΤΣ 0.37 3.29 0.42 4.03 0.09 0.72 3.50 0.81 7.97 0.07

50 ΜΟ 0.77 7.13 2.67 14.67 2.02 1.64 12.28 6.25 29.77 2.10
ΤΣ 0.15 1.95 0.93 2.29 0.04 0.46 1.99 1.40 6.34 0.02

100 ΜΟ 0.70 3.94 0.70 9.51 1.98 1.50 12.02 2.47 29.00 2.24
ΤΣ 0.20 0.51 0.11 1.41 0.07 0.37 3.47 0.69 2.64 0.08

100.00% 0 ΜΟ 0.77 4.39 1.21 25.58 2.23 2.39 9.41 2.40 48.73 2.28
ΤΣ 0.08 0.36 0.26 2.48 0.07 0.49 1.72 0.71 8.31 0.08

50 ΜΟ 0.97 8.44 2.37 19.86 2.10 1.48 25.76 6.67 29.39 1.81
ΤΣ 0.09 3.09 0.61 2.94 0.10 0.51 3.84 1.75 4.92 0.07

200 ΜΟ 0.71 9.30 1.01 9.83 1.93 0.95 26.65 3.46 16.70 1.67
ΤΣ 0.09 4.11 0.27 0.17 0.13 0.22 3.65 0.58 1.36 0.06

 
Όσον αφορά τον δείκτη ωριµότητας της νηµατωδοκοινότητας, στο υψηλότερο 

φαίνεται να µειώνεται αυξανόµενης της συγκέντρωσης του κατσίγαρου και στα δυο 
επίπεδα εδαφικής υγρασίας. Αυτό σηµαίνει ότι η αναλογία ατόµων taxa r-επιλογής/k-
επιλογής µειώνεται δηλαδή αυξάνεται η αναλογία “ευκαιριακών” ειδών που στην 
συγκεκριµένη περίπτωση είναι βακτηριοφάγα (που πιθανόν βρίσκουν πιο πρόσφορο 
έδαφος λόγω αύξησης του πληθυσµού των βακτηριών, και µείωσης αρπακτικών τους 
όπως πχ. οι παµφάγοι νηµατώδεις). 
 
 

-------------- 
 
 

Effect of addition of Olive Mill Wastewaters (OMW) to soil, on soil 
nematode community, on two levels of soil moisture  

 
L. ECONOMOU, G. ARAPIS and A. RIGA-KARANDINOS 

 
Laboratory of Ecology & Environmental Sciences, Agricultural University of Athens, 

 Iera Odos 75, Athens. 
 
 

OMW disposal is an important environmental problem in olive-oil producing 
countries as Greece is. We studied the effect of OMW addition to soil on soil 
nematode communities, in a pot experiment at doses 0,50,100mL/Κg of soil (dw) for 
moisture at 70% of water holding capacity (WHC) and 0.50,200mL/Κg of soil at 100% 
WHC, 15 and 30 days after treatments. At the second sampling date nematode 
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populations were higher. OMW reduced the number of plant parasitic and omnivore 
nematodes. OMW also reduced the nematode maturity index. 

 
 

 69



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

 
 

 70

 



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ 

 
 

 71

 



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

 

 72

 



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

∆ιερεύνηση του µηχανισµού της διάπαυσης στο έντοµο 
Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) 

 
Μ. ΚΑΛΑΠΑΝΙ∆Α – ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ1 και Α. ΦΑΝΤΙΝΟΥ2 

 
1Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας  Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών 

2Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος, ΓΠΑ 
 
 

Το µονοκυκλικό είδος Thaumetopoea pityocampa αποτελεί σηµαντικό εχθρό 
των δασικών πεύκων στις περισσότερες χώρες της Μεσογείου (OEPP/EPPO, 2004). 
Η εναπόθεση των αυγών στις βελόνες των πεύκων πραγµατοποιείται από µέσα 
Αυγούστου µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου. Κατά τη διάρκεια του χειµώνα οι προνύµφες 
αναπτύσσονται οµαδικά σε φωλιές που εγκαταλείπουν κατά τη διάρκεια της νύχτας 
για να τραφούν εκτός αν η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη των 7οC. Την άνοιξη οι 
προνύµφες εγκαταλείπουν τις φωλιές σχηµατίζοντας λιτανείες, φθάνουν στο έδαφος, 
βυθίζονται και νυµφώνονται κοντά στο δένδρο ξενιστή εισερχόµενες σε διάπαυση η 
διάρκεια της οποίας είναι συνήθως 5-6 µήνες. Ωστόσο ένα µέρος του πληθυσµού 
είναι δυνατόν να παραµείνει σε διάπαυση για περισσότερες από 2-3 χρονιές. Η 
υγρασία του εδάφους έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την εκδήλωση της 
παρατεταµένης διάπαυσης καθώς και το ποσοστό εξόδων του πληθυσµού Markalas 
(1989).  

Προνύµφες συλλέχθηκαν από λιτανείες στη Βόρεια Ελλάδα από 30/3  έως 
20/4/2006 και µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο. Τοποθετήθηκαν σε γλάστρες µε χώµα 
από τη περιοχή δειγµατοληψίας των προνυµφών. Σε κάθε γλάστρα τοποθετήθηκαν 
περίπου 30 προνύµφες. Μετά τη βύθιση τους εκτέθηκαν σε φυσικές συνθήκες για να 
νυµφωθούν, ενώ εξαιρέθηκαν εκείνες που δεν βυθίστηκαν σε 48 ώρες. Μετά από 5 
ηµέρες έγινε αποκάλυψη των βοµβυκίων, ατοµική τοποθέτησή τους τυχαία σε κουτιά 
µε τύρφη 4-5 cm και ακολούθησε η έκθεση  τους  σε θαλάµους σταθερών συνθηκών 
ΣΥ 75%, σε δύο φωτοπεριοδικές συνθήκες Φ:Σ 16:8 ή 10:14 ώρες και σε τρεις 
θερµοκρασίες 20οC, 25οC και 30οC Σε κάθε µεταχείριση µεταφέρθηκαν 150 άτοµα 
ενώ παράλληλα αφέθηκαν σε φυσικές συνθήκες 200 άτοµα ως µάρτυρας. Μετά τη 
ολοκλήρωση των εξόδων έγινε οµαδοποίηση όλων των νυµφών  που είχαν αποµείνει 
από τις διάφορες συνθήκες και έκθεση τους σε 10οC και πλήρες σκότος. Από 1 
Οκτωβρίου 2006 έως και 1 Απριλίου 2007 πραγµατοποιήθηκαν µεταφορές από το 
ψύχος σε Φ:Σ 16:8 ώρες και 25οC, ενώ παράλληλα παρέµειναν σε φυσικές συνθήκες 
οι νύµφες του µάρτυρα χωρίς να εκτεθούν σε ψύχος. 

Με βάση τα αποτελέσµατα στο είδος Thaumetopoea pityocampa το ποσοστό 
των εξόδων  ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης των νυµφών κυµάνθηκε από 30 – 
64% τον πρώτο χρόνο. Ένα µέρος του πληθυσµού του εντόµου εκδήλωσε 
παρατεταµένη νυµφική διάπαυση, Η νυµφική διάπαυση φαίνεται να επηρεάζεται από 
τη φωτοπερίοδο και τη θερµοκρασία. Ο απαιτούµενος χρόνος για την έξοδο των 
ακµαίων την πρώτη χρονιά για όλες τις µεταχειρίσεις κυµάνθηκε από 94 έως 115 
ηµέρες. Τόσο η φωτοπερίοδος (p=0.0814) όσο και η θερµοκρασία (p=0.3382) δεν 
είχαν σηµαντική επίδραση στη νυµφική διάρκεια. Ωστόσο επέδρασαν σηµαντικά στο 
ποσοστό των εξόδων. Έτσι το ποσοστό εξόδων που παρατηρήθηκε στα άτοµα που 
εκτέθηκαν στην θερµοκρασία των 30 οC και στις δυο φωτοπεριοδικές συνθήκες δεν 
ξεπέρασε το 36%. 
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Το ποσοστό παρασιτισµού των νυµφών ήταν περίπου 3% σε όλες τις 
φωτοπεριοδικές ή θερµοκρασιακές συνθήκες. Μετά την έκθεση των νυµφών σε 
ψύχος το ποσοστό των εξόδων ανεξάρτητα από την διάρκεια έκθεσης δεν ξεπέρασε 
το δεύτερο χρόνο το 4-5% ενώ στα άτοµα που παρέµειναν σε φυσικές συνθήκες 
χωρίς έκθεση σε ψύχος το 4%.Τα αποτελέσµατα εισηγούνται ότι ενδιάµεσες 
θερµοκρασίες και µεγάλες ηµέρες ευνοούν την ολοκλήρωση της διάπαυσης ενώ οι 
υψηλές θερµοκρασίες επιδρούν στη αύξηση του ποσοστού της παρατεταµένης 
διάπαυσης. Αυτή η συµπεριφορά της διασποράς του εντόµου στο χρόνο πιθανόν να 
αποτελεί µια προσαρµογή στα µεσογειακά κλίµατα όπου υψηλές θερµοκρασίες 
συνδυάζονται µε µεγαλύτερη εµφάνιση φωτιών (Halperin 1990). 
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Markalas, S. 1989. Influence of soil moisture on the mortality, fecundity and diapause of the 
pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa Schiff.). J. Appl. Ent. 107:211-215. 
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Study on the prolonged diapause of Thaumetopoea pityocampa 
(Lepidoptera: Thaumetopoeidae)" 

 
M. KALAPANIDA – KANTARTZI1 and A. FANTINOU2 

 
1National Agricultural Recearch Fountation, Forest Research Institute 

2Laboratory of Ecology & Environmental Sciences, Agricultural University of Athens 
 
 

The pine processionary moth Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) 
(Lep., Thaumetopoeidae) is one of the main pine pests in many countries of the 
Mediterranean region where it causes sometimes complete defoliation. The life cycle 
of T. pityocampa is normally characterized by one generation per year, but some of 
the pupae frequently enter diapause for 1 year or more. In the present study 
temperature was proven as the major factor controlling the termination of nymphal 
diapause under laboratory conditions during the first year, while photoperiod could 
not influence diapause development. It was also shown that exposure of diapausing 
nymphs to low temperature did not accelerated diapause development and that 
termination of diapause did not require a period of chilling. The ecological 
implications of this behavior are discussed. 
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Περάτωση της διάπαυσης και ρύθµιση των ενεργειακών 
αποθεµάτων σε νύµφες ορεινών και πεδινών πληθυσµών του 

Rhagoletis cerasi (Diptera: Tephritidae) 
 

Σ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ, Σ. ΑΝ∆ΡΕΟΥ, και Ν.Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Εργαστήριο Εντοµολογίας και Εφαρµοσµένης Ζωολογίας, Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, 384 46, Βόλος 

 
 

Τα έτη 2005 και 2006 µελετήθηκε η περάτωση της διάπαυσης και η ρύθµιση 
των ενεργειακών αποθεµάτων σε έναν ορεινό και έναν πεδινό πληθυσµό της µύγας 
των κερασιών Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae). Οι δύο πληθυσµοί 
προέρχονταν από τη ∆άφνη Κοζάνης (1050 m υψόµετρο, βορειοδυτική ηπειρωτική 
Ελλάδα) και από τα Καλά Νερά Μαγνησίας (20 m υψόµετρο, παραθαλάσσια περιοχή, 
κεντρική Ελλάδα). Οι παραπάνω περιοχές απέχουν περίπου 300 km και διαφέρουν 
αρκετά ως προς τις κλιµατικές συνθήκες. Νύµφες των δύο πληθυσµών, που 
συλλέχθηκαν από προσβεβληµένα, στη φύση, κεράσια (συλλογή κερασιών τέλος 
Μαΐου – αρχές Ιουλίου), εκτέθηκαν τόσο στην ορεινή όσο και στην πεδινή περιοχή. 
Για τη µελέτη της περάτωσης της διάπαυσης κάθε 15 ηµέρες δείγµα 50 νυµφών από 
τον κάθε πληθυσµό µεταφερόταν στο εργαστήριο και παρέµεινε στους 25 °C µέχρι 
την έξοδο των ενηλίκων. Η περάτωση της διάπαυσης καθορίστηκε από τον αριθµό 
των εξερχόµενων ενηλίκων. Οι µεταβολές των ενεργειακών αποθεµάτων στη µακρά 
περίοδο του νυµφικού σταδίου µελετήθηκαν στις παραπάνω δύο περιοχές µε 
µετρήσεις της περιεκτικότητας των νυµφών (δείγµατα 30 νυµφών µεταφέρονταν στο 
εργαστήριο κάθε µήνα) σε λιπίδια, πρωτεΐνες, σάκχαρα και γλυκογόνο.  

Ο πεδινός πληθυσµός περάτωσε τη διάπαυση στο τέλος Φεβρουαρίου στην 
πεδινή περιοχή και στα µέσα ∆εκεµβρίου στην ορεινή περιοχή. Αντίστοιχα, ο ορεινός 
πληθυσµός περάτωσε τη διάπαυση στο τέλος Ιανουαρίου στην ορεινή περιοχή, ενώ 
δεν κατάφερε να περατώσει τη διάπαυση στην πεδινή περιοχή (ποσοστό εξόδου 
ενηλίκων 40% από δείγµατα που µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο στα µέσα Απριλίου). 
Φαίνεται πως οι απαιτήσεις του ορεινού πληθυσµού σε χαµηλές θερµοκρασίες για 
την περάτωση της διάπαυσης δεν ικανοποιούνται στις πεδινές περιοχές. Αντίθετα ο 
πεδινός πληθυσµός περατώνει νωρίτερα τη διάπαυση στην ορεινή περιοχή 
ικανοποιώντας τις ανάγκες του σε χαµηλές θερµοκρασίες σε µικρότερο χρονικό 
διάστηµα. Συνεπώς, όσο χαµηλότερη η θερµοκρασία και µακρύτερη η διάρκεια των 
χαµηλών θερµοκρασιών τόσο µικρότερο το διάστηµα για την περάτωση της 
διάπαυσης. Επιπλέον, τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν πως η ένταση της 
διάπαυσης διαφέρει µεταξύ των δύο πληθυσµών, καταδεικνύοντας (α) την υψηλή 
προσαρµογή των πληθυσµών στις τοπικές συνθήκες που έχει ως στόχο το 
συγχρονισµό της εξόδου των ενηλίκων µε την ωρίµανση των κερασιών και (β) πιθανή 
«χρονική» ασυµβατότητα που ίσως να δείχνει αδυναµία ροής γονιδίων µεταξύ των 
δύο πληθυσµών και συνεπώς ενδεχόµενη αφετηρία αλλοπάτριας ειδογένεσης. Η 
κατανόηση των θερµοκρασιακών απαιτήσεων των νυµφών για την περάτωση της 
διάπαυσης µπορεί να αξιοποιηθεί σε προσπάθειες για την αποτελεσµατικότερη 
εκτροφή του R. cerasi στο εργαστήριο και συνεπώς στην υιοθέτηση συστηµάτων 
αντιµετώπισης που βασίζονται στην µαζική εκτροφή εντόµων.  
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Στη µακρά περίοδο του νυµφικού σταδίου (χαρακτηρίζεται ως κλειστό σύστηµα 
από ενεργειακής πλευράς) του R. cerasi πραγµατοποιούνται διάφορες φυσιολογικές 
διεργασίες (περάτωση της διάπαυσης, µεταδιαπαυτική εξέλιξη και µεταµόρφωση), 
που απαιτούν µεταβολή της αποθηκευµένης ενέργειας (λιπίδια, πρωτεΐνες) σε άµεσα 
καταναλώσιµες µορφές ενέργειας (σάκχαρα, γλυκογόνο). Από τα αποτελέσµατά µας 
προκύπτει πως (α) κατά τη µακρά περίοδο του νυµφικού σταδίου δεν 
παρατηρήθηκαν µεγάλες απώλειες ενέργειας σε κανέναν από τους δύο πληθυσµούς 
στις αντίστοιχες τοπικές συνθήκες, (β) παρατηρήθηκε σταδιακή µείωση της 
περιεκτικότητας των νυµφών σε λιπίδια µε αντίστοιχη αύξηση της περιεκτικότητάς 
τους σε πρωτεΐνη, (γ) οι ποσότητες σε γλυκογόνο και σάκχαρα παρέµειναν σχετικά 
σταθερές, µε έντονες αυξοµειώσεις 2 – 3 εβδοµάδες πριν την έξοδο των ενηλίκων. Η 
σταδιακή µετατροπή της αποθηκευµένης ενέργειας από τα λιπίδια σε αναγκαίες για 
τη µορφογένεση πρωτεΐνες καθώς και οι απότοµες µεταβολές στο γλυκογόνο και στα 
σάκχαρα πιθανόν να συνδέονται µε την περάτωση της διάπαυσης και την είσοδο του 
εντόµου στη περίοδο της µεταδιαπαυτικής εξέλιξης που χαρακτηρίζεται από 
έντονότερη µεταβολική δραστηριότητα. Η περαιτέρω µελέτη της µεταβολής των 
ενεργειακών αποθεµάτων των νυµφών του R. cerasi, ιδιαίτερα στο µεταδιαπαυτικό 
στάδιο, και η συσχέτισή της µε την ένταση της διάπαυσης, µπορεί να δώσει χρήσιµες 
πληροφορίες για την πρόβλεψη της εµφάνισης των ενηλίκων σε φυσικές συνθήκες. 
 
 

-------------- 
 
 

Diapause termination and the dynamics of the energetic reserves of 
pupae of a coastal and a highland population of R. cerasi  

(Diptera: Tephritidae) 
 

S. PAPANASTASIOU, A. DIAMANTIDIS, S. ANDREOU and N.T. PAPADOPOULOS  
 

Laboratory of Entomology and Agricultural Zoology, Department of Crop Production and Rural 
Environment, University of Thessaly (nikopap@uth.gr) 

 
 

Diapause termination and the regulation of energetic reserves of Rhagoletis 
cerasi pupae were studied during 2005 and 2006 in a highland and a coastal 
population of Greece. The highland population originated from Dafni Kozanis 
(northwest mainland Greece; 1050 m altitude, absolute minimum temperature -17.6 
°C, absolute maximum temperature 37 °C), and the coastal population from Kala 
Nera Magnisias (central Greece; 20 m altitude, absolute minimum temperature -6.6 
°C, absolute maximum temperature 37.8 °C coastal area). The climate of the 
highland area is characterized by fresh, dry summers and cold winters with 
temperatures often falling below 0 °C. On the contrary, the climate of the coastal area 
is characterized by warm and dry summers followed by mild and wet winters with 
temperatures scarcely reaching the freezing point. 

The pupae used in this experiment were obtained from field infested cherries 
that had been collected during May, June, and July and were exposed to both the 
highland and the coastal area. In order to study the diapause termination a sample of 

 76

mailto:nikopap@uth.gr


Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

50 pupae was transferred to the laboratory every 15 days and maintained at 25 °C 
until the emergence of all adults. Diapause termination was determined by the 
number of emerging adults. Regulation of the energetic reserves during pupal stage 
was studied by measuring the level of lipids, proteins, sugars and glycogen in pupae 
of both populations (a sample of 20 pupae was transferred every month to the 
laboratory). 

The coastal population terminated diapause at the end of February in the local 
conditions and in the middle of December in the highland area. The highland 
population terminated diapause at the end of January in the local conditions, but 
failed to terminate diapause in the coastal area (only 40% of pupae gave adults in the 
middle of April). Apparently, the highland population demands for low temperatures 
are not satisfied in the coastal area. On the other hand, the coastal population 
terminates diapause sooner in the highland. Hence, the lower the prevailing 
temperatures and the longer the cold period, the faster the diapause termination. Our 
results suggest that the two populations differ in diapause intensity indicating a) a 
strong adaptation of each population to the local conditions, and b) a possible 
“temporal” incompatibility between the two populations, which may indicate 
progression of an allopatric speciation. A better understanding of diapause 
termination could lead to a more efficient rearing of R. cerasi in the laboratory 
opening up possibilities for establishing mass rearing and Sterile Insect Release 
Technology for the management of this pest.   

During the long duration of the pupal stage of R. cerasi a number of 
physiological processes take place, which require the transformation of “stored 
energy” (lipids, proteins) to energy forms that can be readily used (sugars, glycogen). 
Our results reveal a) similar trends in energetic reserves between the two populations 
(b) no substantial energy loss during the long pupal stage, c) a gradual decrease of 
the lipid quantity and a simultaneous increase of the protein quantity d) the quantities 
of glycogen and sugars remained rather stable, with fluctuations 2-3 weeks before 
adult’s emergence. Changes on the energetic reserves of pupae may indicate 
important physiological phases of the pupae such as diapause termination. The 
importance of our findings to predict adult emergence and to better understand 
pupae physiology in R. cerasi is discussed.  
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Βιολογία και αντιµετώπιση του Metcalfa pruinosa (Say)  
(Hemiptera: Flatidae) ως εχθρού της ακτινιδιάς και της αµπέλου 

στην κεντρική Μακεδονία. 
 

Ε. ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΗΣ1, Ζ.∆. ΖΑΡΤΑΛΟΥ∆ΗΣ2 και Α. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ3 
 

1Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 141  
Τ.Κ. 574 00 Σίνδος,  Θεσσαλονίκη 

2Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας – Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 60324 Τ.Κ. 
570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη 

3Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εκάλης 7, Τ.Κ. 14561 Κηφισιά, Αθήνα 
 
 

Το έντοµο Metcalfa pruinosa (Say) Hemiptera: Flatidae, κατάγεται από την 
Β.Α. Αµερική. Το 1948 πρωτοεµφανίστηκε στην Κούβα (Metcalf and Bruner, 1948) 
και είναι ένας σχετικά νέος εντοµολογικός εχθρός στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Προς το 
τέλος της δεκαετίας του 1970 βρέθηκε στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην Καλαβρία 
(Ιταλία). Αργότερα µεταδόθηκε και σε άλλες Μεσογειακές χώρες, το 1985 στη Γαλλία, 
το 1991 στις Ισπανία και Σλοβενία, το 1992 στην Κροατία, το 1995 στην Ελβετία, το 
1996 στην Αυστρία (Kahrer, 2005), το 2001 στην Ελλάδα ( Wilson and Lucchi, 2001) 
και στην Τσεχία (Lauterer, 2002) και το 2004 στην Ουγγαρία.  

Συνήθως τα ενήλικα του εντόµου φθάνουν από 5,5 µέχρι 8 χιλ. σε µήκος και 2 
µε 3 χιλ. σε πλάτος, έχουν χρώµα που ποικίλει από καφέ µέχρι γκρι και φέρουν ένα 
χαρακτηριστικό ζεύγος µαύρων στιγµάτων στη βάση και µπροστά στις πρόσθιες 
πτέρυγες. Οι νύµφες είναι µικρότερες και το µέγεθός τους εξαρτάται από το στάδιο 
ανάπτυξής τους. Μια ώριµη νύµφη είναι περίπου 4 χιλ. σε µήκος. Στην Ευρώπη 
προσβάλλει πάνω από 330 είδη φυτών που ανήκουν σε 78 οικογένειες.  

Στην εργασία αυτή εντοπίστηκε και µελετήθηκε η βιολογία και επιδηµιολογία 
του εντόµου ως εχθρού δύο καλλιεργειών. Της ακτινιδιάς στην περιοχή του 
Λιτοχώρου Πιερίας και της αµπέλου στην περιοχή της Γουµένισσας Κιλκίς. 
Αντικείµενο της µελέτης επίσης ήταν και τα είδη των ξενιστών του εντόµου αυτού 
στην Ελλάδα, καθώς επίσης και η δράση επιλεγµένων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, στα πλαίσια ενός σχεδίου ολοκληρωµένης διαχείρισης για την 
αντιµετώπιση αυτού του εχθρού.   

Το έντοµο Metcalfa pruinosa έχει µία γενιά και διαχειµάζει στο στάδιο του 
αυγού στα στελέχη, τους κορµούς και γενικά σε προφυλαγµένες θέσεις στα φυτά 
ξενιστές του. Η ανάπτυξη των νυµφικών σταδίων του, ξεκινά την άνοιξη, συνήθως τον 
Μάϊο σε κάποιους από τους πολλούς ξενιστές του. Οι αποικίες του εντόµου 
προκαλούν φυλλόπτωση και γενικά εξασθένιση των φυτών που προσβάλλονται. Η 
πρώτη εµφάνιση νυµφικών σταδίων στην περιοχή Λιτοχώρου, το 2007, υπήρξε στις 
17 Μαΐου, στο φυτό Κουτσουπιά (Cercis siliquastrum: Leguminosae: 
Caesalpiniaceae). Στην ίδια περιοχή το πρώτο ενήλικο παρατηρήθηκε στις 2 Ιουνίου 
σε φυτό άγριου βατόµουρου (Rubus ulmifolius: Rosaceae). Τα ενήλικα αλλά κυρίως 
οι νύµφες του καλύπτονται από λευκά κηρώδη εκκρίµατα ενώ τα ενήλικα εκκρίνουν 
επίσης µεγάλες ποσότητες µελιτωδών διαφανών απεκκριµάτων. Οι εκκρίσεις 
υποβαθµίζουν την ποιότητα των προϊόντων και µειώνουν την εµπορική τους αξία. 

Από τα προϊόντα που χρησιµοποιήθηκαν για την αντιµετώπισή του, στην 
καλλιέργεια ακτινιδιάς, οι ρυθµιστές ανάπτυξης (µίγµα lufenuron+fenoxycarb) και το 
thiamethoxam (νεονικοτινοειδές), έδωσαν καλύτερα αποτελέσµατα  (0.98 και 1.3 
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έντοµα / βλαστό αντίστοιχα) σε σχέση µε το deltamethrin (πυρεθρινοειδές) και τα 
imidacloprid, thiacloprid (νεονικοτινοειδή). Στην καλλιέργεια αµπέλου, στην περιοχή 
Γουµένισσας, οι ρυθµιστές ανάπτυξης (µίγµα lufenuron+fenoxycarb), τα 
νεονικοτινοειδή  imidacloprid, thiamethoxam, thiacloprid και τα πυρεθρινοειδή 
deltamethrin, lambda cyhalothrin, δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των (0.25-1.5 
έντοµα / βλαστό), και έδωσαν καλύτερα αποτελέσµατα,σε σχέση µε το εκχύλισµα 
σπόρων Melia azederach: Meliaceae, ενός µίγµατος του εκχυλίσµατος αυτού µε 
πολυσακχαρίτες και τον µάρτυρα. 

Βρέθηκε ότι πολύ καλοί ξενιστές του είναι τα είδη: Cercis siliquastrum: 
Caesalpiniaceae, Clematis vitalba: Ranunculaceae, Cornus contraversa: Cornaceae, 
Hibiscus spp.: Malvaceae, Ligustrum vulgare: Oleaceae, Prunus  spinos: Rosaceae, 
Rubus ulmifolius: Rosaceae, Ulmus spp: Ulmaceae, Urtica dioica: Urticaceae, 
Lamium spp.: Lamiaceae, Platanus orientallis: Platanaceae, Ficus carica:  Moraceae, 
Morus platanifolia: Moreaceae, Sil, ybum spp.: Compositae, Hedera helix: 
Araliaceae, Corylus avelana: Betulaceae, Plantago spp.: Plantaginaceae, Juglans 
regia: Juglandaceae, Olea europea: Oleaceae, Pirus malus: Rosaceae, Daucus 
carota: Apiaceae. 
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Biology and control of Metcalfa pruinosa (Say) (Hemiptera: Flatidae) 
on kiwi and vine culture in central Macedonia 
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The insect Metcalfa pruinosa (Say) Hemiptera:Flatidae, is a new enemy in 
Europe. In Greece it was located for the first time on kiwi culture in Litohoro Pierias 
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and on vine culture in Goumenissa Kilkis. The biology, the control and the number of 
host plant of M. Pruinosa was studied in the two areas. The target insect has one 
generation per year. It hibernates as egg on the barks of plant hosts. The nymphs 
appear from Spring until August. The first colony of nymphs was found in Litohoro on 
17th of May on the plant Cercis siliquastrum : Leguminosae: Caesalpiniaceae.  In the 
same area on 2th of June the first adult was observed on the plant Rubus ulmifolius: 
Rosaceae. From the agrochemicals used, the mixture lufenuron+fenoxycarb and the 
thiamethoxam gave better insect control on kiwi culture meanwhile insect growth 
regulators, neonicotinoids and pyrethroids gave equal control in vine culture. The 
following plant species are hosts of M. Pruinosa in Greece: Cercis siliquastrum: 
Caesalpiniaceae, Clematis vitalba: Ranunculaceae, Cornus contraversa: Cornaceae, 
Hibiscus spp: Malvaceae, Ligustrum vulgare: Oleaceae, Prunus spinos: Rosaceae, 
Rubus ulmifolius: Rosaceae, Ulmus spp: Ulmaceae, Urtica dioica: Urticaceae, 
Lamium spp.: Lamiaceae, Platanus orientallis: Platanaceae, Ficus carica: Moraceae, 
Morus platanifolia: Moreaceae, Silybum spp.: Compositae, Hedera helix: Araliaceae, 
Corylus avelana: Betulaceae, Plantago spp.: Plantaginaceae, Juglans regia: 
Juglandaceae, Olea europea: Oleaceae, Pirus malus: Rosaceae, Daucus carota: 
Apiaceae. 
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Επιθετική Συµπεριφορά Θηλυκών της Μύγας της Μεσογείου 
(Diptera: Tephritidae) 

 
Ν.Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Εργαστήριο Εντοµολογίας και Εφαρµοσµένης Ζωολογίας, Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, 384 46, Βόλος 
 
 

Εκδήλωση επιθετικής συµπεριφοράς έχει διαπιστωθεί σε θηλυκά πολλών 
ειδών εντόµων. Όµως, λίγα είναι γνωστά για είδη των οποίων τα θηλυκά 
συζευγνύονται λίγες φορές στη διάρκεια της ζωής τους και το αναπαραγωγικό τους 
σύστηµα κατατάσσεται στην κατηγορία των «πολύγυνων», «leking» αρσενικών.  
Μελετήσαµε στο εργαστήριο τις αλληλεπιδράσεις θηλυκών της µύγας της Μεσογείου 
(ανήκει στην παραπάνω κατηγορία), Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) και 
θηλυκών µε σεξουαλικά ζευγάρια (αρσενικό και θηλυκό). Στα περισσότερα πειράµατα 
η αναλογία φύλου ήταν υπέρ των θηλυκών. Βρήκαµε ότι αναπαραγωγικά ώριµα, 
παρθένα θηλυκά ήταν ιδιαίτερα επιθετικά εναντίον άλλων θηλυκών της ίδια 
κατηγορίας και εναντίον σεξουαλικών ζευγαριών. Μετά τη σύζευξη η επιθετικότητα 
των θηλυκών έναντι άλλων θηλυκών µειώνονταν θεαµατικά, όµως διατηρούνταν 
υψηλή εναντίον των σεξουαλικών ζευγαριών. Συγκρίνοντας την «ενδο-φυλική» (intra-
sexual) επιθετικότητα βρήκαµε, σε αντίθεση µε την κοινή πεποίθηση, πως τα θηλυκά 
ήταν πιο επιθετικά από τα αρσενικά της ίδια ηλικίας και φυσιολογικής κατάστασης. Τα 
αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι η επιθετικότητα των θηλυκών σχετίζεται άµεσα µε τη 
σεξουαλική ωριµότητα και σύζευξη καταδεικνύοντας την ύπαρξη πιθανής 
ανταγωνιστικότητας για αρσενικά σεξουαλικούς συντρόφους. Σχολιάζεται η σηµασία 
των αποτελεσµάτων µας για την κατανόηση του ρόλου των θηλυκών σε 
αναπαραγωγικά συστήµατα «πολύγυνων», «leking» αρσενικών. 
 
 

-------------- 
 
 

 Aggression of female Mediterranean fruit flies (Diptera: 
Tephritidae) 

 
N.T. PAPADOPOULOS 

 
Department of Agriculture, Crop Production and Rural Environment, University of Thessaly, Phytokou 

St. N, Ionia, 384 46, Magnisias, Greece. 
 
 

Although female competition for mates has been demonstrated for several 
insects little is known for polygynous male lekking species. Under female-skewed sex 
ratio we investigated the interactions of female Mediterranean fruit flies, Ceratitis 
capitata (a male lekking species) with other females and mating pairs. We found that 
mature, unmated (virgin) females were aggressive against each other and against 
mating pairs, while immature females were not.  Female aggression against other 
females decreased dramatically after mating; however, mated females kept being 
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aggressive against mating pairs. In addition, we found higher intra-sexual aggression 
rates for mature, virgin females compared with males of the same age and status. 
Our results showed that female aggressiveness is virginity related highlighting the 
possibility of female competition for mates under female skewed operational sex ratio 
(OSR). These findings have important implication to understand the role of females in 
male lekking mating systems. 
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Επίδραση αιθέριων ελαίων από εσπεριδοειδή στη σεξουαλική 
συµπεριφορά αρσενικών της µύγας της Μεσογείου  

(Diptera: Tephritidae) 
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Πειράµατα που έγιναν τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι αρσενικά της µύγας της 
Μεσογείου, Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae), που εκτίθενται σε αιθέρια ελαία 
από πορτοκάλι συζευγνύονται σε µεγαλύτερο ποσοστό µε παρθένα θηλυκά σε σχέση 
µε αρσενικά που δεν εκτίθενται σε αιθέρια έλαια. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε 
εάν παρόµοια δράση έχουν και αιθέρια έλαια από άλλα εσπεριδοειδή και 
συγκεκριµένα από µανταρίνι, λεµόνι, γκρέιπ-φρουτ και νεράντζι. Χρησιµοποιήθηκαν 
µη συζευγµένα έντοµα εργαστηριακής εκτροφής (1ης έως 6ης γενεάς), ηλικίας 15-20 
ηµερών. Σε ένα πρώτο πείραµα τα αρσενικά εκτίθονταν για 24 ώρες σε καρπούς 
εσπεριδοειδών των οποίων ο φλοιός έφερε επιφανειακές τοµές που είχαν ως 
αποτέλεσµα να εκλύονται αιθέρια έλαια από τους πληγωµένους αδένες του flavedo. 
Σε ένα δεύτερο πείραµα τα αρσενικά εκτίθονταν σε αιθέρια έλαια του εµπορίου από τα 
ίδια εσπεριδοειδή. Τα αρσενικά του µάρτυρα εκτίθονταν σε µη πληγωµένους καρπούς 
στο πρώτο πείραµα και σε αποσταγµένο νερό στο δεύτερο πείραµα. Μετά την έκθεση 
στις παραπάνω µεταχειρίσεις, 10 αρσενικά της µεταχείρισης και 10 του µάρτυρα, τα 
οποία είχαν µαρκαριστεί µε κηλίδες διαφορετικού χρώµατος στο θώρακα, 
τοποθετούνταν σε πειραµατικά κλουβιά µε τροφή ενηλίκων και νερό. Το επόµενο 
πρωί, εξαπολύονταν στο κλουβί 10 παρθένα θηλυκά και καταγράφονταν οι συζεύξεις 
από τις 10.00 έως 15.00. Όταν παρατηρούνταν µια σύζευξη µε ένα αρσενικό το 
ζευγάρι αυτό αποµακρύνονταν από το κλουβί µαζί µε ένα τυχαίο αρσενικό της 
αντίθετης οµάδας, έτσι ώστε η αναλογία των εντόµων µέσα στο κλουβί (µεταχείριση, 
µάρτυρας, θηλυκά) να διατηρείται πάντα 1:1:1. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα αρσενικά που εκτέθηκαν σε επιφανειακώς 
τραυµατισµένους καρπούς πορτοκαλιού, µανταρινιού και λεµονιού συζευγνύονταν µε 
σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό θηλυκών σε σχέση µε το µάρτυρα. Τα αρσενικά που 
εκτέθηκαν σε νεράντζι και γκρέιπφρουτ επίσης πέτυχαν περισσότερες συζεύξεις 
χωρίς όµως να σηµειωθούν σηµαντικές διαφορές. Παραπλήσια ήταν τα 
αποτελέσµατα του δεύτερου πειράµατος, που αφορούσαν έκθεση σε αιθέρια έλαια 
του εµπορίου, µε µόνη διαφορά ότι σηµαντικό πλεονέκτηµα έναντι του µάρτυρα 
απέκτησαν και αρσενικά που είχαν εκτεθεί σε γκρέιπφρουτ. 

Τα αποτελέσµατα µας θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αντιµετώπιση 
του εντόµου µε τη µέθοδο της εξαπόλυσης στειρωµένων εντόµων. Η µέθοδος αυτή 
βασίζεται στην ικανότητα των εξαπολυόµενων στειρωµένων αρσενικών να 
ανταγωνίζονται τα άγρια αρσενικά. Η έκθεση των στειρωµένων εντόµων σε αιθέρια 
έλαια εσπεριδοειδών θα µπορούσε να συντελέσει στην αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας της µεθόδου και στη ελάττωση του κόστους της. 
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Effect of citrus peel compounds on the mating competitiveness of 
male Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) 
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²Laboratory of Entomology and Agricultural Zoology, Department of Crop Production and Rural 
Environment, University of Thessaly 

 
 

Males of Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) were exposed 
to different citrus fruits that were superficially wounded in the flavedo region of the 
peel or in commercial peel oils. In laboratory tests, males competed for virgin females 
with control males that had not been exposed to peel oils. Results showed that 
exposure to wounded oranges, mandarins and lemons conferred to males a 
significant mating advantage over control males, whereas exposure to bitter orange 
and grapefruit did not. When commercial oils from these fruits were used the results 
were similar. The only difference was that grapefruit also conferred to males a 
significant mating advantage. The importance of our findings for understanding the 
sexual behaviour of this fly, and their implications for Sterile Insect Technique 
programs are discussed. 
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∆ιαφορές στο σεξουαλικό κάλεσµα βιοτύπων της µύγας της 
Μεσογείου (Diptera: Tephritidae) 

 
Α. ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ και Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Εργαστήριο Εντοµολογίας και Εφαρµοσµένης Ζωολογίας, Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, 384 46, Βόλος 
 
 

Οι βιότυποι των εντόµων µπορεί να διαφέρουν σε βασικά βιολογικά και 
ηθολογικά χαρακτηριστικά όπως το σεξουαλικό κάλεσµα. Μελετήθηκε η επίδραση της 
ηλικίας και της τροφής των ενηλίκων (ζάχαρη, πρωτεΐνη + ζάχαρη) στο σεξουαλικό 
κάλεσµα τεσσάρων πληθυσµών (βιότυπων) της µύγας της Μεσογείου, Ceratitis 
capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) που προέρχονταν από τη Βραζιλία, 
Πορτογαλία, Κένυα και Ελλάδα. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν στην F1 γενεά 
κάτω από ταυτόσηµες εργαστηριακές συνθήκες (25°C, 60% Σ.Υ και 14:10 Φ:Σ). Και 
στις δύο τροφές οι τέσσερις πληθυσµοί διέφεραν σηµαντικά τόσο στην πορεία της 
σεξουαλικής ωρίµανσης, όσο και στην συχνότητα του σεξουαλικού καλέσµατος µετά 
την σεξουαλική ωρίµανση. Η διαθεσιµότητα σε πρωτεΐνη αύξησε σηµαντικά τη 
συχνότητα του σεξουαλικού καλέσµατος και στους 4 πληθυσµούς. Η θετική της 
επίδραση όµως ήταν διαφορετική στους διαφορετικούς πληθυσµούς. Ο ηµερήσιος 
ρυθµός του σεξουαλικού καλέσµατος παρουσίασε δύο µέγιστα για όλους τους 
πληθυσµούς, όµως διέφερε µεταξύ των πληθυσµών. Συζητείται η σηµασία των 
ευρηµάτων µας στην κατανόηση της προσαρµογής γεωγραφικά αποµονωµένων 
πληθυσµών της µύγας της Μεσογείου σε διαφορετικά οικοσυστήµατα, καθώς και η 
πρακτική τους σηµασία για την αντιµετώπιση του εντόµου µε τη µέθοδο της 
εξαπόλυσης στειρωµένων εντόµων.  
 
 

-------------- 
 
 

Medideranean fruit fly (Diptera: Tephritidae) biotypes differ in diel 
and age specific patterns of sexual signaling 

 
A. DIAMANTIDIS and N. PAPADOPOULOS 

 
Department of Agriculture, Crop Production and Rural Environment, University of Thessaly,  

Phytokou St. N, Ionia, 384 46, Magnisias, Greece. 
 
 

Insect biotypes differ in several biological and behavioral traits such as sexual 
signalling. We studied the effect of age and adult food (yeast hydrolysate + sugar or 
sugar only) on the sexual signaling of four populations (biotypes) of the 
Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata, (Wiedemann), (Diptera: Tephritidae) 
originated from Brazil, Portugal, Kenya and Greece. The experiments were 
conducted on the F1 laboratory generation under identical conditions (25º C, 60% r.h. 
and 14:10 L:D). In both food regimes the four populations significantly differed in the 
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progress of sexual maturity and the frequency of signalling after attaining maturity. 
Yeast availability significantly increased sexual signalling in all four populations; 
however, it had differential impact on the frequency of signalling on the different 
biotypes. The daily pattern of sexual signalling exhibited two peaks for all 
populations. However, differences were observed in the diel pattern of sexual 
signaling among biotypes. The significance of our findings (a) to understanding 
adaptations of geographically isolated C. capitata populations to different 
ecosystems, and (b) for the application of the Sterile Insect Technique against medfly 
populations is discussed.  
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Eκτίµηση του ύψους της ζηµιάς του ρυγχίτη της ελιάς  
Rhynchites cribripennis (Coleoptera: Attelabidae) 

 
∆. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ1, Ν. ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ1, Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ2,  

∆. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ1 και Α. ΓΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ1 

 
1Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Τριφυλίας, Κυπαρισσία 
 
 

Η αξιολόγηση της ζηµιάς που µπορεί να προκαλέσει ο ρυγχίτης της ελιάς, 
Rhynchites cribripennis Desbrochers (Coleoptera: Attelabidae), µελετήθηκε σε 
ελαιώνα ποικιλίας κορωνέικη στην περιοχή της Κυπαρισσίας το 2007.  Για το σκοπό 
αυτό ενήλικα του ρυγχίτη και κλάδοι ελιάς που έφεραν καρπούς εγκλωβίστηκαν σε 
κλωβούς από λεπτή µουσελίνα. Ο κάθε κλωβός είχε διάµετρο 25cm και µήκος 70cm. 
Σε ξεχωριστούς κλωβούς εισήχθησαν 2 ή 4 ενήλικα του ρυγχίτη, ενώ ένας ακόµη 
κλωβός χρησίµευε ως µάρτυρας. Οι κλωβοί τοποθετούνταν σε οµάδες των τριών σε 
γειτονικούς κλαδίσκους ενός µεγαλύτερου κλάδου. Συνολικά χρησιµοποιήθηκαν 10 
επαναλήψεις. Τα ενήλικα τοποθετήθηκαν στους κλωβούς στις 22 Μαΐου. Ακολούθησε 
έλεγχος των κλωβών στις 18 Ιουνίου, στις 4 Αυγούστου και στις 4 Σεπτεµβρίου. Σε 
κάθε µέτρηση καταγραφόταν ο αριθµός των ενηλίκων και ο αριθµός των πεσµένων 
καρπών. Ο αριθµός των καρπών που έπεσαν στις 18 Ιουνίου κατά µέσο όρο ήταν  
136, 97 και 28 στους κλωβούς που είχαν τοποθετηθεί 4, 2 και 0 άτοµα του ρυγχίτη, 
αντίστοιχα. Ενώ στις 2 επόµενες δειγµατοληψίες ο αριθµός των καρπών που έπεσαν 
ήταν κατά πολύ µικρότερος (25, 23 και 11 στις 4 Αυγούστου και 6, 5, 2, αντίστοιχα). 
Το ποσοστό καρπόπτωσης ήταν 48,7, 33,8, και 18,7% στους κλωβούς που είχαν 
τοποθετηθεί 4, 2 και 0 άτοµα του ρυγχίτη, αντίστοιχα. Στην πρώτη δειγµατοληψία 
όπου σηµειώθηκε και η µεγαλύτερη καρπόπτωση καταγράφηκε και ο αριθµός τον 
νυγµάτων σε κάθε πεσµένο καρπό  ενώ έγινε διάκριση των καρπών σε σχέση µε τη 
διάµετρό τους σε µικρού, µεσαίου και µεγάλου µεγέθους. Βρέθηκε ότι µεταξύ των 
πεσµένων καρπών το ποσοστό των καρπών µικρής διαµέτρου ήταν πολύ 
υψηλότερο. Επίσης, πολύ µεγαλύτερο ποσοστό µικρών καρπών είχαν 1 µόνο νύγµα 
σε σχέση µε τους µεγαλύτερους καρπούς. Εποµένως, ο ρυγχίτης µπορεί να 
προκαλέσει σηµαντική καρπόπτωση και τα στοιχεία αυτά µπορούν να βοηθήσουν 
στην προσπάθεια για την πιο αποτελεσµατική αντιµετώπισή του στα πλαίσια της 
ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των επιβλαβών εντόµων της ελιάς.  
 
 

-------------- 
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Studies on the evaluation of the damage potential of 
Rhynchites cribripennis (Coleoptera: Attelabidae) 

 
D. PERDIKIS1, N. GARANTONAKIS1, A. PARASKEUOPOULOS2, 

D. LYKOURESSIS1 and A. GIATROPOULOS1 
 

1Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology, Agricultural University of Athens 
2Directorate of Rural Development, Trifylia, Kyparissia 

 
 

The damage potential of Rhynchites cribripennis (Coleoptera: Attelabidae) 
was investigated in an olive groove of var. “Koroneiki” in the area of Kyparissia, 
western Greece, in 2007. For this purpose, stems were enclosed in mouslin cages. In 
each cage 2 or 4 adults of the weevil were introduced. In addition, a cage without 
insects was used as a control. In total 10 replicates were used.  The cages were 
placed on May 22. The number of fruits that had dropped on 18th of June was 136, 97 
and 28, in the cages where 4, 2 and 0 adults had been introduced. The next 
samplings were held on 4th of August and 4th of September and the number of 
dropped fruits was 25, 23 and 11 in the first and 6, 5, 2, in the latter sampling, 
respectively. The total percentage of fruits dropped was 48,7, 33,8, και 18,7% in the 
cages where 4, 2 or 0 adults were introduced. In the first sampling the olive fruits 
dropped in each cage were separated in small, medium and large size according to 
their relative diameter. The high majority of the dropped small fruits were found to 
have only one feeding hole. Thus, R. cribripennis can create significant damage and 
these data could aid in its more effective control. 
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Ο Χρυσονηµατώδης της πατάτας, Globodera rostochiensis &  
G. pallida, (Tylenchida: Heteroderidae), ανασταλτικός παράγοντας 

εξαγωγής κυπριακών πατατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Γ. ΛΟΪΖΟΥ 
 

Γεωργικός Λειτουργός Α΄, Κλάδος Προστασίας Φυτών 
Τµήµα Γεωργίας, Λευκωσία. 

 
 

«Αν δεν ξέρεις να πουλήσεις µη φυτέψεις, µην παράξεις». Ρήση σοφή, 
απόσταγµα βιωµάτων του ίδιου του αγρότη µας, που βρίσκει απόλυτη 
εφαρµογή και στην πατατοκαλλιέργεια, προϊόν µε κυρίως εξαγωγική 
κατεύθυνση. Η Κύπρος αντιµετώπισε επιτυχώς τις απορρίψεις πατατών στις 
Σκανδιναβικές χώρες και Γερµανία, λόγω εντοπισµού σε φορτία πατατών, του 
χρυσονηµατώδη Globodera rostochiensis (Wollwnweber, 1923) Behrens, 1975 και 
Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975. Με επισκοπήσεις πατατοφυτειών 
στη µολυσµένη από το χρυσονηµατώδη πρώιµη περιοχή των Κοκκινοχωριών 
εντοπίστηκαν τα αµόλυντα χωράφια από τα οποία λήφθηκαν οι πατάτες για εξαγωγή 
προς τον προορισµό τούτο. Με δεύτερο διασταυρωτικό έλεγχο στα συσκευαστήρια 
πατατών επιβεβαιώνοντο τα αποτελέσµατα της επισκόπησης στο χωράφι. ∆όθηκαν 
ακόµα σχετικές οδηγίες για λήψη όλων των ενδεδειγµένων µέτρων προς αποφυγή 
δευτερογενούς µόλυνσης στους χώρους συσκευασίας. Επίσης αξιοποιήθηκε η 
παραγωγή πατατών των Επαρχιών Λευκωσίας και Πάφου που, µέσω ενός 
προγράµµατος γενικής επισκόπησης που διεξήγαγε το Τµήµα Γεωργίας, βρέθηκε ότι 
είναι απαλλαγµένες από το χρυσονηµατώδη. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η µεγάλη ζήτηση και η σχετικά εύκολη διάθεση της κυπριακής πατάτας στο 
εξωτερικό, κατά τις δεκαετίες µετά το1960, εστηρίζετο κυρίως στην καλή της φήµη 
λόγω των πολλών της πλεονεκτηµάτων όπως η ποιότητα, η πρωιµότητα και η 
δυνατότητα της να παράγεται πάνω από 7 µήνες το χρόνο στον τόπο µας. Σ’ αυτό 
βοήθησαν βέβαια και κάποιες συγκυρίες που επικρατούσαν τότε στην εµπορία της 
πατάτας στην Ευρώπη. 

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα αυτά άρχισαν σιγά - σιγά να εκφυλίζονται, λόγω 
των σοβαρών προβληµάτων που κατά καιρούς ανεφύοντο, τα οποία επηρέαζαν 
αρνητικά την εξαγωγή της. Σοβαροί εχθροί και ασθένειες της πατάτας όπως ο 
περονόσπορος, η βακτηριακή µαλακή σήψη και η λίτα, συντελούν στην καταστροφή, 
κάθε χρόνο, φορτίων πατατών µας στο εξωτερικό. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε 
ακόµη περισσότερο µε την προσθήκη στη λίστα αυτή του σοβαρότερου και πιο 
καταστροφικού εχθρού της πατάτας, του «χρυσονηµατώδη». Ακόµη πιο έντονος 
γίνεται ο ανταγωνισµός από κατάκλυση της Ευρωπαϊκής αγοράς µε πρώιµες πατάτες  
χωρών της Β. Αφρικής, Ισραήλ και αλλού. 
 
Χρυσονηµατώδης 

Το παράσιτο του χρυσονηµατώδη είναι µικροσκοπικό σκουλήκι που ζει στο 
έδαφος, προσβάλλει τις ρίζες της πατάτας για να τραφεί και τις καταστρέφει. Σε 
ψηλούς πληθυσµούς µπορεί να εκµηδενίσει την παραγωγή πατάτας. 
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Η µεγάλη ζηµιά από χρυσονηµατώδη 
Σηµαδιακή είναι η χρονιά 2003 όπου 25.000 τόνοι πατατών µας 

απορρίφθηκαν στη Γερµανία ή κατακρατήθηκαν επί αρκετό καιρό σε αποθήκες του 
Βελγίου για έλεγχο σχετικά µε το χρυσονηµατώδη, µε αποτέλεσµα οι τιµές αυτών των 
πατατών, όσων τελικά διατέθηκαν, να µειωθούν κατακόρυφα και η Κύπρος να 
υποστεί, εκείνη τη χρονιά, ζηµιές εκατοµµυρίων λιρών. Εύκολη λοιπόν διάθεση για 
την κυπριακή πατάτα δεν υπάρχει, δυστυχώς, σήµερα. Πρέπει να ιδρώσουµε πολύ, 
να κάνουµε υποχωρήσεις και να συµµορφωθούµε προς τις απαιτήσεις της αγοράς, 
αλλά και να είµαστε σε εγρήγορση ώστε να ξεπερνούµε τα οποιαδήποτε εµπόδια 
τυχόν αναφύονται για να πετύχουµε την απρόσκοπτη εξαγωγή της. 

Είναι γι’ αυτό που το Τµήµα Γεωργίας ανταποκρίνεται πάραυτα στην κάθε 
έκκληση του Συµβουλίου Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ) για βοήθεια στο 
έργο του, πάνω σε τεχνικά θέµατα, που το Τµήµα έχει τη δυνατότητα να πράξει, 
όπως αυτό του χρυσονηµατώδη της πατάτας. Το ΣΕΚΠ ζητούσε κάθε χρόνο από το 
Τµήµα Γεωργίας τη διεξαγωγή επισκόπησης πατατοχώραφων στα Κοκκινοχώρια, µε 
σκοπό να εντοπιστούν εκτάσεις απαλλαγµένες από το παράσιτο της πατάτας 
«χρυσονηµατώδης». Ο όρος αυτός είναι προϋπόθεση για εξαγωγή πατατών µας 
προς τις Σκανδιναβικές χώρες και τη Γερµανία. Οι επισκοπήσεις αυτές 
διεξάγονται πάνω από 20 χρόνια από το Τµήµα Γεωργίας για λογαριασµό του ΣΕΚΠ. 
Με αυτό τον τρόπο το Τµήµα Γεωργίας έδωσε δείγµατα επιτυχούς συνεισφοράς στην 
εξαγωγή των πατατών µας. 
 
Επισκοπήσεις πατατοφυτειών 

Η διεξαγωγή επισκοπήσεων πατατοχώραφων, κρίθηκε, λόγω της αξιοπιστίας 
της µεθόδου, ως η βασικότερη και σηµαντικότερη δραστηριότητα στην οποία 
επικεντρώθηκε και στηρίχτηκε το Τµήµα Γεωργίας για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα 
µε το χρυσονηµατώδη και για να δώσει στοιχεία χωραφιών / πατατοφυτειών προς το 
ΣΕΚΠ, ούτως ώστε µόνο από αµόλυντα από χρυσονηµατώδη πατατοχώραφα να 
εξαχθούν πατάτες προς τις Σκανδιναβικές χώρες και Γερµανία.  

Η επισκόπηση, στην πρακτική της πλευρά, υλοποιήθηκε µε την οργάνωση, 
στο επίπεδο του χωραφιού, συνεργείων αποτελούµενων από εργάτες υπό την 
καθοδήγηση και την επίβλεψη έµπειρων Γεωργικών Επιθεωρητών, για τη λήψη των 
δειγµάτων χώµατος σε κάθε χωριό και σε κάθε πατατοφυτεία που πληρούσε τις 
απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις. Εις δε το ειδικό εργαστήριο νηµατολογίας του 
Τµήµατος Γεωργίας ολοκληρωνόταν η προσπάθεια µε την εξέταση των δειγµάτων και 
την αποστολή των αποτελεσµάτων προς το ΣΕΚΠ και τους ενδιαφερόµενους 
γεωργούς για ενηµέρωση και αξιοποίηση. 

Η Σχετική εργασία που επιτελέστηκε από το Τµήµα Γεωργίας, κατά χωριό, στα 
Κοκκινοχώρια το 2007 παρατίθεται συνοπτικά στον Πίνακα Ι: 

Μέσα από την εργασία αυτή βρέθηκε µολυσµένη έκταση 121 δεκαρίων 
πατατοφυτειών που απορρίφθηκε. Ακόµα προχωρήσαµε ένα βήµα πάρα πέρα µε την 
απόρριψη και όλων των εκτάσεων πατατών κάθε γεωργού, που ήσαν µεν αµόλυντες, 
αλλά σε κάποια πατατοφυτεία του βρέθηκε µόλυνση µε χρυσονηµατώδη. Έτσι η 
συνολική απορριφθείσα έκταση ανήλθε στα 529 αντί  121 δεκάρια πατατοφυτειών. 

Με αυτά λοιπόν τα αυστηρά µέτρα τέθηκε σε εφαρµογή η πρακτική της 
επισκόπησης και πέτυχε. Η επιτυχία επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι όλες τις 
ποσότητες πατατών που εξάχθηκαν µέσω του προγράµµατος επισκοπήσεων για το 
χρυσονηµατώδη, πέρασαν τον έλεγχο στις χώρες εισαγωγής, χωρίς καµιά απόρριψη. 
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Πίνακας I: Επισκόπηση πατατοχώραφων για το χρυσονηµατώδη της πατάτας στα 
Κοκκινοχώρια, για λογαριασµό του ΣΕΚΠ (Άνοιξη - 2007) 

 

Αµόλυντα Μολυσµένα 
Ολική 

Απορριφθείσα 
έκταση Α/Α Χωριό Έκταση 

(δεκ.) 
∆είγµα 
(αρ.) 

(δεκ.) % (δεκ.) % (δεκ.) % 
1.  Αυγόρου 535 131 462 86 73 14 254 47 
2.  Παραλίµνι 53 13 53 100 0 0 0 0 
3.  Φρέναρος 908 221 878 97 30 3 133 15 
4.  Άχνα 563 130 545 97 18 3 142 25 
5.  Ξυλοτύµπου 192 52 192 100 0 0 0 0 
6.  Πύλα 94 25 94 100 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 2345 572 2224 95 121 5 529 23 
  

 
Έλεγχος Συσκευαστηρίων 

Το Τµήµα Γεωργίας προέβηκε, κατά το έτος 2007, στη διεξαγωγή δεύτερου 
ελέγχου για το χρυσονηµατώδη. Αυτό κρίθηκε σκόπιµο να γίνει για επαλήθευση των 
αποτελεσµάτων της επισκόπησης στα χωράφια. Ο διασταυρωτικός αυτός έλεγχος 
έγινε στο χώρο των συσκευαστηρίων πατατών, κατά τη στιγµή της παράδοσης-
συσκευασίας των πατατών. 

Η εργασία ελέγχου πατατών στα συσκευαστήρια, για το χρυσονηµατώδη κατά 
το έτος 2007, φαίνεται στον Πίνακα ΙΙ. 
 
Πίνακας ΙΙ: ∆ιασταυρωτικός έλεγχος πατατών για το χρυσονηµατώδη στα 

συσκευαστήρια πατατών Λάρνακας, Ακακίου, Αστροµερίτη και 
Ανατολικού Πάφου 

 
Αµόλυντα Μολυσµένα 

Α/Α Επαρχία ∆είγµα 
(αρ.) 

Έκταση 
(δεκ.) δείγµατα 

(αρ.) % δείγµατα 
(αρ.) % 

1.  Λάρνακας 107 250 100 93 7 7 

2.  Λευκωσίας (Ακάκι / 
Αστροµερίτης) 195 1100 195 100 0 0 

3.  Πάφου (Ανατολικό) 11 92 11 100 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 313 1442 306 98 7 2 

 
 
Ο διασταυρωτικός αυτός έλεγχος στα συσκευαστήρια πατατών έφερε στην 

επιφάνεια τις αδυναµίες διασφάλισης των αποτελεσµάτων της επισκόπησης των 
χωραφιών για το χρυσονηµατώδη στα Κοκκινοχώρια. Στο συσκευαστήριο πατατών 
Λάρνακας εντοπίστηκαν 7 φορτία πατατών µολυσµένα από το χρυσονηµατώδη και 
απορρίφθηκαν. Επαληθεύτηκε έτσι η θέση µας ότι δεν είναι αρκετό να γίνει η 
επισκόπηση στο επίπεδο του χωραφιού αλλά ότι πολλά άλλα πρέπει να γίνουν για 
διασφάλιση των αποτελεσµάτων της επισκόπησης. Για να ξεπεραστεί το πρόβληµα 
αυτό θεωρείται ότι είναι απαραίτητη η ενεργός συµβολή των ίδιων των  
πατατοκαλλιεργητών, µε το να καθαρίζουν και απαλλάσσουν από το χρυσονηµατώδη 
τα µηχανήµατα εκρίζωσης, τα δοχεία συγκοµιδής, όπως και τα αυτοκίνητα µεταφοράς 
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των πατατών στα συσκευαστήρια. Ακόµη, θεωρείται απαραίτητο όπως τα 
συσκευαστήρια πατατών χρησιµοποιούν ξεχωριστές γι’ αυτό το πρόγραµµα µηχανές 
διαλογής που να είναι καθαρές, απαλλαγµένες από το χρυσονηµατώδη και να 
λαµβάνουν όλα τα µέτρα που το Τµήµα Γεωργίας κατά καιρούς γραπτώς συστήνει, 
προς αποφυγή επαναµόλυνσης των πατατών στους χώρους συσκευασίας. 

Ο έλεγχος αυτός ωφέλησε, τελικά, τις εξαγωγής πατατών µας προς τις 
Σκανδιναβικές χώρες / Γερµανία. Έγινε η αιτία να συµπληρωθούν, και στο τέλος να 
καλυφθούν µε το παραπάνω, οι ανάγκες του ΣΕΚΠ µε πατάτες, που 
προγραµµατίστηκε να εξαχθούν  προς τις χώρες αυτές. 
 
Επισκόπηση πατατών 1990-2007 

Για να δώσουµε όµως την πραγµατική εικόνα και διάσταση της συνεισφοράς 
του Τµήµατος Γεωργίας στην προσπάθεια επιτυχούς εξαγωγής της πατάτας µας 
προς τις Σκανδιναβικές χώρες και Γερµανία σε σχέση µε το χρυσονηµατώδη, 
προστρέχουµε 18 χρόνια πιο πίσω, όπου σ’ όλο αυτό το διάστηµα το Τµήµα 
Γεωργίας έχει επιτελέσει αρκετή εργασία επισκόπησης πατατοχώραφων, που 
πλησιάζει τις 200.000 δεκάρια. Την δουλειά κάθε χρονιάς απέστελλε το Τµήµα 
Γεωργίας προς το ΣΕΚΠ, για αξιοποίηση. 

Στον Πίνακα ΙΙΙ παρατίθενται συνοπτικά, κατά έτος, σχετικά στοιχεία που 
αφορούν την εργασία αυτή των τελευταίων 18 χρόνων (1990 – 2007): 
Πίνακας ΙIΙ: Επισκόπηση πατατοχώραφων για το χρυσονηµατώδη της πατάτας στα 

κοκκινοχώρια, για λογαριασµό του ΣΕΚΠ (έτη 1990 µέχρι 2007): 
 

Αµόλυντα Μολυσµένα Α/Α Έτος Έκταση 
(δεκ.) (δεκ.) % (δεκ.) % 

1 1990 15.598 13.946 89,41 1.652 10,59 
2 ’91 17.653 15.328 86,82 2.325 13,18 
3 ’92 18.089 15.353 84,88 2.736 15,12 
4 ’93 13.540 11.297 83,44 2.243 16,56 
5 ’94 9.828 8.925 90,81 903 9,19 
6 ’95 22.604 20.986 92,84 1.618 7,16 
7 ’96 21.545 19.929 92,50 1.616 7,50 
8 ’97 14.523 13.100 90,20 1.423 9,80 
9 ’98 10.997 10.137 92,18 860 7,82 

10 ’99 8.390 7.463 88,95 927 11,05 
11 2000 5.345 5.214 97,55 131 2,45 
12 ’01 5.270 4.882 92,64 388 7,36 
13 ’02 4.671 4.583 98,12 88 1,88 
14 ’03 2.853 2.829 99,16 24 0,84 
15 ’04 11.828 6.892 58,27 4.936 41,73 
16 ’05 4.363 3.651 83,68 712 16,32 
17 ’06 4.220 3.157 74,81 1.063 25,19 
18 ’07 2.345 1.816 77,44 529 22,56 

ΣΥΝΟΛΟ 193.662 169.488 87,43 24.174 12,57 
 
Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι έγινε κατορθωτό να επισκοπηθούν / 

ελεγχθούν τόσες πολλές εκτάσεις πατατοφυτειών, (193.662 δεκ.), στα 18 
προηγούµενα χρόνια, εργασία που ήταν στην αφάνεια και έγινε όµως η αιτία να 
εξαχθούν µε επιτυχία πατάτες προς τις Σκανδιναβικές χώρες και Γερµανία. Εάν σ’ 
αυτά προσθέσουµε και το γεγονός ότι οι πατάτες µας που εξάγονται σ’ αυτές τις 
αγορές απολαµβάνουν τις ψηλότερες τιµές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται 
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αντιληπτό πόσο µεγάλης σηµασίας είναι η πρακτική που ακολούθησε το Τµήµα 
Γεωργίας.  

Αναλύοντας τον Πίνακα ΙΙΙ παρατηρούµε µια δραστική µείωση των εκτάσεων 
που επισκοπήθηκαν στην περιοχή των Κοκκινοχωριών τα τελευταία (µετά το 2000) 
χρόνια, γεγονός που οφείλεται στον αποκλεισµό, κατ’ αρχή, των 4 κύριων 
πατατοπαραγωγικών χωριών των Κοκκινοχωριών (Ορµήδειας, Ξυλοφάγου, 
Λιοπετρίου και Σωτήρας) από το πρόγραµµα, ως σοβαρά µολυσµένων από το 
χρυσονηµατώδη και, κατά δεύτερο, στην απόρριψη όλων των εκτάσεων κάθε 
πατατοκαλλιεργητή, στα υπόλοιπα χωριά των Κοκκινοχωριών  (∆ερύνεια, Αγία 
Νάπα, Παραλίµνι, Φρέναρος, Αυγόρου, Ξυλοτύµπου και Άχνα), που σε ένα του 
τουλάχιστον αγροτεµάχιο βρέθηκε κατά τα προηγούµενα τέσσερα χρόνια, όπως και 
το 2007, µόλυνση από το χρυσονηµατώδη. 

Η εφαρµογή αυτού του αυστηρού µέτρου στοχεύει στην ελαχιστοποίηση 
πιθανότητας απόρριψης πατατών µας, εξαιτίας του χρυσονηµατώδη και στη 
διατήρηση της αξιοπιστίας της Φυτοϋγειονοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε ψηλά επίπεδα εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Συµπεράσµατα-εισηγήσεις 
• Είναι εφικτό να εξάγονται πατάτες από την Κύπρο προς τις Σκανδιναβικές 

χώρες και Γερµανία, χωρίς τον κίνδυνο, κατά το δυνατό, απορρίψεων εξ αιτίας του 
χρυσονηµατώδη. 

• Οι διαθέσιµες εκτάσεις πατατοχώραφων απαλλαγµένες από χρυσονηµατώδη 
στα Κοκκινοχώρια, µε βάση τα αυστηρά µέτρα που εφαρµόσαµε για εξαγωγή 
πατατών προς τις Σκανδιναβικές χώρες, µειώνονται δραστικά χρόνο µε το χρόνο. 

• Οι Επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου θεωρούνται αµόλυντες από το 
χρυσονηµατώδη. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε πρόγραµµα µελλοντικής εξαγωγής 
πατατών µας προς τις Σκανδιναβικές χώρες / Γερµανία πρέπει να 
προγραµµατίζεται και στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στις δυο αυτές Επαρχίες. 

• Θεωρείται ύψιστης σηµασίας η διατήρηση των δυο αυτών Επαρχιών 
(Λευκωσίας και Πάφου) αµόλυντων από το χρυσονηµατώδη. Προς τούτο γίνεται 
εισήγηση για εισαγωγή κινήτρων, όπως η πληρωµή σε ψηλότερη τιµή των 
εξαγώγιµων πατατών που παράγονται σε αµόλυντα χρυσονηµατώδη χωράφια, 
στοιχείο εξ άλλου λογικό, αφού έτσι κι αλλιώς η πατάτες αυτές απολαµβάνουν 
καλύτερων τιµών στο εξωτερικό. Αυτό το µέτρο µαζί µε ένα πρόγραµµα 
διαφώτισης των γεωργών, για το πώς θα διατηρήσουν τα χωράφια τους, κατά το 
δυνατό, αµόλυντα από χρυσονηµατώδη, θα φέρει, µακροχρόνια, θετικά 
αποτελέσµατα στον πατατοκαλλιεργητή της Κύπρου. 

• Η διατήρηση της αξιοπιστίας της Φυτοϋγειονοµικής µας Υπηρεσίας σε ψηλά 
επίπεδα, στα µάτια των Ευρωπαίων Εταίρων µας πρέπει να επιδιωχθεί µε κάθε 
θυσία. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
OEPP/EPPO. 1991. EPPO Standard MP 3/30. Soil sampling methods for Globodera pallida 
and G. rostichiensis. 
OEPP/EPPO. 1991b. Evaluation of resistance to potato cyst nematode 
OEPP/EPPO. 2007. Computer aids for plant protection, historical perspective and future 
developments. Bulletin 37, 247-254. 

 93



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

EU 1969. Council Directive 69/465/EEC of 8 December 1969 on control of potato cyst 
eelworm. 
Panayi, C. 1974. The potato cyst nematode project. Department of Agriculture, Nicosia, 
Cyprus, 1-18. 
Philis J. 1980. Life history of the potato cyst nematode Globodera rostochiensis in Cyprus. 
Agricultural Research Institute, Nicosia, Cyprus. 
Philis J. 1981. Chemical control of the potato cyst nematode, Globodera rostochiensis 
(Woll.) in Cyprus, Technical paper 21, Agricultural Research Institute, Nicosia, Cyprus. 
Philis J. 1991. Assessment of potato yield loss caused by the potato cyst nematode, 
Globodera rostochiensis (Nematol. Medit. (1991), 19: 191-194 
 
 

-------------- 
 
 

Golden cyst nematode, a restricting factor for exporting  
Cyprus ware potatoes to E.C. 

 
 

During the last 20 years, the Cyprus Potato Marketing Board has successfully 
exported ware potatoes to Scandinavian countries and to Germany, which demand to 
be free from potato cyst nematodes (pcn). For this purpose the Department of 
Agriculture has surveyed potato fields at the early producing potato area of 
(Kokkinochoria) in Cyprus, in order to detect the uninfected plots. Unfortunately, this 
was not applied for the 25.000 tones of ware potatoes which were rejected in 2003 by 
the Inspection Phytosanitary Service of Belgium and Germany. Additionally a second 
check was conducted at the potato packing houses in Nicosia, Larnaca and Pafos 
District, before releasing the potato consignment for export. 
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Ο Χρυσονηµατώδης της πατάτας στην Κύπρο 
Μέτρα αντιµετώπισής του 

 
Γ. ΛΟΪΖΟΥ 

 
Γεωργικός Λειτουργός Α΄, Κλάδος Προστασίας Φυτών 

Τµήµα Γεωργίας, Λευκωσία. 
 
 

Το παράσιτο της πατάτας Χρυσονηµατώδης εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη 
Κύπρο, στο χωριό Ξυλοφάγου, το έτος 1973. Σήµερα, βρίσκεται διαδεδοµένο σε άλλα 
9 γειτονικά του χωριά, στο σύµπλεγµα των Κοκκινοχωριών της Επαρχίας 
Αµµοχώστου. Εργασία γενικής επισκόπησης πατατοχώραφων στα Κοκκινοχώρια, 
που διεξήχθη από το Τµήµα Γεωργίας, κατά τα έτη 2000-2006, έδειξε ποσοστά 
µολυσµένων αγροτεµαχίων, σε µέσους όρους επισκοπηθέντων εκτάσεων κατά 
χωριό, από 8% µέχρι 71%. ∆οκιµάστηκαν διάφοροι τρόποι αντιµετώπισης του 
παρασίτου χωρίς όµως να ανακοπεί η εξάπλωση του. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο χρυσονηµατώδη της πατάτας Globodera rostochiensis (Walb. 1923) 
Behrens, 1975 και Gl. pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975, (Tylenchida: 
Heteroderidae), είναι ο σοβαρότερος εχθρός της πατάτας σε όλες σχεδόν τις χώρες 
όπου καλλιεργείται η πατάτα. Στην Ευρώπη η εξάπλωση του έχει πάρει µεγάλες 
διαστάσεις, που ανάγκασε τα κράτη µέλη να εκδώσουν,  από τη δεκαετία του εξήντα, 
τη σχετική µε το παράσιτο  Οδηγία 69/465/ΕΟΚ. Η αναθεώρηση της Οδηγίας αυτής 
βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης της και κρίθηκε σκόπιµο να γίνει, αφού 
τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα ανάσχεσης του προβλήµατος δεν είναι ικανοποιητικά. 
Στη Κύπρο το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος εξέδωσε, 
χωρίς καθυστέρηση το 1974, το σχετικό µε το χρυσονηµατώδη ∆ιάταγµα Κ.∆.Π. 
240/74, µε σκοπό να  αντιµετωπιστεί δυναµικά µε νοµικά µέσα το όλο πρόβληµα. 
 
Χρυσονηµατώδης 

Πρόκειται περί µικροσκοπικού σκουληκιού, που ζει στο έδαφος, προσβάλλει 
τις ρίζες της πατάτας για να τραφεί και τις καταστρέφει.  Σε ψηλούς πληθυσµούς 
µπορεί να εκµηδενίσει την παραγωγή πατάτας.  Το ώριµο θηλυκό του 
χρυσονηµατώδη µετασχηµατίζεται σε στρογγυλή κύστη µέσα στην οποία 
περικλείονται και προφυλάσσονται τα αυγά του χρυσονηµατώδη.  Σ΄ αυτή τη µορφή 
τα αυγά µπορούν να διατηρηθούν ζωντανά πάνω από 20 χρόνια και εκκολάπτονται 
σταδιακά, λίγα - λίγα κάθε χρόνο, όταν υπάρχει κοντά ρίζα της πατάτας ή άλλο φυτό 
ξενιστής.  Γι΄ αυτό και είναι δύσκολη η καταπολέµηση του. 
 
Επιπτώσεις στην πατατοκαλλιέργεια 
Οι επιπτώσεις του χρυσονηµατώδη στην πατατοκαλλιέργεια της Κύπρου 
συνοψίζονται στα ακόλουθα: 
• Μειώνει τις αποδόσεις της πατάτας. 
• Ένα µολυσµένο µε χρυσονηµατώδη χωράφι θα παραµείνει για πάντα 

µολυσµένο όταν τακτικά φυτεύεται µε πατάτες ή µε άλλο συγγενικό της είδος 
φυτού (ντοµάτα, µελιτζάνα κτλ). 
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• Αυξάνει το κόστος παραγωγής για το γεωργό. 
• Συµβάλλει στη µόλυνση του περιβάλλοντος µε τη χρήση των ειδικών 

νηµατοκτόνων φυτοφαρµάκων. 
• Μειώνεται η εµπορική προτίµηση πατατών στο εξωτερικό. 
• Αρκετές ποσότητες πατατών µας απορρίπτονται κάθε χρόνο, στο εξωτερικό, 

εξ΄ αιτίας του χρυσονηµατώδη. 
• Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος εξάπλωσης του παρασίτου και σε περιοχές που 

είναι αµόλυντες. 
• Μολυσµένες µε χρυσονηµατώδη περιοχές αποκλείονται της παραγωγής 

ντόπιου πατατόσπορου. 
• Θα προκαλέσει κοινωνικό πρόβληµα σε µολυσµένες µε χρυσονηµατώδη 

περιοχές των Κοκκινοχωριών αν εφαρµοστούν αυστηρά τα µέτρα που 
προνοούνται στο ∆ιάταγµα 240/74 και τη σχετική µε το χρυσονηµατώδη Οδηγία 
69/465/ΕΕC της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Aνάγκασε το Τµήµα Γεωργίας να ασχολείται συνεχώς µε το θέµα αυτό για 
περίπου 35 χρόνια, µε σηµαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού. 

 
Επί πλέον σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει, επί του παρόντος, µέθοδος πλήρους 

καταπολέµησης του χρυσονηµατώδη. Ούτε και υπάρχουν πλήρως ανθεκτικές στο 
χρυσονηµατώδη ποικιλίες πατάτας, για δε το είδος του χρυσονηµατώδη G. pallida 
καµιά αξιόλογη ποικιλία. 

 
Επικρατούσα κατάσταση 

Στην Κύπρο, ο χρυσονηµατώδης βρίσκεται εγκατεστηµένος στην κύρια 
πατατοπαραγωγική περιοχή των Κοκκινοχωριών, αλλά και σε µικρά αγροτεµάχια 
(αναβαθµίδες) ορεινών χωριών της περιοχής Πιτσιλιάς (Τροόδους). Από το σύνολο 
των 34.095 δεκαρίων γης που επισκοπήθηκε από το Τµήµα Γεωργίας στα 
Κοκκινοχώρια τα τελευταία 6 χρόνια, βρέθηκε να είναι µολυσµένη µε το παράσιτο 
αυτό  έκταση 14.500 δεκάρια (ή το 42%). Ο πιο κάτω Πίνακας Ι είναι σχετικά 
διαφωτιστικός και δίνει τις µολυσµένες, κατά χωριό εκτάσεις, από το χρυσονηµατώδη 
καθώς και το βαθµό µόλυνσης τους. 

 
Πίνακας I: Αποτελέσµατα γενικής επισκόπησης αγροτεµαχίων στα    Κοκκινοχώρια 

για το Χρυσονηµατώδη (2000-2006) 
 

Αµόλυντα Μολυσµένα /α Χωριό Έκταση 
δεκ. δεκ. % δεκ. % 

1. Ορµήδεια 3327 965 29 2362 71 
α) Υπερπ. 5953 2962 50 2991 50 2. Ξυλοφάγου  β) Μεσοπρ. 7156 2251 31 4905 69 

3. Λιοπέτρι  5256 3009 57 2247 43 
4. Σωτήρα 5698 4504 79 1194 21 
5. Φρέναρος 2029 1872 92 157 8 
6. Αυγόρου 2551 2063 81 488 19 
7. Ξυλοτύµπου  363 358 99 5 1 
8. Άχνα 1904 1750 92 154 8 

  34237 19734 58 14503 42 
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Το ποσοστό 42% µολυσµένων αγροτεµαχίων στα Κοκκινοχώρια θεωρείται 
ψηλό, που προβληµατίζει το υπουργείο Γεωργίας της Κύπρου, όταν προ πάντων 
µιλούµε για την κύρια πατατοπαραγωγική περιοχή του νησιού. Τότε, εύλογο είναι το 
ερώτηµα για το πώς είναι δυνατό να συνεχίσει να παράγεται πατάτα στη περιοχή 
αυτή, µε τέτοια δεδοµένα!  

Την απάντηση την δίνει µια πιο λεπτοµερής ανάλυση των δεδοµένων της 
µολυσµένης έκτασης, που ευτυχώς διαφοροποιεί πλήρως το βαθµό του 
προβλήµατος και δίνει µια άλλη εικόνα στο όλο θέµα. ( βλέπε πιο κάτω Πίνακα ΙΙ). 
 
Πίνακας ΙΙ: Αναλυτικός κατάσταση αποτελεσµάτων επισκόπησης χρυσονη-µατώδη 

στα Κοκκινοχώρια (έτη 2000- 2006) 
 

Μολυσµ. 
Έκταση 

1-10 
κύστ/100γρ 

εδ 

11-20 
κύστ/100γρ 

εδ 

21-40 
κύστ/100γρ

εδ 

>41 
κύστ/100γρ. 

εδ α/α Χωριό Συνολ. 
Έκταση 

δεκ % δεκ % δεκ % δεκ % δεκ % 

1. Ορµήδεια 3327 2362 71 1450 43 356 11 403 12 153 5

5953 2991 50 2690 45 210 3,5 66 1 25 0,52.          α)υπερπρ. 
Ξυλοφάγου   
         β)µεσοπρ.   7156 4905 69 3417 48 863 12 411 6 214 3

3. Λιοπέτρι 5256 2247 43 1677 32 302 6 163 3 105 2

4. Σωτήρα 5698 1194 21 870 15 163 3 137 2,5 24 0,5

5. Αυγόρου 2551 488 19 372 14 77 3 31 1,2 8 0,3

6. Φρέναρος 2029 157 8 120 6 3 0,2 8 0,4 26 1,4
 

Τα πιο σοβαρά µολυσµένα µε το χρυσονηµατώδη χωριά είναι η Ορµήδεια, το 
Ξυλοφάγου και το Λιοπέτρι, µε ποσοστά σοβαρής µόλυνσης (>21 κύστεις/100γρ. 
εδάφους) να φτάνουν µέχρι 17% των εκτάσεων χωριού, βλ. Ορµήδεια.  Τα τρία αυτά 
χωριά βρίσκονται στην ίδια ευθεία, πλησίον της θάλασσας. Είναι τα χωριά µε την πιο 
έντονη καλλιέργεια της πατάτας που χρονολογείται πριν από το 1950. Μάλιστα 
υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις φύτευσης πατατών κατά δύο φορές τον ίδιο χρόνο στο 
ίδιο αγροτεµάχιο, συνθήκες ιδανικές για κατακόρυφη αύξηση του πληθυσµού του 
χρυσονηµατώδη. 

Μεταφορά των αποτελεσµάτων της επισκόπησης πάνω σε τοπογραφικούς 
χάρτες του Τµήµατος Κτηµατολογίου & Χωροµετρίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
δεικνύει καθαρά την ύπαρξη της µόλυνσης κατά κηλίδες. 
 
Πώς αντιµετώπισε η Κύπρος το πρόβληµα του χρυσονηµατώδη 
1. Με νοµικά µέσα. Εξέδωσε το σχετικό µε το χρυσονηµατώδη ∆ιάταγµα Κ.∆.Π. 

240/74. Παρόλο που το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
ενήργησε γρήγορα και αποφασιστικά για αντιµετώπιση του χρυσονηµατώδη, εν 
τούτοις η ακολουθήσασα τουρκική εισβολή στο νησί το 1974 ανέτρεψε όλα τα 
σχέδια και κατέστησε τούτο ανενεργό. Συνέπεια αυτής της κατάστασης ήταν ο 
χρυσονηµατώδης να εξαπλωθεί σε όλα τα χωριά των Κοκκινοχωριών.  

2. Με διεξαγωγή σωρείαν πειραµάτων µε τη χρήση νηµατοκτόνων φυτοφαρµάκων. 
Τα νηµατοκτόνα φυτοφάρµακα έφεραν πρόσκαιρα θετικά αποτελέσµατα, δεν 
µπόρεσαν όµως να λύσουν τελικά το πρόβληµα. 
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3. Phenological control. Η µέθοδος αυτή λειτούργησε στη πράξη µόνο στη 
περίπτωση παραγωγής µικρού µεγέθους κονδύλων πατατών, τύπου “babies” και 
αυτό πάνω σε µικρή κλίµακα. 

4. Ανθεκτικές ποικιλίες πατάτας ανθεκτικές σε διάφορους παθότυπους του 
παρασίτου. Τέτοιες ποικιλίες όπως Κάρα, Νίκολα, Ντάϊαµοντ, Ντίττα, Λιζέττα 
κλπ., εισήχθησαν και καλλιεργούνται στη Κύπρο εδώ και αρκετά χρόνια. Γι αυτό 
το θέµα προγραµµατίζεται ο εργαστηριακός καθορισµός των διαφόρων 
παθοτύπων  του χρυσονηµατώδη που υπάρχουν στη Κύπρο, για να 
αξιοποιηθούν και οι ανάλογες σε ανθεκτικότητα ποικιλίες πατατών. Το γεγονός ότι 
η Κύπρος εισήξε, κατά καιρούς, πατατόσπορο από πολλές πηγές, Ιρλανδία, 
Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερµανία, Γαλλία  κλπ, αντιλαµβάνεται κανείς το εύρος 
των παθοτύπων που θα υπάρχουν στο νησί. 

5.  Αναστροφή του εδάφους κατά τους καλοκαιρινούς µήνες για έκθεση των κύστεων 
του χρυσονηµατώδη στις ψηλές θερµοκρασίες που επικρατούν, µέχρι και 42°C, 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες στο νησί.     

6.  Φυτά παγίδες. ∆οκιµάστηκε στη περιοχή των Κοκκινοχωριών το φυτό Solanum 
sisymbrifolium κατά το 2004  και 2005, µε σχετικά καλά αποτελέσµατα στην 
εκκόλαψη των αυγών του χρυσονηµατώδη που στη συνέχεια όµως οι προνύµφες 
του παρασίτου καταστρέφονται, γιατί δεν µπορούν να τραφούν  πάνω στις ρίζες 
του φυτού ξενιστή.   

7.  Εφαρµογή αµειψισποράς για περίοδο από 3-5 χρόνια ανάλογα µε το βαθµό 
µόλυνσης κάθε αγροτεµαχίου.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
- Ο χρυσονηµατώδης της πατάτας, παρόλα τα µέτρα που κατά καιρούς έχει 

πάρει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία για αντιµετώπιση του, δεν κατέστη δυνατό να 
περιοριστεί. Μάλλον εξαπλώθηκε σε βαθµό που προκαλεί προβλήµατα τόσο 
στη παραγωγή όσο και στη διάθεση της πατάτας. 

- Η µείωση του βαθµού µόλυνσης των πατατοχώραφων από το 
χρυσονηµατώδη προϋποθέτει την συνδυασµένη εφαρµογή όλων των 
διαθέσιµων µεθόδων  καταπολέµησης του. 

-  Θα πρέπει να µάθουµε να ζούµε µε το πρόβληµα του Χρυσονηµατώδη σε 
σχέση µε την πατατοκαλλιέργεια, καταβάλλοντας παράλληλα προσπάθειες 
µικρότερης επέκτασης του σε γειτονικά αµόλυντα χωράφια. 

- Μέληµα µας η διατήρηση των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεµεσού και Πάφου 
  αµόλυντων από το χρυσονηµατώδη. 
- Το µέτρο της αµειψισποράς πρέπει να εφαρµοστεί υποχρεωτικά από όλους 

τους καλλιεργητές, που κτήµατά τους βρέθηκαν µετά από επίσηµη 
επισκόπηση ότι είναι µολυσµένα µε το χρυσονηµατώδη. 
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-------------- 
 
 

ABSTRACT 
The potato cyst nematode (PCN) was first detected at Xylophagou village of 

Kokkinochoria area (Famagusta District) in Cyprus, in 1973.  A survey of all potato 
fields in these villages was conducted and has been detected and delimited the areas 
of infestation. 

The distribution pattern of infestation fields indicates that the level of 
infestation by PCN ranges from 8-71%, depending of the village. 

A lot of measures have been taken, but a little can be done to control spread 
of PCN within already infested area.  Fortunately,  Nicosia , Pafos and Limassol 
Districts are free from PCN. Strict measures should be imposed to prevent ingress of 
PCN to these Districts. 
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Παρουσία και εποχιακή διακύµανση Ορθοπτέρων σε περιοχή  
της Πάρνηθας 

 
Σ.Α. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ και Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας, 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 118 55 Αθήνα 

 
 

Τα Ορθόπτερα αποτελούν έναν σοβαρό εχθρό για τις καλλιέργειες στην 
Ελλάδα και έχουν προκαλέσει πολλές φορές κατά το παρελθόν µεγάλες ζηµιές. Όταν 
αναπτύξουν υψηλούς πληθυσµούς µπορούν να καταναλώσουν µεγάλες ποσότητες 
φυτικής µάζας τόσο σε καλλιέργειες όσο και σε λιβάδια µε αυτοφυή βλάστηση. 

Η συγκεκριµένη εργασία αφορά την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της 
πανίδας των Ορθοπτέρων σε ορεινό λιβάδι κοντά στη θέση Μόλα, εντός του  εθνικού 
δρυµού της Πάρνηθας, σε υψόµετρο 1060m κατά την χρονική περίοδο Απρίλιος – 
∆εκέµβριος 2006. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν ανά δεκαήµερα 
διαστήµατα και τα δείγµατα λαµβάνονταν µε δίκτυ παγίδευσης διαµέτρου 35cm. Η 
ποιοτική ανάλυση έδειξε την παρουσία 12 ειδών Ορθοπτέρων τα οποία ανήκουν στις 
οικογένεις Acrididae (5 είδη), Tettigoniidae (5 είδη), Tetrigidae (1 είδος) και Gryllidae 
(1 είδος). Με βάση τα κριτήρια κυριαρχίας και συχνότητας το είδος Chorthippus 
biguttulus (Acrididae) βρέθηκε να είναι κυρίαρχο και σταθερό, το Euchorthippus 
pulvinatus (Acrididae) κυρίαρχο και συχνό, το Poecilimon propinquus (Tettigoniidae)  
κυρίαρχο και τυχαίο, το Pezotettix giornae (Acrididae) σηµαντικό και συχνό, τα 
Oedipoda caerulescens (Acrididae) και Platycleis albopunctata (Tettigoniidae)  
σηµαντικά και τυχαία ενώ τα υπόλοιπα βρέθηκαν να είναι ασήµαντα και τυχαία 
(πίνακας 1). Τα είδη της οικογένειας Tettigoniidae εµφανίζονται νωρίς την άνοιξη, 
αναπτύσσουν µεγάλες πληθυσµιακές πυκνότητες τον Μάιο και παύουν να 
ανευρίσκονται µέχρι τα τέλη του Ιουλίου. Τα είδη της οικογένειας Acrididae 
εµφανίζονται πιο αργά σε σχέση µε αυτά της οικογένειας Tettigoniidae, έχουν τις 
µεγαλύτερες πληθυσµιακες πυκνότητες την περίοδο Ιουνίου έως Αυγούστου και 
συνεχίζουν να ανευρίσκονται µέχρι τις αρχές του Οκτωβρίου. 

 
Πίνακας 1. Κυριαρχία και συχνότητα των πολυπληθέστερων ειδών Ορθοπτέρων 

Είδος % επί του συνόλου 
των Ορθοπτέρων Κυριαρχία Εµφάνιση %  Συχνότητα 

Chorthippus 
biguttulus 67,6 κυρίαρχο 71 σταθερό 

Euchorthippus 
pulvinatus 12,8 κυρίαρχο 34 συχνό 

Poecilimon 
propinquus 5,8 κυρίαρχο 16,5 τυχαίο 

Pezotettix giornae 3,9 σηµαντικό 27,5 συχνό 
Oedipoda 
caerulescens 3 σηµαντικό 16 τυχαίο 

Platycleis 
albopunctata 2,6 σηµαντικό 11 τυχαίο 

Ακολουθούν τα διαγράµµατα της εποχιακής διακύµανσης των πολυπληθέστερων 
ειδών Ορθοπτέρων: 
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∆ιάγραµµα 1. Εποχιακή διακύµανση του Chorthippus biguttulus (Acrididae)   
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∆ιάγραµµα 2. Εποχιακή διακύµανση του Euchorthippus pulvinatus (Acrididae) 
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Presence and seasonal appearence of Orthoptera in a region  
of Parnitha 

 
S.A. ANTONATOS and N.G. EMMANOUEL 

 
Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology 

Agricultural University of Athens 
 
 

The aim of this work is the qualitative and quantitative composition of the 
Orthoptera fauna in a region on the mountain Parnitha (altitude 1060m). The samples 

ere taken for the period April to December 2006 at 10 days intervals using sweep w
net. Twelve species were founded belonging to the families Acrididae (5 species), 
Tettigoniidae (5 species), Tetrigidae (1 species) and Gryllidae (1 species). According 
to the dominance and frequency criteria the species Chorthippus biguttulus 
(Acrididae) found dominant and constant, Euchorthippus pulvinatus (Acrididae) 
dominant and accessory, Poecilimon propinquus (Tettigoniidae) dominant and 
accidental, Pezotettix giornae (Acrididae) influent and accessory, Oedipoda 
caerulescens (Acrididae) and Platycleis albopunctata (Tettigoniidae) influent and 
accidental. All other species found to be recedent and accidental. The species 
belonging to the family Tettigoniidae appeared early in spring. They increased their 
population densities on May and stopped appearing on late July. On the contrary the 
species belonging to the family Acrididae were showed up later. They showed high 
population densities from June to August and stopped appearing on early October. 
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Μελέτη της εποχιακής εµφάνισης ειδών Ηµιπτέρων εντόµων της 
οικογένειας Miridae και προκαταρκτικά στοιχεία για την εκτίµηση 

της ζηµιάς που προκαλούν σε εσπεριδοειδή 
 

Σ. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ, ∆. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ, Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ και ∆. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ 
 

Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
 

Η εποχιακή εµφάνιση, το ύψος και η σύνθεση των πληθυσµών των Miridae 
καθώς αξιολόγηση της ικανότητάς τους να προκαλούν ζηµιά µελετήθηκαν σε 
καλλιέργειες εσπεριδοειδών του Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών στη Ν. Κίο. 
∆ειγµατοληψίες διεξάγονταν από αυτοφυή φυτά καθώς και µε τινάγµατα κλάδων από 
πορτοκαλιές και µανταρινιές, από τις 10 Μαρτίου έως τις 30 Μαΐου του  2006. σε κάθε 
δειγµατοληψία η παρουσία νυµφών και ακµαίων καταγραφόταν σε 10 φυτά από το 
κάθε είδος αυτοφυούς φυτού και σε 10 κλάδους πορτοκαλιάς και µανταρινιάς. 
Βρέθηκε ότι είδη Miridae υπήρχαν κυρίως στα αυτοφυή φυτά: Sinapis arvensis 
(Cruciferae) και Calendula arvensis (Asteraceae). Στα δένδρα πορτοκαλιάς και 
µανταρινιάς ο πληθυσµός των νυµφών παρουσίασε µέγιστο στις 30 Μαρτίου ενώ των 
ακµαίων στις 27 Απριλίου. Έντοµα Miridae καταγράφονταν επί των αυτοφυών και 
των δένδρων έως τις 24 Μαΐου. Η δυνατότητα των εντόµων αυτών να προκαλούν 
ζηµιά µελετήθηκε σε δένδρα πορτοκαλιάς. Για το σκοπό αυτό σε 4 δένδρα 
πορτοκαλιάς τοποθετήθηκαν από 2 κλωβοί από λεπτή µουσελίνα. Ο κάθε κλωβός 
είχε διάµετρο 25 και µήκος 70cm.  Σε κάθε δένδρο, στον ένα κλωβό τοποθετήθηκαν 4 
ενήλικα του είδους Miridae που σηµειώνονταν στο σινάπι, ενώ ο άλλος κλωβός 
χρησίµευε ως µάρτυρας. Οι κλωβοί τοποθετήθηκαν στις 19 Απριλίου και ελέχθησαν 
στις 27 Απριλίου, 8, 18 και 24 Μαΐου και τέλος στις 7 Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση 
καταγράφονταν τα αγονιµοποίητα και γονιµοποιηµένα άνθη, τα πεσµένα καρπίδια σε 
κάθε κλωβό αλλά και οι καρποί επί των δένδρων. Στους κλωβούς που είχαν εισαχθεί 
τα έντοµα από το σινάπι βρέθηκε πολύ µεγαλύτερο ποσοστό πεσµένων  
αγονιµοποίητων ανθέων σε σχέση µε το µάρτυρα. Επίσης, ο αριθµός των καρπών 
που έφεραν οι κλάδοι αλλά και ο αριθµός των καρπιδίων που βρέθηκαν πεσµένα 
στον κάθε κλωβό ήταν κατά πολύ µικρότερος στους κλωβούς που είχαν τοποθετηθεί 
άτοµα από το σινάπι. Εποµένως φαίνεται ότι το είδος αυτό µπορεί να προκαλέσει να 
είναι επιβλαβές στην πορτοκαλιά. 
 
 

-------------- 
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Studies on the seasonal abundance of phytophagous Hemipteran 
species and preliminary evaluation of their damage potential  

in citrus crops 
 

S. PANAGAKIS, D. PERDIKIS, A. TSAGARAKIS and D. LYKOURESSIS 
 

Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology 
Agricultural University of Athens 

 
 

The seasonal abundance of phytophagous Hemipteran species and 
preliminary evaluation of their damage potential were investigated in a citrus orchard. 
Samplings were undertaken on non-cultivated plants, orange and mandarin plants 
starting from 10th of March until 30th of May 2006. Mirids were mostly recorded on 
Sinapis arvensis (Cruciferae) and Calendula arvensis (Asteraceae) plants. The 
population of nymphs was highest on March 30 and that of adults on April 27. The 
damage was evaluated by enclosing stems of orange trees in mouslin cages. In each 
cage 4 adults found on Sinapis were introduced. In each case, mouslin cages without 
adults had been used as controls. In cages where mirids had been introduced a 
much higher number of dropped flowers was recorded. In these cages, the number of 
dropped fruits but also that of the fruits on the stems was also much reduced in 
comparison to the control cages. Thus, it seems that this insect might cause damage 
on orange trees.  
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Προσέγγιση στη διερεύνηση της ζηµιογόνου δράσης του εντόµου 
Marchalina hellenica (Gennadius)(Hemiptera: Margarodidae) 

στο πεύκο 
 

Σ.Γ. ΖΑΦΕΙΡΗ, Κ.Π. ΦΑΣΣΕΑΣ και Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
 

Τα τελευταία δέκα χρόνια το έντοµο Marchalina hellenica έχει απασχολήσει και 
εξακολουθεί να απασχολεί ποικιλοτρόπως τους επιστήµονες, τον µελισσοκοµικό 
κόσµο και κυρίως τον απλό πολίτη. 

Η πληροφόρηση που έχει δοθεί γι’ αυτό το έντοµο, από πολλές πηγές είναι 
κυρίως αρνητική, καθόσον αυτό θεωρείται ως ο µοναδικός παράγοντας της 
παρατηρούµενης και σε µαζική κλίµακα, ξήρανσης των πεύκων τα τελευταία χρόνια 
στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι µόνο. Το γεγονός αυτό έχει αποτελέσει το 
επίκεντρο επιστηµονικής αντιπαράθεσης. 

Ο σκοπός αυτής της µελέτης είναι διττός. Αφορά αφενός µεν στην κριτική 
παρουσίαση της µέχρι σήµερα, υπάρχουσας βιβλιογραφίας, σχετικά µε i) τη 
συστηµατική κατάταξη, ii) τη γεωγραφική εξάπλωση, iii) την επιλογή ξενιστών, iv) την 
οικονοµική σηµασία, v) τη µορφολογία, vi) τη βιολογία και vii) τη ζηµιογόνο δράση του 
εντόµου, αφετέρου δε στην προσέγγιση της διερεύνησης της πιθανής ζηµιογόνου 
δράσης του εντόµου στα πεύκα. Για τη διερεύνηση αυτή µελετήθηκαν i) η δυνατότητα 
εγκατάστασης του εντόµου σε λείο ή τραχύ φλοιό της πεύκης, ii) µικροσκοπικά 
παρασκευάσµατα για ενδεχόµενες ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του φλοιού του 
ξενιστή, ως συνέπεια του παρασιτισµού του εντόµου και iii) η πιθανή µηχανική βλάβη 
(διάρρηξη) του φλοιού του πεύκου από την παρατεταµένη παρουσία του εντόµου στις 
ρωγµές του φλοιού του ξενιστή αυτού.  

Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από το ερευνητικό µέρος της µελέτης είναι 
ότι:  
•  Το έντοµο στο 1ο και 2ο νυµφικό στάδιο δεν µπορεί να εγκατασταθεί σε φλοιό 
µε λείο ανάγλυφο και για την επιβίωσή και τη συνέχιση του βιολογικού του κύκλου 
είναι απαραίτητη η παρουσία ρυτιδώµατος ή και διάρρηξης (σκασίµατος) του φλοιού 
του πεύκου. 
• Το στιλέτο του εντόµου κινείται κάθετα εντός των ιστών του πεύκου, µέχρις 
ότου συναντήσει το στρώµα του ηθµού, οπότε και κινείται παράλληλα µε αυτό, χωρίς 
να φτάνει στα στοιχεία του ξύλου. Μέσω της διάτρησης των ηθµοκυττάρων, το έντοµο 
προφανώς τρέφεται από το χυµό που διακινείται εντός αυτών. 
• ∆εν παρατηρείται διεύρυνση των αρχικών ρυτιδωµάτων του φλοιού στις θέσεις 
εγκατάστασης των εντόµων. Εποµένως οι παρατηρούµενες διευρύνσεις των 
ρυτιδωµάτων και των διαρρήξεων του φλοιού φαίνεται να αφορούν φυσική διεργασία 
της πεύκης. 

Παράλληλα γίνεται αναφορά σε παρατηρήσεις σχετικά µε τη συµπεριφορά και 
τη βιολογία του εντόµου, οι οποίες συγκρίνονται µε την υπάρχουσα γνώση, ενώ στο 
τέλος της µελέτης παρατίθενται προτάσεις για την περαιτέρω διερεύνηση των 
θεµάτων που αφορούν στο έντοµο και στην πεύκη. 
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An approach to the investigation of the Marchalina hellenica 
(Gennadius) (Hemiptera: Margarodidae) in pine 

 
S.G. ZAFIRI, C.P. FASSEAS and N.G. EMMANOUEL 

 
Agricultural University of Athens 

 
 

The aim of this study is double. On the one hand, it concerns about the peer 
and critical review of the bibliography which exists until now, regard to: i) the 
taxonomy, ii) the geographical distribution, iii) the host trees, iv) the importance in 
apiculture, v) the morphology, vi) the biology and vii) the possible harmful effect of 
the insect. On the other hand it concerns the investigative approach of the potential 
harmful effect. 

For this research, there were studied: i) the insect’s capability of establishment 
in smooth or in rough bark of the pine trees, ii) microscopic bark sections for 
observation of possible tissue-pathological alterations of the host’s bark, as a result 
of the insect’s establishment and iii) the potential mechanical damage (widening) of 
the pine bark, due to the prolonged presence of the insect in the bark cracks or 
crevices of the pine. 

The conclusions of this research are that: 
• The 1st and 2nd nymphal stages can’t install in bark with smooth surface and 

that the presence of cracks or scales of the bark are necessary for its survival 
and continuation of its biological cycle. 

• The insect’s stylet moves vertically through the pine’s tissues to the layer of 
phloem, where it moves in parallel, without reaching the xylem. The insect 
apparently feeds from the sap, which runs through the phloem cells, by pricking 
them. 

•  No widening of the initial bark cracks, are observed in the positions of the 
insect’s establishment. Therefore, any observed crack enlargement of the bark is 
seemed to concern natural functions of the pine trees. 

Collaterally, mentions of observations are made in respect to the behavior and 
the biology of the insect, which are compared with the existing knowledge, while in 
the end of the study, proposals are given about the furthermore research in subjects 
concerning the insect and the pine. 
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Επίδραση του φύλου, της ηλικίας και της τροφής σε συλλήψεις της 
µύγας της Μεσογείου (Diptera: Tephritidae) σε τροφικές παγίδες 

 
N.A. ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ1, N.Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ2, B.I. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ1 και I.B. ΗΛΙΑ∆ΗΣ1 

 
¹Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, Γεωπονική Σχολή,  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
²Εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 
 

Ένα από τα αποτελεσµατικότερα συστήµατα παγίδευσης για τη µύγα της 
Μεσογείου, Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae), που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 
χρόνια περιλαµβάνει την παγίδα τύπου McPhail µε ελκυστικό τις ουσίες οξικό 
αµµώνιο και τριµεθυλαµίνη. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση του 
φύλου, της ηλικίας και δύο ειδών τροφής στην ανταπόκριση του εντόµου στην παγίδα 
αυτή. Χρησιµοποιήθηκαν ενήλικα τεσσάρων διαφορετικών ηλικιών που είχαν τραφεί 
είτε µόνο σε ζάχαρη είτε σε µίγµα ζάχαρης και υδρολυµένης πρωτεΐνης. Προκειµένου 
να πραγµατοποιηθεί µια δοκιµή, αρσενικά και θηλυκά µιας ορισµένης ηλικίας 
εξαπολύονταν σε ένα κλουβί υπαίθρου που περιείχε ένα νεαρό δενδρύλλιο Ficus 
benjamina. Στο κλουβί τοποθετούνταν µια παγίδα και µια ώρα αργότερα 
καταµετρούνταν ο αριθµός των αρσενικών και θηλυκών που είχαν συλληφθεί. 

Το φύλο δεν επηρέασε τις συλλήψεις αφού ο αριθµός αρσενικών και θηλυκών 
που καταµετρήθηκαν στις παγίδες ήταν παρόµοιος. Αντίθετα σηµαντική ήταν η 
επίδραση της τροφής και της ηλικίας των εντόµων, καθώς επίσης και η 
αλληλοεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων. Τα έντοµα που είχαν τραφεί µόνο σε 
ζάχαρη προσελκύονταν σε πολύ µεγαλύτερους αριθµούς σε σχέση µε εκείνα που 
είχαν τραφεί σε µίγµα πρωτεΐνης και ζάχαρης. Στα έντοµα που τρέφονταν µε 
πρωτεΐνη οι συλλήψεις ήταν υψηλότερες σε ενήλικα ηλικίας 1-5 ηµερών και σταδιακά 
µειώνονταν σε µεγαλύτερες ηλικίες. Αντίθετα, σε εκείνα που είχαν τραφεί σε ζάχαρη η 
προσέλκυση ήταν υψηλότερη στις ενδιάµεσες ηλικίες (10-25 ηµέρες).  

Σχολιάζεται η σηµασία των αποτελεσµάτων µας για την αποτελεσµατικότερη 
παγίδευση της µύγας της Μεσογείου. 
 

-------------- 
 
 

Effect of sex, age and type of food on the response of Ceratitis 
capitata (Diptera: Tephritidae) to food-baited traps 

 
N.A. KOULOUSSIS¹, N.T. PAPADOPOULOS², B.I. KATSOYANNOS¹ and J.V. ILIADIS¹ 

 
¹Laboratory of Applied Zoology and Parasitology, School of Agriculture, 

Aristotle University of Thessaloniki 
²Laboratory of Entomology and Agricultural Zoology, Department of Crop Production and Rural 

Environment, University of Thessaly 
 
 

We studied the effect of sex, age and two types of food on the response of 
Ceratits capitata (Diptera: Tephritidae) to McPhail type traps baited with a synthetic 
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lure consisting of ammonium acetate and trimethylamine. The flies used were fed on 
either only sugar or a mixture of yeast hydrolysate and sugar. To conduct a test, 
adults of a certain age class were introduced into a field cage that housed a potted 
Ficus benjamina tree. A trap was suspended from the ceiling of the cage and after 
one hour the number of captured flies was counted. Results showed that sex had no 
effect on captures. In contrast, the type of food had a pronounced effect, since flies 
fed only on sugar were captured in much higher numbers than those fed on a full 
diet. Captures were also significantly influenced by adult age. In protein-fed flies 
response was high in ages of 1-5 days and progressively declined as flies aged. Ιn 
sugar-fed flies captures were highest in ages of 10-25 days and lower in younger or 
older ages.  
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Επίδραση φεροµονών φύλου Λεπιδοπτέρων στη συµπεριφορά  
του παρασιτοειδούς Trichogramma oleae  

(Hymenoptera: Trichogrammidae) 
 

Π. ΜΥΛΩΝΑΣ1,3, Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ1, H. ABDELGADER2 και Β. ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ1 

 
1 ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος", Ινστιτούτο Βιολογίας, Εργαστήριο Χηµικής Οικολογίας και Φυσικών 

Προϊόντων, Α. Παρασκευή 153 10 Αθήνα. 
2 Agric. Res. Corp., Crop Protection Res. Ctr., Entomology Section, P.O. Box 126, Wadmedani, 

Sudan. 
3Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέµησης, Τµήµα Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας,  

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Στ. ∆έλτα 8, 14561 Κηφισιά 
 
 

Σηµειοχηµικές ουσίες εκλυόµενες από φυτά ή έντοµα βοηθούν τους φυσικούς 
εχθρούς τους να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τους ξενιστές τους. Συνεπώς, η 
γνώση  των χηµικών αυτών ουσιών και του λειτουργικού τους ρόλου είναι σηµαντική 
στο σχεδιασµό προγραµµάτων βιολογικού ελέγχου πληθυσµών εντόµων. Το 
ωοπαρασιτοειδές Trichogramma oleae , παρασιτεί αυγά λεπιδοπτέρων εχθρών της 
ελιάς. Στα πλαίσια  προγράµµατος ολοκληρωµένης διαχείρισης λεπιδοπτέρων 
εχθρών της ελιάς βασιζόµενο σε φυσικούς εχθρούς και στη χρήση φεροµονών 
µελετήθηκε η πιθανή επίδραση των φεροµονών φύλου των εντόµων Prays oleae, και 
Palpita unionalis στη συµπεριφορά του παρασιτοειδούς T. oleae. Οι φεροµόνες που 
µελετήθηκαν εφαρµόστηκαν σε εύρος συγκεντρώσεων 0,001-1mg σε βιοδοκιµές 
επιλογής σε ανοιχτή αρένα και ολφακτόµετρο τύπου Υ (συµπεριφορά απόκρισης),  
και σε τρυβλία Petri (ωοτοκία σε αυγά του είδους Sitotroga cereallela). Οι βιοδοκιµές 
έδειξαν ότι οι φεροµόνες στις υψηλές συγκεντρώσεις δρουν απωθητικά για το 
παρασιτοειδές. Αντίθετα, σε χαµηλές συγκεντρώσεις που πλησιάζουν τα επίπεδα 
που εκλύουν τα έντοµα, η αντίδραση των παρασιτοειδών είναι είτε ουδέτερη, είτε 
προσελκύονται από ορισµένες ουσίες που δοκιµάστηκαν. Η επίδραση των 
φεροµονών στη συµπεριφορά των παρασιτοειδών θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
όταν πρόκειται να εφαρµοσθούν σε συνδυασµό µε τη µέθοδο παρεµπόδισης της 
σύζευξης για τον έλεγχο του πληθυσµού των εντόµων ξενιστών τους.  
 
 

-------------- 
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Kairomonal effect of sex pheromone components from Prays oleae, 
and Palpita unionalis to Trichogramma oleae 

 
P. MILONAS1, *, M.A. KONSTANTOPOULOU1, H. ABDELGADER2 and B.E. MAZOMENOS1, ** 

 
1Chemical Ecology and Natural Products Laboratory, Institute of Biology, NCSR "Demokritos",  

Ag. Paraskevi 153 10, Attikis Greece 
2 Agric. Res. Corp., Crop Protection Res. Ctr., Entomology Section, P.O. Box 126, Wadmedani, 

Sudan. 
*Current address: Benaki Phytopathological Institute, Department of Entomology,  

8 S. Delta str., 14561 Kifissia, Attikis Greece 
**Current address: Novagrica Hellas  S.A. 10-12 Gravias st. 10 678 Athens Greece 

 
 

The effect of the sex pheromone components of the lepidopteran olive pests 
Prays oleae (Lepidoptera, Yponomeutidae) and Palpita unionalis (Lepidoptera, 
Pyralidae) and several olive plant volatiles on the foraging behaviour of 
Trichogramma oleae (Hymenoptera, Trichogrammatidae) was studied under 
laboratory conditions. The response of T. oleae wasps to (Z)-7-tetradecenal and (E)-
11-hexadecenal, major sex pheromone components of P. oleae and P. unionalis 
respectively, depended on the dose of the pheromone used in olfactometer bioassay. 
For (E)-11-hexadecenal, wasps exhibited maximum attraction (70%) when exposed 
to 1 µg, while for (Z)-7-tetredecenal, a higher dose of 100 µg was required to elicit 
80% attraction. (E)-11-hexadecenyl acetate a second sex pheromone component of 
P. unionalis and the binary blend of (E)-11-hexadenal: (E)-11-hexadecenyl acetate 
was not attractive at these doses. Egg parasitism by T. oleae decreased as the dose, 
of the pheromone components applied, increased. A trend of positive olfactory 
response to wasps was observed when linalool, (E)-2-hexanone and (E)-2-heptenol, 
present in olive plant volatiles, were tested. The results showed that enhancement of 
the searching ability and parasitism rate of T. oleae depends on the dose of 
pheromone present in the environment.  
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Φαινολογία του Lygus gemellatus (Hemiptera: Miridae) σε φυτά 
τεσσάρων ποικιλιών βαµβακιού στη Βόρεια Ελλάδα 

 
Γ.Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ, Γ.Κ. ΜΥΡΩΝΙ∆ΗΣ και Μ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΟΥΛΤΑΝΗ 

 
Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Ζωολογίας & Παρασιτολογίας, Γεωπονική Σχολή,  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 
email: matilda@agro.auth.gr  

 
 

Τα έντοµα του γένους Lygus (Hemiptera: Miridae) συγκαταλέγονται µεταξύ 
των σπουδαιότερων εχθρών της βαµβακοκαλλιέργειας σε παγκόσµια κλίµακα. Η 
ζηµιά που προκαλείται στα φυτά βαµβακιού οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
καταστροφή των µικρών χτενιών µε µήκος µικρότερο των 5mm. Τα άτοµα του Lygus 
τρυπούν τα χτένια και καταστρέφουν τους ανθήρες και άλλους εσωτερικά 
αναπτυσσόµενους ιστούς του οφθαλµού (πέταλα και ύπερο). Τα χτένια ξεραίνονται, 
αποκτούν καστανό χρώµα και τελικά πέφτουν σε µία ή δύο ηµέρες αφήνοντας µία 
χαρακτηριστική ουλή. Τα µεγαλύτερα χτένια µπορεί να παραµείνουν πάνω στο φυτό 
αν η προσβολή δεν είναι τόσο εκτεταµένη.  

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η παρουσία νυµφών και ενηλίκων ατόµων 
του είδους Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer) (Hemiptera: Miridae) στις ποικιλίες 
βαµβακιού Χριστίνα, Sandra, Millenium και Assos, προκειµένου να αξιολογηθούν 
πιθανές διαφορές µεταξύ τους στην ικανότητα προσέλκυσης ατόµων του εντόµου και 
στην προκαλούµενη από αυτά προσβολή. Η επιλογή των ποικιλιών έγινε µε κριτήριο 
τη µεγάλη προτίµησή τους από τους παραγωγούς. Τα πειράµατα 
πραγµατοποιήθηκαν την καλλιεργητική περίοδο του έτους 2005 στην περιοχή του 
∆ήµου Σκοτούσσης του Ν. Σερρών σε δύο πειραµατικά αγροτεµάχια µε δύο 
διαφορετικές δειγµατοληπτικές µεθόδους. Στο πρώτο αγροτεµάχιο µε οπτική 
παρατήρηση και στο δεύτερο µε αφαίρεση των φυτών βαµβακιού από τον αγρό, 
τοποθέτησή τους σε σάκους και εξέτασή τους στο εργαστήριο µε παράλληλη 
καταγραφή του αριθµού των προσβεβληµένων χτενιών από το έντοµο. Κάθε 
αγροτεµάχιο χωρίστηκε σε 16 πειραµατικά τεµάχια, 4 για κάθε ποικιλία βαµβακιού. Η 
κατανοµή των ποικιλιών στα αγροτεµάχια έγινε ακολουθώντας πλήρως 
τυχαιοποιηµένο σχέδιο. Η ανά εβδοµάδα δειγµατοληπτική παρατήρηση των φυτών 
άρχισε στις 10/6/05 και σταµάτησε στις 10/9/05. Έγιναν συνολικά 13 δειγµατοληψίες. 

Για την καλλιεργητική περίοδο του 2005 στο Ν. Σερρών, ο πληθυσµός του L. 
gemellatus κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα. Ο µεγαλύτερος πληθυσµός L. gemellatus 
εµφανίστηκε τον Ιούλιο ενώ στα τέλη Αυγούστου µε αρχές Σεπτεµβρίου είχαµε την 
επανεµφάνιση χαµηλών πληθυσµών του εντόµου. Το µέγιστο της παρουσίας των 
νυµφών του εντόµου µε τη µέθοδο της οπτικής παρατήρησης εµφανίστηκε στις 8-
15/7/05 και των ενηλίκων µία εβδοµάδα αργότερα 15-21/7/05. Ένα δεύτερο, 
µικρότερο µέγιστο παρουσίας νυµφών και ενηλίκων εντοπίστηκε στις 27/8/05 και 
3/9/05 αντίστοιχα. Τα δύο αυτά µέγιστα µαρτυρούν την ύπαρξη πιθανότατα δύο 
γενεών του εντόµου στην περιοχή για την καλλιέργεια του βαµβακιού. Οι 4 ποικιλίες 
εµφάνισαν διαφορετικά επίπεδα παρουσίας ενηλίκων ατόµων του εντόµου L. 
gemellatus. Τα ενήλικα άτοµα που εντοπίστηκαν στην ποικιλία Χριστίνα ήταν 
περισσότερα από τα ενήλικα που βρέθηκαν στις άλλες ποικιλίες. Ακολούθησαν οι 
ποικιλίες Millenium και Αssos και τη µικρότερη παρουσία ενηλίκων εµφάνισε η 
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Sandra. Η παρουσία των νυµφών δεν διαφοροποιήθηκε στατιστικώς σηµαντικά 
µεταξύ των ποικιλιών. 

Η µέθοδος της κοπής των φυτών δεν έδωσε αντιπροσωπευτική εικόνα της 
παρουσίας των ενηλίκων ατόµων στον αγρό ενώ κατέγραψε την µέγιστη παρουσία 
των νυµφών στις 21/7/05. Η ηµεροµηνία όπου παρουσιάστηκε ο µέγιστος αριθµός 
νυµφών συνέπεσε µε την εµφάνιση των περισσότερων προσβεβληµένων χτενιών 
ανά φυτό. Η εξέλιξη της προσβολής στις 4 ποικιλίες ήταν ανάλογη της παρουσίας 
των νυµφών σε κάθε ποικιλία. Τη µεγαλύτερη προσβολή εµφάνισαν οι ποικιλίες 
Millenium και Χριστίνα και ακολούθησαν οι Assos και Sandra. Το µέγιστο των 
προσβεβληµένων χτενιών στις ποικιλίες Χριστίνα και Assos εντοπίστηκε στις 21/7/05 
και στις Millenium και Sandra στην επόµενη δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε 
την 1/8/05. 

Από τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας συµπεραίνεται ότι η κρίσιµη 
περίοδος πρόκλησης ζηµιάς στα βαµβακόφυτα από το έντοµο L. gemellatus ήταν το 
δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου. Ακόµη, και µε τις δύο µεθόδους δειγµατοληψίας 
η ποικιλία Χριστίνα συγκέντρωσε το µεγαλύτερο αριθµό ατόµων του L. gemellatus και 
ακολούθησαν οι Millenium, Assos και Sandra, γεγονός που εξηγείται από τα 
διαφορετικά µορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των φυτών της κάθε 
ποικιλίας. Η ποικιλία Χριστίνα φέρει τις περισσότερες τρίχες ανά µονάδα επιφάνειας 
φυτικού ιστού και ακολουθούν οι ποικιλίες Millenium, Assos και Sandra. Όσον αφορά 
στα νεκτάρια, περισσότερα διέθεταν οι ποικιλίες Χριστίνα και Millenium και 
ακολούθησαν οι Sandra και Assos µε περίπου τον ίδιο αριθµό νεκταρίων ανά φύλλο.  
 
 

-------------- 
 
 

Phenology of Lygus gemellatus (Hemiptera: Miridae) on plants of 
four cotton varieties in Northen Greece 
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Laboratory of Applied Zoology and Parasitology, Faculty of Agriculture,  

Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece 
email: matilda@agro.auth.gr  

 
 

Lygus bugs are a major pest of cotton. Losses are due to the destruction of 
squares less than 5mm long. Lygus bugs pierce the squares and consume anthers 
and other tissues. The squares then shrivel, turn brown and drop from the plant. In 
Northern Greece the dominant species is Lygus gemellatus. In this study, the 
presence of nymphs and adults of L. gemellatus in four cotton varieties, named 
Christina, Sandra, Millenium and Assos, was examined in order to assess them 
according to their resistance in the insect infestation. The estimation of the 
abundance was conducted using two methods of sampling, direct observation of 
individual cotton plants in the field and whole plant removal (direct observation of 
single plants placed in plastic bags and processed in the laboratory) at two different 
test fields, located in Northern Greece. Additionally, the number of damaged squares 
was recorded. Sampling was carried out weekly between mid June and mid 

 112

mailto:matilda@agro.auth.gr


Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

September. With the first method of sampling, two peaks in population of L. 
gemellatus were observed, one in mid July and a second in late August or early 
September. Probably L. gemellatus has two generations on cotton. The Christina 
variety attracted the highest number of adults of L. gemellatus, followed by Millenium 
and Αssos, whereas the lowest number was observed in Sandra variety. By 
inspection of plants, the highest number of nymphs was recorded in 21/7/05. On this 
date was also recorded the highest number of infested squares. The infestation was 
significant correlated with the number of nymphs. The most severe attack was found 
in Millenium and Christina varieties. In both cases, it was found that the cotton plants 
were susceptible to injury during the last two weeks of July. Moreover, Christina 
variety is affected more, probably due to denser trichome and more nectaries per leaf 
unit. 
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Προτίµηση ωοτοκίας του Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: 
Noctuidae) σε αυτοφυή και καλλιεργούµενα φυτά  
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Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, Γεωπονική Σχολή 
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Το Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae) αποτελεί ένα σηµαντικό 
εχθρό αυτοφυών και καλλιεργούµενων φυτών. Στην Ελλάδα, το έντοµο έχει 3-4 
γενεές το έτος και διαχειµάζει ως προνύµφη τελευταίου σταδίου στα υπολείµµατα της 
καλλιέργειας. Τα ενήλικα θηλυκά της 1ης γενεάς εµφανίζονται περί τα τέλη Μαρτίου µε 
αρχές Μαΐου και ωοτοκούν στην εσωτερική επιφάνεια του κολεού των φύλλων. Οι 
νεοεκκολαπτόµενες προνύµφες τρέφονται αρχικά µε το φύλλωµα, ενώ στη συνέχεια 
εισέρχονται εντός του βλαστού όπου και ορύσσουν στοά. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας ήταν η µελέτη της προτίµησης ωοτοκίας του S. nonagrioides σε 
καλλιεργούµενα και αυτοφυή φυτά. Τα καλλιεργούµενα φυτά που µελετήθηκαν είναι 
το γλυκό σόργο (Sorghum bicolor L. Moench) και ο αραβόσιτος (Zea mays L.) και το 
αυτοφυές φυτό βέλιουρας (Sorghum halepense L.). Έγιναν πειράµατα χωρίς επιλογή 
καθώς και διπλής επιλογής. Ως υπόστρωµα ωοτοκίας χρησιµοποιήθηκαν νεαρά 
φυτά, τα οποία έφεραν 4 έως 6 φύλλα. Σε κάθε µεταχείριση χρησιµοποιήθηκαν 
συνολικά 10 ζεύγη εντόµων. Στα πειράµατα χωρίς επιλογή τα ενήλικα άτοµα αµέσως 
µετά την έξοδό τους τοποθετήθηκαν ανά ζεύγη εντός πλαστικών κυλινδρικών 
κλουβιών, τα οποία περιείχαν από ένα φυτό σε γλαστράκι και βαµβάκι εµποτισµένο 
µε διάλυµα ζάχαρης 20%. Στα πειράµατα διπλής επιλογής χρησιµοποιήθηκαν ξύλινα 
τετράγωνα κλουβιά, τα οποία περιείχαν δύο διαφορετικά φυτά σε γλαστράκια σε 
όλους τους δυνατούς συνδυασµούς και ως τροφή διάλυµα ζάχαρης 20% εµποτισµένο 
σε βαµβάκι. Καθηµερινά γινόταν έλεγχος των νεαρών φυτών και καταγραφόταν ο 
αριθµός των αυγών που απέθετε το θηλυκό µέχρι το τέλος της ζωής του. 

Στα πειράµατα χωρίς επιλογή παρατηρήθηκε ότι ο µέσος αριθµός αυγών που 
αποτέθηκε από τα θηλυκά του S. nonagrioides στα νεαρά φυτά του αραβοσίτου και 
του γλυκού σόργου ήταν σηµαντικά µεγαλύτερος (280.6 ± 22.0 και 282.5 ± 22.0 
αντίστοιχα) σε σχέση µε αυτόν του βέλιουρα (205.9 ±19.0). Αν και ο µέσος αριθµός 
αυγών που αποτέθηκε στο γλυκό σόργο ήταν ελαφρώς µεγαλύτερος σε σύγκριση µε 
αυτόν στον αραβοσίτου, ωστόσο η διαφορά δεν ήταν σηµαντική. Όσον αφορά στα 
πειράµατα διπλής επιλογής, σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός αυγών ανά φυτό 
καταγράφηκε στον αραβόσιτο και το γλυκό σόργο από ότι στο βέλιουρα. Στο 
συνδυασµό του αραβοσίτου µε το γλυκό σόργο, παρόλο που παρατηρήθηκε µία τάση 
των θηλυκών να γεννήσουν περισσότερα αυγά στον αραβόσιτο, εντούτοις δεν 
υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά. Εποµένως το S. nonagrioides εµφανίζει 
παρόµοια προτίµηση ωοτοκίας τόσο στον αραβόσιτο όσο και στο γλυκό σόργο. Αυτό 
είναι εµφανές και από τα πειράµατα διπλής επιλογής, όπου στο συνδυασµό του 
αραβοσίτου και γλυκού σόργου δεν παρατηρήθηκε διαφορά ως προς τον αριθµό των 
αυγών που αποτέθηκαν από τα θηλυκά. 
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Oviposition preference of Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: 
Noctuidae) in wild and cultivated plants 
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Laboratory experiments were conducted to investigate the oviposition 
preference of S. nonagrioides among wild and cultivated plants. Young plants of 
maize (Zea mays L.), sweet sorghum (Sorghum bicolor L.) and johnsongrass 
(Sorghum halepense L.) were used for the tests. No choice and two choice 
experiments were conducted in all possible combinations. Regarding the no choice 
experiments, the mean number of eggs which was oviposited on young plants was 
significantly lower on johnsongrass (205.8 ±19.0) than on maize and sweet sorghum 
(280.6±22.0 and 282.5±22.0 respectively). No appreciable differences were observed 
between maize and sweet sorghum. As far as the two choice experiments are 
concerned significant differences were observed regarding the combinations of 
maize-johnsongrass and sweet sorghum- johnsongrass. In both combinations 
females preferred to lay eggs either on maize or on sweet sorghum in contrast to 
johnsongrass. No differences were observed for the combination of maize and sweet 
sorghum. Our results suggest that S. nonagrioides shows a similar oviposition 
preference both in maize and in sweet sorghum. This is a very interesting finding for 
the cultivation of sweet sorghum, but more detailed experiments are needed. 
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Ο ρόλος των αλευρωδών (Homoptera: Aleyrodidae) και των αφίδων 
(Homoptera: Aphididae) στη µετάδοση φυτικών ιώσεων 

στην Κύπρο 
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1Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λεµεσός 
2Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία 

 
 

Στην εργασία αυτή γίνεται µια σύντοµη ανασκόπηση µακροχρόνιας έρευνας 
που διεξάγεται στην Κύπρο αναφορικά µε την επιδηµιολογία και αντιµετώπιση δυο 
µεγάλων οµάδων εντοµοµεταδιδόµενων ιών. 
 
1.  Αλευρωδοµεταδιδόµενοι ιοί  

Η εργασία αφορά κυρίως τον Αλευρώδη του καπνού (Bemisia tabaci 
Gennadius) και τον Ιό του κίτρινου καρουλιάσµατος των φύλλων της τοµάτας 
(Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV).  Ο ιός αυτός επισηµάνθηκε για πρώτη φορά 
στην Κύπρο το 1974 και έκτοτε αποτελεί το σοβαρότερο πρόβληµα φυτοπροστασίας 
στην τοµατοκαλλιέργεια της χώρας.  Λόγω της µεγάλης οικονοµικής του σηµασίας 
απετέλεσε αντικείµενο πολλών µελετών, οι οποίες στην αρχή επικεντρώθηκαν στην 
ταυτοποίηση του ιού, την πειραµατική επιβεβαίωση της µετάδοσης του µε τον 
αλευρώδη B. tabaci και τις σχέσεις ιού-φορέα (Ioannou 1985α).  Στη συνέχεια έγιναν 
µελέτες για την εκτίµηση των ζηµιών και τη δηµιουργία ανθεκτικών ποικιλιών, τον 
προσδιορισµό των ξενιστών και ασυµπτωµατικών φορέων του ιού και, τέλος, την 
επιδηµιολογία και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος (Ioannou 1987, 
Ioannou & Iordanou 1985α, 1985β).   

Η περίοδος δραστηριότητας του τέλειου εντόµου συνήθως επεκτείνεται από το 
τέλος Απριλίου µέχρι τις αρχές ∆εκεµβρίου, µε µέγιστο κατά τους ξηροθερµικούς 
καλοκαιρινούς µήνες (Ιούνιο-Σεπτέµβριο). Φυτείες τοµάτας που µεταφυτεύονται κατά 
την περίοδο αυτή παρουσιάζουν την ψηλότερη προσβολή και τις σοβαρότερες ζηµιές 
από τον ιό ενώ, αντίθετα, οι χειµερινές φυτείες συνήθως διαφεύγουν εντελώς την 
προσβολή.  Στις ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές φυτείες η προσβολή είναι ενδιάµεση 
και µειώνεται µε την όσο το δυνατό πρωϊµότερη ή οψιµότερη φύτευση, αντίστοιχα.  
Το εύρος ξενιστών του ιού καλύπτει γύρω στα 15 φυτικά είδη  αλλά στη φύση ο ιός 
ολοκληρώνει το βιολογικό του κύκλο πάνω στις αλληλοεπικαλυπτόµενες 
τοµατοφυτείες (Ioannou et al. 1987). 

Με βάση τα πιο πάνω επιδηµιολογικά δεδοµένα διαµορφώθηκε πρόγραµµα 
ολοκληρωµένης αντιµετώπισης µε τα ακόλουθα µέτρα: (α) παραγωγή υγιών 
σποροφύτων, (β) κατάλληλη εποχή φύτευσης,  (γ) εξάλειψη των εστιών µόλυνσης, 
(δ) χρήση εντοµοστεγών δικτύων, (ε) ανεκτικές ποικιλίες και (στ) χηµική 
καταπολέµηση του αλευρώδη-φορέα. 

 
2.  Αφιδοµεταδιδόµενοι ιοί και παραγωγή παρατοσπόρου 

Οι προσπάθειες για παραγωγή πατατόσπορου στην Κύπρο άρχισαν τη 
δεκαετία του 1980 µε ένα απλό σύστηµα σποροπαραγωγής (πολλαπλασιασµός 
εισαγόµενου πατατόσπορου) και συνεχίζονται µέχρι σήµερα µε τη χρήση νεότερων 
βιοτεχνολογικών µεθόδων. Στα πλαίσια αυτά έγινε µια συστηµατική µελέτη των 

 116



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

αφίδων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου.  ∆ιαπιστώθηκε ότι οι ορεινές περιοχές 
παρουσίαζαν ψηλότερους συνολικούς πληθυσµούς αφίδων αλλά και πράσινης 
αφίδας, Myzus persicae Sulzer, από τις πεδινές.  Οι χαµηλότεροι πληθυσµοί 
παρατηρήθηκαν στις παράκτιες περιοχές (Ioannou & Iordanou, 1987). Σε όλες τις 
περιοχές υπήρχαν σηµαντικές εποχιακές διακυµάνσεις, µε µια κύρια περίοδο αιχµής 
κατά την Άνοιξη (Απρίλιος-Μάιος) και µια δευτερεύουσα κατά το Φθινόπωρο.  
Κυριότεροι ιοί ήσαν ο Ιός του Καρουλιάσµατος των φύλλων (Potato leaf roll virus, 
PLRV) και ο Ιός Y (Potato virus Υ, PVY) (Ioannou & Vakis, 1988).  Και για τους δύο, 
υπήρχε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των πληθυσµών της πτερωτής µορφής της 
πράσινης αφίδας και του βαθµού εξάπλωσης της ασθένειας (Ioannou 1989α).  Τα 
δεδοµένα αυτά επιτρέπουν την πρόβλεψη του κινδύνου που διατρέχουν οι φυτείες 
πατατοσπόρου από τις ιώσεις µέσω της παρακολούθησης των πληθυσµών της 
πτερωτής πράσινης αφίδας. 

Με βάση τα πιο πάνω επιδηµιολογικά δεδοµένα, διαµορφώθηκε πρόγραµµα 
ολοκληρωµένης διαχείρισης αφίδων και ιώσεων σε φυτείες πατατοσπόρου που 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα: (α) επιλογή κατάλληλων περιοχών 
σποροπαραγωγής, (β) αµειψισπορά, (γ) αποµόνωση από εµπορικές φυτείες, (δ) 
χρησιµοποίηση υγιών ολόκληρων και καλά προβλαστηµένων µητρικών κονδύλων, (ε) 
εκρίζωση προσβεβληµένων φυτών (roguing), (στ) χηµική καταπολέµηση αφίδων ή 
εφαρµογή ορυκτελαίων, ως συµπληρωµατικό µέτρο (Ioannou,  1989β). 
 
3.  Summary 

This paper presents very briefly the results of long-term studies carried out in 
Cyprus with regard to whitefly and aphid-borne viruses on tomato and potato, 
respectively. 
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Ο καθηγητής Γεώργιος Π. Γεωργίου και το έργο του 
 

ΜΙΝΩΣ Ε. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ 
 

Πεύκη Αττικής 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, 
 

Ανάµεσα στα καθήκοντα ενός επιστήµονα, όταν κρίνει ότι είναι έτοιµος γι’ 
αυτό, είναι ν α προβάλλει το έργο και την προσωπικότητα διακεκριµένων 
επιστηµόνων του κλάδου του, αφενός σε οµιλίες ή σε γραπτά κείµενά του, και 
αφετέρου µε κατάλληλες εκδηλώσεις προς τιµήν τους, ιδιαίτερα δε όταν οι 
επιστήµονες αυτοί είναι συµπατριώτες του. Τέτοιες εκδηλώσεις αναγνώρισης 
συµβάλλουν και στην προβολή του επιστηµονικού έργου της χώρας του, και ως 
υπόδειγµα για νέους ικανούς επιστήµονες. 

Ευχαριστώ τον πρόεδρο και τα µέλη της οργανωτικής επιτροπής του 12ου 
Συνεδρίου της Εντοµολογικής Εταιρείας Ελλάδος που µου έδωσαν την ευκαιρία να 
επιτελέσω το  καθήκον να παρουσιάσω σε σας, µε συντοµία, το έργο και την 
προσωπικότητα του αείµνηστου καθηγητή Γεώργιου Γεωργίου, και µάλιστα εδώ, στη 
γενέτειρά του την Κύπρο. Κατά τη γνώµη µου, ο Γεωργίου είναι ο σηµαντικότερος, ο 
µε τη µεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση και προβολή, των ελληνικής καταγωγής 
εντοµολόγων που έχουν φύγει από τη ζωή. Εννοώ τους καθαρά εντοµολόγους, 
δηλαδή εκείνους που ασχολήθηκαν κατά το πλείστον της σταδιοδροµίας τους µε την 
µελέτη και έρευνα εντόµων οικονοµικής, υγειονοµικής, ή άλλης σηµασίας. Εξαιρώ 
όσους βιολόγους χρησιµοποίησαν έντοµα ως µέσα για τη διερεύνηση άλλων 
βιολογικών ή βιοχηµικών θεµάτων και φαινοµένων. 

Οι παλιότεροι από σας Ελλαδίτες ίσως τον γνωρίσατε κατά τη διάρκεια που 
επισκέφτηκε την Ελλάδα ως εµπειρογνώµων του FAO, ή τo 1989 στην Κρήτη κατά τη 
διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου µε θέµα Pesticides and Alternatives. Οι παλιότεροι 
Κύπριοι ίσως τον συναντήσατε κατά τη διάρκεια της περιόδου που διηύθυνε το 
Τµήµα Προστασίας Φυτών του Υπουργείου Γεωργίας της Κύπρου, ή αργότερα, όταν  
µόνος ή µε µέλη της οικογένειάς του επισκεπτόταν την Κύπρο. Όσοι ασχοληθήκατε 
µε έρευνα που αφορά κουνούπια, ασφαλώς θα διαβάσατε δηµοσιεύµατά του. Λίγα 
στοιχεία για τη σταδιοδροµία του περιέλαβε ο τόµος 2001-2002 του Entomologia 
Hellenica.   

Ο Γεώργιος Γεωργίου του Παύλου γεννήθηκε στις 23 Νοεµβρίου του 1925 
στην Αµµόχωστο. Εκεί τελείωσε και το γυµνάσιο. Στη συνέχεια, µε κυπριακή 
υποτροφία, σπούδασε εντοµολογία στο Πανεπιστήµιο Cornell των Η.Π.Α., ένα από 
τα καλύτερα στην επιστήµη αυτή στη Βόρεια Αµερική, όπου πήρε το πτυχίο του το 
1952, και το δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών Μaster of Science, επίσης στην 
εντοµολογία, ένα έτος αργότερα. Αµέσως µετά επέστρεψε στην Κύπρο, όπου 
ανέλαβε τη διεύθυνση και οργάνωση του Τµήµατος Προστασίας Φυτών του 
Υπουργείου Γεωργίας την πενταετία 1953-1957. Την πενταετία εκείνη, µέσα στ’ άλλα 
του καθήκοντα, ασχολήθηκε ερευνητικά µε την καταπολέµηση του ∆άκου της ελιάς, 
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του Κυκλοκόνιου της ελιάς και της µεσογειακής µύγας σε εσπεριδοειδή, µε τη 
διαπίστωση των φυτών-ξενιστών του βλαβερού στα σιτηρά Λεπιδοπτέρου 
Syringopais temperatella γνωστού κοινώς ως σιριβίδιν των σιτηρών, και µε την 
καταγραφή και περιγραφή φυτοφάγων ακάρεων και φυτοπαρασιτικών νηµατωδών 
σκωλήκων της Κύπρου. Τα πρώτα 9 δηµοσιεύµατά του αφορούν τη δραστηριότητά 
του εκείνη στην Κύπρο. 

Στη συνέχεια επιστρέφει στις Ην. Πολιτείες, και συνεχίζει µεταπτυχιακές 
σπουδές, για διδακτορία, στο φηµισµένο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο 
Βerkeley, όπου παίρνει το διδακτορικό δίπλωµα, στην εντοµολογία, το 1960. Ενώ 
παρακολούθησε τα σχετικά µεταπτυχιακά µαθήµατα, υπέστη τις θεωρητικές για 
διδακτορία εξετάσεις, και υπεστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στο Βerkeley, το 
ερευνητικό µέρος της διατριβής του εκτελέστηκε στη Νότια Καλιφόρνια, στο 
παράρτηµα του ίδιου πανεπιστηµίου στο Riverside, υπό τον διαπρεπή τοξικολόγο 
εντόµων και προϊστάµενο του εκεί Τµήµατος Εντοµολογίας καθηγητή Robert L. 
Metcalf. Ο Μetcalf διείδε τις ικανότητες του Γεωργίου και, αµέσως πετά τη λήψη του 
διδακτορικού του, τον ενέταξε στα µέλη του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού 
του Τµήµατός του. Εκεί άρχισε και αίσια τέλειωσε η επιτυχηµένη ερευνητική και 
ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία του Γεωργίου.  

 
• Επίκουρος ερευνητής εντοµολόγος 1960-63. 
• Επίκουρος ερευνητής εντοµολόγος και υφηγητής 1963-66. 
• Αναπληρωτής ερευνητής εντοµολόγος και υφηγητής 1966-67. 
• Ερευνητής εντοµολόγος και καθηγητής Εντοµολογίας 1967-95. 
• Προϊστάµενος του Τµήµατος Τοξικολογίας και Φυσιολογίας Εντόµων 1975-83. 
• Πρόεδρος του Τµήµατος Εντοµολογίας 1983-84. 
• Οµότιµος καθηγητής 1995-2000. 

 
∆ίδαξε σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, χηµεία και τοξικολογία 

εντοµοκτόνων, και ανθεκτικότητα Αρθροπόδων σε τοξικές ουσίες. 
Καθοδήγησε 19 µεταπτυχιακούς φοιτητές για διδακτορία, και 8 για Μaster’s. 
Επισκέπτης καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1977), 

στο Πανεπιστήµιο της Τεχεράνης (1978), και στο Ινστιτούτο Εντοµολογίας της 
Κινεζικής Ακαδηµίας Επιστηµών στη Σαγκάη (1981). 

Η συµβουλευτική και άλλη επιστηµονική του δραστηριότητα περιλαµβάνει:  
Στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), µέλος της Επιστηµονικής 

Συµβουλευτικής Οµάδας  του Προγράµµατος Καταπολέµησης της Ονχοκερκίασης για 
τη Λεκάνη του ποταµού Βόλτα (1974-95), µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Εµπειρογνωµόνων για τη Βιολογία και Καταπολέµηση Φορέων Ασθενειών (1975-95), 
πρόεδρος της 22ης σύσκεψης της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων στα Εντοµοκτόνα 
(1975), σύµβουλος στη Haiti (1965), στην Κεντρική Αµερική (1971, 1972, 1981), στο 
Ιράν (1978), και στη Βενεζουέλα (1979. Το Εργαστήριό του ορίστηκε από το 1974 ως 
«Συνεργαζόµενο Κέντρο του WHO για την Ανθεκτικότητα στα Εντοµοκτόνα».  

Στον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας (FAO), σύµβουλος στην Αίγυπτο 
(1973, 1974), στην Ελλάδα (1974, 1975), στο Consortium για τη ∆ιεθνή 
Φυτοπροστασία στην Τυνησία (1980) και στο Barbados (1980), καθώς και µέλος της 
Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων στην Ανθεκτικότητα των Εντόµων στα Εντοµοκτόνα. 

Στην Υπηρεσία ∆ηµόσιας Υγείας των Η.Π.Α., µέλος της Επιτροπής Μελέτης 
των Εντοµοκτόνων και Υποκαταστάτων (1968-70).  
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Στον Οργανισµό Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α., σύµβουλος στο 
Τµήµα Κριτηρίων και Αξιολόγησης (1974), και κριτής ερευνητικών προγραµµάτων. 

Στην Ακαδηµία Επιστηµών και στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών των Η.Π.Α., κριτής 
ερευνητικών προγραµµάτων. Στο πανεπιστήµιο City University of New York κριτής 
ερευνητικών προγραµµάτων. Μέλος επιτροπών κρίσης διδακτορικών διατριβών στο 
Πανεπιστήµιο του Καΐρου (1972) και της Queensland (1979).  

Στην Εντοµολογική Εταιρία της Αµερικής, µέλος του διοικητικού συµβουλίου 
(1973-75), πρόεδρος του Τοµέα Φυσιολογίας, Βιοχηµείας και Τοξικολογίας (1971), 
και πρόεδρος της Επιτροπής για την Ανθεκτικότητα των Εντόµων στα Εντοµοκτόνα 
(1974-95). Μέλος των επιτροπών σύνταξης των περιοδικών Pesticide Biochemistry 
and Physiology (1972) και Frustula Entomologica (1978-95). Κριτής κειµένων για 
δηµοσίευση σε πολλά έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά. 

Οµιλητής ή εισηγητής, µετά από σχετική πρόσκληση, σε πολλά διεθνή 
επιστηµονικά συνέδρια, και οργανωτής ή πρόεδρος τέτοιων συνεδρίων. 

Σας ανέφερα τα θέµατα της έρευνας του Γεωργίου στην Κύπρο, στην αρχή της 
καριέρας του, προτού γίνει διδάκτορας. Στα τριανταπέντε χρόνια της 
µεταδιδακτορικής του σταδιοδροµίας στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο 
Riverside, ο Γεωργίου ασχολήθηκε ερευνητικά µε ποικίλα θέµατα τοξικολογίας, 
φυσιολογίας, ηθολογίας και γενετικής εντόµων. Ο κύριος όµως όγκος της έρευνάς 
του, και τα περισσότερα και σηµαντικότερα επιτεύγµατά του αφορούν την 
ανθεκτικότητα (αντοχή, αντίσταση) των εντόµων στα εντοµοκτόνα. Όπως σας είναι 
γνωστό, η ανθεκτικότητα στα εντοµοκτόνα δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην 
καταπολέµηση των εντόµων µε χηµικές γενικά ουσίες. Σ’ αυτόν τον επιστηµονικό 
κλάδο βρίσκονται πλέον των 220 δηµοσιεύµατά του, που δηµοσιεύτηκαν σε ποικίλα 
διεθνώς έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά, και τα βιβλία Pest Resistance to Pesticides 
(1981), The Occurrence of Resistance to Pesticides in Arthropods(1991), και ο τόµος 
µε τα πρακτικά διεθνούς συνεδρίου του οποίου ήταν συνδιοργανωτής και co-editor. 
Το τέταρτο βιβλίο του, Τα Έντοµα και Ακάρεα της Κύπρου, µε Έµφαση στα Είδη 
Οικονοµικής Σηµασίας για τη Γεωργία, τη ∆ασοπονία, τον Άνθρωπο και τα Κατοικίδια 
Ζώα (έκδοση Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου), είναι ένας εκτεταµένος 
κατάλογος µετά σηµειώσεων, στον οποίο περιέχονται και ταξινοµούνται 2884 είδη 
εντόµων και 67 είδη ακάρεων που συνέλεξαν ή και προσδιόρισαν ο Γεωργίου και 
άλλοι Κύπριοι ή ξένοι επιστήµονες. Πρόκειται για χρήσιµη πηγή πληροφοριών για 
µελετητές όχι µόνο της κυπριακής, αλλά και της ελλαδικής, µικρασιατικής και 
µεσανατολικής πανίδας.  

Ο Γεωργίου ερεύνησε κυρίως τους γενετικούς, φυσιολογικούς, και βιολογικούς 
παράγοντες που καθορίζουν ή επηρεάζουν: 1) τη δυνατότητα των εντόµων να 
αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε ουσίες ποικίλης χηµικής δοµής. 2) την ταχύτητα 
ανάπτυξης, τον βαθµό, και τη σταθερότητα της ανθεκτικότητας, και 3) τη φύση και τις 
παραµέτρους των µηχανισµών της ανθεκτικότητας. Επίσης µελέτησε: 4) τον 
χαρακτηρισµό της πιθανής να αναπτυχθεί ανθεκτικότητας βλαβερών εντόµων σε νέες 
εντοµοκτόνες ουσίες που προορίζονται γι’ αυτά, 5) την επινόηση ή διαµόρφωση 
τέτοιων µεθόδων καταπολέµησης βλαβερών εντόµων, ώστε να αποφεύγεται η 
ανάπτυξη ανθεκτικότητάς τους σε εντοµοκτόνα, και 6) την ανάπτυξη προτύπων 
(µοντέλων) για την πρόβλεψη της ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε πληθυσµούς 
εντόµων στο ύπαιθρο. Η έρευνα αυτή προάγει τις γνώσεις µας στην τοξικολογία, 
φυσιολογία, βιοχηµεία και γενετική και παρέχει, σε όσους ασχολούνται µε την 
καταπολέµηση εντόµων, χρήσιµα στοιχεία για το µέγεθος της ανθεκτικότητας, και 
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κατάλληλα εναλλακτικά (υποκατάστατα) εντοµοκτόνα. Είναι έρευνα βασική, αλλά µε 
άµεσες πρακτικές προεκτάσεις. 

Ανάµεσα στα ερευνητικά επιτεύγµατα του Γεωργίου είναι: 1) η διαµόρφωση 
µιας µεθόδου «διηθητικού χάρτου» για τη διαπίστωση (ανίχνευση) της ετεροζύγωτης 
και οµοζύγωτης ανθεκτικότητας σε οργανοφωσφορούχα εντοµοκτόνα, σε 
µεµονωµένα κουνούπια στο ύπαιθρο, 2) η ερµηνεία της γενετικής των 
αποτοξικοποιητικών εστερασών που µετέχουν στην ανθεκτικότητα, 3) η πειραµατική 
απόδειξη του δυνητικού ρόλου των συνεργιστικών ουσιών ως παρεµποδιστών της 
δηµιουργίας ανθεκτικότητας, 4) Η υποστήριξη, µε σειρά εκτεταµένων πειραµάτων, 
της υπόθεσης ότι η ταυτόχρονη ή εκ περιτροπής χρησιµοποίηση εντοµοκτόνων µη 
συγγενών µεταξύ τους, µπορεί να συµβάλει σε σηµαντική καθυστέρηση της 
δηµιουργίας  ανθεκτικότητας, και 5) Η διαµόρφωση προτύπων των γενετικών, 
βιολογικών και οικολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη της 
ανθεκτικότητας στον αγρό. 

Στην οικιακή µύγα, Musca domestica,  διευκρίνισε τη δυναµική της 
ανθεκτικότητας, διαπιστώνοντας, µεταξύ άλλων, ότι: 1) Κάθε γονίδιο ανθεκτικότητας  
µόνο του, δίνει σχετικά µικρού βαθµού φαινοτυπική ανθεκτικότητα σε ένα 
εντοµοκτόνο, ενώ η συνδυασµένη δράση γονιδίων ανθεκτικότητας δίνει µεγάλου 
βαθµού ανθεκτικότητα. 2) Υπήρξε αλληλεπίδραση µεταξύ γονιδίων υπεύθυνων για 
την αποικοδόµηση, και γονιδίων που καθορίζουν την ταχύτητα διείσδυσης του 
εντοµοκτόνου στον στόχο (σηµείο δράσης). Τέτοιες αλληλεπιδράσεις 
πολλαπλασιάζουν την ένταση της ανθεκτικότητας, και φαίνεται ότι είναι υπεύθυνες για 
την ύπαρξη φαινοτυπικής «ανοσίας» σε ορισµένα εντοµοκτόνα. 3) Η ανθεκτικότητα 
σε ορισµένο οργανοφωσφορούχο εντοµοκτόνο εξακολουθεί  να αυξάνει όταν το 
αντικαταστήσουµε µε ένα άλλο οργανοφωσφορούχο. Αξιόλογο συµπέρασµα από τις 
µακροχρόνιες αυτές έρευνες είναι και το ότι φυλές υπαίθρου της µύγας µπορούν 
ταυτόχρονα να αντέχουν σε πολύ µεγαλύτερη ποικιλία οργανοφωσφορούχων 
εντοµοκτόνων από ότι πίστευαν ως τότε. 

Σε κουνούπια, διαπίστωσε για πρώτη φορά, την ύπαρξη ανθεκτικότητας ειδών 
του γένους Anopheles σε καρβαµιδικά, και πολλαπλή ανθεκτικότητα σε 
οργανοφωσφορούχα. Επίσης ότι ο βαθµός (ένταση) της ανθεκτικότητας είχε θετική 
συσχέτιση µε την ένταση της βαµβακοκαλλιέργειας και µε την εποχική εφαρµογή 
εντοµοκτόνων στην περιοχή. Οι διαπιστώσεις του αυτές επέσπευσαν την αλλαγή 
προσανατολισµού του προγράµµατος καταπολέµησης της ελονοσίας σε περιοχές 
εντατικής γεωργίας και προ παντός σε περιοχές βαµβακοπαραγωγής.  

Στο ανωφελές κουνούπι Anopheles albimanus διαπίστωσε επίσης ότι η 
ανθεκτικότητα φυλής της Κεντρικής Αµερικής σε οργανοφωσφορούχα και 
καρβαµιδικά εντοµοκτόνα οφειλόταν σε αλλαγή της ευαισθησίας του ένζυµου-στόχου 
(AChE). Αυτό άλλαξε τον προσανατολισµό του προγράµµατος του WHO  για 
εκκρίζωση της ελονοσίας, ιδιαίτερα στην Κεντρική Αµερική. 

Στο κουνούπι Culex quinquefasciatus διαπίστωσε ότι η ανθεκτικότητα σε 
οργανοφωσφορούχα εντοµοκτόνα στην Καλιφόρνια ήταν δυνατόν να εξουδετερωθεί 
τελείως µε τη συνεργιστική ουσία DEF (παρεµποδιστή εστερασών). Η πρακτική αξία 
της διαπίστωσης αυτής είναι προφανής. 

Στο κουνούπι Culex tarsalis οι έρευνες του Γεωργίου έδειξαν ότι το κουνούπι 
αυτό έχει πολύ µικρό δυναµικό ανθεκτικότητας στα καρβαµιδικά. Αντίθετα, έχει 
µεγάλο δυναµικό ανθεκτικότητας σε ουσίες µιµητικές των νεανικών ορµονών. 
Αποτέλεσµα της διαπίστωσης αυτής ήταν η επιτυχία καταπολέµησης του κουνουπιού 
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αυτού στο ύπαιθρο µε το καρβαµιδικό εντοµοκτόνο propoxur, και η απόρριψη των 
λανθασµένων τότε απόψεων ότι οι νεανικές ορµόνες και τα λοιπά εντοµοκτόνα «3ης 
γενιάς» είναι απαλλαγµένα από τον κίνδυνο ανθεκτικότητας. 

Τα δηµοσιεύµατα του Γεωργίου της περιόδου 1978-1981 αφορούν την 
ανθεκτικότητα εντόµων στα πυρεθροειδή (πυρεθρινοειδή), µια αξιόλογη οµάδα 
οργανικών εντοµοκτόνων. Οι έρευνές του απέδειξαν ότι: 1) Σε κουνούπια και στην 
οικιακή µύγα, η ανθεκτικότητα µπορεί να δηµιουργηθεί εύκολα, και να φτάσει σε 
υψηλές τιµές. 2) Βασίζεται κυρίως σε έναν υποτελή γενετικό παράγοντα kdr, που δίνει 
ανθεκτικότητα στα πυρεθροειδή γενικά. 3) Η ανθεκτικότητα αυτή οφείλεται σε 
µειωµένη ευαισθησία του σηµείου δράσης (στόχου) του εντοµοκτόνου στο νευρικό 
σύστηµα του εντόµου. 4) Ο ίδιος γενετικός παράγοντας είναι υπεύθυνος για την 
ανθεκτικότητα στο DDT. 5) Η δηµιουργία ανθεκτικότητας του τύπου kdr σε 
πυρεθροειδή δεν επηρεάζεται από προϋπάρχουσα ανθεκτικότητα σε κυκλοδιένια, 
οργανοφωσφορούχα, ή καρβαµιδικά εντοµοκτόνα, ούτε επιταχύνει την ανθεκτικότητα 
στις οµάδες αυτές εντοµοκτόνων. Η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων αυτών 
προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των επιστηµόνων, αλλά και των παραγωγικών 
τάξεων, της βιοµηχανίας, των νοµοθετικών σωµάτων, και των υπηρεσιών γεωργικών 
εφαρµογών διάφορων χωρών, ως προς την ανάγκη περιορισµών στην ευρεία χρήση 
των πυρεθροειδών. Παρόµοιες σε βάθος έρευνες έκανε ο Γεωργίου στην ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας σε ουσίες µε δράση όµοια µε των νεανικών ορµονών των εντόµων και 
σε ουσίες παρεµποδιστικές της σύνθεσης χιτίνης.  

Ερευνά του για να διαπιστώσει την πιθανότητα δηµιουργίας ανθεκτικότητας 
στην τοξίνη του εντοµοπαθογόνου βακτηρίου Bacillus thuringiensis έδειξε ότι φυλές 
εντόµων ανθεκτικές στα κλασικά οργανικά εντοµοκτόνα, δεν έχουν έµµεση 
ανθεκτικότητα (cross resistance) στο B. thuringiensis.   

Ο Γεωργίου συγκέντρωσε την έρευνά του σε ∆ίπτερα έντοµα (κουνούπια, 
οικιακή µύγα), διότι σ’ αυτά έχει πάρει µεγάλη έκταση η ανθεκτικότητα. Τα 
αποτελέσµατα όµως της έρευνας αυτής έχουν χρησιµότητα, σε µεγάλο βαθµό, και για 
βλαβερά έντοµα που ανήκουν σε άλλες τάξεις. Στο εργαστήριό του διατηρούσε φυλές 
σύγκρισης (αναφοράς) που αντιπροσώπευαν όλους τους γνωστούς τύπους 
(µηχανισµούς) ανθεκτικότητας στα εντοµοκτόνα. Η έρευνά του για µέτρα 
αντιµετώπισης της ανθεκτικότητας και ιδιαίτερα αυτή που αφορά τη δυναµική του 
φαινοµένου (1976, 1977, 1979), τράβηξε τη διεθνή προσοχή και αποτέλεσε το 
κίνητρο για εκτεταµένες σχετικές έρευνες σε διάφορες χώρες (Η.Π.Α., Ευρώπη, 
Αυστραλία, Ιαπωνία), όχι µόνο σε έντοµα, αλλά και σε καταπολέµηση ζιζανίων και 
φυτοπαθογόνων µικροοργανισµών. Σ’ αυτό το έργο του, πάνω στην ανθεκτικότητα 
στα εντοµοκτόνα, οφείλεται η διεθνής του αναγνώριση και προβολή, οι διακρίσεις και 
τιµητικές ενασχολήσεις που ανέφερα παραπάνω, και η απόφαση του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου να τον ανακηρύξει επίτιµο διδάκτορα το 1982. 

 
Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,  
Όσα ακούσατε, και όσα ο χρόνος δεν επέτρεψε να προσθέσω, δίνουν την 

εικόνα της πολύπλευρης επιστηµονικής προσωπικότητας του αείµνηστου καθηγητή 
Γεώργιου Γεωργίου. Ένα υπόδειγµα αποδοτικού σύγχρονου βιολόγου, µε αξιόλογη 
συµβολή στην επίλυση και πρακτικών προβληµάτων του ανθρώπου. Ως άνθρωπος, 
ως πανεπιστηµιακός δάσκαλος, ως ερευνητής, ο Γεωργίου τίµησε τη γενέτειρά του 
και την ελληνική του καταγωγή, και συνέβαλε σε αξιόλογο βαθµό στην εξέλιξη ενός 
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επιστηµονικού κλάδου που ωφέλησε και ωφελεί τη γεωργία και την υγεία του 
ανθρώπου παγκόσµια, αλλά και στην Κύπρο και στην Ελλάδα.  

Τελειώνοντας παραθέτω δυο αποσπάσµατα της οµιλίας του στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο το 1982, κατά την ανακήρυξή του σε επίτιµο διδάκτορα, αποσπάσµατα 
που τον χαρακτηρίζουν και ως άνθρωπο: 

«…. Στον ακαδηµαϊκό κόσµο του επιστήµονα υπάρχουν δύο βασικές 
ικανοποιήσεις: η χαρά της ανακάλυψης και η ευχαρίστηση της αναγνώρισης του 
έργου του από τους συναδέλφους του. Θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ µέρους µου αν 
κατά τη στιγµή αυτή ξεχνούσα εκείνους που κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο έπαιξαν 
σηµαντικό ρόλο, τόσο κατά τα παιδικά και εφηβικά µου χρόνια, όσο και µετέπειτα. Η 
µνήµη µου ταξιδεύει τώρα στο αγνό, ηλιόλουστο και γεµάτο ανθρώπινη ζεστασιά 
περιβάλλον της Κύπρου, που διαµορφώνει την προσωπικότητα των παιδιών της µε 
στόχο τα ευγενικά επιτεύγµατα. Ξυπνά µέσα µου τα γεµάτα ενθάρρυνση λόγια των 
γονιών µου, που από καιρό είναι θαµµένοι στο χώµα που τώρα πατιέται από 
κατακτητές. Μου θυµίζει δασκάλους που υποµονετικά ενστάλαξαν στους µαθητές 
τους την αυτοπειθαρχία, µε το να απαιτούν κουραστική αποµνηµόνευση οµηρικών 
στίχων, χηµικών τύπων, ή πολύπλοκων εννοιών της εξελικτικής βιολογίας. Ακόµη, η 
σκέψη µου στρέφεται σε µια σύζυγο που πάντα µε στηρίζει, και που η υποµονή της 
δεν γνωρίζει όρια. Σ’ όλους αυτούς τους ευεργετικούς παράγοντες, γονιούς, 
δασκάλους, φίλους, σύζυγο, την αιθέρια Κύπρο και την γενναιόδωρη χώρα που µου 
προσφέρθηκε ως δεύτερη πατρίδα, εκφράζω άπειρο σεβασµό.  Γιατί είµαστε ό,τι 
αυτοί µας έχουν κάνει: προϊόν της κληρονοµικότητας και έκφραση του περιβάλλοντός 
µας. ….» 

«…. Αυτή θα ήταν µια καλή ευκαιρία να δώσω µερικές συµβουλές στους 
σπουδαστές και στους νέους ερευνητές: Εκλέξατε έναν εµπνέοντα τοµέα για την 
έρευνά σας. Αν για πρακτικούς λόγους αυτό που κάνετε τώρα δεν είναι η καλύτερη 
εκλογή για σας, κάµετέ το να γίνει συναρπαστικό. Ένα ενδιαφέρον θέµα θα σας 
δηµιουργήσει κίνητρα και θα σας αντιµείψει πλούσια µε ικανοποίηση, και την αίσθηση 
της πληρότητας. Επιµείνατε στο θέµα σας, αλλά ταυτόχρονα διατηρείτε ελαστικότητα 
ώστε να εκµεταλλευτείτε νέες καταστάσεις που θα παρουσιαστούν. Επενδύετε στην 
ειδικότητά σας. Γράφετε επισκοπήσεις του θέµατός σας σε αξιόλογα επιστηµονικά 
περιοδικά, και καταστήστε τον εαυτό σας πρωτοπόρο στον τοµέα σας. Η 
επαγγελµατική πρόοδός σας θα είναι τότε ένα φυσικό επακόλουθο της 
παραγωγικότητάς σας. Κάποτε στη διαδροµή σας θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν 
υπάρχει στη ζωή ασχολία που να δίνει περισσότερη ικανοποίηση από την έρευνα και 
τη µετάδοση της γνώσεως στους άλλους. ….» 
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∆ια-ειδική ενίσχυση µικροδορυφορικών δεικτών της µεσογειακής 
µύγας, Ceratitis capitata, και του δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae 

σε 12 είδη της οικογένειας Tephritidae (Diptera) 
 

Α. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ1,2, Ι. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ2, Ε. ΚΑΚΑΝΗ1, Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ2  
και Κ. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ1  

 
1Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26, Λάρισα 41221, 

Ελλάδα, τηλ. +30-2410565284, e-mail: kmathiop@bio.uth.gr  
2Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Πατρών, Ρίο 26500, 

Ελλάδα, τηλ. +30-2610969233, e-mail: augustin@upatras.gr  
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η οικογένεια Tephritidae των ∆ιπτέρων περιλαµβάνει είδη µε µεγάλη 

οικονοµική σηµασία. Η µελέτη τους στο επίπεδο της γενετικής και της µοριακής 
βιολογίας θα µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη µεθόδων βιολογικού 
ελέγχου των πληθυσµών τους. Με εξαίρεση τη Μεσογειακή µύγα, C. capitata, που 
θεωρείται ο καλύτερα µελετηµένος οργανισµός της οικογένειας, η πληροφορία για 
άλλα είδη είναι πολύ περιορισµένη. Στην παρούσα µελέτη εξετάσθηκε η δυνατότητα 
δια-ειδικής ενίσχυσης µικροδορυφορικών δεικτών που έχουν ήδη αναπτυχθεί στο 
εργαστήριό µας για τη Μεσογειακή µύγα (Stratikopoulos et al., 2007) και το δάκο της 
ελιάς (Augustinos et al., 2002; 2005), σε συγγενικά είδη της οικογένειας Tephritidae. 
Στόχος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων γενετικών δεικτών που θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν σε γενετικές, πληθυσµιακές ή/και φυλογενετικές µελέτες των ειδών 
αυτών.  

Οι µικροδορυφόροι είναι απλές επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες. Αποτελούν 
πολύ χρήσιµους γενετικούς και µοριακούς δείκτες διότι είναι υψηλά πολυµορφικοί, 
άφθονοι και διάσπαρτοι στο γονιδίωµα, χαρτογραφούνται στα χρωµοσώµατα µέσω in 
situ υβριδοποίησης και κληρονοµούνται ως συνυπερέχοντες Μεντελικοί δείκτες. Παρά 
τον υψηλό πολυµορφισµό τους παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη εξελικτική σταθερότητα. 
Αυτό δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων µικροδορυφορικών δεικτών σε άλλα είδη 
µέσω δια-ειδικής ενίσχυσης, χωρίς την αναγκαία, κάθε φορά, de novo δηµιουργία 
τους.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συνολικά ελέγχθηκαν 102 ζεύγη εκκινητών που είχαν σχεδιαστεί για την 
ενίσχυση µικροδορυφόρων της µεσογειακής µύγας και 29 ζεύγη εκκινητών του δάκου 
της ελιάς. Από τη δια-ειδική ενίσχυση των µικροδορυφόρων της µεσογειακής µύγας 
προκύπτει ότι υπάρχει µεγάλο ποσοστό συντήρησης εντός του γένους Ceratitis, το 
οποίο φθίνει σταδιακά προς τα γένη Bactrocera, Anastrepha και Rhagoletis. Γενικά, 
παρατηρήθηκε διατήρηση της δοµής τόσο των µικροδορυφορικών µοτίβων αλλά και 
των γειτονικών µοναδικών περιοχών εντός του γένους Ceratitis. Εκτός του γένους, 
βρέθηκαν επαναλαµβανόµενα µοτίβα σε ποσοστά πάνω από 90% των περιπτώσεων 
που υπήρξε διαειδική ενίσχυση, αν και όχι τα αναµενόµενα. Οι περιοχές αυτές είναι εν 
δυνάµει πολυµορφικές και συνεπώς αποτελούν πιθανούς γενετικούς δείκτες για τα 
συγκεκριµένα είδη.  

Η αντίστοιχη ανάλυση στο δάκο της ελιάς έδωσε µια παρόµοια εικόνα. 
Παρατηρήθηκε µεγάλο ποσοστό συντήρησης τόσο των µοναδικών αλληλουχιών, όσο 
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και του αναµενόµενου µοτίβου εντός του γένους Bactrocera. Ως πιο κοντινό γένος στο 
Bactrocera επιβεβαιώνεται ότι είναι το Ceratitis. Όσον αφορά τη σχέση του γένους 
Bactrocera µε τα Anastrepha και Rhagoletis η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη λόγω 
περιορισµένων δεδοµένων. 

Η ανάλυση της πρωτοδιάταξης των διαφόρων PCR προϊόντων της δια-ειδικής 
ενίσχυσης προσέφερε αρκετούς νέους µοριακούς δείκτες, για  είδη εντόµων µε πολύ 
περιορισµένη γενετική πληροφορία. Ως πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρουµε 
το είδος B. dorsalis, για το οποίο αναπτύχθηκαν 15 νέοι µικροδορυφορικοί δείκτες. 

Η στοίχιση των αλληλουχιών έδειξε ότι µικροδορυφόροι που ενισχύονται σε ένα 
ευρύ φάσµα ειδών µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία σε φυλογενετικές 
µελέτες, σε συνδυασµό όµως και µε άλλα δεδοµένα (Εικόνα 1). 
 

 

Εικόνα
∆εντρόγρα
απ  

 1: 
µµα UPGMA

ό την ανάλυση  της
αλληλουχίας των 

 δια-ειδικής
 του δείκτη

mic64

προϊόντων  
ενίσχυσης  
Medfly  
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Cross-species amplification of medfly (Ceratitis capitata) and olive 

viously developed sets of microsatellite 
arkers for both species. Microsatellites are short tandem repeats. They are 
bundant and dispersed in the genome and are highly polymorphic. For this reason 

they constitute very powerful molecular and genetic markers. Despite their high 
degree of polymorphism, they seem to be quite conserved, especially in closely 
related species. Our isolated markers were cross-amplified in twelve different 
Tephritidae species. Results reveal a varying degree of conservation in the unique 
sequences flanking microsatellites and in the repeat motif. Conservation percentages 
were diminishing outside the genus of the species from which microsatellites were 
initially isolated. In addition, this study offers novel microsatellite markers for species 
with very little genetic knowledge available. 
 
 

fly (Bactrocera oleae) microsatellite markers in 12 species of the 
Tephritidae (Diptera) family of insects 

 
A. AUGUSTINOS1,2, I. PAVLOPOULOS2, E. KAKANI1, A. ZACHAROPOULOU2 

and K. MATHIOPOULOS1 
 

1Biochemistry and Biotechnology Dept, University of Thessaly, Ploutons 26, Larissa 41221 
2Biology Dept., University of Patras 

 
 

The olive fly, B. oleae, and the medfly, C. capitata, are two insects of great 
economic importance. Our group has pre
m
a

 129



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

Αποµόνωση και χαρακτηρισµός EST αλληλουχιών και δηµιουργία 
κυτταρο-γενετικού χάρτη στον δάκο της ελιάς, Bactrocera oleae 

(Diptera: Tephritidae) 
 

Κ. ΤΣΟΥΜΑΝΗ1, Ε. ΚΑΚΑΝΗ1, Ε. ∆ΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ2, Π. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ-ΤΣΙΠΙ∆ΟΥ2  
και Κ. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ1 

 
1Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα 

2Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο δάκος της ελιάς, Bactrocera oleae, είναι το πιο επιβλαβές έντοµο των 

ελαιοκαλλιεργειών. Η ανάγκη για την ανάπτυξη εναλλακτικών, αποτελεσµατικών και 
φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων ελέγχου του παρασίτου δίνει ώθηση στην 
έρευνα και τη µελέτη του σε µοριακό και γενετικό επίπεδο, κάτι που υστερεί σε σχέση 
µε άλλα είδη της οικογένειας Tephritidae. Εφαρµόζοντας µοριακές τεχνικές και µε 
βάση τους διαθέσιµους φωτογραφικούς χάρτες των πολυταινικών χρωµοσωµάτων 
του εντόµου, έγινε η πρώτη προσέγγιση αποµόνωσης και χαρακτηρισµού 
µεταγραφώµενων αλληλουχιών (ΕSTs, expressed sequence tags) του δάκου και 
χρήση αυτών για την κυτταρογενετική χαρτογράφηση του γονιδιώµατος.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, επιτεύχθηκε η αποµόνωση και η 
ταυτοποίηση 150 κλωνοποιηµένων αλληλουχιών της cDNA βιβλιοθήκης του δάκου. 
Ο καθορισµός της αλληλουχίας αυτών των EST δεικτών έδωσε τη δυνατότητα 
σύγκρισής τους µε άλλες ήδη γνωστές πρωτεϊνικές αλληλουχίες των βάσεων 
δεδοµένων, µε αποτέλεσµα να εκτιµηθεί η λειτουργία των αντίστοιχων γονιδίων. Η 
αποµόνωση των αλληλουχιών αυτών χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερης σηµασίας, καθώς 
δεν περιλαµβάνονται στην ήδη περιορισµένη διεθνή βιβλιογραφία και 
χαρακτηρίζονται επιπλέον ως σηµεία εισόδου στο γονιδίωµα. Κατά την αναζήτηση 
αυτή το µεγαλύτερο ποσοστό των ΕSTs εµφάνισε στατιστικά σηµαντική οµολογία µε 
γονίδια της Drosophila melanogaster. Η διαθεσιµότητα γενετικών και µοριακών 
πληροφοριών στο έντοµο αυτό, αποτέλεσε την αφορµή για µια προσπάθεια 
κατηγοριοποίησης των γονιδίων του δάκου µε βάση την µοριακή αλλά και την 
βιολογική τους λειτουργία κατά GO (Ashburner et al. 2000) (Eικ.1). Η κατανοµή των 
ΕSTs σε κάθε κατηγορία και η περαιτέρω σύγκρισή τους µε άλλους οργανισµούς 
καθιστά εφικτή µια δυνητική εκτίµηση της οργάνωσης του γονιδιώµατος του εντόµου.  
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Παράλληλα, 28 από αυτούς τους τυχαίους κλώνους χαρτογραφήθηκαν µε την 
τεχνική της in situ υβριδοποίησης στους βραχίονες των πολυταινικών του 
χρωµοσωµάτων, προσδιορίζοντας την κυτταρογενετική θέση των γονιδίων που 
υποδηλώνουν αντίστοιχα. Οι κλώνοι αυτοί αποτελούν έναν EST κυτταρογενετικό 
χάρτη του δάκου (Eικ.2). Ο κυτταρογενετικός προσδιορισµός της θέσης των ΕSTs 
δίνουν νέες προοπτικές στις µελέτες φυσικής χαρτογράφησης του γονιδιώµατός του. 

Σήµερα στη διεθνή βιβλιογραφία 
αναφέρεται η χαρτογράφηση µόνο 10 
δεικτών (Mavragani-Tsipidou 2002) 
γεγονός που καθιστά επιτακτική τη 
βελτίωση των κυτταρογενετικών 
χαρτών µέσω του εµπλουτισµού τους 
µε µορφολογικούς και άλλους 
µοριακούς δείκτες. Τα αποτελέσµατά 
µας συνεισφέρουν προς την 
κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον, παρέχεται 
η δυνατότητα προσδιορισµού 
φυλογενετικών σχέσεων µεταξύ 
συγγενικών ειδών καθώς και η 
διερεύνηση συνταινικότητας, µέσω 
καθορισµού οµολογιών στη διάταξη 
των γονιδίων τους στους 
κυτταρογενετικούς χάρτες.  
 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ashburner M., C.A. Ball, J.A. Blake, D. Botstein, H. Butler, J.M. Cherry, A.P. Davis, K. 
Dolinski, S.S. Dwight, J.T. Eppig, M.A. Harris, D.P. Hill, L. Issel-Tarver, A. Kasarskis, S. 
Lewis, J.C. Matese, J.E. Richardson, M. Ringwald, G.M. Rubin, G. Sherlock. 2000. Gene 
ontology: tool for the unification of biology. The Gene Ontology Consortium. Nat Genet. 
25:25-29. 
Mavragani-Tsipidou P. 2002. Genetic and cytogenetic analysis of the olive fruit fly 
Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae). Genetica. 116: 45– 57. 
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Isolation and characterization of EST markers in the olive fly, 
Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) towards the construction of 

a cytogenetic map 
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The olive fruit fly, Bactrocera oleae, is the major pest of the olive tree. Besides 
its importance, very little genetic and molecular knowledge is available. The present 

 131



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

study is a first attempt to identify and cytogenetically map expressed B. oleae 
sequences (EST markers) on the insect’s genome. For this purpose, we isolated 150 
randomly selected cDNA clones. Protein homology searches were used to interpret 
the function of the generated ESTs. All sequences were assigned to gene ontology 
categories that classify a gene in terms of its molecular function and biological 
process.  

We defined the exact cytogenetic location of 28 ESTs by in situ hybridization 
to polytene chromosomes. The resulting low resolution EST map will facilitate 
molecular genetic studies in B. oleae, since ESTs correspond to genes and provide 
physical entry points to the genome. Moreover, it would be useful to defining 
homologies among chromosomes or discrete chromosomal segments across 
phylogenetically distant species (synteny). 
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Achilles, ένα νεο ρετροτρανσποζόνιο µε προτίµηση στο Υ 
χρωµόσωµα του δάκου της ελιάς, Bactrocera oleae  

(Diptera: Tephritidae) 
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Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26, Λάρισα 41221, 
Ελλάδα 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο δάκος της ελιάς, Bactrocera oleae, προκαλεί τη µεγαλύτερη ποιοτική και 

ποσοτική ζηµία στην ελαιοπαραγωγή. Ο έλεγχος του επιβλαβούς παρασίτου 
περιορίζεται στη χρήση χηµικών εντοµοκτόνων. Η απουσία βασικών µοριακών και 
γενετικών δεδοµένων δυσχεραίνει την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνικών 
καταπολέµησής του. Η ανίχνευση του φυλοκαθορισµού στο δάκο µπορεί να 
συνεισφέρει στη βελτιστοποίηση των µεθόδων βιολογικού ελέγχου του εντόµου που 
βασίζονται στην απελευθέρωση στείρων αρσενικών ατόµων. Ο φυλοκαθορισµός στα 
Tephritidae οφείλεται στο Υ χρωµόσωµα. Η αποµόνωση και ανάλυση Υ-ειδικών 
κλώνων θα µπορούσε να δώσει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση 
και του Υ χρωµοσώµατος και να αποκαλύψει τον παράγοντα γονιµότητας που 
βρίσκεται στο χρωµόσωµα αυτό. Οι ίδιοι κλώνοι θα µπορούσαν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν για την µοριακή διάγνωση του φύλου του δάκου ή ως Υ-ειδικοί 
δείκτες σε πληθυσµιακές αναλύσεις. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το µικρό, συγκριτικά, µέγεθος του Υ χρωµοσώµατος και η µεγάλη του διαφορά 
από τα υπόλοιπα χρωµοσώµατα του εντόµου έδωσε τη δυνατότητα διαχωρισµού του 
σε ηλεκτροφόρηση παλµικού πεδίου (PFGE). Το αποµονωµένο από το gel 
ηλεκτροφόρησης Υ-DNA αποτέλεσε πρώτη ύλη για την κατασκευή Υ-ειδικών 
βιβλιοθηκών. Ακολούθως, έγινε παράλληλη διαλογή των βιβλιοθηκών αυτών µε 
ανιχνευτές γενωµικό DNA από θηλυκά και αρσενικά άτοµα ώστε να αποµονωθούν 
κλώνοι που υβριδοποιούνταν κατά προτίµηση µε ανιχνευτή το DNA αρσενικών 
ατόµων. Ο κλώνος που εµφάνισε τη µεγαλύτερη διαφορά έντασης σήµατος στην 
υβριδοποίηση επιλέχθηκε για περαιτέρω ανάλυση.  

Ο προσδιορισµός της DNA αλληλουχίας του έδειξε ότι υπάρχει ανοικτό 
αναγνωστικό πλαίσιο µε µεγάλη οµοιότητα µε τις τρανσποζάσες gag των 
ρετροµεταθετών στοιχείων της οικογένειας BEL-Pao, καθώς και ανοικτό αναγνωστικό 
πλαίσιο ανοδικά της gag µε χαρακτηριστικές περιοχές δακτύλων ψευδαργύρου. Το 
δυνητικό αυτό στοιχείο ονοµάσαµε Achilles. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Achilles 
εµφανίζει στατιστικά σηµαντική οµοιότητα µε το ρετροµεταθετό στοιχείο MAX της 
Drosophila melanogaster που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Το στοιχείο αυτό 
εντοπίζεται στις ετεροχρωµατινικές περιοχές των αυτοσωµάτων ενώ είναι διάσπαρτο 
στο Υ χρωµόσωµα. Την ίδια κατανοµή εµφάνισε και το Achilles κατά την in situ 
υβριδοποίησή του σε πολυταινικά χρωµοσώµατα του δάκου. Περαιτέρω ανάλυση σε 
εξέλιξη αποτελεί η διαλογή της γονιδιωµατικής λ βιβλιοθήκης του δάκου µε χρήση του 
Achilles ως ανιχνευτή, ώστε να εντοπιστούν νέοι κλώνοι µε σκοπό την αποµόνωση 
ενός ολοκληρωµένου στοιχείου Achilles ώστε να καταστεί δυνατή η διαλεύκανση της 
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µοριακής οργάνωσής του. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια αυτή θα αποφέρει και 
κλώνους από γειτονικές περιοχές του Achilles, µερικές των οποίων θα 
αντιπροσωπεύουν µοναδικές αλληλουχίες του Υ χρωµοσώµατος. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Genomics 270:477-484.  
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Achilles, a new retrotransposon with Y chromosome preference in 
the genome of Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae). 

 
K. TSOUMANI and K. MATHIOPOULOS 

 
Biochemistry and Biotechnology Dept, University of Thessaly, Ploutons 26, Larissa 41221 

 
 

The olive fruit fly, Bactrocera oleae, is the single most important pest of the 
olive fruit. Understanding the basis of sex determination in this insect, which depends 
on the presence of the Y chromosome, could contribute to control methods that are 
based on the release of sterilized male insects (SIT). The isolation and analysis of Y-
specific clones could provide useful information on the structure and organization of 
the chromosome, as it could disclose the maleness factor that lies in it. Such clones 
could also be used in molecular diagnosis of sex or as male-specific markers in 
population analyses.  

Screening of partially Y-enriched libraries with male and female genomic DNA 
as probes yielded several clones with differential preference towards the male DNA. 
The clone with the largest such difference was chosen for further study. Sequencing 
analysis showed the presence of a gag-like ORF with significant similarity to the BEL-
Pao family of retrotransposons, as well as an ORF upstream of the gag gene which 
possessed characteristic zinc fingers. This putative retrotransposon we named 
Achilles. The element shows significant similarity to the MAX retrotransposon of 
Drosophila melanogaster that is localized in the heterochromatin of all autosomes 
and is abundant on the Y chromosome. A similar distribution was determined for 
Achilles by in situ hybridization to the B. oleae polytene chromosomes. Work in 
progress will determine the full length Achilles element, as well as unique neighboring 
sequences of the Y chromosome.  
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Προσδιορισµός µικροχλωρίδας σε διαφορετικά στελέχη του δάκου 
της ελιάς, Bactrocera (Dacus) oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae) 
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Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Βιοχηµείας, Αγρίνιο.  
 
 

Η µόνιµη παρουσία µικροοργανισµών στην οικογένεια των Tephritidae (Ratner 
and Stoffolano 1984) δικαιολογεί το πόσο σηµαντικοί αυτοί είναι, παρέχοντας 
απαραίτητα θρεπτικά µε το να αποικοδοµούν πρωτεΐνες ή µε το να συνθέτουν 
απαραίτητα συστατικά για την βιολογία του εντόµου (Howard et al. 1985). Επιπλέον 
προσφέρουν προστασία ενάντια σε πιθανά παθογόνα ή µπορούν να αποµακρύνουν 
τοξίνες (Luethy et al. 1983).  Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη και ο 
εντοπισµός τυχόν διαφορών στην µικροχλωρίδα σε διαφορετικά στελέχη του δάκου 
της ελιάς: εργαστηριακής αποικίας, διαγονιδιακού, φυσικοί πληθυσµοί διαφόρων 
οικοτόπων, ποικιλιών ελιάς, εποχών έτους. Πρώτος ο Petri (1910) περιέγραψε τη 
συµβιωτική σχέση του δάκου της ελιάς µε το βακτήριο Bacillus (Pseudomonas) 
savastanoi. Πολλές εργασίες, από διάφορους επιστήµονες µε διαφορετικά κάθε φορά 
αποτελέσµατα, µε διαφορετικά βακτήρια και διαφορετικές ερµηνείες έκαναν την 
εικόνα για την µικροχλωρίδα του εντόµου ακόµη πιο σκοτεινή. Η γνώση µας σήµερα 
για τους µικροοργανισµούς του συγκεκριµένου εντόµου είναι κάθε άλλο παρά 
πλήρης. Η κατανόηση όµως και η πλήρης γνώση καθώς και η ταυτοποίηση των 
βακτηρίων και όποιων άλλων µικροοργανισµών αυτό φέρει εµφανίζεται πολύ χρήσιµη 
για την βιολογική καταπολέµηση του εντόµου.  

Τα στελέχη που µελετήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι: 1) LAB :άτοµα από 
την αποικία του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 2) GFP: διαγονιδιακό στέλεχος που προήλθε 
από το εργαστηριακό µε την εισαγωγή του γονιδίου GFP. 3) WHS: άγρια έντοµα από 
προσβεβληµένους καρπούς ποικιλίας Κορωνέικης της περιοχής Ηρακλείου, το 
Σεπτέµβριο.4) WHD: σαν 3, το ∆εκέµβριο. 5) WXS: σαν το 3, από καρπούς 
Χονδρολιάς. 6) WXD: σαν το 4, από καρπούς Χονδρολιάς. 7) WCS: άγρια έντοµα 
από καρπούς ποικιλίας Κορωνέικης της περιοχής των Χανίων, το Σεπτέµβριο. 8) 
WCD: σαν 7, το ∆εκέµβριο. 

Η όλη διαδικασία του πειράµατος έλαβε χώρα σε αυστηρά στείρες συνθήκες 
και ξεκινάει µε την αποστείρωση των εξωτερικών περιβληµάτων των νυµφών. Στη 
συνέχεια γινόταν η λειοτρίβιση των νυµφών και το άπλωµα τους σε τριβλία µε 
θρεπτικό (L.B.). Κατόπιν γίνονταν επανακαλλιέργεια των διαφορετικών βακτηρίων 
(που µπορούσαν τουλάχιστον µακροσκοπικά να διακρίθούν). Μακροσκοπικά 
παρατηρήθηκαν διαφορές στις πρωτογενείς καλλιέργειες των βακτηρίων µεταξύ των 
εργαστηριακών και των άγριων στελεχών, και ανάµεσα στα άγρια στελέχη διαφορές 
µεταξύ των δύο διαφορετικών ποικιλιών ελιάς. Μεταξύ των διαφορετικών εποχών και 
περιοχών δε παρατηρήθηκαν διαφορές και το πρότυπο ανάπτυξης των αποικιών 
ήταν παρόµοιο (µε µια µικρή αύξηση των βακτηρίων την περίοδο του ∆εκεµβρίου). 

Έχοντας λοιπόν αποµονώσει συνολικά 60 βακτηριακά στελέχη (πολλά 
επιλέχθηκαν 2 ή παραπάνω φορές) ξεκίνησε µια σειρά PCR αντιδράσεων και ύστερα 
από αρκετές επαναλήψεις και µια σειρά διαδικασιών καθαρισµού και 
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ποσοτικοποίησης του γενετικού υλικού, επιλέχθηκαν 7 διαφορετικά βακτηριακά 
στελέχη. Από τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα της αλληλούχισης έχουν ταυτοποιηθεί 
τα εξής βακτήρια :  

ISOLATE LAB WHS WHD WCS WCD WXS WXD EGFP 
Providencia sp. + + + + - - - - 
Providencia alcafaciens + + + + - - - - 
Providencia stuartii + + + + - - - - 
Providencia retttgeri + + + + - - - - 
Pseusomonas sp. - + + - - + + - 
Pseudomonas fluorescens - + + - - + + - 
Bacillus sp. - - + - + - - - 
Bacillus subtilis - - + - + - - - 
Bacillus megaterium - - + - + - - - 
Bacillus cereus - + - - + - - - 
Bacillus thuringiensis - + - - + - - - 
Saccharomyces sp. + - - - - - - + 

 
Από τον συνδυασµό των αποτελεσµάτων της µακροσκοπικής και µοριακής 

ανάλυσης µπορούµε να οδηγηθούµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν διαφορές στην 
µικροχλωρίδα των διαφορετικών στελέχών που µελετήθηκαν γεγονός σηµαντικό για 
την βιολογία του εντόµου καθώς επίσης και για την χρήση των πτητικών ουσιών των 
βακτηρίων σε πειράµατα παγίδευσης µε σκοπό την καταπολέµηση των επί µέρους 
πληθυσµών του. 
 
Η παρούσα µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης 2000 – 2006, Μέτρο 
1.2: “Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τοµείς Εθνικής Προτεραιότητας, 
Πρόγραµµα ΚΡ 20”. 
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Microflora in different strains of olive fruit fly, Bactrocera (Dacus) 
oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae) 

 
A.A. CHRYSARGYRIS1, K. BOURTZIS2 and A.P. ECONOMOPOULOS1 

 
1 University of Crete, Department of Biology, Laboratory of Applied Entomology, P.O. Box 2208, 
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The microorganisms associated with different strains of the olive fruit fly were 
examined, in order to detect differences of the microflora among wild and laboratory 
populations. Bacteria were isolated from wild pupae of different climatic locations, 
olive fruit cultivars, and seasons of the year, as well as from laboratory strains. Pupae 
were homogenized and cultivated in Luria-Broth medium, following external 
sterilization. Single bacterial colonies were examined macroscopically and different 
patterns were obtained from each strain. The molecular analysis (DNA extraction and 
16S rRNA gene amplification) revealed the existence of several different bacterial 
species and fungi, and differences appeared to exist, among others, between 
laboratory and wild strains from different olive cultivars and seasons of the year.  
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Ταυτοποίηση και χαρακτηρισµός των βιοτύπων του αλευρώδη 
Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae) 

 σε Ελλάδα και Κύπρο 
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Ο αλευρώδης του καπνού Bemisia tabaci Gennadious (Homoptera: 
Aleyrodidae), κατατάσσεται ανάµεσα στους σηµαντικότερους εντοµολογικούς 
εχθρούς των καλλιεργούµενων φυτών σε ολόκληρο τον κόσµο, προσβάλλοντας 
περισσότερα από 500 είδη φυτών (Brown 1994). Οι ζηµιές που προκαλεί είναι τόσο 
άµεσες εξαιτίας της µύζησης φυτικού χυµού όσο και έµµεσες εξαιτίας της µετάδοσης 
φυτικών ιών. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο το έντοµο θεωρείται υπεύθυνο για τις 
απώλειες που παρατηρούνται σε αρκετές λαχανοκοµικές καλλιέργειες (Avgelis et al., 
2001, Papayiannis et al., 2005). 

Μέχρι σήµερα έχουν αναφερθεί πάνω από 20 βιότυποι του εντόµου 
παγκοσµίως µε βάση το εύρος ξενιστών, την αναπαραγωγική ικανότητα, την 
ανθεκτικότητα σε εντοµοκτόνα καθώς και την ικανότητα µετάδοσης φυτικών ιών 
(Perring 2001). Στις µεσογειακές χώρες, οι βιότυποι Β και Q είναι οι πιο διαδεδοµένοι 
και οι υπεύθυνοι τύποι για τη διάδοση αρκετών ιολογικών ασθενειών (De la Rúa et 
al., 2006). Στην Ελλάδα µέχρι σήµερα έχει εντοπιστεί µόνο ο βιότυπος Q 
(Tsangarakou et al., 2007), ενώ στην Κύπρο έχει αναφερθεί τόσο ο βιότυπος Β όσο 
και ο Q (Hadjistylli 2003). Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της παρουσίας 
των διαφόρων βιοτύπων του εντόµου σε Ελλάδα και Κύπρο µε τη χρήση µοριακών 
δοκιµών.  

Πραγµατοποιήθηκε εκτεταµένη δειγµατοληψία και συλλογή ενήλικων ατόµων 
από την Ελλάδα (Πελοπόννησος, Κρήτη, Ρόδος) και την Κύπρο (Πίνακας 1). Στα 
δείγµατα, πραγµατοποιήθηκε εξαγωγή DNA και ενίσχυση µέρους του γονιδίου της 
µιτοχονδριακής κυτοχρωµικής οξειδάσης Ι (mitochondrial cytochrome oxidase I, 
mtCOI) µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυµεράσης (PCR) (Frohlich 
et al., 1999). Ακολούθησε πέψη του προϊόντος µε την ενδονουκλεάση Taq I και 
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης (Bosco et al., 2006). Ένα προϊόν από κάθε 
περιοχή κλωνοποιήθηκε σε πλασµιδιακό φορέα ενώ έγινε προσδιορισµός της 
νουκλεοτιδιακής του αλληλουχίας και σύγκριση µε άλλες δηµοσιευµένες αλληλουχίες. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Κρήτης 
οι πληθυσµοί που µελετήθηκαν ανήκουν στον βιότυπο Q. Στη Ρόδο, όλα τα άτοµα 
ταυτοποιήθηκαν ως βιότυπος B, που αναφέρεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και 
φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε την πρόσφατη εµφάνιση του ιού του κίτρινου 
καρουλιάσµατος των φύλλων της τοµάτας (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV). 
Στην Κύπρο, επικρατεί ο βιότυπος Β που εντοπίζεται σε όλες τις λαχανοπαραγωγικές 
περιοχές, ενώ σε περιορισµένη έκταση κυρίως στο βορειοδυτικό τµήµα της νήσου 
εντοπίστηκε ο βιότυπος Q (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1. Αποτελέσµατα χαρακτηρισµού των βιοτύπων του B. tabaci  
 
ΕΛΛΑ∆Α Αριθµός 

δειγµάτων 
Αποτελέσµατα 
δοκιµών 

ΚΥΠΡΟΣ Αριθµός 
δειγµάτων 

Αποτελέσµατα 
δοκιµών 

Μεσσηνία 72 (0*/72**) Λευκωσία 45 (45*/0**) 
Λακωνία 12 (0/12) Λεµεσός 83 (83/0) 
Αργολίδα 4 (0/4) Λάρνακα 61 (61/0) 
Ηράκλειο 12 (0/12) Αµµόχωστος 121 (121/0) 
Λασίθιο 15 (0/15) Πάφος 54 (42/12) 
Ρόδος 64 (64/0) ΣΥΝΟΛΟ 364 (352/12) 
ΣΥΝΟΛΟ 179 (64/115) * Βιότυπος Β,  ** Βιότυπος Q 
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2001. First report of Tomato yellow leaf curl virus on tomato crops in Greece. Plant Dis. 85: 
678. 
Bosco, D., A. Loria, C. Sartor and J.L. Cenis. 2006. PCR-RFLP Identification of Bemisia 
tabaci Biotypes in the Mediterranean Basin. Phytoparasitica 34: 243-251. 
Brown, J. K. 1994. The status of Bemisia tabaci (Genn.) as a pest and vector in the world 
agroecosystems. FAO Plant Prot. Bull. 42: 3-32. 
Perring, T. 2001. The Bemisia tabaci species complex. Crop Protection 20: 725-737. 
De la Rúa, P., B. Simón, D. Cifuentes, C. Martínez-Mora and J.L. Cenis. 2006. New 
insights into the mitochondrial phylogeny of the whitefly Bemisia tabaci in the Mediterranean 
Basin. J. Zool. Syst. Evol. Res. 44: 25-33. 
Frohlich, D.R., I. Torres-Jerez, I. D. Bedford, P.G. Markham and J.K. Brown. 1999. A 
phylogeographical analysis of the Bemisia tabaci species complex based on mitochondrial 
DNA markers. Mol. Ecol. 8: 1683-1691. 
Hadjistylli, M. 2003. Mating interactions between two Bemisia tabaci biotypes and their 
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Biotype status and genetic polymorphism of the whitefly Bemisia tabaci in Greece: 
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ABSTRACT 

During 2006-2007, a study was conducted in order to identify the biotype status 
and genetic polymorphism of the tobacco whitefly Bemisia tabaci (Homoptera: 
Aleyrodidae) which was associated with virus disease epidemics on vegetable crops 
in Greece and Cyprus, using molecular techniques. Whitefly samples were collected 
from cultivated plants within different localities of Greece (Pelloponnese: Messinia, 
Lakonia, Argolida, the islands of Crete and Rhodes) and Cyprus (Lefkosia, Paphos, 
Lemesos, Larnaca, Ammochostos). The genetic structure was studied using 
restriction fragment length polymorphism (RFLP) and sequencing analysis of the 
mitochondrial cytochrome oxidase I (mtCOI) gene. Results revealed a high 
homogeneity between the samples from Pelloponnese and Crete, which clustered 
together with the Q-like biotype sequences. In Rhodes the B biotype was identified 
for the first time whereas in Cyprus both biotypes (B and Q) were reported. 
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Ανάπτυξη µοριακών δοκιµών για την ανίχνευση ανθεκτικών 
γονοτύπων του Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) στα 

πυρεθροειδή και οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα 
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Η µοριακή ανάλυση των πρωτεϊνών “στόχων” των πυρεθροειδών και 
οργανοφωσφορικών εντοµοκτόνων έχει επιτρέψει τον εντοπισµό µεταλλαγών, στον 
αλευρώδη του καπνού Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae), που προσδίδουν 
ανθεκτικότητα σ' αυτές τις οµάδες δραστικών ουσιών. ∆ύο µεταλλαγές στην περιοχή 
SII4-SII6 της διαµεµβρανικής πρωτεΐνης µεταφοράς ιόντων νατρίου, της πρωτεΐνης 
στόχου των πυρεθροειδών, και συγκεκριµένα η αντικατάσταση λευκίνης από 
ισολευκίνη στην θέση 925 (L925I), και η αντικατάσταση της θρεoνίνης από βαλίνη 
στη θέση 929 (T929V) έχουν περιγραφεί σε ανθεκτικούς πληθυσµούς B. tabaci. (Alon 
et al. 2006, Roditakis et al. 2006). Αντίστοιχα, στην ακετυλοχολινεστεράση την 
πρωτεΐνη στόχο των οργανοφωσφορικών και καρβαµιδικών εντοµοκτόνων έχει 
εντοπιστεί στο B. tabaci µία µεταλλαγή που έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της 
συνάφειας της µε τα εντοµοκτόνα.  

Ο χαρακτηρισµός των µεταλλαγών αυτών επέτρεψε να αναπτύξουµε απλές 
µοριακές δοκιµές για τον έγκαιρο και εύκολο εντοπισµό τους σε άτοµα του B. tabaci. 
Για τις µεταλλαγές στο γονίδιο που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη στόχο των 
πυρεθροειδών η διάγνωση της T929V γίνεται µε µία διπλής κατεύθυνσης ενίσχυση µε 
PCR όπου χρησιµοποιούνται εσωτερικοί εκκινητές που ενισχύουν µόνο τους 
ανθεκτικούς ή µόνο τους ευαίσθητους αλληλοµόρφους. Για το διαγνωστικό της 
δεύτερης µεταλλαγής L925I, γίνεται αρχικά ενίσχυση µε PCR του τµήµατος του DNA 
που περιέχει την θέση αυτή. Ακολουθεί εξειδικευµένη πέψη του προϊόντος της PCR 
µε το περιοριστικό ένζυµο DdeI που αναγνωρίζει την αλληλουχία και κόβει το DNA 
µόνο αν δεν υπάρχει η µεταλλαγή ανθεκτικότητας στην θέση 925. Αντίστοιχη 
µεθοδολογία PCR-RFLP, ακολουθήσαµε και για τη µοριακή δοκιµή για την µεταλλαγή 
ανθεκτικότητας της ακετυλοχολινεστεράσης χρησιµοποιώντας για την εξειδικευµένη 
πέψη του προϊόντος της PCR το περιοριστικό ένζυµο BrsI που αναγνωρίζει την 
αλληλουχία και κόβει το DNA µόνο αν υπάρχει η µεταλλαγή ανθεκτικότητας. 

Οι µοριακές δοκιµές αυτές χρησιµοποιούνται για την διάγνωση και 
παρακολούθηση της συχνότητας των ανθεκτικών αλληλοµόρφων σε πληθυσµούς του 
B. tabaci. Τα πρώτα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τουλάχιστον στην Κρήτη η 
συχνότητα των ανθεκτικών αλληλοµόρφων είναι πολύ υψηλή (90%, n=270) για την 
πρωτεΐνη στόχο των πυρεθροειδών. Για την ακετυλοχολινεστεράση, οι δοκιµές 
δείχνουν ότι ο ευαίσθητος αλληλόµορφος έχει αντικατασταθεί από τον ανθεκτικό που 
βρέθηκε σε συχνότητα 100%  

Τέλος η ανθεκτικότητα του B. tabaci στα πυρεθροειδή εντοµοκτόνα σχετίζεται 
συχνά µε βιοχηµική ανθεκτικότητα και συγκεκριµένα µε την αυξηµένη ενεργότητα 
εστερασών στα ανθεκτικά άτοµα. Με ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης 
πραγµατικού χρόνου (RT-PCR) βρέθηκε ότι η αυξηµένη ενεργότητα οφείλεται σε 
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αυξηµένη ποσότητα µιας καρβοξυλεστεράσης. Το εύρηµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί 
για την παραγωγή αντισωµάτων για την ανάπτυξη διαγνωστικών δοκιµών για την 
έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση της ανθεκτικότητας. 

∆ιάγνωση της µεταλλαγής T929V στην πρωτεΐνη στόχο των
πυρεθροειδών µε PCR όπου χρησιµοποιούνται 2 εξωτερικοί
εκκινητές εκατέρωθεν του πολυµορφισµού ανθεκτικότητας
που ενισχύουν ένα τµήµα DNA µεγέθους 184 bp και 2
εσωτερικοί ο κάθε ένας εξειδικευµένος για να ενισχύει µόνο
ανθεκτικούς ή µόνο ευαίσθητους αλληλόµορφους. Ο κάθε
ένας εσωτερικός εκκινητής σε συνδυασµό µε έναν από τους
εξωτερικούς θα ενισχύσει ένα τµήµα DNA 95 bp ή 128 bp
αλόγως αν πρόκειται για ανθεκτικό ή ευαίσθητο

µορφο αντίστοιχα. Τα προιόντα της PCR
αχωρίζονται µετά από ηλεκτροφόρηση αγαρόζης. Από

ρά προς δεξιά: αρνητικός µάρτυρας, οµοζυγωτό
θεκτικό B. tabaci, οµοζυγωτό ευαίσθητο και B. tabac

αν
αλληλό
δι
αριστε
αν i
ετεροζυγωτό για την µεταλλαγή ανθεκτικότητας. 
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We developed two simple PCR based assays for the detection of point 
mutations of the IIS4-IIS6 region of the para sodium channel gene which are 
implicated in B. tabaci pyrethroid resistance. The first, a PCR - restriction fragment 
length polymorphism assay was based on the destruction of a DdeI restriction site by 
the L925I. The second a PCR amplification of specific allele was used for the 
detection of the T929V. A PCR-RFLP assay utilising a BsrI restriction site was 
developed for the detection of organophosphate insensitive acetylcholinesterase. The 
diagnostic assays have been validated by insects collec
re
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expression levels highly correlated to cypermethrin resistance. Following the 
entification - implication of specific ‘resistance’ genes, we will develop lower cost 

simple diagnostic detection assays (immunodiagnostic). 
 
 
 

id
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Ειδογένεση στο Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae). 
Αποδείξεις από ανάλυση µικροδορυφορικού DNA 

 και πειράµατα συµπεριφοράς.  
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Οι πληθυσµοί του Myzus persicae στον καπνό παρουσιάζουν διαφορές από 
αυτούς που αποικίζουν άλλους ξενιστές στη µορφολογία, σε βιολογικά 
χαρακτηριστικά ή στην προσαρµογή σε ξενιστές. Πρόσφατα, οι πληθυσµοί του 
καπνού έχουν χαρακτηρισθεί ως υποείδος µε το όνοµα Myzus persicae nicotianae 
(αφίδα του καπνού) (Blackman 1987, Margaritopoulos et al., 2000, 2003). Σε 
διάφορες περιοχές του κόσµου το M. persicae nicotianae είναι αναπαραγωγικά 
αποµονωµένο από το Myzus persicae s.s. επειδή είτε το ένα είτε και τα δυο τάξα 
αναπαράγονται αποκλειστικά παρθενογενετικά. Ωστόσο, σε ορισµένες περιοχές (π.χ. 
Ελλάδα, Ιαπωνία) τα δυο τάξα έχουν την ικανότητα σεξουαλικής αναπαραγωγής, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει η πιθανότητα υβριδισµού. Στην παρούσα εργασία 
διερευνήθηκε ο µηχανισµός διατήρησης της ακεραιότητας του γενώµατος της αφίδας 
του καπνού, δηλαδή η αναπαραγωγική της αποµόνωση, στην Ελλάδα όπου και τα 
δύο τάξα αναπαράγονται σεξουαλικά στον ίδιο πρωτεύοντα ξενιστή, τη ροδακινιά. 

Εξετάστηκαν 5 µικροδορυφορικοί τόποι (Blackman et al. 2007) σε 219 
κλώνους M. persicae s.l. που συλλέχτηκαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από 
ροδακινιά, καπνό και άλλους ποώδεις ξενιστές. Οι κλώνοι συλλέχθηκαν από περιοχές 
που καλλιεργείται ο καπνός και από περιοχές που δεν καλλιεργείται. Εξετάστηκε η 
κατηγορία βιολογικού των κλώνων εκτρέφοντας τους σε συνθήκες µικρής ηµέρας (17 
οC L10:D14). Επίσης, µελετήθηκε η σεξουαλική συµπεριφορά δύο κλώνων M. 
persicae nicotianae και τριών κλώνων M. persicae s.s.  

Η ανάλυση του µικροδορυφορικού DNA ανέδειξε σηµαντική διαφοροποίηση 
µεταξύ των πληθυσµών από περιοχές που καλλιεργείται ο καπνός και αυτών στα 
Λεχώνια Μαγνησίας, όπου δεν καλλιεργείται καπνός. Η διαφοροποίηση ήταν 
ανεξάρτητη της κατηγορίας βιολογικού κύκλου (ικανότητα σεξουαλικής 
αναπαραγωγής vs. αναπαραγωγή µε παρθενογένεση), που είναι σηµαντικός 
παράγοντας της γενετικής δοµής των πληθυσµών των αφίδων. Η Μπαγεσιανή 
ανάλυση (Bayesian clustering and admixture analyses) διαχώρισε τους κλώνους των 
αφίδων σε τρεις οµάδες, Μ. persicae s.s., Μ. persicae nicotianae µε ικανότητα 
σεξουαλικής αναπαραγωγής, και M. persicae nicotianae που αναπαράγεται 
παρθενογενετικά. Επίσης, η ανάλυση που βασίστηκε σε γενετικές αποστάσεις έδειξε 
σηµαντική γενετική διαφοροποίηση µεταξύ των πληθυσµών από τι διάφορες περιοχές 
αλλά σταθερότητα µεταξύ των ετών δειγµατοληψίας, υποδηλώνοντας µικρή 
µετανάστευση µεταξύ των περιοχών. Τα πειράµατα συµπεριφοράς έδειξαν την 
ύπαρξη οµοιοτυπικών συζεύξεων (assortative mating) που προάγεται από τις 
διαφορές στον ηµερήσιο ρυθµό έκλυσης σεξουαλικής φεροµόνης από τα έµφυλα 
θηλυκά των δύο υποειδών. Ο ρυθµός έκλυσης φεροµόνης από τα θηλυκά κάθε 
υποείδους συµπίπτει µε τη δραστηριότητα αναζήτησης θηλυκών από τα αρσενικά του 
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ιδίου υποείδους. Επίσης, τα αρσενικά έδειξαν µεγαλύτερη προσέλκυση στη 
σεξουαλική φεροµόνη των θηλυκών του ίδιου υποείδους. 

Η παρούσα µελέτη είναι η πρώτη που αναδεικνύει τη γενετική αποµόνωση της 
αφίδας του καπνού (Μ. persicae nicotianae) από το υποείδος (M. persicae s.s.) που 
αποικίζει άλλους ποώδεις ξενιστές ακόµη και σε περιοχές όπου τα δύο τάξα έχουν την 
ικανότητα σεξουαλικής αναπαραγωγής και συνεπώς υπάρχει δυνητική πιθανότητα 
υβριδισµού. Επίσης, η ανάλυση µικροδορυφορικού DNA έδειξε ότι οι πληθυσµοί του 
M. persicae s.l. δεν µεταναστεύουν σε µεγάλες αποστάσεις. Η γενετική αποµόνωση 
προκύπτει από προζυγωτικό µηχανισµό αναπαραγωγικής αποµόνωσης 
(οµοιοτυπικές συζεύξεις). Η ανάπτυξη του µηχανισµού µπορεί να έγινε µετά τη 
συνάντηση των δύο υποειδών στην Ελλάδα ή να προϋπήρχε. Το τελικό συµπέρασµα 
είναι ότι υπάρχουν διαδικασίες που διευκολύνουν την περαιτέρω γενετική 
διαφοροποίηση των δύο υποειδών και την επακόλουθη ειδογένεση.  
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In many parts of the world, the tobacco specialist Myzus persicae nicotianae is 
isolated from the generalist Myzus persicae s.s. because either or both taxa 
reproduce parthenogenetically. In the present study we investigated how the genomic 
integrity of the tobacco specialist is maintained in Greece, where both taxa have a 
bisexual generation on peach. Microsatellite DNA analysis revealed greatest genetic 
divergence between populations in tobacco-growing regions and those in a region 
where tobacco is not cultivated. This was irrespective of reproductive mode, which 
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has an important effect on population structure. Bayesian clustering and admixture 
analyses split the aphid genotypes into three groups, corresponding with persicae, 
bisexual nicotianae and unisexual nicotianae, respectively. Genetic distance 
parameters showed strong regional differentiation but marked year-on-year stability, 
indicating low interpopulation migration. Assortative mating between taxa is promoted 
by differences in the daily rhythm of female signaling behaviour, with peak activity 
coinciding with periods of consubspecific male searching activity. Males showed 
greater attraction to the sex pheromone of their own subspecies. Thus, despite 
relatively low overall genetic differentiation, processes are in place facilitating further 
genomic divergence and eventual speciation. 
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Το συµβιωτικό βακτήριο Wolbachia σε είδη της οικογένειας 
Tephritidae  
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H Wolbachia είναι ένα ενδοκυττάριο µητρικά κληρονοµούµενο βακτήριο που 
απαντάται σε πλήθος ειδών ασπονδύλων (έντοµα, ισόποδα, ακάρεα, αράχνες, 
νηµατώδεις). Η εξάπλωση της Wolbachia οφείλεται στη µοναδική της ικανότητα να 
ελέγχει τις αναπαραγωγικές λειτουργίες των ξενιστών της επάγοντας φαινόµενα 
όπως παρθενογένεση (parthenogenesis), θηλυκοποίηση (feminization), θανάτωση 
των αρσενικών εµβρύων (male killing) και κυρίως, κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα 
(cytoplasmic incompatibility). Όλες αυτές οι αναπαραγωγικές ανωµαλίες ευνοούν τη 
µετάδοση και την εξάπλωση αυτού του µητρικά κληρονοµούµενου βακτηρίου (Werren 
1997, Bourtzis and Miller 2003, 2006, Ioannidis and Bourtzis 2007).  

Υπάρχει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη χρησιµοποίηση της Wolbachia 
στην ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων αντιµετώπισης επιβλαβών εντόµων (Beard et 
al. 1993, Bourtzis and O’Neill 1998). Συγκεκριµένα, η Wolbachia µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί: (α) για την εξάπλωση επιθυµητών γονιδίων - γενοτύπων σε 
φυσικούς πληθυσµούς εντόµων οι οποίοι θα εµποδίζουν τη µετάδοση παθογόνων 
µικροοργανισµών από βλαβερά έντοµα σε ανθρώπους, ζώα ή σε φυτά (Xi et al. 
2005) και (β) για την άµεση καταστολή φυσικών πληθυσµών βλαβερών εντόµων 
µέσω της Wolbachia-επαγόµενης κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας (Zabalou et 
al. 2004). H συγκεκριµένη µέθοδος ονοµάζεται µέθοδος του Ασύµβατου Εντόµου 
(Incompatible Insect Technique - I.I.T.) και έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν, µε 
τρόπο ανάλογο της µεθόδου εξαπόλυσης στειρωµένων εντόµων (Sterile Insect 
Technique - S.I.T.), ως µέθοδος αντιµετώπισης κουνουπιών και λεπιδοπτέρων µε 
µεγάλη επιτυχία τόσο στη φύση όσο και στο εργαστήριο (Laven 1967, Brower 1980).  

Η οικογένεια Tephritidae περιλαµβάνει σηµαντικά είδη εχθρούς καλλιεργειών. 
Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζουµε δεδοµένα σχετικά µε την παρουσία και το 
ρόλο της Wolbachia σε είδη της οικογένειας Tephritidae. Το βακτήριο έχει βρεθεί 
(ή/και µεταφερθεί µε κυτταροπλασµατικές µικροενέσεις) και χαρακτηριστεί κυρίως σε 
είδη των γενών Bactrocera, Anastrepha, Rhagoletis και Ceratitis. Επίσης, 
παρουσιάζουµε στοιχεία για το πώς το αναπαραγωγικό παράσιτο Wolbachia µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί ως ένα φιλικό προς το περιβάλλον εργαλείο για την αντιµετώπιση 
επιβλαβών ειδών της οικογένειας Tephritidae.  
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Wolbachia is an obligatory maternally transmitted bacterium which infects 
numerous invertebrate species (insects, isopods, mites, arachnids, nematodes). The 
widespread distribution of this bacterium is due to its unique ability to control the 
reproductive properties of its hosts by inducing parthenogenesis, feminization, male-
killing and, mainly, cytoplasmic incompatibility (Werren 1997, Bourtzis and Miller 
2003, 2006, Ioannidis and Bourtzis 2007).  

There is an increasing interest in the use of Wolbachia infections in an applied 
context. It has been proposed that they might be used either as a tool to drive 
desirable genotypes into natural populations of insects or alternatively to directly 
suppress insect populations (Beard et al. 1993, Bourtzis and O’Neill 1998, Zabalou et 
al. 2004, Xi et al. 2005). The population suppression approach, known as 
Incompatible Insect Technique (I.I.T.) has been successfully used in the past for the 
population control of mosquito and lepidopteran pest species (Laven 1967, Brower 
1980). 

Tephritidae include major pest species. In the present study we present data 
as regards the presence and the biological role of Wolbachia in tephritid species. 
Wolbachia has been detected and/or characterized in species of the genera 
Bactrocera, Anastrepha, Rhagoletis και Ceratitis. We also show how the reproductive 
parasite Wolbachia can be used in environment-friendly approaches for controling 
tephritids. 
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Είναι γνωστό ότι τα έντοµα έχουν αναπτύξει πληθώρα συµβιωτικών σχέσεων µε 
µικροοργανισµούς, κυρίως βακτήρια, οι οποίες παίζουν καταλυτικό ρόλο στη βιολογία 
και στη φυσιολογία των ξενιστών (Buchner 1965, Bourtzis & Miller 2003, 2006). Τα 
συµβιωτικά βακτήρια των εντόµων κατατάσσονται σε δύο οµάδες, τα πρωτεύοντα 
συµβιωτικά βακτήρια και τα δευτερεύοντα συµβιωτικά βακτήρια. Τα πρωτεύοντα 
συµβιωτικά βακτήρια απαντούν σε ειδικά όργανα του ξενιστή (bacteriomes) και 
καλύπτουν διαιτητικές ανάγκες του ξενιστή προσφέροντας αµινοξέα και βιταµίνες Το 
καλύτερα µελετηµένο βακτήριο αυτής της οµάδας είναι η Buchnera aphidicola, που 
απαντά στις αφίδες.  Τα λεγόµενα δευτερεύοντα συµβιωτικά βακτήρια αναπτύσσουν 
ένα µεγάλο εύρος συµβιωτικών σχέσεων µε τα έντοµα-ξενιστές, από τον παρασιτισµό 
έως την αµοιβαία συµβίωση (Dale & Moran 2006). 

Ο Petri (1909) ήταν ο πρώτος που ανέφερε την ύπαρξη συµβιωτικών βακτηρίων 
στο δάκο της ελιάς. Έκτοτε µια σειρά κυρίως µικροβιολογικών µελετών έχουν 
αναφέρει δεδοµένα σχετικά µε τον αριθµό, το είδος και το ρόλο των 
µικροοργανισµών, που απαντούν στο δάκο της ελιάς (Hagen 1966, Fytizas and 
Tzanakakis 1966, Tsiropoulos 1983, Konstantopoulou et al. 2005, Capuzzo et al. 
2005). 

Στην παρούσα µελέτη χαρακτηρίσαµε τα συµβιωτικά βακτήρια του 
εργαστηριακού στελέχους Aghia Triada-84 του εντόµου Bactrocera oleae 
χρησιµοποιώντας µεθόδους ηλεκτρονικής µικροσκοπίας, µοριακής βιολογίας και 
κλασικής µικροβιολογίας. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι η συµβιωτική χλωρίδα 
του συγκεκριµένου στελέχους του δάκου της ελιάς χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
του βακτηρίου Acetobacter tropicalis, που ανήκει στην οµάδα των βακτηρίων του 
οξικού οξέος (acetic acid bacteria). 
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Insects have been reported to establish symbiotic associations with a variety 
of microorganisms which affect many aspects of host biology and physiology 
(Buchner 1965, Bourtzis and Miller 2003, 2006). Insect symbionts are separated into 
two main groups: “primary” and “secondary” symbionts. Primary symbionts (the best 
studied example is Buchnera, the primary symbiont of aphids) reside within specific 
host organs called bacteriomes and have the capacity to provide their hosts with 
nutrients such as essential amino acids, vitamins and other cofactors. Secondary 
symbionts, also known as “guest” microbes, usually establish facultative symbiotic 
associations that range from deleterious to beneficial (Dale & Moran 2006).  

Petri (1909) described the first bacterial symbiotic association in Diptera, that 
of the olive fly, Bactocera oleae. Since then, a number of researchers have reported 
the presence of bacterial symbionts in this important pest species (Hagen, 1966; 
Fytizas and Tzanakakis, 1966; Tsiropoulos, 1983; Konstantopoulou et al. 2005, 
Capuzzo et al. 2005). 

In the present study we characterized the symbiotic flora of the laboratory 
strain Aghia Triada-84 of the olive fly Bactrocera oleae using electron microscopy, 
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molecular biology and classical microbiology approaches. Our results suggest the 
presence of an acetic acid bacterium, Acetobacter tropicalis, as the dominant 
bacterial species of the symbiotic flora of this laboratory strain of Bactrocera oleae. 
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Τα πολυταινικά χρωµοσώµατα αποτελούν ένα ανεκτίµητο εργαλείο τόσο για τη 
µελέτη της δοµής και λειτουργίας των χρωµοσωµάτων και της οργάνωσης 
γονιδιωµάτων όσο  και για τη µελέτη της γενετικής δοµής των φυσικών πληθυσµών 
(Zhimulev et al. 2004).  

Η µύγα του κερασιού, Rhagoletis cerasi, είναι ένα δίπτερο έντοµο της 
οικογένειας Tephritidae µε ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον. Παρά το ενδιαφέρον, που 
παρουσιάζει από βιολογική άποψη (Boller and Prokopy 1976; Boller et al. 1998; 
Riegler and Stauffer 2002; Schwarz et al. 2003; Kovanci and Kovanci 2006), δεν 
υπάρχουν επαρκή γενετικά και κυτταρολογικά δεδοµένα για το έντοµο αυτό (Bush 
and Boller 1977).  

Στην παρούσα µελέτη έγινε η κυτταρογενετική ανάλυση ατόµων R. cerasi 
προερχόµενα από τέσσερις φυσικούς πληθυσµούς του Ελλαδικού χώρου 
(πληθυσµοί Κατερίνης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης και Βόλου). Οι τέσσερις φυσικοί 
πληθυσµοί βρέθηκαν µολυσµένοι µε το ενδοσυµβιωτικό βακτήριο Wolbachia 
pipientis. Στην παρούσα εργασία δίνεται ο µεταφασικός καρυότυπος και λεπτοµερής 
φωτογραφικός χάρτης των πολυταινικών χρωµοσωµάτων των σιαλογόνων αδένων 
του εντόµου. Ο µεταφασικός καρυότυπος αποτελείται από 5 ζεύγη αυτοσωµικών 
χρωµοσωµάτων και ένα ζεύγος φυλετικών µε ετερογαµετικό το αρσενικό άτοµο. Ο 
πολυταινικός πυρήνας αποτελείται από 5 χρωµοσώµατα µε δύο βραχίονες έκαστο, 
τα οποία αντιστοιχούν στα αυτοσωµικά χρωµοσώµατα του µιτωτικού πυρήνα και µια 
ετεροχρωµατινική µάζα, που αντιστοιχεί στα φυλετικά χρωµοσώµατα. 
Παρατηρήθηκαν χρωµοσωµατικές ανακατατάξεις, ελλείµµατα και διπλασιασµοί. Ο 
χρωµοσωµατικός χάρτης δείχνει εκτεταµένη µη-σύναψη των οµολόγων 
χρωµοσωµάτων.  
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Cytogenetic analysis of Diptera has been greatly facilitated by the existence of 
the polytene chromosomes. They have proven to be excellent experimental material 
for studying chromosome structure and function, temporal gene activities, genomic 
organization and phylogenetic relationships among species (as a review see 
Zhimulev et al. 2004). 

The European cherry fruit fly Rhagoletis cerasi, a species belonging to the 
Tephritidae family of the Diptera, is a major agricultural pest. Although there is 
considerable interest in the biology of this pest (Boller and Prokopy 1976; Boller et al. 
1998; Riegler and Stauffer 2002; Schwarz et al. 2003; Kovanci and Kovanci 2006) no 
genetic or cytogenetic data exist. The only report on the cytology of R. cerasi is 
referred to the mitotic karyotype of this species (Bush and Boller 1977). 

 We report here a cytogenetic analysis of four natural Greek populations 
(Katerini, Kavala, Thessaloniki and Volos populations) of R. cerasi, all of them being 
infected with the endosymbiotic bacterium Wolbachia pipientis. The mitotic karyotype 
and detailed photographic maps of the salivary gland polytene chromosomes of this 
pest species are presented here. The mitotic metaphase complement consists of six 
pairs of chromosomes, including one pair of heteromorphic sex chromosomes, with 
the male being the heterogametic sex. The analysis of the salivary gland polytene 
complement has shown a total number of five long chromosomes (10 polytene arms) 
that correspond to the five autosomes of the mitotic nuclei and a heterochromatic 
mass corresponding to the sex chromosomes. The most prominent landmarks of 
each polytene chromosome, the “weak points” as well as the unusual asynapsis of 
homologous pairs of polytene chromosomes at certain regions of the polytene 
elements are also presented and discussed.  
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Η παρούσα εργασία έγινε µε σκοπό την αποµόνωση του γονιδίου SnoSP2 
που κωδικοποιεί πρωτεΐνη γνωστή ως πρωτεΐνη αποθήκευσης, στο έντοµο Sesamia 
nonagrioides (Lef.). Οι πρωτεΐνες αποθήκευσης παρουσιάζουν τη χαρακτηριστική 
ιδιότητα να υπερεκφράζονται και να συσσωρεύονται στο σώµα των  εντόµων, πριν τη 
µεταµόρφωση. Μελετήσαµε την έκφραση της πρωτεϊνης αυτής σε συνθήκες µη 
διάπαυσης και διάπαυσης.  

Α. Εκτροφή των εντόµων: Τα έντοµα στο εργαστήριο διατηρούνταν σε 
συνθήκες: θερµοκρασία 25±1°C, φωτοπερίοδος 16 ώρες φωτόφαση: 8 ώρες 
σκοτόφαση και σχετική υγρασία 60-70%. Για την είσοδο σε διάπαυση απαιτούνται 
συνθήκες: 10 ώρες φωτόφαση: 14 ώρες σκοτόφαση. Οι προνύµφες συλλέγονταν σε 
διαφορετικές ηµεροµηνίες κατά τη διάρκεια πριν και κατά τη διάπαυση και τα 
δείγµατα διατηρούνταν στους -800 C µέχρις ότου χρησιµοποιηθούν για την ανάλυση 
του mRNA ( από λίπος).  

Β. Μοριακές τεχνικές: 1. Αποµόνωση ολικού RNA από ζωικούς ιστούς µε τη 
µέθοδο Trizol*. 2. Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (PCR). 3. Ενίσχυση 
ακολουθιών RNA µε την τεχνική RT-PCR. 4. 3’ και 5’ RACE PCR (RAPID 
AMPLIFICATION OF cDNA ENDS). 5. Ποσοτική Ανάλυση της έκφρασης µε τη 
µέθοδο RT-PCR (ηµιποσοτικό PCR). 6. REAL TIME PCR. Οι εκκινητές σχεδιάστηκαν 
έτσι ώστε να ενισχύουν µόνο το  επιθυµητό κοµµάτι-στόχο που ήταν 150-200 bp. Για 
επαναληψιµότητα, πραγµατοποιούσαµε την αντίδραση δύο φορές. H γραφική 
παράσταση της έκφρασης που προκύπτει, είναι συνάρτηση του γονιδίου µε την β-
τουµπουλίνη (DQ147771), που εµείς αποµονώσαµε και είναι house keeping γονίδιο. 

Με τη µεθοδολογία αυτή, αποµονώσαµε cDNA από λιπώδη ιστό του εντόµου 
S. nonagrioides (Lef.) που αφορούσε το γονίδιο SnoSP2 (Accession number 
DQ147770). Το cDNA για το  SnoSP2 (2449 bp) κωδικοποιεί για µια πρωτεΐνη 751  
αµινοξέων µε µοριακή µάζα 87.889 kDa  και υπολογισµένο ισοηλεκτρικό σηµείο  
pI=9.41. Η πρωτεΐνη εµφανίζει signal peptides από 16 αµινοξέα στο Ν-άκρο και 
περιέχει συντηρηµένα πρότυπα signature  ακολουθιών που είναι κοινά σε πρωτεΐνες 
προνυµφών των εντόµων. Ανάλυση πολλαπλής στοίχισης αποκάλυψε ότι η SnoSP2 
είναι πολύ όµοια µε τη methionine-rich storage protein της Spodoptera litura (77% 
identity) και άλλες methionine-rich εξαµερίνες. Σύµφωνα µε τη φυλογενετική ανάλυση 
και κριτήρια από την αµινοξική σύγκριση φάνηκε ότι η SnoSP2 ανήκει στην οικογένεια 
των methionine-rich storage πρωτεϊνών (6.8% µεθειονίνη, 9.5% αρωµατικά 
αµινοξέα). Εξετάσαµε επίσης τη µορφή έκφρασης του SnoSP2 σε διάφορα 
αναπτυξιακά στάδια στο λιπώδη ιστό διαπαυουσών και µη διαπαυουσών 
προνυµφών του εντόµου, µε τη µέθοδο του ηµιποσοτικού PCR  και του  Real-Time 
PCR.  Σε συνθήκες µεγάλης ηµέρας (µη διάπαυση), η συγκέντρωση του SnoSP2 
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φάνηκε να είναι σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου των 
προνυµφών και αυξήθηκε σταδιακά κατά το στάδιο της νύµφης. Πολύ χαµηλά 
επίπεδα αυτού του mRNA ανιχνεύτηκαν σε προνύµφες που είχαν προετοιµαστεί να 
εισέλθουν σε διάπαυση (συνθήκες µικρής ηµέρας), αλλά το mRNA αυξήθηκε 
δραµατικά σε προνύµφες οι οποίες ήταν σε διάπαυση όσο και σε εκείνες που 
τερµάτιζαν τη διάπαυση. Αυτά τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η S. 
nonagrioides, ένα είδος το οποίο δεν τρέφεται  µετά το στάδιο της προνύµφης, 
συγκεντρώνει αυτές τις πρωτεΐνες σαν απόθεµα κατά τη διάρκεια της προνυµφικής 
ανάπτυξης, για επακόλουθη χρήση στο στάδιο της νύµφης και του ακµαίου.  
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We isolated and sequenced a cDNA clone corresponding to a storage protein 
(SnoSP2) from the corn stalk borer Sesamia nonagrioides (Lef.). The cDNA for 
SnoSP2 (2449 bp) code for 751 residue protein with predicted molecular mass of 
87.889 kDa and calculated isoelectric point  pI = 9.41. Signal peptide of 16 amino 
acids is present at the N-terminus and the protein contained conserved insect larval 
storage protein signature sequence patterns.  Multiple alignment analysis of the 
amino acid sequence revealed that SnoSP2 is most similar to the methionine-rich 
storage protein from Spodoptera litura (77% identity) and other methionine-rich 
storage proteins. According to both phylogenetic analyses and the criteria of amino 
acid composition, SnoSP2 belongs to the subfamily of methionine-rich storage 
proteins (6.8% methionine, 9.5% aromatic amino acid).   

We also examined developmental profiles of SnoSP2 expression in fat body 
from diapausing and non-diapausing larvae by semi-quantitative and Real-Time PCR 
assays. In non diapause conditions the abundance of SnoSΡ2 was found in high 
levels during the last larval stage and decreased gradually during the pupal stage. 
Very low levels of this mRNA was detected in the larvae that were preparing to enter 
diapause, but mRNA dramatically increases in those that were in diapause as well as 
in those that terminate diapause.   
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Με τη χρήση µεθόδων µικροσκοπίας, η Wolbachia περιγράφει για πρώτη 
φορά σε αρθρόποδα το 1924 ως ένα ενδοκυττάριο βακτήριο που απαντά στους 
γεννητικούς ιστούς του κουνουπιού Culex pipiens  ενώ η παρουσία του βακτηρίου 
στους νηµατώδεις της φιλαρίασης πρωτοαναφέρεται το 1970 (Hertig and Wolbach 
1924, Harada et al. 1970). Έκτοτε το βακτήριο έχει βρεθεί σε µεγάλο αριθµό 
ασπόνδυλων ειδών, κυρίως σε αρθρόποδα και στους νηµατώδεις της φιλαρίασης 
(Bourtzis and Miller, 2003). Η Wolbachia έχει αναπτύξει σχέσεις αµοιβαίας 
συµβίωσης µε τους νηµατώδεις της φιλαρίασης ενώ δρα ως ένα αναπαραγωγικό 
παράσιτο στα αρθρόποδα επάγοντας φαινόµενα όπως παρθενογένεση 
(parthenogenesis), θηλυκοποίηση (feminization), θανάτωση των αρσενικών εµβρύων 
(male killing) και κυρίως, κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα (cytoplasmic 
incompatibility) (Werren 1997, Bourtzis and Miller 2003, 2006).   

Η µικροσκοπία αφενός έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στην ανάδειξη της 
αλληλεπίδρασης του βακτηρίου µε τη µιτωτική συσκευή και τον κυτταροσκελετό του 
κυττάρου ξενιστή (O’Neill and Karr 1990) και αφετέρου υπόσχεται να  συµβάλλει 
καταλυτικά στη διαλεύκανση της εγκαθίδρυσης συµβιωτικών σχέσεων του βακτηρίου 
µε τους ξενιστές και των επαγόµενων αναπαραγωγικών ανωµαλιών.  

Η παρούσα µελέτη παρουσιάζει µε συγκριτικό τρόπο την κατανοµή του 
βακτηρίου κατά τη διάρκεια της ωογένεσης και σπερµατογενέσης στο έντοµο 
Drosophila melanogaster και επίσης την κατανοµή του κατά την ανάπτυξη των 
νηµατωδών της φιλαρίασης µε τη χρήση ηλεκτρονικής µικροσκοπίας και συνεστιακής 
µικροσκοπίας φθορισµού.  
 
Η Εργασία αυτή συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (25% από εθνικούς πόρους και 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 
Ταµείο) µέσω ενός ερευνητικού και εκπαιδευτικού Προγράµµατος ∆ράσης ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι. 
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Characterization of host-Wolbachia symbiotic associations 
using electron and confocal microscopy  

 
P. SAPOUNTZIS1, D.A. VORONIN2, S. SIOZIOS1, L. SACCHI3, C. BANDI4, E. KISELEVA2,  
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2Institute of Cytology and Genetics, Siberian Branch Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 
630090 Russia 

3Department of Biology, University of Pavia, Italy 
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5Medical School, University of Crete, 71110 Heraklion, Crete, Greece 
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Using microscopy approaches, Wolbachia was first described in arthropods on 

1924 as an intracellular bacterium infecting the gonadal tissues of the mosquito 
Culex pipiens while its first report in filarial nematodes was on 1970 (Hertig and 
Wolbach 1924, Harada et al. 1970). Since then, Wolbachia has been reported in 
numerous invertebrate species, mainly in arthropods and filarial nematodes (Bourtzis 
and Miller, 2003). Wolbachia has established an obligatory mutualistic association 
with filarial nematodes while it induces parthenogenesis, feminization, male-killing 
and, most commonly, cytoplasmic incompatibility in arthropod species (Werren 1997, 
Bourtzis and Miller 2003, 2006). 

 Microscopy has played an important role in unraveling the interaction of 
Wolbachia with the host mitotic apparatus and cytoskeleton (O’Neill and Karr 1990). 
In addition, it is a promising tool for the elucidation of the establishment of host-
Wolbachia symbiotic associations and the inducible reproductive alterations. 

The present study presents in a comparative way the distribution of Wolbachia 
during oogenesis and spermatogenesis of Drosophila melanogaster and during the 
development of filarial nematodes using electron and confocal microscopy 
approaches.  

 
This work was co-funded by the Greek Ministry of Education and the European Union (25% 
from national funds and 75% from the European Social Fund), through a research and 
education action program PYTHAGORAS I. 
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Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας των µελισσών Apis mellifera 
(Hymenoptera: Apidae) στην Κύπρο βάσει του µιτοχονδριακού και 

του µικροδορυφορικού DNA 
 

Α. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ1, A. RORTAIS2, Ι. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ3, Ν. ΣΕΡΑΦΕΙ∆ΗΣ3, Β. ΖΑΧΑΡΑΚΗ4,  
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3Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Κύπρος 

4Εργαστήριο Βοτανικής, Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Με την ανάλυση του µιτοχονδριακού και του µικροδορυφορικού DNA (mt-DNA 

και ms-DNA) ενός δείγµατος 268 µελισσών από 6 πληθυσµούς µελισσιών της 
Κύπρου, µπορέσαµε να διαπιστώσουµε πως η κυπριακή φυλή µελισσών Apis 
mellifera cypria διατηρείται στο µεγαλύτερο µέρος της Κύπρου, µε εξαίρεση το Βόρειο 
τµήµα του νησιού. Ο συνδυασµός των δύο µεθόδων ανάλυσης και η σύγκριση των 
δειγµάτων µε ένα ευρύ φάσµα από πληθυσµούς-µάρτυρες, επέτρεψε το διαχωρισµό 
µε ακρίβεια των πληθυσµών της A.m. cypria βάσει των ιδιαιτεροτήτων που 
παρουσιάζουν. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η µελέτη της γενετικής ποικιλότητας των µελισσών της Κύπρου έχει εξαιρετική 
σηµασία, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης που κατέχει το νησί: ∆υτικά της 
Μέσης Ανατολής και της γραµµής Ο (O lineage), Νότια της Βορειότερης σειράς C (C 
lineage) από την Τουρκία και Βόρεια της Αφρικανικής σειράς Α (A lineage). Η 
ανάλυση του γενόµατος της κυπριακής µέλισσας θα µπορούσε να συµβάλλει στην 
κατανόηση της φυλογεωγραφίας των υποειδών της Ευρωπαϊκής µέλισσας µιας και 
εµφανίζεται ως µια διακριτή φυλή ανάµεσα στις Ευρωπαϊκές φυλές της Apis mellifera 
(Rutnner 1988), η οποία είναι πολύ καλά προσαρµοσµένη στο θερµό και ξηρό κλίµα 
του νησιού. Σε αντιδιαστολή µε την υψηλή της παραγωγικότητα, έχει περιγραφεί ως 
µια επιθετική φυλή, γεγονός που θα µπορούσε να εξηγηθεί από την ύπαρξη 
πολυάριθµων εχθρών και κυρίως λόγω των µαζικών επιθέσεων από σφήκες Vespa 
orientalis (Adams 1983). Η γενετική ποικιλότητα των κυπριακών µελισσών αποτελεί 
ένα νέο τοµέα έρευνας. Έχουν ήδη δηµοσιευτεί αποτελέσµατα γενετικής ανάλυσης 
µιτοχονδριακού DNA (Bouga et al. 2005) αλλά στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζονται για πρώτη φορά αποτελέσµατα από ανάλυση µικροδορυφορικού 
DNA της κυπριακής µέλισσας, σε µια προσπάθεια για την καλύτερη κατανόηση της 
φυλογεωγραφίας της. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
∆ειγµατοληψία και αποµόνωση DNA 

Η δειγµατοληψία των µελισσών έγινε από 6 περιοχές της Κύπρου (Εικόνα 1). 
Συνολικά, συλλέχθηκαν 268 µέλισσες από διακριτούς πληθυσµούς το Σεπτέµβριο του 
2001 (περιοχή Φλάσσου), τον Ιανουάριο του 2004 (περιοχές Κατύδατα, Αλάµπρα, 
Άλασσα, Κερύνειας) και τον Απρίλιο του 2004 (περιοχή Τρούλλοι). Το κάθε δείγµα 
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αποθηκεύτηκε ξεχωριστά σε διάλυµα 95% αιθανόλης, και στη συνέχεια 
αποµονώθηκε το DNA από την περιοχή του κάθε κεφαλιού, µε τη χρήση διαλύµατος 
Chelex (Walsh et al. 1991). 

 
Ανάλυση µιτοχονδριακού DNA 

Η διαγονιδιακή περιοχή του µιτοχονδριακού DNA που περιλαµβάνει και το 
tDNA για το αµινοξύ της λευκίνης, τη διαγονιδιακή περιοχή COI-COII, και το 5΄άκρο 
του γονιδίου COII, ενισχύθηκαν µε την τεχνική της PCR (αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυµεράσης) χρησιµοποιώντας ως εκκινητές (primers) τους Ε2 και Η2 (Garnery et 
al. 1991), σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που περιγράφεται από τους Garnery et al. 
(1993). Τα προϊόντα της PCR ηλεκτροφορήθηκαν σε πηκτή αγαρόζης (1,4%), 
προκειµένου να καθοριστεί το µέγεθος των τµηµάτων. Έπειτα οι απλότυποι 
καθορίστηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε πολυακριλαµίδη (10%) µε χρήση του ενζύµου 
DraI και µε RFLP. 

 
Ανάλυση µικροδοριφορικού DNA 

To DNA ενισχύθηκε µε την τεχνική της PCR µε τη χρήση διαλύµατος (mix 
10µl), το οποίο περιείχε τους εκκινητές που επιτρέπουν την αναγνώριση 14 
διαφορετικών µικροδορυφορικών θέσεων (Α7, Α8, Α28, Α43, Α88, Α113, Αp33, 
Αp36, Αρ43, Αp55, Αp66, Αp81, Β24 και Β124) µε τη συσκευή αλληλουχίας 
ABIPRISM-310 (BioApplied System). Η θερµοκρασία αποδιάταξης ορίστηκε στους 
55ο C και η συγκέντρωση MgCl2 στο 1,2mM. 

 
Στατιστική ανάλυση 

Για την ανάλυση των µικροδορυφορικών ακολουθιών χρησιµοποιήθηκαν 17 
πληθυσµοί µάρτυρες. Οι φυλογενετικές σχέσεις µεταξύ των πληθυσµών προέκυψαν 
από το λογισµικό πρόγραµµα TREEMAKER χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Cavalli-
Sforza. Το πρόγραµµα GENECLASS χρησιµοποιήθηκε για την κατηγοριοποίηση των 
κυπριακών µελισσιών σε σχέση µε τα µελίσσια µάρτυρες. Η PCA (Principal 
Coordinate Analysis) πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του προγράµµατος NUEES 
(version 0,8 Langella 2001). Το λογισµικό πρόγραµµα XGOBI επέτρεψε την γραφική 
αναπαράσταση ανεξάρτητων ατόµων και πληθυσµών. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Με την ανάλυση του µιτοχονδριακού DNA παρατηρήσαµε ότι όλοι οι κυπριακοί 
πληθυσµοί εξαιρουµένου ενός, παρουσιάζουν ένα µοναδικό απλότυπο (Εικόνα 1). 
Αυτός ο απλότυπος, ο C1, είναι ο πιο συνηθισµένος των C lineage. O πληθυσµός της 
Κερύνειας εµφανίζει τέσσερεις διαφορετικούς απλότυπους, τους C1 και C6 αλλά και 
τους C2, και M7 που είναι χαρακτηριστικοί των ιταλικών µελισσών. Το γεγονός αυτό 
υποδεικνύει ότι µελίσσια που ανήκουν στη φυλή A.m.ligustica έχουν εισαχθεί στο 
βόρειο τµήµα της Κύπρου ενώ ο C6 προέρχεται από την Τουρκία. 
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Εικόνα 1. Γενετική ποικιλότητα κυπριακών µελισσών βάσει δεικτών mt-DNA 
 
 

 
Εικόνα 2. ∆ιάγραµµα γεωγραφικής εγγύτητας, µε τιµές αυτοδυναµίας, ανάµεσα σε 6 
πληθυσµούς της Κύπρου (µε κεφαλαία) και της M (n=4), της C (n=5) της O (n=6) και 
της A (n=2) γραµµής 
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Το δενδρόγραµµα (εικόνα 2), που βασίζεται στην ανάλυση του 
µικροδορυφορικού DNA δείχνει ότι οι πληθυσµοί της Κύπρου οµαδοποιούνται µαζί 
κτός από της Κερύνειας. Αυτός ο πληθυσµός τοποθετείται στη βάση των άλλων 

υσµών και διαχωρίζεται µε έναν µακρύ κλάδο µε υψηλή τιµή 

τους πληθυσµούς από τη Συρία και το Λίβανο αλλά διαχωρίζονται 

πων και πυρηνικό DNA όµοιο µε αυτό των πληθυσµών 

α που εµφανίζουν αυτοί οι πληθυσµοί σε επίπεδο DNA φαίνεται ότι η 

Τα αποτελέσµατα που εξάγονται από αυτά τα αρχικά δεδοµένα είναι ιδιαίτερα 
 όσον αφορά στην διατήρηση της κυπριακής φυλής µελισσών. 

 the genus Apis inferred from mitochondrial DNA sequence data. Apidologie 22, 87-92 
arnery, L., Solignac, M., Celebrano, G. and Cornuet, J.M. 1993. A simple test using 

restricted PCR amplified mitochondrial DNA to study the genetic structure of Apis mellifera 
L., Experientia 49, 1016–1021 
Ruttner, F. 1988. Biogeography and Taxonomy of Honeybees. Springer-Verlag, Berlin, 
Heidelberg 
Walsh, S.P., Metzger, D.A. and Higuchi, R. 1991. Chelex 100 as a medium for simple 
extraction of DNA for PCR-based typing from forensic material. BioTechniques, 10, 506–513 
 
 
ABSTRACT 

The genetic structure of six Cyprian honeybee populations (i.e. 268 
individuals), were analyzed using mitochondrial and microsatellite DNA markers. For 
the first time we report a double pattern of both C mitochondrial DNA haplotypes, 
which have a North-Mediterranean origin and Middle-East nuclear DNA types in the 
Cyprian honeybee populations. According to the genetic specificity of these 
populations, it is concluded that Cyprian honeybees, Apis mellifera cypria, still exist in 
Cyprus, with the exception of the population in North Cyprus (Kyrenia area). 
 
 

ε
Κυπριακών πληθ
αυτοδυναµίας (94%). Οι Κυπριακοί πληθυσµοί εντοπίζονται πάνω στον κλάδο της O 
lineage µαζί µε 
περεταίρω από αυτούς µε υψηλές τιµές αυτοδυναµίας (94% και 100% αντίστοιχα). Τα 
αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν και µε την ανάλυση PCA. 

Όπως και µε τα αποτελέσµατα από το µιτοχονδριακό DNA, ο πληθυσµός της 
Κερύνειας φαίνεται ότι διαχωρίζεται από τους άλλους πληθυσµούς της Κύπρου και 
είναι συγγενικά πιο κοντά στους πληθυσµούς της Τουρκίας ή βρίσκεται ανάµεσα 
στους πληθυσµούς της Μέσης Ανατολής και της C lineage. Χρησιµοποιώντας δυο 
µάρτυρες είναι δυνατό να χαρακτηρίσουµε πληθυσµούς από την Κύπρο που φέρουν 
το διπλό πρότυπο, C απλότυ
της Μέσης Ανατολής, γεγονός που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν. Σύµφωνα µε την 
ιδιαιτερότητ
κυπριακή µέλισσα Apis mellifera cypria διατηρείται ακόµη στην Κύπρο και καλύπτει 
το µεγαλύτερο µέρος του νησιού. 
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Μελέτη της επίδρασης της θερµοκρασίας και της αφίδας ξενιστή 
στην διάρκεια ανάπτυξης και στο µέγεθος των παρασιτοειδών 

Aphidius colemani και Aphidius transcaspicus  
(Hymenoptera: Aphidiidae) 

 
Ν. ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ∆. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ και ∆. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ 

 
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
 

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση της θερµοκρασίας και της 
αφίδας ξενιστή στην διάρκεια ανάπτυξης  και στο µέγεθος των παρασιτοειδών 
Aphidius colemani και Aphidius transcaspicus (Hymenoptera: Aphidiidae). Από 
φύλλα µελιτζάνας στα οποία είχε αναπτυχθεί υψηλός πληθυσµός του Aphis gossypii  
ή του Myzus persicae (Homoptera: Aphididae) συλλέγονταν, µε τη βοήθεια 
στερεοσκοπίου, 30 νύµφες 2ου σταδίου χρησιµοποιώντας λεπτό και ελαφρώς 
βρεγµένο πινέλο και µεταφέρονταν σε ένα τµήµα φύλλου µελιτζάνας που είχε 
τοποθετηθεί σε τρυβλίο. Στο καπάκι του τρυβλίου είχε διανοιχτεί οπή διαµέτρου 3cm 
η οποία καλυπτόταν µε µουσελίνα. Οι αφίδες παρέµεναν για 1 ώρα µέχρι να 
διασκορπιστούν και να εγκατασταθούν στο φύλλο και στη συνέχεια γινόταν εισαγωγή 
ενός θηλυκού παρασιτοειδούς, A. colemani  ή A. transcaspicus στο κέντρο της 
επιφάνειας του φύλλου. Μετά την εισαγωγή του παρασιτοειδούς, το τρυβλίο 
κλεινόταν και µεταφερόταν σε θάλαµο ελεγχοµένων συνθηκών  µε θερµοκρασία 15, 
20, 25, 27,5 ή 30° oC, °σχετική υγρασία 65 ± 5% και φωτοπερίοδο 16 ώρες φως : 8 
ώρες σκότος, όπου και παρέµενε για 30 λεπτά. 

Γινόταν καταγραφή του χρόνου  που χρειάσθηκε για τη µουµιοποίηση των 
παρασιτισµένων αφίδων και την εµφάνιση των ενηλίκων παρασιτοειδών µε τη 
βοήθεια στερεοσκοπίου. Για όλους τους συνδυασµούς (είδους αφίδας-
παρασιτοειδούς-θερµοκρασίας) διεξήχθησαν 25 επαναλήψεις (25 παρασιτοειδή).  

Όσον αφορά στο µέγεθος των παρασιτοειδών µετρήθηκε το µήκος του 
σώµατος και το µήκος της κνήµης του οπίσθιου ζεύγους ποδιών.  Μετά τη 
µουµιοποίηση των παρασιτισµένων αφίδων απεκόπτετο µε λεπτό µαχαιρίδιο το 
τµήµα του φύλλου όπου υπήρχε κάθε µουµιοποιηµένη αφίδα. Η κάθε µούµια 
τοποθετείτο χωριστά σε ειδικά διαµορφωµένο κελί µέχρι την έξοδο του 
παρασιτοειδούς. Οι µούµιες τοποθετούνταν σε θάλαµο ελεγχοµένων συνθηκών  στις 
θερµοκρασίες που προαναφέρθηκαν. Κάθε ηµέρα κατεγράφετο ο αριθµός των 
παρασιτοειδών που είχαν εµφανισθεί και γινόταν καταγραφή του µήκους τους και του 
µήκους της κνήµης τους µε τη βοήθεια στερεοσκοποίου µε ειδικά προσαρµοσµένη 
κλίµακα. 

Η διάρκεια ανάπτυξης των παρασιτοειδών βρέθηκε να είναι µεγαλύτερη τόσο 
για το A. colemani  όσο και για το A. transcaspicus στους 15°C ενώ η µικρότερη 
διάρκεια ανάπτυξης σηµειώθηκε στους 25°C. Και  τα δύο παρασιτοειδή βρέθηκε  να 
έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ανάπτυξης όταν είχαν ως ξενιστή την αφίδα M. persicae 
σε όλες της θερµοκρασίες. 

Μεγαλύτερο µήκος σώµατος και µήκος κνήµης βρέθηκε να έχουν τα 
παρασιτοειδή που αναπτύσσονταν στη θερµοκρασία των 15°C, ενώ µικρότερο είχαν 
αυτά που αναπτύχθηκαν στους 27,5°C.  Επίσης, βρέθηκε και για τα δύο 
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παρασιτοειδή να έχουν µεγαλύτερο µήκος σώµατος και κνήµης όταν ως ξενιστή είχαν 
την αφίδα M. persicae. 
 
 

-------------- 
 
 

The influence of temperature and aphid-host on the development 
and offspring size of the parasitoids  

Aphidius colemani and Aphidius transcaspicus  
(Hymenoptera: Aphidiidae) 

 
Ν. GARANTONAKIS, D. LYKOURESSIS and D. PERDIKIS  

 
Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology 

Agricultural University of Athens 
 
 

The influence of temperature and aphid host on the development and offspring 
size of the parasitoids A. colemani and A. transcaspicus was investigated. As hosts 
the aphids Aphis gossypii and Myzus persicae were used. The experiments were 
carried out in climate cabinets at 15, 20, 25, 27,5 and 30°C, 65 ± 5% and 16L:8D 
photoperiod. Both parasitoids showed a longer developmental period when reared on 
M. persicae than A. gossypii. The development time was longest at 15°C. The body 
size of the offspring was affected by temperature and host species being larger at 
15°C and when as host M. persicae had been used.  
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Επίδραση της θερµοκρασίας και του σταδίου του ξενιστή στην 
ταχύτητα ανάπτυξης του Hyposoter didymator 

 (Hymenoptera: Ichneumonidae) 
 

Γ.Κ. ΜΥΡΩΝΙ∆ΗΣ, Μ.∆. ΜΠΕΝΤΙΛΑ και Μ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΟΥΛΤΑΝΗ 
 

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Ζωολογίας & Παρασιτολογίας, Γεωπονική Σχολή,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 

email: matilda@agro.auth.gr  
 
 

Το έντοµο Hyposoter didymator (Thunberg) (Hymenoptera: Ichneumonidae) 
είναι ένα µονήρες ενδοπαρασιτοειδές που αναπτύσσεται χωρίς να παραλύει τον 
ξενιστή του. Ως ξενιστές του αναφέρονται προνύµφες ειδών της οικογένειας 
Noctuidae και κυρίως των γενών Helicoverpa και Spodoptera. Το θηλυκό του H. 
didymator αποθέτει ένα αυγό στην νωτο-πλευρική περιοχή της προνύµφης του 
ξενιστή του. Η νεο-εκκολαπτόµενη προνύµφη του παρασιτοειδούς αναπτύσσεται 
εσωτερικά της προνύµφης του ξενιστή του και εξέρχεται ως τελευταίου σταδίου 
προνύµφη, κατασκευάζει µετάξινο βοµβύκιο στο οποίο και νυµφώνεται. Στην 
παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση της θερµοκρασίας και του σταδίου ενός 
ξενιστή, του Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) στην ταχύτητα 
ανάπτυξης και στην επιβίωση των ανήλικων σταδίων του H. didymator. Οι γνώσεις 
αυτές είναι απαραίτητες για τη µαζική εκτροφή του εντόµου σε συνθήκες 
εργαστηρίου, καθώς και τη χρησιµοποίησή του ως παράγοντα βιολογικού ελέγχου 
του H. armigera σε προγράµµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης.  

Η αποικία του H. didymator που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα, 
δηµιουργήθηκε από ενήλικα άτοµα που προήλθαν από παρασιτισµένες προνύµφες 
του H. armigera, που συλλέχθηκαν από καλλιέργειες βαµβακιού στη Βόρεια Ελλάδα 
το καλοκαίρι του 2004. Το παρασιτοειδές εκτρεφόταν στο εργαστήριο στους 25°C, 
60-70% RH και φωτοπερίοδο 16:8 (Φ:Σ) σε προνύµφες του H. armigera. Είκοσι 
προνύµφες 3ου σταδίου του H. armigera τοποθετούνταν σε ένα πλαστικό κλουβί (20 
Χ 20 Χ 20 cm) µε πέντε συζευγµένα θηλυκά 2-3 ηµερών του H. didymator για 6-8 
ώρες. Οι παρασιτισµένες προνύµφες τοποθετούνταν ατοµικά σε τρυβλία Petri µε 
τεχνητή τροφή, έως και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του παρασιτοειδούς. Τα 
ενήλικα µετά την έξοδό τους διατηρούνταν σε πλαστικό κλουβί και τους παρείχετο 
µέλι µε την µορφή µικρών σταγόνων και νερό. 

Για να καθοριστεί η επίδραση της θερµοκρασίας στην ανάπτυξη του H. 
didymator στα διάφορα στάδια του ξενιστή, προνύµφες 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου 
σταδίου του H. armigera µεταφέρονταν µε τη βοήθεια λεπτού πινέλου εντός 
πλαστικού κλουβιού (15 Χ 15 Χ 15 cm) στο οποίο υπήρχαν πέντε συζευγµένα 
θηλυκά παρασιτοειδή 2-3 ηµερών. Μετά από ένα νύγµα ωοτοκίας, η προνύµφη 
αποµακρυνόταν και τοποθετούνταν ατοµικά σε τρυβλίο Petri µε τεχνητή τροφή. 
Σαράντα µε έξήντα παρασιτισµένες προνύµφες από όλα τα στάδια του ξενιστή 
τοποθετήθηκαν σε κλιβάνους µε διαφορετικές σταθερές θερµοκρασίες (15, 20, 25, 30 
και 35°C) και φωτοπερίοδο 16:8 (Φ:Σ). Η ανάπτυξη των ανήλικων σταδίων του 
παρασιτοειδούς παρακολουθούνταν καθηµερινά έως την έξοδο των ενήλικων.  

Βρέθηκε ότι η διάρκεια ανάπτυξης των ανήλικων σταδίων µειώθηκε σηµαντικά 
µε την αύξηση της θερµοκρασίας µέσα στο θερµοκρασιακό εύρος των 15-30°C. Όταν 
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παρασιτίστηκε το 1ο και 5ο στάδιο του ξενιστή η διάρκεια ανάπτυξης ήταν µεγαλύτερη 
σε σχέση µε αυτήν των άλλων σταδίων του ξενιστή. ∆εν βρέθηκαν στατιστικώς 
σηµαντικές διαφορές στη διάρκεια ανάπτυξης του παρασιτοειδούς, όταν 
αναπτύχθηκε σε προνύµφες 2ου, 3ου και 4ου σταδίου του ξενιστή του. Οι θερµικές 
απαιτήσεις της ανάπτυξης (κατώτερα και ανώτερα θερµοκρασιακά όρια, 
θερµοκρασιακές σταθερές, βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξης) του H. didymator σε 
κάθε στάδιο του ξενιστή υπολογίστηκαν µε τη βοήθεια του γραµµικού και του µη 
γραµµικού µοντέλου (Lactin-2). Η ανώτερη και κατώτερη θερµοκρασία ουδός για την 
ολοκλήρωση της συνολικής ανήλικης ανάπτυξης κυµάνθηκαν µεταξύ 34,92-35,02 και 
7,20-11,61°C αντίστοιχα. Η βέλτιστη θερµοκρασία για την ανάπτυξη υπολογίστηκε 
µεταξύ 28,78-30,01°C. Όλες οι προαναφερθείσες παράµετροι δεν διέφεραν 
στατιστικώς σηµαντικά µε το στάδιο του ξενιστή. Οι απαιτούµενοι ηµεροβαθµοί για 
την ολοκλήρωση της συνολικής ανήλικης ανάπτυξης ήταν 302,29, 271,88, 280,11, 
277,77 και 318,06 όταν παρασιτίστηκε το 1ο,2ο, 3ο, 4ο και 5ο στάδιο του ξενιστή, 
αντίστοιχα. Σε όλες τις θερµοκρασίες, η επιβίωση επηρεάστηκε από το στάδιο του 
ξενιστή, µειώθηκε πολύ γρήγορα σε θερµοκρασίες πάνω από τους 25°C και 
µηδενίστηκε στους 35°C. Μεταξύ των 15 και 25°C, η επιβίωση των ανήλικων σταδίων 
συνολικά κυµάνθηκε από 54 έως 76% όταν παρασιτίστικε το 2ο και 3ο στάδιο του 
ξενιστή, αντίστοιχα. Στους 30°C η επιβίωση κυµάνθηκε από 8 έως 35% για το πρώτο 
και τρίτο προνυµφικό στάδιο αντίστοιχα. Μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης 
παρατηρήθηκαν όταν το παρασιτοειδές αναπτύχθηκε σε προνύµφες 3ου σταδίου του 
H. armigera  
 
 

-------------- 
 
 

Temperature-dependent development of the solitary endoparasitoid 
Hyposoter didymator (Hymenoptera: Ichneumonidae):  

effect of host instar 
 

G.K. MIRONIDIS, M.D. BENTILA and M. SAVOPOULOU-SOULTANI 
 

Laboratory of Applied Zoology and Parasitology, Faculty of Agriculture,  
Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece 

email: matilda@agro.auth.gr  
 
 

The main effects and interactions between temperature and host instar on 
development and survival of Hyposoter didymator (Thunberg) (Hymenoptera: 
Ichneumonidae), a parasitoid of many noctuid (Lepidoptera: Noctuidae) larvae, were 
studied under laboratory conditions. The female of H. didymator lays eggs into the 
dorso-lateral region of larva-host and the parasitoid-larva develops internally. The last 
larval stage of the parasitoid emerges from its host and spins a silken distinctive 
cocoon in which it pupates. The duration of development in first, second, third, fourth 
and fifth instar of Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) larvae at 
five constant temperatures (15, 20, 25, 30, and 35°C) was recorded. Developmental 
time decreased significantly with increasing temperature within the range of15-30°C. 
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When parasitism took place on first and fifth host instars, the parasitoid development 
took significantly longer compared to other instars. Differences between second, 
third, and fourth instars proved to be insignificant. Thermal requirements of 
development (developmental thresholds, thermal constant, optimum temperature) of 
H. didymator in each host instar were estimated using a linear and the nonlinear 
Lactin-2 model. Upper and lower developmental thresholds ranged between 34.92-
35.02 and 7.20-11.61°C, respectively. Optimum temperature for development was 
estimated between 28.78-30.01°C. All the above-mentioned parameters did not vary 
significantly with host instars. The required degree-days for immature parasitoid 
development ranged between 271.88 and 318.06 when parasitized in the second and 
the fifth host instar, respectively. In all temperatures, the survival was affected by 
host instars: it decreased very quickly above 25°C, and fell to zero at 35°C. Between 
15-25°C the survival of immature stages ranged from 54 to 76% when parasitized in 
the second and third host instar, respectively. 
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Επίδραση της σχετικής υγρασίας στην ανάπτυξη, επιβίωση και 
ωοπαραγωγή του αρπακτικού εντόµου Dichochrysa prasina 

(Neuroptera: Chrysopidae) 
 

Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ1, Γ.∆. ΜΠΡΟΥΦΑΣ2 και ∆.Σ. ΚΩΒΑΙΟΣ1 
 

1Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη 
2Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 68 200 Ορεστιάδα 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανήλικη ανάπτυξη, επιβίωση, ωοπαραγωγή και διάρκεια ζωής του 

Dichοchrysa prasina Burmeister µελετήθηκαν σε 5 επίπεδα σχετικής υγρασίας (ΣΥ) 
(12, 33, 55, 75 και 95%) σε θερµοκρασία 26±1ºC και φωτοπερίοδο ΦΣ 16:8. Η 
συνολική διάρκεια της ανήλικης ανάπτυξης επηρεάστηκε σηµαντικά από τη ΣΥ. Σε 
θηλυκά που είχαν πρόσβαση σε νερό, η ωοπαραγωγή και η διάρκεια ζωής δεν 
διέφεραν στις διαφορετικές ΣΥ. Αντίθετα, χωρίς πρόσβαση σε νερό τα θηλυκά 
απέθεσαν αυγά µόνο όταν διατηρούνταν στη ΣΥ 94% και οι τιµές της διάρκειας ζωής 
τους διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των διαφορετικών ΣΥ. Οι τιµές της ενδογενούς 
ταχύτητας αύξησης (rm) δεν επηρεάστηκαν σηµαντικά από τη ΣΥ όταν τα θηλυκά 
είχαν πρόσβαση σε νερό. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η σχετική υγρασία (ΣΥ) έχει βρεθεί να επηρεάζει την ανάπτυξη, επιβίωση, 
ωοπαραγωγή καθώς και την εποχική ανάπτυξη πολλών εντόµων (Tauber et al. 
1998). Η ΣΥ βρέθηκε ότι, επηρεάζει την ανάπτυξη και ωοπαραγωγή των ειδών της 
Οικογένειας Chrysopidae Chrysoperla carnea Stephens και Chrysoperla rufilabris 
Burmeister (Tauber and Tauber 1983). Από όσα γνωρίζουµε, δεν υπάρχουν στοιχεία 
σχετικά µε την επίδραση της ΣΥ στην ανάπτυξη και αναπαραγωγή του D. prasina. 
 
ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Τα άτοµα που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα προήλθαν από µία αποικία του 
D. prasina που διατηρούνταν στο εργαστήριο, όπως περιγράφεται από τους Pappas 
et al. (2007). Για τις ανάγκες των πειραµάτων, οι προνύµφες του D. prasina 
εκτράφηκαν µε αυγά του Ephestia kuehniella Zeller και διατηρήθηκαν σε 5 
διαφορετικά επίπεδα ΣΥ µε τη βοήθεια κορεσµένων διαλυµάτων των αλάτων 
LiCl·H2O (ΣΥ 12%), MgCl2·6H2O (ΣΥ 33%), Mg(NO3)2·6H2O (ΣΥ 55%), NaCl (ΣΥ 
75%) και KNO3 (ΣΥ 94%). Καθηµερινά γινόταν καταγραφή του σταδίου ανάπτυξης και 
της επιβίωσης των προνυµφών µέχρι την ενηλικίωση στα 5 διαφορετικά επίπεδα ΣΥ. 
Επιπλέον, µελετήθηκε η επίδραση των 5 ΣΥ στην ωοπαραγωγή και διάρκεια ζωής 
θηλυκών. Θηλυκά που στα προνυµφικά στάδια αναπτύχθηκαν στις διαφορετικές ΣΥ, 
διατηρήθηκαν στη διάρκεια της ζωής τους µε ή χωρίς πρόσβαση σε νερό. Κάθε 2 
ηµέρες, καταγραφόταν ο αριθµός των αυγών που απέθεταν τα θηλυκά και της 
επιβίωσής τους στις διαφορετικές ΣΥ. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η συνολική διάρκεια ανήλικης ανάπτυξης επηρεάστηκε σηµαντικά από τη ΣΥ και 
κυµάνθηκε σε θηλυκά άτοµα από 30,8 ηµέρες σε ΣΥ 94% σε 34,8 ηµέρες σε ΣΥ 12%, 
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και σε αρσενικά άτοµα από 29,7 ηµέρες σε ΣΥ 94% σε 32,5 ηµέρες ΣΥ 12%. Τα 
ποσοστά επιβίωσης των προνυµφών του D. prasina κυµάνθηκαν από 52,5 έως 
75,0% στις διαφορετικές ΣΥ και δεν διέφεραν σηµαντικά.  

Η ωοπαραγωγή των θηλυκών που είχαν πρόσβαση σε νερό δεν επηρεάστηκε 
από τη ΣΥ και κυµάνθηκε από 316,5 έως 375,1 αυγά/θηλυκό. Η ΣΥ δεν επηρέασε 
σηµαντικά τη διάρκεια ζωής των θηλυκών αυτών που κυµάνθηκε από 41,7 έως 52,6 
ηµέρες. Όταν τα θηλυκά δεν είχαν πρόσβαση σε νερό, η ΣΥ επηρέασε σηµαντικά την 
ωοπαραγωγή (αυγά αποτέθηκαν µόνο στη ΣΥ 94%) και τη διάρκεια ζωής που 
κυµάνθηκε από 3,3 ηµέρες σε ΣΥ 12% έως 29,7 ηµέρες σε ΣΥ 94%. Οι τιµές rm για τα 
θηλυκά που είχαν πρόσβαση σε νερό κυµάνθηκαν στις διαφορετικές ΣΥ από 0,0814 
έως 0,0914 και δε διέφεραν σηµαντικά.  

Συµπερασµατικά φαίνεται ότι, το D. prasina µπορεί να επιβιώνει και να 
αναπαράγεται σε ένα µεγάλο εύρος ΣΥ. Περαιτέρω πειράµατα χρειάζεται να γίνουν 
για την εκτίµηση της επίδρασης διαφορετικών σταθερών ή / και κυµαινόµενων 
θερµοκρασιών σε συνδυασµό µε διαφορετικές ΣΥ στην ανάπτυξη και αναπαραγωγή 
του D. prasina. 
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Effect of relative humidity on development, survival and 
reproduction of the predatory lacewing Dichochrysa prasina 
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Preimaginal development and adult longevity and egg production of 
Dichochrysa prasina were studied at 5 constant relative humidity regimes (RH) (12, 
33, 55, 75 and 94%) at 26±1ºC and a photoperiod of 16:8 LD under laboratory 
conditions. The duration of preimaginal development was significantly affected by 
RH, whereas adult emergence was not affected. In each of the tested RH, those 
females that had no access to water during their maintenance at the different RH 
lived on average less than 2 weeks and laid no eggs, except for the almost water 
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vapor saturated conditions of 94% RH. Access of females to water resulted in a 
significant increase in both longevity and oviposition in all RH tested, whereas the 
intrinsic rate of increase (rm) was not affected by RH. 
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Ανάπτυξη, επιβίωση και ωοπαραγωγή του Bracon brevicornis  
στο εργαστήριο 

 
Μ. ΣΑΜΑΡΑ, Α.Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ και ∆.Α. ΠΡΟΦΗΤΟΥ- ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ 

 
Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας 

Γεωπονική Σχολή 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το εκτοπαρασιτοειδές Bracon brevicornis προσβάλλει προνύµφες κυρίως της 

τάξης των Λεπιδοπτέρων που ανήκουν στις οικογένειες Gelechiidae, Tortricidae, 
Pyralidae, Noctuidae, Grambidae, Cossidae. Στην Βόρεια Ελλάδα το Bracon 
brevicornis εντοπίστηκε, σε φυτεία βαµβακιού η οποία βρισκόταν στο στάδιο της 
ανθοφορίας, να παρασιτεί προνύµφες ρόδινου σκουληκιού.  

Σκοπός της εργασίας ήταν να µελετηθούν παράµετροι της βιολογίας καθώς και 
δηµογραφικοί παράµετροι του Bracon brevicornis, όταν αναπτύσσεται σε προνύµφες 
ρόδινου σκουληκιού στο εργαστήριο. 

 
ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Ο πληθυσµός του B. brevicornis προήλθε από παρασιτισµένες προνύµφες 
ρόδινου σκουληκιού, οι οποίες συλλέχθηκαν από προσβεβληµένα άνθη βαµβακιού. 
Οι παρασιτισµένες προνύµφες του ρόδινου σκουληκιού, τοποθετήθηκαν σε τριβλία 
Petri 6cm και διατηρήθηκαν στο εργαστήριο, προκειµένου οι προνύµφες του 
παρασιτοειδούς να ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους. Τα ενήλικα του B. brevicornis 
που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα ήταν της F1 γενεάς. 

Τα ενήλικα τοποθετούνταν κατά ζεύγη σε τριβλία, τρέφονταν µε διάλυµα 
µελιού 50%, και τους προσφέρονταν µια προνύµφη ρόδινου σκουληκιού 4ου ή 5ου 
σταδίου για ωοτοκία. Η προνύµφη του ρόδινου σκουληκιού µετά από 24 ώρες 
αντικαθίστατο µε νέα προνύµφη και σε αυτή που αποµακρυνόταν, καταγραφόταν: α) 
το µήκος της προνύµφης που βρισκόταν ήδη σε παράλυση, β) ο αριθµός και η θέση 
µαύρων στιγµάτων που προκαλούνται από το κέντρισµα του ωοθέτη στο σώµα της 
προνύµφης του ρόδινου σκουληκιού, γ) ο αριθµός αυγών και η θέση ωοτοκίας στο 
σώµα της προνύµφης δ) η ηµεροµηνία εκκόλαψης των αυγών. Στη συνέχεια, για τις 
προνύµφες του B. brevicornis καταγραφόταν α) η ηµεροµηνία σχηµατισµού 
βοµβυκίου από τις προνύµφες που ολοκλήρωναν την ανάπτυξή τους, β) η 
ηµεροµηνία νύµφωσης, γ) η ηµεροµηνία εξόδου των ενήλικων και δ) το φύλο των 
ενηλίκων του B. brevicornis.    

Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν στο εργαστήριο στους 27±10C και σε 
φωτοπερίοδο 16:8 ώρες φως : σκοτάδι.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η διάρκεια ανάπτυξης των σταδίων του B. brevicornis που αναπτύχθηκαν σε 
προνύµφες του ρόδινου σκουληκιού φαίνεται στον Πίνακα 1. Η διάρκεια ανάπτυξης 
του Bracon brevicornis από το αυγό µέχρι το στάδιο του ενηλίκου µε ξενιστή το 
ρόδινο σκουλήκι ήταν 9,12 ηµέρες στο εργαστήριο. Παρόµοια διάρκεια ανάπτυξης 
καταγράφηκε και από τους Jackson and Butler (1984). 
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Η διάρκεια ζωής των ενήλικων θηλυκών του B. brevicornis ήταν 33,2 µέρες και 
διέφερε στατιστικώς σηµαντικά από τη µέση διάρκεια ζωής των αρσενικών (23,1 
µέρες) (t=3,234, df=36, p=0,003). Η περίοδος ωοτοκίας  των ενηλίκων του B. 
brevicornis ήταν 29,3±2,28 µέρες. Ο µέγιστος αριθµός αυγών που αποτέθηκαν από 
ένα ενήλικο θηλυκό παρασιτοειδές σε µια προνύµφη του ρόδινου σκουληκιού σε 24 
ώρες ήταν 33 αυγά. Το ποσοστό των αυγών που εκκολάφθηκαν και οι προνύµφες 
τους αναπτύχθηκαν και έφτασαν στο στάδιο του ενηλίκου ήταν 63,7%  Η αναλογία 
φύλου αρσενικών προς θηλυκών ήταν 2,13. Οι δηµογραφικές παράµετροι του B. 
brevicornis όταν αναπτύσσεται σε προνύµφες ρόδινου σκουληκιού στο εργαστήριο, 
φαίνονται στον Πίνακα 2.  

Τα ενήλικα θηλυκά του B. brevicornis απόθεσαν τα αυγά τους κυρίως στα 6 
πρώτα τµήµατα της κοιλίας της προνύµφης του ρόδινου σκουληκιού και κυρίως στην 
κοιλιακή και στις πλευρικές ζώνες των τµηµάτων. Παρόµοια κατανοµή των αυγών σε 
προνύµφες ρόδινου σκουληκιού έχει παρατηρηθεί και για το B. gelechiae (Ahmad 
and Muzaffar 1976). Ανάµεσα στα στίγµατα και τα αυγά, που βρέθηκαν στην κοιλιακή 
και στις πλευρικές ζώνες υπάρχει στατιστικώς σηµαντική ευθύγραµµη σχέση (rκοιλιακή 

ζώνη=0,711, F=23,554, dF=1, 24, P=0,001, rπλευρικές ζώνες=0,531, F=9,024, dF=1, 24, 
P=0,006). Αντίθετα, τα στίγµατα, τα σηµεία δηλαδή στα οποία το θηλυκό B. 
brevicornis τρυπάει µε τον ωοθέτη την προνύµφη του ρόδινου σκουληκιού 
προκειµένου να την παραλύσει ή και να τραφεί από αυτή, µπορούν να γίνουν σε 
οποιοδήποτε µέρος του σώµατος της προνύµφης.  

Το µήκος της προνύµφης επηρέασε τον αριθµό των αυγών, που απέθεσε το 
ενήλικο θηλυκό παρασιτοειδές. Η συµµεταβολή δευτέρου βαθµού ήταν στατιστικώς 
σηµαντική και εξηγεί το 97% της παραλλακτικότητας (F=29,78, dF=2,6, P=0,004).  

Η µικρή περίοδος ανάπτυξης των ανήλικων σταδίων, σε συνδυασµό µε την 
υψηλή ωοπαραγωγή, είναι στοιχεία που µπορούν να συµβάλλουν στον περιορισµό 
των φυτοφάγων εντόµων (Doutt and DeBach 1964). Το Bracon brevicornis µπορεί να 
αποτελέσει σηµαντικό εχθρό του ρόδινου σκουληκιού στην περίοδο της ανθοφορίας 
του βαµβακιού. 
 
Πίνακας 1. ∆ιάρκεια ανάπτυξης σταδίων του Bracon brevicornis στο εργαστήριο 
 

Στάδιο Ν ∆ιάρκεια σταδίου ± Τ.Σ. 

αυγό 259 1,03 ± 0,008 

προνύµφη 205 1,41 ± 0,034 

prepupa 205 1,42 ± 0,035 

νύµφη 204 5,26 ± 0,041 

αυγό-ενήλικο 199 9,12 ± 0,047 
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Πίνακας 2. ∆ηµογραφικές παράµετροι του Bracon brevicornis στο εργαστήριο 
 

Παράµετρος  Τιµή 

Μέγιστη ωοπαραγωγή ∑Mx 569,10 

Μέση ωοπαραγωγή ∑lxMx 439,54 

Μέση ηµερήσια ωοπαραγωγή  13,11 

Μέγιστη παραγωγή γόνιµων αυγών ∑hxMx 445,74 

Μέση παραγωγή γόνιµων αυγών ∑LxhxMx 346,00 

Μέση ηµερήσια παραγωγή γόνιµων αυγών  10,42 

Καθαρή αναπαραγωγική ταχύτητα Ro 88,73 

Ενδογενής ταχύτητα αύξησης του 
πληθυσµού r 0,26 

Πεπερασµένη ταχύτητα αύξησης λ 1,29 

Μέση διάρκεια γενεάς T 17,50 

Χρόνος διπλασιασµού του πληθυσµού DT 2,70 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ahmad, R. and N. Muzaffar. 1976. A note on the biology of Bracon gelechiae [HYM.: 
BRACONIDAE] and augmentation of this parasite against Pectinophora gossypiella [LEP.: 
GELECHIIDAE]. Entomophaga 21 (3): 235-238. 
Doutt, R.L., and P. DeBach. 1964. Some biological control concepts and questions. 
Biological control of insect pests and weeds. Reinhold, New York, pp. 118-142. 
Jackson, C.G. and G.D. Butler. 1984. Development Time of three species of Bracon 
(Hymenoptera: Braconidae) on the Pink Bollworm (Lepidoptera: Gelechiidae) in relation to 
temperature. Annals of the Entomological Society of America 77 (5): 539-624. 
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Biological parameters of Bracon brevicornis under laboratory 
conditions 

 
M. SAMARA, A.C. CHATZIGEORGIOU and D.A. PROPETOU-ATHANASIADOU 

 
Laboratory of Applied Zoology and Parasitology 

Faculty of Agriculture 
Aristotle University of Thessaloniki 

 
 

Certain biological and demographic parameters of Bracon brevicornis were 
studied under laboratory conditions.  Development of immature stages, survival of 
adults and fecundity were determined for B. brevicornis when reared on pink 
bollworm larvae under laboratory conditions. Mean developmental time from egg to 
adult stage was 9.12 days. The average life span differed significantly between the 
two sexes. A female oviposited an average 439.54 eggs during her lifetime and the 
majority of the eggs were oviposited on the ventral and pleurae side of the pink 
bollworm larvae. 
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Πρόκληση και περάτωση της διάπαυσης του αρπακτικού εντόµου 
Dichochrysa prasina Βurmeister (Neuroptera: Chrysopidae) 

 
Γ.∆. ΜΠΡΟΥΦΑΣ1, Ζ. ΒΛΑΧΟΥ1, 

Ο. ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙ∆ΟΥ1, Μ.Λ. ΠΑΠΠΑ2 και ∆.Σ. ΚΩΒΑΙΟΣ2 

 
1Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 68 200 Ορεστιάδα 
2Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μελετήθηκε στο εργαστήριο, η πρόκληση και περάτωση της διάπαυσης του 
αρπακτικού εντόµου Dichochrysa prasina. Για την πρόκληση της διάπαυσης, 
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του εντόµου εκτέθηκαν σε φωτοπερίοδο µε µικρή ή 
µεγάλη διάρκεια φωτόφασης. Βρέθηκε ότι, η διάπαυση προκαλείται από την 
επίδραση της µικρής διάρκειας φωτόφασης σε νεαρές προνύµφες πρώτου σταδίου 
και συµβαίνει σε προνύµφες δεύτερου και τρίτου σταδίου ανάπτυξης. Έκθεση των 
διαπαυουσών προνυµφών σε χαµηλή θερµοκρασία ευνοεί τον συγχρονισµό στην 
περάτωση της διάπαυσής τους.  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διάπαυση του εντόµου Dichochrysa prasina Burmeister (Neuroptera: 
Chrysopidae) έχει µελετηθεί σε ένα πληθυσµό του εντόµου από τη Βουλγαρία, όπου 
φαίνεται να συµβαίνει στη διάρκεια του φθινοπώρου και χειµώνα στο δεύτερο και 
τρίτο προνυµφικό στάδιο και να είναι υποχρεωτική (Babrikova 1979). Στην παρούσα 
εργασία µελετήθηκαν σε ένα πληθυσµό του D. prasina από τη Βόρεια Ελλάδα, 
ορισµένα χαρακτηριστικά της πρόκλησης και περάτωσης της διάπαυσης.  

 
ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Για τις ανάγκες των πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε ένας πληθυσµός του D. 
prasina που συλλέχθηκε από την περιοχή της Αλεξάνδρειας, Ηµαθίας.  

Άτοµα του εντόµου εκτέθηκαν από το στάδιο του αυγού έως την ενηλικίωση σε 
θερµοκρασία 20ºC και φωτοπερίοδο ΦΣ 8:16 ή σε ΦΣ16:8, και ανά ορισµένες ηµέρες 
στη διάρκεια της ανήλικης ανάπτυξης µεταφέρονταν και διατηρούνταν από τη µία 
φωτοπερίοδο στην άλλη. Ως κριτήριο εισόδου σε διάπαυση λήφθηκε η καθυστέρηση 
στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης προνυµφών ορισµένων σταδίων. Οι πειραµατικές 
προνύµφες του D. prasina αναπτύσσονταν µε τροφή αυγά του Ephestia kuehniella 
Zeller όπως περιγράφεται από τους Παππά (2007) και Pappas et al. 2007). 

Με σκοπό τη µελέτη της επίδρασης χαµηλών θερµοκρασιών στη διαπαυτική 
εξέλιξη και περάτωση της διάπαυσης, διαπαύουσες προνύµφες του D. prasina 
διατηρήθηκαν για 3 εβδοµάδες σε θερµοκρασία 5ºC και στη συνέχεια µεταφέρθηκαν 
σε θερµοκρασία 20ºC και ΦΣ 8:16, όπου καθηµερινά καταγραφόταν ο αριθµός των 
προνυµφών που περάτωναν τη διάπαυση. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σε συνθήκες φωτοπεριόδου µε µικρή διάρκεια φωτόφασης (ΦΣ 8:16) οι 
προνύµφες δεύτερου και τρίτου σταδίου ολοκλήρωσαν την ανάπτυξή τους µετά από 
περίπου 100 µέρες, ενώ σε συνθήκες µεγάλης φωτόφασης (ΦΣ 16:8) σε περίπου 41 
µέρες. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης στις προνύµφες δευτέρου 
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και τρίτου σταδίου, υπό συνθήκες µικρής φωτόφασης, έχει τα χαρακτηριστικά 
προαιρετικής διάπαυσης.  

Η περάτωση της διάπαυσης βρέθηκε να συµβαίνει ‘αυθόρµητα’ µετά από 
διατήρηση των διαπαυουσών προνυµφών για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε 
φωτοπερίοδο ΦΣ 8:16, χωρίς έκθεση σε χαµηλές θερµοκρασίες. Όµως, 
προηγούµενη έκθεση των διαπαυουσών προνυµφών σε χαµηλή θερµοκρασία 5ºC, 
βρέθηκε να προκαλεί ‘συγχρονισµένη’ περάτωση της διάπαυσης. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Babrikova, T. 1979. Bioecological studies on the green deer fly (Chrysopa prasina 
Burmeister). Gradinarska Lozarska Nauka, 16(4): 12-18.  
Pappas, M.L., G.D. Broufas and D.S. Koveos. 2007. Effects of various prey species on 
development, survival and reproduction of the predatory lacewing Dichochrysa prasina 
(Neuroptera: Chrysopidae). Biol. Control (2007), doi: 10.1016/j.biocontrol.2007.07.006. 
Παππά, Μ. 2007. Οικολογική µελέτη του αρπακτικού εντόµου Dichochrysa prasina 
Burmeister (Neuroptera: Chrysopidae), ∆ιδακτορική διατριβή, 212 σελ. 
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Some aspects of diapause induction and termination of 
Dichochrysa prasina Burmeister (Neuroptera: Chrysopidae) 

 
G.D. BROUFAS1, Z. VLAHOU1, 

O. TSARSITALIDOY1, M.L. PAPPAS2 and D.S. KOVEOS2 
 

1 Department of Agricultural Development, Democritus University of Thrace, 68 200 Orestiada 
2School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, 54 124 Thessaloniki 

 
 

When eggs and newly hatched larvae of the predatory lacewing D. prasina 
were maintained under a short-day photoperiod of LD 8:16, diapause was induced in 
the second and third instar larvae. Cold storage was not a prerequisite for the 
completion of diapause development but synchronized diapause termination. 
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O ρόλος αυτοφυών φυτών στον αποικισµό καλλιεργειών 
τοµάτας από αρπακτικά Μacrolophus (Hemiptera: Miridae) 
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1Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας, 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
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Η δυνατότητα µετακίνησης εντόµων του γένους Macrolophus (Hemiptera: 
Miridae) από αυτοφυή φυτά στα οποία συναντώνται σε καλλιέργειες τοµάτας 
εξετάστηκε σε θερµοκήπιο στην περιοχή της Κυπαρισσίας. Tα φυτά αυτά είναι το 
Dittrichia viscosa (Ateraceae) στο οποίο αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσµοί του 
Μacrolophus melanotoma (=M. caliginosus) και το Solanum nigrum (Solanaceae) το 
οποίο είναι τo σηµαντικότερο φυτό-ξενιστής του Μacrolophus pygmaeus. Σε 
θερµοκηπιακές καλλιέργειες τοµάτας έγινε εισαγωγή αυτοφυών φυτών που έφεραν 
αρπακτικά έντοµα και καταγραφόταν ο αριθµός των αρπακτικών που µετακινούνταν 
προς τα φυτά της τοµάτας. Σε κάθε θερµοκήπιο ορίστηκαν δύο πειραµατικά τεµάχια. 
Στο ένα τεµάχιο έγινε εισαγωγή 9 φυτών D. viscosa ή S. nigrum που έφεραν 
πληθυσµούς του Μ. melanotoma ή του M. pygmaeus, αντίστοιχα. Tο δεύτερο τεµάχιο 
αποτέλεσε το µάρτυρα και βρισκόταν σε σηµαντική απόσταση από το πρώτο. Σε 2 
θερµοκήπια εισήχθησαν φυτά D. viscosa και σε 1 θερµοκήπιο φυτά S. nigrum. O 
αριθµός των αρπακτικών σε κάθε αυτοφυές φυτό και σε 32 φυτά τοµάτας 
καταγραφόταν στο κάθε τεµάχιο ανά εβδοµαδιαία διαστήµατα. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα αρπακτικά δεν σηµειώθηκαν στα φυτά τοµάτας στα θερµοκήπια που 
είχαν εισαχθεί φυτά D. viscosa όµως ένας µικρός αριθµός βρέθηκε στο θερµοκήπιο 
όπου είχαν τοποθετηθεί φυτά S. nigrum. Η ικανότητα των αρπακτικών να αποικίζουν 
φυτά τοµάτας µελετήθηκε επίσης σε καλλιέργεια θερµοκηπίου όπου 2 φυτά τοµάτας 
καλύπτονταν από κλωβό από µουσελίνα εντός του οποίου τοποθετείτο και ένα φυτό 
D. viscosa ή S. nigrum που έφερε 20 ακµαία Μ. melanotoma ή M. pygmaeus, 
αντίστοιχα. Ο αριθµός των αρπακτικών στη µουσελίνα, στο έδαφος, στο αυτοφυές και 
στα φυτά τοµάτας καταγραφόταν κάθε πρωί και απόγευµα για τις επόµενες 3 ηµέρες,  
ενώ µια ακόµη παρατήρηση έγινε 15 ηµέρες αργότερα. Βρέθηκε ότι µόνο τα 
αρπακτικά από το στύφνο µετακινούνταν στα φυτά τοµάτας. Στους κλωβούς µε τα 
φυτά D. viscosa το µεγαλύτερο ποσοστό των εντόµων κατά την πρωινή µέτρηση 
βρισκόταν στο αυτοφυές ενώ κατά την απογευµατινή µέτρηση στη µουσελίνα. Από τα 
αποτελέσµατα φαίνεται ότι το M. pygmaeus είναι το αρπακτικό που µπορεί να 
αποικίζει φυτά τοµάτας.  Εποµένως το αυτοφυές S. nigrum, ως κύριο φυτό-ξενιστής 
του µπορεί να συµβάλλει στην αποίκιση καλλιεργειών τοµάτας.  
 
 

-------------- 
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The importance of non-cultivated plants in the colonization of 
tomato crops with predaceous mirid bugs 
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In this study it was investigated the potential of the non-cultivated plants 
Dittrichia viscosa (Ateraceae) and Solanum nigrum (Solanaceae) to contribute in the 
colonization of tomato crops by the predators Μacrolophus melanotoma (=M. 
caliginosus) (Hemiptera: Miridae) and Μacrolophus pygmaeus, respectively. In 
greenhouse tomato crops potted non-cultivated plants that bore predators were 
introduced in an experimental plot. In each greenhouse the tomato plants in the plot 
as well as in a control plot were searched for presence of the predators and potential 
prey abundance in weekly intervals. According to the results, Macrolophus were 
recorded on tomato plants only in the greenhouse where S. nigrum plants had been 
introduced. In another experiment, either a single plant of D. viscosa or S. nigrum 
boring 20 adults of Μ. melanotoma or Μ. pygmaeus respectively, was introduced in a 
mouslin cage where 2 tomato plants were enclosed, in greenhouse tomato crops. It 
was found that only in the cages where S. nigrum plants had been introduced the 
tomato plants were colonization by predators. Thus, it seems that only the predator 
M. pygmaeus is expected to colonize tomato and S. nigrum might have an important 
role as the main natural reservoir of this predator in tomato fields.  
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Το αυτοφυές φυτό Solanum nigrum (Solanaceae) ως κατάλληλος 
ξενιστής για τη διατήρηση και αύξηση των πληθυσµών του 
αρπακτικού Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το αρπακτικό Macrolophus pygmaeus  (Hemiptera: Miridae) αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα βιολογικού ελέγχου αλευρωδών και αφίδων σε καλλιέργειες 
κηπευτικών τόσο στο θερµοκήπιο όσο και στο ύπαιθρο. Το M. pygmaeus έχει 
σηµειωθεί σε αρκετά είδη αυτοφυών φυτών που βρίσκονται στα περιθώρια των 
αγρών µε κυριότερο το Solanum nigrum (κν. αγριοτοµάτα, στύφνος) το οποίο 
φαίνεται να συµβάλλει στη διατήρηση και αύξηση των πληθυσµών του αλλά και στην 
αποίκιση γειτονικών καλλιεργειών σε αγροοικοσυστήµατα κηπευτικών. 

Η εργασία αυτή αφορούσε στη µελέτη ορισµένων βιολογικών χαρακτηριστικών 
και τον υπολογισµό πληθυσµιακών παραµέτρων του αρπακτικού M. pygmaeus στην 
παρουσία αλλά και στην απουσία λείας επί του S. nigrum. Ως λεία χρησιµοποιήθηκε 
η αφίδα Aphis fabae solanella, είδος το οποίο συναντάται συχνά αναπτύσσοντας 
πληθυσµούς στο φυτό αυτό. 
 
ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η εκτροφή του αρπακτικού διατηρείτο σε φυτά µελιτζάνας, που έφεραν ως λεία 
την αφίδα Myzus persicae, σε κλωβούς εντός υαλόφρακτου θερµοκηπίου µε 
ελεγχόµενη θερµοκρασία 22,5 ± 2,5ºC. Η εκτροφή της αφίδας Aphis fabae solanella 
διατηρείτο σε ανεπτυγµένα φυτά S. nigrum, τα οποία είχαν παραχθεί και διατηρηθεί 
εντός ξύλινων κλωβών στο θερµοκήπιο. 

Για τη µελέτη της περιόδου προωoτοκίας, του αναπαραγωγικού δυναµικού και 
της διάρκειας ζωής των ακµαίων του αρπακτικού, τόσο στην παρουσία όσο και στην 
απουσία λείας χρησιµοποιήθηκαν κύλινδροι κατασκευασµένοι από πλαστικό 
διαφανές φύλλο PVC. Εντός των κυλίνδρων τοποθετείτο ένα ζεύγος του M. 
pygmaeus ηλικίας µικρότερης των 24 ωρών, τµήµα στελέχους και ως πηγή τροφής 2 
φύλλα (τα οποία έφεραν ή όχι λεία ανάλογα µε το πείραµα) του S. nigrum. Το 
ποσοστό εκκόλαψης των νυµφών και η διάρκεια επώασης των ωών µελετήθηκαν, 
εντός κυλίνδρων παρόµοιων µε εκείνων που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα µελέτης 
της ωοτοκίας, σε στελέχη φυτών του S. nigrum που έφεραν ωά του M. pygmaeus και 
τα οποία προέρχονταν από τη µελέτη της ωοτοκίας του αρπακτικού.  

Όλα τα πειράµατα µελέτης των βιολογικών παραµέτρων που 
προαναφέρθηκαν έγιναν εντός θαλάµου ελεγχόµενων συνθηκών, µε θερµοκρασία 
25ºC, Σ.Υ. 65±5% και φωτοπερίοδο 16Φ:8Σ. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το ποσοστό εκκόλαψης των νυµφών του M. pygmaeus επί του αυτοφυούς 
φυτού δεν επηρεάστηκε από την ύπαρξη λείας και ήταν περίπου το ίδιο στην 
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παρουσία και στην απουσία λείας. Επιπλέον, η διάρκεια επώασης των ωών του M. 
pygmaeus δεν διέφερε σηµαντικά µεταξύ της παρουσίας και της απουσίας λείας. 

Η περίοδος προωτοκίας των θηλυκών του M. pygmaeus επί του S. nigrum δεν 
επηρεάστηκε σηµαντικά από την ύπαρξη λείας. 

Η διάρκεια ζωής των αρσενικών και των θηλυκών του M. pygmaeus ήταν 
µεγαλύτερη στην παρουσία του A. fabae solanella από αυτή στην απουσία της 
αφίδας χωρίς όµως να επηρεάζεται σηµαντικά. 

Το αναπαραγωγικό δυναµικό στην παρουσία λείας ήταν σχετικά χαµηλό αλλά 
σηµαντικά µεγαλύτερο από αυτό στην απουσία λείας. 

Ο καθαρός ρυθµός αναπαραγωγής (R0) του M. pygmaeus στο S. nigrum 
βρέθηκε ότι είναι σηµαντικά µεγαλύτερος στην παρουσία από ότι στην απουσία λείας 
ενώ η µέση διάρκεια γενιάς (Τ) του αρπακτικού ήταν µεγαλύτερη στην απουσία από 
ότι στην παρουσία λείας. 

Η τιµή του ενδογενούς ρυθµού αύξησης (rm) του M. pygmaeus ήταν σχετικά 
χαµηλή όταν τράφηκε µε λεία και όταν τράφηκε µόνο µε φυτικό χυµό ήταν αρκετά 
µικρότερη. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής φαίνεται ότι το αρπακτικό M. 
pygmaeus τρεφόµενο από το A. fabae solanella µπορεί να ωοτοκεί και να αυξάνει τον 
πληθυσµό του επί του αυτοφυούς φυτού S. nigrum. Επίσης, µπορεί να επιβιώνει για 
σηµαντικό διάστηµα στο S. nigrum τρεφόµενο αποκλειστικά µε φυτικό χυµό. 
Συµπερασµατικά, το αυτοφυές φυτό S. nigrum αποτελεί ένα καλό φυτό-ξενιστή για το 
M. pygmaeus και εποµένως µπορεί να έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη διατήρηση ή και 
αύξηση των πληθυσµών του στο αγροοικοσύστηµα.  
 
 

-------------- 
 
 

Assessing the suitability of the non-cultivated plant Solanum 
nigrum (Solanaceae) for the maintenance and population increase 

of the predator Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae) 
 

A. GIATROPOULOS, D. PERDIKIS and D. LYKOURESSIS 
 

Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology, 
Agricultural University of Athens 

 
 

The predatory mirid bug Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae) is an 
important biological control agent of whiteflies and aphids in vegetable crops in 
greenhouses and outdoors. This predator has been recorded in high numbers on the 
non-cultivated plant Solanum nigrum. This plant is the major host plant of M. 
pygmaeus contributing in the maintenance and enhancement of its populations in the 
agroecosystem. 

In this study biological characteristics and life table parameters of M. 
pygmaeus were studied when fed on S. nigrum, with or without prey. As prey, the 
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aphid Aphis fabae solanella was used, a species which develops high populations on 
this plant.  

According to the results obtained, M. pygmaeus fed on A. fabae solanella on 
S. nigrum, can oviposit and increase its populations. M. pygmaeus can also survive 
and reproduce on S. nigrum feeding exclusively on plant sap.  

In conclusion, the non-cultivated plant S. nigrum is a suitable host plant for the 
predator M. pygmaeus and therefore it might play an important role on its 
conservation as well as on the increase of its populations in agroecosystems.   
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Τα είδη Hippodamia variegata (Goeze) και Hippodamia undecimnotata 
(Schneider) (Coleoptera: Coccinellidae) είναι δύο από τα κυριότερα αρπακτικά 
αφίδων. Αν και πολυφάγα, προτιµούν τις αφίδες και αποτελούν σηµαντικούς 
παράγοντες περιορισµού των πληθυσµών τους (Hodek and Honek 1996, Lanzoni et 
al. 2004). Η παρούσα εργασία µελετά στο τριτροφικό σύστηµα αφίδες – αρπακτικά – 
καπνός βιολογικές και δηµογραφικές παραµέτρους των H. variegata και H. 
undecimnotata σε διάφορες θερµοκρασίες και την κατανάλωση αφίδων Myzus 
persicae.  

Μελετήθηκε η διάρκεια ανάπτυξης των ατελών σταδίων, η κατανάλωση 
αφίδων από τις προνύµφες σε πέντε διαφορετικές θερµοκρασίες (17, 20, 23, 26, 
29οC) και φωτοπερίοδο L16:D8. Ως θήραµα χρησιµοποιήθηκε ένας κόκκινος κλώνος 
M. persicae σε φύλλα καπνού. Στους 23οC καταγράφηκε η διάρκεια ζωής, ο αριθµός 
ωών που παράγονται και ο ενδογενής ρυθµός αύξησης των αρπακτικών.  

Στο Η. undecimnotata η θνησιµότητα των ατελών σταδίων έφτασε το 59% 
στους 17οC, ενώ στο H. variegata το 62% στους 20οC. Στο H. variegata η συνολική 
διάρκεια ανάπτυξης (ωό - ενήλικο) κυµάνθηκε από 11,7 ηµέρες στους 29οC έως 41,6 
ηµέρες στους 17οC, ενώ στο Η. undecimnotata η αντίστοιχη διάρκεια ανάπτυξης 
κυµάνθηκε από 14,0 ηµέρες στους 29οC έως 50,5 ηµέρες στους 17οC. Η κατώτερη 
ουδός ανάπτυξης ήταν 13,3οC και για τα δύο είδη, ενώ οι απαραίτητοι ηµεροβαθµοί 
για την ολοκλήρωση των ατελών σταδίων ήταν 193 και 241 ηµέρες για το H. 
variegata και H. undecimnotata, αντίστοιχα. Τα προνυµφικά στάδια του H. variegata 
κατανάλωσαν συνολικά 84,2 αφίδες µε ηµερήσιο ρυθµό 8,7 αφίδες στους 26οC. Στην 
ίδια θερµοκρασία η συνολική και ηµερήσια κατανάλωση για το H. variegata ήταν 
129,1 και 9,4 αφίδες, αντίστοιχα.  

Η διάρκεια ζωής και η περίοδος προωοτοκίας των ενήλικων θηλυκών H. 
variegata στους 23οC ήταν 57,6 και 4,8 ηµέρες, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιµές για το 
H. undecimnotata ήταν 74,4 και 15,75 ηµέρες. Τα θηλυκά H. variegata εναπόθεσαν 
κατά µέσο όρο 882 ωά, ενώ τα θηλυκά H. undecimnotata 664 ωά. Η περίοδος 
ωοτοκίας ήταν 48 και 50 ηµέρες για το H. variegata και H. undecimnotata αντίστοιχα. 
Ο ενδογενής ρυθµός αύξησης (rm, θηλυκό/θηλυκό/ηµέρα), η µέση διάρκεια γενιάς (T, 
ήµερες), ο καθαρός αναπαραγωγικός ρυθµός (R0 θηλυκό/θηλυκό) και χρόνος 
διπλασιασµού πληθυσµού (DT, ηµέρες) για το H. variegata ήταν 0,131, 42,4, 253,3 
και 5,3. Οι αντίστοιχες αντίστοιχα για το H. undecimnotata ήταν 0,086, 58,9, 157,7 και 
8,1. Η συνολική κατανάλωση αφίδων από ζεύγος αρσενικού και θηλυκού καθόλη τη 
διάρκεια της ζωής του ήταν 2381 και 3242 αφίδες για το H. variegata και H. 
undecimnotata, αντίστοιχα. 

Συµπερασµατικά και τα δυο είδη αποτελούν δυνητικά αποτελεσµατικούς 
θηρευτές του Μ. persicae, όπως έχει αναφερθεί και για άλλα είδη αφίδων (Hodek and 
Honek 1996, El Habi et al 2000), µε το H. undecimnotata να υπερτερεί ελαφρώς 

 182



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

λόγω της µεγαλύτερης κατανάλωσης αφίδων και του υψηλότερου ενδογενή ρυθµού 
αύξησης. Η βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξης και για τα δύο είδη ήταν 26οC καθώς 
παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη κατανάλωση αφίδων, γρήγορη ανάπτυξη και χαµηλή 
θνησιµότητα.  
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In the present study the duration of the immature stages of the predatory 
coccinellids Hippodamia variegata (Goeze) and Hippodamia undecimnotata 
(Schneider) and the  larval aphid consumption were examined in five constant 
temperatures (17, 20, 23, 26, and 29oC) and L16:D8. A red Myzus persicae (Sulzser) 
clone on tobacco leaves was used as prey. In addition, the demographic parameters 
of the two predators in the 23oC were examined. 

The preimaginal mortality in H. undecimnotata was 59% at 17oC, while 62% in 
H. variegata in 20oC. The duration of the preimaginal development ranged from 11.7 
days in 29oC to 41,6 days at 17oC in H. variegata, while in H. undecimnotata the 
corresponding duration ranged from 14,0 days at 29oC to 50,5 days at 17oC. In both 
species the developmental temperature threshold was 13.3oC. The day-degree 
requirements for preimaginal development were 193 and 241 in H. variegata and H. 
undecimnotata, respectively. In H. variegata the total and daily larval consumption 
were 84.2 and 8.7 aphids at 26oC, respectively. The corresponding values in H. 
undecimnotata were 129.1 and 9.4 aphids. 

The mean lifespan and pre-oviposition period of the adult H. variegata females 
were 57.6 and 4.8 days at 23oC, respectively. The corresponding values in H. 
undecimnotata were 74.4 and 15.75 days. The mean fecundity in H. variegata and H. 
undecimnotata was 882 and 664 eggs, respectively. The oviposition period was 48 
days in H. variegata and 50 days in H. undecimnotata. Intrinsic rate of increase (rm, 
female/female/day), mean generation time (T, days), net reproductive rate (Ro 
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female/female) and population duplication time (DT, days) in H. variegata was 0.131, 
42.4, 253.3 and 5.3 respectively, while the corresponding values in H. undecimnotata 
were 0.086, 58.9, 157.7 and 8.1. The total aphid consumption by a pair of adult male 
and female was 2,381 and 3,242 aphids in H. variegata and H. undecimnotata, 
respectively. 
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1Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου, Κωστακιοί Άρτας, 47100 Άρτα 

2Τµήµα Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Στ. ∆έλτα 8, 
145 61 Κηφισιά 

 
 

Μελετήθηκε, στο εργαστήριο (23 ±1 οC, 65 ± 5 % RH και φωτοπερίοδο 16:8 
(L:D) h) η ανάπτυξη και η επιβίωση των ανήλικων σταδίων και η διάρκεια ζωής των 
ενηλίκων τριών θηρευτικών Κολεοπτέρων της οικογένειας των Coccinellidae: 
Hippodamia undecimnotata (Schneider), Οenopia conglobata L. και Propylaea 
quatuordecimpunctata L. µε λεία την αφίδα των κουκιών Aphis fabae Scopoli 
(Hemiptera: Aphididae) µε φυτά ξενιστές της αφίδας φυτά φασολιάς ή κουκιών. 

Για τον προσδιορισµό των παραµέτρων ανάπτυξης των ανηλίκων, 
νεοεκκολαπτόµενες προνύµφες τοποθετούνταν ατοµικά σε ειδικά διαµορφωµένα 
διάφανα, πλαστικά δοχεία εκτροφής στη βάση των οποίων τοποθετούταν ένα τµήµα 
βλαστού των φυτών που έφεραν ικανό αριθµό αφίδων ώστε να εξασφαλίζεται 
περίσσεια τροφής για τα θηρευτικά έντοµα. Με την ίδια µεθοδολογία προσδιορίστηκε 
και η διάρκεια ζωής των ενηλίκων. 

Το είδος του φυτού που χρησιµοποιήθηκε ως ξενιστής των αφίδων επηρέασε 
σε µεγάλο βαθµό την επιβίωση και την ταχύτητα ανάπτυξης των προνυµφών, το 
βάρος των ενηλίκων και τη µακροβιότητα των ενήλικων των θηρευτικών εντόµων. 
∆εν επέδρασε όµως σηµαντικά στην επιβίωση των νυµφών. Σε γενικές γραµµές τα 
είδη H. undecimnotata και Ο. conglobata αναπτύσσονταν ταχύτερα, παρουσίαζαν 
υψηλότερη επιβίωση και έδιναν βαρύτερα και µακροβιότερα ενήλικα όταν 
αναπτύσσονταν θηρεύοντας πάνω σε φυτά κουκιών σε σχέση µε όταν αναπτυσσόταν 
θηρεύοντας πάνω σε φυτά φασολιάς. Αντίθετα το είδος P. quatuordecimpunctata 
έδειξε να επηρεάζεται σε µικρό βαθµό από το είδος του φυτού ξενιστή των αφίδων. 

Με λεία αφίδες σε φασόλια το ποσοστό επιβίωσης των προνυµφών για το 
είδος P. quatuordecimpunctata κυµάνθηκε γύρω στο 72.7 % ενώ ήταν πολύ 
µικρότερο για τα είδη H. undecimnotata και Ο. conglobata (33.3 και 13.7%, 
αντίστοιχα). Αντίθετα, µε λεία αφίδες σε κουκιά το ποσοστό επιβίωσης των 
προνυµφών ήταν ιδιαίτερα υψηλό για όλα τα είδη των θηρευτικών εντόµων και 
κυµάνθηκε από 82 έως 100% περίπου. Η επιβίωση των νυµφών ήταν αρκετά υψηλή 
και κυµάνθηκε από 87 έως 100% ανάλογα µε την περίπτωση. Για το είδος H. 
undecimnotata η διάρκεια ανάπτυξης των προνυµφών ήταν κατά 25% περίπου 
βραχύτερη µε λεία αφίδες σε κουκιά σε σχέση µε λεία αφίδες σε φασόλια. Ενώ για τα 
άλλα δύο είδη θηρευτικών εντόµων η διάρκεια της προνυµφικής ανάπτυξης ήταν 
παρόµοια και στα δύο φυτά ξενιστές των αφίδων. 

Το βάρος των ενήλικων µε λεία αφίδες σε κουκιά ήταν 19.1, 8.2 και 7.9 mg και 
µε λεία αφίδες σε φασόλια 14.8, 7 και 6.9 mg για τα είδη H. undecimnotata, P. 
quatuordecimpunctata και Ο. conglobata αντίστοιχα. Η µέση διάρκεια ζωής των 
ενήλικων για τα είδη H. undecimnotata και Ο. conglobata ήταν από 20 έως 55% 
µεγαλύτερη µε λεία αφίδες στα κουκιά σε σχέση µε λεία αφίδες στο φασόλι ανάλογα 
µε το είδος και το φύλο του εντόµου. Αντίθετα, για το είδος P. quatuordecimpunctata 
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η µέση διάρκεια ζωής ήταν παρόµοια µεταξύ των δύο περιπτώσεων τόσο για τα 
θηλυκά όσο και για τα αρσενικά έντοµα. 

Φαίνεται ότι παρότι και τα τρία είδη θηρευτικών εντόµων µπορούν να 
ολοκληρώσουν επιτυχώς την ανάπτυξή τους είτε θηρεύοντας πάνω σε φασόλι είτε 
πάνω σε κουκί, η ανάπτυξη και η επιβίωση τους ευνοείτε όταν χρησιµοποιούν ως 
λεία την A. fabae πάνω σε φυτά κουκιών. 
 
 

-------------- 
 
 

Evaluation of the quality of Aphis fabae Scopoli as prey for three 
aphidophagous coccinellid species 

 
Ι. KATSAROU1, Ε. GOUROGIANNI1 and D. PAPACHRISTOS2 

 
1Department of Plant Production, ΤΕΙ of Epirus, Kostakioi Artas, 47100 Arta Greece 

2Department of Entomology and Agricultural Zoology, Benaki Phytopathological Insitute, 
8 St. Delta Str., 145 61, Kifissia, Athens, Greece 

 
 

We studied, in laboratory condition, the performance of three predatory 
coccinellids (Hippodamia undecimnotata (Schneider), Οenopia conglobata L. and 
Propylaea quatuordecimpunctata L.) immatures and adult longevity, with prey the 
black bean aphid (Aphis fabae Scopoli) reared on bean or broad bean plants.  

Aphid host pants significantly affected the developmental times and survival of 
coccinellid immatures as well as adult longevity. Larval developmental duration was 
sorter and survival rates was higher when coccinellid immatures fed on aphids that 
were reared on broad bean plants compared to that fed on aphids reared on bean 
plants. Aphids host plants had stronger effects on life history parameters of H. 
undecimnotata and Ο. conglobata compared to P. quatuordecimpunctata. 
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Μελέτη του παρασιτισµού της αφίδας Myzus persicae (Homoptera: 
Aphididae) από το Aphidius colemani (Hymenoptera: Aphidiidae) 

 
Π. ΚΙΤΣΗΣ, Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ∆. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ και ∆. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ 

 
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
 

Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η επίδραση του διατιθέµενου χώρου στον 
παρασιτισµό του Μyzus persicae (Homoptera: Aphididae) από το παρασιτοειδές  
Aphidius colemani (Hymenoptera: Aphidiidae) µεταξύ της µελιτζάνας και της 
πιπεριάς.  Τα παρασιτοειδή που χρησιµοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των 
πειραµάτων ήταν ηλικίας 1-2 ηµερών, συζευγµένα και δεν είχαν προηγούµενη επαφή 
µε αφίδες. Το κάθε θηλυκό παρασιτοειδές εισαγόταν είτε σε τρυβλίο Petri είτε σε 
ειδικά κατασκευασµένο πλαστικό κλωβό όπου υπήρχαν από ένα κυκλικό τµήµα 
νεαρού φύλλου µελιτζάνας και πιπεριάς, διαµέτρου 3cm. To τρυβλίο είχε διάµετρο 9 
cm και ύψος 1,5cm ενώ ο κλωβός είχε διάµετρο 9cm και ύψος 27cm. Στο τρυβλίο τα 
φύλλα τοποθετούνταν επάνω σε λεπτό στρώµα υγραµένου βάµβακος ενώ στον 
κλωβό τα φύλλα είχε τοποθετηθεί κατάλληλα σε ύψος 15cm. Η απόσταση µεταξύ των 
δύο φύλλων ήταν ίση και στις δύο περιπτώσεις. Σε κάθε φύλλο τοποθετούνταν 5 
αφίδες από το κάθε νυµφικό στάδιο του M. persicae. Μετά την εισαγωγή του 
παρασιτοειδούς τα τρυβλία και οι κλωβοί µεταφέρονταν σε θάλαµο ελεγχόµενων 
συνθηκών µε θερµοκρασία 25  ± 1ºC και διάρκεια φωτόφασης : σκοτόφασης 16:8 
ωρών. Η αποµάκρυνση του παρασιτοειδούς γινόταν µετά από 1 ώρα. Κατόπιν οι 
αφίδες χωρίζονταν ανά φυτό και στάδιο και τοποθετούνταν σε ξεχωριστό τρυβλίο στις 
συνθήκες που προαναφέρθηκαν. Μελετήθηκε η προτίµηση για ωοτοκία µεταξύ των 
δύο φυτών αλλά και των τεσσάρων νυµφικών σταδίων του Μ. persicae. Επίσης, 
χρησιµοποιώντας την ίδια µεθοδολογία γινόταν παρακολούθηση των κινήσεων του 
παρασιτοιειδούς στο τρυβλίο και στον κλωβό για διάστηµα 1 ώρας σε θερµοκρασία 
δωµατίου (22-25ºC). Ο συνολικός αριθµός αφίδων που παρασιτίστηκαν από τα 
θηλυκά του A. colemani ήταν µεγαλύτερος στα πειράµατα που είχαν διεξαχθεί σε 
τρυβλίο, σε σχέση µε αυτόν στον κλωβό. Περισσότερα άτοµα παρασιτίστηκαν στη 
µελιτζάνα σε σχέση µε την πιπεριά στην περίπτωση των τρυβλίων, ενώ στην 
περίπτωση του κλωβού δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές. Η προτίµηση του A. 
colemani για ωοτοκία βρέθηκε και για το δύο φυτά ότι επηρεαζόταν σηµαντικά από το 
νυµφικό στάδιο της αφίδας. Υψηλότερα ποσοστά παρασιτισµού σηµειώθηκαν στο 1ο 
και 2ο νυµφικό στάδιο. Τέλος, από την οπτική παρακολούθηση του παρασιτοειδούς 
καταγραφόταν ο χρόνος που παρέµενε στο κάθε φύλλο ξεχωριστά και βρέθηκε ότι 
στη µελιτζάνα ήταν µεγαλύτερος από αυτόν στην πιπεριά.  
 
 

-------------- 
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Studies on the parasitization of the aphid Myzus persicae 
(Homoptera: Aphididae) by the parasitoid Aphidius colemani 

(Hymenoptera: Aphidiidae)  
 

P. KITSIS, A. BASILEIOU, D. LYKOURESSIS and D. PERDIKIS 
 

Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology 
 Agricultural University of Athens 

 
 

The parasitization of the aphid Μyzus persicae (Homoptera: Aphididae) by the 
parasitoid Aphidius colemani (Hymenoptera: Aphidiidae) was studied in two different 
shaped arenas. These arenas were Petri dishes (9cm in diameter and 1.5cm high) 
and plastic cages (9cm in diameter and 27cm high). In the dishes a pepper plant and 
an eggplant leaf disc was placed on a layer of moistened cotton wool. In the cylinder 
both leaf discs were placed at a height of 15cm. In each leaf 5 nymphs of each M. 
persicae instar were placed. After the introduction of the parasitoid the dishes or the 
cylinders were transferred in growth chambers at 25±1ºC, 65±5% R.H. and 16:8 
(L:D). After 1h of its release, the parasitoid was removed. It was recorded the 
preference of the parasitoid to oviposit between the two plants and among the host 
instars. Following a similar methodology it was recorded the behaviour of the 
parasitoid in the two arenas by visual recording for a 1h period under room 
temperature (22-25ºC). The total number of aphid individuals parasitized was higher 
in the dish than in the cylinder. In the case that dishes were used as arenas, the 
parasitization rate was higher on eggplant than on pepper plant. Generally, the most 
preferred hosts were those of the first and second instars. The time that the 
parasitoid spent on eggplant was proved to be higher than that on pepper plant leaf 
discs. 
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Μελέτη επί της ταυτοποίησης των συγγενών πληθυσµών  
των παρασιτοειδών Aphidius colemani και Aphidius transcaspicus 

(Hymenoptera: Aphidiidae) 
 

Ν. ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ1, ∆. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ1, Α. ΚΟΥΡΤΗ2, Θ. ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ2  
και ∆. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ1  

 
1Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας 

2 Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
 

Η εργασία αυτή αφορά στην ταυτοποίηση των συγγενών πληθυσµών των 
παρασιτοειδών Aphidius colemani και Aphidius transcaspicus (Hymenoptera: 
Aphidiidae). Για το σκοπό αυτό ένα µη συζευγµένο θηλυκό του A. colemani 
τοποθετείτο µε ένα αρσενικό A. transcaspicus για 24 ώρες σε ένα τρυβλίο. Στη 
συνέχεια το θηλυκό άτοµο µεταφερόταν για 24 ώρες σε ένα τρυβλίο όπου είχε 
τοποθετηθεί ένα τµήµα φύλλου µελιτζάνας στο οποίο είχε αναπτυχθεί µεγάλος 
πληθυσµός της αφίδας Myzus persicae (τουλάχιστον 200 άτοµα). Το αντίστοιχο 
γινόταν µε θηλυκό A. transcaspicus και αρσενικό A. colemani. Συνολικά έγιναν 30 
διασταυρώσεις. Στη συνέχεια οι αφίδες δέχονταν τους κατάλληλους χειρισµούς µέχρι 
τη µουµιοποίησή τους. Μετά την έξοδο των παρασιτοειδών γινόταν καταγραφή της 
µορφολογίας τους (αν είχαν δηλαδή τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του Α. colemani 
ή του Α. transcaspicus). Αυτό γινόταν µε τη µέτρηση των άρθρων της κεραίας τους 
(τα άτοµα του Α. transcaspicus έχουν κεραίες µε 16 έως 19 και σπάνια 15 άρθρα ενώ 
του Α. colemani έως 15 άρθρα). Ένα θηλυκό παρασιτοειδές από κάθε διασταύρωση, 
24 ώρες µετά την έξοδό του, τοποθετείτο σε ένα τρυβλίο όπου είχε τοποθετηθεί ένα 
τµήµα φύλλου µελιτζάνας στο οποίο είχε αναπτυχθεί µεγάλος πληθυσµός του M. 
persicae. Αυτό γινόταν για να εξακριβωθεί εάν οι απόγονοι που  προήλθαν από τη 
διασταύρωση είναι γόνιµοι. Για όλη την πειραµατική διαδικασία χρησιµοποιήθηκε 
θάλαµος ελεγχοµένων συνθηκών θερµοκρασίας 25 ± 1°C, σχετικής υγρασίας 65 ± 
5% και φωτοπεριόδου 16 ώρες φως : 8 ώρες σκότος. Σε όλες τις διασταυρώσεις 
ελήφθησαν θηλυκοί απόγονοι στους οποίους διαπιστώθηκε η γονιµότητά τους, 
αποτέλεσµα το οποίο µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για διαφορετικούς 
πληθυσµούς του ίδιου είδους. Για επιβεβαίωση του συµπεράσµατος, κλωνοποιήσαµε 
και αλληλουχίσαµε τη ριβοσωµική DNA ακολουθία του ITS2 για τα δύο στενά 
συγγενή είδη και σχεδιάσαµε εξειδικευµένους εκκινητές βασιζόµενοι στις ITS2. Η 
ενίσχυση µε PCR σε  DNA  από τα δύο είδη µετά από ηλεκτροφόρεση σε gel 
αγαρόζης, διέκρινε επιτυχώς το A. colemani  από το A. transcaspicus. 

 
 

-------------- 
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Identification of the parasitoids Aphidius colemani and 
Aphidius transcaspicus (Hymenoptera: Aphidiidae)   

 
N. GARANTONAKIS1, D. LYKOURESSIS1, Α. KOURTI2, T. GKOUVITSAS2  

and D. PERDIKIS1  
 

1Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology 
2 Department of Agricultural Biotechnology 

Agricultural University of Athens 
 
 

The possibility of cross mating between individuals of Aphidius colemani και 
Aphidius transcaspicus (Hymenoptera: Aphidiidae) was investigated. We also 
examined the genetic relationship between the two parasitoids. It was revealed that 
the female offspring of each cross mating were fertile. Thus, the two parasitoids 
belong to different populations of the same species, a result which was confirmed by 
the ribosomal ITS2 sequences.  

. 
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Επίδραση της θερµοκρασίας σε βιο-οικολογικές παραµέτρους  
του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus athenas 

 (Acari: Phytoseiidae) 
 

Π.∆. ΚΟΛΟΚΥΘΑ, Γ.Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΗΣ και Γ.∆. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας, Ιερά Οδός 75, 
Τ.Κ. 118 55, Αθήνα 

 
 

Το αρπακτικό άκαρι Typhlodromus athenas Swirski and Ragusa (Acari: 
Phytoseiidae) αποτελεί ιθαγενές είδος για την Ελλάδα, όπου και απαντάται σε πολλά 
είδη φυτών όπως ελιά, αµπέλι, ροδιά, ιτιά, εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεµονιά), 
δασικά (πεύκο, κυπαρίσσι κ.ά.), καλλωπιστικά (τριανταφυλλιά, γαρυφαλλιά κ.ά.), και 
κηπευτικά (καρότο). Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η βιολογία του ακάρεως σε 
σταθερές συνθήκες εργαστηρίου και συγκεκριµένα σε θερµοκρασίες 15±1, 20±1, 
25±1, 27,5±1, 30±1, 32,5±1 και 35±1 oC, σε σχετική υγρασία 65±10% και σε 
φωτόφαση 16:8 (Φ:Σ.), όταν ως τροφή δίνονταν ατελή στάδια και τέλεια άτοµα του 
Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Σκοπός του πειράµατος ήταν η 
µελέτη της επίδρασης της θερµοκρασίας στην ανάπτυξη, αναπαραγωγή και επιβίωση 
του αρπακτικού ακάρεως. 

Η µέση διάρκεια ανάπτυξης των ατελών σταδίων ήταν µεγαλύτερη στη 
θερµοκρασία των 15 oC, ενώ στους 30 oC καταγράφηκε η µικρότερη συνολική 
διάρκεια ανάπτυξης του ακάρεως (25,00±0,18 ηµέρες και 6,65±0,12 ηµέρες 
αντίστοιχα για τα θηλυκά άτοµα). Γενικά, η µέση διάρκεια ανάπτυξης των ατελών 
σταδίων τόσο των θηλυκών όσο και των αρσενικών ατόµων µειωνόταν µε την 
αύξηση της θερµοκρασίας έως την θερµοκρασία των 30 oC, ενώ στις ανώτερες 
θερµοκρασίες παρατηρήθηκε αύξηση της διάρκειας ανάπτυξης. Τα αρσενικά άτοµα 
παρουσίασαν µικρότερη συνολική διάρκεια ανάπτυξης σε σύγκριση µε τα θηλυκά 
άτοµα σε όλες τις θερµοκρασίες. Το ατελές στάδιο των θηλυκών ατόµων, που 
παρουσίασε τη µεγαλύτερη διάρκεια ανάπτυξης σε όλες τις θερµοκρασίες ήταν το 
στάδιο της πρωτονύµφης. Το στάδιο της λάρβας εµφάνισε τη µικρότερη διάρκεια 
ανάπτυξης σε όλες τις θερµοκρασίες και στα δύο φύλα. Το υψηλότερο ποσοστό 
θηλυκών ατόµων στο σύνολο του πληθυσµού παρατηρήθηκε στους 27,5 και 30±1 oC 
(75,0% και 76,3% αντίστοιχα). 

Το ποσοστό επιβίωσης του ακάρεως ήταν υψηλό σε όλο το εύρος των 
θερµοκρασιών και κυµαινόταν από 86,2 έως 96,5% (Πίνακας 1). Οι υψηλότερες τιµές 
του ενδογενούς ρυθµού αύξησης (rm) και του καθαρού ρυθµού αναπαραγωγής (R0) 
υπολογίσθηκαν στους 30±1 oC (0,169 ηµέρες-1 και 20,44 αντίστοιχα), ενώ οι 
µικρότερες τιµές αυτών στους 15 και 35±1 oC (µε τιµές rm 0,040 ηµέρες-1 και 0,100 
ηµέρες-1 και τιµές R0 7,92 και 7,38 αντίστοιχα)). Η διάρκεια ζωής των ακµαίων 
θηλυκών µειώθηκε µε την αύξηση της θερµοκρασίας, καθώς καταγράφηκε µέγιστη 
µέση διάρκεια ζωής (50,73 ηµέρες) στους 15 oC και ελάχιστη (30,30 ηµέρες) στους 35 

oC. 
Χρησιµοποιήθηκε το Γραµµικό Πρότυπο Ανάπτυξης για την εκτίµηση του 

κατώτερου θερµικού ορίου ανάπτυξης και της θερµικής σταθεράς Κ κάθε σταδίου, 
ενώ το Μη-Γραµµικό Πρότυπο Lactin-2 χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση της 
κατώτερης, άριστης και µέγιστης θερµοκρασίας ανάπτυξης του κάθε σταδίου. 
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Σύµφωνα µε το Γραµµικό Πρότυπο, το στάδιο της δευτερονύµφης παρουσίασε το 
χαµηλότερο αναπτυξιακό µηδέν και στα δύο φύλα (9,09 και 9,39 oC για τα θηλυκά και 
αρσενικά άτοµα, αντίστοιχα), ενώ τόσο τα θηλυκά, όσο και τα αρσενικά άτοµα είχαν 
παρόµοιες απαιτήσεις σε ηµεροβαθµούς για την συµπλήρωση της ανάπτυξής τους 
(128,21 και 116,28 αντίστοιχα). Η άριστη θερµοκρασία ανάπτυξης των θηλυκών 
ατόµων σηµειώθηκε στους 31,02 oC και των αρσενικών ατόµων στους 31,64 oC. Η 
µέγιστη θερµοκρασία ανάπτυξης των θηλυκών ατόµων ήταν 39 oC, ενώ για αρσενικά 
ήταν 38,89 oC. 

Γενικά, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η θερµοκρασία φαίνεται να επηρεάζει 
σηµαντικά τις βιο-οικολογικές παράµετρους του T. athenas. Το αρπακτικό µπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα καλά προσαρµοσµένο είδος, στις κλιµατολογικές συνθήκες που 
επικρατούν στην Ελλάδα, καθώς επιβιώνει, αναπτύσσεται και αναπαράγεται σε όλο 
το εύρος των θερµοκρασιών από 15 έως 35 oC. 

 
Πίνακας 1. Παράµετροι πινάκων ζωής και αναλογία φύλου του Typhlodromus athenas 
όταν αναπτύχθηκε σε επτά διαφορετικές σταθερές θερµοκρασίες και µε τροφή 
Tetranychus urticae. 
Θερµοκρασία 

(0C) 
n rm 

(ηµέρες-1) 
R0 GT DT λ Επιβίωση 

(%) 
15 27 0,040 7,92 51,18 17,15 1,041 95,4 
20 33 0,071 12,09 35,30 9,82 1,073 91,8 
25 34 0,139 16,75 20,31 4,99 1,149 90,6 

27,5 39 0,153 16,19 18,24 4,54 1,165 94,8 
30 40 0,169 20,44 17,88 4,11 1,184 96,5 

32,5 29 0,140 10,02 16,43 4,94 1,151 86,2 
35 32 0,100 7,38 20,01 6,94 1,105 91,7 

n: αριθµός επαναλήψεων, rm: ενδογενής ρυθµός αύξησης, R0: καθαρός ρυθµός αναπαραγωγής, GT: 
µέση διάρκεια γενεάς, DT: χρόνος διπλασιασµού του πληθυσµού, λ: πεπερασµένος ρυθµός αύξησης. 
 
 

-------------- 
 
 

Effect of temperature on the bio-ecological parameters of the 
predator mite Typhlodromus athenas (Acari: Phytoseiidae) 

 
P.D. KOLOKYTHA, G.TH. PAPADOULIS and G.D. PAPADOPOULOS 

 
Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, 

118 55 Athens, Greece 
 
 

The effect of temperature on development, reproduction and survivorship of 
the predator Typhlodromus athenas Swirski and Ragusa (Acari: Phytoseiidae) was 
studied under constant laboratory conditions (15, 20, 25, 27.5, 30, 32.5 and 35 oC, 
65±10% RH, photoperiod 16L:8D) when feeding on Tetranychus urticae Koch (Acari: 
Tetranychidae). The shortest mean developmental time for the immature stages of 
both females and males, the highest values of intrinsic rate of increase and net 
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reproduction time, as well as the lowest percentage of mortality were recorded at 30 

oC. The optimum temperature for the development of the immature stages was 
calculated to be at about 31 oC. The lower temperature threshold was estimated to be 
at about 10 oC, where the highest threshold at 39 oC. According to the results, the 
temperature has a strongly effect on the mite. Moreover, the predator seems to be 
well developed at a broad range of temperatures usually occurred in Greece. 
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Επίδραση της φωτοπεριόδου στην ανάπτυξη και διάπαυση του 
αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis 

Oudemans 
 

Γ.∆. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ1, Α. ΦΑΝΤΙΝΟΥ2 και Γ.Θ. ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΗΣ1 

 
1Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας κ’ Εντοµολογίας 

2Εργαστήριο Οικολογίας κ’ Προστασίας Περιβάλλοντος 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
 

Στην εργασία αυτή µελετήθηκαν η επίδραση της φωτοπεριόδου και η 
αλληλεπίδραση φωτοπεριόδου – θερµοκρασίας στην επιβίωση και ανάπτυξη των 
ατελών σταδίων του αρπακτικού ακάρεως Typhlodromus (Amblydromella) foenilis 
Oudemans. Παράλληλα, διερευνήθηκε το φαινόµενο της αναπαραγωγικής διάπαυσης 
του αρπακτικού. Συγκεκριµένα, µελετήθηκε ο ρόλος της φωτοπεριόδου και της 
θερµοκρασίας στην πρόκληση της διάπαυσης και διερευνήθηκε η ευαισθησία των 
ατελών σταδίων και του ακµαίου του αρπακτικού στο φωτοπεριοδικό ερέθισµα. Τα 
πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε συνθήκες εργαστηρίου, σε δύο θερµοκρασίες (20 
και 25 oC), σε σχετική υγρασία 65±5 % και σε διάφορες συνθήκες φωτοπεριόδου. Ως 
τροφή των αρπακτικών χρησιµοποιήθηκε γύρη αµυγδαλιάς. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα, το ποσοστό της επιβίωσης των διαφόρων ατελών σταδίων ήταν 
ιδιαίτερα υψηλό (88,7 – 95,8 %) και στις δύο θερµοκρασίες όπου εκτέθηκαν και δεν 
επηρεάστηκε σηµαντικά από τη φωτοπερίοδο. Αντίθετα, οι φωτοπερίοδοι των 7:17, 
13:11 και 10:14 Φ:Σ ωρών καθυστέρησαν σηµαντικά τη διάρκεια ανάπτυξης των 
ατελών σταδίων και των δύο φύλων τόσο στους 20 όσο και στους 25 oC, ενώ 
σηµαντικά µικρότερη διάρκεια ανάπτυξης και στα δύο φύλα καταγράφηκε σε 
φωτοπερίοδο 16:8 Φ:Σ ώρες. Επίσης η φωτοπερίοδος επηρέασε σηµαντικά και τη 
διάρκεια της περιόδου προωοτοκίας και στις δύο θερµοκρασίες. Η φωτοπερίοδος 
επιπλέον αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας στην πρόκληση της 
αναπαραγωγικής διάπαυσης του αρπακτικού. Η φωτοπεριοδική καµπύλη ήταν τύπου 
ΙΙΙ κατά Beck (1980), δηλαδή µικρής – µεγάλης ηµέρας (Σχήµα 1). Η κρίσιµη τιµή της 
φωτόφασης για την πρόκληση της διάπαυσης βρέθηκε ότι είναι περίπου 11,5 ώρες. 
Η εκδήλωση της διάπαυσης ωστόσο αναστελλόταν στην υψηλότερη θερµοκρασία 
των 25 oC. Κριτήριο για την πρόκληση διάπαυσης αποτέλεσε η αδυναµία παραγωγής 
ωών από τα ακµαία θηλυκά του αρπακτικού µέχρι ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. 
Επίσης παρατηρήθηκαν µικρές µορφολογικές διαφοροποιήσεις µεταξύ διαπαυόντων 
και µη διαπαυόντων ακµαίων του T. foenilis και συγκεκριµένα τα διαπαύοντα άτοµα 
εµφάνισαν µια µικρή νωτοκοιλιακή συµπίεση στο σώµα τους. Το χαρακτηριστικό 
όµως αυτό δεν αποτέλεσε ασφαλές κριτήριο για την είσοδο ενός ατόµου σε 
κατάσταση διάπαυσης και δεν χρησιµοποιήθηκε για τη διάκριση διαπαυόντων µη 
διαπαυόντων ατόµων στην εργασία αυτή. Η αναπαραγωγική διάπαυση φαίνεται ότι 
καθορίζεται από την ευαισθησία κυρίως της δευτερονύµφης και του ακµαίου του 
αρπακτικού. Έκθεση των σταδίων αυτών στην κατάλληλη φωτοπερίοδο είχε σαν 
αποτέλεσµα την καθολική πρόκληση αναπαραγωγικής διάπαυσης. Με βάση τα 
παραπάνω, το αρπακτικό εκδήλωσε µια προαιρετικής φύσης (facultative) 
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αναπαραγωγική διάπαυση, της οποίας ο έλεγχος καθορίζεται από τη διάρκεια της 
φωτόφασης της φωτοπεριόδου.  
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Σχήµα 1. Αναπαραγωγική διάπαυση (%) του Typhlodromus foenilis σε διάφορες 
φωτοφάσεις ανά 24-ωρο και στους 20 oC. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Beck, S. D. 1980. Insect Phtoperiodism. Second edn. Academic Press, New York. 
 

 195



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 
Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 

 

 

 196196

 



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΝΤΟΜΟΠΑΝΙ∆Α – ΑΚΑΡΕΟΠΑΝΙ∆Α 

 

 197

 



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

 

 198

 



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

Ανασκόπηση των παρασιτοειδών (Hymenoptera: Braconidae: 
Aphidiinae) των αφίδων  προσβάλλουσες Prunoideae και 

Maloideae καλλιέργειες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 

N.Γ. ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ1, Ž. TOMANOVIĆ2 και P. STARÝ3 
 

1 Εργαστήριο Γεωργικής Εντοµολογίας, Τµήµα Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας,  
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Στεφάνου ∆έλτα 8, 14561, Κηφισιά, Ν. Αττικής, Ελλάς 

2 Institute of Zoology, Faculty of Biology, University of Belgrade, Studentski trg 16,  
11000 Belgrade, Serbia 

3 Institute of Entomology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Branišovská 31,  
37005 České Budějovicé, Czech Republic 

 
 

Κατά την περιόδο 1990-2006 συλλέχθηκαν δείγµατα αφίδων, 
µουµιοποιηµένων από παρασιτοειδή (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) επί 
καλλιεργειών Prunoideae και Maloideae σε ένα ευρύ φάσµα περιοχών της 
Νοτιανατολικής Ευρώπης. Το υλικό προήρχετο από την Ελλάδα, Σερβία, 
Μαυροβούνιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Τουρκία. Από τις δειγµατοληψίες 
προέκυψαν 15 είδη παρασιτοειδών αναγνωρισθέντα µεταξύ 21 taxa αφίδων. 
Παρουσιάζονται 92 σχέσεις παρισιτοειδών - αφίδων – φυτών ξενιστών, το φάσµα των 
ειδών των παρασιτοειδών για κάθε αφίδα καθώς και η εξάπλωση τους στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με σκοπό την συστηµατική κατάταξη των ειδών αυτών επί 
των Prunoideae και Maloideae καλλιεργειών, παρουσιάζεται πρωτότυπη διχοτοµική 
κλείδα µε την βοήθεια ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σαρώσεως και σχεδίων, 
βασισµένη στους παρακάτω µορφολογικούς χαρακτήρες: Αριθµός άρθρων κεραιών, 
αριθµός ρηναρίων F1, αριθµός ρηναρίων F2, µήκος F2, πλάτος F1, χρωµατισµός F1, 
αριθµός άρθρων γναθικών προσακτρίδων, αριθµός άρθρων χειλικών προσακτρίδων, 
µήκος Pt, µήκος Mc, παρουσία m-cu, χιτινισµός m-cu, ανάπτυξη Rs, ανάπτυξη 1/Rs, 
µήκος 2/Rs, µήκος 3/Rs, παρουσία Rs+M, χιτινισµός Rs+M, παρουσία r-m, ανάπτυξη 
M+m-cu, ανάγλυφο προποδαίου, µήκος T1, πλάτος T1, σχήµα Τ1, ανάγλυφο πλαγίας 
περιοχής Τ1, παρουσία προεξοχών στον τελευταίο στερνίτη, σχήµα 3ης θήκης 
ωοθέτου, χιτινισµός προσθίου τµήµατος 3ης θήκης ωοθέτου, κυρτότητα 3ης θήκης 
ωοθέτου, κατεύθυνση κυρτότητας 3ης θήκης ωοθέτου, τύπος µουµιοποιήσεως, 
χρωµατισµός σώµατος.  
 

 199



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

Εποχιακή διακύµανση των γενικών αρπακτικών Αnthocoridae  
του γένους Orius sp. στα φυτά της άγριας χλωρίδας της Κρήτης 
Thymelea hirsuta, Satureja thymbra και Echium angustifolium 

 
Ν.Ε. ΡΟ∆ΙΤΑΚΗΣ1,2 και Ε. ΡΟ∆ΙΤΑΚΗΣ2 

 
1Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστηµίου Κρήτης-Εργαστήριο Αρθροπόδων, Λεωφ. Κνωσού, 

Τ.Θ. 2208, 71 409, Ηράκλειο 
2Εθνικό Ίδρυµα, Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, 

Εργαστήριο Εντοµολογίας & Γ. Ζωολογίας, Κατσαµπάς, Τ.Θ. 2228, 71 003, Ηράκλειο 
 
 

Μελετήθηκε το 2005- 2007 η εποχιακή διακύµανση, τα είδη και η αναλογία των 
φύλων του γένους Orius της Οικ. Αnthocoridae στα φυτά της άγριας χλωρίδας της 
Κρήτης Thymelea hirsuta, Satureja thymbra και Echium angustifolium στην Αµνισό 
Ηρακλείου, ένα µη διαταραγµένο περιβάλλον τυπικό της µεσογειακής χλωρίδας. 
Παράλληλες µελέτες έγιναν στην αφθονία των ειδών του γένους Orius στο φυτό Th. 
hirsuta σε διάφορες εποχές στην Επισκοπή Πεδ. σε ένα διαταραγµένο οικοσύστηµα, 
τυπικό περιβάλλον καλλιέργειας Ελιάς και αµπελιού µε στόχο την αξιολόγηση 
περιβαλλοντολογικών δειχτών διαταραχής ενός οικοσυστήµατος. Οι δειγµατοληψίες 
γίνονταν σε τέσσερα φυτά ανά είδος και ανά 15 ηµέρες και σε συγκεκριµένα σε 
τέσσερα ανθισµένους κλαδίσκους 15 περίπου εκατοστών /φυτό. 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι  

1. Το είδος O. laevigatus maderensis (Heteroptera: Anthocoridae) αποτελεί το 
κυρίαρχο είδος(99,9%) και στα τρία φυτά µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Tα θηλυκά 
αποτελούν το 70-80% του πληθυσµού. 

2. Προνύµφες όλως των σταδίων ιδιαίτερα 1ου και 2ου προνυµφικού υποσταδίου 
υπάρχουν ακόµη και µέσα στο χειµώνα. 

3. ∆εν βρέθηκαν γνωστοί ζωικοί εχθροί των καλλιεργούµενων φυτών  
4. Η αφθονία του O. laevigatus maderensis στο φυτό Th. hirsuta είναι 

µεγαλύτερη στο µη διαταραγµένο οικοσύστηµα και µπορεί το φυτό αυτό να 
αποτελέσει δείκτη διαταραχής ενός οικοσυστήµατος ύστερα από περισσότερη 
µελέτη.  

5. Το O. laevigatus maderensis αναπτύσσει πέντε (5) πλήρεις γενεές 
απρόσκοπτα ετησίως στα φυτά Th. hirsuta, S. thymbra και E. angustifolium. 
Τρεις γενεές αναπτύσσονται στο φυτό Th. hirsuta από Αύγουστο – Απρίλιο (9 
µήνες) και δύο στα φυτά S. thymbra και E. angustifolium  από Απρίλιο-Ιούλιο. 

6. Το φυτό Th. hirsuta χρησιµοποιήθηκε ως µέσο εισαγωγής και εξαπόλυσης του 
Ο. laevigatus σε πιπεριά θερµοκηπίου µε επιτυχία στην Ιεράπετρα το 2006-
2007. 
Η παρουσία των φυτών που µελετήθηκαν σε ένα οικοσύστηµα ενισχύει το 

δυναµικό του πληθυσµού του γενικού αρπακτικού O. laevigatus maderensis και 
συµβάλλει στη χάραξη της στρατηγικής ενίσχυσης του δυναµικού των ωφελίµων 
εντόµων σε ένα οικοσύστηµα µέσω της επιλεγµένης βιοποικιλότητας για το βιολογικό 
έλεγχο των ζωικών εχθρών των καλλιεργειών π.χ. θριπών, ακάρεων, λεπιδοπτέρων 
κλπ.  
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Seasonal fluctuation of general predators Anthocoridae of genus 
Orius sp. on wild plants of Cretan flora Thymelea hirsuta, 

Satureja thymbra and Echium angustifolium 
 

N. RODITAKIS1,2 and E. RODITAKIS2 
 

1 Museum of Natural History of University Crete, Laboratory of Arthropods, Knossos Aven., 
P.O. box 71 409, Heraklion 
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In 2005-2007, the seasonal fluctuation of Anthocorids Orius sp, the species 
and their sex ratio were studied on the following wild plants of Cretan flora Thymelea 
hirsuta, Satureja thymbra και Echium angustifolium in Amnissos Heraklion, a non 
disturbed typical cretan ecosystem. Parallel studies were performed on Th. hirsuta in 
Episkopi Ped., a typical disturbed ecosystem with mixed olive orchards and 
vineyards. The aim of this study was the evaluation of suitable environmental indexes 
of disturbance.  Samples of flowering stems 15 cm were collected at biweekly 
intervals and the number of Orius adults and larvae were counted under the 
stereoscope. Additional observations on other insects inhabited the wild plants were 
also performed. 

The following results achieved: 
1. Orius laevigatus maderensis was the dominant species (99,9%) 

inhabited the plants studied.  Females consist 70-80% of collected 
adults. 

2. Several nymphal stages either that of 1rst and 2nd instar existed 
either into winter. 

3. Known crop pests were not recorded on plants studied. 
4. O. laevigatus maderensis was more abundant on Th. hirsuta in 

undisturbed ecosystem Amnissos than that in Episkopi Ped, typical 
disturbed ecosystem of Crete. The abundance of Orius laevigatus 
on Th. hirsuta could consist an index disturbance of an ecosystem 
but we need further studies.  

5. O. laevigatus maderensis developed five generations annually 
without interruption on the plants studied. Three generations were 
developed on Th. hirsuta late summer to mid spring (9 months) and 
two on S. thymbra και E. angustifolium from mid spring to late 
summer. 

6. The plant Th. hirsuta was used as mean of inundative releases of O. 
laevigatus on greenhouse sweet peppers in Ierapetra in 2006-2007 
successfully. 

The presence of these wild plants in cretan ecosystems favours the population 
dynamic of native general predators O. laevigatus maderensis and contribute to the 
application of augmentative strategy for biological control of crop pests through a 
“tailored” biodiversity. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Καταγράφεται η παρουσία του κοκκοειδούς εντόµου Chrysomphalus aonidum 

(Linnaeus) (Hemiptera: Diaspididae), (the Florida red scale) στην Ελλάδα και δίδονται 
στοιχεία της µορφολογίας του. Το κοκκοειδές βρέθηκε σε καλλωπιστικά φυτά 
Dracaena sp., στην Αθήνα το έτος 2000, και διαπιστώθηκε η δυνατότητα εκτροφής 
του σε κονδύλους πατάτας (Solanum tuberosum) και Cucurbita maxima στο 
εντοµοτροφείο. Τον Ιανουάριο του έτους 2007 το C. aonidum βρέθηκε σε βαριά 
προσβεβληµένα δένδρα Citrus limon και Citrus sinensis, καθώς και σε λιγότερο 
προσβεβληµένους καλλωπιστικούς θάµνους Ficus benjamina and Ligustrum 
japonicum σε συνθήκες υπαίθρου στην πόλη της Καλαµάτας. Κατά το παρελθόν 
αναφέρθηκε η παρουσία του C. aonidum στην Ελλάδα, αλλά θεωρείτο περιστασιακός 
εντοµολογικός εχθρός των εσπεριδοειδών, λόγω της αδυναµίας εγκλιµατισµού του 
στη χώρα µας. 
 
Λέξεις κλειδιά: Chrysomphalus aonidum, Citrus limon,  Citrus sinensis, Cucurbita maxima,  
Dracaena, Ficus benjamina, Ligustrum japonicum, Solanum tuberosum, µορφολογία. 

 
Γενικές πληροφορίες - Εξάπλωση 

Το κοκκοειδές έντοµο Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) (Hemiptera: 
Diaspididae), (the Florida red scale) πιθανότατα κατάγεται από την Ασία, αλλά 
πρόσφατα έχει ευρέως διαδοθεί σε πολλές υποτροπικές χώρες. Σήµερα είναι 
ευρύτατα διαδεδοµένο και έχει καταγραφεί σε πολλές χώρες της Αφροτροπικής, 
Αυστραλιανής, Νεαρκτικής, Νεοτροπικής, Ανατολικής και Παλαιαρκτικής ζώνης (Ben-
Dov & German 2003; Ben-Dov 2006; CAB International 1988; Waterhouse & Sands 
2001). Έχει καταγραφεί να προσβάλλει φυτά από 69 οικογένειες στις οποίες 
υπάγονται συνολικά 279 είδη φυτών ξενιστών του. Από τα φυτά αυτά, 
σηµαντικότερες προσβολές θεωρείται ότι προξενεί στα citrus (Williams & Watson 
1988). Στην περιοχή της Μεσσογείου έχει αναφερθεί σε Μαρόκο (Balachowsky 
1932), Αλγερία (Balachowsky 1932), Egypt (Ezzat 1958), Israel (Gerson & Zor 1973), 
Lebanon (Bodenheimer 1926), Τουρκία (Bodenheimer 1952), Ιταλία (Pellizzari & 
Vacante 2007), Γιουγκοσλαβία (Bachmann 1953) και Ισπανία (Carcia et al. 2000). 
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Η παρουσία του εντόµου στην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα ο Κορονέος (1934) ανέφερε ότι το C. aonidum βρέθηκε σε Citrus 

sp τα οποία εισήχθησαν από την Αίγυπτο, αλλά το κοκκοειδές δεν εγκλιµατίστηκε 
στην Ελλάδα. Οι Αργυρίου και Μουρίκης (1981) αναφέρουν πως το C. aonidum 
εισήχθη τυχαία στην Ελλάδα περί το 1962-1965, αλλά οι προσβολές του ελέγχθηκαν 
πλήρως. Έτσι, µεταγενέστερα η Αργυρίου (1983), σε µια λίστα 52 ειδών κοκκοειδών 
της Ελλάδος δεν συµπεριλαµβάνει το C. aonidum, καθώς επίσης δεν το αναφέρει 
ούτε και σε άλλη εργασία (Argyriou 1986) όπου αναφέρονται οι κυριότεροι, οι 
δευτερεύοντες  και οι µικρής σηµασίας εχθροί των εσπεριδοειδών στην Ελλάδα.  

Τον Απρίλιο του έτους 2000 το κοκκοειδές βρέθηκε από τον πρώτο 
συγγραφέα στο φυτό Dracaena sp. (Liliaceae) σε φυτώριο πολλαπλασιασµού 
καλλωπιστικών φυτών στην Αθήνα. Από τον πληθυσµό αυτό επιµολύνθηκαν τεχνητά 
µε έρπουσες του κοκκοειδούς κολοκύθια Cucurbita maxima Duchense 
(Cucurbitaceae) και κόνδυλοι πατάτας Solanum tuberosum L. (Solanaceae) στο 
εντοµοτροφείο. Πάνω στους πληθυσµούς αυτούς του κοκκοειδούς εκτράφηκαν 
πληθυσµοί του αρπακτικού εντόµου Rhyzobius lophanthae Blaisdell (Coleoptera: 
Coccinellidae) µε σκοπό τη µελέτη στοιχείων της µορφολογίας και βιολογίας του 
αρπακτικού (Stathas et al. 2002). Η εκτροφή του κοκκοειδούς δεν διατηρήθηκε στο 
εντοµοτροφείο µετά το πέρας της µελέτης του R. lophanthae, ούτε παρατηρήθηκε 
έκτοτε η παρουσία του C. aonidum στην Ελλάδα.  

Τον Ιανουάριο του έτους 2007 βρέθηκαν στην πόλη της Καλαµάτας δένδρα 
Citrus limon Burm, Citrus sinensis (L.) Osbeck (Rutaceae) που έφεραν βαρειά 
προσβολή από το κοκκοειδές και λιγότερο προσβεβληµένα καλλωπιστικά φυτά Ficus 
benjamina L. (Moraceae) και Ligustrum japonicum Thunb. (Oleaceae), τα οποία 
βρίσκονταν κοντά στα προσβεβληµένα δένδρα στο ύπαιθρο.  

 
Επιδηµιολογία 

Από τις παρατηρήσεις που έγιναν στην Καλαµάτα διαπιστώθηκε πως το C. 
aonidum προσβάλλει τα φύλλα (άνω και κάτω επιφάνεια) των F. benjamina and L. 
japonicum και τα φύλλα (άνω και κάτω επιφάνεια) και τους καρπούς των 
εσπεριδοειδών. Σε µίσχους φύλλων των εσπεριδοειδών βρέθηκε µικρός αριθµός 
νεκρών νεαρών νυµφών του κοκκοειδούς. Είναι είδος αµφιγονικό και ωοτόκο. Ο 
πληθυσµός του κοκκοειδούς σε όλους τους ξενιστές που βρέθηκε στην Καλαµάτα 
κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2007, αποτελούνταν κυρίως από άτοµα που 
βρίσκονταν στο στάδιο του νεαρού θηλυκού ακµαίου.  

 
Μορφολογία 

Όσον αφορά στη µορφολογία του C. aonidum, σηµειώθηκαν ορισµένα στοιχεία 
από τις παρατηρήσεις των πληθυσµών που βρέθηκαν στην Καλαµάτα. Το ασπίδιο 
του θηλυκού ακµαίου έχει σχήµα σχετικά κωνικό και περίγραµµα κυκλικό – ελαφρά 
ελλειπτικό. Οι νυµφικές εκδύσεις έχουν χρώµα καστανό – καφέ και βρίσκονται 
ελαφρά έκκεντρα επάνω στο ασπίδιο του ακµαίου, το οποίο έχει χρώµα µελανό - 
µαύρο. Το µήκος του ασπιδίου του ακµαίου θηλυκού κυµαίνεται  µεταξύ 2 και 2.5 mm 
σε άτοµα που βρέθηκαν σε φύλλα εσπεριδοειδών, 2-2.2mm σε φύλλα F. benjamina 
και 1.3-1.7mm σε φύλλα L. japonicum. Το σώµα του θηλυκού ακµαίου προ-ωοτοκίας 
είναι ελαφρά ελλειπτικό µε το µεγάλο άξονα κατά µήκος του σώµατος, το οποίο στο 
µε το χρόνο µεταβάλλεται σε σχήµα και στο στάδιο του ωοτοκούντος ακµαίου γίνεται 
περισσότερο κυκλικό και το πυγίδιο υποχωρεί ελαφρά προς το εσωτερικό του 
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σώµατος. Το χρώµα του σώµατος σε όλες τις ηλικίες του κοκκοειδούς είναι κίτρινο - 
λεµονί και το µήκος των ακµαίων (που βρέθηκαν σε φύλλα εσπεροδοειδών) ήταν 1.1-
1.3mm. Όταν ανασηκωθεί το ασπίδιο αποκαλύπτεται η νωτιαία χώρα του σώµατος, 
επειδή το σώµα του κοκκοειδούς µαζί µε το κοιλιακό υµένιο παραµένουν 
προσκολληµένα στην επιφάνεια του ξενιστή. 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Λόγω της περιστασιακής µέχρι σήµερα παρουσίας του κοκκοειδούς στην 
Ελλάδα σε µικρές εστίες προσβολής, δεν θεωρήθηκε ότι αποτελεί έναν από τους 
σηµαντικούς εχθρούς των εσπεριδοειδών ή καλλωπιστικών φυτών στην Ελλάδα. Τα 
τελευταία όµως χρόνια το C. aonidum σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, αναφέρεται 
πως διαδίδεται σε νέες καλλιέργειες και νέες περιοχές. Στην Ισπανία η πρώτη 
καταγραφή του έγινε σχετικά πρόσφατα (Carcia et al. 2000). Στην Ιταλία η Pellizzari 
(2007) αναφέρει ότι το C. aonidum παρόλο που ήταν καταγεγραµµένο στη χώρα ως 
εχθρός των φυτών Dracaena και Kentia µόνο µέσα σε θερµοκήπιο, το έτος 2006 
βρέθηκε να είναι εγκλιµατισµένο σε συνθήκες υπαίθρου σε εσπεριδοειδή στη περιοχή 
της Καλαβρίας. Επίσης αναφέρεται πρόσφατα ως νέος εχθρός σε φυτά θερµοκηπίου 
στην Ουγγαρία (Reiderne & Kozár 1994), Γαλλία (Germain & Matile Ferrero 2005) και 
Ολλανδία (Jansen 2004). 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το C. aonidum προσβάλλει 11 είδη φυτών του 
γένους Ficus και ένα Ficus sp., αλλά για πρώτη φορά κατά την παρούσα εργασία 
βρέθηκε στην Ελλάδα στο ύπαιθρο επί του είδους F. benjamina. Επίσης, το 
κοκκοειδές δεν έχει αναφερθεί ότι προσβάλλει φυτά των οικογενειών Cucurbitaceae 
και Solanaceae, αλλά στην παρούσα εργασία διαπιστώθηκε (υπό συνθήκες 
εργαστηρίου) η δυνατότητά του να προσβάλλει και κολοκύθια C. maxima, καθώς και 
κονδύλους πατάτας S. tuberosum. 

Από την πρόσφατη ευρεία διάδοση του C. aonidum όπως φαίνεται στη 
βιβλιογραφία και από το γεγονός ότι αυτό βρέθηκε σε µεγάλη πυκνότητα προσβολής 
σε συνθήκες υπαίθρου και στη Νότιο Ελλάδα, φαίνεται πως ίσως αποτελέσει ένα νέο 
σοβαρό εντοµολογικό εχθρό των εσπεριδοειδών και είναι ανάγκη της µελέτης των 
βιολογικών και οικολογικών χαρακτηριστικών και του στη χώρα µας. 

 
Έγινε µικροσκοπικό παρασκεύασµα θηλυκών ακµαίων ατόµων του 
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The presence of the scale insect Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) 
(Hemiptera: Diaspididae), (the Florida red scale) is recorded in Greece and some 
data on its morphology are given. The scale was found on the ornamental plant 
Dracaena sp. in Athens in the year 2000 and its rearing on potato tubes (Solanum 
tuberosum) and Cucurbita maxima is possible in the insectary. In January 2007 C. 
aonidum was found on heavily infested Citrus limon and Citrus sinensis, as well as 
on the less infested ornamental bushes Ficus benjamina and Ligustrum japonicum in 
outdoor conditions in the city of Kalamata (Peloponnese – South Greece). In the past 
the presence of C. aonidum was recorded in Greece, but it was considered an 
occasional pest of citrus due to its difficulty to become acclimatized in the country. 
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Η οικογένεια Phytoseiidae περιλαµβάνει παγκοσµίως περισσότερα από 2280 
είδη, µε µεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον, λόγω των αρπακτικών τους ικανοτήτων. Στην 
Ελλάδα µετά από µακροχρόνια µελέτη, ευρέθησαν συνολικά περί τα 100 είδη 
Phytoseiidae (Παπαδούλης και Εµµανουήλ, 2001). Στην Κύπρο, η γνώση επί της 
ανωτέρω οικογένειας, είναι περιορισµένη και αφορά την καταγραφή µικρού αριθµού 
ειδών (Georgiou, 1977; Amitai, 1992). Στην παρούσα εργασία δίδονται τα 
αποτελέσµατα µελέτης επί της οικογένειας Phytoseiidae στην Κύπρο. Οι σχετικές 
δειγµατοληψίες άρχισαν το 2001 και αφορούσαν τη συλλογή δειγµάτων 
καλλιεργουµένων και αυτοφυών φυτών από το ελεύθερο τµήµα της Κύπρου. Καµία 
δειγµατοληψία δεν έγινε στο κατεχόµενο τµήµα της Μεγαλονήσου. Τα είδη τα οποία 
ευρέθησαν ανήκουν σε δύο υποοικογένειες, τις: Amblyseiinae και Typhlodrominae. 
Τα είδη της υποοικογένειας Amblyseiinae κατατάσσονται στα γένη: Amblyseius, 
Euseius, Neoseiulus και Scapulaseius. Τα είδη της υποοικογένειας Typhlodrominae 
κατατάσσονται στα γένη: Typhlodromus, Typhloseiulus και Paraseiulus. Συνολικά 
ευρέθησαν 17 είδη, τα κάτωθι: Amblyseius andersoni (Chant), Euseius scutalis 
(Athias-Henriot), E. finlandicus (Oudemans), Neoseiulus barkeri Hughes, 
Scapulaseius asiaticus (Evans), Typhlodromus athiasae Porath & Swirski, T. 
cotoneastri Wainstein, Typhlodromus cyprioticus sp. nov. T. exhilaratus Ragusa, T. 
foenilis Oudemans, T. leptodactylus Wainstein, T. phialatus Athias-Henriot, T. recki 
Wainstein, T. rhenanus (Oudemans), T. tiliae Oudemans, Typhloseiulus carmonae 
Chant & Yoshida-Shaul και Paraseiulus talbii (Athias-Henriot). Πολλά από τα 
ανωτέρω είδη αποτελούν νέες καταγραφές για την Κύπρο και ένα, το Typhlodromus 
cyprioticus, το οποίο ευρέθη στο φυτό Ficus sycomorus  (συκοµουριά) στην περιοχή 
της Αγίας Νάπας, περιγράφεται και σχεδιάζεται ως  νέο είδος στην επιστήµη (Εικ. 1). 
Το ανωτέρω νέο είδος αναγνωρίζεται εύκολα και διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα είδη 
του γένους Typhlodromus από το συνδυασµό των κάτωθι χαρακτήρων: Νωτιαίες 
σµήριγγες ισχυρές, µακριές επί επαρµάτων, µορφολογία της σπερµατοθήκης και 
αριθµός οδόντων στα χηληκέρατα. Για κάθε είδος δίδονται πληροφορίες για την 
εξάπλωση του, το ενδιαίτηµα του στην Κύπρο καθώς και την παγκόσµια γεωγραφική 
του εξάπλωση. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Amitai, S. 1992. New Records of Phytoseiid Mites (Acarina: Phytoseiidae) from Cyprus. 
Entomologia Hellenica, vol. 10: 19-20. 
Georgiou, G.P. 1977. The insects and mites of Cyprus. Benaki Phytopathological Institute, 
Kiphissia, Athens, Greece. 347 pp. 
Παπαδούλης Γ.Θ. και Ν.Γ. Εµµανουήλ. 2001. Τα Phytoseiidae της Ελλάδος (Acari: 
Mesostigmata). 9ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο, Ιωάννινα. Περιλήψεις ανακοινώσεων, 
σελ. 23-24. 
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Η παρούσα µελέτη διεξήχθη σε εννιά ελαιώνες σε δύο πεδινές και δύο 
λοφώδεις τοποθεσίες στην πεδιάδα της Μεσσαράς στην Κρήτη, στα χωριά Ρουφά, 
Πέρι, Πετροκεφάλι και Κουσέ, από το 2004 έως το 2006. Υπήρχαν ζεύγη ελαιώνων 
διαφορετικής διαχείρισης ανά περιοχή. Η καλλιεργούµενη ποικιλία ελιάς ήταν η 
Κορωνέικη, η πιο διαδεδοµένη για παραγωγή ελαιολάδου, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Σε 
αυτήν τη µελέτη συγκρίθηκαν κατά βάση δύο συστήµατα παραγωγής, το Βιολογικό 
και η συµβατική καλλιέργεια, αλλά παράλληλα συµπεριελήφθησαν και ένας ελαιώνας 
υπό καθεστώς Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της Παραγωγής, καθώς και ένας 
εγκαταλειµµένος µε µόνη παρέµβαση την εποχιακή βόσκηση.  

Τέτοιες συγκρίσεις στην ίδια καλλιέργεια, µε διαφορετικά συστήµατα 
παραγωγής γίνονται για να ανιχνεύσουν διαφορές κυρίως σε βιοκοινότητες 
αρθροπόδων (Leourneau and Goldstein 2001, Berry et al. 1996). Η παρούσα 
εργασία αναφέρεται κυρίως στη βιοποικιλότητα, όπως καταγράφηκε στην εδαφόβια 
πανίδα σε εννέα ελαιώνες, ενώ έγινε και µια πρώτη προσπάθεια για τη συσχέτισή της 
µε την αυτοφυή χλωρίδα (ζιζανιοχλωρίδα) σε κάθε περίπτωση. Οι ζωικοί οργανισµοί 
παρακολουθήθηκαν µε ένα δίκτυο παγίδων παρεµβολής εδάφους (pitfall traps) ανά 
ελαιώνα. Τα ζώα, στην συντριπτική πλειοψηφία τους αρθρόποδα, συλλέγονταν 
εβδοµαδιαία. Η αυτοφυής χλωρίδα παρακολουθήθηκε σε διµηνιαίες δειγµατοληψίες 
µε χρήση τυχαίων τετραγώνων διαστάσεων 1Χ1m. 

Ενώ ο δείκτης βιοποικιλότητας Shannon, δεν παρουσιάζει µεγάλες διαφορές, 
παρατηρούµε ότι στους βιολογικούς ελαιώνες και σε αυτόν της Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης συναντώνται, ανά δειγµατοληψία, περισσότερα taxa (σε δειγµατοληψίες 
που εµφανίζουν υψηλές τιµές Shannon φθάνουν τα 15 έως και 19 taxa µε Μ.Ο. 15), 
αλλά οι υψηλοί αριθµοί ορισµένων taxa (ως επί το πλείστον των Κολλεµβόλων) 
µειώνουν τον δείκτη Shannon, λόγω µειωµένης ισοκατανοµής (Evenness). Αντίθετα 
οι συµβατικοί ελαιώνες δεν εµφανίζουν άνω των 13 ή 14 taxa (Μ.Ο. 12,5), στις 
δειγµατοληψίες µε τις υψηλότερες τιµές Shannon αλλά και δεν έχουν πληθυσµιακή 
έκρηξη σε κάποιο από τα taxa, µε αποτέλεσµα καλύτερη ισοκατανοµή. Στην εξέλιξη 
των πειραµάτων ένας συµβατικής καλλιέργειας ελαιώνας (στο Ρουφά) µετατράπηκε 
σε βιολογικής καλλιέργειας, από την αρχή του 2006. Στο τέλος Μαρτίου του έτους 
αυτού υπήρξε υψηλή τιµή Shannon σε αυτόν τον ελαιώνα, συνοδευόµενη από 
καταγραφή 17 taxa, αριθµό συνήθη στους ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας. 

Καταβλήθηκε µια πρώτη προσπάθεια συσχέτισης των µεγίστων τιµών 
βιοποικιλότητας εδαφικών ζώων µε τα αυτοφυή φυτά (ζιζάνια) που καταγράφηκαν 
κατά τις ίδιες ηµεροµηνίες, εφόσον είναι βέβαιο ότι η βλάστηση επηρεάζει την πανίδα. 

Τα αυτοφυή φυτά που συµπίπτουν χρονικά µε τις υψηλές τιµές του δείκτη 
Shannon των εδαφικών ζωικών taxa, είναι σε πρώτο επίπεδο τα είδη Oxalis pes-
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caprae, Malva sylvestris, Avena sterilis και Sonchus oleraceus. Ακολουθούν είδη του 
γένους Erodium, αλλά και των γενών Calendula, Urtica, και Orobanche. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Berry, N.A., S.D. Wratten, A. McErlich and C. Frampton. 1996. Abundance and diversity 
of beneficial arthropods in conventional and organic carrot crops in New Zealand. New 
Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 24: 307-313.  
Leourneau, D.K. and B. Goldstein. 2001. Pest damage and arthropod community structure 
in organic vs. conventional tomato production in California. Journal of Applied Ecology, 38: 
557-570. 
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This study was carried out in olive groves of the Messara valley, the largest in 
Crete. The four experimental areas were near the villages Roufas, Peri, Petrokefali 
and Kouses. In every one of these areas, there were at least two adjacent olive 
groves under different management systems (mainly Organic and conventional, but 
also under Integrated Crop Management). 

The work presented here is mainly focused on the biodiversity of soil living small 
animals. These animals, mainly arthropods, were monitored weekly with pitfall traps. 
A first effort is also made to relate these captures with the species of the 
spontaneous flora (weeds). 

The most commonly used biodiversity index (Shannon) showed no statistical 
differences between the different olive groves, but the numbers of animal taxa were 
higher in the organic olive orchards (15 on average), as well as in an olive orchard 
under Integrated Crop Management. In comparison, the conventional olive groves 
reached a maximum of 13 or 14 taxa (12.5 on average). The differences in the 
indices were diminished or in some cases non-existent, because of the high numbers 
of animals captured from certain taxa (mainly Collembola). As the Shannon index is 
influenced by Evenness (the comparable numbers in different taxa), it cannot achieve 
a high value if the captures of some taxa are much higher than those of the rest of 
the taxa. 

The most important plant species during the measurements of high biodiversity 
(Shannon index higher than 2) were Oxalis pes-caprae, Malva sylvestris, Avena 
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sterilis and Sonchus oleraceus. These were followed by species of the genus 
Erodium, and also from the genera Calendula, Urtica and Orobanche. 
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Τρία συστήµατα παραγωγής, το Βιολογικό, η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση της 
Παραγωγής και η συµβατική καλλιέργεια, συγκρίθηκαν για την επίδραση των εισροών 
τους στην εδαφόβια πανίδα σε εννέα αµπελώνες, κατά τα έτη 2005-06. Τα 
πειραµατικά αγροτεµάχια βρίσκονται στις περιοχές του Γαζίου και της Αγίας Ειρήνης 
στο νοµό Ηρακλείου. Η ποικιλία Σουλτανίνα, η πιο διαδεδοµένη (λευκή, άσπερµη για 
επιτραπέζια) επιλέχθηκε για τα πειράµατα. Η εδαφόβια πανίδα παρακολουθήθηκε µε 
παγίδες παρεµβολής εδάφους (pitfall traps). Τα ζώα συλλέγονταν εβδοµαδιαία.  

Μια τέτοια εργασία διεξάγεται µε βάση την υπόθεση ότι οι συλλήψεις στις 
παγίδες εδάφους συνδέονται άµεσα µε την αφθονία και τη δραστηριότητα του κάθε 
οργανισµού και ότι οι συµβατικές καλλιέργειες έχουν µικρότερη βιοποικιλότητα (Krebs 
et al., 1999). Η βιοποικιλότητα µε τη σειρά της πιστεύεται ότι συνεισφέρει στην 
αειφορία (Paoletti, 1999).  

Από τους οργανισµούς που µετρήθηκαν και ταξινοµήθηκαν µέχρι στιγµής, 
δέκα taxa θεωρήθηκαν ως σηµαντικότερα. Πέντε από τα δέκα αυτά taxa ήταν έντοµα 
(Collembola, Homoptera, Diptera, Coleoptera και η Οικογένεια Formicidae: 
Hymenoptera). Τα έντοµα γενικά θεωρούνται καλοί βιοδείκτες (Brown, 1997). Στην 
ποικίλη τάξη των Κολεοπτέρων δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε επίπεδο οικογενειών. 
Προσδιορίστηκαν σε επίπεδο οικογένειας άνω των 14.000 Κολεοπτέρων, που 
κατατάχθηκαν σε 25 οικογένειες. Σε τρεις εξ αυτών οι συλλήψεις ανέρχονται σε 
χιλιάδες (Carabidae, Ptinidae, Tenebrionidae) και σε άλλες εννέα κυµαίνονταν µεταξύ 
50 και 500 ατόµων. 

Συγκρίνοντας τις συλλήψεις τους στους εννέα αµπελώνες, αναφορικά µε τις 
δώδεκα κυρίαρχες οικογένειες, παρατηρούµε ότι οι πέντε εξ αυτών (Curculionidae, 
Lathridiidae, Melyridae, Ptinidae και Tenebrionidae) είναι αφθονότερες στους 
βιολογικούς αµπελώνες, οι δύο (Scarabaeidae, Staphylinidae) στους αµπελώνες 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, ενώ δύο άλλες (Cryptophagidae, Cucujidae) στους 
συµβατικούς ελαιώνες. Οι υπόλοιπες τρεις από τις δώδεκα οικογένειες (Anthicidae, 
Carabidae, Elateridae) είναι πρακτικά εξίσου άφθονες στους αµπελώνες και των 
τριών µεταχειρίσεων. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Brown, K.S., Jr. 1997. Diversity, disturbance, and sustainable use of Neotropical forests: 
insects as indicators for conservation monitoring. Journal of Insect Conservation, 1: 25-42. 
Krebs, J.R., J.D. Wilson, R.B. Bradbury and G.M. Siriwardena. 1999. The second silent 
spring? Nature, 400: 611-612.  
Paoletti, M.G. 1999. Using bioindicators based on biodiversity to assess landscape 
sustainability. Ecosystem and Environment, 74: 1-18. 
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production systems in the Heraklion area (Crete, Greece) 
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Three production systems were compared in vineyards, i.e. Organic, 
Integrated Crop Management and conventional management, with three 
experimental plots per treatment in 2005-06. The vineyards were situated in the 
areas of Gazi and Syllamos, both near the city of Heraklion. The grape variety was 
Soultanina, a seedless white, for table-grape production in all nine cases. 

The soil-living animals, mainly arthropods, were monitored weekly with pitfall 
traps. This work was based on the hypothesis that the most abundant and active 
(moving) animals are collected in higher numbers. Ten taxa of the trapped animals 
were more important than the others. Five of them were insects (Collembola, 
Homoptera, Diptera, Coleoptera and the hymenopteran family Formicidae). The 
insects from the very large and diversified beetle order (Coleoptera) were identified at 
family level, a total of more than 14.000 individuals from 25 families. 

The comparison between the three agricultural systems reveals some 
differences in the abundance of the different beetle families. Conclusions are based 
on the twelve most common families. Five of them were more abundant in the 
organic vineyards (Curculionidae, Lathridiidae, Melyridae, Ptinidae and 
Tenebrionidae), two others in the vineyards of Integrated Crop Management 
(Scarabaeidae, Staphylinidae) and another two in the plots under conventional  
cropping (Cryptophagidae, Cucujidae). The rest of the twelve families we specially 
focused on (Anthicidae, Carabidae, Elateridae), seemed to be similarly distributed in 
the vineyards of the three cropping systems. 
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Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος των φοινικοειδών, Rhynchophorus 
ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae), είναι ο σηµαντικότερος εχθρός των 
φοινικοειδών παγκοσµίως. Την τελευταία δεκαετία εισέβαλε στις Μεσογειακές χώρες 
(Αίγυπτο, Ισραήλ, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος) προκαλώντας σοβαρές 
ζηµιές σε καλλιέργειες χουρµαδιάς καθώς και σε καλλωπιστικά φοινικοειδή (Cox 
1993, Esteban-Durán et al. 1998a, 1998b, EPPO Reporting Services 2006-2007, 
Ferry & Gomez 2002, Κοντοδήµας et al. 2005). 

Το έντοµο R. ferrugineus προσβάλλει σχεδόν όλα τα είδη φοινικοειδών (Areca 
catechu, Arenga pinnata, Caryota spp., Cocos nucifera, Corypha spp., Elaeis 
guineensis, Livistona decipiens, Phoenix canariensis, P. dactylifera, P. sylvestris, 
Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei, Nipa 
sp., Washingtonia filifera) και µόνο τα είδη Champerops humilis και Washingtonia 
robusta αναφέρονται ως σχετικώς ανθεκτικά. ∆εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε τυχόν 
ευαισθησία του ιθαγενούς ελληνικού φοίνικα Phoenix theophrasti στο R. ferrugineus. 

Το Ph. theophrasti φύεται κυρίως σε διάφορα σηµεία στην Κρήτη (το 
µεγαλύτερο άθροισµα φοινικοδένδρων P. theophrasti βρίσκεται στο νοµό Λασιθίου – 
φοινικοδάσος Βάι) καθώς και σε διάφορα άλλα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο (Νίσυρος, 
Κως, Κύθηρα). Το βορειότερο σηµείο όπου έχει παρατηρηθεί µια µικρή συστάδα από 
φοίνικες P.theophrasti είναι στην Επίδαυρο.  

Στην Ελλάδα και την Κύπρο δεν υπάρχουν εντατικές καλλιέργειες χουρµαδιάς 
(P. dactylifera). Τα φοινικοειδή στις δυο αυτές χώρες χρησιµοποιούνται κυρίως ως 
καλλωπιστικά σε χώρους αστικού πρασίνου, πάρκα, κήπους ξενοδοχειακών 
µονάδων και το πιο διαδεδοµένο είδος είναι το P. canariensis.  

Το R. ferrugineus βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Νοέµβριο 2005 
στη Χερσόνησο (Νοµός Ηρακλείου, Κρήτη) σε Phoenix canariensis και για πρώτη 
φορά στην Κύπρο στη Λεµεσό τον Αύγουστο 2006 επίσης σε P. canariensis. Εν 
συνεχεία, το R. ferrugineus βρέθηκε στην Ελλάδα, προσβάλλοντας κατά κανόνα P. 
canariensis, σε Γούβες και Μάλια (Νοµός Ηρακλείου) τους επόµενους µήνες, σε Ρόδο 
(Σεπτέµβριος 2006), Ωρωπό και Ελληνικό Αττικής (∆εκέµβριος 2006). Στην Κύπρο 
βρέθηκε επίσης τον Οκτώβριο 2006 σε Λάρνακα, Αµµόχωστο και Πάφο.  

Σε πειραµατική δοκιµή στο εργαστήριο στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο, διαπιστώθηκε ότι το R. ferrugineus µπορεί να προσβάλλει και να 
καταστρέψει και το ιθαγενές είδος φοίνικα P. theophrasti. Η διαπίστωση αυτή είναι 
ιδιαιτέρως ανησυχητική, δεδοµένου του γεγονότος ότι τα φοινικοδάση του P. 
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theophrasti που βρίσκονται στη Κρήτη είναι µοναδικά στον κόσµο. Ως εκ τούτου 
προσβολή τους από το R. ferrugineus απειλεί να καταστρέψει µοναδικά µνηµεία της 
φύσεως. 

 

 

Ωρωπος 
 (Αττικη) 

Χερσονησος,  Γούβες, Μάλια
(Ν. Ηρακλείου) 

Φοινικοδάσος Βάι 
(δεν έχει προς το 
παρον προσβληθεί)

Κύπρος εσός, 
Λάρνακα, Α

: Λεµ
µµόχωστος, 

Πάφος 

Ρόδος 

Ελληνικο 
 (Αττικη) 

Η εξάπλωση του Rhynchophorus ferrugineus σε Ελλάδα και Κύπρο. 
 
 

  

i) 

(β) (α)

ii)

 
i) Νεαρά φοινικόδενδρα Phoenix theophrasti. Το δεξιά  έχει προσβληθεί από 
Rhynchophorus ferrugineus. ii) Ακµαία R. ferrugineus που εξήχθησαν από P. 
heophrasti (α) και P. canariensis (β). t

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Cox, M.L. 1993. Red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus in Egypt. FAO Plant 
Protection Bulletin, 41(1), 30-31. 
Esteban-Durán, J., Yela, J.L., Beitia-Crespo, F. & Jiménez-Alvarez, A. 1998a. Exotic 
curculionids susceptible to being introduced into Spain and other countries of the European 
Union through imported vegetables (Coleoptera: Curculionidae: Rhynchophorinae). Boletín 
de Sanidad Vegetal, Plagas, 24(1), 23-40. 
Esteban-Durán, J., Yela, J.L., Beitia-Crespo, F. & Jiménez-Álvarez, A. 1998b. Biology of 
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the red palm weevil Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) in the laboratory and field: life cycle, 
biological characteristics in its zone of introduction in Spain, biological methods of detection 
and possible control (Coleoptera: Curculionidae: Rhynchophorinae). Boletín de Sanidad 

vices, 2006-2007: 2006 No. 11 (226-227), 2007 No. 1 (001-003) 

an Area. Palms 

us 
livier) (Curculionidae: Dryophorinae). Γεωργία-Κτηνοτροφία, 1-Ιανουάριος 2006: 54-57. 
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ility of the native Greek palm tree Phoenix theophrasti in R. ferrugineus was 
proved. 

 
 

The red palm weevil (RPW), Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: 
Curculionidae), is the most important pest of palm trees in the world. In the last 
decade R. ferrugineus has invaded the Mediterranean basin where it causes severe 
damage in date palm cultivations as well as in ornamental palm trees. R. ferrugineus 
has been found for first time in Greece in Hersonissos (Heraklion district, Crete) 
infesting Phoenix canariensis, on November 11th, 2005 and for first time in Cyprus in 
Limassol district on August 20th, 2006, infesting also P. canariensis. Afterwards, R. 
ferrugineus has been found in Rhodos island, Greece, on 15/9/2006 and in Oropos 
and Ellinikon (Attiki district, Greece) on 5/12/2006 and 27/12/2006 respectively, 
infesting mainly P. canariensis. In Cyprus it has also been found in October 2006 in 
Larnaca, Famagusta and Paphos districts. In laboratory experimentation the 
susceptib
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Μελέτη της βιοποικιλότητας της εναέριας εντοµοπανίδας σε 
αµπελώνες µε διαφορετικά συστήµατα καλλιέργειας 

 
Ε. ΡΟ∆ΙΤΑΚΗΣ1, Μ. ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ1,2, Ε. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ3 και ∆. ΚΟΛΛΑΡΟΣ4 

 
1Εθνικό Ίδρυµα, Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, Εργαστήριο 

Εντοµολογίας & Γ. Ζωολογίας, Κατσαµπάς, ΤΘ 2228, ΤΚ 71 003, Ηράκλειο 
2ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Σταυρωµένος,  

71 500 Ηράκλειο Κρήτης, 
3Εθνικό Ίδρυµα, Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτου Αµπέλου και Λαχανοκοµίας, Εργαστήριο Συστηµάτων 

Οικολογικής Παραγωγής, Κατσαµπάς, ΤΘ 2228, ΤΚ 71 003, Ηράκλειο 
4ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας, 

Εργαστήριο Οικολογίας, Σταυρωµένος, 71 500 Ηράκλειο Κρήτης 
 
 

Οι τάσεις στα σύγχρονα καλλιεργητικά συστήµατα (ολοκληρωµένη διαχείριση, 
βιοκαλλιέργεια) δίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος και 
στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Πράγµατι, έχει αναφερθεί ότι η 
αγροβιοποικιλότητα (η βιοποικιλότητα των αγρο-οικοσυστηµάτων) παίζει πολύ 
σηµαντικό ρόλο στην αγροτική παραγωγή. Πολλά φυτοπροστατευτικά προβλήµατα 
στις σύγχρονες µονο-καλλιέργειες έχουν συσχετιστεί µε την µείωση της 
αγροβιοποικιλότητας Από την άλλη, µελέτες τονίζουν ότι ο ρόλος της 
αγροβιοποικιλότητας έχει υπερεκτιµηθεί. Τίθεται εύλογα το ερώτηµα: ποιες είναι 
συγκριτικά οι επιπτώσεις των σύγχρονων καλλιεργητικών συστηµάτων στην 
αγροβιοποικιλότητα και πως αυτές σχετίζονται µε την αγροτική παραγωγή και τα 
φυτοπροστατευτικά προβλήµατα. (Tilma, et al., 2001, Altieri, et al., 2005, Jackson et 
al., 2007).   

Σκοπός αυτής της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση των επιδράσεων 
διαφορετικών καλλιεργητικών συστηµάτων γεωργικής παραγωγής (συµβατικής, 
βιολογικής, ολοκληρωµένης καλλιέργειας) στην αγροβιοποικιλότητα σε 
αµπελοκαλλιέργειες του Ν. Ηρακλείου. Στην εργασία παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα από τη µελέτη της εναέριας εντοµοπανίδας.  

Η αγροβιοποικιλότητα µελετήθηκε σε 9 αµπελώνες, µέσης έκτασης περίπου 5 
στρεµµάτων, (3 βιολογικής καλλιέργειας, 3 συµβατικής καλλιέργειας και 3 
ολοκληρωµένης διαχείρισης) σε δύο περιοχές της βόρειας παραλιακής ζώνης του 
Νοµού (περιοχές Σύλλαµος και Γάζι Καλέσα). Η διάρκεια των παρατηρήσεων ήταν 15 
µήνες. Η παρακολούθηση της πυκνότητας πτήσεων γινόταν µε την καταµέτρηση των 
συλλήψεων σε τέσσερις κίτρινες παγίδες κόλλας (12×10 cm) ανά πειραµατικό 
αµπελώνα. Οι παγίδες ήταν αναρτηµένες σε τυχαία και αποµακρυσµένα µεταξύ τους 
σηµεία µέσα στον αµπελώνα και µεταφέρονταν στο εργαστήριο µέσα σε ειδικό λεπτό 
διαφανές φύλλο πλαστικού. Ο προσδιορισµός των εντόµων γινόταν κάτω από 
στερεοσκόπιο υψηλής ευκρίνειας και η καταγραφή γινόταν σε τάξεις και σε 
οικογένειες για την υποτάξη των Οµοπτέρων. Η εκτίµηση της βιοποικιλότητας έγινε 
µε τη χρήση του δείκτη Shannon – Wiener και του δείκτη Ισοµέρειας (Evenness). Για 
τη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το τεστ Wilcoxon για 
σχετιζόµενα µη παραµετρικά δεδοµένα. Η στατιστική ανάλυση έγινε µε τέσσερεις 
διαφορετικές προσεγγίσεις λαµβάνοντας υπόψη την περιοχή και την περίοδο που 
γίνεται η στατιστική ανάλυση: α) ανάλυση όλων των αµπελώνων µαζί για όλη την 
χρονική περίοδο παρατηρήσεων, β) ανάλυση όλων των αµπελώνων µαζί για την 
καλλιεργητική περίοδο µόνο (Απρίλιο – Σεπτέµβριο), γ) ανάλυση των αµπελώνων 
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κατά περιοχή, για όλη την χρονική περίοδο παρατηρήσεων, δ) ανάλυση των 
αµπελώνων κατά περιοχή, για την καλλιεργητική περίοδο µόνο (Απρίλιο – 
Σεπτέµβριο).  

Altieri M.A., Ponti L., Nicholls C.I. 2005. Int. J. Biodiversity Sci. Manage. 1:1-13. 

 

Από την µελέτη της βιοποικιλότητα της εναερίας εντοµοπανίδας σε 
καλλιέργειες αµπελιού στην περιοχή Ηρακλείου συµπεραίνουµε τα παρακάτω: 
• Το καλλιεργητικό σύστηµα δεν επηρέασε την βιοποικιλότητα της εναερίας 

εντοµοπανίδας.  
• Η ‘περιοχή’ (το περιβάλλον οικοσύστηµα) είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας 

κατά την καλλιεργητική περίοδο (Απρίλιο – Σεπτέµβριο) 
• Η επίδραση της ‘περιοχής’ χάθηκε όταν η ανάλυση πραγµατοποιήθηκε για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα (όλη η περίοδος παρατηρήσεων).∆εν γνωρίζουµε τους 
παράγοντες που επηρέασαν την βιοποικιλότητα σε αυτό το χρονικό διάστηµα. 

• O δείκτης ισοµέρειας δεν διαφοροποιήθηκε ιδιαίτερα µεταξύ των περιοχών και 
των καλλιεργητικών συστηµάτων. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Jackson L.E., Pascual U., Hodgkin T. 2007. Agricult. Ecosys. Environ. 121:196-210 
Tilman D., Reich P.B., Knops J., Wedin D., Mielke T., Lehman C. 2001. Science 294:843-
845. 
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Studies on the biodiversity of flying insects in vineyards with 
different cropping systems 

 
E. RODITAKIS1, M. FRAGKIADAKI1,2, E. KAΒOURAKIS3 and D.KOLLAROS4 

 
1 National Agricultural Research Foundation, Plant Protection Institute of Heraklion, Greece 

2 TEI of Crete, School Of Agricultural Technology, Dep. Crop Science, Greece 
3 National Agricultural Research Foundation, Institute of Viniculture and Horticulture,. Greece 

4 TEI of Crete, School Of Agricultural Technology, Dep. of Floriculture and Greenhouse Crops 

 
The biodiversity of flying insects was investigated in 9 vineyards with different 

farming systems in two locations in the North coastal zone of the Prefecture of 
Heraklion, Crete (Gazi-Kalesa and Syllamos) for a period of 15 months. Three 
vineyards practiced organic agriculture, three conventional and three integrated 
management. Insect flying density was monitored at biweekly intervals using yellow 
sticky traps (10x12cm, 4 traps per vineyard). Trapped insects were identified under 
high magnification stereoscope. Shannon- Wiener index and Evenness were used to 
study biodiversity. Wilcoxon Signed Rank test for related non-parametric data was 
used for the statistical analysis. The parameters of location and analysis time period 
((a) cultivation period / April to September or (b) the total observation period (15 
months)) were taken into account during the analysis.  

Our results suggest that the farming system did not affect the biodiversity in 
the vineyards studied. The surrounding environment was the most important factor 
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affecting the biodiversity during the cultivation period (April to September). 
Nevertheless, this effect was not observed when the analysis was conducted for the 
15 month period, suggesting that factors, other than the surrounding environment are 
also affecting the level biodiversity in this agro-ecosystem.  
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Προκαταρκτικές παρατηρήσεις ζηµιογόνων εντόµων σε 
πειραµατική καλλιέργεια «ελαιοκράµβης» 

 
Φ.Σ. ΓΚΑΤΖΙΟΣ1, Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ1 και Γ.Ν. ΣΚΑΡΑΚΗΣ2 

 
1Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας 

2Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραµατισµού 
Γεωπονικό πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 

 
 

Η ελαιοκράµβη (Brassica napus L.) είναι ένα ενεργειακό φυτό καθ’ όσον οι 
ελαιούχοι σπόροι του χρησιµοποιούνται για την παραγωγή βιοντίζελ. Στη χώρα µας η 
καλλιέργειά της ευρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε πειραµατικό στάδιο και διερευνάται 
η δυνατότητα µελλοντικής αξιοποίησής της για την παραγωγή του βιοκαυσίµου 
αυτού. Η παρούσα εργασία αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση στην µελέτη και 
καταγραφή των εντοµολογικών προσβολών της καλλιέργειας αυτής στην Ελλάδα.   

Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε χειµερινή πειραµατική καλλιέργεια 
ελαιοκράµβης στην περιοχή της Κωπαίδας, κατά το χρονικό διάστηµα : Ιανουάριος-
Ιούνιος του 2007. Πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες ανά δεκαπενθήµερο, από 
πειραµατικά τεµάχια κατά το σχέδιο των τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων. 
Χρησιµοποιηθήκαν δέκα διαφορετικές ποικιλίες ελαιοκράµβης, που στην κάθε µία 
υπήρχαν τέσσερεις επαναλήψεις. Από κάθε επανάληψη επιλέγονταν δέκα τυχαία 
φυτά, που από το καθένα γινόταν συλλογή δύο φύλλων, ένα από την περιοχή της 
βάσης και ένα από το ανώτερο τµήµα. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες 
ανθοταξιών και λοβών την περίοδο παρουσίας τους επί του φυτού. Ο αριθµός των 
ανθοταξιών και των λοβών που συλλέγονταν ανά δειγµατοληψία ήταν τρεις και πέντε 
αντίστοιχα από κάθε επανάληψη. Παράλληλα λαµβάνονταν κατά µη συστηµατικό 
τρόπο και δείγµατα από φυτά εκτός των πειραµατικών τεµαχίων καθ’ όλη την 
διάρκεια της µελέτης.   

Τα είδη εντόµων που ευρέθησαν να προσβάλλουν την ελαιοκράµβη ήταν τα 
εξής: προνύµφες του Ceuthorrhynchus quadridens Panz. (Coleoptera: Curculionidae) 
σε φύλλα και στελέχη, προνύµφες του Psylliodes chrysocephala L. (Coleoptera: 
Chrysomelidae) σε φύλλα και στελέχη, προνύµφες του Meligethes spp. (Coleoptera: 
Nitidulidae) σε άνθη, το Brevicoryne brassicae L. (Homoptera: Aphididae) ως πυκνές 
αποικίες και προνύµφες του Phytomyza rufipes Meigen (Diptera: Agromyzidae) σε 
φύλλα. Επίσης εκτός των χρησιµοποιούµενων πειραµατικών τεµαχίων βρέθηκαν τα  
Phyllotreta cruciferae Goeze  (Coleoptera: Chrysomelidae) και Ceuthorrhynchus 
assimilis  Payk. (Coleoptera: Curculionidae).  
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Preliminary observations of harmful insects in experimental oilseed 
rape crops. 
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Oilseed rape (Brassica napus L.) is an energy plant and its seeds are used for 
the production of bio-diesel. The present work constitutes a first approach in the 
study and recording of entomological problems of this crop in Greece. The species of 
insects that found to attack oilseed rape were the following: larvae of  
Ceuthorrhynchus quadridens Panz. (Coleoptera : Curculionidae) in leaves and 
stems, larvae of Psylliodes chrysocephala L. (Coleoptera : Chrysomelidae) in leaves 
and stems, larvae of   Meligethes spp. (Coleoptera : Nitidulidae) in flowers,   dense 
colonies of Brevicoryne brassicae L. (Homoptera : Aphididae) and larvae of  
Phytomyza rufipes Meigen (Diptera : Agromyzidae) in leaves. Two species 
Phyllotreta cruciferae Goeze   (Coleoptera : Chrysomelidae) and Ceuthorrhynchus 
assimilis Payk. (Coleoptera : Curculionidae), were also collected from oilseed rape 
plants outside the studied experimental area. 
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Καταγραφή ανευρισκοµένων εντοµολογικών εχθρών του  
Brassica napus στον Ελλαδικό χώρο 

 
ΣΜ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυµα  Θεσσαλονίκης.  Εργαστήριο Εντοµολογίας. T.K. 57 400, Τ.Θ. 141,   

e-mail: papsm@cp.teithe.gr  
 
 

Από το έτος 2003, µε επιτόπιες δειγµατοληψίες γίνεται αναζήτηση και 
καταγραφή εντόµων που προσβάλλουν το είδος B. napus, σε διάφορες περιοχές της 
χώρας µας. Τα συλλεγόµενα έντοµα µεταφέρονται στο Εργαστήριο της Εντοµολογίας 
και για την αναγνώριση τους χρησιµοποιούνται  κλείδες προσδιορισµού των εντόµων, 
µε βάση τα εξωτερικά µορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Προς επιβεβαίωση της 
αναγνώρισης του είδους γίνεται  και η εξέταση του γεννητικού τους οπλισµού. 

Λέξεις κλειδιά: Brassica napus, energy plants, βιοκαύσιµα 
 

-------------- 

Record of insects attacking Brassica napus in Greece. 

SM. PAPADOPOULOU 

Η συνεχιζόµενη αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας, ώθησε τους ερευνητές στη 
µελέτη ενεργειακών φυτών που παράγουν βιοκαύσιµα. Ένα σηµαντικό ενεργειακό 
φυτό είναι και το Brassica napus. Η χρησιµοποίηση των βιοκαυσίµων, εκτός από τη 
µείωση των ρύπων στην ατµόσφαιρα, υποβοηθά τους Έλληνες αγρότες και την Εθνική 
µας Οικονοµία. Η ωφέλεια που θα προκύψει από τη µελλοντική καλλιέργεια των 
ενεργειακών φυτών, µας παρακίνησε στη σύνταξη προγράµµατος ερεύνης προστασίας 
των φυτών αυτών από εντοµολογικές προσβολές. Μέρος του παραπάνω 
προγράµµατος αφορά στο B. napus.  

Τα έντοµα που βρέθηκαν να προσβάλουν το B. napus ανήκουν στις τάξεις, 
Hemiptera (Pentatomidae), Homoptera (Aphididae), Lepidoptera (Pieridae), 
Coleoptera (Scarabaeidae). Μερικά από τα καταγραφέντα είδη είναι τα Carpocoris 
sp., Pyrrhocoris sp., Rhaphigaster sp., Eurydema sp., Pieris sp., Epicometis sp.   
Επειδή καταγράφηκε υψηλό ποσοστό παρασιτισµού του B. napus από 
εντοµοπαράσιτα, καθώς επίσης και ωοφάγα παράσιτα των Pentatomidae, θα πρέπει 
να δίνεται µεγάλη προσοχή στην επιλογή και εφαρµογή των εντοµοκτόνων. 
 

 

 
 

 

 
Technological Educational Institute of Thessaloniki, Laboratory of Entomology, P.O.Box 141 

GR-57400, e-mail: papsm@cp.teithe.gr
 
 

The continuing search for new sources of energy has prompted the 
researchers to study the energy plants that produce biofuels. Such an important 
energy plant is, among others, Brassica napus. Since 2003, by local sampling, which 
takes place in various areas of Greece, there is continuous searching and recording 

 222

mailto:papsm@cp.teithe.gr
mailto:papsm@cp.teithe.gr


Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

of insects which attack the species B. napus. The insects that were found to attack B. 
napus, belong to the orders: Hemiptera (Pentatomidae), Homoptera (Aphididae), 
Lepidoptera (Pieridae), Coleoptera (Scarabaeidae). Some insects of these are 
Carpocoris sp., Pyrrhocoris sp., Rhaphigaster sp., Eurydema sp., Pieris sp., 
Epicometis sp..   
 
Key words: Brassica napus, energy plants, biofuels 
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Η παρουσία του Marchalina hellenica (Gennadius) 
(Hemiptera: Margarodidae) στην ελάτη 

 
Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ και Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντοµολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,  

Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
e-mail: atsagarakis@aua.gr, ceaz2emn@aua.gr  

 
 

Το Marchalina hellenica (Gennadius) (Hemiptera: Margarodidae) είναι το 
πλέον σηµαντικό µελιτογόνο έντοµο στην Ελλάδα. Λόγω της εγκατάστασης και της 
διατροφής του επί του κορµού και των κλάδων της πεύκης, παράγεται µελίτωµα, το 
οποίο η µέλισσα συλλέγει, επεξεργάζεται και τελικά µετατρέπει σε µέλι. 

Άλλα σηµαντικά µελιτογόνα έντοµα, όπως τα Physokermes hemicryphus 
(Dalman), Eulecanium sericeum (Lindiger), Mindarus abietinus (Koch), Cynara spp. 
βρίσκονται επί της ελάτης. Tα είδη αυτά συντελούν στην παραγωγή του µελιού 
ελάτης, το οποίο αντιστοιχεί στο 5-10% της ετήσιας παραγωγής µελιού στην Ελλάδα, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του πευκίσιου µελιού είναι 60-65%. 

Το M. hellenica εθεωρείτο µονοφάγο είδος, τρεφόµενο αποκλειστικά από την 
πεύκη, συγκεκριµένα από τα είδη P. brutia Tenore, P. halepensis Miller, P. sylvestris 
L. και P. nigra (Arnold). 

Όµως, ερευνητές ανέφεραν ότι, ύστερα από τεχνητό εµβολιασµό στις περιοχές 
του Μαινάλου Όρους και του Χελµού κατά την περίοδο 1995-1995, σηµειώθηκε η 
πρώτη επιτυχής εγκατάσταση του M. hellenica στην ελάτη. Αντίθετα, αντίστοιχη 
προσπάθεια στην περιοχή του Όρους Φτέρη το 1993 και το 1994 δεν ήταν επιτυχής. 
Από τότε δεν υπήρξε κάποια περαιτέρω αναφορά περί εγκατάστασης του M. 
hellenica επί της ελάτης.  

Πρόσφατα, κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2007, από δειγµατοληψίες που 
διενεργήθηκαν, παρατηρήθηκαν έλατα φέροντα το M. hellenica επί του κορµού και 
των κλάδων στα όρη Πάρνηθα, στον Νοµό Αττικής, και Οίτη, στον Νοµό Φθιώτιδας.  

Η συνολική εικόνα µε τα ακµαία θηλυκά άτοµα, τις έρπουσες και τις 
εγκατεστηµένες νύµφες µε τα λευκά κηρώδη εκκρίµατα στις σχισµές του φλοιού στον 
κορµό και τους κλάδους, δείχνει ότι το έντοµο βρίσκεται σε αναπαραγόµενους 
πληθυσµούς, ότι έχει δηλαδή εγκατασταθεί.  

Στην περίπτωση της Πάρνηθας δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί αν η 
εγκατάσταση προήρχετο από τεχνητό εµβολιασµό ή από φυσική µετάδοση από τα 
γειτονικά πεύκα, τα οποία, επίσης, έφεραν το έντοµο. Στην Οίτη, όµως, φαίνεται ότι η 
εγκατάσταση του εντόµου προήλθε από τεχνητό εµβολιασµό, καθότι στην ευρύτερη 
περιοχή δεν υπήρχαν πεύκα προσβεβληµένα από M. hellenica. 
 

 

 

 
-------------- 
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Presence of Marchalina hellenica (Gennadius) (Hemiptera: 
Margarodidae) on fir trees in Greece 

 
Α.Ε. ΤSAGARAKIS and Ν.G. ΕMMANOUEL 

 
Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology, Agricultural University of Athens, 

75 Iera Odos str., 118 55 Athens, Greece 
e-mail: atsagarakis@aua.gr; ceaz2emn@aua.gr

 
 

Marchalina hellenica (Gennadius) (Hemiptera: Margarodidae) is the most 
important honeydew producing insect in Greece. It was referred as monophagus, 
feeding exclusively on pine trees, until 1995 when it was successfully established on 
fir trees after artificial “inoculation” at Menalo and Helmos mountains. In this 
announcement, two more cases of establishment of M. hellenica on fir trees at Parnis 
and Iti mountains are given. 
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Προκαταρκτικές παρατηρήσεις επί του Ophelimus maskelli 
(Ashmead) (Hymenoptera: Eulophidae), εχθρού του ευκαλύπτου, 

στην Αττική 
 

I.Β. ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ, Μ.Γ. ΒΑΜΒΑΚΑΣ, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ και Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντοµολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
e-mail: ceaz2emn@aua.gr

 
 

Το Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hymenoptera: Eulophidae) αποτελεί έναν 
από τους σηµαντικότερους εντοµολογικούς εχθρούς του ευκαλύπτου, όπως και το 
συγγενές του είδος O. eucalypti (Gahan). Λόγω της ωοτοκίας στα νεαρά φύλλα του 
ευκαλύπτου, δηµιουργεί κηκίδες και µειώνει την καλλωπιστική αξία των δένδρων, 
ενώ, µακροπρόθεσµα, συντελεί και στην εξασθένησή αυτών, λόγω αποφύλλωσης. 

Το O. maskelli έχει γενικό χρωµατισµό µαύρο και άνοιγµα πτερύγων 0,8 – 1,2 
χιλιοστά. Το τέλειο θηλυκό ωοτοκεί µέσα σε νεαρά φύλλα ευκαλύπτου, στα 
δευτερεύοντα νεύρα, κάτω από την επιδερµίδα, ενώ το φυτό αντιδρά στην ωοθεσία 
µε τη δηµιουργία υπερτροφικών κυττάρων γύρω από το ωό, τα οποία δηµιουργούν 
µια κυκλική κηκίδα, πάνω στα δευτερεύοντα νεύρα. Με την εµφάνιση της προνύµφης 
το µέγεθος της κηκίδας µεγαλώνει, ενώ µεταβάλλεται και το χρώµα της, το οποίο από 
πράσινο µπορεί να γίνει πρασινοκίτρινο, κοκκινωπό ή πορφυρό, έως σκούρο 
πορφυρό. Με την εµφάνιση της νύµφης, το χρώµα της κηκίδας σκουραίνει σταδιακά 
και µετατρέπεται τελικά σε καστανό. Το τέλειο έντοµο εξέρχεται από την κηκίδα 
διαµέσου κυκλικής οπής, ενώ  το φύλλο, λόγω της µακρόχρονης διατροφής των 
προνυµφών, συχνά πέφτει µετά την έξοδο των τελείων εντόµων. 

Το O. maskelli προσβάλλει τα πιο κοινά είδη ευκαλύπτου, κυρίως τα 
Eucalyptus globulus, E. cinerea και E. rostrata. Στα προσβεβληµένα δένδρα 
δηµιουργούνται υπερτροφίες στα σηµεία προσβολής, µικροφυλλία, βραχυγονάτωση, 
κιτρίνισµα και πτώση των φύλλων, µε τελικό αποτέλεσµα τη βραδεία και σταδιακή 
ξήρανση του φυτού. 

Όσον αφορά τους φυσικούς εχθρούς του εντόµου αυτού, από έρευνες που 
έχουν γίνει σε διάφορες χώρες, έχουν βρεθεί να είναι κατά κύριο λόγο παρασιτοειδή 
υµενόπτερα της οικογένειας Mymaridae, κυρίως τα είδη Clostocerus sp. και 
Stethynium sp, ενώ σηµαντικό ρόλο στη µείωση του πληθυσµού του έχουν και οι 
αράχνες. 

Για την εύρεση της πληθυσµιακής διακύµανσης και βιολογικών 
χαρακτηριστικών του Ο. maskelli στην Ελλάδα, διενεργήθηκαν δειγµατοληψίες από 
δενδρύλλια E. globulus τοποθετηµένα σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή Ωρωπού 
Αττικής καθώς και σε δενδρύλλια του ιδίου είδους τοποθετηµένα σε θερµοκήπιο του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Βοτανικό. Κατά τις δειγµατοληψίες 
λαµβάνονταν προσβεβληµένα φύλλα ευκαλύπτου, από τα οποία εξετάζονταν ως 
προς το στάδιο του εντόµου που περιέκλειαν, 30 κηκίδες από κάθε περιοχή. 
Παράλληλα, στις περιοχές δειγµατοληψίας τοποθετήθηκαν και κολλητικές παγίδες για 
την παρακολούθηση της εξόδου των τελείων εντόµων. 

Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών φυλλικής επιφάνειας, όπως και των 
κολλητικών παγίδων, έδειξαν ότι η διακύµανση του πληθυσµού στις δύο περιοχές 
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ακολουθεί, σε γενικές γραµµές, παρόµοια πορεία. Το έντοµο φαίνεται και στις δύο 
περιπτώσεις να σχηµατίζει τρείς γενεές, µία την άνοιξη, µία το καλοκαίρι και µία το 
φθινόπωρο. Από αυτές, µεγαλύτερη διάρκεια φαίνεται να εµφανίζει η ανοιξιάτικη 
γενιά, η οποία στην περίπτωση των, στεγασµένων στο θερµοκήπιο, δενδρυλλίων στο 
Γ.Π.Α., εµφανίζεται ενωρίτερα από αυτήν στον Ωρωπό. 
 
 

-------------- 
 
 

Preliminary observations on the eucalyptus pest Ophelimus 
maskelli (Ashmead) (Hymenoptera: Eulophidae), in Attiki, Greece 

 
I.V. PATSOULIS, Μ.G. VAMVAKAS, Α.Ε. ΤSAGARAKIS and Ν.G. ΕMMANOUEL 

 
Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology, Agricultural University of Athens, 

75 Iera Odos str., 118 55 Athens, Greece 
e-mail: ceaz2emn@aua.gr

 
 

Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hymenoptera: Eulophidae) is a gall causing 
hymenopteran which consists a serious pest of eucalyptus in many countries, 
including Greece. It lays its eggs inside the young leaves of many eucalyptus 
species, especially the most common of them, like Eucalyptus globulus, E. cinerea 
and E. rostrata, causing galls, as a reaction of the tree. Those galls just after the 
oviposition are small and green, and they are gradually lengthen and decoloured to 
dark red or brown. Under heavy infestation, defoliation could be happen. For the 
estimation of the population dynamics of that species, samplings were made from 
two regions in Attiki, the first at Oropos from trees in open field, and the second from 
small trees in a glasshouse in the campus of Agricultural University of Athens, at 
Votanikos. Those samplings showed that, in both regions, the insect completed 3 
generations per year, during spring, summer and autumn. From those generations, 
the most prolonged was the first, which, at the glasshouse of the Agricultural 
University appeared much earlier than in Oropos. 
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Tetranychus evansi Baker και Pritchard (Acari: Tetranychidae): 
µια νέα απειλή για την καλλιέργεια των σολανωδών  

στη Μεσόγειο 
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Εθνικό Ιδρυµα Αγροτικής Ερευνας, Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου  
Εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, ΤΘ 2228, 71003 Ηράκλειο. 

 
 

Το άκαρι Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae) είναι ένας ζωικός 
εχθρός των φυτών που βρίσκεται στο “κατάλογο επαγρύπνησης” του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Προστασίας Φυτών EPPO (EPPO's pest alert list). Προτιµά είδη της 
οικογένειας Solanaceae (τοµάτα, µελιτζάνα, πατάτα, καπνό) όµως δεν είναι 
σπάνιες οι αναφορές προσβολής και άλλων φυτών (φασόλια, εσπεριδοειδή, 
βαµβάκι, τριαντάφυλλα, κ.λ.π.) Κατάγεται από την Ν. Αµερική και σήµερα βρίσκεται 
στις Νότιες περιοχές των ΗΠΑ, στην Αφρική, και πιο πρόσφατα σε ορισµένες 
χώρες της Ευρώπης. (Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία), 
(http://www.eppo.org/QUARANTINE/Alert_List/insects/TETREV.htm). Οι ζηµιές 
είναι παραπλήσιες µε αυτές που προκαλούν άλλα είδη του γένους Tetranychus και 
σε σοβαρές προσβολές µπορεί να προκληθεί η µάρανση του φυτού. Αν και τα 
ενήλικα θηλυκά έχουν συνήθως χρώµα πορτοκαλοκόκκινο γενικώς το είδος είναι  
παραπλήσιο µορφολογικά του κοινού τετρανύχου T. urticae.  

Kατόπιν µιας εκτεταµένης δειγµατοληψίας κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 
2006 στην κεντρική και Ανατολική Κρήτη, το είδος αυτό εντοπίστηκε για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα κοντά στο χωριό Κλήµα (περιοχή Τυµπακίου). Bρέθηκε σε 
δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε τον Σεπτέµβριο 2006 σε φυτά Solanum 
nigrum. Η ταυτοποίησή του βασίστηκε σε α) µορφολογικά κριτήρια µικροσκοπικών 
παρασκευασµάτων (Baker and Pritchard 1960) και β) στην ανάλυση της 
αλληλουχίας της ITS2 περιοχής του ριβοσωµικού DNA και σύγκριση µε 
δηµοσιευµένες αλληλουχίες τόσο του ίδιου είδους όσο και άλλων µορφολογικά 
παραπλήσιων ειδών που απαντώνται στην Ελλάδα (Knapp et al. 2003, 
Tsagkarakou et al., 2007).  

Σε συνεχιζόµενες δειγµατοληψίες το T. evansi άρχισε να επισηµαίνεται πάλι 
από τον µήνα Ιούνιο και πάντα εντοπισµένο στην Νότια Κρήτη. Η παρουσία του 
σχετιζόταν πάντα µε την παρουσία του φυτού S. nigrum.  

Η ανάπτυξή του T. evansi ευνοείται από ζεστές και ξηρές συνθήκες. Σε 
πολλές χώρες όπου το T. evansi έχει εισαχθεί αναφέρθηκε ότι εξελίχθηκε σε 
σοβαρό εχθρό κυρίως της τοµάτας εκτοπίζοντας άλλα είδη τετρανύχων.  

Η δυσκολία στον εντοπισµό του λόγω µακροσκοπικής µορφολογικής 
οµοιότητας µε άλλα είδη τετρανύχων καθώς επίσης το ευνοϊκό για την ανάπτυξή 
του κλίµα της Νότιας Ελλάδας µπορεί να το καταστήσουν σοβαρό εχθρό για τις 
καλλιέργειες Solanaceae της χώρας µας. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Baker, E.W. and A.E. Pritchard. 1960. The tetranychoid mites of Africa. Hilgardia, 29: 455-
574. 
Knapp, M., B. Wagener and M. Navajas. 2003. Molecular discrimination between the spider 
mite Tetranychus evansi Baker & Pritchard, an important pest of tomatoes in Southern Africa, 
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and the closely related species T. urticae Koch (Acarina: Tetranychidae). African Entomol. 
11: 300-304. 
Tsagkarakou, A., S. Cros-Arteil and M. Navajas. 2007. First record of the invasive mite 
Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae) Baker and Pritchard in Greece. Phytoparasitica, in 
press. 
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Tetranychus evansi Baker and Pritchard (Acari: Tetranychidae):  
a new threat for the culture of Solanaceae in  

Mediterranean Region  
 

A. TSAGKARAKOU and E. RODITAKIS 
 

National Agricultural Research Foundation, Plant Protection Institute,  
Laboratory of Entomology and Agricultural Zoology, P.O. Box 2228, 71003 Heraklion. 

 
 

The red spider mite Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae) was recorded 
for the first time in Greece, in the area of Tympaki (south-central Crete) on 
Solanum nigrum in September 2006. T. evansi is a pest of crops of the family 
Solanaceae, which are extensively grown in Crete. The species identification was 
based on both morphological and molecular data. The 2007's survey in Crete 
showed that the species is found mostly in the south part of the island where the 
main regions of early season vegetables are located. 
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Πρώτη αναφορά του Contarinia pruniflorum Coutin & Rambier 
(Diptera: Cecidomyiidae), εχθρού της βερικοκιάς,  

στην Ελλάδα 
 

Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ* και ∆.Ι. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντοµολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
*e-mail: atsagarakis@aua.gr

 
 

Η κηκκιδόµυγα των ανθέων της βερικοκιάς Contarinia pruniflorum Coutin & 
Rambier (Diptera: Cecidomyiidae) είναι εχθρός της βερικοκιάς και απαντάται κυρίως 
στις παραµεσόγειες χώρες ,όπου κυρίως στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία 
προκαλεί σοβαρότατες ζηµιές. 

Στην Ελλάδα, από παρατηρήσεις και δειγµατοληψίες που έγιναν στην περιοχή 
Βραχατίου Κορινθίας κατά τα έτη 2006 και 2007, διαπιστώθηκε η παρουσία του 
εντόµου σε οπωρώνες µε βερικοκιές, στους οποίους παρατηρήθηκε ιδιαίτερα µεγάλη 
προσβολή. 

Το τέλειο έντοµο έχει άνοιγµα πτερύγων 1,5 – 1,7 χιλιοστά και γενικό 
χρωµατισµό µαύρο µε ερυθροκίτρινες περιοχές στον θώρακα και την κοιλία. Τα ωά 
είναι κιτρινόχροα, ωοειδούς σχήµατος, ενώ οι προνύµφες υποκίτρινες, µήκους 
περίπου 2,5 χιλιοστών. 

Τα τέλεια έντοµα εµφανίζονται νωρίς την άνοιξη στις καλλιέργειες, αλλά είναι 
πολύ δύσκολο να εντοπιστούν στον αγρό. Εκεί τα θηλυκά άτοµα ωοτοκούν στα 
εσωτερικά, κυρίως, πέταλα των κλειστών ανθέων της βερικοκιάς. Η προσβολή γίνεται 
όταν τα σέπαλα των ανθέων καλύπτουν, τουλάχιστον, τα 2/3 του κάλυκα. Οι 
προνύµφες που εκκολάπτονται κατευθύνονται προς το κέντρο του άνθους, 
τρεφόµενες από τους τρυφερούς ιστούς του κάλυκα και των στηµόνων. Σε κάθε 
άνθος είναι δυνατόν να παρατηρηθούν έως και 10-12 προνύµφες, ενώ συνήθως 
βρίσκονται 3-4 από αυτές. Όταν τα έντοµα βρίσκονται στις τελευταίες προνυµφικές 
ηλικίες εξέρχονται των ανθέων και πέφτουν στο έδαφος, όπου και νυµφώνονται., για 
να εµφανιστούν ως τέλεια άτοµα την ερχόµενη άνοιξη. 

Τα προσβεβληµένα άνθη δεν ανοίγουν, αποκτούν κοκκινωπό χρωµατισµό, 
ενώ κάποια από αυτά είναι δυνατόν να µαυρίσουν και να ξηρανθούν. Τα άνθη που 
έχουν προσβληθεί από µικρό, σχετικά, αριθµό προνυµφών  είναι δυνατόν τελικά να 
δώσουν καρπό, ο οποίος όµως παραµένει µικρός, ενώ τις περισσότερες φορές 
υφίστανται πρόωρη πτώση. 

∆ιαχειµάζει στο έδαφος ως νύµφη σε µετάξινο βοµβύκιο και συµπληρώνει µια 
γενιά ανά έτος. Είναι δυνατόν, όµως, ένα ποσοστό νυµφών να παραµείνει σε 
διάπαυση για δύο συνεχείς χειµερινές περιόδους, συµπληρώνοντας έτσι διετή 
βιολογικό κύκλο. 

Στην περιοχή που έγιναν οι παρατηρήσεις η ζηµιά σε προσβεβληµένους 
οπωρώνες ήταν σηµαντικότατη, καθώς τα κλειστά, κατεστραµµένα από την 
κηκκιδόµυγα άνθη ανέρχονταν σε ποσοστό 60-65%. Σε οπωρώνες που γειτνίαζαν και 
περιείχαν διαφορετικές ποικιλίες βερικοκιάς, τη µεγαλύτερη ζηµιά φαίνεται να 
υφίστανται οι περισσότερο όψιµες ποικιλίες. 

 230

mailto:atsagarakis@aua.gr


Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν την πρώτη καταγραφή του Contarinia 
pruniflorum στην Ελλάδα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για περαιτέρω µελέτη 
βιολογικών χαρακτηριστικών του εντόµου. 
 

First record of the apricot flower midge Contarinia pruniflorum 
Coutin & Rambier (Diptera: Cecidomyiidae) in Greece 

 
-------------- 

 
 

 
Α.Ε. ΤSAGARAKIS* and D.I. MITSOPOULOS 

 
Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology, Agricultural University of Athens, 

75 Iera Odos str., 118 55 Athens, Greece 
*e-mail: atsagarakis@aua.gr  

 
 

The apricot flower midge Contarinia pruniflorum Coutin & Rambier (Diptera: 
Cecidomyiidae) is a serious pest of apricot, especially in Mediterranean countries. It 
has already recorded in Italy, France and Spain, in which it causes serious damage. 
The adult female lays its eggs on the internal petals of the closed flower and the 
hatching larvae are damaging the receptacle and the stamens. Then they fall on the 
ground, in which they pupate, and remain there till next spring, when the adults 
hutch. It has one generation per year and it overwinters as pupa in the ground. The 
damaged flowers reached 60-65% at the observation orchards. This announcement 
is the first record of Contarinia pruniflorum in Greece. 
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Πρώτη αναφορά του Cirrospilus sp. nr lyncus (Hymenoptera: 
Eulophidae), παρασιτοειδούς του Φυλλορύκτη των εσπεριδοειδών, 

στην Ελλάδα 
 

Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ και ∆.Π. ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ 

 
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντοµολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 
e-mail: atsagarakis@aua.gr, lykouressis@aua.gr  

 
 

Ο φυλλορύκτης των εσπεριδοειδών Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: 
Gracillariidae) αποτελεί νέο, σχετικά, εχθρό των εσπεριδοειδών στην Ελλάδα, καθώς 
εµφανίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 1995 και σύντοµα εξαπλώθηκε και 
εγκαταστάθηκε σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου υπήρχε καλλιέργεια 
εσπεριδοειδών. Την εγκατάσταση του εντόµου ακολούθησε η εµφάνιση και η αύξηση 
του πληθυσµού των φυσικών εχθρών του, ιδιαίτερα των υµενοπτέρων 
παρασιτοειδών.  

Τα ιθαγενή παρασιτοειδή που εντοπίστηκαν αµέσως µετά την εµφάνιση του 
φυλλορύκτη ήταν κυρίως τα είδη Pnigalio pectinicornis και Neochrysocharis formosa 
(Hymenoptera : Eulophidae), τα οποία είχαν αναφερθεί στο παρελθόν ως ιθαγενή 
παρασιτοειδή άλλων επιζηµίων εντόµων (δάκου της ελιάς, φυλλορυκτών σε 
λαχανικά). Επίσης, βρέθηκαν και άλλα είδη, λιγότερο πολυπληθή, όπως το 
Cirrospilus pictus, το οποίο αναφέρεται και ως παρασιτοειδές άλλων λεπιδοπτέρων ή 
κολεοπτέρων, ακόµη και ως υπερπαρασιτοειδές διαφόρων εντόµων, κυρίως, όµως 
υµενοπτέρων παρασιτοειδών αφίδων.  

Εκτός από τα ιθαγενή αυτά είδη, έγινε εισαγωγή των παρασιτοειδών 
Citrostichus phyllocnistoides, Semielacher petiolatus, Quadrastichus sp., Cirrospilus 
quadristriatus και Ageniaspis citricola από την Κύπρο και εξαπόλυσή τους σε 
αρκετούς νοµούς της Ελλάδας, όπως Χανίων, Ρεθύµνης Ηρακλείου, Λασιθίου, 
Αττικής, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Θεσπρωτίας κ.α. Για τον έλεγχο της 
εγκατάστασης των εισαχθέντων παρασιτοειδών πραγµατοποιήθηκαν µακροχρόνιες 
δειγµατοληψίες νεαρής βλάστησης, οι οποίες ξεκίνησαν αµέσως µετά τις εξαπολύσεις 
του έτους 1997. Οι δειγµατοληψίες αυτές έγιναν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, σε 
µερικές από τις οποίες δεν είχαν πραγµατοποιηθεί εξαπολύσεις. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα, από τα εισαχθέντα είδη, επιβεβαιώθηκε η εγκατάσταση των C. 
phyllocnistoides, S. petiolatus και Quadrastichus sp., εκ των οποίων τα δύο πρώτα 
εµφανίζονταν στα δείγµατα πολύ συχνά. 

Κατά τα έτη 2004 έως 2006 διενεργήθηκαν δειγµατοληψίες στην περιοχή Νέας 
Κίου Αργολίδας, κατά τις οποίες συλλέγονταν φύλλα και νεαροί βλαστοί 
προσβεβληµένα από τον φυλλορύκτη. Τα φύλλα µε τις παρασιτισµένες προνύµφες 
του φυλλορύκτη τοποθετούνταν σε θαλάµους σταθερών συνθηκών, έως την έξοδο 
των τελείων παρασιτοειδών. Με τον τρόπο αυτόν ευρέθησαν τα παρασιτοειδή P. 
pectinicornis, N. formosa, C. phyllocnistoides, S. petiolatus, καθώς και µικρός 
πληθυσµός από το είδος  Cirrospilus sp. nr lyncus (Hymenoptera: Eulophidae). Το 
είδος αυτό αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως παρασιτοειδές του φυλλορύκτη σε 
πολλές περιοχές της Μεσογείου αλλά και της Ασίας και της Αµερική. Ως κύριος, κατά 
άλλους αποκλειστικός, ξενιστής του αναφέρεται ο φυλλορύκτης των εσπεριδοειδών. 
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Έχει καταγραφεί στις περισσότερες θερµές περιοχές της Παλαιαρκτικής, ενώ για την 
Ελλάδα αποτελεί νέα καταγραφή. 
 
 

-------------- 
 
 

First record of the Citrus Leaf Miner parasitoid Cirrospilus sp. nr 
lyncus (Hymenoptera: Eulophidae) in Greece 

 
Α.Ε. ΤSAGARAKIS and D.P. LYKOURESSIS 

 
Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology, Agricultural University of Athens, 

75 Iera Odos str., 118 55 Athens, Greece 
e-mail: atsagarakis@aua.gr, lykouressis@aua.gr

 
 

The Citrus Leaf Miner Phyllocnistis citrella invaded Greece in 1995. The 
establishment of this pest was followed by the presence of its natural enemies, 
especially hymenopteran parasitoids. The most abundant native parasitoid species 
were Pnigalio pectinicornis and Neochrysocharis formosa, followed by the less 
abundant Cirrospilus pictus. For a more efficient biological control of the pest, the 
exotic species Citrostichus phyllocnistoides, Semielacher petiolatus, Quadrastichus 
sp., Cirrospilus quadristriatus and Ageniaspis citricola were imported, reared and 
released. From those species only C. phyllocnistoides, S. petiolatus και 
Quadrastichus sp. were established. Recently, during samplings in the region of Nea 
Kios in Argolis, Cirrospilus sp. nr lyncus was found to parasitize P. citrella. This is the 
first record of this parasitoid species in Greece. 
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Συµβολή στη µελέτη της βιοποικιλότητας των αρθροπόδων σε 
αγροοικοσυστήµατα ελαιώνων της Κρήτης 

 
Ι. CHAHINE και A. OΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  

 
Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Εντοµολογίας, Τοµέας Βιοτεχνολογίας και Εφαρµοσµένης Βιολογίας, 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Βασιλικά Βουτών, 71409 Ηράκλειο 
 
 

Η εντατική εφαρµογή γεωργικών πρακτικών για την αύξηση της παραγωγής 
έχει έντονες αρνητικές επιπτώσεις στις λειτουργίες και την ανθεκτικότητα των 
οικοσυστηµάτων. Η βιωσιµότητα µιας συγκεκριµένης µονάδας µπορεί να εκτιµηθεί 
µόνο µέσω σύγκρισης µε παρόµοιες µονάδες υπό διαφορετική διαχείριση. Αυτή η 
προσέγγιση χρησιµοποιεί βιολογικούς οργανισµούς και την βιοποικιλότητα ως 
εργαλείο για την εκτίµηση της ποιότητας του τοπίου και τον προσδιορισµό των 
διαφόρων επιδράσεων. Η παρούσα µελέτη εξέτασε την ποικιλότητα των 
Αρθροπόδων σε αγροοικοσυστήµατα ελαιώνων βιολογικών, συµβατικών και 
εγκαταλειµµένων. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε ελαιώνες των περιοχών Καλύβες 
και Πετροκεφάλι, που βρίσκονται στη δυτική (υγρότερη) και ανατολική (ξηρότερη) 
Κρήτη, αντίστοιχα. Η δειγµατοληψία των Αρθροπόδων πραγµατοποιήθηκε µε 
παγίδες McPhail νερού στην κόµη των ελαιοδένδρων (8 παγίδες ανά εκτάριο) για 
διάστηµα 180 ηµερών κατά το 2006 (45 ηµέρες ανά εποχή). Τα δείγµατα 
αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο Τάξης. Περισσότερο από το 85% των συλλήψεων 
αφορούσε ∆ίπτερα. Όσον αφορά την ποικιλότητα των taxa οι Καλύβες έδωσαν 
µεγαλύτερες τιµές από το Πετροκεφάλι, ιδιαίτερα κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η 
µελέτη συνεχίζεται και για το 2007, µε την προσθήκη δύο ακόµα τεχνικών ανάσχεσης 
για τη δειγµατοληψία: παγίδες pitfall για εδαφόβια Αρθρόποδα και διαφανείς 
κολλώδεις παγίδες για ιπτάµενα Αρθρόποδα. 
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Σύντοµη παρουσίαση της Οδηγίας των Βιοκτόνων 
(παρασιτοκτόνων υγειονοµικής σηµασίας). 

 
Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ 

 
Τµήµα Γεωργικών Φαρµάκων, Υπουργείου Γεωργίας). 

 
 

H οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για την 
διάθεση των Βιοκτόνων Προϊόντων στην αγορά, είναι σε ισχύ από τις 14/5/98 και 
περιλαµβάνει τους όρους και τις διαδικασίες για την έγκριση κυκλοφορίας των 
βιοκτόνων προϊόντων στα Κράτη-Μέλη της Κοινότητας. Η εναρµόνισή της στην 
Εθνική Νοµοθεσία έγινε µε το π.δ. 205/01 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 
έλεγχος των Βιοκτόνων Προϊόντων», το οποίο και ισχύει από 16-7-01. 

1) η προστασία του Ανθρώπου, των ζώων και του Περιβάλλοντος. 

Ως Αρµόδιες Αρχές(Α.Α) για την εφαρµογή της Οδηγίας στην Ελλάδα 
ορίστηκαν το ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝ. & ΤΡ. και ο ΕΟΦ οι οποίες είναι και υπεύθυνες για 
διαφορετικές κατηγορίες βιοκτόνων προϊόντων. 
 
∆οµή της οδηγίας και του π.δ. 205/01 
 Παράρτηµα I,ΙΑ,ΙΒ: Εγκεκριµένες δραστικές ουσίες (δ.ο.) σε Βιοκτόνα 
Προϊόντα ( Β.Π) 

 Παράρτηµα IIΑ/ΙΙΒ: Κοινός Πυρήνας ∆εδοµένων που πρέπει να περιέχονται 
στο φάκελο που υποβάλλεται για να καταχωρηθεί µία δ.ο στο παράρτηµα 
Ι,ΙΑ ή ΙΒ 

 Παράρτηµα IIIΑ/ΙΙΙΒ: Πρόσθετα ∆εδοµένα που πρέπει να περιέχονται στο 
φάκελο που υποβάλλεται για να καταχωρηθεί µία δ. ο στο παράρτηµα Ι,ΙΑ ή 
ΙΒ 

 Παράρτηµα IVΑ/ IVΒ :Σύνολο ∆εδοµένων όταν οι δ.ο είναι Μύκητες, 
Μικροοργανισµοί και ιοί 

 Παράρτηµα V:Περιγραφή Τύπων Προϊόντων  
 Παράρτηµα VI: Κοινές αρχές για την εξέταση των Φακέλων Β.Π 

 
Ως Βιοκτόνα Προϊόντα θεωρούνται εκείνα που εφαρµόζονται για σκοπούς 

γενικής υγιεινής και για προστασία προϊόντων εκτός των φυτικών. Στο 
Παράρτηµα V της Οδηγίας καταγράφονται 23 Τύποι Προϊόντων που ανήκουν σε 4 
κύριες οµάδες όπως α) απολυµαντικά β) Συντηρητικά γ) Εντοµοκτόνα 
υγειονοµικής σηµασίας και δ) Λοιπά βιοκτόνα προϊόντα (όπως π.χ. τα 
Αντιρρυπαντικά). 
 
Στόχοι της οδηγίας και του π.δ. 205/01 αποτελούν: 

2) η δηµιουργία ενός  Εναρµονισµένου Συστήµατος Έγκρισης σε δύο επίπεδα 
 
(Καταχώρηση δ.ο σε Κοινοτικό Επίπεδο-Έγκριση Β.Π σε Επίπεδο Κ-Μ) 
Σύµφωνα µε την οδηγία καθορίζονται: 
1) Ποιές δραστικές ουσίες, που χρησιµοποιούνται στα Β.Π, θα πρέπει να 
καταχωρηθούν στα Παραρτήµατα Ι, ΙΑ και ΙΒ της οδηγίας. 
2) Η/Οι Αρµόδια/ές Αρχή/ές κάθε Κ-Μ για την εφαρµογή της οδηγίας. 
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3) Οι διαδικασίες για την καταχώρηση των δραστικών ουσιών στα Παραρτήµατα 
της Οδηγίας,, σε Κοινοτικό Επίπεδο. 
4) Εναρµονισµένες διαδικασίες για την έγκριση των Β.Π, σε Επίπεδο Κ-Μ. 
 
Η εφαρµογή των παραπάνω στόχων υποστηρίζεται από το συνηµµένο Νοµοθετικό 
Πλαίσιο: 
•  1ος Κανονισµός 1896/00 της Επιτροπής που ισχύει από τον Σεπτέµβριο του 
2000. 
• Κανονισµός 1687/02 της Επιτροπής που ισχύει από τον Σεπτέµβριο του 2002. 
•  2ος Κανονισµός 2032/03 της Επιτροπής που ισχύει από τον ∆εκέµβριο του 
2003. 
•  3ος Κανονισµός 1048/05 της Επιτροπής, που ισχύει από τον Νοέµβριο του 
2005. 
•  4ος Κανονισµός 1849/06 της Επιτροπής, που ισχύει από τον ∆εκέµβριο του 
2006. 
•  5ος Κανονισµός της Επιτροπής που έχει ψηφισθεί και δεν έχει ακόµα 
δηµοσιευθεί 
• Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidance Documents) για διάφορα διαδικαστικά ή 
επιστηµονικά θέµατα. 
 
Η έγκριση Β.Π πραγµατοποιείται µε Κανονικές ∆ιαδικασίες (Normal Procedures) ή µε 
Απλοποιηµένες ∆ιαδικασίες (Simplified Procedures). 
 
Κανονικές ∆ιαδικασίες (Normal Procedures): 
 Έγκριση(Authorization )Β.Π. 

 Απόφαση Έγκρισης της Α.Α, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόµενου, για την 
διάθεση στην αγορά ενός Β.Π.  
 Αµοιβαία Αναγνώριση(Mutual Recognition) εγκρίσεων 

  Απόφαση Έγκρισης της Α. Α για Β.Π., που έχει ήδη εγκριθεί σε ένα άλλο Κ-Μ, 
εντός 120/60 ηµερών, από την παραλαβή της σχετικής αίτησης από το άλλο Κ-Μ, 
υπό την προϋπόθεση ότι η δ. ο του Β.Π. περιέχεται στο παρ/µα I ή IA και 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. 
 
Απλοποιηµένες ∆ιαδικασίες (Simplified Procedures): 
• Καταχώρηση (Registration) Β.Π. 
  Έγκριση της Α. Α, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και εφόσον ο φάκελος 
πληροί τις σχετικές απαιτήσεις(δ.ο στο Παρ/µα ΙΑ) για τη διάθεση Β.Π. περιορισµένου 
κινδύνου και  
 Η Α.Α αποφασίζει: εντός 60 ηµερών. 
• Έγκριση/Καταγραφή(Listing) Χρησίµων Ουσιών.  
Εάν µία ουσία έχει καταγραφεί στο Παρ/µα ΙΒ, η Α.Α επιτρέπει την διάθεσή της στην 
αγορά, ως έχει ή µετά από απλή διάλυση . 
• Έγκριση (Authorization of Frame Formulation) Οµαδικής 
Τυποποίησης. 
Β.Π εγκρίνονται µε την Οµαδική Τυποποίηση, εάν έχουν µικρές διαφορές από ήδη 
εγκεκριµένα(“mother product”) . 
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∆εδοµένα απαιτούνται µόνο για την εκτίµηση της αποδεκτής οµοιότητας του ΒΠ και 
των προτεινόµενων χρήσεων του και των χρηστών, µε το ήδη εγκεκριµένο (“mother 
product”).  
 
∆ραστικές ουσίες που καταγράφονται στον 1ο Κανονισµό ως υπάρχουσες, 
αφορούν όσες κυκλοφορούσαν στην Ευρωπαϊκή Αγορά πριν τις 14-5-2000 και θα 
αξιολογηθούν κατά το 10ετές πρόγραµµα Επαναξιολόγησης της Επιτροπής  που 
αναφέρεται αναλυτικά στον 2ο Κανονισµό. 
 Οι νέες δραστικές ουσίες, όσες δηλαδή δεν κυκλοφορούσαν στην Ευρωπαϊκή Αγορά 
πριν τις 14-5-2000, θα αξιολογηθούν κατά το πρόγραµµα Αξιολόγησης, όπως αυτό 
ορίζεται στην οδηγία .και στο π.δ. 205/01. 
 
Οι διαδικασίες του προγράµµατος Αξιολόγησης & Επαναξιολόγησης, για την 
καταχώρηση των δραστικών ουσιών στα Παραρτήµατα της οδηγίας, είναι ίδιες και 
αναφέρονται εν συντοµία. : 
• Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον παραγωγό- υποβολή φακέλου δ.ο 
και Β.Π στο Κ-Μ εισηγητή. 

Εφόσον µία δ.ο καταχωρηθεί σε ένα από τα Παραρτήµατα της οδηγίας, υποβάλλεται 
στην Α.Α φάκελος της Εταιρείας σχετικά µε την έγκριση του Β.Π, σύµφωνα µε την 
παρακάτω διαδικασία: 

• Πληρότητα &Αξιολόγηση -Συγγραφή και υποβολή από το Κ-Μ εισηγητή 
της Έκθεσης Αξιολόγησης, προς την Ε. Ε και τον Αιτούντα 
(3+12 µήνες) 
• Αξιολόγηση από τα άλλα Κ-Μ & την Ε.Ε-Ψήφιση της Πρότασης της Ε.Ε 
για θετική ή αρνητική καταχώρηση των δραστικών ουσιών στα Παραρτήµατα 
 (12 µήνες) 
• ∆ηµοσίευση στην εφηµερίδα της Ε.Ε. 
 (3 µήνες) 
 

 
Έγκριση(Authorization )Β.Π. 
 
 Υποβολή από την Εταιρεία φακέλου Β.Π στην Α.Α .ή γνωστοποίηση 

πρόθεσης Υποβολής Αµοιβαίας Αναγνώρισης σε Κ-Μ 
 Πληρότητα &Αξιολόγηση από την Α.Α (3+12 µήνες) 
 Πρόταση της Α.Α για έγκριση ή απόρριψη του Β.Π 

  
 
Αµοιβαία Αναγνώριση (Mutual Recognition) εγκρίσεων 
 Υποβολή περιληπτικού φακέλου  Β.Π εντός 2 µηνών, (από την 1η 

Έγκριση/Καταχώρηση Β.Π, σε ένα Κ-Μ). 
 Πρόταση της Α.Α για έγκριση ή απόρριψη εντός 2 ή 4 µηνών. 

 
-------------- 
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A short outline of the Directive for Biocidal Products 
 

The Biocidal Products Directive 98/8/EC of the European Parliament and 
the Council, issued on 14-5-1998, lays down rules and procedures for authorization 
of biocidal products in EU Member States. The Presidential Decree No 205/16-7-01 
incorporated the Directive 98/8/EC into the Greek legislation. For the implementation 
of the Presidential Decree two (2) Competent Authorities in Greece EOF and the 
Ministry of Rural Development and Food were assigned, according to the different 
product types. 

 The protection of humans, animals and the environment and 
 The founding of an harmonized system of authorizations in two levels 

concerning the inclusion of an a.s in a E.C level and the authorizations of the B.P in a 
M-S level. 

2) The Competent Authorities of each EU Member State for the 
implementation of the Directive. 

4) All the procedures for the authorization of the biocidal products. 

J. KARANIKOLOU 
 

Ministry of Rural Development and Food. Directorate of Plant Produce Protection Department of 
Pesticides. 150 Syggrou Av. 176 71 Kallithea. GREECE 

 
 

 The 4 main groups of Biocidal Products which are included in Annex V of the 
Directive are: a) Disinfectants b) Preservatives c) Pest control products and d) 
Products for control of other vertebrates. 
The real aims of the Directive are: 

According to the Directive the followings issues are accomplished: 
1) Which active substances used in biocidal Products, should be listed in 

Annexes I, IA and IB of the Directive  

3) All the procedures for the inclusion of active substances in the Annexes 
of the Directive,  

 
The active substances known as existing are the ones that they were in 

products in the European market before 14-5-2000 and they will be evaluated in the 
“10 years Review Program of the European Commission”. The new active 
substances are these that they were not in products in the European market before 
the 14-5-2000 and they will be evaluated according to the Evaluation Program of the 
Directive. 
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Σύγχρονες τάσεις στην αντιµετώπιση των εντόµων αποθηκευµένων 
προϊόντων και τροφίµων 

 
Χ.Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και Κ.Θ. ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ 

 
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

(e-mail: athanas@aua.gr ) 
 
 

Η αντιµετώπιση των εντόµων αποθηκών βασίζεται κυρίως στην εφαρµογή της 
χηµικής καταπολέµησης, η οποία αφορά κυρίως τη χρήση δύο κατηγοριών 
εντοµοκτόνων: των υποκαπνιστικών και των εντοµοκτόνων επαφής. Παρόλα αυτά, 
κατά την τελευταία δεκαετία, η χρήση πολλών από τις παραδοσιακά 
χρησιµοποιούµενες δραστικές ουσίες έχει αναθεωρηθεί. Για παράδειγµα, το 
βρωµιούχο µεθύλιο βαίνει προς σχεδόν ολική κατάργηση, ενώ άλλες δραστικές 
ουσίες, όπως το chlorpyriphos methyl και το malathion, έχουν περιοριστεί αισθητά σε 
χώρους που φιλοξενούν αποθηκευµένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα. Όµως, ενώ 
πολλές δραστικές ουσίες επαναξετάζονται ή και καταργούνται, η εµφάνιση νέων, είτε 
υποκαπνιστικών είτε εντοµοκτόνων επαφής, φαίνεται να είναι πολύ περιορισµένη, 
κυρίως λόγω των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και της όσο το 
δυνατόν µικρότερης παρουσίας υπολειµµάτων εντοµοκτόνων στα τρόφιµα. Ακόµα 
όµως και οι νέες ουσίες και τεχνικές που εµφανίζονται, δεν φαίνεται να µπορούν να 
υποκαταστήσουν πλήρως τις ουσίες που καταργούνται, όπως το βρωµιούχο µεθύλιο. 
Στην παρούσα εργασία, γίνεται επισκόπηση ορισµένων νέων εντοµοκτόνων επαφής, 
όπως το spinosad, η γη διατόµων και οι ρυθµιστές ανάπτυξης, καθώς και κάποιων 
νέων υποκαπνιστικών, όπως το sulfuryl fluoride, που αποτελούν τις πιο ελπιδοφόρες 
ουσίες για το άµεσο µέλλον. Επιπροσθέτως, αναφέρεται και η δυνατότητα εφαρµογής 
της βιολογικής καταπολεµήσεως, καθώς και η χρήση της µεθόδου της παρεµπόδισης 
της συζεύξεως των δύο φύλων. 
 
 

-------------- 
 
 

New trends in stored-product insect management 
 

C.G. ATHANASSIOU and C.TH. BUCHELOS 
 

Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology, Agricultural University of Athens, 75 Iera Odos, 
11855 Athens, Greece. 

(e-mail: athanas@aua.gr)  
 
 

Stored-product pest management is currently based on the use of chemical 
control, particularly on the use of two categories of pesticides: fumigants and residual 
protectants. Nevertheless, during the last decade, the use of many of these 
ingredients has been re-examined. For instance, the phase out of methyl bromide is 
in progress, while the use of other insecticides, such as chlorpyriphos-methyl and 
malathion, has been noticeably reduced in stored-product facilities. However, 
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although many insecticides are in the phase of ‘’re-registration’’, the appearance of 
new, both fumigants or residual protectants, is very limited, especially due to the 
increased concern for potential environmental damages, but also due to the 
consumer’s demand for residue-free food. Moreover, even the registered new 
substances do not seem able to totally replace the ‘’old’’ insecticides, such as methyl 
bromide. In the present work, the new trends in stored-product protection are 
surveyed. Emphasis is given in new grain protectants, such as insect growth 
regulators and spinosad, as well as in new fumigants, such as sulfuryl fluoride, which 
are considered as the most promising alternatives to the currently used pesticides. 
The potential of using biological control or mating disruption is also presented. 
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Αναφορά σε τρεις φιλικές στο περιβάλλον τεχνολογίες  
για προστασία και αποθήκευση των σιτηρών στη Κύπρο  

(Αερισµός, απεντόµωση µε Siroflo®/Eco Fume® και αεροστεγής  

*για αναφορά: a.varnava@cgc.com.cy

2
και ηµιαεροστεγής αποθήκευση σε εξέδρες κάτω από PVC) 

 
Α. ΒΑΡΝΑΒΑ* και ∆. ΓΙΑΣΟΥΜΗΣ 

 
Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου 

 
 

Η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου, κατά τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια εισήγαγε 
και χρησιµοποιεί µε επιτυχία στην βιοµηχανία αποθήκευσης και διαχείρισης σιτηρών 
τρεις φιλικές στο περιβάλλον τεχνολογίες: α. Τον αερισµό των σιτηρών (από Ισραήλ, 
1982), β. την απεντόµωση των σιτηρών  µε τις τεχνολογίες Siroflo® and Eco2Fume® 
(Αυστραλία, 1996) και γ. την ηµιαεροστεγή αποθήκευση σιτηρών σε Εξέδρες-Bunkers 
(Αυστραλία, 2000) και την αεροστεγή αποθήκευση τους σε Εξέδρες-Platforms κάτω 
από PVC (Ισραήλ, 1988). 

Ο αερισµός των αποθηκευµένων σιτηρών χρησιµοποιείται σε µεγάλη κλίµακα 
στη Κύπρο µε στόχο την πρόληψη αρνητικών αλλαγών στη ποιότητα κατά την 
αποθήκευση. Στις κλιµατολογικές συνθήκες της Κύπρου για την µείωση της 
θερµοκρασίας των αποθηκευµένων σιτηρών κατά 10ºC χρειάζεται ενέργεια ίση 
περίπου µε 1,0 Kw/ton (περίπου 0,15 €/ton), το οποίο αποτελεί ασήµαντη αύξηση 
στη τιµή των σιτηρών. 

Η απεντόµωση των αποθηκευµένων σιτηρών στα µεταλλικά και µπετόν σιλό 
διεξάγεται µε την διοχέτευση µέσα από τη µάζα των σιτηρών µείγµατος αερίων µε την 
τεχνολογία Siroflo®/Eco2Fume®  (µείγµα 2% Φωσφίνη και 98% ∆ιοξείδιο του άνθρακα 
σε κύλινδρο) και τη σταθερή και πλήρως ελεγχόµενη διατήρηση της συγκέντρωσης 
της Φωσφίνης στα 45 ppm για 14 µέρες. Μετά το πέρας της απεντόµωσης καθαρός 
αέρας διοχετεύεται µέσα από τη µάζα των σιτηρών για αποµάκρυνση των 
καταλοίπων της Φωσφίνης. Η απεντόµωση σιτηρών µε την χρήση 
Siroflo®/Eco2Fume® έχει πολλά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές 
µεθόδους προστασίας µε την χρήση δισκίων Φωσφίνης ή υγρών εντοµοκτόνων: 
εξασφαλίζει σταθερή και πλήρως ελεγχόµενη συγκέντρωση της Φωσφίνης σε µη 
αεροστεγείς αποθηκευτικούς χώρους, πλήρη αυτοµατοποίηση της απεντόµωσης, 
αναβαθµισµένη ασφάλεια στο χώρο εργασίας, σιτηρά απαλλαγµένα από κατάλοιπα 
εντοµοκτόνων, ψηλό βαθµό αποτελεσµατικότητας της απεντόµωσης µε χαµηλότερο 
κόστος, απεντόµωση in situ χωρίς την ανάγκη µεταφοράς του σιτηρού σε άλλη άδεια 
κυψέλη, απεντόµωση χωρίς την ανάγκη διαχείρισης επικίνδυνων για το περιβάλλον 
και την ασφάλεια καταλοίπων από τη χρήση δισκίων Φωσφίνης. Αδύνατο σηµείο της 
τεχνολογίας Siroflo®/Eco2Fume® µπορούν να θεωρηθούν η χαµηλή συγκέντρωση της 
Φωσφίνης στα τελευταία άνω 5-15 εκµ. της επιφάνειας του σιτηρού εντός των σιλό 
και η σχετικά µακρά διάρκεια απεντόµωσης. Η δαπάνη για την απεντόµωση 2200 
τόνων σε κάθετα σιλό διαµέτρου 10,5 µέτρων χρησιµοποιώντας την τεχνολογία 
Siroflo®/Eco2Fume® είναι 0,15 €/ton σε σύγκριση µε 0,15 €/ton που είναι η δαπάνη 
για την απεντόµωση της ίδιας ποσότητας µε τη χρήση δισκίων Φωσφίνης ή υγρών 
εντοµοκτόνων µε επιπλέον όµως δαπάνη 0,1-0,3 €/ton για ενέργεια για την µεταφορά 
του σιτηρού σε άλλο άδειο σιλό που είναι αναγκαία κατά την χρήση των δύο 
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τελευταίων µεθόδων απεντόµωσης (Πίνακας 1). Στη Κύπρο εδώ και χρόνια δεν 
χρησιµοποιούνται πλέον δισκία Φωσφίνης ή υγρά εντοµοκτόνα για την απεντόµωση 
των αποθηκευµένων σιτηρών. Παρόλο που υπάρχει µεγάλη ζήτηση για το µείγµα  
Eco2Fume® στη Βόρεια Αµερική, την Αυστραλία και την Κίνα, φαίνεται ότι για 
κάποιους λόγους η Cytec,  που είναι ο µοναδικός παρασκευαστής του µείγµατος, δεν 
προτίθεται να το εγγράψει ξανά στην Ε.Ε. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή Σιτηρών 
άρχισε έρευνα για την εισαγωγή νέας τεχνολογίας στις απεντοµώσεις 
αποθηκευµένων σιτηρών που να χαρακτηρίζεται τουλάχιστο µε τα ίδια 
πλεονεκτήµατα όπως η τεχνολογία  Siroflo®/Eco2Fume®.   

 
Πίνακας 1.  ∆απάνη απεντόµωσης αποθηκευµένων σιτηρών µε την τεχνολογία  

Siroflo®/Eco2Fume® σε σύγκριση µε απεντοµώσεις µε χρήση υγρών 
εντοµοκτόνων και δισκίων στερεάς Φωσφίνης  

Απεντόµωση µε την τεχνολογία Eco2fume®  Απεντόµωσ
η µε υγρά 
εντοµοκτόν

α 

Απεντόµωσ
η µε στερεά 
Φωσφίνη 

(µείγµα  2% PH3 + 98% CO2)  
µέσω του συστήµατος Siroflo® 

Χωρητικότητα σιλό, tons 2200 2200 2200 2200 
∆ιάµετρος σιλό, m 10,5 10,5 15 
Σταθερή συγκέντρωση PH3,  
ppm 

45 35 45 55 

∆ιάρκεια απεντόµωσης, µέρες 14 

phosphine 
tablets  

Pirimiphos  
methyl  

Πίεση στο σύστηµα Siroflo® , Pa 500 500 560 
Ροή µείγµατος, lt/min 0,9 1,2 1,4 1,2 2,5 
Βάρος καταναλωθέντος 
µείγµατος,  

34 

∆όση:      
12 ml 

Actellic 
EC50/ton 

∆όση:      
12 g/ton 
(4 tablets   

/ton) 
45 53 45 94 

kg 
Τιµή αγοράς εντοµοκτόνων € 7,3/kg  € 12,8/lt € 13,6/kg 
Αξία χρησιµοποιηθέντος 
µείγµατος Eco2Fume® , υγρού 
εντοµοκτόνου και στερεάς 
Φωσφίνης, €/ton 

  
0,15

     
0,11 0,18 0,15 0,31 0,15 0,15 

∆απάνη για µεταφορά σιτηρού 
σε άδεια κυψέλη,  €/ton  

- - - - - 0,1-0,3 0,1-0,3 

Ολική δαπάνη απεντόµωσης, 
€/ton 

0,11 0,15 0,25-0,45 0,18 0,15 0,31 0,25-0,45 

 
Σε πειράµατα απεντόµωσης 560 τόνων κριθαριού µε σοβαρή εντοµολογική 

προσβολή (33 ζωντανά έντοµα/χλγ) µε ελάχιστες συγκεντρώσεις Φωσφίνης 38 ppm 
για 16 µέρες χρησιµοποιώντας το Σύστηµα Siroflo®/Eco2Fume® και τα 60 δείγµατα 
που λήφθηκαν µετά το πέρας της απεντόµωσης ήταν απαλλαγµένα από ζωντανά 
τέλεια έντοµα (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2. Παρουσία εντόµων σε 60 δείγµατα κριθαριού που λήφθηκαν µετά το 
πέρας της απεντόµωσης 560 τόνων κριθαριού µε το Σύστηµα 
Siroflo®/Eco2Fume® 

Συνολικός αριθµός ζωντανών τέλειων εντόµων που βρέθηκαν 
στα 60 δείγµατα µετά την απεντόµωση 

Ποσό-
τητα 
σιτη-
ρού,  

Αριθµ. 

τόνοι 

Oryzaephilu
s species 

Σύνολο 

Βάρος 
δείγµα
-τος, 

δειγµά
- Tribolium 

species 
Sitophilus Rhyzoperth

a των kg species 
dominica 

560 60 0 0 0 1,5 0 0 

 

Banks, H.J. and Sticka, R., 1981. Phosphine fumigation of PVC-covered, earth-walled bulk 
grain storages: full scale trials using a single surface application technique. CSIRO (Aust.) 
Div. Entomol. Tech. Pap., 18:1-45. 

Στη Κύπρο, παράλληλα µε τα κάθετα µεταλλικά και µπετόν σιλό, 
χρησιµοποιούνται σύγχρονες εξέδρες-Bunkers κάτω από PVC για την αντιµετώπιση 
έκτακτων καταστάσεων, όταν επιπρόσθετοι αποθηκευτικοί χώροι χρειάζονται (π.χ. 
για να αξιοποιηθούν χαµηλές τιµές στη διεθνή αγορά σιτηρών εφόσον η Κύπρος 
εξαρτάται από αυτή και εισάγει πέραν του 90% των αναγκών της σε σιτηρά ή για να 
αντιµετωπίσει την περίπτωση µεγάλης ντόπιας σοδειάς). Η τεχνολογία της 
αποθήκευσης σε εξέδρες-Bunkers έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Αρνητικά 
σηµεία: χρήση σηµαντικής εργατικής δύναµης για την λειτουργία τους, περιορισµός 
στο γέµισµα και άδειασµα των εξεδρών κατά τις βροχερές µέρες, κίνδυνος 
υγροποίησης στη κορυφή των εξεδρών. Πλεονεκτήµατα είναι: επιτυχής προστασία 
των αποθηκευµένων σιτηρών από καταστροφές λόγω βροχών, πουλιών και 
τρωκτικών, δυνατότητα προστασίας πολύ µεγάλων ποσοτήτων σιτηρών σε χαµηλού 
κόστους κατασκευές, δυνατότητα αξιοποίησης χαµηλών τιµών στη διεθνή αγορά, 
επιτυχής απεντόµωση µε στερεά Φωσφίνη χωρίς την ύπαρξη καταλοίπων 
εντοµοκτόνων. Σε αεροστεγή Εξέδρα-Platform κάτω από σκέπασµα πάχους 700µ 
PVC για 34 µήνες αποθηκεύτηκαν επιτυχώς ενάντια στα έντοµα, τη βροχή και τα 
τρωκτικά 4000 τόνοι κυπριακού κριθαριού χωρίς τη χρήση εντοµοκτόνων, λόγω 
µείωσης του O2 και αύξησης του CO2  εντός της εξέδρας. Στις κυπριακές συνθήκες σε 
ηµιαεροστεγείς εξέδρες-Bunkers (250µ PVC) οι απώλειες κατά την αποθήκευση από 
Απρίλη  µέχρι ∆εκέµβρη είναι αµελητέες (<0,2%). Οι εξέδρες-Bunkers είναι 
κατασκευές χαµηλού κόστους (≈7,5 €/ton) σε σύγκριση µε οριζόντιες αποθήκες, 
κάθετα µεταλλικά ή µπετόν σιλό.  

 Η συνεργασία µεταξύ χωρών, οργανισµών, εταιρειών και επιστηµόνων 
αποτελεί πολυδύναµο εργαλείο για την ανάπτυξη, µεταφορά και εφαρµογή 
προηγµένων τεχνολογιών στη βιοµηχανία των σιτηρών. 

 
Λέξεις κλειδιά: Περιβάλλον, Σιτηρά, Απεντόµωση, Siroflo, Eco2Fume, Φωσφίνη, Αερισµός, 
Αποθήκευση, Bunkers 
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and Fumigation in Grain Storages, Winnipeg, Canada, June 1992 Caspit Press Ltd., 
Jerusalem, 1993, pp.223-234. 
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A review of three ecologically friendly technologies  

 

-------------- 
 
 

used for grain storage and protection in Cyprus  
(Aeration, Fumigation by Siroflo®/Eco2Fume® and storage in modern 

Bunkers and hermetic Platforms under PVC) 
 

A. VARNAVA* and D. YIASOUMIS 

Cyprus Grain Commission 
*Corresponding author: a.varnava@cgc.com.cy

 
 

During the last 25 years three important ecologically friendly technologies 
were introduced and are successfully used in the grain storage industry by the 
Cyprus Grain Commission: a. Aeration (Israel, 1980), b. Fumigation technologies 
Siroflo® and Eco2Fume® (Australia, 1996) and c. Storage in modern Bunker 
structures (Australia, 2000) and in hermetic Platforms under PVC (Israel, 1988).  

Aeration is extensively used in Cyprus to prevent negative changes in grain 
quality during storage. The energy needed under Cyprus weather conditions to reach 
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a reduction of grain temperature by 10ºC is about 1,0 kw/ton (0,15 €/ton), which 
negligibly increases the grain price.  

Fumigation of grain in all metal and concrete silos is carried out by using the 
Flow-Through Fumigation Technology Siroflo®/Eco2Fume® (gas mixture of 2% PH3 in 
98% CO2 in cylinders) maintaining a constant phosphine concentration of 45 ppm for 
14 days. Fresh air is blown after fumigation to remove any PH3 residues. Fumigation 
by using Siroflo®/Eco2Fume® has many advantages in comparison to traditional grain 
protection methods by using phosphine tablets or liquid insecticides: this method 
provides constant and fully controlled PH3 gas concentration in non airtight storage 
structures, full automation of fumigation, improved safety in working environment, 
grain free from pesticide residues, more effective and cheaper grain protection, no 
need in transferring grain into an emptied bin, no need in handling dangerous to 
environment disposed residues of phosphine tablets. A weak aspect is the low PH3 
concentration at the top 5-15 cm of grain in bin and the long duration of fumigation. 
The cost for fumigation of 2200 tons grain in a vertical bin of 10,5 m diameter by 
using Siroflo®/Eco2Fume® is 0,15 €/ton in comparison to 0,15 €/ton which is the cost 
for grain treatment with liquid insecticides or with phosphine tablets, plus 0,1-0,3 
€/ton energy expenses for grain transportation into an emptied bin needed when the 
last two methods are used. Nowadays in Cyprus phosphine tablets or liquid 
insecticides are not used any more for treating grain. Although there is a great deal of 
demand for Eco2Fume® in North America, Australia and China, it seems that for 
some reasons Cytec, the only manufacturer of Eco2Fume®, will not proceed with its 
re-registration in EU. This obligates the CGC to look for other grain protection 
alternatives with at least the same advantages.  

Key words: Environment, Grain, Fumigation, Siroflo, Eco2Fume, phosphine, 
Aeration, Storage, Hermetic, Bunkers. 

In Cyprus, beside vertical silos, modern semi-hermetic Bunker structures under 
250 micron PVC covers are also used to face abnormal situations, when additional 
storage space is required (e.g. in order to take advantages of low prices in the 
international market since Cyprus imports more than 90% of its needs in grain, or 
when there is a large local production). The Bunker solution for grain storage has 
disadvantages and advantages. Negative aspects: high need in manpower for 
Bunker operation, restriction in filling and opening during rainy days, danger of 
moisture condensation at the Bunker apex. Advantages: successful protection of 
grain against damages caused by rain, birds and rats, ability to protect huge 
quantities of grain in a low-cost way, ability to take advantages of low prices in the 
international grain market, successful fumigation without pesticide residues. Under 
Cyprus conditions losses during storage in Bunkers from April until December are 
negligible (<0,2%). Airtight Platforms under 700 micron PVC cover successfully 
protected grain against insects, birds and rodent attacks  and provided safe storage 
during rainy season for 34 months storage without using insecticides. Bunkers under 
PVC are low cost structures (≈7,5 €/ton capacity) in comparison to horizontal stores, 
metal and concrete vertical silo.  

The collaboration among countries, organizations, companies and scientists is 
a powerful tool for the development, introduction and implementation of advanced 
technologies in the grain industry. 
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Μελέτη της ανθεκτικότητας κουνουπιών της Ελλάδας  

 

σε σκευάσµατα που χρησιµοποιούνται για την καταπολέµησή τους 
 

Η. ΚΙΟΥΛΟΣ
1,2

, Γ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
2
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3
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1* 

1Εργ. Γεωργ. Φαρµακολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, *vontas@aua.gr  
2Εργ. Εντοµοκτόνων Υγειονοµικής Σηµασίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 

 

 

3Τµήµα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
 
 

Η γνώση των επιπέδων ανθεκτικότητας των κουνουπιών µιας περιοχής στα 
εντοµοκτόνα, καθώς και η ανάλυση της βιοοικολογίας τους, αποτελούν βασικές 
προϋποθέσεις για την κατάρτιση προγραµµάτων καταπολέµησης (Σχήµα 1). 
Μελετάµε την παρουσία ή όχι ανθεκτικότητας σε φυσικούς πληθυσµούς κουνουπιών 
Culex και Aedes (Diptera: Culicidae) σε εγκεκριµένα σκευάσµατα που 
χρησιµοποιούνται για την καταπολέµησή τους. Η µεθοδολογία περιλαµβάνει: (α) 
δειγµατοληψίες κουνουπιών µε βάση ιστορικό ψεκασµών-ενδείξεις ανθεκτικότητας, 
(β) βιοδοκιµές (Πίνακας), (γ) ανάλυση µηχανισµών ανθεκτικότητας µε χρήση 
βιοχηµικών και µοριακών τεχνικών (Σχ. 2), (δ) ανάπτυξη διαγνωστικών για τους 
µηχανισµούς ανθεκτικότητας που θα αναγνωρισθούν (Σχ. 2), (ε) εφαρµογή µοριακών 
διαγνωστικών. Η εφαρµογή διαγνωστικών ανθεκτικότητας αποτελεί αξιόπιστη µέθοδο 
για την έγκαιρη και ασφαλή διάγνωση της ανθεκτικότητας. Έτσι επιλέγεται η 
ενδεδειγµένη χρήση βιοκτόνων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των 
εφαρµογών, µε το ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1. ∆ιαγραµµατική απεικόνιση µεθοδολογίας. 
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Πίνακας Θνησιµότητα (%) µετά από έκθεση προνυµφών (temephos 0,02 ppm, 
προνύµφες 4ης ηλικίας) ή ακµαίων (deltamethrin 0,05% εµβαπτισµένο χαρτί WHO, 1h 
έκθεση) Culex pipiens σε διαγνωστικές δόσεις βιοκτόνων. 

Περιοχή Συλλογής ∆ιαγνωστική δόση εντοµοκτόνου 
Temephos Deltamethrin  

Εργαστηριακός 100% 100% 
Χελιδονού Αττικής  97,7% 63,8% 
Σολοµός Κορινθίας 100,0% 

Έβρος 100,0% 

88,7% 
Κεραµωτή Καβάλας - 96,3% 
Ασπροβάλτα 74,8% 97,5% 

100% 
 

 

 
Σχήµα 2.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αριστερά: Οι ενεργότητες των 
εστερασών (κάτω) είναι αυξηµένες στους 
πληθυσµούς Culex pipiens από τις περιοχές 
Ασπροβάλτας & Μπραχαµίου Αττικής. 
Πάνω: ∆ιαγνωστικό τεστ (PCR-RFLP) για 
την ανίχνευση ανθεκτικότητας σε 
πυρεθροειδή R: ανθεκτικό, S: ευαίσθητο, 
RS: ετεροζυγωτό  
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Analysis of Ιnsecticide Resistance in Mosquito Populations  
from Greece 

 
E. KIOULOS1,2, G. KOLIOPOULOS2, C. TRAKA1, P. PERGANTAS3, G. SKAVDIS3  

and J. VONTAS2,* 
 

1Pesticide Science, Agricultural University of Athens *vontas@aua.gr  
2Laboratory of Insecticides of Public Health Importance, Benaki Phytopathological Institute 

3Democritus University of Thrace, Department of Molecular Biology and Genetics 
 
 

We analyse insecticide resistance ιn Culex and Aedes mosquitoes from 
Greece, using bioassays, microplate assays and molecular techniques. Culex pipiens 
larvae were collected from different areas and tested with diagnostic doses of 
deltamethrin and temephos. Bioassays showed indications of resistance to both 
insecticides. Biochemical assays showed elevated COEs in resistant insects. The 
application of molecular techniques will further elucidate resistance mechanisms.  
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Παρακολούθηση της ανθεκτικότητας στον πληθυσµό κουνουπιών 
του Culex pipiens Complex (Diptera: Culicidae) στην Κύπρο  

και η χρήση του Bti και του S – methoprene ως  
εναλλακτικές µεθόδους αντιµετώπισής τους 
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Το Εργαστήριο Ιατρικής Εντοµολογίας από την ίδρυσή του το 1996 µέχρι 

σήµερα ασχολείται κυρίως µε την παρακολούθηση της ανθεκτικότητας των 
κουνουπιών σε διάφορα χηµικά σκευάσµατα όπως είναι τα οργανοφωσφορικά, τα 
πυρεθροειδή και τα καρβαµιδικά εντοµοκτόνα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο 
ορθολογιστική χρήση των εντοµοκτόνων και µειώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Παράλληλα γίνεται έρευνα για εισαγωγή άλλων µεθόδων όπως είναι τα 
βιολογικά εντοµοκτόνα, οι ρυθµιστές ανάπτυξης, τα βιολογικά και φυσικά µέσα για 
ακόµη µεγαλύτερη µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος «Εναλλακτικές µέθοδοι 
καταπολέµησης κουνουπιών στην Κύπρο», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 
Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας, διεξάγονται βιοδοκιµές στο εργαστήριο στο είδος 
Culex pipiens για τον εντοπισµό της ανθεκτικότητας σε οργανοφωσφορικά 
εντοµοκτόνα. Αναφέρεται ότι προηγούµενη έρευνα σε αυτό το θέµα διεξήχθηκε κατά 
την περίοδο 1987 έως 1993 (Wirth, 1996) στην οποία αναγνωρίστηκαν περιοχές στις 
οποίες υπήρχε ανθεκτικότητα ως προς τα οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα. 
Παράλληλα, περαιτέρω έρευνα για τον εντοπισµό των µηχανισµών ανθεκτικότητας 
έλαβε χώρα όπου 3 νέοι µηχανισµοί εντοπίστηκαν (Wirth, 1998 και Alout et al., 
2006). Από ότι διαφάνηκε από τις βιοδοκιµές που έγιναν σε 11 περιοχές της Κύπρου 
κατά την περίοδο 2004 - 2007, η συχνότητα εµφάνισης της ανθεκτικότητας έχει 
ελαττωθεί σηµαντικά αλλά εξακολουθεί να υπάρχει στους φυσικούς πληθυσµούς της 
Κύπρου. Ανθεκτικότητα στο R/R50 και R/R95 εντοπίστηκε στον Κόρνο και στο 
Ακρωτήρι το 2004, ενώ το 2006 ανθεκτικότητα στο R/R95 εντοπίστηκε στην Αναρίτα 
και στο κέντρο της Λάρνακας.  

Παράλληλα διεξήχθησαν βιοδοκιµές στο ίδιο είδος µε το βιολογικό 
εντοµοκτόνο Bti και το ρυθµιστή ανάπτυξης S – methoprene για να δηµιουργηθεί µια 
βάση δεδοµένων για τη φυσική ποικιλοµορφία του πληθυσµού στην Κύπρο, η οποία 
να χρησιµοποιείται ως αναφορά σε µελλοντικές έρευνες. Παρόµοια προσπάθεια έγινε 
και στο παρελθόν µε το βακτηριακό σκεύασµα Bti IPS80 (Wirth et al., 2001). Όλες οι 
αποικίες, οι οποίες εξετάστηκαν θεωρούνται ταυτόσηµες µε την S – Lab και 
αντανακλούν τη φυσική ποικιλοµορφία του πληθυσµού της Κύπρου. 
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Για να ολοκληρωθεί η έρευνα θα πρέπει να γίνουν και άλλες βιοδοκιµές από 
διάφορες περιοχές της Κύπρου, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια αντιπροσωπευτική 
εικόνα. Επιπλέον θα πρέπει να αξιολογηθεί η δράση αυτών των εντοµοκτόνων και σε 
συνθήκες υπαίθρου προσπάθεια που έχει ήδη αρχίσει και θα συνεχιστεί και τέλος, θα 
πρέπει να αναπτυχθούν τέτοιες µέθοδοι για να εξεταστεί αν υπάρχει ανθεκτικότητα 
και σε άλλα είδη κουνουπιών της Κύπρου. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Alout, H., A. Berthomieu, A. Hadjivassilis, and M. Weill. 2006. A new amino-acid 
substitution in acetylcholinesterase 1 confers insecticide resistance to Culex pipiens from 
Cyprus. Insect Biochem. Mol. Biol. 37 (1):41-47. 
Wirth M.C. and G.P. Georghiou. 1996. Organophosphate resistance in Culex pipiens from 
Cyprus. J. Am. Mosq. Control Assoc. 12 (1):112 – 118. 
Wirth, M.C., A. Ferrari and G.P. Georgiou. 2001. Baseline Susceptibility to Bacterial 
Insecticides in Populations of Culex pipiens Complex (Diptera: Culicidae) from California and 
from the Mediterranean Island of Cyprus. J. Econ. Entomol. 94 (4):920-928.  
Wirth, M.C. 1998. Isolation and characterization of two novel organophosphate resistance 
mechanisms in Culex pipiens (Diptera: Culicidae) from Cyprus. J. Am. Mosq. Control Assoc., 
14(4): 397-405. 
 
 
ABSTRACT 

The Medical Entomology Laboratory from its foundation in the mid 90s has 
started a monitoring program for the detection of resistance to pesticides for 
mosquito and other insects of medical importance in Cyprus. Mosquitoes are still 
considered to have the greatest risk in disease transmission in Cyprus. A program for 
monitoring resistance in C. pipiens to organophosphorus pesticides (Temephos) in 
Cyprus and for creating a baseline database for a biological larvicide (Bti) and an 
Insect Growth Regulator (IGR) (S – Methoprene) started since mid 2005. Temephos 
has been the cornerstone for mosquito control in Cyprus long before and S – 
Methoprene was introduced as an alternative method for controlling mosquitoes 8 
years ago. Resistance to Temephos was the main reason originally for reduction of 
its use and its prohibition in 2006. Bioassays were conducted during 2004 to 2007 in 
the laboratory and LC50 and LC95 were calculated from natural mosquito populations 
from 8 sites (3 in Nicosia, 1 in Limassol, 2 in Larnaca, 1 in Pafos and 1 in 
Ammohostos). The results were then compared with the results from a susceptible 
colony (S-Lab) and Resistance Ratios (RRs) were calculated. The preliminary results 
showed decrease in the resistance to Temephos from several localities, but also 
showed significant levels of resistance at the LC50 from 2 localities. It seems that 
measures taken have already shown some optimistic results. The baseline database 
for both Bti and S- Methoprene show that all colonies tested are susceptible and the 
two can be used to effectively control mosquitoes in Cyprus. 
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Παρά το γεγονός ότι έχουν διεθνώς αναπτυχθεί εναλλακτικοί µέθοδοι 

ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των κουνουπιών (βιολογικές, βιοτεχνολογικές, 
διαχείριση περιβάλλοντος κλπ), στην Ελλάδα, η καταπολέµηση βασίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά στη χρήση χηµικών σκευασµάτων. Η χηµική καταπολέµηση όµως 
συχνά έχει αρνητικές συνέπειες όπως είναι η ανάπτυξη ανθεκτικότητας, οι τοξικές 
επιδράσεις σε ωφέλιµους οργανισµούς καθώς και η γενικότερη υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος. 

Oι βιβλιογραφικές αναφορές, που σχετίζονται µε τη διερεύνηση της υψηλής 
τοξικότητας του αιθέριου ελαίου του σκόρδου έναντι των κουνουπιών, έχουν 
επικεντρωθεί σε τρία από τα κυρίαρχα συστατικά του ελαίου και συγκεκριµένα στα 
διάλλυλο µόνο-, δι- και τρισουλφίδια (diallyl mono–, di– και trisulfides). Από τα 
συγκεκριµένα σουλφίδια, που αποτελούν µόνο µέρος του συνόλου των θειο-
συστατικών του αιθέριου ελαίου, τα διάλλυλο δι- και τρισουλφίδια θεωρούνται ως οι 
κύριες ενώσεις, υπεύθυνες για τη συνολική δράση του αιθερίου ελαίου του σκόρδου. 
Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση της προνυµφοκτόνου δράσης του 
αιθέριου ελαίου του σκόρδου (Allium sativum) αλλά και δύο ακόµη αιθέριων ελαίων 
εµπλουτισµένων µε τα συγκεκριµένα σουλφίδια. Εκτός των αποτελεσµάτων της 
προνυµφοκτονίας, η µελέτη αυτή δίνει επίσης τη δυνατότητα της διερεύνησης του 
ρόλου της δράσης των σουλφιδίων αυτών έναντι των υπολοίπων θειο ενώσεων του 
αιθέριου ελαίου.  

Τα πειράµατα προνυµφοκτονίας έδειξαν ικανοποιητική δράση. Αναλυτικότερα, 
το διάλλυλο δισουλφίδιο (diallyl disulfide, DDS) έδειξε την καλύτερη τοξικότητα 
(LD50=6.09 mg/l) και αµέσως µετά ακολουθούσε το εµπλουτισµένο αιθέριο έλαιο σε 
διάλλυλο δισουλφίδιο (semi–synthetic garlic essential oil, SSGEO2) µε LD50=7.05 
mg/l. Οι αντίστοιχες τιµές LD50 για το αιθέριο έλαιο (Essential Oil, EO) και το 
εµπλουτισµένο αιθέριο έλαιο σε διάλλυλο µονοσουλφίδιο (semi–synthetic garlic 
essential oil, SSGEO1) ήταν 8.01 και 24.27 mg/l.  

Στη παρούσα µελέτη γίνεται για πρώτη φορά σύγκριση προνυµφοκτόνου 
δράσης για τα συγκεκριµένα µείγµατα µε ταυτόχρονη γνώση της χηµικής σύστασης 
τους µε χρήση αέριας χρωµατογραφίας-φασµατοσκοπίας µάζας (GC-MS).  

Τέλος, τα αποτελέσµατα της προνυµφοκτονίας σε συνδυασµό µε την 
εφαρµογή µαθηµατικών εξισώσεων έδειξε ότι τα σουλφίδια εµφανίζουν 
ανταγωνιστική δράση έναντι των υπολοίπων θειο-συστατικών του αιθέριου ελαίου. 
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Three garlic oils and two of their ingredients as standards, diallyl sulfide (DS) 
and diallyl disulfide (DDS), have been compared to their insecticidal activity against 
Culex pipiens larvae. Garlic oils comprised by, one essential oil (EO) obtained by 
hydrodistillation and two semi–synthetic garlic essential oils (SSGEO1 and SSGEO2) 
which resulted from enrichment of the EO by standards DS and DDS respectively. 
Toxicity of the tested samples was expressed in LC50 (mg/l) values. Experimental 
data are in accordance to literature references, revealing generally high efficacy. In 
detail DDS (6.09 mg/l) was the most active followed by SSGEO2 (7.05 mg/l) and EO 
(8.01 mg/l) while SSGEO1 showed less activity (24.27 mg/l) whereas DS was rather 
inactive compare to the formers. Their insecticidal performance correlated, for the 
first time, with the detailed chemical composition knowledge and evaluated by the 
mean of gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS). Furthermore, data 
analysis was strongly indicated the up to now speculation concerning the larvicidal 
activity of the rest EO sulfur ingredients. The antagonistic effect of DS and DDS 
against EO’s rest components was proved by the application of two literature 
obtained equations. Finally, the larvicidal bioassays of EO in comparison with 
enriched–essential oil with DDS revealed no significant difference in toxicity. Even 
though, the addition of DDS in EO did not change the toxic effect of essential oil, the 
presence of DS in excess offered enriched–essential oil with lowest larvicidal effect. 
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∆ύο επιµέρους στόχοι στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος 
"Εναλλακτικές Μέθοδοι Καταπολέµησης Κουνουπιών στην Κύπρο" είναι, η 
καταγραφή και ταυτοποίηση των διαφόρων ειδών κουνουπιών της Κύπρου και η 
ανάπτυξη ενός συστήµατος ολοκληρωµένης αντιµετώπισης / καταπολέµησης τους. 

Τα κουνούπια ανήκουν στην Τάξη των ∆ίπτερων (Diptera), οικογένεια: 
Culicidae 

Η πρώτη καταγραφή των διαφόρων ειδών κουνουπιών στην Κύπρο έγινε από 
τον Aziz το 1934 και περιλάµβανε µόνο 6 είδη ανωφελών, προφανώς γιατί την εποχή 
εκείνη η σηµασία των ανωφελών ήταν µεγάλης σηµασίας λόγω µεταφοράς και 
µετάδοσης των πλασµωδίων της ελονοσίας. Το 1977 ο Γ. Γεωργίου στο βιβλίο του 
"Τα έντοµα και ακάρεα τής Κύπρου" αναφέρει 16 είδη συµπεριλαµβανοµένου και των 
ειδών που αναφέρει και ο Aziz. Tο 2000 o Α. Χατζηβασίλης µε την δηµοσίευση του 
"Mosquitoes (Diptera, Culicidae) of Cyprus" στο European Mosquito Bulletin (Issue 
Number 7, July 2000, ISSN 1460-6127) αναφέρει 18 είδη. Σήµερα, κατόπιν και 
ερευνών που έγιναν από το Εργαστήριο Iατρικής Εντοµολογίας του Υπουργείου 
Υγείας, ο αριθµός των γνωστών ειδών κουνουπιών που έχουν ταυτοποιηθεί 
ανέρχεται στα 22 όπως αυτά φαίνονται πιο κάτω: 

 
Ερευνητής  Α/Α Είδος 

1 Theobald 1903 Anopheles (Anopheles) algeriensis 
2 Anopheles (Anopheles) claviger s.s (Meigen) 1804 
3 (Pallas) 1771 Anopheles (Anopheles) hyrcanus 
4 Anopheles (Anopheles) maculipennis s.s Meigen 1818 
5 (Favre) 1903 Anopheles (Anopheles) sacharovi 
6 Grassi 1899 Anopheles (Cellia) superpictus 
7 Cambouliu 1902 Anopheles (Cellia) multicolor 
8 (Linnaeus) 1762 Aedes (Stegomyia) aegypti 
9 Ochlerotatus (Ochlerotatus) caspius (Pallas) 1771 
10 (Haliday) 1833 Ochlerotatus (Ochlerotatus) detritus 
11 (Sergent and Sergent) 1903 Ochlerotatus (Ochlerotatus) mariae 
12 Noe 1899 Culex (Culex) mimeticus 
13 Culex (Culex) perexiguus Theobald 1903 
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14 Linnaeus 1758 Culex (Culex) pipiens pipiens 
15 Theobald 1903 Culex (Culex) theileri 
16 Ficalbi 1889 Culex (Maillotia) hortensis 
17 Ficalbi 1890 Culex (Neoculex) impudicus 
18 Culex (Neoculex) martinii Medschid 1930 
19 (Macquart) 1838 Culiseta (Allotheobaldia) longiareolata 
20 (Schrank) 1776 Culiseta (Culiseta) annulata 
21 (Edwards) 1921 Culiseta (Culiseta) subochrea 
22 Edwards 1913 Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata 

 
Η καταπολέµηση κουνουπιών στην Κύπρο ξεκίνησε στις αρχές του 20ου 

αιώνα από τους Άγγλους και αποσκοπούσε στην µείωση της εξάπλωσης της 
ελονοσίας. Γινόταν καταπολέµηση των κουνουπιών σε προνυµφικό στάδιο κυρίως µε 
τροποποιήσεις του περιβάλλοντος όπως αποξηράνσεις ελών και διαφόρων άλλων 
συλλογών στάσιµων νερών, που κατά συνέπεια οδηγούσαν στη µείωση των 
διαθέσιµων εστιών εκκόλαψης. Σε κατοπινό στάδιο, και µε την ίδρυση των 
Υγειονοµικών Υπηρεσιών, γύρω στο 1945, ξεκίνησε οργανωµένη καταπολέµηση µε 
χαρακτηριστικό την προνυµφοκτονία.  

Σήµερα ο στόχος είναι η διενέργεια προγραµµάτων Ολοκληρωµένης 
Αντιµετώπισης (Integrated Control Management). Καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε 
όλα τα µέσα καταπολέµησης (χηµικά, φυσικά, βιολογικά κλπ.) να χρησιµοποιούνται 
σε συνδυασµό µεταξύ τους µε έµφαση και προτεραιότητα στα βιολογικά και φυσικά 
µέσα, ώστε (α) να µειώνεται στο ελάχιστο η ανάγκη χρήσης χηµικών τα οποία 
αναπόφευκτα έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και 
(β) να µειώνεται η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας από τα κουνούπια. 

Τα κυριότερα εντοµοκτόνα (προνυµφοκτόνα) που χρησιµοποιούνται από τις 
Υγειονοµικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας σήµερα είναι: 

Ενεργό Συστατικό S – Methoprene  (IGR) 
(Altosid granules) υπολειµµατικότητα ~20 ηµέρες 

 

Ενεργό Συστατικό Bti (Bacillus thuringiensis israelensis H14) (toxin’s) 
(Vectobac) υπολειµµατικότητα ~7 ηµέρες 
Ενεργό Συστατικό Pyriproxifen  
(Sumilarv) υπολειµµατικότητα ~20 ηµέρες 

 
 
ABSTRACT 

The number of the mosquito species that have been identified at present in 
Cyprus are 22. The records are based on the research work of different investigators 
since 1934. The last records (last 10 years) are based on the research done by the 
Medical Entomology Laboratory. 

The mosquito control started at the beginning of the 20th century and is still 
conducted on the same base, which is mainly the use of larvicides. Great attention is 
given to the prevention of resistance to chemicals and to the safety of the natural 
environment and the health of spraying personnel. New chemicals i.e. Bti, and Altosid 
acting against mosquitoes are have been recently introduced to the mosquito control 
programs. 
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Η συγκέντρωση του µεγαλύτερου µέρους του πληθυσµού της χώρας στα 
αστικά κέντρα και περισσότερο στην πρωτεύουσα έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές 
στο υπάρχον φυσικό περιβάλλον και στις φυσικές εστίες ανάπτυξης πολλών 
εντόµων. Η έλλειψη πρόσφατων δεδοµένων σχετικά µε τα είδη των κουνουπιών (το 
σηµαντικότερο από υγειονοµικής άποψης έντοµο) στον αστικό ιστό της Αθήνας 
οδήγησαν στην πραγµατοποίηση της παρούσας έρευνας. 

∆ειγµατοληψίες προνυµφών από αντιπροσωπευτικές εστίες ανάπτυξης 
επαναλαµβάνονταν κάθε 15 µέρες από το Μάιο του 2006 και θα ολοκληρωθούν τον 
Οκτώβρη του 2007. Οι φυσικές εστίες που επιλέχθηκαν βρίσκονται εντός του 
λεκανοπεδίου Αττικής όπως αυτό ορίζεται από του ορεινούς όγκους της Πάρνηθας, 
του Υµηττού και της Πεντέλης και της θαλάσσιας ζώνης του Σαρωνικού κόλπου. Κατά 
τη δειγµατοληψία καταγράφονταν επίσης και άλλα χαρακτηριστικά των εστιών (π.χ. 
είδος και µέγεθος εστίας, βάθος νερού, pH, καθαρότητα νερού, ύπαρξη άλγης κλπ). 

Οι προνύµφες που συλλέγονταν από τα σηµεία δειγµατοληψίας µεταφέρονταν 
στο εργαστήριο όπου και εκτρέφονταν έως το στάδιο του ακµαίου. Τα τέλεια έντοµα 
αναγνωρίζονταν σε επίπεδο είδους µε τη βοήθεια στερεοσκοπίου και κατάλληλων 
διχοτοµικών κλείδων (Darsie Jr and Samanidou-Voyadjoglou 1997, Samanidou-
Voyadjoglou and Harbach 2001).  

Καταγράφηκαν 9 είδη κουνουπιών σε 5 διαφορετικά γένη (Anopheles, Culex, 
Aedes, Ochlerotatus και Culiseta). Πιο συγκεκριµένα τα είδη που αναγνωρίστηκαν 
ήταν: Anopheles maculipennis complex, Anopheles claviger, Culex pipiens, Culex 
hortensis, Culex theileri, Culex territans, Culex impudicus, Aedes cretinus, 
Ochlerotatus zammittii και Culiseta longiareolata.  

Τα είδη Culex pipiens και Culiseta longiareolata απαντώνται σε όλες τις εστίες 
που εξετάστηκαν και σε ιδιαίτερα σηµαντικούς αριθµούς. Σε όλες επίσης τις εστίες 
που ερευνήθηκαν εντοπίζονταν σποραδικά και πάντοτε σε πολύ µικρούς αριθµούς τα 
υπόλοιπα είδη του γένους Culex (Cx. hortensis, Cx. theileri, Cx, impudicus και Cx. 
territtans). Τα είδη των ανωφελών Anopheles maculipennis και Αn. claviger 
εντοπίζονταν σποραδικά σε δύο µόνο εστίες µε µεγαλύτερη πυκνότητα κατά τους 
µήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Το είδος Ochlerotatus zammittii εντοπίζεται κατ’ 
επανάληψη στις κοιλότητες των παραθαλασσίων βράχων, όταν πληµµυρίζουν µε 
θαλασσινό νερό. Κανένα άλλο είδος κουνουπιού δεν έχει βρεθεί σε τέτοιο είδος 
βιοτόπου. Το Aedes cretinus απαντάται σε σκιερά µέρη σε µικρές συγκεντρώσεις 
νερού µε πλούσια βλάστηση καθώς και σε κοιλότητες δέντρων. 

Από τα ευρεθέντα είδη, αξιόλογη από υγειονοµικής άποψης θεωρείται η 
παρουσία δύο ειδών, του Anopheles maculipennis και του Culex pipiens. Ορισµένα 
είδη του An. maculipennis complex, είναι αποδεδειγµένα φορείς της ελονοσίας, ενώ 
παίρνουν µέρος και στη µετάδοση ιών και διροφιλαριών. Το είδος Cx. pipiens, πέραν 
της όχλησης που προκαλεί µπορεί να αποτελέσει φορέα σηµαντικών αρµποϊώσεων 
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(West Nile, Sindbis, Rift Valley, Tahyna κ.α.) που προσβάλουν τον άνθρωπο και τα 
κατοικίδια ζώα, καθώς και της φιλάριας του σκύλου Dirofilaria immitis που τυχαία 
µπορεί να προσβάλλει και τον άνθρωπο. 

Από την παρούσα µελέτη αποδεικνύεται ότι η περιοχή του λεκανοπεδίου της 
Αττικής, παρά τον υψηλό βαθµό αστικοποίησης, διαθέτει φυσικές εστίες ανάπτυξης 
σηµαντικού αριθµού ειδών κουνουπιών ορισµένα από τα οποία έχουν και ιδιαίτερη 
υγειονοµική σηµασία. Για το σκοπό αυτό απαιτείται συστηµατικότερη έρευνα µε τη 
χρήση και άλλων µέσων καταγραφής της παρουσίας των κουνουπιών όπως οι 
παγίδες σύλληψης ακµαίων κλπ. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Darsie Jr, R.F. and A. Samanidou-Voyadjoglou. 1997. Keys for the identification of the 
mosquitoes of Greece. Journal of the American Mosquito Control Association. 13: 247-254. 
Samanidou-Voyadjoglou A. and R.E. Harbach. 2001. Keys to the adult female mosquitoes 
(Culicidae) of Greece. European Mosquito Bulletin. 10: 13-20. 
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Mosquito fauna (Diptera: Culicidae) in natural breeding sites of 
Athens. 

 
E. KIOULOS1, N. KIOULOS2, G. KOLIOPOULOS1  and A. SAMANIDOU2 

 
1Laboratory of Insecticides of Public Health Importance, Department of Pesticide Control and 

Phytopharmacy, Benaki Phytopathological Institute 
2Laboratory of Medical Entomology, National School of Public Health. 

 
 

Larvae from natural breeding sites within Athens basin were collected from 
May 2006 to October 2007 in 15-days intervals. Larvae reared in the laboratory to 
adult stage and identified to species under the dissecting microscope according to 
available keys. Nine different species in five different genera were recorded totally. 
The most dominant species were Culex pipiens and Culiseta longiareolata found in 
almost all the breeding sites sampled. Two of the found species (Anopheles 
maculipenis and Culex pipiens) consist potential risk of public health.  

The presence of medically important mosquito species in Athens area indicates 
the need for further research.  
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Επίδραση αιθέριων ελαίων ελληνικών σκιανδαθών σε προνύµφες 
κουνουπιών του είδους Culex pipiens. 
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Τα κουνούπια αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των 
κατοίκων πολλών περιοχών της χώρας µας, ιδίως τους θερµούς µήνες του έτους. 
Εκτός από την όχληση που προκαλείται από αυτά, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση 
ορισµένων τουριστικών ή µη περιοχών, σηµαντικός είναι και ο κίνδυνος µετάδοσης 
σοβαρών ασθενειών των οποίων τα κουνούπια είναι φορείς. Η χρήση 
προνυµφοκτόνων είναι συνήθως η µόνη µέθοδος καταπολέµησης που 
χρησιµοποιείται µε παράλληλη εµφάνιση φαινοµένων ανθεκτικότητας και µόλυνσης 
του περιβάλλοντος. Η παρούσα µελέτη είναι συνέχεια της µελέτης αιθέριων ελαίων 
από ενδηµικά φυτά ως εναλλακτικός τρόπος αντιµετώπισης των πληθυσµών των 
κουνουπιών, έναντι της συµβατικής χηµικής αντιµετώπισης.  

Στη παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν  αιθέρια έλαια από 19 φυτά της 
οικογένειας των σκιανδαθών (Apiaceae). Πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µέτρησης 
θνησιµότητας σε προνύµφες κουνουπιών 3ου και 4ου σταδίου σύµφωνα µε τη µέθοδο 
που προτείνει για αντίστοιχες περιπτώσεις η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO) 
και υπολογίστηκαν οι δείκτες LD50 και LD95 για κάθε αιθέριο έλαιο. Οι προνύµφες του 
είδους Culex pipiens biotype molestus που χρησιµοποιήθηκαν στις βιοδοκιµές 
προέρχονταν από τις εκτροφές του εργαστηρίου Εντοµοκτόνων Υγειονοµικής 
Σηµασίας, στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ισχυρή δράση των εκχυλισµάτων έναντι των 
προνυµφών των κουνουπιών µε τις τιµές LD50 και LD90 να διαφέρουν για κάθε φυτό. 
Εκτός των αποτελεσµάτων θνησιµότητας σε εργαστηριακές συνθήκες δίνονται 
αναλυτικά στοιχεία για τη χηµική σύσταση των αιθέριων ελαίων κάθε φυτού µε χρήση 
αέριας χρωµατογραφίας-φασµατοσκοπίας µάζας (GC-MS). Τέλος, γίνεται για πρώτη 
φορά προσπάθεια συσχέτισης της θνησιµότητας µε τη χηµική σύσταση για φυτά της 
οικογένειας Apiaceae χρησιµοποιώντας φυτά που ανήκουν στα γένη Pimpinella και 
Peucedanum  
 
 

-------------- 
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Essential oils from Greek Apiaceae: Larvicidal activity against 
Culex pipiens 
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This report is a continuation of our program aiming to an environmentally 
friendly control of mosquito population focused on the use of natural products as 
control agents. In the current study essential oils from 19 plants belonging to 
Apiaceae family was used as pesticides against 3rd and 4th instar larvae of Culex 
pipiens. Results indicated a wide range of mortality effect among Apiaceae plants. 
Finally, for the first time it was attempted to correlate the larvicidal activity with the 
detailed chemical composition knowledge, which was evaluated by the mean of gas 
chromatography–mass spectrometry (GC–MS). 
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Χηµική σύσταση αιθερίων ελαίων του είδους Salvia pomifera και 
προνυµφοκτόνος δράση τους σε κουνούπια του είδους  

Culex pipiens (Diptera: Culicidae) 
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Τα φυτά µπορούν να χρησιµεύσουν ως µία νέα εναλλακτική πηγή 
φυτοφαρµάκων ή βιοκτόνων καθώς έχουν αναφερθεί περισσότερα από 2.000 είδη 
φυτών που περιέχουν δευτερογενείς µεταβολίτες µε εντοµοκτόνες, βακτηριοκτόνες 
και µυκητοκτόνες ιδιότητες. Εκχυλίσµατα φυτών που ανήκουν στην οικογένεια 
Lamiaceae έχει αναφερθεί ότι εµφανίζουν σηµαντική εντοµοκτόνο δράση σε έντοµα 
υγειονοµικής σηµασίας όπως οι προνύµφες των κουνουπιών (Sukumar et al. 1991). 

Το γένος Salvia (οικ. Lamiaceae) περιλαµβάνει πολλά αρωµατικά είδη που 
απαντώνται στη χώρα µας και κάποια από αυτά χρησιµοποιούνται ευρύτατα για την 
παρασκευή του γνωστού αρωµατικού εγχύµατος «φασκόµηλο».  

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε για πρώτη φορά και αξιολογήθηκε σε 
συνθήκες εργαστηρίου η εντοµοκτόνος δράση των αιθέριων ελαίων των Salvia 
pomifera subsp. pomifera και Salvia pomifera subsp. calycina σε προνύµφες 
κουνουπιών. Τα αιθέρια έλαια που εξετάσθηκαν προέρχονταν από φυσικούς 
πληθυσµούς που συλλέχθηκαν κατά την περίοδο της ανθοφορίας. Το είδος Salvia 
pomifera subsp. calycina συλλέχθηκε από τον Ν. Αττικής (Μάϊος 2000) και τον Ν. 
Αργολίδας (Ιούνιος 2004), ενώ το υποείδος Salvia pomifera subsp. pomifera από τον 
Ν. Ηρακλείου Κρήτης (Ιούνιος 2002). 

Η παραλαβή των αιθέριων ελαίων έγινε µε απόσταξη µε υδρατµούς για 3 ώρες 
σε συσκευή τύπου Clevenger. Η ανάλυση των αιθέριων ελαίων έγινε µε αέριο 
χρωµατογράφο (GC-FID) και αέριο χρωµατογράφο συνδεδεµένο µε φασµατογράφο 
µάζας (GC-MS). 

Οι κύριοι µεταβολίτες του αιθερίου ελαίου της Salvia pomifera subsp. calycina 
της συλλογής του Ν. Αττικής ήταν η α- και β-θυιόνη, η 1,8-κινεόλη και η 
κουµπεµπόλη, ενώ αντίστοιχα τα κύρια συστατικά των δειγµάτων από το Ν. 
Αργολίδας ήταν η α- και β-θυιόνη, η 1,8-κινεόλη και το µυρκένιο. 

Το αιθέριο έλαιο της Salvia pomifera subsp. pomifera χαρακτηριζόταν από την 
παρουσία της α- και β-θυιόνης, του β-καρυοφυλλενίου, του οξειδίου του 
καρυοφυλλενίου και της 1,8-κινεόλης. 

Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα αποτελεσµατικότητας σε 
συνθήκες εργαστηρίου µε προνύµφες του κοινού είδους κουνουπιού Culex pipiens 
(Diptera: Culicidae) από εργαστηριακή εκτροφή που διατηρείται στο Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τη 
µέθοδο που προτείνει για αντίστοιχες περιπτώσεις η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 
(WHO, 1981) για τον έλεγχο εντοµοκτόνων εναντίον προνυµφών των κουνουπιών. 

Από τις βιοδοκιµές αυτές προέκυψε ότι και τα 3 αιθέρια έλαια που 
δοκιµάστηκαν εµφάνισαν αξιόλογη εντοµοκτόνο δράση στις προνύµφες των 
κουνουπιών του συγκεκριµένου είδους. Οι αποτελεσµατικές δόσεις κυµάνθηκαν από 
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60–90 ppm για τα δείγµατα των Salvia pomifera subsp. calycina από το Ν. Αργολίδας 
και Salvia pomifera subsp. pomifera σε µε το Salvia pomifera subsp. calycina από το 
Ν. Αττικής που εµφάνισε αντίστοιχη αποτελεσµατικότητα σε υψηλότερες δόσεις (130-
160 ppm). 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι τα αιθέρια έλαια του ίδιου 
υποείδους Salvia pomifera subsp. calycina διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης 
εµφανίζουν διαφορές τόσο στη σύστασή τους όσο και στις βιοκτόνες ιδιότητές τους. 

Τα αιθέρια έλαια της Salvia pomifera θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν σε 
προγράµµατα ολοκληρωµένης αντιµετώπισης κουνουπιών ή προγράµµατα 
διαχείρισης ανθεκτικότητας µετά από περαιτέρω µελέτη τους εναντίον άλλων ειδών 
κουνουπιών καθώς και σε συνθήκες υπαίθρου. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Sukumar, K., M.J. Perich and L.R. Boobar. 1991. Botanical derivates in mosquito control: 
A review. Journal of the American Mosquito Control Association. 7: 210-237. 
World Health Organization. 1981. Instructions for determining the susceptibility or 
resistance of mosquito larvae to insecticides. Geneva, WHO/VBC/81.807; 6pp. 
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ABSTRACT 
Aerial parts of Salvia pomifera subsp. calycina were collected during the 

flowering stage from County Attiki (May 2000) and County Argolida (June 2004) and 
Salvia pomifera subsp. pomifera from County Heraklio, Crete (June 2002).  

Plant material was subjected to hydrodistillation for 3h, using a modified 
Clevenger-type apparatus. The obtained oils were analysed using GC-FID and GC-MS. 

The main constituents of the oil of Salvia pomifera subsp. calycina (County 
Attiki) were α- and β-thujone, 1,8-cineole and cubebol, whereas the oil of County 
Argolida was characterized by the presence of α- and β-thujone, 1,8-cineole and 
myrcene. The oil of Salvia pomifera subsp. pomifera was dominated by α- and β-
thujone, β-caryophyllene, caryophyllene oxide and 1,8-cineole. 

The obtained essential oils were evaluated for their insecticidal activity against 
the larvae of Culex pipiens under laboratory conditions. The larval mortality 
bioassays were carried out according to the test method of larval susceptibility as 
suggested by the World Health Organization (WHO 1981). 

Experimental data revealed generally high efficacy of Salvia pomifera essential 
oils against mosquito larvae and they could represent a potential naturally originated 
mosquito control agent.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να ταυτοποιηθούν τα διαφορετικά είδη 

κουνουπιών που υπάρχουν στην περιοχή του Νοµού Χαλκιδικής. Για το λόγο αυτό, 
σε κάθε ∆ήµο ορίσθηκαν δειγµατοληπτικοί σταθµοί που να αντιπροσωπεύουν κατά 
το δυνατό όλες τις µορφές εστιών ανάπτυξης των προνυµφών κουνουπιών, όπου 
πραγµατοποιούνταν δειγµατοληπτικοί έλεγχοι σε εβδοµαδιαία βάση από το Μάϊο έως 
το Σεπτέµβριο του 2007. Ο προσδιορισµός των ειδών έγινε µε κατάλληλες 
µορφολογικές κλείδες. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 11 διαφορετικά είδη κουνουπιών 
στο Νοµό Χαλκιδικής. Τα πλείστα από αυτά ανήκουν στην υποοικογένεια Culicinae 
και µόνο ένα στην υποοικογένεια Anophelinae. Πιο συγκεκριµένα, πέντε (5) από αυτά 
ανήκουν στο γένος Culex, από δύο (2) στα γένη Culiseta και Ochlerotatus, και από 
ένα (1) στα γένη Aedes και Anopheles. Το είδος Culex pipiens ήταν το επικρατέστερο 
και παρατηρήθηκε σε όλες σχεδόν τις θέσεις, σε αντίθεση µε το Anopheles hyrcanus, 
το οποίο όντας το µοναδικό είδος της υποοικογένειας Anophelinae βρέθηκε στους 
∆ήµους που βρίσκονται βορειοανατολικά του Νοµού Χαλκιδικής. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα κουνούπια είναι έντοµα ενοχλητικά και επικίνδυνα. Έχουν την ικανότητα να 
µεταφέρουν παθογόνους µικροοργανισµούς που προκαλούν σοβαρότατες ασθένειες, 
ορισµένες φορές θανατηφόρες που µπορεί να πάρουν τη µορφή επιδηµιών ή 
πανδηµιών (Σαββοπούλου 1999). Οι συνήθειες των κουνουπιών διαφέρουν πολύ 
µεταξύ των ειδών. Είναι εποµένως απαραίτητο να προσδιοριστούν τα είδη των 
κουνουπιών που αναπτύσσονται σε µία περιοχή και να µελετηθεί η βιολογία τους, 
στους συγκεκριµένους χώρους ανάπτυξής τους. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν 
να ταυτοποιηθούν τα διαφορετικά είδη κουνουπιών που υπάρχουν στην περιοχή του 
Νοµού Χαλκιδικής. 

 
ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Σε κάθε ∆ήµο ορίσθηκαν δειγµατοληπτικοί σταθµοί που να αντιπροσωπεύουν 
κατά το δυνατό όλες τις µορφές εστιών ανάπτυξης των προνυµφών κουνουπιών. Σε 
εβδοµαδιαία βάση, από το Μάϊο έως το Σεπτέµβριο του 2007, πραγµατοποιούνταν 
δειγµατοληπτικοί έλεγχοι και εφόσον παρατηρούνταν παρουσία προνυµφών 
κουνουπιών γίνονταν συλλογή δειγµάτων µε τη χρήση κατάλληλων 
δειγµατοληπτικών µέσων. Στη συνέχεια τα δείγµατα µεταφέρονταν στο Εργαστήριο 
Εφαρµοσµένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας όπου και γίνονταν ο προσδιορισµός 
των ειδών µε βάση τις κλείδες προσδιορισµού των Snow (1990) και Becker (2003). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Συνολικά πραγµατοποιήθηκε ο προσδιορισµός 549 προνυµφών κουνουπιών 

από 143 διαφορετικές εστίες. Ταυτοποιήθηκαν 11 διαφορετικά είδη κουνουπιών, τα 
πλείστα από τα οποία ανήκουν στην υποοικογένεια Culicinae και µόνο ένα στην 
υποοικογένεια Anophelinae. Πιο συγκεκριµένα, πέντε (5) από αυτά ανήκουν στο 
γένος Culex, από δύο (2) στα γένη Culiseta και Ochlerotatus, και από ένα (1) στα 
γένη Aedes και Anopheles (Πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1. Καταγραφή ειδών κουνουπιών στο Νοµό Χαλκιδικής ανά ∆ήµο, αναφορά 
του αριθµού των δειγµάτων που έχουν προσδιορισθεί καθώς και του αριθµού των 
εστιών. 

Α/Α ∆ΗΜΟΣ 
Αριθµός 

δειγµάτων 
Εστίες Είδη κουνουπιών 

1 Ανθεµούντα 19 4 Culex pipiens, Culex 
territans, 

2 Αρναίας 17 6 Anopheles hyrcanus, Culex 
pipiens, Culex territans 

3 Ζερβοχωρίων 5 2 Culex pipiens 

4 Κασσάνδρας 78 21 Culex pipiens, Culex 
territans, Aedes vexans 

5 Ν. Καλλικράτειας 60 16 Culex pipiens, Culex 
territans, Aedes vexans, 

6 Ν. Μουδανίων 46 15 
Culex pipiens, Culiseta 
longiareolata, Aedes 

vexans 
7 Ν. Τρίγλιας 9 2 Culex pipiens 

8 Ορµύλιας 109 15 Culex pipiens, Culex 
territans, Aedes vexans 

9 Παλλήνης 42 13 Culex pipiens, Aedes 
vexans 

10 Παναγίας 3 2 Culex territans, Anopheles 
hyrcanus 

11 Πολυγύρου 14 3 Culex pipiens, Aedes 
vexans, Culex hortensis 

12 Σιθωνίας 105 22 
Culex pipiens, Culex 

territans, Culex brumpti, 
Culex modestus, Aedes 

vexans, Culiseta annulata 

13 Σταγείρων & Ακάνθου 28 12 

Culex pipiens, Culex 
territans, Culex modestus, 

Aedes vexans, Culiseta 
annulata, Anopheles 

hyrcanus 

14 Τορώνης 14 10 

Aedes sp. Ochlerotatus 
caspious, Ochlerotatus 
punctor, Culex territans, 
Culex pipiens, Culiseta 

annulata 
 ΣΥΝΟΛΟ 549 143  
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Το είδος Culex pipiens ήταν το επικρατέστερο και παρατηρήθηκε σε όλες 
σχεδόν τις εστίες, πολλές φορές σε αρκετά µεγάλη πυκνότητα. Παρόµοια 
αποτελέσµατα είχαν παρατηρηθεί και για την περιοχή του Νοµού Σερρών 
(Savopoulou-Soultani et al. 2001). Αντίθετα το Anopheles hyrcanus, το οποίο όντας 
το µοναδικό είδος της υποοικογένειας Anophelinae βρέθηκε σε ∆ήµους που 
βρίσκονται βόρειοανατολικά του Νοµού Χαλκιδικής. Οµοίως, τα είδη Culiseta 
annulata, Culiseta longiareolata, Ochlerotatus caspious και Ochlerotatus punctor 
µολονότι θεωρούνται κοινά είδη στην Ελλάδα, εντούτοις καταγράφηκαν µόνο 
σποραδικά και σε πολύ µικρή πυκνότητα. Για τη σωστή όµως ερµηνεία των στοιχείων 
αυτών, πρέπει να ληφθούν υπόψη η περίοδος διεξαγωγής των δειγµατοληψιών 
καθώς και η βιολογία του κάθε είδους κουνουπιού. 
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The purpose of this study was to identify the several mosquito species which 
are present at the prefecture of Chalkidiki, by the morphological keys of Snow (1990) 
and Becker et al. (2003). At each municipality the most representatives breeding 
sites of mosquitoes were determined so as to form an appropriate surveillance 
network, followed by weekly sampling from the determined sites from May to 
September of 2007. In total, eleven different species were found, most of which 
belong to the Culicinae subfamily and only one to the Anophelinae subfamily. Culex 
pipiens was the dominating species, found nearly in all sampling sites. Other 
Culicinae species collected were C. territans, C. hortensis, C. brumpti, C. modestus, 
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Aedes vexans, Culiseta longireolata, Culiseta annulata, Ochlerotatus caspious and 
Ochlerotatus punctor. From Anophelinae species, Anopheles hyrcanus was the only 
one found in the northeastern areas of Chalkidiki. 
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∆ιερεύνηση της αποτελεσµατικότητας του spinosad κατά του 
Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae)  
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Οι σπινοσίνες (spinosyns) είναι δευτερογενείς µεταβολίτες του ακτινοµύκητα 
Saccharopolyspora spinosa Mertz and Yao (Bacteria: Actinobacteridae) µε 
αποτελεσµατική βιοκτόνο δράση σε ευρύ φάσµα εντόµων. Στην παρούσα µελέτη 
αξιολογήθηκε η εντοµοκτόνος δράση του spinosad (spinosyns A και D) κατά ακµαίων 
του Sitophilus oryzae (L.) (Curculionidae) σε δύο διαφορετικά υποστρώµατα 
δηµητριακών, το σιτάρι και τον αραβόσιτο. Έγινε εφαρµογή υγρού σκευάσµατος 
spinosad σε δόσεις 0.1, 0.5 και 1 mg δ.ο. ανά Κg προϊόντος. Το σκεύασµα 
εφαρµόστηκε άπαξ σε αρχική ποσότητα των δηµητριακών η οποία αποθηκεύτηκε σε 
θερµοκρασία 28 oC και σχετική υγρασία 75%. Με σκοπό την αξιολόγηση της 
υπολειµµατικής δράσης του spinosad µέχρι και έξι µήνες µετά την εφαρµογή του, 
πραγµατοποιήθηκαν έξι βιοδοκιµές σε µηνιαία βάση. Σε κάθε βιοδοκιµή 300gr του 
παραπάνω ψεκασθέντος υποστρώµατος, µοιράζονταν σε 6 φιαλίδια  των 212ml 
(50gr ανά φιαλίδιο), στα οποία εκτίθεντο προς παρακολούθηση ακµαία S. oryzae (30 
άτοµα ανά φιαλίδιο. Η µέτρηση της θνησιµότητας του S. oryzae γινόταν στις 7, 14 και 
21 ηµέρες µετά την έκθεση των ακµαίων στο ψεκασµένο µε spinosad υπόστρωµα 
ενώ, 65 ηµέρες αργότερα γινόταν έλεγχος για πιθανή ύπαρξη απογόνων. Από τα 
αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι η θνησιµότητα του S. oryzae στο σιτάρι ήταν υψηλή 
και έφτασε, µετά από 21 ηµέρες έκθεσης, στο 100%, ακόµα και στη χαµηλότερη δόση 
του σκευάσµατος. Η θνησιµότητα παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εξάµηνης πειραµατικής περιόδου, δείχνοντας παρατεταµένη υπολειµµατική 
δράση του spinosad στο σιτάρι. Αντιθέτως, η θνησιµότητα του S. oryzae στον 
αραβόσιτο, ήταν υψηλή στις βιοδοκιµές των 4 πρώτων µηνών (50% στη χαµηλή και 
100% στην υψηλή δόση εφαρµογής) αλλά στην συνέχεια µειώθηκε, φτάνοντας κατά 
τους δύο τελευταίους µήνες, το 33% στην χαµηλή και το 80% στην υψηλή δόση 
εφαρµογής του σκευάσµατος.  Επιπροσθέτως, δεν βρέθηκαν απόγονοι σε καµία 
σειρά βιοδοκιµών και σε κανένα από τα δυο υποστρώµατα. Συµπερασµατικά, 
φαίνεται ότι το spinosad είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό κατά των ακµαίων του S. 
οryzae και στα δυο υποστρώµατα που χρησιµοποιήθηκαν. Η υπολειµµατική δράση 
του σκευάσµατος αυτού είναι µεγαλύτερη στο σιτάρι από ότι στον αραβόσιτο, 
ενδεχοµένως λόγω ταχύτερης αποδόµησής του στον αραβόσιτο. Προκειµένου να 
διερευνηθεί περαιτέρω η επίδραση του υποστρώµατος στη υπολειµµατική διάρκεια 
του εντοµοκτόνου, αναπτύχθηκε κατάλληλη µέθοδος αποµόνωσης και 
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προσδιορισµού των δυο κυριοτέρων ισοµερών του, spinosyns A και D, µε υγρή 
χρωµατογραφία-φασµατοµετρία µαζών (LC/MS). 
 
 

-------------- 
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Spinosyns are secondary metabolites of the actinomycete Saccharopolyspora 
spinosa Mertz and Yao (Bacteria: Actinobacteridae) and have considerable 
insecticidal effect in a wide spectrum of insect species. In the present work, the 
spinosad (spinosyn A και D) was evaluated against the adults of Sitophilus oryzae 
(L.) (Curculionidae) in two grain species, wheat and maize. For this purpose, liquid 
spinosad was applied at the doses of 0,1, 0,5 και 1 mg /kg of grain. The treated 
grains, after the application, were stored at 28 oC and 75 % relative humidity, for six 
months. A series of bioassays were carried out at monthly intervals (6 series of 
bioassays in total), by using quantities from the stored treated grains. On each 
bioassay series, adult mortality was measured after 7, 14 and 21 days of exposure in 
the treated substrate, while 65 days later this substrate was checked for progeny 
production. The results indicated that S. oryzae mortality on wheat was high and 
reached 100 % after 21 days of exposure, even at the lowest dose rate. However, in 
the case of maize, adult mortality was reduced during the fifth and sixth bioassay 
series, reaching 33% and 80% at the lowest and the highest dose rate, respectively. 
Progeny production was significantly suppressed in the treated grains in comparison 
with the untreated controls. In light of the present findings, spinosad seems to be a 
very promising grain protectant, at least in the case of S. oryzae, with increased 
residual effect. In order to evaluate further the effect of the type of grain on the 
residual effect of spinosad, an LC/MS-based method was developed for the detection 
of spinosyns A and D.  
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Τοξικότητα ορισµένων µονοτερπενιών σε συνδυασµό µε 
αναστολείς των τρανσφερασών της γλουταθειόνης σε έντοµα 

αποθηκευµένων προϊόντων  
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Τα αιθέρια έλαια και τα κύρια συστατικά τους, µονοτερπένια και σεσκιτερπένια, 

παρουσιάζουν ισχυρή τοξική δράση για πολλά έντοµα που προσβάλουν 
αποθηκευµένα προϊόντα. Παρόλα αυτά, κάθε µέθοδος επαύξησης της τοξική τους 
δράσης θα είχε ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον καθώς θα βελτίωνε το προσδοκώµενο 
αποτέλεσµα ή θα συντελούσε στη µείωση των απαιτούµενων δόσεων.  

Στην αποτοξίνωση των εντόµων από τα αιθέρια έλαια φαίνεται ότι 
υπεισέρχονται τα ενζυµικά συστήµατα των οξειδασών µεικτής δράσης και των 
τρανσφερασών της γλουταθειόνης. Η χηµική ένωση diethylmaleate (DEM). ένας από 
τους αναστολείς της δράσης των τρανσφερασών της γλουταθειόνης, παρουσιάζει 
υψηλή τάση ατµών και θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε µείγµα µε τα αιθέρια έλαια 
όταν ο επιδιωκόµενος στόχος είναι η δράση των ατµών των αιθέριων ελαίων.  

Σκοπός των πειραµάτων ήταν αφενός µεν να προσδιοριστεί η τοξική δράση 
ορισµένων µονοτερπενίων (cineole, linalool και limonene) για τα έντοµα Sitophilus 
oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae) και Acanthoscelides obtectus (Say) 
(Coleoptera: Bruchidae), δύο σηµαντικούς εχθρούς αποθηκευµένων προϊόντων, και 
αφετέρου δε να εξεταστεί κατά πόσο η προσθήκη του αναστολέα των τρανσφερασών 
της γλουταθειόνης (diethylmaleate) θα µπορούσε να επαυξήσει την τοξική δράση των 
µονοτερπενίων.  

Ενήλικα των δύο ειδών εντόµων εκτέθηκαν για 24 ώρες σε µια κλίµακα 
συγκεντρώσεων των ατµών των µονοτερπενιών µε και χωρίς την παρουσία του 
αναστολέα και προσδιορίστηκαν οι LC50 και LC90 για κάθε περίπτωση. Ο αναστολέας 
εφαρµόζονταν σε σταθερή συγκέντρωση 0.01µl/l.  

Οι τιµές των LC50 των µονοτερπενίων κυµάνθηκαν από 0.18 έως 11.96 µl/l, 
ανάλογα µε το είδος του εντόµου και του µονοτερπενίου, και ήταν σχετικά 
υψηλότερες από αυτές που υπολογίστηκαν παρουσία του συνεργηστή χωρίς όµως 
σηµαντικές διαφορές. Σε επίπεδο µονοτερπενίων δραστικότερα και για τα δύο είδη 
εντόµων ήταν οι ενώσεις cineole και linalool σε σχέση µε το limonene. Ενώ το είδος 
S. oryzae ήταν ανθεκτικότερο από το είδος A. obtectus και για τα τρία µονοτερπένια 
που εξετάστηκαν.  

Αν και η παρουσία του αναστολέα δεν επέδρασε σηµαντικά σε επίπεδο LC50 
µείωσε σηµαντικά τις τιµές των LC90. Η µεγαλύτερη µείωση παρατηρήθηκε για το 
είδος Α. obtectus στην περίπτωση της cineole, όπου η τιµή της LC90 ήταν κατά 3.5 
φορές µικρότερη παρουσία του αναστολέα σε σχέση µε την τιµή της LC90 χωρίς την 
παρουσία του. Αντίθετα για το µονοτερπένιο limonene η παρουσία του αναστολέα 
είχε µικρή επίδραση στην µείωση των τιµών των LC90 και για τα δύο είδη εντόµων.  
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Φαίνεται ότι σε ορισµένες περιπτώσεις η παρουσία του DEM αυξάνει την 
ευπάθεια των ανθεκτικών ατόµων του πληθυσµού στα µονοτερπένεια και θα 
µπορούσε κάτω από συγκεκριµένους χειρισµούς να αποτελέσει παράγοντα 
επαύξησης της δράσης και της αποτελεσµατικότητας των αιθέριων ελαίων.   
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glutathione-S-transferase (GST) inhibitors against stored product 

insects 
 

D. PAPACHRISTOS1, A. MICHAELAKIS1, Κ. ZACHOS2, Ν. PAPPAS2, Μ. MANIFAVA2  
and Ι. DELIGIANNIS2 

 
1 Department of Entomology and Agricultural Zoology, Benaki Phytopathological Insitute,  

8 St. Delta Str., 145 61, Kifissia, Athens, Greece 
2 Laboratory of Crop Protection, Department of Plant Production, ΤΕΙ of Epirus, Kostakioi Artas, 

47100 Arta Greece 
 
 

In the current study cineole, linalool and limonene (monoterpenes) was used 
against Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae) and Acanthoscelides 
obtectus (Say) (Coleoptera: Bruchidae), two important pests of stored products, in 
order to determine their toxicity. Furthermore, the join action of glutathione S-
transferase (GST) inhibitor (diethylmaleate) with the monoterpenes was also 
investigated under laboratory conditions. 

According to our bioassays data, the effect depended on the monoterpene 
used, and varied with the insect species tested. In general, the present of 
diethylmaleate increase the toxicity of monoterpenes.  

In the light of the observations described herein, further study is demanded in 
order to elucidate undoubtedly the joint insecticidal contribution of more chemical 
constituents.  
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Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της ακαρεοπανίδας 
αποθηκευµένων γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα 

 
Ν.Ε. ΠΑΛΥΒΟΣ και Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντοµολογίας, 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα 
 
 

Η παρούσα εργασία αφορά τη µελέτη της ποσοτικής και ποιοτικής σύνθεσης 
της ακαρεοπανίδας που ευρέθη σε δείγµατα αποθηκευµένων γεωργικών προϊόντων 
στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό έγινε συλλογή 1073 δειγµάτων αποθηκευµένων 
προϊόντων από 34 Νοµούς της Ελλάδας. Τα συλλεχθέντα δείγµατα προέρχονταν 
από τις εξής κατηγορίες αποθηκευτικών χώρων : αποθήκες ενώσεων αγροτικών 
συνεταιρισµών, αγροτικές αποθήκες, εµπορικές αποθήκες, κυλινδρόµυλους και σιλό. 
Οι δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν περιελάµβαναν τις εξής κατηγορίες 
προϊόντων: α) ζωοτροφές, β) άλευρα-υποπροϊόντα άλεσης, γ) βρώσιµα προϊόντα, δ) 
διάφορα προϊόντα και ε) υπολείµµατα προϊόντων. 
 Από το σύνολο των δειγµάτων που εξετάστηκαν ένα ποσοστό της τάξης του 55% 
έφεραν προσβολή από ακάρεα. Το υψηλότερο ποσοστό προσβολής (65,3%) ευρέθη 
στα δείγµατα των αποθηκών Ε.Α.Σ., ενώ το χαµηλότερο παρατηρήθηκε στα δείγµατα 
των κυλινδρόµυλων (45,7%). Ο µεγαλύτερος βαθµός προσβολής παρατηρήθηκε στα 
δείγµατα των αποθηκών Ε.Α.Σ. και των εµπορικών αποθηκών. Σε όλους σχεδόν τους 
αποθηκευτικούς χώρους που εξετάστηκαν το µεγαλύτερο ποσοστό προσβολής αλλά 
και τον µεγαλύτερο βαθµό προσβολής είχαν τα δείγµατα της κατηγορίας των 
υπολειµµάτων. 

Κατά την εξέταση των δειγµάτων ευρέθησαν συνολικά 67 taxa ακάρεων 
(Πίνακας 1.). Από αυτά, 8 είδη αποτελούν νέες καταγραφές για την ελληνική 
ακαρεοπανίδα [Acarus gracilis Hughes, Acarus immobilis Griffiths, Caloglyphus 
oudemansi (Zachvatkin), Suidasia medanensis Oudemans, Tyrophagus perniciosus 
Zachvatkin, Kleemania plumigera Oudemans, Cheyletus baloghi Volgin, Cheyletus 
polymorphus Volgin] και 5 είδη απαντώνται για πρώτη φορά σε αποθηκευµένα 
προϊόντα στη χώρα µας [Tyrophagus similis Volgin, Blattisocius mali (Oudemans), 
Amblyseius barkeri (Hughes), Cheyletus cacahuamilpensis Baker, Storchia robustus 
Oudemans].    

Στην τάξη Astigmata ευρέθησαν 22 taxa τα οποία ποσοτικά ξεπερνούν το 92% 
του συνολικού αριθµού συλλεχθέντων ακάρεων. Το είδος Lepidoglyphus destructor 
(Schrank), ευρέθη κυρίαρχο και στους πέντε τύπους αποθηκευτικών χώρων που 
εξετάστηκαν. Τα είδη Tyrophagus putrescentiae (Schrank) και Acarus siro L. 
καταγράφηκαν σε όλες τις κατηγορίες αποθηκευτικών χώρων είτε ως κυρίαρχα, είτε 
ως σηµαντικά. Από τα αρπακτικά το είδος Cheyletus malaccensis Oudemans 
κατεγράφη ως το πολυπληθέστερο και πιο συχνά απαντώµενο είδος της οικογένειας 
Cheyletidae.  
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Πίνακας 1. Κατάλογος των ευρεθέντων taxa 

Astigmata Prostigmata Mesostigmata Cryptostigmata 
Haplochthonius sp. Acarus gracilis Acarophenax tribolii  Amblyseius barkeri  

Ameroseiidae Paleosomata Acarus immobilis Acaropsis docta 
Androlaelaps casalis 
casalis Acaropsis  sollers Acarus siro  

Bdellidae Aleuroglyphus ovatus Blattisocius keegani   
Anoetidae Caligonellidae  Blattisocius mali 
Caloglyphus oudemansi 

 

 

Tyrophagus similis Pseudotriophtydeus vegei 
 

Raphignathidae  

 Tenuipalpidae 

Tydeus sp. 

 Chelacheles sp. Blattisocius tarsalis  
Caloglyphus sp. Gamasellodes sp. Cheletomorpha lepidopterorum  

Cheyletus aversor  Carpoglyphus lactis Kleemannia plumigera  
 Chortoglyphus arcuatus Cheyletus baloghi  Kleemannia plumosus 

Ctenoglyphidae Laelapidae Cheyletus cacahuamilpensis  
Parasitidae  Dermatophagoides farinae Cheyletus eruditus 

 Uropodina Glycyphagus domesticus Cheyletus malaccensis 
 Gohieria fusca Cheyletus polymorphus  
  Lepidoglyphus destructor Cheyletus trux 
 Rhizoglyphus echinopus Cunaxa setirostris 

Rhizoglyphus sp. Eupodidae   
Ker sp.  Suidasia medanensis 

  Suidasia nesbitii  Lorryia nesziyyonensis 
Lorryia sp. Tyrophagus longior   
Neopronematulus sp.  Tyrophagus perniciosus  

Tyrophagus putrescentiae  Pseudocheyletidae  
  

 Pyemotes sp.  
 Pygmephoridae   
  
   Storchia robustus  

Tarsonemus granarius     
  

 Tetranychidae   
  Tydeus kochi   

   
 
 

-------------- 
 
 

In the present study a faunistic survey was conducted in the Greek 
storehouses during the six years study period extended from 2000 to 2005. A total of 

A qualitative and quantitative survey of the mites of stored 
agricultural products in Greece 

 
N.E. PALYVOS and N.G. EMMANOUEL 

 
Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology, 

Agricultural University of Athens, 75 Iera Odos, 11855 Athens 
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1073 samples were taken from 34 different counties. The survey was conducted on 
grains (wheat, maize, oat, barley), flour, bran, manufactured agricultural foodstuffs, 
dried fruits (figs, raisins), residues and dust, stored in varying quantities in five types 
of storage facilities (Stores of Agricultural Cooperative Unions, Farm Stores, 
Commercial Stores, Flour Mills and Silos). Approximately 55% of the samples 
examined carried mite infestations and 67 taxa of mites were identified belonging to 
fifteen families and four orders. Eight species of mites were new to mite fauna of 
Greece [Acarus gracilis Hughes, Acarus immobilis Griffiths, Caloglyphus oudemansi 
(Zachvatkin), Suidasia medanensis Oudemans, Tyrophagus perniciosus Zachvatkin, 
Kleemania plumigera Oudemans, Cheyletus baloghi Volgin, Cheyletus polymorphus 
Volgin] and five species were recorded for the first time in Greek stored products 
[Tyrophagus similis Volgin, Blattisocius mali (Oudemans), Amblyseius barkeri 
(Hughes), Cheyletus cacahuamilpensis Baker, Storchia robustus Oudemans]. The 
species  Lepidoglyphus destructor (Schrank), Tyrophagus putrescentiae (Schrank) 
and Acarus siro L. were found to be dominant or intermediate in all types of storage 
facilities examined. Cheyletus malaccensis Oudemans was the most common 
predatory mite. The highest percentage of infestation recorded in the samples from 
Stores of Agricultural Cooperative Unions. Residue-type materials had the highest 
degree and percentage of infestation. 
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Aedes albopictus : monitoring program in Serres Prefecture 
 

I. VOUTSINA and G. KARAGIANNIDIS 
 

Center for Mosquito Abatement and Civic Protection  
of the Prefecture of Serres – Greece 

62100- PROVATAS – SERRES – GREECE 
Email: mosquitoes@ser.forthnet.gr  

 
 

Due to its medical importance, Aedes albopictus was our research program’s 
subject during 2007 mosquito control program. 

The recent opening of the borders between Balkan countries made us assume 
that this might be the cause of Ae.albopictus invasion in our Prefecture.  

On the other hand a research group was organized by EMCA on Asian Tiger 
Mosquito as almost every country in Europe announced its presence. Our Center 
joined this group. Oviposition traps were used in specific sampling stations. The 
criterion for choosing these stations was whether vehicles coming from foreign 
countries were stopping for  control. These places were:  

1) At Promachon Customs near the tracks parking. 
2) At Serres Customs where vehicles are stopped to be checked 
3) At Greek Sugar Industry  plants. 

 
Oviposition traps were posted in every station.  
The traps were checked once a week and the eggs derived, were placed into 

breeders to hatch. Also habitants near these stations were asked every time whether 
they had mosquito nuisance early in the morning or late at night, when this species is 
activated. 

 
After a few weeks the first eighteen eggs were found in Promachon, on July 

26th. After hatching the CMAPS announced the presence of Aedes albopictus to the 
National School of Public Heath and to the apposite offices of the Ministry of Health. 
At the same time adulticides were used in the border area for prevention reasons. No 
complains for mosquito biting early in the morning or late at night was declared to our 
center. 

In the mean time samples of water in used tires were checked all over the 
Prefecture for the presence of Aedes albopictus larvae. Fortunately no such larvae 
were found. As already known the elimination of natural breeding sites of Aedes 
albopictus is the best way of its control together with adulticides.  

Our goal for the future is to eliminate natural breeding sites of Asian Tiger 
mosquito, to continue this monitoring program, and expand it in cooperation with our 
Bulgarian neighbors. Taking into account the recent Chikungunya outbreak in 
Ravenna and Emilia Romana (Italy) such a program should be applied to the north – 
west part of Greece. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΚΑΙ AΛΛΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
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Στελέχη του Beauveria bassiana και Metarhizium anisopliae 
προερχόµενα από εδάφη ελαιώνων µε εντοµοκτόνο δράση  

για νύµφες και ενήλικες Tephritidae εντόµων. 
 

C. SANTIAGO-ALVAREZ, I. ELDESOUKI ARAFAT and E. QUESADA-MORAGA 
 

Cátedra de Entomología Agrícola. Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. 
E.T.S.I.A.M. Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales. Edifico C4, 14071 Córdoba, España. 

 e-mail: cr1saalc@uco.es  
 
 

Οι εντοµοπαθογόνοι µύκητες συγκροτούν µέρος της µικροβιακής χλωριδας του 
εδάφους, φυσικού ή καλλιεργηµένου.  

Κατά τη διάρκεια ευρείας αναζήτησης σε περιοχή της Ανδαλουσίας συλλέξαµε 
61 δείγµατα από εδάφη ελαιώνων. 43 (70,49 %) από αυτά περιείχαν 
εντοµοπαθογόνους µύκητες, σε 29 των οποίων βρέθηκε µόνο Beauveria bassiana 
(47,54 %), σε 5 µόνο Metarhizium anisopliae (8,20 %) και στα 9 αποµένοντα και τα 
δύο ειδη (14.75 %). 

Ολα τα στελέχη που αποµονώθηκαν, 38 του B. bassiana και 14 του M. 
anisopliae, αποδείκτηκαν παθογόνα για τις νύµφες του Ceratitis capitata, 
εφαρµοσµένα στην δόση 1x108 κονίδια/ml σε προνύµφες 3ου σταδίου σε υπόστρωµα 
νύµφωσης, (στείρα άµµος), µε ενα βαθµό υγρασίας -0,01 MPa (9 % β/β) και 
θερµοκρασία 25 ºC. Χωρίς άλλο, η τοξικότητα, το ποσοστό νυµφών µε µυκητίασεις, 
ποικίλαν σηµαντικά,  µεταξύ 3 και 74 %. 

Η εντοµοκτόνος δράση των στελέχων µεγαλύτερης τοξικότητας, EAMa01/26-
Su (53,3 ± 8,8 %), EAMa00/19-Su (56,7 ± 3,3 %) και EAMa01/158-Su (73,3  ± 6,7 
%), αναφερόµενα στο M. anisopliae, προσδιορίθηκε µε τρεις δόσεις, 1x106, 1x107 και 
1x108 κονίδια/ml, εφαρµοσµένα σε υπόστρωµα νύµφωσης σε τρεις διαφορετικές 
υγρασίες, -0,1 MPa (5 % β/β), -0,01 MPa (9 % β/β) και -0,0055 MPa (13 % β/β) και 
θερµοκρασία 25 ºC βαθµών. Σε όλες τις περίπτωσεις, το ποσοστό νυµφών µε 
µυκητιάσεις αυξάνει σε γραµµική σχέση µε τη δόση, ωστόσο για καθε δόση το 
ποσοστό αυτό µειώνεται σε γραµµική σχέση µε την υγρασία. Παρόµοια σχέση, µε τη 
δόση και την υγρασία, παρουσιάζει το ποσοστό ενηλίκων που πεθαίνουν από 
µυκητιάσεις, από αυτά που εκκολάπτονται µετά τις πειραµατικές διεργασίες. 

Από την άλλη πλευρά, µε το πλέον τοξικό στέλεχος EAMa01/158-Su, 
πραγµατοποιήθηκαν βιοδοκιµές µε µία δόση, 1x108 κονίδια/ml, εφαρµοσµένη σε 
υπόστρωµα νύµφωσης σε τέσσερις θερµοκρασίας 15, 20, 25 y 30 ºC και τρεις 
διαφορετικές υγρασίες, -0,1 MPa (5 % β/β), -0,01 MPa (9 % β/β) και -0,0055 MPa (13 
% β/β). Η εντοµοκτόνος δράση που παρατηρήθηκε είναι σε γραµµική σχέση µε τη 
θερµοκρασία και για καθε θερµοκρασία είναι σε σχέση αντίστροφα ανάλογη µε την 
υγρασία. 
 
 

-------------- 
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Isolates of Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae from 
olive grove soils with insecticidal activity against pupae and adults 

of Tephritidae 
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Cátedra de Entomología Agrícola. Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. 
E.T.S.I.A.M. Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales. Edifico C4, 14071 Córdoba, Spain. 
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Entomopathogenic fungi found in soils from either natural or cultivated areas 
are part of the soil microbiota. 

After carrying out an Andalusian-wide survey, 61 soil samples were collected 
from olive groves. Among them, 43 (70.5 %) harboured Entomopathogenic Funfi 
(EF),  with 29 soil samples yielding B. bassiana (47.5%), 5 yielding M. anisopliae 
(8.2%), and 9 soil samples (14.8%) harbouring both fungi. 

All the isolates obtained, 38 from B. bassiana and 14 from M. anisopliae, were 
pathogenic to Ceratitis capitata pupariating third instar larvae when inoculated to 
sterile sand at a dose of 1x108 conidia/ml at 25 ºC and -0,01 MPa (9 % p/p) water 
potential. However, there was a wide range of virulence among isolates, with 
percentage puparia mycosis varying from 3.3 to 73.3 %.  

The insecticidal activity of the most virulent isolates, EAMa 01/26-Su (53,3 ± 
8,8 %), EAMa 00/19-Su (56,7 ± 3,3 %) and EAMa01/158-Su (73,3 ± 6,7 %), all 
belonging to M. anisopliae, was further determined using three doses 1x106, 1x107 y 
1x108 conidia/ml at 25ºC at three water potential regimes, -0,1 MPa (5 % p/p), -0,01 
MPa (9 % p/p) and -0,0055 MPa (13 % p/p). In all cases, the mycosis percentage 
was directly related to the dose, while for each dose, it was inversely related to the 
soil water content. This effect of the dose and the soil water content was also 
observed for the mortality rate of adults emerging from treated pupae.  

The most virulent isolate, EAMa01/158-Su, was selected to be applied as 
above at a dose 1x108 conidia/ml, under four temperature, 15, 20, 25 y 30 ºC, and 
three humidity regimes, -0,1 MPa (5 % p/p), -0,01 MPa (9 % p/p) y -0,0055 MPa (13 
% p/p), which again demonstrated both the direct relationship between mortality and 
temperature and the inversely related one between mortality and soil water content 
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Χρήση µη χηµικών µεθόδων καταπολέµησης των νηµατωδών 
Meloidogyne sp. στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες της Ελλάδας  

µε έµφαση στη βιολογική καταπολέµηση 
 

Στο πλαίσιο αυτό αξιολογήθηκε ο µύκητας Pochonia chlamydosporia, ως µόνη 
µέθοδος καταπολέµησης των κοµβονηµατωδών ή σε συνδυασµό µε την εναλλαγή 
καλλιέργειας (αµειψισπορά) ευαίσθητης µε ανθεκτική στους νηµατώδεις ντοµάτα2. Ο 
µύκητας πολλαπλασιάστηκε τεχνητά στο εργαστήριο από µία αποµόνωση από το 
Rothamsted, UK και εφαρµόσθηκε αναµιγνύοντας χλαµυδοσπόρια σε όγκο 3 lt 
χώµατος της ριζόσφαιρας. Οι µετρήσεις των πληθυσµών των νηµατωδών στις 
επεµβάσεις µε τον µύκητα δεν διέφεραν στατιστικά από τις αντίστοιχες του µάρτυρα.  

Ι.Ο. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ1 και Ε.Α. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ2 
 

1Γ.Π.Α., Τµήµα Επιστήµης της Φυτικής Παραγωγής, Εργ. Ζωολογίας & Εντοµολογίας, Ιερά Οδός 75, 
11855, Αθήνα 

2ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών, ΤΘ 2228, 71003, Ηράκλειο Κρήτης 
 
 

Οι νηµατώδεις του γένους Meloidogyne ευθύνονται για ένα από τα 
σοβαρότερα προβλήµατα φυτοπροστασίας των θερµοκηπιακών καλλιεργειών στην 
Ελλάδα.  Η απαγόρευση της χρήσης του βρωµιούχου µεθυλίου, καθώς  και οι 
αυξανόµενοι περιορισµοί στην εφαρµογή οργανοφωσφορικών και καρβαµιδικών 
νηµατωδοκτόνων, αφήνουν ελάχιστες επιλογές για µια αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
τους1. Για τους λόγους αυτούς, την τελευταία δεκαετία πραγµατοποιήθηκαν 
πειράµατα σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες στην Κρήτη, στην Κυπαρισσία και στη 
Θεσσαλονίκη σε καλλιέργειες ντοµάτας και αγγουριού µε σκοπό τη δοκιµή βιολογικών 
παραγόντων σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση µη χηµικών µεθόδων καταπολέµησης 
νηµατωδών όπως ανθεκτικές ποικιλίες και ηλιοαπολύµανση.   

Επιπλέον χρησιµοποιήθηκε ένα βιολογικό σκεύασµα το οποίο περιείχε σπόρια 
του βακτηρίου Bacillus firmus το οποίο αποµονώθηκε από έναν καλλιεργούµενο αγρό 
στο Ισραήλ3. Το σκεύασµα εκτός από σπόρια του βακτηρίου, περιείχε προσθετικές 
ουσίες φυτικής και ζωικής προέλευσης. Εφαρµόσθηκε ως σκόνη στη σειρά φύτευσης, 
10 εκ. εκατέρωθεν αυτής και σε δόση 50, 70 και 90 γρ. ανά τρέχον µέτρο. Παράλληλα 
µε την αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος στους κοµβονηµατώδεις µετρήθηκε και 
η επίπτωση που είχε στο µέγεθος και στη δράση της εδαφικής µικροχλωρίδας4.  Το 
σκεύασµα αυτό χρησιµοποιήθηκε σε συνδυασµό µε ηλιοαπολύµανση και 
καταγράφηκε ο συνεργισµός της δράσης τους όταν το βιονηµατωδοκτόνο 
εφαρµόστηκε πριν την ηλιοαπολύµανση ή αµέσως µετά ώστε να αξιολογηθεί η 
επίπτωση των υψηλών θερµοκρασιών κατά την ηλιοαπολύµανση στην επιβίωση του 
βιολογικού παράγοντα. Η αποτελεσµατικότητα του βιονηµατωδοκτόνου όταν αυτό 
χρησιµοποιήθηκε µόνο του υστερούσε σε σύγκριση µε τον χηµικό µάρτυρα, ωστόσο 
παρουσίασε ίδιο επίπεδο µείωσης των κοµβονηµατωδών είτε στο έδαφος είτε στις 
ρίζες των φυτών όταν συνδυάστηκε µε ηλιοαπολύµανση. 

Ένα άλλο σκεύασµα το οποίο περιείχε το µύκητα Paecilomyces lilacinus (φυλή 
251) αξιολογήθηκε είτε µόνο του είτε σε συνδυασµό µε ηλιοαπολύµανση για την 
καταπολέµηση των κοµβονηµατωδών σε θερµοκηπιακή καλλιέργεια αγγουριού. Ο 
µύκητας αυτός αποτελεί το βασικό συστατικό ενός καινούριου βιονηµατωδοκτόνου το 
οποίο έχει ήδη πάρει έγκριση σε ορισµένες χώρες για χρήση σε θερµοκηπιακές 
καλλιέργειες κηπευτικών. Εφαρµόστηκε ως υδατικό διάλυµα κονιδίων  στις θέσεις 
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φύτευσης 14 ηµέρες πριν την µεταφύτευση, ως ριζοπότισµα στα νεαρά φυτάρια την 
ηµέρα της µεταφύτευσης και 14 ηµέρες µετά την µεταφύτευση. Παρατηρήθηκε 
περίπου 50% µείωση του αριθµού των νηµατωδών στο έδαφος 90 ηµέρες µετά την 
µεταφύτευση σε σύγκριση µε τον µάρτυρα5. Το επίπεδο καταπολέµησης των 
νηµατωδών µετά από καταµέτρηση αυτών που παρασιτούσαν τις ρίζες των φυτών 
βρέθηκε να είναι παρόµοιο µε αυτό του χηµικού µάρτυρα.  

Η αµειψισπορά ευαίσθητου (ντοµάτα) µε ανθεκτικό φυτό ή µη ξενιστή (ντοµάτα 
ή πιπεριά) για µία καλλιεργητική περίοδο µπορεί να µειώσει τους πληθυσµούς των 
νηµατωδών στα ίδια επίπεδα µε την εφαρµογή οργανοφωσφορικών ή καρβαµιδικών 
νηµατωδοκτόνων σε ευαίσθητες καλλιέργειες. Επειδή όµως η µία καλλιεργητική 
περίοδος ήταν συχνά ανεπαρκής θα πρέπει να καλλιεργούνται ανθεκτικά φυτά/µη 
ξενιστές για περισσότερες  καλλιεργητικές περιόδους ή η αµειψισπορά να 
συνδυάζεται µε εφαρµογή οργανοφωσφορικών/καρβαµιδικών σκευασµάτων µόνο 
στις ευαίσθητες καλλιέργειες2,6. Απαραίτητη όµως είναι η ταυτοποίηση των 
πληθυσµών των κοµβονηµατωδών σε είδος και παθότυπο για την επιλογή των 
κατάλληλων φυτών (ανθεκτικών ή µη ξενιστών) που θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν σε εναλλαγή καλλιέργειας.  

Παγκοσµίως η βιολογική καταπολέµηση των νηµατωδών βρίσκεται ακόµα σε 
ερευνητικό στάδιο. Οι µικροοργανισµοί που αξιολογήθηκαν, µολονότι θεωρούνται ως 
οι πλέον αποτελεσµατικοί, δεν έχουν τύχει ευρείας αποδοχής από τις εταιρείες µε 
σκοπό την µαζική παραγωγή και διάθεση τους στην αγορά. Επειδή η 
αποτελεσµατικότητά τους είναι εµφανής µόνο σε µικρές πυκνότητες νηµατωδών είναι 
οικονοµικά συµφέρουσα η χρήση τους µόνο εφ’ όσον θα αποβλέπει στη µακροχρόνια 
δηµιουργία ενός συστήµατος φυσικού ελέγχου (suppressive soil), και δεν πρέπει να 
θεωρηθούν ως αντικατάστατα των χηµικών. Είναι πλέον κατανοητό ότι η πρακτική 
που βασιζόταν στην “εύκολη” λύση της εφαρµογής χηµικών, µελλοντικά θα 
αντικατασταθεί µε συνδυασµό µεθόδων µικρότερης αποτελεσµατικότητας και πιθανόν 
υψηλότερου κόστους.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1Noling, J.W. and Becker, J.O., 1994. Suppl. J.  Nematol. 26: 4S, 573-586. 
2Tzortzakakis, E.A. and Petsas, S.E., 2003. Pest Manag Science 59: 1311-1320. 
3Keren-Zur, M. et al., 2000. In: Pests and Diseases, Volume І. Proceedings of the Brighton 
Crop Protection Conference. Brighton, UK. pp. 47-52.  
4Giannakou, I.O., Karpouzas, D.G. and Prophetou-Athanasiadou, D., 2004. Appl. Soil 
Ecol. 26: 69-79. 
5Anastasiadis, I.A. Giannakou, I.O., Prophetou-Athanasiadou, D.A. and Gowen, S.R. 
2007. Crop Prot. (in press). 
6 Tzortzakakis, E.A., Phillips, M.S. and Trudgill, D.L. 2000. Nematropica 30: 167-175. 
 
 
ABSTRACT 

Root-knot nematodes constitute one of the main problems for protected crops in 
Greece. With the recent ban of methyl bromide several other control methods have 
been investigated, mainly biocontrol agents combined with other non-chemical 
control methods. In a greenhouse experiment the efficacy of a laboratory-grown 
strain of Pochonia chlamydosporia was estimated against root-knot nematodes on a 
rotation of susceptible and resistant tomato cultivars. Several experiments were 
conducted to investigate the biological control potential of the formulated products 
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containing Bacillus firmus spores or Paecilomyces lilacinus conidia in greenhouse. 
The above products were used either as a stand- alone method or combined with soil 
solarization.  Their efficacy on nematode populations and influence on the activity 
and growth of rhizosphere microflora are discussed. 
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Επίδραση δευτερογενών µεταβολιτών του Citrus aurantium στη 
βιωσιµότητα των Bactrocera oleae και Ceratitis capitata 

 (∆ίπτερα: Tephritidae). 
 

Η. ΣΙΣΚΟΣ, Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ και Β. ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ 
 

Εργ. Χηµικής Οικολογίας και Φυσικών Προϊόντων, Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», 
 Αγ. Παρασκευή, 15310 Αττικής. mkonstan@bio.demokritos.gr 

 
 

Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί µεγάλο ενδιαφέρον για τα φυτικά 
εντοµοκτόνα ως εναλλακτικές λύσεις των συνθετικών χηµικών εντοµοκτόνων για τη 
διαχείριση επιβλαβών εντόµων, επειδή αποτελούν µικρότερη απειλή για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία (Isman, 2006). Στα πλαίσια της αναζήτησης 
νέων βιολογικά ενεργών ενώσεων έχουν εντοπιστεί δευτερογενείς µεταβολίτες από 
εσπεριδοειδή οι οποίοι παρουσιάζουν εντοµοκτόνο δράση ενάντια σε διάφορα είδη 
∆ίπτερων και Κολεόπτερων (Abbassy et al. 1979, Sheppard 1984,  Salvatore et al. 
2004). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης εκχυλισµάτων 
καρπών, φύλλων και βλαστών νεραντζιάς, Citrus aurantium (L.) (Rutaceae) , στη 
θνησιµότητα δίπτερων ενηλίκων εντόµων (∆ίπτερα: Tephritidae). Η σηµαντική δράση 
των καρπών οδήγησε στην περαιτέρω χηµική ανάλυσή τους, έτσι ώστε να 
προσδιοριστούν οι ενεργοί δευτερογενείς µεταβολίτες που περιέχουν. Βρέθηκε ότι η 
δραστικότητα των καρπών περιορίζεται στη φλοίδα του καρπού και ότι οι 
βιοδραστικές ουσίες λαµβάνονται µετά από εκχύλιση µε πετρελαϊκό αιθέρα. Στη 
συνέχεια ελέγχθηκε η τοξικότητα του εκχυλίσµατος του πετρελαϊκού αιθέρα στο δάκο 
της ελιάς, Bactrocera oleae (Gmelin) και στη µύγα της Μεσογείου, Ceratitis capitata 
(Wiedermann), σε διαφορετικές δόσεις και συγκεντρώσεις, µε τη βοήθεια βιοδοκιµών 
όπως η τοπική εφαρµογή και η επαφή και προσδιορίστηκαν τα LD50 και LC50 
αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στην τοξικότητα του εκχυλίσµατος σε 
επίπεδο φύλου µόνο στην περίπτωση της µύγας της Μεσογείου όπου τα θηλυκά είναι 
πιο ανθεκτικά από τα αρσενικά. Συγκεκριµένα στη βιοδοκιµή της τοπικής εφαρµογής  
στο B. oleae µετά από 96 ώρες οι δόσεις που χρειάζονται για να θανατωθεί το 50% 
των εντόµων είναι 44.8 and 40.1 µg/έντοµο και για την περίπτωση του Ceratitis 
capitata είναι 38.8 and 67.8 µg/έντοµο για τα αρσενικά και θηλυκά αντίστοιχα. Οι 
συγκεντρώσεις που είναι απαραίτητες για το LC50 µετά από 72 ώρες στη βιοδοκιµή 
επαφής στο B. oleae είναι 19.1 and 18.1 µg/cm2  και για το C. capitata είναι 72.6 and 
147.1 µg/cm2 για τα αρσενικά και θηλυκά αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 
θνησιµότητα είναι δοσο-εξαρτώµενη καθώς και ότι η µύγα της Μεσογείου εκδηλώνει 
µεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση µε το δάκο της ελιάς.  

Ο καθαρισµός του εκχυλίσµατος του πετρελαϊκού αιθέρα της φλοίδας του 
νεραντζιού, συνεχίστηκε µε κλασµάτωση σε χρωµατογραφία στήλης, 
χρησιµοποιώντας διαλύτες µε βαθµιαία αυξανόµενη πολικότητα. Συλλέχθηκαν τρία 
κλάσµατα εκ των οποίων µόνο ένα είχε εντοµοκτόνο δράση. Ο συνδυασµός του 
ενεργού κλάσµατος µε ένα από τα ανενεργά οδήγησε στην αποκατάσταση της 
συνολικής δραστικότητας, ίσης µε αυτή του αρχικού εκχυλίσµατος, γεγονός που 
οδηγεί στην ύπαρξη συνεργιστικότητας  των τοξικών µεταβολιτών. Με τη 
χρησιµοποίηση σύγχρονων αναλυτικών µεθόδων (FTIR, MS, 1HNMR) 
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πραγµατοποιήθηκε ο χαρακτηρισµός της χηµικής δοµής των τοξικών µεταβολιτών 
του πιο ενεργού κλάσµατος, που εντάσσονται στην οµάδα των κουµαρινών και 
φουρανοκουµαρινών. 
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Insecticidal activity of Citrus aurantium secondary metabolites 
against adults of Bactrocera oleae and Ceratitis capitata  

E. SISKOS, M. KONSTANTOPOULOU and B. MAZOMENOS 

Chemical Ecology & Natural Products Laboratory, NCSR “Demokritos”, P.O Box 60228,  
153 10 Aghia Paraskevi, Attikis, Greece 

 
 

Botanical insecticides have long been touted as attractive alternatives to 
synthetic chemical insecticides for pest management because botanicals reputedly 
pose little threat to the environment or to human health (Isman, 2006). In the search 
for new bioactive compounds secondary metabolites from citrus plants have been 
isolated that show insecticidal activity against several Coleopteran and Dipteran 
species (Abbassy et al., 1979; Sheppard, 1984; Salvatore et al., 2004). 

The current study focused on the effect of solvent extracts from Citrus 
aurantium (L.) (Rutaceae) fruits, leaves and shoots against adults of dipterans. The 
extract of fruit tissues indicated that bioactivity was limited to the petroleum ether 
extract of flavedo and this activity was significantly higher than that of the whole fruit 
extract. The secondary metabolites present in the petroleum ether extract of the 
peels, were evaluated for toxicity on olive fly (Bactrocera oleae) and Mediterranean 
fruit fly (Ceratitis capitata) adults. Topical application and Petri dish residual exposure 
bioassays revealed that the petroleum ether extract was toxic to B. oleae and C. 
capitata adults. Mortality induced by the extract peaked at 80%, 96 h post-treatment. 
Topical application and Petri dish residual exposure bioassays showed that B. oleae 
flies were more susceptive than C. capitata ones. Female B. oleae are equally 
susceptible to males, but female C. capitata are more tolerant than males. Doses 
inducing 50% mortality (LD50), after 96 h in topical application bioassays, on B. oleae 
were 44.8 and 40.1 µg/insect for males and females respectively, and for C. capitata 
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were 38.8 and 67.8 µg/insect for males and females respectively. Concentrations 
required for LC50 after 72 h in Petri dish residual exposure bioassays on B. oleae 
were 19.1 and 18.1 µg/cm2 for males and females respectively, and for C. capitata 
were 72.6 and 147.1 µg/cm2 for males and females respectively. Column 
chromatography fractionation of the petroleum ether peel extract with a solvent 
system of increasing polarity resulted in three fractions with only one having 
insecticidal activity. When the active fraction was combined with one of the inactive 
ones, complete activity was restored, equal to the original extract, establishing thus 
the occurrence of synergism in the compounds. Considering the data obtained from 
FTIR, MS and 1HNMR studies the isolated pure compounds of the most active 
fraction were placed among coumarins and furanocoumarins. 
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∆ιαχείριση και έλεγχος των από εδάφους δολωµατικών ψεκασµών 
στο πλαίσιο του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης  

του ∆άκου της Ελιάς Βactrocera oleae (Gmelin)  
(Diptera: Tephritidae) µε χρήση GPS-GIS.  
Εµπειρία 3 χρόνων στο Νoµό Φωκίδας. 

 
Ν. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ1, Ι. ΚΑΪΛΗΣ1, Μ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ2, ∆. ΓΚΙΛΠΑΘΗ2 και Α. ΙΩΑΝΝΟΥ2 

 
1Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας, ∆/νση Γεωργίας, ∆ιοικητήριο, 33 100, ΑΜΦΙΣΣΑ,  

2Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Συγγρού 150, 
176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. 

 
 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) σε συνεργασία 
µε τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (36 ∆/νσεις Γεωργίας) των ελαιοκοµικών νοµών 
της Ελλάδας εφαρµόζει Πρόγραµµα Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς 
Βactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) µε χρήση δολωµατικών ψεκασµών. 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, κατά τα έτη 2004-2006, στο Νοµό Φωκίδας, 
χρησιµοποιήθηκαν συστήµατα καταγραφής των ιχνών διέλευσης των ψεκαστικών 
µηχανηµάτων. Με τη χρήση κατάλληλου λογισµικού, τα ίχνη αυτά απεικονίζονταν και 
προβάλλονταν πάνω σε ψηφιοποιηµένους και γεωαναφερµένους χάρτες των 
ψεκαζοµένων περιοχών. Στόχος της τεχνικής αυτής ήταν ο καλύτερος έλεγχος της 
ορθής εφαρµογής των ψεκασµών, η βελτίωση των ψεκασµών και η ελαχιστοποίηση 
της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

Ο άµεσος εντοπισµός των προβληµάτων έδωσε τη δυνατότητα της µελέτης και 
της αντιµετώπισής τους µε αποτέλεσµα να µην εγκαταλείπονται αψέκαστες εκτάσεις, 
να µην προκύπτουν αλληλοεπικαλύψεις, να γίνεται παρέµβαση στην ταχύτητα 
µετακίνησης των ψεκαστικών µηχανηµάτων κατά τη διάρκεια του ψεκασµού και να 
εφαρµόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκτόξευσης του ψεκαστικού υγρού ώστε να 
κατευθύνεται προς τα ελαιόδεντρα µε ελαχιστοποίηση της διασποράς προς το 
περιβάλλον.  

Το αποτέλεσµα ήταν µια πολύ καλή εικόνα της ποιότητας της εκτελεσθείσας 
εργασίας, όσον αφορά το σύνολο των σηµείων διέλευσης του µηχανήµατος 
(διαδροµή – επιφάνεια), την ταχύτητα µετακίνησής του και το συνολικό χρόνο 
εργασίας του. 

Η τεχνική αυτή εφαρµόστηκε αρχικά (2004) σε µια επίπεδη ελαιοκοµική 
περιοχή (Ιτέας – Κίρρας – Χρισσού) 20.000 περίπου στρ. Από τις δοκιµαστικές 
εφαρµογές διαπιστώθηκε η δυνατότητα του άµεσου εντοπισµού λαθών όπως οι 
αλληλοεπικαλύψεις µεταξύ των ψεκαστικών µηχανηµάτων που εργάζονταν σε 
γειτονικές περιοχές, οι τοποθεσίες που λόγω λάθους του χειριστή του µηχανήµατος 
παρέµεναν αψέκαστες µετά το πέρας της εργασίας, καθώς και η υπερβολική 
ταχύτητα µετακίνησης και ο µικρός συνολικά χρόνος εργασίας ορισµένων 
µηχανηµάτων, που είχαν ως αποτέλεσµα τη διαφυγή προς το περιβάλλον σηµαντικής 
ποσότητας ψεκαστικού υγρού.  

Βελτιώθηκε έτσι σταδιακά η ποιότητα του ψεκασµού (οµοιόµορφη διασπορά 
ψεκαστικού υγρού), µειώθηκε η ποσότητά του, ελαττώθηκε o χρόνος εργασίας καθώς 
και ο απαιτούµενος αριθµός ψεκαστικών µηχανηµάτων για τον πλήρη ψεκασµό της 
ελαιοκοµικής περιοχής.  
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Η τεχνική αυτή τα επόµενα δύο χρόνια (2005-2006) εφαρµόστηκε σταδιακά σε 
όλη την ελαιοκοµική περιοχή του Νοµού Φωκίδας που καταλαµβάνει έκταση 60.000 
περίπου στρ.  

Κατά τη διάρκεια του 2005 και στην περιοχή που αρχικά εφαρµόστηκε, το 
γεωγραφικό αυτό σύστηµα απεικόνισης συνδέθηκε µε βάσεις δεδοµένων όπου 
καταγράφονταν και απεικονίζονταν µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού αρχικά τα 
στοιχεία των παρατηρήσεων των εντοµοπαγίδων McPhail και στη συνέχεια στοιχεία 
παρατηρήσεων από δειγµατοληψίες ελαιοκάρπου κ.λ.π.  

Τα αποτελέσµατα της προσπάθειας αυτής ήταν ο εντοπισµός των λαθών στην 
τοποθέτηση των εντοµοπαγίδων McPhail και η όσο το δυνατόν σωστότερη 
αναδιάταξή τους. Αυτό µε τη σειρά του, σε συνδυασµό µε αποτελέσµατα άλλων 
παρατηρήσεων οδήγησε στην αντικειµενικότερη εκτίµηση όσον αφορά το ακριβές 
σηµείο, την ένταση και την έκταση ανάπτυξης του δακοπλυθησµού.  

in olive orchards using GPS-GIS technology 

 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του 2006 αναπτύχθηκε η τεχνική της εµφάνισης 
στο GPS του περιγράµµατος των ορίων της έκτασης που αναλαµβάνει ο κάθε 
χειριστής να ψεκάσει.  

Άρχισε να αντιµετωπίζεται, αφενός µεν το πρόβληµα των επικαλύψεων, 
αφετέρου δε προσδιορίστηκε µε µεγάλη ακρίβεια η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού 
και η έκταση των ψεκαζοµένων περιοχών. Παράλληλα οι χειριστές, παρατηρώντας το 
µηχάνηµα, κινήθηκαν αποτελεσµατικότερα και ευκολότερα ακόµα και σε άγνωστες γι’ 
αυτούς περιοχές. 

Με την προσθήκη λοιπόν των τεχνικών αυτών ελέγχου και διαχείρισης, η 
αξιοπιστία των δολωµατικών από εδάφους ψεκασµών για την καταπολέµηση του 
δάκου της ελιάς και την προστασία του ελαιοκάρπου, φάνηκε από την εµπειρία της 
εφαρµογής της στο Ν. Φωκίδας ότι παρουσιάζει υψηλά επίπεδα ακρίβειας και 
αποτελεσµατικότητας. Η τεχνική αυτή είναι οικονοµική, φιλική προς το περιβάλλον και 
ανοίγει το δρόµο προς τη «Γεωργία Ακριβείας». 
 
 

-------------- 
 
 

Optimization and management of the ground bait applications  
for the control of Βactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) 

under the framework of the national control programme  
by the Greek Ministry of Rural Development and Food  

in the Prefecture of Fokida. 
 

Ν. SIDIROPOULOS1, Ι. ΚAILIS1, M. MICHALAKI2, D. GKILPATHI2 and Α. ΙOANNOY2 

1 Prefecture of Fokida,Directorate of Agriculture, 33 100, AMFISA,  
2Greek Ministry of Rural Development and Food, Directorate of Plant Produce Protection,    150 

Sygrou Av., 176 71 KALLITHEA 
 

Ιn the framework of national programme by the Greek Ministry of Rural 
Development and Food for the control Βactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: 
Tephritidae) in the olive orchards, the improvement of the existing system by 
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optimizing the accurate timing and implementation of the ground bait applications 
using GPS-GIS technology was applied. 

Initially the method was developed and tested in the Prefecture of Fokida in 
2004, in a pilot project in the area of ITEA and in about 2.000 (ha).The project was 
consisted of recording the movement of the tractors, their velocity and the total 
spraying time and their visualization in the geodetic maps as well as the mapping of 
the McPhail traps and the assessments of the monitoring of the olive fly. The project 
expanded in the total area of Fokida  (6.000 ha) in the following years (2005-2006). 

The main advantage of the project was the accurate spaying of the olive 
orchards, the minimization of use of pesticides, the decrease of total working time as 
well as the documentation of the monitoring the olive fly by the McPhail traps and the 
optimization of their position in olive orchards. 

This project also led to an increase of the confidence for the programme in the 
area and the education of the growers towards precision agriculture. 
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Επίδραση φυτικού εκχυλίσµατος φύλλων του δέντρου Melia 
azedarach L. στην αφίδα του λαχάνου Brevicoryne brassicae 

(Linnaeus) (Hemiptera:Aphididae). 
 

Ε. ΨΑΘΑ1, Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ-∆ΟΛΤΣΙΝΗ2, Ε. ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑ2,  
Ε. ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ1και ∆. ΖΩΑΚΗ-ΜΑΛΙΣΣΙΟΒΑ3 

 
1 Εργαστήριο Λαχανοκοµίας, Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας,  

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Νέα Κτίρια, 30200 Μεσολόγγι 
2 ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πάτρας, Εργαστήριο Φαρµακολογίας 

3 Εργαστήριο Φυτοπροστασίας, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τ.Θ. 110, 47100 Άρτα 
 
 

Στα πλαίσια αναζήτησης νέων ουσιών για τη διαχείριση επιβλαβών εντόµων 
διερευνήθηκε στην παρούσα εργασία η επίδραση εκχυλίσµατος φύλλων του δέντρου 
Melia azedarach L. (Dicotyledona: Meliaceae) στην αφίδα του λάχανου Brevicoryne 
brassicae L (Hemiptera, Aphididae). 

Νεαρά φύλλα: α) αναπτυσσόµενα (από κορυφές βλαστών) και β) πλήρως 
ανεπτυγµένα, συλλέχθηκαν από δέντρα Μελίας του προαύλιου χώρου του Τµήµατος 
Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα και αποξηράνθηκαν σε 
θερµοκρασία δωµατίου. Τα εκχυλίσµατα παρασκευάστηκαν από µικρή ποσότητα 
κονιορτοποιηµένων φύλλων, σε συσκευή soxhlet, παρουσία αιθυλικής αλκοόλης και 
χρησιµοποιήθηκαν σε πυκνότητα 5% και 1%. Η επίδραση του εκχυλίσµατος 
διερευνήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες: α) σε ενήλικα της αφίδας του λαχάνου, τα 
οποία τοποθετήθηκαν σε εµβαπτισµένα στο εκχύλισµα νεαρά φύλλα λαχάνου 
Brassica oleracea var capitata  (1 ενήλικο / φύλλο), ως προς τη θνησιµότητα και 
αναπαραγωγική τους ικανότητα και β) σε νεαρές προνύµφες 1ου σταδίου της ίδιας 
αφίδας, ως προς τη θνησιµότητα και τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου. 

Από τα αποτελέσµατα του πειράµατος προέκυψε ότι τη σηµαντικότερη 
επίδραση, στην αναπαραγωγική ικανότητα των ενηλίκων, παρουσίασαν τα 
εκχυλίσµατα από αναπτυσσόµενα και ανεπτυγµένα φύλλα πυκνότητας 5%. 
Επιπρόσθετα, η θνησιµότητα των ενηλίκων θηλυκών ατόµων που προκλήθηκε στις 
µεταχειρίσεις των εκχυλισµάτων πυκνότητας 5% ήταν άµεση (εµφανιζόµενη εντός του 
πρώτου εικοσιτετραώρου) και υπερέβαινε στο σύνολό της το 50%, ενώ σ’ αυτές µε 
πυκνότητα 1% επήλθε αργότερα και σε µικρότερα ποσοστά. Ειδικότερα, το εκχύλισµα 
από αναπτυσσόµενα φύλλα πυκνότητας 1%, ήταν το λιγότερο αποτελεσµατικό, µε 
ποσοστό θνησιµότητας ενηλίκων ατόµων της τάξης του 31,6%. 

Η διάρκεια των προνυµφικών σταδίων υπό την επίδραση πυκνών 
εκχυλισµάτων ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων φύλλων ήταν πολύ µεγαλύτερη 
σε σχέση µε τη διάρκεια ανάπτυξης των προνυµφών στο µάρτυρα. Επίσης, ο χρόνος 
ανάπτυξης των προνυµφών στις µεταχειρίσεις των εκχυλισµάτων πυκνότητας 1%, 
ήταν µεγαλύτερος από αυτόν του µάρτυρα, αλλά µικρότερος από αυτόν των 
εκχυλισµάτων 5%. Επιπλέον, διαπιστώθηκε αδυναµία ολοκλήρωσης των 
προνυµφικών σταδίων µε ορατές µορφολογικές αλλαγές. Συγκεκριµένα, τα φυτικά 
εκχυλίσµατα παρεµπόδισαν την ανάπτυξη – µεταµόρφωση του εντόµου και 
οδήγησαν στη θνησιµότητά του, µε ποσοστά  53,1% και 48,7%, καθώς και 28,6% και 
21,1% στα εκχυλίσµατα ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων φύλλων πυκνότητας 
5% και 1% αντίστοιχα.  
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας, µας επιτρέπουν να αναφέρουµε ότι, τα 
αιθανολικά εκχυλίσµατα, παρουσιάζουν στις προνύµφες του εντόµου παρεµπόδιση 
της αναπτυξής τους σε ενήλικα µε συνέπεια τον θάνατό τους ή την καθυστέρηση της 
ενηλικίωσής τους, ενώ στα ενήλικα άτοµα, παρουσιάζουν θνησιµότητα και µείωση της 
αναπαραγωγικής  τους ικανότητας. Συµπεραίνεται ότι όλα τα εκχυλίσµατα διέθεταν 
εντοµοκτόνο δράση στην αφίδα του λαχάνου Brevicoryne brassicae L., όµως 
περισσότερο δραστικό εµφανίστηκε το εκχύλισµα ανεπτυγµένων φύλλων, 
πυκνότητας 5%.  
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Effect of Melia azedarach L. (Meliaceae) leaf extracts on the aphid 
Brevicoryne brassicae (Linnaeus) (Hemiptera:Aphididae). 
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In this paper the effect of ethanol extracts from Melia azedarach L. 
(Dicotyledona: Meliaceae) leaves in adults and first stage larvae instars of 
Brevicoryne brassicae L (Hemiptera, Aphididae) under laboratory conditions was 
studied. 
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Young leaves of Brassica oleracea var capitata were immersed in 1% and 5% 
solutions of leaf extracts prepared using a soxhlet device. For our experiment one 
insect per leaf was used. As a negative control leaves without any solution previously 
applied were also used.  

Our results indicate that ethanol extracts seem to prevent growth in first stage 
larvae instars thus delaying adulthood or causing death, while in the adult individuals, 
an increased mortality rate as well as a reduction of their reproductive capability was 
observed. 
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Συµβολή του Neodryinus typhlocybae (Ashmead)  
(Hymenoptera: Dryinidae) στη βιολογική καταπολέµηση του 

Metcalfa pruinosa (Say) (Homoptera: Flatidae)  
Προκαταρκτικά στοιχεία από τους βιότοπους  

Πρεβέζης και Σερρών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το Metcalfa pruinosa (Say) είναι έντοµο µυζητικό το οποίο εµφανίστηκε για 

πρώτη φορά στην Κέρκυρα και την Πρέβεζα το 2002. Σήµερα καλύπτει πολλές 
περιοχές της Β. ∆. Ελλάδας όπου προσβάλει περισσότερα από 62 είδη φυτών όπου 
έχει εξελιχθεί σε σηµαντικό εχθρό καλλιεργούµενων και αυτοφυών φυτών. Το 
παρασιτοειδές Neodryinus typhlocybae (Ashmead) αποτελεί έναν σηµαντικό φυσικό 
εχθρό του φυτοφάγου εντόµου προσβάλλοντας τα νεαρά στάδια ανάπτυξης των 
νυµφών του. Πρόκειται για ένα πολύ δραστήριο παρασιτοειδές, το οποίο φαίνεται να 
συµβάλει αποτελεσµατικά στον έλεγχο των πληθυσµών  του M. pruinosa. Στη χώρα 
µας από την πρώτη εξαπόλυση που έγινε τον Μάιο του 2007 στην Πρέβεζα και τις 
Σέρρες ο παρασιτισµός ξεπέρασε το 50% και το 46% αντίστοιχα.  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Metcalfa pruinosa (Say) είναι έντοµο µυζητικό το οποίο έχει χώρα 
καταγωγής την Αµερικής (Dean and Baily 1961, Wilson and McPherson 1981)  Στην 
Ευρώπη εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1978 στη Λοµβαρδία της Ιταλίας (Zangheri 
and Donadini 1980) και αφού εξαπλώθηκε στη χώρα αυτή, στη συνέχεια βρέθηκε στη 
Ν. Γαλλία, τη Σλοβενία, την Κροατία, και δια µέσω των ∆αλµατικών ακτών, το 2002 
εντοπίστηκε στην Κέρκυρα και την Πρέβεζα (Drosopoulos et al 2003). Από έρευνα 
που έγινε στη χώρα µας το M. pruinosa έχει εντοπισθεί σε µεγάλους πληθυσµούς στη 
Β. Αιτωλοακαρνανία, τη Λευκάδα, την Άρτα, την Ηγουµενίτσα, τη Γουµένισσα του 
Κιλκίς, τις Σέρρες και τη Σταυρούπολη Καβάλας (Souliotis et al. 2007), όπου το 
έντοµο προσβάλει περισσότερα από 62 είδη φυτών µεταξύ των οποίων είναι η ελιά, 
τα εσπεριδοειδή, τα ακτινιδιά, τη συκιά, τη φουντουκιά, την καρυδιά, την αµυγδαλιά, 
την αχλαδιά, τη δαµασκηνιά και το αµπέλι. Βρέθηκε ακόµα σε υψηλούς πληθυσµούς 
στον πλάτανο και άλλα δενδρώδη φυτά του αστικού πρασίνου, όπως και σε πολλά 
καλλωπιστικά και αυτοφυή γεγονός που δικαιολογεί την γρήγορη διασπορά του 
(Tommasini et al. 1998) Τα συµπτώµατα από την προσβολή του M. pruinosa είναι 
τόσο η εξασθένηση, όσο η καχεκτική και υποβαθµισµένη εµφάνιση των 
προσβεβληµένων φυτών. Αιτία των συµπτωµάτων είναι η τροφική δραστηριότητα του 
εντόµου (Stefanelli et al. 1994). Όπως όλα τα έντοµα του τύπου αυτού το M. pruinosa 
τρέφεται µυζώντας χυµούς από τους οποίους ένα µέρος αποβάλλονται υπό µορφή 
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µελιτωµάτων. Αυτά καλύπτουν κλαδίσκους και φύλλα, όπου κάποια στιγµή εκεί 
επικάθονται µύκητες που προκαλούν την καπνιά προσδίδοντας το ασθενικό µαύρο 
χρώµα των προσβεβληµένων φυτών. Εκτός αυτού η καπνιά περιορίζει τη 
φωτοσύνθεση των φυτών έτσι ώστε να δείχνουν γενικό µαρασµό και κακή εµφάνιση. 
Τέλος σ’αυτή την υποβαθµισµένη όψη προστίθεται και η παρουσία της βαµβακάδας 
προϊόν των κηρωδών εκκρίσεων του εντόµου, η οποία καλύπτει όλα τα 
προσβεβληµένα όργανα των ξενιστών. 

Η βιολογία του M. pruinosa είναι σχετικά απλή αφού έχει µια γενιά το χρόνο 
και διαχειµάζει στο φλοιό των δένδρών στο στάδιο του αβγού σε διάπαυση (Zangheri 
and Donadini 1980). Περί τα µέσα Μαΐου αρχίζει σταδιακά η εκκόλαψη των νυµφών η 
οποία ολοκληρώνεται ένα µήνα µετά. Το έντοµο έχει πέντε νυµφικά στάδια τα οποία 
εντοπίζονται κυρίως στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, ενώ στη συνέχεια ένα µέρος 
από αυτά µεταναστεύει στα γύρω ποώδη φυτά. Αυτά ολοκληρώνοντας την ανάπτυξή 
τους επανέρχονται στον αρχικό ξενιστή όπου ενηλικιώνονται και αφού έλθουν σε 
σύζευξη, από τα µέσα Αυγούστου και µετά εναποθέτουν τα αβγά τους στους 
ξυλώδεις ιστούς των ξενιστών τους.  

Η αντιµετώπιση του M. pruinosa αρχικά φάνηκε να επιτυγχάνεται µε 
ψεκασµούς καλύψεως µε τη χρήση των κλασικών εντοµοκτόνων (Greatti et al. 1994) 
η µε τη χρήση αντιβιοτικών εντοµοκτόνων (Stefanelli et al. 1994, Pasini et al. 1997, 
Cornale et al. 1998). Όµως οι ψεκασµοί αυτοί δεν έδωσαν λύσεις, διότι πέρα από τη 
µειωµένη αποτελεσµατικότητά τους, η προστασία των φυτών του αστικού πρασίνου 
δεν µπορεί να στηριχθεί στη χρήση ισχυρών εντοµοκτόνων, αφού επικρατεί η γνώµη 
ότι τα εντοµοκτόνα πρέπει να µείνουν έξω από τις κατοικηµένες περιοχές. 
Προκειµένου να βρεθεί εναλλακτική µέθοδος αντιµετώπισης του M. pruinosa, 
µελετήθηκαν τα ωφέλιµα έντοµα τα οποία αποτελούν φυσικούς εχθρούς του εντόµου. 
Βρέθηκαν θηρευτικά των οικογενειών Chrysopidae, Anthocoridae, Miridae, και 
Coccinellidae, τα οποία, παρά την δραστηριότητα τους δεν µπορούν να ενταχθούν σε 
προγράµµατα βιολογικής και ολοκληρωµένης καταπολέµησης διότι έχουν πολλούς 
ξενιστές, ο πληθυσµός τους δεν είναι οµοιόµορφος στις διάφορες περιοχές και δεν 
δύνανται να περιορίσουν τους πληθυσµούς του M. pruinosa στα επιθυµητά επίπεδα 
(Greatti et al. 1994). Ερευνώντας το θέµα για την εναλλακτική αντιµετώπιση του M. 
pruinosa στη χώρα καταγωγής του, την Αµερική, βρέθηκε ο φυσικός εχθρός του, το 
ιθαγενές έντοµο Neodryinus typhlocybae (Ashmead) (Hymenoptera: Dryidae), το 
οποίο κατορθώνει να διατηρεί το φυτοφάγο σε πολύ χαµηλούς πληθυσµούς, αφού 
πρόκειται για εξειδικευµένο µονοφάγο παρασιτοειδες µε υψηλή παρασιτική ικανότητα 
(Girolami and Camporese 1994).  

To 1987 το παρασιτοειδές εισήχθη στην Ιταλία και αφού µελετήθηκε 
εργαστηριακά (Girolami et al. 1996), ένα χρόνο µετά, µε νέα εισαγωγή εξαπολύθηκε 
στην κοιλάδα του Πάδου, όπου εγκλιµατίσθηκε και εγκαταστάθηκε, ολοκληρώνοντας 
το βιολογικό του κύκλο, ακριβώς όπως στη χώρα καταγωγής του (Girolami and 
Camporese 1994, Girolami et al. 1996). Σήµερα είκοσι χρόνια µετά την πρώτη 
εξαπόλυση του στην Ιταλία το N. typhlocybae διατηρεί υπό πλήρη έλεγχο το M. 
pruinosa, έτσι όπως στη χώρα µας έγινε µε την εγκατάσταση του Cales noaki Howard 
του παρασιτοειδούς που έφερε σε βιολογική ισορροπία τον Εριώδη αλευρώδη 
(Aleurothrixus floccosus Maskell) των εσπεριδοειδών (Katsoyannos et al. 1998).  

Το ενήλικο του N. typhlocybae είναι µαύρου χρώµατος, αµφιγονικό µε εµφανή 
τα δύο φύλα, ενώ το θηλυκό εµφανίζει προαιρετική αρρενοτόκο παρθενογένεση 
(Conte 1994). Το N. typhlocybae προσβάλει τα νεαρά στάδια του M. pruinosa, τα 
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οποία αφού ακινητοποιήσει, διπλώνει την κοιλιακή χώρα προς τα εµπρός και µε τον 
ωοθέτη εισάγει στο θώρακα του ξενιστή ένα αβγό (Girolami et al. 1999). Η 
παρασιτισµένη νύµφη του M. pruinosa επανέρχεται στις δραστηριότητές της, αφού 
κινείται και τρέφεται κανονικά, µέχρι που στο ύψος των πτερύγων εµφανίζεται 
µεµβρανώδης κύστη, µέσα στην οποία είναι κλεισµένη η προνύµφη του 
παρασιτοειδούς. Εκεί αυτή θα παραµείνει µέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της, 
οπότε και επέρχεται η θανάτωση του ξενιστή της. Στη συνέχεια εξέρχεται στο 
φύλλωµα οπού κατασκευάζει βοµβύκιο µέσα στο οποίο και διαχειµάζει (Olmi 1994). 
Την άνοιξη ολοκληρώνει την ανάπτυξή της και νυµφώνεται και στις αρχές Ιουλίου 
εµφανίζεται το ενήλικο. Το παρασιτοειδές εµφανίζει κατά κανόνα µια γενιά το έτος αν 
και σε ορισµένες περιοχές (κυρίως θερµές) είναι δυνατό να παρουσιάσει και δεύτερη 
γενιά η οποία όµως δεν ολοκληρώνεται (Girolami et al. 1996).  

Το ενήλικο του N. typhlocybae τρέφεται µε σακχαρώδεις ουσίες που 
βρίσκονται στη φύση. Τα θηλυκά όµως παρουσιάζουν και σαρκοφάγο δραστηριότητα 
αφού επιτίθενται στις νύµφες του M. pruinosa δείχνοντας εξαιρετική αρπακτική 
ικανότητα. Η διπλή αυτή ιδιότητα του N. typhlocybae να συµπεριφέρεται τόσο ως 
παρασιτοειδές όσο και ως θηρευτικό, ενισχύει την δραστηριότητά του, γι’αυτό το 
έντοµο θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στη βιολογική καταπολέµηση του M. 
pruinosa. 

Στην παρούσα εργασία δίδονται ορισµένα στοιχεία σχετικά µε τη εξαπόλυση 
και την παρασιτική ικανότητα του N. typhlocybae σε ελληνικό περιβάλλον και 
ειδικότερα στην Πρέβεζα και τις Σέρρες. 

 
ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Η προσπάθεια εφαρµογής της βιολογικής καταπολέµησης του M. pruinosa µε 
την εξαπόλυση του παρασιτοειδούς N. typhlocybae έγινε στους δύο παρακάτω 
βιότοπους: 

1. Βιότοπος Πρέβεζας: ∆ύο χιλ. δυτικά της πόλεως στα παράλια του Ιονίου, σε 
εγκατεστηµένο ελαιώνα µε 75 µεγάλης ηλικίας δένδρα ποικιλίας ‘‘λιανολιά 
Πρεβέζης’’, καθώς και σε οπωρώνα εσπεριδοειδών µε 250 λεµονιές ποικιλίας 
‘‘Αδαµοπούλου’’ σε πλήρης καρποφορία. Η εξαπόλυση πραγµατοποιήθηκε 
την 15η Μαΐου 2007. 

2. Βιότοπος Σερρών: Πρόκειται για αστικοποιηµένο βιότοπο αναψυχής στην 
περιοχή Αγ. Ιωάννης, δηµοτικής δικαιοδοσίας, εκτάσεως 75 στρεµµάτων 
όπου είναι εγκατεστηµένα 25 αιωνόβια και 32 µικρότερα πλατάνια (Platanus 
orientalis) Η εξαπόλυση έγινε την 4η Ιουλίου του 2007. 
Από κάθε βιότοπο επιλέχθηκαν τυχαία 4 δένδρα, 2 ελιές και 2 λεµονιές για την 

περιοχή της Πρέβεζας και 4 πλατάνια για την περιοχή των Σερρών. Σε κάθε δένδρο 
αναρτήθηκε από ένας πλαστικός δικτυωτός φάκελος διαστάσεων 22 Χ 18 cm όπου ο 
κάθε ένας περιείχε 500 νύµφες του παρασιτοειδούς. 

Ένα µήνα µετά την ανάρτηση των φακέλων έγινε η αποκοµιδή τους 
προκειµένου να διαπιστωθεί το ποσοστό εξόδου των ενηλίκων, ενώ για τη 
διαπίστωση της παρασιτικής δραστηριότητας τους εξαπολυθέντος ωφέλιµου 
πραγµατοποιήθηκαν δύο δειγµατοληψίες. Η πρώτη πριν την εξαπόλυση ώστε να 
υπάρξει µια εκτίµηση του ύψους του πληθυσµού του φυτοφάγου και η δεύτερη ένα 
µήνα µετά προκειµένου να διαπιστωθεί η δραστηριότητά του και το ποσοστό 
παρασιτισµού. 
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Η δειγµατοληψία έγινε µε βάση την επιφάνεια (εµβαδόν) των φύλλων, 
υπολογίζοντας ότι µεταξύ αυτών (φύλλα πλατάνου, λεµονιάς και ελιάς) υπάρχει η 
σχέση 1:4:9. Κατ’αυτό τον τρόπο συλλέξαµε 200 φύλλα πλατάνου (50 από κάθε 
δένδρο) 400 φύλλα λεµονιάς (200 από κάθε δένδρο) και 900 φύλλα ελιάς (450 από 
κάθε δένδρο). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η εξέταση των αποκοµηθέντων φακέλων έδειξε ότι από τα 4.000 βοµβύκια του 
N. typhlocybae που αναρτήθηκαν στα οκτώ επιλεγέντα δένδρα, εξήλθαν 3.997 
ενήλικα (ποσοστό της τάξεως του 99,85%). 

Η πρώτη δειγµατοληψία έδειξε ότι το M. pruinosa βρίσκεται σε υψηλούς 
πληθυσµούς και στους δύο βιότοπους παρουσιάζοντας σχετική οµοιοµορφία στη 
διασπορά του. Στα δείγµα του πρώτου βιοτόπου (Πρέβεζα) καταµετρήθηκαν 3.414 
νύµφες του φυτοφάγου και στα δείγµατα του δεύτερου βιοτόπου (Σέρρες) 
καταµετρήθηκαν 3.085 νύµφες του φυτοφάγου. Στη δεύτερη δειγµατοληψία που 
πραγµατοποιήθηκε ένα µήνα µετά την εξαπόλυση του παρασιτοειδούς, 
επιβεβαιώθηκε η οµοιοµορφία του πληθυσµού του M. pruinosa (Πίνακας 1) και 
διαπιστώθηκε υψηλό ποσοστό παρασιτισµένων νυµφών του M. pruinosa από το 
παρασιτοειδές N. typhlocybae. Ο παρασιτισµός ανήλθε στο 50,4 και 46,4 % για τον 
πρώτο και το δεύτερο βιότοπο αντίστοιχα.  

 
Πίνακας 1. Ύψος προσβολής από το M. pruinosa στους πειραµατικούς βιότοπους 
και ποσοστό παρασιτισµού από το N. typhlocybae.  

 
Αριθµός νυµφών του M. pruinosa Βιότοπος  Αριθµός 

φύλλων Σύνολο Παρασιτισµένες 
% Παρασιτισµένες 

900 

(ελιά) 
1620 824 50,86 

Πρέβεζα 

400 

(λεµονιά) 
1709 

3329

854 

1678

49,57 

50,40

Σέρρες 200 

(πλάτανος) 
3248 1508 46,42 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το N. typhlocybae είναι δραστήριο 

παρασιτοειδές, ικανό να συµβάλει στη βιολογική ισορροπία από την πρώτη 
εξαπόλυσή του, ενώ επιπλέον φαίνεται να προσαρµόζεται ικανοποιητικά στα διάφορα 
οικοσυστήµατα. 

Τα συµπεράσµατα αυτά µας οδηγούν στον προγραµµατισµό µαζικών 
εξαπολύσεων και σε άλλες περιοχές όπου το M. pruinosa βρίσκεται σε υψηλούς 
πληθυσµούς. 

 
Ευχαριστίες αποδίδονται στον καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Μιλάνου Dr L. 

Süss για την προµήθεια του N. typhlocybae και τη συµµετοχή του στην πρώτη 
εξαπόλυση στην περιοχή της Πρέβεζας.  
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Contribution of Neodryinus typhlocybae (Ashmead) (Hymenoptera: 
Dryinidae) in biological control of Metcalfa pruinosa (Say) 

(Homoptera: Flatidae) Preliminary data from two Greek regions 
(Preveza and Serres). 
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Metcalfa pruinosa (Say), a flatid planthopper, appeared for first time in Corfu 
and Preveza in 2002. Currently it is present in a lot of North-western Greek regions 
where it attacks more than 62 species of plants and where it has turned into an 
important pest of several cultivated and wild plants. The parasitod Neodryinus 
typhlocybae (Ashm) is an important natural enemy of M. pruinosa attacking the 
young instars of M. pruinosa. It appears to contribute effectively in the population 
control of M. pruinosa. In our country, since the first release of N. typhlocybae that 
took place in May 2007 at Preveza and Serres  the parasitism exceeded 50% and 
46% respectively. 
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Εκτεταµένες προσβολές από τη Μύγα της Μεσογείου  
Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) σε επιτραπέζια σταφύλια 

Ε. ΡΟ∆ΙΤΑΚΗΣ, Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ και Ν. ΡΟ∆ΙΤΑΚΗΣ 

στο Ν. Ηρακλείου 
 

 
Εθνικό Ίδρυµα, Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, Εργαστήριο 

Εντοµολογίας & Γ. Ζωολογίας, Κατσαµπάς, ΤΘ 2228, ΤΚ 71 003, Ηράκλειο 
 
 

Τον Αύγουστο του 2007 εξετάστηκαν δείγµατα από επιτραπέζιο σταφύλι, 
ποικιλίας Σουλτανίνα, προερχόµενα από αµπελώνα στην περιοχή Σταυράκια 
Ηρακλείου Κρήτης. Όπως διαπιστώθηκε οι ράγες του σταφυλιού ήταν 
προσβεβληµένες από τη Μύγα της Μεσογείου Ceratitis capitata (Wiedemann) 
(Diptera : Tephritidae) (Carroll et al., 2002 onwards). Η έκταση προσβολής ήταν 
πρωτοφανής, µε ταχύτατη τάση επέκτασης και σε συνδυασµό µε έντονα προβλήµατα 
από όξινη σήψη.  

Σε συνεργασία µε τους γεωτεχνικούς της Ε.Α.Σ. Ηρακλείου και του Γεωργικού 
Συνεταιρισµού Αρχανών διαπιστώθηκε ότι παρόµοιες προσβολές παρατηρήθηκαν 
στις περιοχές, Αρχάνες, Σίλαµος, Προφήτης Ηλίας, Σάρχος και Βάθεια (Εικόνα1). Τα 
επίπεδα προσβολής ήταν πιο έντονα σε επιτραπέζια σταφύλια στα οποία είχαν γίνει 
επεµβάσεις µε ορµόνη ανάπτυξης (gibberellic acid), ενώ σε σταφιδάµπελα και 
οινάµπελα δεν παρατηρήθηκαν προσβολές. 

 Οι προσβολές από C. capitata αντιµετωπίστηκαν µε δολωµατικούς 
ψεκασµούς (διάλυµα πρωτεΐνης µε εντοµοκτόνο beta cyfluthrin) ανά τρίτη σειρά και 
µε αποµάκρυνση της υφιστάµενης προσβολής µε διαλογή. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
χρησιµοποιήθηκαν εµπορικές τροφικές παγίδες τύπου ‘χάρτινος φάκελος’ 
εµποτισµένες µε εντοµοκτόνο (deltamethrin), ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα 
ύπαρξης υπολειµµάτων εντοµοκτόνων στο τελικό προϊόν. 

 Μετά από µια εκτεταµένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι 
δεν υπάρχουν προηγούµενες δηµοσιευµένες αναφορές σχετικές µε εκτεταµένες 
προσβολές απο C. capitata σε επιτραπέζια σταφύλια στην Ελλάδα. Προσβολές σε 
σταφύλια έχουν αναφερθεί σε πολλές άλλες χώρες όπως και µέτρα για την 
αντιµετώπιση των προσβολών (Salinas, 1975; Swart et al., 1976; Autter, 1977; 
Castro, 1982; Elhanan & Roessler, 1992; Moleas, 1995; Dhouibi & Fellah, 1997; Reis 
et al., 1998; Buonocore et al., 1999). Ξαφνική έξαρση προσβολών, όπως αυτή που 
αναφέρουµε σε αυτήν την εργασίας, έχουν αναφερθεί στην Νότιο Αφρική και στην 
Ιταλία (Buonocore et al., 1999; Barnes et al., 2006). 

Η δυνατότητα ολοκλήρωσης του βιολογικού κύκλου της Μύγας της Μεσογείου 
σε σταφύλια της ποικιλίας Σουλτανίνας, εγκυµονεί σοβαρό κίνδυνο περαιτέρω 
προσβολών στην περιοχή και καθιστά απαραίτητη την λήψη µέτρων στα εξαγώγιµα 
επιτραπέζια σταφύλια, ανάλογα µε τη χώρα προορισµού, καθώς η C. capitata είναι 
ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο πολυφάγο έντοµο καραντίνας για πολλούς διεθνείς 
οργανισµούς όπως ο EPPO (A2 quarantine pest, OEPP/EPPO, 1981, 
www.eppo.org). 
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Εικόνα 1. Περιοχές όπου αναφέρθηκαν προσβολές από την Μύγα της Μεσογείου C. capitata στο Ν. 

Ηρακλείου την περίοδο του Αυγούστου 2007.  
 
 

-------------- 
 
 

Extensive damages on white variety table grapes by the 
Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Wiedemann)  

(Diptera: Tephritidae) in Crete 
 

E. RODITAKIS, A. TSAGKARAKOU and N.E. RODITAKIS 
 

National Agricultural Research Foundation, Plant Protection Institute of Heraklion, Greece 
 
 

A severe attack by the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Wiedemann) 
(Diptera: Tephritidae) was recorded for the first time in central-northern Crete 
(Greece) on white variety table grapes (cv. Soultanina) in August 2007. The 
infestation was detected in hormone treated (gibberellic acid) vineyards only and was 
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successfully controlled using cultural measures and baited application of insecticides. 
This report is discussed in relation to the possible effects on table grape export 
market, based on the fact that C. capitata is under quarantine regulations all over the 
world.  
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Η αντιµετώπιση της Φθοριµαίας της πατάτας  
Phthorimaea operculella (Ζeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)  

µε βιολογικά παρασκευάσµατα 
 

Β.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Κλάδος Φυτοπροστασίας, Τ.Θ. 22016, 1516 Λευκωσία, Κύπρος 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην Κύπρο, η πατατοκαλλέργεια είναι από τις πιο σηµαντικές καλλιέργειες µε 

ετήσια παραγωγή πέραν των 131.000 τόνων (Μάρκου & Παπαδαυίδ, 2007). Η 
Φθοριµαία ή αλλιώς Λίτα της πατάτας Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: 
Gelechiidae), θεωρείται ο σηµαντικότερος και πιο καταστρεπτικός εχθρός της 
πατάτας παγκοσµίως. Στην Κύπρο, εκτός από την πατάτα, προσβάλλει και αυτοφυή 
φυτά των γενών Solanum, Datura κ.ά. Ο εχθρός αυτός, πιστεύεται ότι είχε εισαχθεί 
στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου µέσα σε σακιά που 
περιείχαν προηγουµένως προσβεβληµένους κονδύλους (Morris, 1933). Το έντοµο 
προσβάλει σε µεγάλο βαθµό την καλλιέργεια αυτή τόσο στον αγρό όσο και στην 
αποθήκη. Οι προσβεβληµένοι κόνδυλοι γίνονται αντιληπτοί από τα χαρακτηριστικά 
εκκρίµατα του εντόµου που αφήνει εντός και εκτός των στοών που ορύσσει  στον 
κόνδυλο. Μέσα από τις ακανόνιστες στοές που ανοίγουν, εισέρχονται διάφορα 
µυκητολογικά και βακτηριακά παθογόνα, κάνοντας τους κονδύλους ακατάλληλους για 
κατανάλωση και µειώνοντας παράλληλα την εµπορική τους αξία (Krambias, 1979).  

Η Φθοριµαία προκαλεί σοβαρές απώλειες στην πατατοκαλλιέργεια τόσο σε 
συνθήκες αγρού όσο και αποθήκευσης σε πολλές χώρες όπου καλλιεργείται το είδος, 
και κυρίως σε χώρες µε τροπικό και υποτροπικό κλίµα, όπως είναι η Αίγυπτος 
(Sarhan, 2004), η Ινδία (Trivedit and Rajagopal, 1992) και το Σουδάν (Siddig, 1988). 
Το έντοµο αυτό, αποτελεί τη κυριότερη απειλή της πατατοκαλλιέργειας σε διάφορες 
χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, όπως είναι η Ιταλία (Arnone et al., 1998), το 
Ισραήλ (Coll et al., 2000), η Τυνησία (Das et al., 1998, Hanafi, 2005), το Μαρόκο και 
η Αλγερία (Hanafi, 2005). Επίσης, θεωρείται ένας από τους κυριότερους εχθρούς 
στην Ουκρανία (Baklanova et al., 1990) και τη Νέα Ζηλανδία (Herman, 1999).  

Κάτω από τις Κυπριακές συνθήκες, δύο είναι οι κυριότερες καλλιεργητικές 
περίοδοι παραγωγής πατατών – η Ανοιξιάτικη, όπου η συγκοµιδή γίνεται τον Απρίλιο 
µέχρι τον Ιούνιο, και η Φθινοπωρινή - όπου η συγκοµιδή γίνεται τον Νοέµβριο - 
∆εκέµβριο. Στο χωράφι οι προνύµφες του εντόµου προκαλούν στοές στα φύλλα, στα 
νεύρα και τους βλαστούς των φυτών, αλλά η ζηµιά συνήθως είναι ασήµαντη, εκτός αν 
οι αριθµοί των προνυµφών είναι ψηλοί.  

Το έντοµο είναι ενεργό καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, αναπτύσσοντας 6 
µέχρι 10 γενεές ανάλογα µε τις επικρατούσες θερµοκρασίες, µερικές από τις οποίες 
εξελίσσονται στην αποθήκη (Krambias, 1979).   

Η µεγαλύτερη προσοχή στην προστασία της πατατοκαλλιέργειας, εστιάζεται 
κυρίως στον έλεγχο του εντόµου αυτού.  

Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας 
διαφόρων εγκεκριµένων βιολογικών παρασκευασµάτων στην αντιµετώπιση της 
Φθοριµαίας της πατάτας σε συνθήκες αγρού. Στόχος, είναι να µειωθούν σηµαντικά οι 
κίνδυνοι και οι συνέπειες στη υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.  
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ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Η µελέτη αυτή διεξήχθηκε τα έτη 2004-2006 στον Πειραµατικό Σταθµό 

Αχέλειας (επαρχία Πάφου) του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (γεωγραφικό 
πλάτος, 34΄.74, γεωγραφικό µήκος, 32΄.48). Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε σε 
πατάτες βιολογικής καλλιέργειας ποικιλίας Κάρα (Solanum tuberosum cv. Cara). Για 
την αντιµετώπιση του εντόµου στον αγρό, οι επεµβάσεις µε βιολογικά 
παρασκευάσµατα γίνονταν από το τέλος Απριλίου µέχρι τέλος Μαΐου – αρχές 
Ιουνίου. Στην Κύπρο, αυτή την περίοδο παράγονται οι µεγαλύτερες ποσότητες 
πατατών και η προσβολή από Φθοριµαία είναι πολύ ψηλή. 

Στο πείραµα εφαρµόστηκαν τέσσερις δοκιµές και ένα µάρτυρα (αψέκαστο) σε 
τέσσερις επαναλήψεις, σε ένα πειραµατικό σχέδιο µε Πλήρεις Τυχαιοποιηµένες 
Οµάδες (Randomized Complete Block Design). Όλα τα βιολογικά παρασκευάσµατα 
που χρησιµοποιήθηκαν, έχουν έγκριση για χρήση στη βιολογική γεωργία. 
Χρησιµοποιήθηκαν οι προτεινόµενες δοσολογίες που συστήνουν οι κατασκευαστές 
και που αναγράφονται στην ετικέτα για 100 λίτρα νερό. Τα βιολογικά 
παρασκευάσµατα που επιλέγηκαν ήταν τα ακόλουθα: 1) M- Pede® (Άλατα Καλίου 
Λιπαρών Οξέων) στη δόση των 2000cc, 2) Neemex (azadirachtin 0.3%, W/W), στη 
δόση των 60cc, 3) Thuricide® HP (Bacillus thuringiensis Ber. var. kurstaki 16000 
IU/mg, WP), στη δόση των 100g και, 4) Neemex + Thuricide, στη δόση των 60cc και 
100g, αντίστοιχα. Σε όλες τις περιπτώσεις, είχε χρησιµοποιηθεί κολλητική ουσία για 
την καλύτερη κάλυψη του φυλλώµατος µε ψεκαστικό υγρό. 

Κάθε πειραµατικό τεµάχιο αποτελείτε από έξι γραµµές µήκους 10m. ∆ύο 
γραµµές παρέµειναν αψέκαστες µεταξύ των τεµαχίων για να διευκολύνει το 
διαχωρισµό και την αποφυγή µετακίνησης ψεκαστικού υγρού στα γειτονικά φυτά.   

Οι ψεκασµοί έγιναν µε ψεκαστήρα ψηλής πίεσης (Unifarm (Udor Srl, 42048, 
Via A. Corradini 2, Rubiera, Italy) µε όγκο 500 λίτρα, εξοπλισµένο µε λάστιχο 50 m 
και αντλία ψηλής πίεσης Gamma-95 (µέγιστη πίεση – 60 bar; flow rate – 73.5 l/min). 
Η πίεση που χρησιµοποιήθηκε για τους ψεκασµούς ήταν 2 bars.  

Η φύτευση του πατατοσπόρου έγινε και τα τρία χρόνια στα µέσα Ιανουαρίου. 
Οι ψεκασµοί διεξάγονταν νωρίς το πρωί και έγιναν στις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 
20/5/04, 27/5/04 και 1/6/04, στις 17/5/05, 24/5/05 και 30/5/05, και στις 27/4/06, 4/5/06 
και 11/5/06. Η εκρίζωση των κονδύλων πραγµατοποιήθηκε στις ακόλουθες 
ηµεροµηνίες: 6/6/04, 2/6/05, και 18/5/06. Όλοι οι κόνδυλοι όλων των µεγεθών 
τοποθετήθηκαν αµέσως σε σακούλες των 25Kg και µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο 
για αξιολόγηση (ένα προς ένα) και υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας των 
παρασκευασµάτων. 

Για τον καθορισµό της παρουσίας και της πυκνότητας του πληθυσµού του 
εντόµου στο χωράφι, τοποθετήθηκαν τρεις φεροµονικές παγίδες τύπου ∆έλτα σε 
διάφορα τεµάχια µε πατάτες, σε απόσταση 50m  η µια από την άλλη. 
Χρησιµοποιήθηκαν εξατµιστήρες Pherocon® που περιέχουν 1mg συνθετική 
φεροµόνη (Trécé®, Inc. Salinas, CA, USA). Οι παγίδες παρακολουθούνταν 
εβδοµαδιαίως και σε µερικές περιπτώσεις (π.χ µετά από βροχή) δύο φορές τη 
βδοµάδα και καταγραφόταν ο αριθµός των αρσενικών πεταλούδων ανά παγίδα ανά 
βδοµάδα. Οι εξατµιστήρες ανανεώνονταν κάθε 2-3 βδοµάδες.    

Οι µέσοι όροι που αφορούσαν τους προσβεβληµένους κονδύλους στις δοκιµές 
έτυχαν συγκρίσεων και στατιστικής επεξεργασίας µε ANOVA (SAS, 2002). Όπου οι 
τιµές του F ήταν σηµαντικές (p< 0.05), τότε οι µέσοι όροι συγκρίθηκαν µεταξύ τους, 
χρησιµοποιώντας το Fisher’s Least Significant Difference (LSD) test. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η συλλήψεις των αρσενικών στις φεροµονικές παγίδες έδειξαν ότι οι 

πληθυσµοί του εντόµου ήταν ψηλοί και ικανοί να προκαλέσουν σηµαντικές απώλειες 
και ζηµιά στην παραγωγή σε συνθήκες αγρού (Σχεδιάγραµµα 1). Η παρακολούθηση 
µε τις φεροµονικές παγίδες στα τεµάχια όπου τοποθετήθηκαν, έδειξε ότι από την 
ηµεροµηνία τοποθέτησης τους (30/4/04, 3/5/05, και 23/3/06) και µέχρι την 
ηµεροµηνία εκρίζωσης των κονδύλων (6/6/04, 2/6/05, και 18/5/06), είχαν συνολικά 
καταµετρηθεί 182, 242 και 136 αρσενικά ενήλικα (2004, 2005, και 2006 αντίστοιχα). 
Ο µεγαλύτερος αριθµός αρσενικών πεταλούδων στις παγίδες είχε καταγραφεί το 
πρώτο δεκαήµερο του Μάη. Όπως φαίνεται από το Σχεδιάγραµµα, η εµφάνιση και η 
κατανοµή του εντόµου διαφέρει από χρόνο σε χρόνο και αυτό λόγω των καιρικών 
συνθηκών.  

Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τα βιολογικά παρασκευάσµατα Thuricide 
(βάκιλος) και Neemex (αζαντιραχτίνη) παρουσιάζονται να είναι τα πιο 
αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση της Φθοριµαίας στο χωράφι, σε σύγκριση µε το 
µάρτυρα. Τα καλύτερα όµως αποτελέσµατα στη µείωση της προσβολής των 
κονδύλων κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου είχε δώσει το βιολογικό 
παρασκεύασµα Thuricide, και κυρίως όταν χρησιµοποιήθηκε µόνο του (Πίνακας 1). 
Σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν µεταξύ του  Thuricide και των άλλων 
βιολογικών παρασκευασµάτων, σε σύγκριση µε το µάρτυρα. Στη δοκιµή όπου 
χρησιµοποιήθηκε ο βάκιλος µόνος του, η πραγµατική ζηµιά υπολογίστηκε στο 9.7, 
2.7 και 1.8%, το 2004, 2005, και 2006, αντίστοιχα, ενώ η αντίστοιχη προσβολή στο 
µάρτυρα υπολογίστηκε στο 26.0, 40.3, και 24.4% το 2004, 2005, και 2006, αντίστοιχα 
(Πίνακας 1). Εκτός τούτου, η στατιστική ανάλυση έδειξε σηµαντικές διαφορές µεταξύ 
του Thuricide (net) και του µάρτυρα, όπου εδώ η προσβολή υπολογίστηκε στο 0.04 ± 
0.02 και 0.34 ± 0.02. Ικανοποιητική προστασία παρείχε και το Neemex, όπου η 
πραγµατική προσβολή υπολογίστηκε στο 13.4, 6.5, και 3.6% το 2004, 2005, και 
2006, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε το µάρτυρα όπου η προσβολή έφτασε το 26.0, 
40.3, και 24.4%, το 2004, 2005, και 2006, αντίστοιχα. Στατιστικές διαφορές επίσης 
βρέθηκαν επίσης µεταξύ του Neemex και του µάρτυρα (0.07 ± 0.02 και 0.34 ± 0.02, 
αντίστοιχα).  
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Συλλήψεις αρσενικών, 2005

20 
30 
40 

18

. α
ρσ

εν
.

50 ./β
δο

µ

0
10 

03/05/05 08/05/05 13/05/05 /05/05 23/05/05 28/05/05

Ηµεροµηνία

Μ
έσ
ος

 α
ρ

 
 

 
 
Σχεδιάγραµµα 1. Συλλήψεις αρσενικών της Φθοριµαίας στις φεροµονικές παγίδες σε 
βιολογική καλλιέργεια πατάτας. Πειραµατικός Σταθµός Αχέλειας 2004-2006. 

 
Αντιθέτως, στις δοκιµές όπου το Thuricide και το Neemex χρησιµοποιήθηκαν µαζί, 
δεν φά

Συλλήψεις αρσενικών, 2006

5 

10 

15 

20 

 α
ρ.

 α
ρσ

εν
./β
δο

µ.

0 
23/03/06 01/04/06 10/04/06 19/04/06 28/04/06 07/05/06

Ηµεροµηνία

Μ
έσ
ος

νηκε να έχουν συνεργιστική επίδραση πάνω στους πληθυσµούς του εντόµου.  
Οι προνύµφες της Φθοριµαίας ή Λίτας της πατάτας είναι ικανές να 

προκαλέσουν σηµαντικές απώλειες στην πατατοκαλλιέργεια αν δεν ληφθούν έγκαιρα 
µέτρα για προστασία της παραγωγής. Οι προνύµφες προσβάλλουν αρχικά το 
φύλλωµα, και όταν το καταστρέψουν το εγκαταλείπουν και ψάχνουν για κονδύλους. 
Συνήθως τα θηλυκά εναποθέτουν τα αυγά τους σε κονδύλους ή µέρη του που δεν 
καλύπτονται από χώµα ή εισέρχονται από σχισµές πο  δηµιουργούνται στο ώµα 
όταν υ  

υ χ
πάρχει έλλειψη υγρασίας. Η νεαρή προνύµφη εισέρχεται στον κόνδυλο 

συνήθως από τα “µάτια”, προκαλώντας στοές ακανόνιστου σχήµατος στον κόνδυλο. 
Ακόµη και ελαφρώς προσβεβληµένοι κόνδυλοι απορρίπτονται για κατανάλωση και 
χάνουν την εµπορική τους αξία. Κάτω από τις συνθήκες της Κύπρου, πολύ ψηλό 
ποσοστό προσβολής παρουσιάζεται στο χωράφι κατά τη διάρκεια της Άνοιξης και του 
Καλοκαιριού. Για να µειωθεί ο βαθµός προσβολής στο χωράφι, οι παραγωγοί κάνουν 
επεµβάσεις µε τοξικά κυρίως εντοµοκτόνα ευρέος φάσµατος, µε κίνδυνο την αύξηση 
τοξικών υπολειµµάτων στους κονδύλους, την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε διάφορες 
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δραστικές ουσίες και µόλυνση του εδάφους και του περιβάλλοντος γενικότερα 
(Niroula and Vaidya, 2004).  

Το βακτήριο του βακίλου (Bacillus thuringiensis var. kurstaki) παράγει τοξίνες 
οι οποίες έχουν εντοµοκτόνο δράση στις προνύµφες των Λεπιδοπτέρων (Mohammed 

π
πό τη 

Φθοριµαία, το ψεκαστικό υγρό µε παρασκευάσµατα βακίλου πρέπει να γίνεται πολύ 
ή κά όλων των επιφαν  φυτού µε ψεκαστικό υγρό. Σύµφων

πιο πάν σµατα, κατά τη διάρκεια των τριών  χρόνων διεξαγωγής αυτής της 
µελέτης, λή από τη  µειώθηκε τ µετά απ
επεµβάσεις (µια δα) µε το παρασκεύασµα βακίλου (Thuricide). Π ια 

ελέ α παρατηρήθηκαν δοκι mex
Σ ύπ  π σία τοκα γεια βά
 β ικώ τεχν  µεθόδων καθώς κα χρήση εντοµοκτό
ε οκτό ένει η κυριό τηγικ  τη τα

ας. Στη βιολογική γεωργία µως όπου η χρήση  συ χηµικών 
κτ  δεν α βάλλεται η υιοθέτηση µ µένης 

σέγγ σ σ  αντιµετώπιση διαφόρ ν στην 
ατατοκαλλιέργεια και κυρίως της Φθοριµαίας.  

Λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που παρουσιάζει το έντοµο αυτό όσο 
αφορά το βιολογικό του κύκλο και συγκεκριµένα το µεγάλο αριθµό γενεών που 

 στο χωράφι όσο και στην αποθήκη, το µεγάλο αριθµό αυγών που 

ό του σωστού χρόνου 

φυτοπροστασία της πατάτας και συγκεκριµένα στην αντιµετώπιση της 

Πίνακας 1. Προσβολή κονδύλων από τη Φθοριµαία σε πατάτες βιολογικής 
καλλιέργειας στον Πειραµατικό Σταθµό Αχέλειας 2004-2006 (µέσοι όροι ± SE). 

et al., 2000). Η αποτελεσµατικότητα του βακίλου αυξάνεται όταν οι ρονύµφες 
βρίσκονται σε πολύ νεαρή ηλικία. Για να επιτύχουµε καλή προστασία α

καλ λυψη ειών του α µε τα 
ω αποτελέ
 η προσβο ν Φθοριµαία  σηµαν ικά ό τρεις 

ανά βδοµά αρόµο
αποτ σµατ στις µές µε Nee   

την Κ ρο, τα µέτρα ροστα ς της πατα λλιέρ ς περιλαµ νουν τη 
χρήση ιολογ ν και αγρο ικών ι τη νων. Η 
χρήση 
πατάτ

ντοµ νων παραµ τερη στρα ή για  φυτοπροσ σία της 
 ό

ι, επ
 των µβατικών 

ιας ολοκληρεντοµο όνων
ισης 

 επιτρέπετ
την αποτελε

ι
µατική

ω
 προ ων εχθρώ

π

αναπτύσσει τόσο
εναποθέτει το θηλυκό (150-200) καθώς επίσης και τη συνεχή παρουσία του στον 
αγρό κάτω από τις Κυπριακές συνθήκες, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του 
πληθυσµού µε φεροµονικές παγίδες για τον καθορισµ
επέµβασης µε βιολογικά παρασκευάσµατα. Η χρήση βιολογικών παρασκευασµάτων 
στη 
Φθοριµαίας έχει συνεισφέρει στην µείωση του κινδύνου προσβολής από το έντοµο 
και, παράλληλα, έχει αυξήσει την ασφάλεια του παραγόµενου προϊόντος, 
προστατεύοντας την ίδια ώρα και το περιβάλλον.  

 

 
2004 2005 2006 
Κόνδυλοι 

 1 Προσβολή∆οκι

Σύνολο Με Σύνολο Με  Σύνολο Με  Μέσοι όροι  

µή 

προσβολή  προσβολή προσβολή ± SE 
Μ-P 55 (6.5%) 735 35 (4.8%) 0.10±0,02 b ede 736 152 (20.7%) 850 
Nee  bcmex 730 98 (13.4%) 1005 65 (6.5%) 788 28 (3.6%) 0.07±0.02
Thu 27 (2.7%) 763 14 (1.8%) 0.04±0.02 c ricide 679 66 (9.7%) 991 
Nee
Thu

 b mex + 
ricide 

779 163 (20.9%) 853 68 (8.0%) 747 29 (3.9%) 0.09±0.02

Μάρ  a τυρας 922 240 (26.0%) 760 306 (40.3%) 966 236 (24.4%) 0.34±0.02
Μέσ
όρο

ος 769.2 143.8 (18.1%) 891.8 104.2 (12.8%) 799.8 68.4 (7.7%)  
ς 
 
1 Οι µέσοι όροι εντός της στήλης που φέρουν το ίδιο γράµµα δεν έχουν στατιστι
(Student’s t- test) 

κές διαφορές 
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The efficiency of some biological insecticides against  
the Potato Tuber Moth Phthorimaea operculella (Ζeller)  

(Lepidoptera: Gelechiidae) in organic potatoes, in Cyprus 
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Agricultural Research Institute, Plant Protection Section, P.O. Box 22016, 1516 Nicosia, Cyprus 
Tel: +357-22403205, Fax: +357-22316770 
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P
B

., A. Lagnaoui, H.B. Salah and M. Souibgui. 1998. The control of the potat
torage in Tunisia. Tropical Science 38 (2): 78-80. 

, A. 2005. Integrated management of potato tuber moth in field and storage. Po

mbias, A. 1979. The development of an integrated control programme for potato tub
is, University of Reading, Dep. of Zoolo

d. 2007. Norm Input- Output. A

 

   
 
 

Potato Tuber Moth Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: 
Gelechiidae) is the most destructive pest of potato Solanum tuberosum L. in Cyprus, 
both in the field and store. The purpose of this study was to conduct a comparative 
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evaluati  
acids), T ) 
on Phthor product) 
appeared to be the most effec amaged potato tubers, 
followe to the 
untreat u  0.34 
 0.02, respectively. A high rate of damage in the untreated control was observed 

throughout the trial years, reaching 26.0, 40.3 and 24.4% in 2004, 2005 and 2006, 
respectively.  
 

on of the efficiency of the biological insecticides M-Pede® (oleic acid of fatty
huricide® (Bacillus thuringiensis product), and Neemex (neem seed extracts

imaea. Trials were carried out in the field and Thuricide (Bt 
tive compou d with less dn

d by Neemex, M-Pede and Neemex with Thuricide mixed, compared 
ed control. Th ricide and the control showed damage of 0.04 ± 0.02 and

±
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Η τεχνική του ασύµβατου εντόµου: µια εναλλακτική µέθοδος 
αρσενικών

ν, Σεφέρη 2,  
30100 Αγρίνιο 

 
Η Wolbachia είναι ένα υποχρεωτικά ενδοκυττάριο και µητρικά 

κληρονοµούµενο βακτήριο το οποίο µολύνει πλήθος ειδών αρθροπόδων και ιδιαίτερα 
εντόµων. ν 
επάγοντας µια σε τωση αρσενικών 
εµβρύων (male παρθενογένεση 
(  

compatibility) (Werren 1997, Bourtzis and Miller 2003).  
ητα 

µπορεί να ν µε τη 
«µέθοδο του  µια µέθοδο 
που είναι αν t Technique, 
S ι 
απαραίτητο να απελευθερ

παραγωγής στείρων  που βασίζεται στο  
βακτήριο Wolbachia  

 
Σ. ΖΑΜΠΑΛΟΥ1,2, Ι. ΛΕΙΒΑ∆ΑΡΑΣ1, G. FRANZ3, A. ROBINSON3, Χ. ΣΑΒΒΑΚΗΣ1,4  

και Κ. ΜΠΟΥΡΤΖΗΣ5 
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A-2444 Seibersdorf, Austria 
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 Η Wolbachia εξαπλώνεται στους φυσικούς πληθυσµούς των αρθροπόδω
ιρά αναπαραγωγικών ανωµαλιών όπως θανά

killing), θηλυκοποίηση (feminization), 
parthenogenesis) και κυρίως κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα (cytoplasmic

in
Έχει προταθεί ότι η Wolbachia-επαγόµενη κυτταροπλασµατική ασυµβατότ

 χρησιµοποιηθεί για τον πληθυσµιακό έλεγχο εντόµων-παρασίτω
ασύµβατου εντόµου» (Incompatible Insect Technique, I.I.T.),
άλογη της µεθόδου του στείρου εντόµου (Sterile Insec

.I.T.). Όµως για την επιτυχή εφαρµογή της µεθόδου του ασύµβατου εντόµου, είνα
ώνονται µόνο µολυσµένα αρσενικά καθώς η 

πελευθέρωση µολυσµένων θηλυκών ατόµων θα οδηγήσει σε συζεύξεις που θα 
αταλήξουν στην εγκαθίδρυση ενός πληθυσµού που θα φέρει το συγκεκριµένο 
βακτηρ

lethal (tsl). Τα 
αποτελ

κε από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και την 
Ευρωπ

α
κ

ιακό στέλεχος (Bourtzis and O’Neill 1998; Zabalou et al. 2004; Bourtzis and 
Robinson 2006)  

Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, µεταφέραµε τη Wolbachia σε ένα 
στέλεχος γενετικού διαχωρισµού του φύλου της Μεσογειακής µύγας Ceratitis capitata 
(VIENNA 8) που φέρει το γονίδιο επιλογής temperature sensitive 

έσµατα µας δείχνουν ότι: (α) το µολυσµένο στέλεχος εκφράζει υψηλά επίπεδα 
κυτταροπλασµατικής ασυµβατότητας έστω και µετά από εφαρµογή υψηλής 
θερµοκρασίας για την επιλογή µόνο αρσενικών ατόµων και (β) το µολυσµένο 
στέλεχος µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πειράµατα πληθυσµιακής καταστολής σε 
εργαστηριακούς κλωβούς µε τρόπο ανάλογο της τεχνικής του στείρου εντόµου.  
 
 
Η Εργασία αυτή συγχρηµατοδοτήθη

αϊκή Ένωση (25% από εθνικούς πόρους και 75% από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοτικό Ταµείο) µέσω ενός ερευνητικού και εκπαιδευτικού Προγράµµατος ∆ράσης 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. 
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Incompatible Insect Technique: production of sterile males 
though a Wolbachia-based approach  
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Wolbachia are obligatory intracellular and maternally inherited bacteria that 
infect numerous arthropod species including members of all major orders of insects. 
Wolbachia can spread through arthropod populations by inducing reproductive 
alterations such as male killing, feminization, parthenogenesis and most commonly 
cytoplasmic incompatibility (Werren 1997, Bourtzis and Miller 2003).  

It has been suggested that cytoplasmic incompatibility could be used to control 
natural populations of insect pests, in a way analogous to Sterile Insect Technique 
(SIT), by using the Incompatible Insect Technique (IIT). For the successful 
application of Incompatible Insect Technique, it is essential that only males be 
released as the release of females would lead to fertile matings between the released 
males and the released females and the establishment of a field population carrying 
Wolbachia (Bourtzis and O’Neill 1998; Zabalou et al. 2004; Bourtzis and Robinson 
2006; Ioannidis and Bourtzis 2007)  

In the present study, we establish a Wolbachia-infected line of the VIENNA 8 
genetic sexing strain of the Mediterranean fruit fly (medfly) Ceratitis capitata that 
carries the selectable marker temperature sensitive lethal (tsl). We show that: (a) 
transferred Wolbachia induces high levels of cytoplasmic incompatibility even after 
the temperature treatment required for the male-only production and (b) the 

B
B
ra iation. In: Bourtzis K, Miller T (eds) Insect Symbiosis 2, Taylor and Francis Group (CRC 
Press): Boca Raton, pp 225-246. 
Ioannidis, P. and K. Bourtzis. 2007. Insect symbionts and applications: the paradigm of 
cytoplasmic incompatibility-inducing Wolbachia. Entomol. Res. 37
Z
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tablished Wolbachia-infected genetic sexing medfly line can be used in cage
pulation suppression experiments in a way analogous to the Sterile Insec

e.  
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Συγκριτική µελέτη της αποτελεσµατικότητας των παρασιτοειδών 
Leptomastix epona (Hymenoptera: Encyrtidae) και  

Pseudaphycus flavidulus (Hymenoptera: Encyrtidae)  
ως παράγοντες βιολογικής καταπολέµησης του ψευδόκοκκου 

Pseudococcus viburni (Hemiptera: Pseudococcidae) 
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Τα είδη Leptomastix epona (Walker) και Pseudaphycus flavidulus (Brèthes) 
(Hymenoptera: Encyrtidae) 
vibu ες 
παρασιτοειδές, ι πολλαπλό 
παρασιτοε .). Στην 
παρούσα εργασία  πινάκων 
ζωής των δύο π στην συγκριτική 
εκτίµηση της αποτελεσµ ογικής καταπολέµησης 
του ψευδόκοκκου, και εξετάστηκε  βάση µιας ενδεχόµενης 
σ

Τ σε δύο 
κλάσεις µεγέθους του ψευδόκο  1.8-3.3 mm, νύµφες τρίτου 
σ  
παρουσίασε µεγαλύτ µού (rm = 0,08-0,13) 
από το L. epona (rm = 0,07-0,12) και στα δύο µεγέθη του ξενιστή. Εν τούτοις, η 
αποτελ

 

είναι ενδοπαρασιτοειδή του ψευδόκοκκου Pseudococus 
rni (Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae). To L. epona είναι µονήρ

ιθαγενές της Ευρώπης ενώ το P. flavidulus είνα
ιδές, µε καταγωγή από τη Νότια Αµερική (Noyes, pers. comm

ροι των υπολογίστηκαν διάφορες πληθυσµιακές παράµετ
αρασιτοειδών, που µπορούν να χρησιµεύσουν 

ατικότητάς τους ως παράγοντες βιολ
 ο πολυπαρασιτισµός στη

υνδυασµένης απελευθέρωσής τους για την αντιµετώπιση του επιβλαβούς εντόµου.  
α πειράµατα πινάκων ζωής των παρασιτοειδών πραγµατοποιήθηκαν 

κκου (1-1,8 mm και
ταδίου και ακµαία αντίστοιχα) στους 26 oC στο εργαστήριο. Το P. flavidulus

ερο ενδογενή ρυθµό  του πληθυσαύξησης

εσµατικότητά του L. epona αυξάνεται µε τη θνησιµότητα που προκαλεί µε τη 
διατροφή του σε ξενιστές µικρότερους του 1 mm (νύµφες δευτέρου σταδίου του 
ψευδόκοκκου) (Karamaouna and Copland, 2000). Ο ενδογενής ρυθµός αύξησης του 
πληθυσµού και στα δύο είδη ήταν µεγαλύτερος στους µεγάλους ξενιστές αλλά οι 
θηλυκοί απογόνοι του L. epona ανά γενιά (Ro) ήταν περισσότεροι από του P. 
flavidulus στους µεγάλους ξενιστές και οι θηλυκοί απόγονοι του P. flavidulus ανά 
γενιά ήταν περισσότεροι από του L. epona στους µικρούς ξενιστές. Συνεπώς, η 
ικανότητα και των δύο ειδών να ελέγξουν τον πληθυσµό του ψευδόκοκκου φαίνεται 
να βελτιώνεται όσο αυξάνεται το µέγεθος του ξενιστή αλλά το πολλαπλό 
παρασιτοειδές P. flavidulus είναι πιθανώς πιο αποτελεσµατικό από το µονήρες 
παρασιτοειδές κατά την έναρξη της προσβολής την άνοιξη όταν υπάρχουν κυρίως 
νεαρά νυµφικά στάδια του ψευδόκοκκου. 

Τα πειράµατα του πολυπαρασιτισµού έγιναν σε µεγάλους ξενιστές (στάδιο 
ακµαίου) στο εργαστήριο για χρονικά µεσοδιαστήµατα 0-3h και 24h µεταξύ 
διαδοχικών ωοτοκιών από τα δύο παρασιτοειδή. Το L. epona δεν είχε την ικανότητα 
να διακρίνει µη παρασιτισµένους ξενιστές από άλλους ήδη παρασιτισµένους από το 
P. flavidulus. Αντίθετα το P. flavidulus µπορούσε να διακρίνει µη παρασιτισµένους 
ξενιστές από εκείνους που είχαν παρασιτιστεί 0-3h νωρίτερα από το L. epona αλλά 
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ωοτοκούσε χωρίς διάκριση σε ξενιστές που είχαν παρασιτιστεί 24 h πριν. Στην 
περίπτωση πολυπαρασιτισµού που λάµβανε χώρα 0-3 h µετά την πρώτη ωοτοκία, ο 
απόγονος του L. epona ήταν επικρατέστερος ανταγωνιστής ανεξάρτητα από το ποιο 
είδος είχε εναποθέσει ωό πρώτο στον ξενιστή. Ωστόσο, όταν το χρονικό διάστηµα 
µεταξύ των δύο ωοτοκιών ήταν 24 h, αυξάνονταν η πιθανότητα που είχε ο απόγονος 
του P. flavidulus να επιβιώσει από τον εσωτερικό ανταγωνισµό µε το L. epona.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Karamaouna F. and M.J.W. Copland 2000. Host suitability, quality and host size preference of 
Leptomastix epona and Pseudaphycus flavidulus, two endoparasitoids of the mealybug 
Pseudococcus viburni, and host size effect on parasitoid sex ratio and clutch size. Entomol. 
Exp. Appl. 96: 149-158. 
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Life table parameters and internal competition - A comparative 
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Leptomastix epona (Walker) and Pseudaphycus flavidulus (Brèthes) (both 
Hymenoptera: Encyrtidae) are endoparasitoids of the mealybug Pseudococus viburni 
(Signoret) (Hemiptera: Pseudococcidae). Leptomastix epona is a solitary parasitoid, 
which is native of Europe whereas P. flavidulus is gregarious and originates in the 
Neotropical region (Argentina and Chile) (Noyes, pers. comm.). Life table parameters 
of the parasitoids were estimated in small and large hosts (1-1,8 mm and 1.8-3.3 
mm, third instar nymphs and female adults respectively) at 26 oC in the laboratory 
with a view to determine the comparative efficacy of the two species as biological 
control agents of the pest. Pseudaphycus flavidulus has a slightly higher intrinsic rate 
of natural increase (rm = 0,08-0,13) than L. epona (rm = 0,07-0,12) when either small 
or large mealybugs are available. However, destructive host feeding on hosts smaller 
than 1mm (second instar nymphs) by L. epona, which is not measured in the 
calculation of rm, increases parasitoid’s efficiency (Karamaouna and Copland, 2000). 
Both parasitoids achieved a greater intrinsic rate of natural increase in large 
mealybugs compared with small ones but L. epona produced more female offspring 
per generation (Ro) than P. flavidulus in large hosts and P. flavidulus produced more 
female offspring per generation than L. epona in small hosts. Subsequently, the 
potential of both parasitoid species to control the mealybug seems to improve with 
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interval between the two ovipositions was 24 hours, the probability of the offspring of 
P. flavidulus winning the competition with L. epona increased.  
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Αξιολόγηση φεροµονικών σκευασµάτων για το σκαθάρι των 
φοινικοειδών Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 

(Coleoptera: Rhynchophoridae) 
1 2 1 1 1 

1 Εθ υ, 
Eργαστ κλειο 

2 ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. 28ο χλµ. Εθνικής Οδού-Αθηνών Λαµίας,190 14, Αφίδνες 

.  

φοινίκων  και σε απόσταση µεγαλύτερη 
των 50

BANK» αντίστοιχα χωρίς στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
(p=0,05). Από Μάιο-Αύγουστο παρατηρείται βαθµιαία αύξηση των συλλήψεων. Οι 
παγίδες αυτές πρόκειται να αξιολογηθούν αργότερα σε προγράµµατα µαζικής 
παγίδευσης. 

Στα συλληφθέντα ακµαία διακρίθηκαν τρεις φαινότυποι που ήταν στενά 
συνδεδεµένοι µε τη περιοχή δειγµατοληψίας.  
 
 

-------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ν. ΡΟ∆ΙΤΑΚΗΣ , Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ , Μ. ΓΡIΣΠΟΥ , Ε. ΡΟ∆ΙΤΑΚΗΣ  και Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ

 
νικό Ίδρυµα, Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείο
ήριο Εντοµολογίας & Γ. Ζωολογίας Κατσαµπάς, Τ.Θ. 2228, 71 003, Ηρά, 

 
 

Το σκαθάρι των φοινικοειδών, Rhynchophorus ferruginous (Coleoptera: 
Rhynchophoridae) εισέβαλλε το 2005-2006 στη Κρήτη και προκάλεσε σοβαρές ζηµιές 
σε φοινικοειδή του είδους Phoenix canariensis στην Βόρεια παράκτια ζώνη του Ν. 
Ηρακλείου. Την περίοδο Μάιος-Αύγουστος 2007 αξιολογήθηκε η αποτελεσµατικότητα 
δύο φεροµονικών σκευασµάτων, “ΒΙΟΡΥΛ” και “PHEROBANK”, στην προσέλκυση 
του R. ferruginous στις περιοχές Χερσόνησο και Σταλίδα στη Β. Κρήτη

Ως παγίδες χρησιµοποιήθηκαν λευκά πλαστικά κυλινδρικά δοχεία 5 λίτρων µε 
4 οπές περιµετρικά 3 cm Χ 7 cm επενδυµένα εξωτερικά µε λινάτσα. Εντός του 
δοχείου τοποθετήθηκε η φεροµόνη αναρτηµένη κάτω από το πώµα µαζί µε ένα 
πλαστικό δοχείο µε 5% πρωτεΐνη από σακχαρότευτλα 200 cm3και ένα δεύτερο µικρό 
δοχείο µε ethyl acetate 20 cm3. Τοποθετήθηκαν τέσσερις παγίδες για κάθε σκεύασµα 
(δύο σε κάθε περιοχή) στις οποίες γινόταν κυκλική εναλλαγή ανά 15 ηµέρες. Οι 
παγίδες τοποθετήθηκαν κάτω από συστάδες 

 µ. µεταξύ τους. Η αντικατάσταση του εξατµιστήρα γινόταν ανά δύο βδοµάδες 
και η καταµέτρηση  των συλληφθέντων ακµαίων ανά εβδοµάδα.  

Σε σύνολο 11 συνολικά καταµετρήσεων οι µέσοι όροι των συλληφθέντων 
ακµαίων κυµάνθηκαν από 0,5 - 2,5 και 0,2 –1,2 άτοµα/παγίδα στη παγίδα της 
«ΒΙΟΡΥΛ» και «PHERO
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Evaluation of pheromone dispensers for the red palm weevil, 
ivier) (CoRhynchophorus ferrugineus (Ol leoptera: Rhynchophoridae) 

N. RODITAKIS1, N. RAGOUSSIS2, M. GRISPOU1, E. RODITAKIS1 and A. TSAGKARAKOU1 

1 National Agricultural Research Foundation, Plant Protection Institute Heraklion, Lab. of Entomology 
& Agric. Zoolog 1 003 Heraklion 

2 V
 

ite plastic bucket of 5 l with four openings (3 x 7 cm) on the lids 
with th

r / p  d r w ar ch

fter 11 sampling dates was 0,5 - 2,5 
and 0,

 

 

y, Katsabas, P.O. Βox 2228, 7
IORYL S.A. 28o Klm of National Road Athens-Lamia, 190 14 Afidnes 

 
The red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: 

Rhynchophoridae) was recorded for the first time in Crete in 2005-2006 attacking 
palms trees. It was reported  in Chersonissos and Malia (northern Crete) causing 
severe damage on Phoenix canariensis in public and private gardens. A gradual 
increase of its activity in surrounding area was been observed. Two pheromone 
dispensers “Vioryl” and “Pherobank” were tested in May-August 2007 in infested 
areas in order to evaluate them in mass trapping methods later. 

We used a wh
e pheromone dispenser suspended into the trap below the lid by metal wires. 

As synergists we used 200 cm3 5% molasses from sugar beet and 20 cm3 ethyl 
acetate on the bottom of bucket.  The plastic bucket was covered with a hessian cloth 
outside. Fou traps heromone ispense ere ranged whi  rotated at biweekly 
intervals and adults captures were performed at weekly intervals. All dispensers were 
replaced with new ones at monthly intervals. 

The mean number of adults captured a
2 -1,1 adults/trap at biweekly intervals on “Vioryl“ and “Pherobank” respectively 

without statistical differences (p=0.05). There was a gradual increase of captures 
from May to August. The adults caught had three different phenotypes closely related 
with the sampling areas. 
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Συµβατότητα αιθέριων ελαίων µε τη βιολογική καταπολέµηση 
αφίδων 
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µπορούσαν να αποτελέσουν σηµ άντλησης ουσιών µε σηµαντικές 
εφαρ  
κ  
δράση Ένα 
ερώτηµ  την 
καταπολέµηση εχθ  πληθυσµών των 
ωφέλιµων εντόµων.  

Σκοπός των πειραµάτων ήταν να προσδιοριστεί η τοξική δράση του αιθέριου 
ελαίου

 (Coleoptera: Coccinellidae). To συγκεκριµένο φυτό ανήκει 
στην οικογένεια Αpiaceae και ένα ευρέως διαδεδοµένο φυτό στην ελληνική χλωρίδα 
που δίνει υψηλές αποδόσεις σε αιθέριο έλαιο. 

Προσδιορίστηκαν οι θανατηφόρες συγκεντρώσεις του αιθέριου ελαίου µε 
έκθεση αποικιών της αφίδας που είχαν τοποθετηθεί σε γυάλινα δοχεία όγκου 1,5 l 
στους ατµούς µιας κλίµακας συγκεντρώσεων του αιθέριου ελαίου για χρονικό 
διάστηµα 24 ωρών. Η ίδια διαδικασία πραγµατοποιήθηκε και για το θηρευτικό είδος. 
Επιπλέον για το θηρευτικό είδος µια οµάδα εντόµων που είχε εκτεθεί σε 
συγκέντρωση διπλάσια αυτής που απαιτούταν για τη θανάτωση του συνόλου των 
αφίδων (2µl/l) αξιολογήθηκαν ως προς τη θηρευτική τους ικανότητα και ως προς την 
γονιµότητα τους για χρονικό διάστηµα 10 ηµερών µετά το πέρας της έκθεσή τους 
στους ατµούς των αιθέριων ελαίων. 

Η τοξικότητα του αιθέριου ελαίου ήταν κατά πολύ µεγαλύτερη για την αφίδα σε 
σχέση µε το θηρευτικό έντοµο. Η τιµή των LC50 του αιθέριου ελαίου ήταν 0.6 µl/l και 
5.7 µl/l και η τιµή των LC90 κυµάνθηκε στα 0.7 µl/l και 27.3 µl/l για την αφίδα και το 
θηρευτικό έντοµο αντίστοιχα. 

Τα θηλυκά του θηρευτικού είδούς κατανάλωναν κατά µέσο όρο 26,2 αφίδες 
ανά άτοµο ανά ηµέρα όταν είχαν εκτεθεί στους ατµούς του αιθέριου ελαίου και 27,9 
αφίδες ανά άτοµο ανά ηµέρα στην περίπτωση που δεν δεχόταν την επίδραση του 
αιθέριου ελαίου. Τα αρσενικά κατανάλωναν µικρότερο αριθµό αφίδων αλλά και σε 
αυτή την περίπτωση η εφαρµογή του αιθέριου ελαίου δεν επηρέασε την θηρευτική 
ικανότητα. Η έλλειψη αρνητικής επίδρασης παρατηρήθηκε και στη γονιµότητα του 
θηρευτικού εντόµου όπου η ηµερήσια απόθεση αβγών ήταν 8 αβγά και 7.2 αβγά ανά 
θηλυκό για το µάρτυρα και τα έντοµα που εκτέθηκαν στο αιθέριο έλαιο αντίστοιχα.  

∆ιαπιστώνουµε ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση η εφαρµογή του αιθέριου 
ελαίου θα µπορούσε να είναι συµβατή µε τη βιολογική καταπολέµηση των αφίδων 
αφού οι δόσεις που απαιτούνται για την θανάτωση των αφίδων είναι κατά πολύ 

τα 8, 145 61 Κ

 
 

Οι δευτερογενείς µεταβολίτες των φυτών και ειδικότερα τα αιθέρια έλαια θα
αντική πηγή 

µογές στη διαχείριση εντόµων εχθρών των φυτών. Πολλά αιθέρια έλαια, καθώς
αι τα µονοτερπένια ως κύρια συστατικά τους, παρουσιάζουν ισχυρή βιολογική

 για ένα µεγάλο αριθµό εντόµων εχθρών των καλλιεργούµενων φυτών. 
α που ανακύπ ριων ελαίων γιατει είναι κατά πόσο η χρήση των αιθέ

ρών των φυτών θα επηρεάσει την δυναµική των

 του Bupleurum fruticosum στην αφίδα των κουκιών Aphis fabae Scopoli 
(Hemiptera: Aphididae) και παράλληλα να διερευνηθούν οι τυχών δυσµενείς 
επιδράσεις του αιθέριου ελαίου στο θηρευτικό είδος (Propylaea 
quatuordecimpunctata L.
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µικρότερες από αυτές που θα ήταν επιβλαβείς για το θηρευτικό έντοµο. Τα αιθέρια 
έλαια θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν χωρίς να διαταράσσουν τη δυναµική των 
πληθυσµών των θηρευτικών εντόµων αλλά απαιτείται να γίνεται ξεχωριστή 
διερεύνηση σε κάθε περίπτωση πιθανής εφαρµογής. 
 
 

-------------- 

 
Potency of essential oils for aphids control and effects on their 

1Department of Entomology and Agricultural Zoology, Benaki Phytopathological Insitute, 
 8 St. Delta Str., 145 61, Kifissia, Athens, Greece 

2Laboratory of Chemistry, Agricultural University of Athens 
 

ia id o

 

predators 
 

Α. MICHAELAKIS1, D. KONTODIMAS1, Ν. EYERGETIS2, D. PAPACHRISTOS1 and P. MILONAS1 
 

 
The biological activity of essential oil volatiles from Bupleurum fruticosum L. 

against to Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae) and to predator Propylaea 
quatuordecimpunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) was investigated in a series of 
laboratory experiments.  

Experimental data revealed generally high efficacy only against aphids. 
Toxicity of the tested samples was expressed in LC50 (µl//) values. In detail, the 
incecticidal activity against aphids (0.6 µl/l) was much higher compare to that on the 
predators (5.7 µl/l). Finally, the predatory ability and fecundity of the P. 
quatuordecimpunctata was also investigated and data showed no negative effect.  

The study demonstrates that oil volatiles have potent l for aph  c ntrol, 
whereas additional knowledge on the mode of action of all components would allow 
the effectively practical application. 
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∆οκιµαστική εφαρµογή του εντοµοπαθογόνου νηµατώδους 
ma carpocapsae εναντίον του Lymantria dSteinerne ispar L. 

(Lepidoptera: L cus coccifera. ymantriidae) εχθρού του Quer
 

ΣΜ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ και Κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ 
 

Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό  Ίδρυµα  Θεσσαλονίκης.  Εργαστήριο Εντοµολογίας. T.K. 57400 
e-mail: papsm@cp.teithe.gr  

 
 

αµα αντιµετώπισης του L. dispar µε την εφαρµογή 

ς “Steinernema carpocapsae” στις συνιστώµενες δόσεις 
πό τις παρασκευάστριες εταιρείες. Ο εντοµοπαθογόνος νηµατώδης “S. carpocapsae” 

ο πειραµατικό σχέδιο των τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων. Έγιναν πέντε 
επεµβάσεις σε τέσσερις επαναλήψεις. Προνύµφες 2ης ηλικίας τοποθετήθηκαν σε 
κλαδιά Q. coccifera εντός αυτοσχέδιων εντοµολογικών κλωβών οι οποίοι 
σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από το συνεργάτη.   

Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι υπάρχει στατιστικώς σηµαντική διαφορά 
µεταξύ των πέντε επεµβάσεων.  Αποτελεσµατικότερο εντοµοκτόνο αποδείχθηκε το 
“Carbaryl” (88.5 %) και ακολουθούν ο εντοµοπαθογόνος νηµατώδης “S. carpocapsae” 
(74.0%),  ο  “B.  thuringirensis” (58.3%) και το “Diflubenzuron” (52.1%). Ο µάρτυρας 
διέφερε  από όλες τις επεµβάσεις.  

Η ικανοποιητική αποτελεσµατικότητα του δοκιµασθέντος στην παρούσα έρευνα 
“S. carpocapsae” µας εφοδιάζει µε ένα επί πλέον βιολογικό µέσο αντιµετώπισης του L. 
dispar, προστατεύoντας το δασικό είδος Q. coccifera.  

Η εργασία συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και το 
ΥΠΕΠΘ, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, Αρχιµήδης ΙΙ-Περιβάλλον.  
 
Λέξεις κλειδιά: Lymantria dispar, Quercus coccifera, λιβαδική βλάστηση, Steinernema 
carpocapsa. 
 
 

-------------- 
 
 

Tο είδος του πουρναριού Quercus coccifera το οποίο προτιµούν για τη 
διατροφή τους ιδιαίτερα τα µικρά µηρυκαστικά ζώα, λόγω της υψηλής σχέσης 
σακχάρου/ταννίνης που έχει στα φύλλα του, προσβάλλεται από έναν σηµαντικό 
έντοµο-εχθρό το Lymantria dispar  L. (Lepidoptera: Lymantriidae). 

Το έντοµο δηµιουργεί επιδηµίες µε συνέπεια το ολοκληρωτικό φάγωµα του 
φυλλώµατος. Λόγω της σπουδαιότητας του προβλήµατος, κατά τα έτη 2005 και 2006 
έγινε η αναζήτηση του είδους L. dispar στην περιοχή της λεκάνης Μυγδονίας του 
Νοµού Θεσσαλονίκης.  

Η αναγνώριση του είδους έγινε µε την εξέταση του γεννητικού οπλισµού υπό το 
στερεοµικροσκόπιο στο Εργαστήριο Εντοµολογίας.   

Το έτος 2006 έγινε πείρ
εντοµοκτόνων όπως “Carbaryl”, “Diflubenzuron”, “Bacillus thuringirensis”, και του 
εντοµοπαθογόνου νηµατώδου
α
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα µας εναντίον του L. dispar. Εφαρµόστηκε 
τ
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Technological Educational Institute of Thessa niki, Laboratory of Entomology, P.O.Box 141  

est application of the entomopathogenic nematode Steinernema
carpocapsae against Lymantria dispar L.  

(Lepidoptera: Lymantriidae). 
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Every year, meadow vegetation is damaged due to a large number of harm
n

ful 
insect species, many of which move the fecting crops. One of 
the above insects, Lymantria dispar  L. (Lepidoptera: Lymantriidae) is a serious pest of 
Querc  

 
 
 

 
 

 

 to cultivated areas, in

us coccifera. In order to investigate control measures against this insect, larvae
of 2nd instar, collected in spring 2006 at Mygdonia basin of Thessaloniki Prefecture,
were put in self-made entomological cages -designed and made by the co-author-
where insecticides were tested. A randomized complete design block was used. Five
treatments were applied in four replications, using “Carbaryl”, “Diflubenzuron”, 
“Bacillus thuringirensis” and the entomopathogenic nematode “Steinernema
carpocapsae”. The results proved that S. carpocapsae can be used successfully
enough in controlling L. dispar. 
This project is co-funded by the European Social Fund & National Resources-
EPEAEK II – ARCHIMIDIS II. 
 
Key words: Lymantria dispar, Quercus coccifera, Steinernema carpocapsae, bio-insecticides. 
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Χω άς 

γεωγ ικής 

H
και N. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ4 

1  

Βόλος 

αντική επίδραση της 
ορφής της καλλιέργειας (συµβατική, βιολογική) στην πυκνότητα των πληθυσµών και 
στη χωρική τους κατανοµή. Σχολιάζεται η αξιοποίηση  των παραπάνω 
αποτελεσµάτων στην αντιµετώπιση του δάκου της ελιάς αλλά και άλλων εντόµων µε 
παραπλήσια βιολογία και η εφαρµογή των Γ.Σ.Π. σε προγράµµατα αντιµετώπισης 
εντόµων. Επίσης, συζητείται η σηµασία των Γ.Σ.Π. για βασικές πληθυσµιακές και 
οικολογικές µελέτες εντόµων.  
 
 

-------------- 
 
 
 
 
 
 
 

ρική και χρονική κατανοµή πληθυσµών του δάκου της ελι
(Bactrocera oleae) στην περιοχή της Χαλκιδικής µε τη χρήση 

ραφικών συστηµάτων πληροφορ
 

. ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ1, Π. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ-ΤΣΙΠΙ∆ΟΥ1, Κ. ΤΕΡΤΙΒΑΝΙ∆ΗΣ2, Μ. ΝΟΜΙΚΟΥ2, D. NESTEL3 

 
Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

2Νοµαρχία Χαλκιδικής, Χαλκιδική 
3 Institute of Plant ProtectionThe Volcani Center Beit-Dagan, Israel 

4Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 

 
 

Μελετήθηκε η χωρική και χρονική κατανοµή των ενηλίκων του δάκου της ελιάς 
Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae) µε παγίδες McPhail και ελκυστικό 
αµµωνιακό διάλυµα. Τα στοιχεία αναλύθηκαν µε τη χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφορικής (Γ.Σ.Π.) (Geographic Information Systems – G.I.S) στοχεύοντας στην 
εισαγωγή των Γ.Σ.Π. στην διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ορθολογικότερη 
αντιµετώπιση του B. oleae, που αποτελεί ένα εξαιρετικά επιζήµιο εχθρό για τη 
γεωργική παραγωγή της χώρας µας. ∆ηµιουργήθηκαν ψηφιακές βάσεις δεδοµένων 
µε τις συλλήψεις του δάκου στην περιοχή της Ορµύλιας Χαλκιδικής για τα έτη 2005 
και 2006 και θεµατικοί ψηφιακοί χάρτες της χωρικής κατανοµής της πυκνότητας του 
πληθυσµού του εντόµου µε προσοµοίωση kriging. To 2005 η µελέτη επικεντρώθηκε 
στην επίδραση της δακοκτονίας στην χωρική κατανοµή των πληθυσµών του εντόµου. 
Το 2006 η µελέτη εστιάστηκε σε µια µικρότερης κλίµακας περιοχή µε έντονες 
υψοµετρικές διαβαθµίσεις. Στην περιοχή οι ελαιώνες κατηγοριοποιήθηκαν σε 
συµβατικούς και βιολογικούς. Τα αποτελέσµατα δείχνουν πως η κατανοµή των 
ενηλίκων του δάκου της ελιάς ήταν ιδιαίτερα οµαδοποιηµένη σε χαµηλές 
πληθυσµιακές πυκνότητες. Η κατανοµή τείνει να γίνει τυχαία καθώς οι πληθυσµοί 
αυξάνονται σε µέγεθος. ∆ιαφορές στην πυκνότητα του πληθυσµού παρατηρήθηκαν 
στις διαφορετικές υψοµετρικές ζώνες. Επίσης, βρέθηκε σηµ
µ
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Temporal and spatial distribution of adult olive fruit flies 
(Bactro , using 
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Departme essaloniki 
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cera oleae) in the area of Chalkidiki, northern Greece
geographic information systems 

 
IS1, P. MAVRAGANI-TSIPIDOU1, K. TERTIVANIDIS2, M. NOMIKOU2, D

4 
 

1 nt of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Th
2Prefecture of Chalkidiki,Chalkidiki 

3

 
 

We studied the temporal and spatial distribution of adult olive fruit flies 
Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae) using McPhail traps baited with an 
ammonia solution. Data were analyzed with Geographic Information Systems (GIS) 
aiming at implementing GIS in decision making for the sound management of B. 
oleae, which consists a major pest for olive cultivation in Greece.  Trapping data were 
digitized and respective databases have been created during 2005 and 2006 in the 
area of Ormilia Chalkidiki. Thematic maps of the population densities have been 
developed by kriging simulation. The effect of the area wide, olive fruit fly, control 
program on the spatial distribution of adult population have been studied during 2005. 
In 2006, the study involved a smaller area, and focused on the effects of altitude and 
cultural practices (conventional, biological) on the spatial distribution of adult 
populations. Our data reveal a clustered distribution of adult captures under low 
population densities. Following population increases adults seem to disperse 
resulting in a rather random pattern of distribution. Population densities varied among 
the different altitudinal zones. Likewise, cultural practices in olive orchards affected 
the olive fruit fly population densities. We discuss the importance of our findings for 
the management of the olive fruit fly and that of other similar notorious insects, and 
for implemented GIS technology for insect pest management. In addition, we discuss 
he importance of GIS for basic ecological studies of insects.   t
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Βελτιστοποίηση της καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) µε τη χρήση 

Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. 
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ΠΕΡΙΛ

ς

άρτες µε την 
θέση 

µ  

ει 
αµεσότητα στην εισαγωγή των δεδοµένων από απόσταση και ευκολία 
παρακολούθησης του δακοπληθυσµού από όλους τους εµπλεκόµενους (∆/νσεις 
Γεωργίας, γεωπόνους, συνεργεία ψεκασµών και ελαιοπαραγωγούς) στην δακοκτονία. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο δάκος της ελιάς, Bactrocera oleae ή Dacus oleae, (Gmelin), (Diptera, 
Tephitidae), είναι ο σοβαρότερος εχθρός της ελιάς, αφού προκαλεί τεράστιες 
καταστροφές στην ελαιοπαραγωγή (µεγαλύτερες από 30%) σε όλες τις µεσογειακές 
χώρες. Για την παρακολούθηση του δακοπληθυσµού χρησιµοποιείται εδώ και πολλά 
χρόνια ένας κλασικός τύπος παγίδας, η γυάλινη παγίδα McPhail, στην οποία 
χρησιµοποιείται ως ελκυστικό αµµωνιακά άλατα ή υδρολυµένες πρωτεΐνες. Για την 
αντιµετώπιση του εντόµου το Υπουργείο Γεωργίας εκτελεί κάθε χρόνο το καλοκαίρι 
και το φθινόπωρο δολωµατικούς ψεκασµούς δακοκτονίας µε εξειδικευµένα 
εντοµοκτόνα. Ο αριθµός και ο χρόνος εκτέλεσης των δολωµατικών ψεκασµών 
εξαρτάται από την εξέλιξη του δακοπληθυσµού, η οποία παρακολουθείται µε τις 
δακοπαγίδες (Οικονοµίδου et al, 2002). Η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών 
(Information Technology) στη γεωργία αυξάνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών και ιδιαίτερα η χρήση των γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών 
(GIS) καθώς και η διαχείριση περιβαλλοντικών βάσεων δεδοµένων (Kure et al, 1997). 
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται αποτελέσµατα της ανάλυσης της καταγραφής του 

ΗΨΗ 
Η παρακολούθηση και η έγκαιρη καταπολέµηση του δάκου της ελιάς είναι η 

σηµαντικότερη παράµετρος τόσο για την διασφάλιση του εισοδήµατος των 
ελαιοπαραγωγών αλλά και για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων. Πολύτιµο 
εργαλείο για την παρακολούθηση των εντόµων αποτελεί το δικτύο παγίδων McPhail 
µε την καταγραφή του πληθυσµού ανά περιοχή ενδιαφέροντος. Η αξιοποίηση της 
δυνατότητας καταγραφής του δικτύου των παγίδων µέσω GPS και η εισαγωγή των 
δεδοµένων σε περιβάλλον Συστήµατο  Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) 
εφαρµόστηκε στα όρια της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Κερίτη η οποία 
βρίσκεται στο Ν. Χανίων. Προετοιµάστηκαν οι κατάλληλοι ψηφιακοί χ

κάθε παγίδας, οι οποίοι εµπλουτίζονταν διαρκώς µε τα δεδοµένα των 
πληθυσµών του εντόµου σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις από τις παγίδες του 
προγράµµατος δακοκτονίας. Η χαρτογράφηση δίνει την δυνατότητα άµεσου 
εντοπισµού των εστιών δακοπληθυσ ού, συσχετισµού της πυκνότητας του εντόµου 
µε διάφορες περιβαλλοντικές παραµέτρους (υδατορεύµατα, απόσταση από θάλασσα 
κ.α.) και λήψης αποφάσεων διαφοροποίησης των ψεκασµών κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, η δυνατότητα δηµοσίευσης των δεδοµένων στο διαδίκτυο προσφέρ
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δακοπ

ΛΙΚΑ και ΜΕΘΟ∆ΟΙ  
Κερίτη µε έκταση 176 km2

 
βρίσκεται στο Βόρειο 

κεντρικ

 
 καταγραφή του δικτύου των παγίδων πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια 

GPS και τα δεδοµένα θέσεων των παγίδων εισήχθησαν σε περιβάλλον GIS µε τη 
βοήθεια προγράµµατος για ανταλλαγή δεδοµένων GPS µε Η/Υ. Τα δεδοµένα θέσεων 
των µατικά  του 
δακοπ  στον πίνακα ικών του 
αρχείου  προγράµµατο  GIS χρησιµοποιήθηκε για την µετατροπή 
των σχ

ληθυσµού µε την βοήθεια των δακοπαγίδων σε τµήµα της υδρολογικής 
λεκάνης του Κερίτη τον Αύγουστο του 2006. Η καταγραφή του δικτύου των παγίδων 
έγινε µε GPS και τα δεδοµένα εισήχθησαν σε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών 
(GIS). Έτσι παρέχετε η δυνατότητα ανάλυσης των δεδοµένων δακοπληθυσµού µε 
όλα τα εργαλεία ανάλυσης που προσφέρουν τα GIS. Από τους παραγόµενους χάρτες 
εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα για την χωρική και χρονική µεταβολή του 
δακοπληθυσµού και αξιολογείται η σχέση µεταξύ εντοµολογικών και γεωγραφικών 
παραµέτρων (απόσταση από ποτάµια, βορινή έκθεση), µε απώτερο σκοπό την 
ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων.  
 
Y

Η uδρολογική λεκάνη του 
ό τµήµα της επαρχίας Κυδωνίας του νοµού Χανίων, µε διεύθυνση τον άξονα 

Βορράς-Νότος και σε µέση απόσταση από την πόλη των Χανίων, 15 km περίπου. 
Πρόκειται για µια από τις σηµαντικότερες υδρολογικές λεκάνες του νοµού Χανιών 
(Χάρτης 1). Το νότιο τµήµα της λεκάνης απορροής αποτελεί τµήµα του ορεινού όγκου 
των Λευκών Ορέων. Το βόρειο τµήµα είναι πεδινό, µε πλούσια βλάστηση και 
υδροφορία. Στην περιοχή περιλαµβάνεται ο υδροβιότοπος της λίµνης Αγυιάς. Η 
περιοχή ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας υγροτόπων Nature 2000 
(κώδικας:GR4340006) και φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Οι κυριότερες 
καλλιέργειες της περιοχής της λεκάνης είναι η ελιά καιτα εσπεριδοειδή. 

Η

παγίδων µετατράπηκαν σε σχη
ληθυσµού συµπληρώνονταν

. Ένα πρόσθετο του

 αρχεία και τα δεδοµένα
 περιγραφικών χαρακτηριστ

ς
ηµατικών αρχείων σε συµβατή µε το Google Earth µορφή (kml) (Χάρτης 2).  
Τα δεδοµένα του αριθµού δάκων ανά παγίδα, τα όρια της υδρολογικής 

λεκάνης του Κερίτη, οι ισοϋψείς ανά 20m, το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, τα 
όρια των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων της ευρύτερης περιοχής καθώς και δορυφορικές 
φωτογραφίες της περιοχής µε διακριτική ικανότητα 1m, ενσωµατώθηκαν σε 
περιβάλλον GIS. Από τα δεδοµένα του αριθµού των δάκων στις παγίδες 
δηµιουργήθηκαν οι χάρτες που απεικονίζουν την χωροχρονική µεταβολή του 
δακοπληθυσµού (Petacchi et al, 2002).  
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Οι παραπάνω χάρτες προέκυψαν από σηµειακές µετρήσεις (παγίδες) µε 
χωρική παρεµβολή Kriging (Petacchi et al, 2003) και µέγεθος κελιού 20Χ20µ. 
Προκειµένου να ελεγχθεί η πυκνότητα του δακοπληθυσµού κοντά σε υδατορεύµατα 
χρησιµοποιήθηκε το σχηµατικό αρχείο του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής και 
δηµιουργήθηκε πολυγωνικό σχηµατικό αρχείο ζώνης 200µ από την κοίτη (Χάρτης 3). 
Για τον έλεγχο της πυκνότητας του δακοπληθυσµού σε περιοχές µε βόρεια έκθεση 
δηµιουργήθηκε πολυγωνικό σχηµατικό αρχείο από το αρχείο µε τις ισοϋψείς της 
περιοχής ανά 20µ (Χάρτης 4). Από την τοµή των παραπάνω θεµατικών επιπέδων µε 
το επίπεδο των παγίδων προέκυψε ποιες παγίδες βρίσκονται κοντά σε υδατορεύµατα 
καιποιες βρίσκονται σε βορινή έκθεση (Χάρτες 3,4).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Η απεικόνιση του δικτύου των παγίδων των δεδοµένων του δακοπληθυσµού 
η
κα

φυτοφαρµ υ ασχολούνται µε 
ο πρόγραµµα της δακοκτονίας καθώς και οι αγρότες, µπορούν εύκολα µέσω του 
ιαδικτύου να ενηµερώνονται για το δακοπληθυσµό έγκυρα και έγκαιρα και να 
παίρνουν άµεσες αποφάσεις για το αν πρέπει, πότε και που πρέπει να εφαρµοστεί 

σε περιβάλλον GIS, καθώς η δηµοσίευσ
πολύτιµο εργαλείο τόσο για τη σωστότερη 
και για την ορθολογική χρήση των 

 τους στο διαδίκτυο, αποτελούν ένα 
ταπολέµηση του δάκους της ελιάς, όσο 
άκων. Οι γεωπόνοι πο

τ
δ

ψεκασµός (Χάρτης 5). Τα δεδοµένα µπορούν να αποθηκεύονται σε σχετική 
ιστοσελίδα από όπου µπορεί να τα αναζητήσει κάθε ενδιαφερόµενος.  

 

 
 

Χάρτης 3. Παγίδες που βρίσκονται σε 
απόσταση 200µ εκατέρωθεν των 
κύριων υδατορευµάτων.  

Χάρτης 4. Παγίδες που βρίσκονται 
σε περιοχές µε βορινή έκθεση.  

 
Από τον χάρτη που απεικονίζεται το δίκτυο των παγίδων φαίνεται αν η 

κατανοµή των παγίδων ανά δηµοτικό διαµέρισµα είναι οµοιόµορφη ή ανοµοιόµορφη. 
Αυτό γίνεται ευκολότερα σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα όπως αυτό των Λάκκων (Χάρτης 
6) όπου η ελιά αποτελεί σχεδόν µονοκαλλιέργεια. Σε περιοχές όπως στο Φουρνέ 
όπου η ελιά δεν κατανέµεται σ’ όλη την έκταση του ∆.∆., µπορεί εύκολα µε την 
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βοήθεια των δορυφορικών φωτογραφιών του Google Earth (αποστάσεις δένδρων, 
µέγεθος κόµης) ή και σε συνδυασµό µε επιτόπιες επισκέψεις να ελεγχθεί αν οι 
περιοχές που δεν καλύπτονται έχουν ελαιόδεντρα ή άλλες καλλιέργειες (Χάρτης 7). 
Στις περιοχές όπου η κατανοµή των παγίδων είναι χωρικά οµοιόµορφη προκύπτει 
µια πιο σαφή εικόνα για την χωροχρονική κατανοµή του δακοπληθυσµού.  

 
 

 
 
Χάρτης 5. Απεικόνιση των θέσεων των παγίδων 
και του αριθµού δάκων µιας δειγµατοληψίας στο 
εύχρηστο περιβάλλον του Google Earth. 

Χάρτης 6. Έλεγχος της κατανοµής των δάκων στα 
όρια του ∆.∆. Λάκκων. (Στο βορινό τµήµα του ∆.∆. 
δεν υπάρχουν παγίδες.) 

 
 

 
Χάρτης 7. Έλεγχος της κατανοµής των δάκοπαγίδων. ∆εν υπάρχουν παγίδες σε κάποιες περιοχές 

ύνται µε εσπεριδοειδή (µικρότερη κόµη και µικρότερες αποστάσεις φύτευσης)  

αι ότι ο ψεκασµός σε περιοχές του Φουρνέ δεν 

ς δακοπληθυσµός χωρίς να λαµβάνεται υπόψη µόνο ο 

αλλά αυτές καλλιεργο

Στους χάρτες 8 Α,Β φαίνεται η χωροχρονική µεταβολή του δακοπληθυσµού 
στην µελετηθείσα περιοχή τον Αύγουστο του 2006. Οι περιοχές που απεικονίζονται 
στο χάρτη µε πράσινο χρώµα είναι περιοχές µε χαµηλό πληθυσµό δάκου ενώ οι 
περιοχές µε πορτοκαλί ή κόκκινο χρώµα παρουσιάζουν υψηλό δακοπληθυσµό. 
Μεταξύ των χαρτών 8Α και 8Β φαίνεται µείωση του πληθυσµού του εντόµου λόγω 
ψεκασµού, ενώ παράλληλα φαίνετ
ήταν αποτελεσµατικός αφού δεν παρατηρήθηκε µείωση του πληθυσµού. Επίσης µε 
βάση τους Χάρτες 8 φαίνεται ότι ο ψεκασµός µπορεί να γίνει τοπικά στις περιοχές 
όπου εµφανίζεται υψηλό

 324



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

µέσος όρος του δακοπληθυσµό ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα όπως γίνεται µέχρι 
σήµερα.  

Ο δακοπληθυσµός επηρεάζεται άµεσα από το µικροκλίµα της περιοχής. Η 
ανάπτυξη του εντόµου ευνοείται σε περιοχές µε ήπια θερµοκρασία και υψηλή 
γρασία όπως είναι οι περιοχές µε βορινή έκθεση και οι περιοχές κοντά σε ποτάµια. 
πό την σύγκριση του µέσου όρου δάκων  που βρίσκονται σε περιοχές 

µε βόρια έκθεση και των υπολοίπων ροκύπτει οι παγίδες που βρίσκονται 
σε βορινή έκθεση έχουν αυξηµένο αριθµό άκων (Χάρτης 4). Επίσης οι παγίδες που 
βρίσκονται  
α  
να γίνεται εφόσ πειδή υπάρχει 
µεγάλος κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων. Οι επικίνδυνες ζώνες 
µπορούν να χεία και να 
απεικονισθούν σε αυτό ώστε µε την αµεσότητα των δορυφορικών εικόνων να 
δίνονται οδηγίες στα συνεργεία ψεκασµού.  

Οι τεχ ούθηση της 
καταπολέµησης  και για την 
ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων. πό την χαρτογράφηση του δικτύου των 
παγίδω

υ
Α  των παγίδων

 παγίδων π
 δ

 σε απόσταση 200µ εκατέρωθεν του υδατορεύµατος έχουν αυξηµένο
ριθµό δάκων (Χάρτης 3). Η εφαρµογή των φυτοφαρµάκων στην ζώνη αυτή πρέπει

ον κρίνεται απαραίτητη και µε µεγάλη προσοχή ε

µετατραπούν σε συµβατά µε το Google Earth αρ

νικές GIS αποτελούν ένα πολύτιµο εργαλείο για την παρακολ
 του σηµαντικότερου εχθρού της ελιάς (του δάκου), καθώς

Α
ν και του δακοπληθυσµού εξάγονται πολύτιµα συµπεράσµατα για την 

οµοιοµορφία κατανοµής των παγίδων στην µελετηθείσα περιοχή καθώς και να για 
την βελτίωση του αριθµού και της θέσης των παγίδων και συµβάλει στην προστασία 
των υδατικών πόρων της περιοχής. Η απεικόνιση της χωροχρονικής µεταβολής του 
δακοπληθυσµού για όλη την περίοδο της δακοκτονίας επιτρέπει το έλεγχο της 
αποτελεσµατικότητας των ψεκασµών ανά περιοχή.  

 

 
A B 

Χάρτης 8. Κατανοµή δακοπληθυσµού σε δύο διαφορετικές χρονικές 
στιγµές (Α: πριν τον ψεκασµό, Β: µετά τον ψεκασµό).  
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∆ίνεται η δυνατότητα της δηµιουργίας ζωνών γύρω από οικολογικά ευαίσθητες
 (ποτάµια, λίµνη, περιοχή Nature 200, βιολογικές καλλιέργειες) στις οποίες
α δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τους ψεκασµούς. Η απεικόν

 
περιοχές  
πρέπει ν ιση των 
θέσεων των παγίδων, του α λογικά ευαίσθητων ζωνών 
σε µορφή συµβατή µε ελεύθερα διαδικτυακά προγράµµατα αλλά και η δηµοσίευση 
αυτώ  να 
µελετήσει αυτά τα στοιχεία και να πάρει αποφάσεις, ακόµα και αν δεν είναι ειδικός µε 
τα GIS.  
 

ρέτρια, 
23-26 Μ

 
A. PAPAFILIPPAKI1, K. NIKIFORAKIS2 and G. STAVROULAKIS1 

 
1Laboratory of Water & Soil Resources Quality Control, Technological Educational Institute of Crete, 

Romanou 3, 73133 Hania,  Greece. gstav@chania.teicrete.gr

ριθµού των δάκων και των οικο

ν των στοιχείων στο διαδίκτυο παρέχει σε κάθε εµπλεκόµενο την δυνατότητα
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Optimisation of the dacus olea control (Bactrocera oleae) with the 
use of Geographical Information Systems. 

2Division of Agriculture, Prefecture of Hania, Sfakion 42, Hania, Greece. 
 

Population monitoring through the use of 
pesticide applications are the main factors of Dacus insect (Bactrocera oleae) control 
and guarantee the sustainable olive oil production. The rational use of pesticides is of 
great environmental importance for areas which are covered by olive groves and 
especially those in the main hydrological asins. The Keritis hydrological basin, the 
most important water reservoir in Chania, was chosen as a model area. The traps 
network mapping was accomplished with a GPS and the population data were 
imported in Geographical Information System (GIS).  The GIS mapping provides the 
direct localisation of dacus population hearths, correlations of insect density with 
various environmental parameters (rivers-streams, north aspect e.t.c.) and supports 
decision-making of local pesticide applications. Further, data publication through 

 
a wide network of traps and the early 

b
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and ca imple 
web progra
 

 web programs offers directness and easiness of dacus population monit
n be available for all the local services and interested partners through s

ms.  
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Εισαγωγή ωφέλιµων αρπακτικών µέσω του Dittrichia viscosa σε 
θερµοκηπιακές καλλιέργειες. Υποσχόµενη µέθοδος; 

 
Α.Φ. ΜΑΡΤΙΝΟΥ και D.J. WRIGHT  

 
Division of Natural Sciences, Imperial College at Silwood Park, University of London SL 5 7PY, UK 

 
 

∆ύο µεγάλα πειράµατα έλαβαν χώρα σε ελεγχόµενες συνθήκες το πρώτο σε 
φυτά πιπεριάς Capsicum annuum και το δεύτερο σε φυτά µελιτζάνας  Solanum 
melongena όπου µελετήθηκε η πληθυσµιακή διακύµανση αφίδων Myzus persicae- 
παρασιτοειδών Aphidius colemani αρπακτικών-  Macrolophus caliginosus. Ενώ 
µελετήθηκαν παράλληλα και οι αλληλεπιδράσεις αρπακτικών- παρασιτοειδών. 

Σε κάθε ένα από τα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν 20 κλωβοί σε αυτούς 
εισήχθησαν πληθυσµοί αφίδων Myzus persicae, παρασιτοειδών Aphidius colemani 
ενώ εισαγωγή των αρπακτικών  Macrolophus caliginosus έγινε µέσω του φυτού 
Dittrichia viscosa στο στάδιο του αυγού. Το θαµνώδες φυτό D. viscosa συναντάται 
συχνά ως αυτοφυές σε ανοιχτές καλλιέργειες κηπευτικών σε διάφορες περιοχές της 
Μεσογείου. 

Στα φυτά πιπεριάς η ταυτόχρονη εισαγωγή του παρασιτοειδούς και του 
αρπακτικού στο στάδιου του αυγού δεν οδήγησε σε αλληλεπιδράσεις ενδοειδικής 
θήρευσης γιατί ωσότου να ολοκληρωθεί ο χρόνος ανάπτυξης του αρπακτικού το 
παρασιτοειδές είχε επιτύχει την καταπολέµηση της αφίδας. Από το πείραµα αυτό 
φάνηκε ότι το αρπακτικό µπορεί και αναπτύσσεται τόσο στα φυτά πιπεριάς και 
µελιτζάνας όσο και στο θαµνώδες φυτό D. viscosa. 

Στο πείραµα µε τα φυτά µελιτζάνας, παρατηρήθηκε διακοπή του ελέγχου του 
πληθυσµού που παρόλα αυτά δεν θεωρείται ανησυχητική διότι είναι αποτέλεσµα του 
πειραµατικού σχεδιασµού που ακολουθήθηκε, ο οποίος επιτρέπει τα φύλλα του 
φυτού της µελιτζάνας και αυτά του D. viscosa να εφάπτονται µεταξύ τους γεγονός 
που οδηγεί σε αύξηση της κολλώδους ουσίας που εξέρχεται από το D.  viscosa. 

Παρόµοιες µελέτες σε κλειστά συστήµατα όπως θερµοκήπια όπου αυτοφυή 
φυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εισαχθούν και να διατηρηθούν πληθυσµοί 
ωφέλιµων δεν συναντούνται συχνά στη βιβλιογραφία. ∆εδοµένου ότι υπάρχουν 
πολλά αυτοφυή τα οποία διατηρούν πληθυσµούς ωφελίµων εντόµων υπάρχουν 
ατελείωτες δυνατότητες για ερευνητικές εργασίες σε αυτόν τον τοµέα 
 
 

-------------- 
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Natural enemies introduction through Dittrichia viscosa in 
glasshouse cultivations. Is it a promising method? 

A.F. MARTINOU and D.J. WRIGHT  

Division of Natural Sciences, Imperial College at ilwood Park, University of London SL 5 7PY, UK 

Two large studies were undertaken in controlled conditions the first on 
Capsicum annuum plants and the second on Solanum melongena where the 
population dynamics of aphids-Myzus persicae, parasitoids- Aphidius colemani and 
the predators-Macrolophus caliginosus were studied while the issue of intraguild 
predation between the predators and the parasitoids was addressed.  

Initial densities of the aphids and the parasitoids were introduced manually on 
the plants (pepper and aubergine) while the predators were introduced to the cages 
at the egg stage on potted plants of  the shrub Dittrichia viscosa.  

In each of the experiments 20 cages were used each containing 12 plants of 
either pepper or aubergine and t
cages used as replic es-replicates), aphids 
+predators (5 cages-replicates), aphids
replicates). 

On pepper plants the simultaneous introduction of the parasitoid and the 
predator at the egg stage through the banker plant Dittrichia viscosa did not lead to 
any intraguild interactions as by the time that the predator completed its development 
the parasitoid had achieved pest control. 

On the aubergine plants the observed pest control disruption can not be 
considered as worrying as it was the product of the particular experimental design 
that allowed the shrub and the aubergine plants to overlap inducing the stickiness of 
the D. viscosa leaves. 

Similar studies in closed systems such as glasshouses where indigenous 
plants can be used in order to introduce and maintain populations of beneficial 
insects are not usually found in the literature. Given the great numbers of weed and 
shrub species where beneficials are found there are unlimited possibilities for 
research in this area. 
 
 

 

 
S
 
 

he following treatments were applied. Aphids only (5 
ates), aphids +parasitoids (5 cag

 + predators + parasitoids (5 cages-
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Πρωτοβουλία για την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων 

 
Φ. Υ∆ΡΑΙΟΥ , Μ. ΓΑΣΠΑΡΗ , K. ΜΑΧΑΙΡΑ , Α. ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ  και Η

 
1 1 2 2 . FELBER3 

1 Eλληνικός Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.), Πατησίων 53, 104 33 Αθήνα, info@esyf.gr  
2 Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρ άκων, Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων & 

Φυτ/κής, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Στ. ∆έλτα 8, 145 61 Κηφισιά, Αττική, 
machera@otenet.gr

µ  

  
3 Συντονιστής του Προγράµµατος σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο 

 
 
 

Τα θέµατα της ασφαλούς χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, της 
προστασίας, αλλά και της εκπαίδευσης των αγροτών, απασχολούν τη βιοµηχανία 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) ανέλαβε την 
υλοποίηση του πιλοτικού προγράµµατος µε τίτλο «Πρωτοβουλία για την Ασφαλή 
Χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων», το οποίο διεξάγεται σε θερµοκηπιακές 
καλλιέργειες στην Ιεράπετρα (Κρήτη). Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος 
προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσµο Φυτοπροστασίας (ECPA) και στην 
Ελλάδα πραγµατοποιείται από τις αρχές του 2005. Αντίστοιχο πρόγραµµα έχει 
ολοκληρωθεί στην Αλµερία της Ισπανίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πορτογαλία, 
τη Γαλλία και την Ιταλία. Σκοπός του προγράµµατος στην Ελλάδα είναι η εκτίµηση και 
η αξιολόγηση των υπαρχόντων µέσων ατοµικής προστασίας και η ανάπτυξη νέων 
µέσων ατοµικής προστασίας, κατάλληλα προσαρµοσµένων στις συνθήκες της χώρας 
µας.  

 
Καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης  

Πρωταρχικό στάδιο του προγράµµατος αποτέλεσε η καταγραφή της 
υφιστάµενης κατάστασης σχετικά µε τις συνήθειες των ψεκαστών κατά τη χρήση των 

 µέσα ατοµικής προστασίας που χρησιµοποιούν, 
ν  

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα
τον εξοπλισµό τους, αλλά και τη γε ικότερη σχετική εκπαίδευσή τους. Γι’ αυτό το 
σκοπό έγιναν επί τόπου παρατηρήσεις ενώ καταρτίστηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο το 
οποίο συµπληρώθηκε από 200 αγρότες αποκαλύπτοντας ενδιαφέροντα στοιχεία σε 
ότι αφορά στις αντιλήψεις τους για τα µέτρα προστασίας που λαµβάνουν αλλά και τον 
τρόπο χειρισµού και χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

 
Πειραµατικό Μέρος µε Νέες Φόρµες Προστασίας 

Στο πλαίσιο ανάπτυξης νέας φόρµας προστασίας, διάφοροι τύποι 
βαµβακερών υφασµάτων αξιολογήθηκαν ως προς την περατότητά τους. Η πρώτη 
αξιολόγηση έγινε στο Πανεπιστήµιο του Maryland, σε εργαστηριακές συνθήκες 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της µικροπιππέτας 0.2mL. Τα υφάσµατα που βρέθηκε 
ότι είχαν τη χαµηλότερη περατότητα χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή 4 τύπων 
φόρµας προστασίας (οι φόρµες αποτελούνταν από παντελόνι - σακάκι µε λάστιχο 
στη µέση και στα µανίκια).  

Κάθε µία από αυτές τις 4 φόρµες δοκιµάστηκε στη συνέχεια από πλευράς 
άνεσης από 10 αγρότες κατά τη διάρκεια ενός ψεκασµού στο θερµοκήπιο. Με τη 
βοήθεια ειδικού ερωτηµατολογίου, αλλά και µε επί τόπου παρατηρήσεις, επιλέχτηκαν 
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οι δύο πιο άνετες και εργονοµικές φόρµες. Συγκεκριµένα οι φόρµες που επιλέχτηκαν 
ήταν: α) Φόρµα από 50% βαµβάκι - 50% πολυεστέρα, βάρους 2 υφάσµατος 215 g/m , 
µε  αδιάβροχο φινίρισµα Restist Spills® (Nano-Pel) και β) Φόρµα από 100% 

/m2. 
Για να διαπιστωθεί εάν αυτές οι φόρµες παρέχουν και την απαιτούµενη 

προστασία, το Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων του 
Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου τις εξέτασε ως προς την περατότητά τους. 
Στα πειράµατα περατότητας, κάθε φόρµα δοκιµάστηκε από 11 αγρότες, οι οποίοι 
ψέκασαν καλά ανεπτυγµένες θερµοκηπιακές καλλιέργειες πιπεριάς χρησιµοποιώντας 
πιστόλι ψεκασµού. Ο ψεκασµός έγινε εφαρµόζοντας malathion 50 EC σε 
συγκέντρωση 200ml/100Lt και µε ρυθµό εφαρµογής 1500 Lt/Ha. Η διάρκεια του 
ψεκασµού ήταν περίπου 1 ώρα. Η περατότητα υπολογίστηκε από τις ποσότητες του 
ψεκαστικού µίγµατος που ανιχνεύτηκαν τόσο στις εξωτερικές φόρµες (α&β), όσο και 
σε εσωτερική βαµβακερή ενδυµασία.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων διαπιστώθηκε ότι και οι δύο 
φόρµες προστασίας παρέχουν την απαιτούµενη προστασία στους αγρότες σε 

τικά χαµηλών επιπέδων έκθεσης. Σηµαντικά µειωµένος βαθµός 
περατό

µ

 DIN 32781, 
στο ο ο φ

ύ  

η 
δη ιουργία ειδικού Εθνικού προτύπου το οποίο θα περιγράφει µε λεπτοµέρεια τα 
χαρακτηριστικά της αποδεκτής φόρµας για χρήση στην γεωργική παραγωγή, καθώς 
κα τις δοκιµές που θα πρέπει να πραγµατοποιούνται πριν την έγκριση της. Η 
δη ιουργία του προτύπου αυτού θα είναι αντίστοιχη µε το πρότυπο DIN 32781 που 
εφαρµόζεται στην Γερµανία. Το θέµα της δηµιουργίας ενός προτύπου για τα µέσα 
ατ ικής προστασίας των εργαζόµενων στη γεωργία απασχολεί και άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξή του σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς οι αγρότες θα µπορούν να χρησιµοποιούν µέσα 

 ειδικό
βαµβάκι, βάρους υφάσµατος 287 g

περιπτώσεις σχε
τητας παρατηρήθηκε στην περίπτωση της φόρµας που είχε υποστεί ειδική 

επεξεργασία µε το ειδικό υδρόφοβο φινίρισµα.  
 

 
 

Η Νέα Φόρµα Προστασίας για τους Αγρότες  
Ο Ε.ΣΥ.Φ. µετά τα θετικά αποτελέσµατα των πειραµάτων, ξεκίνησε µέσα από 

το πρόγραµµα τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου οι νέες αυτές φόρµες ειδικά 
σχεδιασµένες για τους αγρότες να πιστοποιηθούν. Συγκεκριµένα, η φόρ α AIΓΙΣ 
που αποτελείται από 50% βαµβάκι - 50% πολυεστέρα, µε το ειδικό αδιάβροχο 
φινίρισµα Restist Spills® (Nano-Pel), µετά από µελέτη που έγινε στο Ινστιτούτο της 
Γερµανίας Sachsisches Textilforschungsinstitut, έλαβε την απαιτούµενη 
πιστοποίηση καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Γερµανικού προτύπου

ποίο αναφέρονται ι προδιαγρα ές που πρέπει να πληρούν οι φόρµες 
προστασίας για τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το πρότυπο DIN 
32781 είναι το πλέον κατάλληλο για τις φόρµες των αγροτών, καθώς περιλαµβάνει 
δοκιµές που αφορούν καθαρά στην αγροτική χρήση.  
 
Πιστοποίηση Μέσων Ατοµικής Προστασίας για τους Αγρότες 

Στο πλαίσιο συνεδρίασης ειδικής επιτροπής του Ε.ΛΟ.Τ. (Ελληνικού 
Οργανισµο  Τυποποίησης), σχετικής µε τα µέσα ατοµικής προστασίας, στην οποία 
συµµετείχε ο Ε.ΣΥ.Φ. και το Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρµάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, συµφωνήθηκε 

µ

ι 
µ

οµ
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ατοµικής προστασίας τα οπ ι ώστε να παρέχουν τόσο 
προστασία, όσο και εργονοµία  ότι εκτός από τη Γερµανία, 
αντίστοι

 
Πειραµατικό Μέρος µε ής 

νωσε 
και πειράµατα έκθ τευτικά προϊόντα, 
συγκρίνοντας το κλασικό πιστόλι  και εύχρηστο 
εξοπλισµό εφαρµογής, το Fumicar, κατασκευής της Ισπανικής εταιρείας Novi-Fam. 
Τα π

οία αναπτύχθηκαν έτσ
. Αξίζει ν  σηµειωθεία

χο ειδικό Εθνικό πρότυπο έχει δηµιουργηθεί και στην Πορτογαλία.  

 Νέο Ψεκαστικό Εξοπλισµό Εφαρµογ
Ο Ε.ΣΥ.Φ. παράλληλα µε τα πειράµατα µε τις φόρµες προστασίας, οργά

εσης οστα των αγροτών στα φυτοπρ
 ψεκασµού µε ένα νέο σύγχρονο

 ειράµατα έκθεσης πραγµατοποιήθηκαν στην Ιεράπετρα από το Ίδρυµα 
Αγροτικών Ερευνών της Γάνδης (Institute and Fisheries Research, Gent, Belgium). 
Το ποσοστό έκθεσης των αγροτών υπολογίστηκε κατά τη διάρκεια ψεκασµών σε 
θερµοκήπια τόσο µε το Fumicar, όσο και µε το πιστόλι ψεκασµού χρησιµοποιώντας 
ειδικούς συλλέκτες σε διάφορα σηµεία του σώµατός τους. Ο όγκος του ψεκαστικού 
διαλύµατος που χρησιµοποιήθηκε για τους ψεκασµούς ήταν 100L/στρ. Τα 
αποτελέσµατα των αναλύσεων απέδειξαν ότι οι χρήστες του Fumicar εκτέθηκαν 7 
έως και 11 φορές λιγότερο στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα συγκριτικά µε 
όσους χρησιµοποίησαν το πιστόλι ψεκασµού. Αυτό οφείλεται στην κατασκευή και 
στον τρόπο χειρισµού του µηχανήµατος, διότι ο χρήστης προχωράει στις γραµµές 
φύτευσης έλκοντας το µηχάνηµα στο πίσω µέρος του σώµατός του µε αποτέλεσµα 
να µην εισέρχεται στο ψεκαστικό νέφος. Το Fumicar µελετήθηκε επιπλέον και ως 
προς την βιολογική του αποτελεσµατικότητα σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες από 
εταιρείες µέλη του Ε.ΣΥ.Φ. Συγκεκριµένα, το Fumicar διαπιστώθηκε ότι ήταν εξίσου 
αποτελεσµατικό µε το πιστόλι ψεκασµού. Ιδιαίτερη προσοχή όµως, πρέπει να δίνεται 
στις περιπτώσεις όπου το έδαφος του θερµοκηπίου δεν είναι οµαλό, διότι αυτό 
προκαλεί προβλήµατα στον χειρισµό του εξοπλισµού, άρα και στην 
αποτελεσµατικότητα του ψεκασµού.  

Το Fumicar διατίθεται ήδη στην Ελλάδα από τον επίσηµο αντιπρόσωπο της 
Novi-Fam στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.safeuse.gr.  

 
Εκπαίδευση Αγροτών-Μαθητών: 

Ο Ε.ΣΥ.Φ., στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των αγροτών, ετοίµασε πλούσιο 
έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό (φυλλάδιο και DVD), το οποίο ήδη 
χρησιµοποιείται σε εκπαιδεύσεις µέσω του επίσηµου οργανισµού ΟΓΕΕΚΑ-
∆ήµητρα. Οι εκπαιδεύσεις έχουν ως στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 
όλων των αγροτών σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας αλλά και χρήσης µέσων 
ατοµικής προστασίας. Συγκεκριµένα, στα προγράµµατα εκπαίδευσης έχουν 
ενσωµατωθεί θέµατα ορθής αποθήκευσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
παρασκευής και εφαρµογής ψεκαστικού υγρού, καθώς και χρήσης - επιλογής 
των κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας. Οι εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν το 
2007 από την περιοχή της Κρήτης ενώ σύντοµα αναµένεται να επεκταθούν σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. Για λόγους πρακτικής εξάσκησης των αγροτών, ο Ε.ΣΥ.Φ. 
επιµελήθηκε τη δηµιουργία πρότυπων µονάδων εκπαίδευσης στη Κρήτη και 
συγκεκριµένα στο Σταθµό Γεωργικής Έρευνας της Ιεράπετρας, στην Πρακτική 
Γεωργική Σχολή της Μεσσαράς ενώ άµεσα αναµένεται να δηµιουργηθεί νέα µονάδα 
στο Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ). Εκτός όµως από 
εκπαιδεύσεις αγροτών, ο Ε.ΣΥ.Φ. προετοιµάζει και εκπαιδεύσεις µαθητών της 
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Ιεράπετρας σε συνεργασία µε ς, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
µαθ

 
 το

Στο κοµµάτι της επικοινωνίας, δηµ υργήθηκαν ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά 
µηνύµατα, καθώ  γεωργικών 
φοδίων. Τα ραδιοφωνικά µηνύµατα µεταδόθηκαν από σταθµούς της Κρήτης ενώ το 
ηλεοπτικό µήνυµα εγκρίθηκε από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
.Σ.Ρ.) ως κοινωνικό µήνυµα και µεταδόθηκε από τηλεοπτικά κανάλια όλης της 

χώρας

 το ∆ήµο Ιεράπετρα
ητές αποτελούν τους µελλοντικούς αγρότες της περιοχής.  

Επικοινωνία υ Προγράµµατος 
ιο

ς και αφίσες οι οποίες διανεµήθηκαν σε καταστήµατα
ε
τ
(Ε

. Ταυτόχρονα, γίνεται και αποστολή ενηµερωτικών δελτίων σε µεγάλη λίστα 
αποδεκτών. Το πρόγραµµα παρουσιάστηκε επίσης σε εφηµερίδες, συνέδρια, 
εκθέσεις, οµάδες αγροτών αλλά και σε επίσηµους φορείς όπως το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και πανεπιστήµια. Για 
την καλύτερη και άµεση ενηµέρωση του κοινού έχει δηµιουργηθεί η ειδική 
ιστοσελίδα www.safeuse.gr. 

 
Συµπεράσµατα 

Ο Ε.ΣΥ.Φ. στο πλαίσιο του τριετούς πιλοτικού προγράµµατος «Πρωτοβουλία 
για την Ασφαλή Χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων», σε συνεργασία µε το 
Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων του Μπενακείου 
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, δηµιούργησε τη φόρµα ΑΙΓΙΣ, µία φόρµα ειδικά 
σχεδια

ι ένα νέο σύγχρονο εξοπλισµό εφαρµογής, το 
εγόµενο Fumicar. Όπως αποδείχτηκε, µε τη χρήση του Fumicar, η έκθεση των 
χρηστών στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα µειώνεται από 7 µέχρι και 11 φορές 
συγκριτικά µε το κλασικό πιστόλι ψεκασµού στα θερµοκήπια.  

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος δόθηκε  
προτεραιότητα και στο κοµµάτι της εκπαίδευσης των αγροτών. Έτσι, µετά από 
πρωτοβουλία του Ε.ΣΥ.Φ., ο ΟΓΕΕΚΑ-∆ήµητρα, έχει εντάξει στα προγράµµατα 
επιµόρφωσης των αγροτών θέµατα ασφαλούς χρήσης φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. Για να γίνει ακόµη πιο εύκολη και αποτελεσµατική η εκπαίδευση των 
αγροτών, ο Ε.ΣΥ.Φ. επιµελήθηκε τη δηµιουργία πρότυπων εκπαιδευτικών 
µονάδων στην Κρήτη, ενώ διοργανώνει και εκπαιδεύσεις µαθητών σε περιοχές 
αγροτικού ενδιαφέροντος. Λόγω της µεγάλης ανταπόκρισης, το πρόγραµµα 
σταδιακά θα επεκταθεί σε όλη την χώρα, έτσι ώστε όλη η γνώση που προέκυψε 
µέσω του προγράµµατος να µεταδοθεί και να υιοθετηθεί σε πανελλαδικό επίπεδο.  

 
 
 
 
 
 
 
 

σµένη για τους αγρότες η οποία έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το 
Γερµανικό Πρότυπο DIN 32781. Παράλληλα, συνεργάζεται και µε τον ΕΛΟΤ 
προκειµένου να δηµιουργηθεί στην Ελλάδα ειδικό Εθνικό πρότυπο για τα µέσα 
ατοµικής προστασίας που προορίζονται για αγροτική χρήση, δηλαδή ένα 
πρότυπο αντίστοιχο του DIN 32781. Εκτός από τη µελέτη µέσων ατοµικής 
προστασίας, ο Ε.ΣΥ.Φ. δοκίµασε κα
λ
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Safe Use Initiative 
 

. GASPARI1, Κ. MACHERA2, A. TSAKIRAKIS2 and F. YDRAIOU1, Μ Η. FELBER3 

2 Lab ic

 
 

Safe use of plant protection products along with training of farmers are some 
of the issues that the crop protection industry is occupied with, not only at a 
nation t u

ropriate for farmers and the conditions that prevail 
in our

mphasis 
on the

 
1 Hellenic Crop Protection Association (HCPA) 

oratory of Toxicolog al Control of Pes ent of Pesticides Control & ticides, Departm
Phytopharmacy, Benaki Phytopathological Institute 

3 Project Manager in Southern Europe  

al but also a  a E ropean level. Under this scope, the Hellenic Crop Protection 
Association (HCPA) has undertaken a 3 year pilot project, the “Safe Use 
Initiative”. This project is sponsored by the European Crop Protection Association 
(ECPA) and started at Ierapetra, in Crete, in 2005. A similar project is also being 
developed in Portugal, France and Italy, while in Almeria of Spain the project has 
been already successfully completed. The aim of the “Safe Use Initiative” project in 
Greece is to assess  the current personal protection equipment, to develop new 
personal protection equipment app

 country, as well as to train and educate those involved in agriculture 
regarding the proper personal protection equipment, the safe use of plant 
protection products and the use of new spraying techniques that reduce exposure 
in plant protection products. During this period, HCPA in collaboration with the 
Laboratory of Toxicological Control of Pesticides of Benaki Phytopathological 
Institute (BPI) has developed a new cotton/polyester coverall with a repellent finish, 
especially for use by farmers. This coverall is called “AIΓΙΣ” and has been certified 
according to the German standard DIN 32781. 

Moreover, HCPA co-operates with ELOT (Hellenic Organization for 
Standardization) with the view of establishing a national standard especially for the 
personal protection equipment of farmers. Apart from the trials concerning the 
coveralls, HCPA also tested a new and modern spraying equipment called 
Fumicar. It was found that farmers who used the Fumicar were exposed 7-11 
times less to plant protection products compared to those who used the spraying 
gun in the greenhouses. It should be also mentioned that HCPA has given e

 training of farmers. For this reason, the safe use issues were incorporated 
in the educational programs of OGEEKA-Dimitra, the official organization for the 
training of farmers. In order to make training more practical, effective and easier, 
HCPA constructed two demo-farms in Crete while a third one is currently being 
developed. Safe use education will also be elaborated to the training of 
pupils/students. Finally, the project is going to be expanded to the whole country 
so that the knowledge obtained is transmitted to everyone involved in agriculture.  
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Flubendiamide – 
The Next Generation Insecticide for Lepidoptera Pest Control 

 
A. ELBERT1, D. EBBINGHAUS1, S. HAND1 and J.P. TRIJAU2 

 

Belt®, active ingredient flubendiamide, belongs to a novel chemical class of 
substituted phthalic acid diamides. Flubendiamide is currently under joint 
development between Nihon Nohyaku Co., Ltd. and Bayer CropScience AG in 
various crops and countries. It has been demonstrated, that phthalic acid diamides 
activate ryanodine-sensitive intracellular calcium release channels. This results in an 
uncontrolled release of calcium stores and leads to the death of lepidopteran insect 
pests. Therefore Flubendiamide represents an insecticide with a new mode of action 
within a new chemical class being furthermore well suited for integrated pest 
management. In addition, the unique mode of action of flubendiamide makes the 
compound well suited as a tool for anti-resistance management programs in insect 
control. 

 
Belt® is fast acting and leads to the cessation of feeding immediately after 

ingestion of the compound. In laboratory trials the excellent performance for the 
control of different lepidopteran species has been demonstrated (Tonishi et al., 
2005). This paper describes the global field development of flubendiamide for the 
control of various lepidoptera pests based on trials conducted from 2002 – 2006 with 
special reference to European uses. 

1Bayer CropScience Aktiengesellschaft, 2Bayer CropScience SA 
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Χηµική καταπολέµηση Ορθοπτερών στον ∆ιεθνή Αερολιµένα 

Ν.Γ. ΕΜΜΑΝΟ ΓΚΑΤΖΙΟΣ1,  
Χ.Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ , Α.Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ∆.Χ. ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ2 

Acrididae. Πραγµατοποιήθηκαν 2 πειράµατα σε υπαίθριο χώρο του αεροδροµίου σε 
δύο διαδοχικά έτη. Την πρώτη χρονιά πραγµατοποιήθηκε προκαταρκτικό πείραµα 
όπου δοκιµάστηκαν τα εντοµοκτόνα Carbaryl (carbaryl 85%), Fastac (alpha 
cypermethrin 10%), Karate (lambda cyhalothrin 10%), Decis (deltamethrin 2,5%), 
Naturalis (βιολογικό σκεύασµα που περιέχει τον µύκητα Bauveria bassiana). Την 
δεύτερη χρονιά δοκιµάστηκαν τα εντοµοκτόνα Sevin (carbaryl 85%), Fastac (alpha 
cypermethrin 10%), Karate (lambda cyhalothrin 10%), Confidor (imidacloprid 20%) 
και Neemazal (βιολογικό σκεύασµα µε δραστική ουσία το azadirachtin 1%). 

Οι δόσεις των εντοµοκτόνων που χρησιµοποιήθηκαν ανά 100lt νερό είναι οι 
παρακάτω: Carbaryl: 300gr, Fastac: 35ml, Karate: 18,5ml, Decis: 70ml, Naturalis: 
150ml, Confidor: 37,5ml και Neemazal: 200ml. Κάθε εντοµοκτόνο εφαρµόστηκε σε 
πειραµατικά τεµάχια διαστάσεων 10 x 10m, ενώ υπήρχαν και πειραµατικά τεµάχια 
ιδίων διαστάσεων χωρίς µεταχείριση (µάρτυρες). Στο πρώτο πείραµα έγιναν 
συνολικά 3 επαναλήψεις και στο δεύτερο 5 επαναλήψεις εφαρµόζοντας και τις δύο 
φορές το εντελώς τυχαιοποιηµένο σχέδιο. Μεταξύ των πειραµατικών τεµαχίων 
υπήρχε ζώνη πλάτους 2m στην οποία εφαρµόστηκε ισχυρό εντοµοκτόνο (Lannate 
90SP) για την παρεµπόδιση πιθανής µετακίνησης εντόµων από το ένα τεµάχιο στο 
άλλο. Για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των εντοµοκτόνων διενεργήθηκαν 
και στα δύο πειράµατα µια δειγµατοληψία πριν τον ψεκασµό και 5 δειγµατοληψίες 
µετά τον ψεκασµό µε δίκτυ παγίδευσης, όπου καταµετρήθηκαν τα ζωντανά άτοµα. 

Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
 

ΥΗΛ1, Σ.Α. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ1, Α.Ε. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ1, Φ.Σ. 
 1 2 

 
1Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας, 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 118 55 Αθήνα 

2Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Γενική ∆ιεύθυνση Εταιρικών Υπηρεσιών, 
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε. 190 19 Σπάτα 

 
 

Τα πτηνά και ιδιαίτερα τα µεγαλόσωµα όπως ο ασηµόγλαρος Larus 
cacchinans αποτελούν πρόβληµα για την ασφάλεια των πτήσεων στα αεροδρόµια, 
αφού µπορούν να προκαλέσουν ζηµιές στα αεροπλάνα κατά την προσγείωση ή την 
απογείωσή τους αν αυτά βρεθούν στην πορεία του αεροσκάφους. Ένας από τους 
βασικούς λόγους για τους οποίους τα πτηνά συγκεντρώνονται στους χώρους των 
αεροδροµίων είναι ότι εκεί υπάρχουν έντοµα, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν 
τροφή για αυτά. Ειδικά τα µεγαλόσωµα έντοµα, όπως πολλά είδη Ορθοπτέρων, είναι 
ιδιαίτερα ελκυστικά για τα πτηνά.  

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε συνεργασία µε το 
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντοµολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών µελέτησαν 7 εντοµοκτόνα σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητά τους στην 
καταπολέµηση των Ορθοπτέρων και την υπολειµµατική τους δράση. Στο αεροδρόµιο 
τα πιο σηµαντικά είδη Ορθοπτέρων που βρέθηκαν ήταν τα: Decticus albifrons και 
Platycleis affinis affinis από την οικογένεια Tettigoniidae και τα: Calliptamus barbarus, 
Oedipoda miniata, Dociostaurus maroccanus και Chorthippus sp. από την  οικογένεια 
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 Ακολουθούν τα διαγράµµατα της µέσης πληθυσµιακής πυκνότητας και των 
υπικών σφαλµάτων των Ορθοπτέρων ανά επέµβαση για το σύνολο των
ιγµατοληψιών µετά την εφαρµογή των εντοµοκτόνων για το 1ο και 2ο πείραµα: 
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Πείραµα 1ο. Μέση πληθυσµιακή πυκνότητα και τυπικά σφάλµατα των Ορθοπτέρων 
ανά επέµβαση για το σύνολο των δειγµατοληψιών µετά την εφαρµογή των 
εντοµοκτόνων. 
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Sevin Fastac Karate Confidor Neemazal Μάρτυρας
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Πείραµα 2ο. Μέση πληθυσµιακή πυκνότητα και τυπικά σφάλµατα των Ορθοπτέρων 
ανά επέµβαση για το σύνολο των δειγµατοληψιών µετά την εφαρµογή των 
εντοµοκτόνων. 
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Από την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων για το 1ο πείραµα 
βρέθηκε ότι τα Carbaryl, Fastac, Karate και Decis ήταν αποτελεσµατικά στην 
καταπ

-------------- 
 
 

Chemical control of Orthoptera in the Athens International Airport 
«Eleftherios Venizelos» 

1Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology,  

Athens International Airport S.A., 190 19 Spata, Greece 
 

orts 
because they can cause d
the main reasons that make birds gathering in airports is that they are attracted by 
the ins

ολέµηση των Ορθοπτέρων ενώ το Carbaryl είχε την µεγαλύτερη υπολειµµατική 
δράση. Από την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων για το 2ο πείραµα 
βρέθηκε ότι τα Sevin, Fastac, Karate και Confidor είχαν την καλύτερη 
αποτελεσµατικότητα στην καταπολέµηση των Ορθοπτέρων ενώ τα Sevin και 
Confidor είχαν την µεγαλύτερη υπολειµµατική δράση. 
 
 

 
N.G. EMMANOUEL1, S.A. ANTONATOS1, A.E. TSAGARAKIS1, F.S. GKATZIOS1,  

CH.N. EMMANOUEL1, A.S. ANAGNOSTOPOULOS2 and D.CH. NTAMPAKIS2 
 

Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, 118 55 Athens, Greece 
2Environmental Department, Corporate Unit Services,  

 
Birds like Larus cacc flight safety at the airphinans can create problems in 

amages to airplanes when a bird strike happens. One of 

ects which are potential prey animals for them.  
The Athens International Airport «Eleftherios Venizelos» in cooperation with 

the laboratory of Agricultural Zoology and Entomology of Agricultural University of 
Athens tested 7 insecticides in relation with their effectiveness against Orthoptera 
and their residual action. The most prevalent Orthoptera species found on the airport 
grassland area were Decticus albifrons and Platycleis affinis affinis from Tettigoniidae 
and Calliptamus barbarus, Oedipoda miniata, Dociostaurus maroccanus and 
Chorthippus sp. from Acrididae. Two field trials were conducted in the area of the 
Athens International Airport. In the first one the insecticides Carbaryl (carbaryl 85%), 
Fastac (alpha cypermethrin 10%), Karate (lambda cyhalothrin 10%), Decis 
(deltamethrine 2,5%) and Naturalis (Bauveria bassiana) were tested. All of them with 
the exception of Naturalis have statistically significant differences against the 
untreated control. Carbaryl had the longest residual action. In the second trial the 
insecticides Sevin (carbaryl 85%), Fastac (alpha cypermethrin 10%), Karate (lambda 
cyhalothrin 10%), Confidor (imidacloprid 20%) and Neemazal (azadirachtin 1%) were 
tested. From the statistical analysis was found that Sevin, Fastac, Karate and 
Confidor were the most effective. Sevin and Confidor had the longest residual action.  
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Μελέ  την 

(Diptera:Tephritidae) µε δολωµατικούς από εδάφους ψεκασµούς. 

Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ1, Κ.Ν. Β ΡΑΚΗΣ1, Α.Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ2,  
 1  1

1

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στα πλαίσια της 
ροσπάθειας ανεύρεσης εναλλακτικών µεθόδων και µέσων για την αντιµετώπιση του 
actro a

τη της αποτελεσµατικότητας διαφόρων εντοµοκτόνων για
αντιµετώπιση του δάκου της ελιάς Bactrocera oleae (Gmelin) 

 
ΑΡΙΚΟΥ1,  Β Ζ. ΑΛΕΞΑΝ∆.

 ΧΚ.Π. ΓΕΡΑΚΑΚΗ  και .Ε. ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ  
 

Ινστιτούτο Ελιάς &Υποτροπικών Φυτών Χανίων, Εργαστήριο Εντοµολογίας 
2Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

 
 

π
B cer  oleae Gmelin (Diptera: Tephritidae) αναθέτει τα τελευταία 10 χρόνια στο 
Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων την εκτέλεση του προγράµµατος 
«Συγκριτικές πειραµατικές εργασίες για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς». 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης 
εντοµοκτόνων µε δολωµατικούς από εδάφους ψεκασµούς σε ελαιώνες του Νοµού 
Χανίων, κατά τη διετία 2005 και 2006. 

Κατά το πρώτο έτος, δοκιµάστηκαν τα a-cypermethrin 10% β/ο (300cc/hl) και l-
cyhalothrin (125cc/hl) συγκριτικά µε το προϊόν αναφοράς fenthion 50% β/ο (600cc/hl) 
και dimethoate 40% β/ο (750cc/hl). Κάθε σκεύασµα αξιολογήθηκε σε δυο 
διαφορετικούς πειραµατικούς ελαιώνες (450 περίπου στρεµµάτων/πειραµατικό 
ελαιώνα)  ποικιλίας Κορωνέικης ο ένας και Τσουνάτης ο δεύτερος. Κατά το δεύτερο 
έτος, µελετήθηκε η αποτελεσµατικότητα των a-cypermethrin 10% (300cc/hl), l-
cyhalothrin 10% (125cc/hl), spinosad 0,24% (σε δύο δόσεις 3,3lt/hl και 6,7lt/hl), 
deltamethrin 2,5% (365cc/hl), deltamethrin 6,25% (35gr/hl), deltamethrin 1% + 
thiacloprid 10% (300cc/hl) συγκριτικά µε το προϊόν αναφοράς fenthion 50% (600cc/hl) 
και dimethoate 40% (750cc/hl) σε πειραµατικούς ελαιώνες συνολικής έκτασης 3.600 
στρέµµατων, ποικιλίας Κορωνέικης. Για την αξιολόγηση των εντοµοκτόνων λήφθηκε 
υπόψη η πορεία του δακοπληθυσµού, η δακοπροσβολή του ελαιοκάρπου και ο 
αριθµός των δολωµατικών ψεκασµών ανά δοκιµαζόµενο εντοµοκτόνο. Σε κάθε 
πειραµατικό τεµάχιο (περίπου 3.000 ελαιόδενδρα) αναρτήθηκε δίκτυο παγίδων 
McPhail και πραγµατοποιήθηκαν συστηµατικές δειγµατοληψίες ελαιοκάρπου.  

Η µελέτη αξιολόγησης των σκευασµάτων έδειξε ότι κατά το 2005 και στους δύο 
πειραµατικούς ελαιώνες, ποικιλίας Κορωνέικης και Τσουνάτης, στους οποίους 
εφαρµόστηκε το fenthion, ο µέσος όρος ενηλίκων του δάκου/McPhail/εβδοµάδα ήταν 
σηµαντικά υψηλότερος συγκριτικά µε τα υπόλοιπα 2 σκευάσµατα. Συγκεκριµένα στα 
ελαιόδενδρα ποικιλίας Κορωνέικης, τα οποία ψεκάστηκαν µε fenthion ο 
δακοπληθυσµός  ήταν πενταπλάσιος σε σχέση µε εκείνο των ελαιοδέντρων 
ψεκασµένων µε a-cypermethrin και διπλάσιος από των ελαιοδένδρων ψεκασµένων 
µε l-cyhalothrin. Επίσης στα ελαιόδενδρα ποικιλίας Τσουνάτης ψεκασµένων µε 
fenthion ο δακοπληθυσµός  ήταν διπλάσιος σε σχέση µε των ψεκασµένων µε τα δύο 
πυρεθρινοειδή. Η δακοπροσβολή του ελαιοκάρπου παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα και 
δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των εντοµοκτόνων. Ειδικότερα τα 
ποσοστά της συνολικής δακοπροσβολής των δένδρων τα οποία ψεκάστηκαν µε το a-
cypermethrin, το l-cyhalothrin και το fenthion Dimethoate ήταν χαµηλά  καθ’ όλη την 
διάρκεια του πειράµατος και κυµάνθηκαν από 0-2,90%, 0-1,55% και 0-2,65% 
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αντίστοιχα. Μικρότερος αριθµός ψεκασµών πραγµατοποιήθηκε στα πειραµατικά 
τεµάχια του a-cypermethrin, σε σχέση µε του l-cyhalothrin και του fenthion.    

Το 2006 ο µέσος όρος ενηλίκων του δάκου/McPhail/εβδοµάδα δεν βρέθηκε να 
διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των σκευασµάτων µε χαµηλότερες συλλήψεις του δάκου 
να π ν  ο

ent and Food, Directorate of Plant Produce Protection, 

 

The control of olive fruit fly Bactrocera oleae (Gemlin) (Diptera: Tephritidae) in 
Greece has been based mostly on bait sprays with organophosphate insecticides 
(  
b  
P . 
oleae, in olive groves of Chania. The results of last two years study concerning the 
effectiveness of various insec ait from ground sprays, are 
represented. 

In and a-
cypermethrin n 50%. The 
mea re 
s
an
cypermethrin 10%, deltamethrin 
thiacloprid 10% and Spinosad 0.24% which were compared to fenthion 50%. No 
signific

αρατηρού ται στα πειραµατικά τεµάχια στα ποία εφαρµόστηκε το 
deltamethrin και το a-cypermethrin και υψηλότερες σε εκείνα του fenthion. Ο 
αριθµός των εφαρµοζόµενων ψεκασµών ήταν ίδιος για όλα τα πειραµατικά 
τεµάχια. Η συνολική δακοπροσβολή του ελαιοκάρπου κυµάνθηκε επίσης σε πολύ 
χαµηλά επίπεδα (1,53-5,33%) χωρίς να παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ των εντοµοκτόνων. 
 
 

-------------- 
 
 

Study of the effectiveness of various insecticides for the control of 
Bactrocera oleae (Gmelin) (Dipera: Tephritidae) in Crete olive 

groves. 
 

A.P. KALAITZAKI1, K.N VARIKOU1, V.Z. ALEXANDRAKIS1, A.S. IOANNOU2,  
K.P. GERAKAKI1 and C.E. MARNELAKIS1 

 
1Institute of Olive Tree and Subtropical Plants, Agrokipio, 73100, Chania, Greece 

2Greek Ministry of Rural Developm
150 Sygrou Av., 176 71 KALLITHEA 

 

usually fenthion and dimethoate) for more than 30 years.  Extensive research has
een carried out the last ten years by the Institute of Olive Tree and Subtropical
lants of Chania in order to study the effectiveness of various insecticides, against B

ticides, applied with b

2005, the tested insecticides were lambda-cyhalothrin 10% 
 10% which were compared to the reference product fenthio

n number of B. oleae per trap was significantly higher in the plots that we
prayed with fenthion compare rayed with lambda-cyhalothrin 

d a-cypermethrin. In 2006, the tested insecticides were lambda-cyhalothrin 10%, a-
2.5%, tamethrin 6.25%, deltamethrin 1% + 

d to those that were sp

del

ant differences were found in the olive fly captures among the tested 
insecticides. In both years, the percentage of the olive fruit fly infestation remained 
generally in very low levels and was not observed significant difference among the 
tested insecticides.  
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Συγκριτική µελέτη επί της δραστικότητας νηµατοκτόνων 
σκευασµάτων κατά των κυστογόνων νηµατωδών της πατάτας 

 
Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ1, Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΥ2, Κ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ3, Ι. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ3  

και Ε. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ2 
 

1Εργαστήριο Νηµατωδολογίας, Τµήµα Εντοµολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας,  
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Στ. ∆έλτα 8, 145 61, Κηφισιά. 

2TΕΙ Καλαµάτας, Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας, Αντικάλαµος, 24100 Καλαµάτα. 
3∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, ∆ιοικητήριο, 

24100 Καλαµάτα. 
 

 
 

Η παρουσία των κυστογόνων νηµατωδών της πατάτας  Globodera 
rostochiensis και G. pallida (ΚΝΠ) στα ελληνικά εδάφη είναι σαφώς διαπιστωµένη, αν 
και µέχρι σήµερα, τόσο στη διεθνή όσο και την Ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν 
περιορισµένα σχετικά δεδοµένα. Επίσης περιορισµένες είναι και οι µελέτες που έχουν 
γίνει σχετικά µε την καταπολέµησής τους, αν και παλαιότερα έχουν αναφερθεί 
κάποιες δοκιµές για την ανθεκτικότητα ποικιλιών πατάτας στον G. rostochiensis.  

Έτσι στη Χώρα µας, η αντιµετώπιση τους γίνεται µε προληπτική χρήση 
νηµατοκτόνων, η οποία αν και έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, επιβαρύνει 
πρώτον το κόστος παραγωγής, δεύτερον το περιβάλλον, και τρίτον το ίδιο το 
παραγόµενο προϊόν. Παρ’ όλ’ αυτά, το πρόβληµα παρασιτισµού των ριζών των 
φυτών πατάτας από τους ΚΝΠ εντείνεται συνεχώς µε αποτέλεσµα την συνεχόµενη 
µείωση της παραγωγής και την αλόγιστη και αυξανόµενη χρήση νηµατοκτόνων 
σκευασµάτων. Επιπλέον, οι ΚΝΠ είναι παθογόνα καραντίνας και η σχετική 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν επιτρέπει τη διακίνηση µολυσµένων κονδύλων, προς 
αποφυγή της εξάπλωσης τους, της δηµιουργίας νέων εστιών µόλυνσης και της 
µετάδοσης νέων παθοτύπων σε περιοχές που δεν υπάρχουν, γεγονός που επιβάλλει 
τον περιορισµό και έλεγχό τους.  

Όπως όµως είναι ευρέως γνωστό, η καταπολέµηση των ΚΝΠ είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη και απαιτεί λεπτοµερώς σχεδιασµένα προγράµµατα καταπολέµησης, τα 
οποία περιλαµβάνουν κατάλληλα καλλιεργητικά µέτρα όπως αµειψισπορά, 
αγρανάπαυση, ανθεκτικές ποικιλίες, σε συνδυασµό µε τις χηµικές επεµβάσεις όπου 
αυτό απαιτείται, µε σκοπό τη µείωση του αριθµού των χηµικών επεµβάσεων  και την 
ορθολογική τους χρήση.  

Με σκοπό να βρεθεί ο καταλληλότερος συνδυασµός νηµατοκτόνων για την 
καταπολέµηση των ΚΝΠ, σχεδιάσθηκε ένας πειραµατικός αγρός, ο οποίος χωρίστηκε 
σε πέντε τµήµατα (επαναλήψεις) έκτασης 600m2 και κάθε ένα από αυτά σε 12 
τεµάχια των 50m2. Στη συγκριτική µελέτη συµπεριλήφθησαν τα πιο ευρέως 
χρησιµοποιούµενα στην περιοχή νηµατοκτόνα ή συνδυασµοί αυτών: (i) Nemacur 
10GR (δ.ο. fenamiphos) (ii) Nemacur 10GR + Nemacur 40EC (iii) Nemacur 10GR + 
Vydate 24SL (δ.ο. oxamyl) (iv) Nemacur 10GR + Mocap 72EC (δ.ο. ethoprop), (v) 
Nemacur 40EC, (vi) Vydate 24SL (vii) Mocap 10GR (viii) Mocap 10GR + Vydate 
24SL. Επιπλέον δοκιµάσθηκε (ix) το προφυτευτικό νηµατοκτόνο Nemathorin 10GR 
(δ.ο. fosthiazate), µόνο του και (x) σε συνδυασµό µε Vydate 24SL. ∆ύο τεµάχια σε 
κάθε επανάληψη χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες. Οι εφαρµογές έγιναν µε τις 
συνιστώµενες από τους παρασκευαστές οίκους δόσεις. Κατά τη διάρκεια του 
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πε ν 
εφα ν 
κον ν 
νηµατωδών στο έδαφος κα  κάθε επέµβαση. 

Όλα τα τεµάχια τ νηµατοκτονία εµφάνισαν 
χαµηλότερο ρυθµό αναπα  είχαν µεγαλύτερη µέση 
στρεµµατική απόδοση σε υγκεκριµένα, η επέµβαση 
Mo  
ανάπτυξης των νηµατωδών, ακολουθού  κατά σειρά από τις: Vydate 24SL, 
Nemathorin 10GR, Nemacur 10GR –Moc p 72EC, Nemacur 10GR – Vydate 24SL 
και Ne

αν τα καλύτερα αποτελέσµατα. Εκτός αυτών, µεγάλο 
οικονοµικό και οικολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χειρισµός µε µια απλή 
µεταφυτευτική επέµβαση µε Vydate 24SL, ο οποίος απέδωσε παραγωγή υψηλότερη 
κατά 1 tn/στρέµµα από το µάρτυρα και φαινοµενικά µείωσε σηµαντικά τον ρυθµό 
αναπαραγωγής των νηµατωδών. 
 
 

-------------- 
 
 

Comparative study on the efficacy of commonly used nematicides 
against potato cyst nematodes in the region of Messinia, Greece. 

 
E. ΚARANASTASI1, C. SKROUMPELOU2, Κ. ARHONTAKI3, Ι. KYRIAKOPOULOS3  

and Ε. VLACHOPOULOS2 

 
1Nematology Laboratory, Department of Entomology and Agricultural Zoology,  

Benaki Phytopathological Institute, St. Delta 8, 145 61, Kifissia, Greece. 
2Technological Educational Institute of Kalamata, School for Food Technology, Antikalamos,  

24100 Kalamata, Greece. 
3Direction of Rural Development and foods of Messinia, Messinia Prefecture Division of Agriculture, 

24100 Kalamata, Greece. 
 
 

Six chemical nematicides were field-tested singly or in combinations, with 
respect to their efficacy against potato cyst nematodes. The compounds were 
selected according to the local common practice in the region of Messinia and 
applica

ιράµατος έγιναν τέσσερις δειγµατοληψίες εδάφους: µία προφυτευτική, µία πριν τη
ρµογή των υγρών σκευασµάτων, µία µετά και µία µετά τη συγκοµιδή τω
δύλων. Οι παράγοντε νολικός πληθυσµός τως που µελετήθηκαν ήταν ο συ

ι η µέση στρεµµ τική απόδοση γιαα
α οποία υποβλήθηκαν σε 
ραγωγής των νηµατωδών και
σχέση µε τους µάρτυρες. Σ

cap 10GR - Vydate 24SL ήταν η πιο αποτελεσµατική στη µείωση του ρυθµού
µενη
a

macur 10GR – Nemacur 40EC, ενώ µέτρια αποτελεσµατικές ήταν οι Mocap 
10GR, Nemacur 10GR και τέλος η Nemacur 40EC µε ρυθµό αναπαραγωγής 
αντίστοιχο του µάρτυρα. Η επέµβαση Nemathorin 10GR - Vydate 24SL έδωσε 
συγκεχυµένα αποτελέσµατα. Από πλευράς στρεµµατικής απόδοσης, η επέµβαση 
Nemacur 10GR - Mocap 72EC έδωσε την υψηλότερη παραγωγή ακολουθούµενη 
κατά σειρά από τις: Nemacur 10GR + Vydate 24SL, Mocap 10GR, Nemacur 10GR + 
Nemacur 40EC, Nemacur 40EC, Nemathorin 10GR - Vydate 24SL, Nemacur 10GR, 
Nemathorin 10GR, Mocap 10GR - Vydate 24SL, και Vydate 24SL. 

Συµπερασµατικά, οι επεµβάσεις Nemacur 10GR –Mocap 72EC και Nemacur 
10GR – Vydate 24SL έδωσ

tions were done as instructed by the manufacturers. Two parameters were 
considered, the total population of nematodes in soil and the average potato yield. All 
applications reduced the multiplication rate of nematodes and increased yield as 
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compared to the controls. Mocap 10GR - Vydate 24SL was the most efficient in 
reducing the multiplication rate of the nematodes, followed by: Vydate 24SL, 
Nemathorin 10GR and Nemacur 10GR - Mocap 72EC, Mocap 10GR and Nemacur 
10GR in degressive order, whereas Nemacur 40EC had a multiplication rate 
comparative to the control. Nemathorin 10GR - Vydate 24SL gave ambiguous 
results. With respect to productivity, Nemacur 10GR - Mocap 72EC gave the higher 
average yield, followed by Nemacur 10GR - Vydate 24SL, Mocap 10GR, Nemacur 
10GR - Nemacur 40EC, Nemacur 40EC, Nemathorin 10GR - Vydate 24SL, Nemacur 
10GR, Nemathorin 10GR, Mocap 10GR - Vydate 24SL, and Vydate 24SL. In 
conclusion, Nemacur 10GR – 72EC Mocap and Nemacur 10GR – Vydate 24SL gave 
the best results. Additionally, a single application with Vydate 24SL appears 
promising with considerable economic and ecological importance as it suppressed 
nematode multiplication and increased yield by 10 tn/hectare. 
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∆ιαχείριση των Meloidogyne spp. (Tylenchida: Meloidogynidae) 
νηµατωδών στην ντοµάτα θερµοκηπίου µε χηµικά υποκατάστα  

του βρωµιούχου µεθυλίου 
 

Γ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ1 και Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ2 
 

1Τµήµα Γεωργίας, 1412 Λευκωσία 
2Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, Τ.Θ. 50329, 3603 Λεµεσός 

 
 

Οι ριζόκοµβοι νηµατώδεις (ΡΚΝ) τους γένους Meloidogyne αποτελούν τους 
πιο επιζήµιους οργανισµούς στην καλλιέργεια της ντοµάτας στην Κύπρο (Ioannou  
2000). Η αντιµετώπιση τους βασιζόταν για δεκαετίες στην απολύµανση του εδάφους 
µε το βρωµιούχο µεθύλιο (ΒΜ). Η έναρξη των διαδικασιών για σταδιακή απόσυρση 
του ΒΜ από την παγκόσµια αγορά το 1995, οδήγησε στην εντατικοποίηση της 
έρευνας στην Κύπρο για εξεύρεση εναλλακτικών ολοκληρωµένων µεθόδων 
αντιµετώπισης των κυριότερων εδαφογενών ασθενειών και εχθρών (Neophytou et 
al., 2002). Η µελέτη αυτή παραθέτει αποτελέσµατα τριών πειραµάτων που 
αποτελούν µέρος της ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας που καταβλήθηκε στην 
Κύπρο τα τελευταία χρόνια. 

Τα τρία πειράµατα διεξήχθησαν σε τρεις διαδοχικές καλλιεργητικές περιόδους 
(2000 – 2002) σε θερµοκήπιο που είχε φυσική µόλυνση µε µεικτό πληθυσµό των M. 
incognita και Μ. javanica. Μελετήθηκε η αποτελεσµατικότητα των υποκαπνιστικών 
1,3 διχλωροπροπαίνιο (1,3-D), dazomet και metham sodium, καθώς και των  
µεταφυτευτικών νηµατωδοκτόνων fenamiphos και cadusafos, σε συνδυασµό µε 4 ή 8 
εβδ. ηλιοαπολύµανση για αντιµετώπιση των ΡΚΝ. Το 1,3-D εφαρµόσθηκε στη δόση 
των 91, 136.5 και 182 l δ.ο ανά ha, το dazomet στα 580 Kg δ.ο ανά ha και το metham 
sodium  504 l δ.ο ανά ha. Ορισµένες από τις επεµβάσεις περιλάµβαναν συνδυασµό 
δύο από τα πιο πάνω υποκαπνιστικά, αλλά χωρίς να διαφοροποιείται η δόση. Το 
cadusafos και fenamiphos εφαρµόστηκαν την πρώτη και πέµπτη εβδοµάδα µετά τη 
φύτευση στη συνολική δόση 0.15 και 0.6 g δ.ο ανά φυτό, αντίστοιχα. Όλες οι 
επεµβάσεις δοκιµάστηκαν τόσο σε ακάλυπτο έδαφος, όσο και σε συνδυασµό µε 
ηλιοαπολύµανση (4 ή 8 εβδ.). Και για της τρεις εργασίες χρησιµοποιήθηκε το 
πειραµατικό σχέδιο των υποδιαιρεµένων τεµαχίων µε πέντε επαναλήψεις ανά 
µεταχείριση. Οι δοκιµές ηλιοαπολύµανσης καταλάµβαναν τα κύρια πειραµατικά 
τεµάχια και τα χηµικά παρασκευάσµατα τα υποτεµάχια.   

Στο πρώτο πείραµα, τα νηµατωδοκτόνα fenamiphos και cadusafos, είτε 
εφαρµόστηκαν στο ακάλυπτο έδαφος είτε συνδυάστηκαν µε 4 εβδ. ηλιοαπολύµανση 
δεν µείωσαν την προσβολή από τους ΡΚΝ, ούτε και αύξησαν την ολική παραγωγή. Η 
εφαρµογή της ηλιοαπολύµανσης (4 ή 8 εβδ.) περιόρισε σηµαντικά την προσβολή 
από τους ΡΚΝ καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και αύξησε 
σηµαντικά την ολική παραγωγή. Παρόλο που η ηλιοαπολύµανση για 8 εβδ. 
πρόσφερε καλύτερη αντιµετώπιση των ΡΚΝ, δεν επέφερε ανάλογη αύξηση της 
παραγωγής. ∆εν παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση µεταξύ των νηµατωδοκτόνων και 
της ηλιοαπολύµανσης.  

Στο δεύτερo πείραµα, το υποκαπνιστικό 1,3-D στη δόση των 91 l δ.ο ανά ha 
από µόνο του ή σε συνδυασµό µε το dazomet περιόρισαν την προσβολή από ΡΚΝ 
καθ’όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου σε σχέση µε τον µάρτυρα, όπου η 
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προσβ ήταν 
απο γή 
στο . 
ηλιοαπολύµανση περ από ΡΚΝ σε πολύ 
χαµηλά επίπε το ακάλυπτο 
έδαφος. Αυτό πολύµανσης 

Στο τρίτο πείραµα, οι πνιστικά 1,3-D και metham 
sodium στο ακάλυπτο έδαφος παρείχαν ικανοποιητική προστασία από τους ΡΚΝ σε 
σχέση µε το µάρτυρα, όπου το ποσοστό προσβολής έφθασε στο 86 %. Την 
ψηλότερη προστασία στο ακάλυπτο έδαφος έδωσε ο συνδυασµός του 1,3-D στη 
δόση των

 και 
metha d ε µ ο συνδυασ

ασία από τους ΡΚΝ. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ioannou, N.  2000.  Soil solarization as a substitute for methyl bromide fumigation in 
greenhouse tomato production in Cyprus.  Phytoparasitica  28: 248-256. 
Neophytou, G., N. Ioannou and D.J. Wright. 2002. Alternatives to methyl bromide method 
for the management of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) in greenhouse-grown 
tomato. Proceedings of Brighton Crop Protection Conference – Pests and Diseases (2002): 
733 - 736. 
 
 
ABST

ολή έφθασε στο 73 %. Αντίθετα, το dazomet από µόνο του δεν 
τελεσµατικό. Όλες οι επεµβάσεις µε τα υποκαπνιστικά αύξησαν την παραγω
ακάλυπτο έδαφος. Όλες οι επεµβάσεις που συνδυάστηκαν µε 4 εβδ

ιόρισαν το µέσο ποσοστό προσβολής 
δα, σε σχέση µε τις αντίστοιχες επεµβάσεις που έγιναν σ
, όµως, οφείλεται εξολοκλήρου στην επίδραση της ηλιοα

παρά στην αλληλεπίδραση της µε τα υποκαπνιστικά.    
εφαρµογές µε τα υποκα

 182 l δ.ο ανά ha µε metham sodium. Ο συνδυασµός των υποκαπνιστκών 
µε 4 εβδ. ηλιοαπολύµανση περιόρισε την προσβολή από ΡΚΝ σε χαµηλά επίπεδα 
καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Η µείωση αυτή οφείλεται 
εξολοκλήρου στην απόδοση της ηλιοαπολύµανσης, καθόσον δεν παρατηρήθηκε 
αλληλεπίδραση µεταξύ των υποκαπνιστικών και του µάρτυρα (4 εβδ. 
ηλιοαπολύµανση). Όλες οι επεµβάσεις µε τα υποκαπνιστικά αύξησαν σηµαντικά την 
παραγωγή σε σχέση µε τον µάρτυρα µόνο στο ακάλυπτο έδαφος. Το 1,3-D στη δόση 
των 200 L ανά ha µαζί µε metham sodium έδωσε την ψηλότερη παραγωγή.    

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα των πιο πάνω εργασιών, οι µεταφυτευτικές 
εφαρµογές µε τα νηµατωδοκτόντα cadusafos και fenamiphos, καθώς και ο 
υποκαπνισµός του εδάφους µε το dazomet δεν αρκούν για να επιτευχθεί 
ικανοποιητική προστασία από τους ΡΚΝ. Αντίθετα, τα υποκαπνιστικά 1,3-D

m so ium, εφαρµοζόµ να το καθένα όνο τ υ ή σε µό, προσφέρουν 
ικανοποιητική προστασία των φυτών. Η ηλιοαπολύµανση για 4 ή 8 εβδοµάδες από 
µόνη της ήταν η πιο ισχυρή επέµβαση, παρέχοντας πολύ  ικανοποιητική 
αντιµετώπιση των ΡΚΝ. Ο συνδυασµός των υποκαπνιστικών µε την ηλιοαπολύµανση 
δεν πρόσφερε επιπρόσθετη προστ

RACT 
Three field trials were conducted in 2000 – 2002 in a plastic greenhouse with a 

natural RKN infestation in order to study the effectiveness of MB alternatives, based 
on soil fumigants and post-planting nematicides combined with 4 or 8 wks 
solarization. The results of theses studies showed that the application of post-
planting nematicides such as cacusafos and fenamiphos at early stages of the crop, 
as well as the soil fumigant dazomet did not provide sufficient RKN control in a 
heavily infested site. In contrast, soil fumigation with 1,3-D and metham sodium alone 
or combined provided reasonable nematode control. Solarization for 4 or 8 wks with 
virtually impermeable plastics provided the highest control of RKN and considerably 
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increased the plant performance and yield. The combination of soil solarization and 
soil fumigation did not provide any further nematode control.    
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Αντιµετώπιση του ∆ορυφόρου της πατάτας (Leptinotarsa 
decemlineata Say, Coleoptera: Chrysomelidae) µε χρήση του 

νεονικοτινοειδούς thiamethoxam 
 

Φ.Μ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ1, Ζ.∆. ΖΑΡΤΑΛΟΥ∆ΗΣ1 και Ι. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ2 
 

1:Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας – Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 60324 Τ.Κ. 

ών (Solanaceae) π.χ. της πατάτας, τοµάτας αλλά και 

µοποιούµενων εντοµοκτόνων cyclodienes, οργανοφωσφορικά, 
αρβαµιδικά, πυρεθρίνες και νεονικοτινοειδή (Ahammad-Sahib at al 1994, Ioannidis 
t al 1991, Olson at al 2000 and Zhao et al 2000).  Ειδικά σε περιοχές που 
χρησιµοποιείται µόνο χηµική καταπολέµηση χωρίς αµειψισπορά διαπιστώνουµε 
πολλές αποτυχίες στην καταπολέµηση  του εντόµου. Σοβαρές προσβολές 
φυλλώ  
ε  
µ

Τα νεονικοτινοειδή εντοµοκτόνα που δρουν στους υποδοχείς της 
ακετυλοχολίνη σµατικά, για 
αρκετές δεκαετίες, αρκεί να γίνεται ορθολογική χρήση τους στα προγράµµατα 
φυτοπροστασίας, ώστε να καθυστερεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των εντόµων σ’ 
αυτά (Nauen and D

Η υιοθέτησ σπόρους φυτών 
βαµβακιού, αραβοσίτου, ζαχαροτεύτλων ή σε κονδύλους πατάτας µε ορισµένα 
νεονικ

 της καλλιέργειας. Τα νεονικοτινοειδή λόγω της καλής 
ιασυστηµατικής και της µεγαλύτερης διάρκειας δράσης τους σε σύγκριση µε 
ρισµένα καρβαµιδικά και οργανοφωσφορικά παρέχουν ικανοποιητική προστασία 

570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη 
2: Syngenta Ελλάς ΑΕ. Λεωφόρος Ανθούσης, Τ.Κ. 15349 Αθήνα 

 
 

Ο δορυφόρος της πατάτας θεωρείται ένας από τους πιο σοβαρούς εχθρούς 
της οικογένειας των Σολανωδ
της µελιτζάνας και άλλων φυτών σε πολλές περιοχές του κόσµου και στην Ελλάδα. 
Είναι έντοµο που έχει την ικανότητα να αναπτύσσει ανθεκτικότητα σχεδόν σε όλες τις 
κατηγορίες των χρησι
κ
a

αυτού
µατος µειώνουν σηµαντικά την παραγωγή και ειδικότερα όταν οι πατάτες

υρίσκονται στο στάδιο της άνθησης (bloom) µε αποτέλεσµα την ελάττωση του
εγέθους των κονδύλων και αντίστοιχη µείωση της παραγωγής (Grafius 1997). 

 
ς (Ach receptors), µπορεί να παραµείνουν αποτελε

enholm 2005). 
η των επεµβάσεων µε επένδυση στους 

 
οτινοειδή που έχουν ειδική τυποποίηση (formulation) για επένδυση σπόρων 

έχει  συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την εφαρµογή κοκκωδών εντοµοκτόνων 
στο έδαφος. Με την µέθοδο της επένδυσης εφαρµόζεται λιγότερη δραστική ουσία µε 
ισοδύναµα ή και καλύτερα αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση εντόµων εδάφους και 
φυλλώµατος.  Παράλληλα έχουν µεγαλύτερη διάρκεια δράσης στον έλεγχο των 
εντόµων. Λόγω διαφορετικού τρόπου δράσης τα νεοκονοτινοειδή παρέχουν 
ικανοποιητική δράση εναντίον φυλών εντόµων που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα 
σε άλλες κατηγορίες εντοµοκτόνων.  

Το νεονικοτινοειδές Cruiser 350 FS (thiamethoxam) εφαρµόζεται στους 
κονδύλους διαλυµένο σε νερό χρησιµοποιώντας 1lt νερό για 100 kg σπόρου. Η 
εφαρµογή γίνεται µε εµβάπτιση του σπόρου στο διάλυµα ή µε ψεκασµό των 
κονδύλων σε βιοµηχανική εγκατάσταση ή σε επίπεδο παραγωγού όταν υπάρχει ο 
απαιτούµενος εξοπλισµός. Ο ψεκασµός των κονδύλων (επένδυση) πριν τη σπορά 
παρέχει ικανοποιητική προστασία και από τα έντοµα εδάφους (π.χ. σιδηροσκώληκες) 
τα πρώτα στάδιασ

δ
ο
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από έντοµα φυλλώµατος, όπως αφίδες, δορυφόρο της πατάτας, τουλάχιστον µέχρι 
τα µέσα της καλλιεργητικής περιόδου, στη ανοιξιάτικη σπορά πατάτας. 

Στην εργασία αυτή οι παρατηρήσεις ελήφθησαν από δοκιµαστικούς αγρούς και 
από πειράµατα που έγιναν, στην περιοχή Αυλώνος Αττικής  και στην περιοχή 
Νευ δες 
(Ran ικό 
τεµάχιο (24m2) περιελάµβανε 4 σειρές γραµµών φύτευσης µήκους 8m. 
Χρησιµοπ 20g και 
28g/100 Kg σ ακριβείας, µε 
εκασµό των κονδύλων λίγο πριν την σπορά (3/5/2007). Η συγκοµιδή έγινε στις 19 - 

9 - 2007.  

Πίνακ

ροκοπίου ∆ράµας. Η πειραµατική διάταξη ήταν πλήρως τυχαιοποιηµένες οµά
domized Complete Bl λήψεις. Κάθε πειραµατock Design) µε τέσσερις επανα

οιήθηκε το Cruiser 350 FS (thiamethoxam) σε τρεις δόσεις (14g, 
πόρου πατάτας ). Η εφαρµογή του έγινε µε ψεκαστήρα 

ψ

Σε όλα τα πειράµατα 45 ηµέρες µετά την σπορά, η προσβολή και στις 3 δόσεις 
του thiamethoxam, ήταν σχεδόν µηδενική. ∆υο µήνες µετά την σπορά, οι αντίστοιχες 
επεµβάσεις είχαν χαµηλό επίπεδο προσβολής σε σχέση µε τον µάρτυρα. 
 

ας 1. Αποτελεσµατικότητα του νεονικοτινοειδούς εντοµοκτόνου thiamethoxam 
στον ∆ορυφόρο της πατάτας µε την µέθοδο του ψεκασµού των κονδύλων της 
πατάτας πριν την σπορά στην περιοχή Νευροκοπίου ∆ράµας. 

Ηµεροµηνίες εκτίµησης  Επεµβάσεις ∆όση 
g/100Kg 
σπόρου 

20/6/2007 
%Προσβολή* 

5/7/2007 
%Προσβολή 

Συγκοµιδή 19/9/2007 
Βάρος κονδύλων 

Kg/στρ 
Μάρτυρας - 21,4 53,1 1102 
thiamethoxam 35% 14 4,2 14,1 1707 
thiamethoxam 35% 20 0 11,1 1904 
thiamethoxam 35% 28 0 10,4 1384 

 LSD 467 CV 19,2% 
*: % Προσβεβληµένα φυτά 
Ηµεροµηνία σποράς: 3/5/2007 
 

Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι ή µεγάλη δόση του thiamethoxam, των 
28g/100 Kg σπόρου πατάτας, έδωσε πολύ καλή αντιµετώπιση, µε ελάχιστη µείωση 
στις αποδόσεις των αντίστοιχων πειραµατικών τεµαχίων, που δεν ήταν στατιστικώς 
σηµαντική. Οι δόσεις των 20g και 28g/100 Kg σπόρου πατάτας έδωσαν ισοδύναµη 
προστασία. Η προσβολή του µάρτυρα στις 62 ηµέρες µετά την σπορά ήταν µεγάλη, 
µε το 53,1% των φυτών να έχουν προσβληθεί από προνύµφες τελευταίων σταδίω
και µε έντονα συµπτώµατα σκελετοποίησης των φυτών. Στον Πίν.1. φαίνεται ότι 
διαφορά βάρους των κονδύλων µεταξύ του µάρτυρα και των επεµβάσεων του 
thiamethoxam κυµάνθηκε από 30-40%.  

Η αντιµετώπιση του ∆ορυφόρου της πατάτας µε την περιγραφείσα µέθοδο
δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα από την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου
υνιστάται ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το έντοµο αυτό ενδηµεί. 

ν 
η 

, 
 και 
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Coleoptera: Chrysomelidae) whith the neonicotinoid thiamethoxam 
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The Colorado potato beetle is the most serious pest of potatoes in many parts 
of the world and Greece, and has developed resistance to almost all groups of 
nsecticides as cyclodines, organophosphates, carbamates, pyrethri
to
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Παρατήρηση και έλεγχος του Quadraspidiotus perniciosus 
miptera: Diaspididae) σ(Comstock) (He την µηλιά στο  

νοµό Φλώρινας 
 

Τµήµα Φυτικής Παραγωγής , Τέρ  Κοντοπούλου, 53100 Φλώρινα. 
 

Κατά την διετία 2004 – 2005 διεξήχθη στο νοµό Φλώρινας  µελέτη για την 
αντιµετώπιση του εντόµου Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) Hemiptera : 
Diaspididae στη µηλιά ποικιλίας Red Chief – υποκείµενο ΜΜ106, µε επικονιαστή την 
ποικιλία Golden Delicious. 

Χρησιµοποιήθηκαν συνολικά  περίπου 5 στρέµµατα  µηλιάς από  τα οποία  2,5 
στρέµµατα χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρας, ενώ στα υπόλοιπα 2,5 στρέµµατα έγινε 
χηµική επέµβαση. Οι δύο αυτές εκτάσεις καλλιέργειας µηλιάς απείχαν µεταξύ τους 
200 m. Η σύλληψη του εντόµου Q. perniciosus έγινε µε κολλητικές και φεροµονικές 
παγίδες του ιδίου τύπου, τόσο στον επεµβατικό αγρό, όσο και στο µάρτυρα. Η 
ανάρτηση των φεροµονικών παγίδων µε φεροµόνη τύπου SLS 3145 40200684 για 
την σύλληψη των αρσενικών ατόµων έγινε στις 20/04/04 για το πρώτο έτος και στις 
25/04/05 για το δεύτερο έτος της µελέτης. Οι φεροµονικές παγίδες τοποθετηθήκαν 
µια ανά 15 δένδρα (11 συνολικά). Κάθε παγίδα εξετάζονταν ανά 10 ηµέρες και η 
φεροµόνη ανανεωνόταν ανά µήνα µέχρι τις 17/10/04 και 22/10/05 αντίστοιχα. Για την 
σύλληψη των ατελών µορφών  του εντόµου χρησιµοποιήθηκαν κολλητικές παγίδες 
ανά 15 δένδρα. Το κάθε δένδρο είχε 8 βραχίονες πάνω στους οποίους υπήρχε και 
µια κολλητική παγίδα (σύνολο 8 ανά δένδρο). Ο συνολικός αριθµός των κολλητικών 
παγίδων ανέρχονταν στις 88 στα 2,5 στρέµµατα και εξετάζονταν ανά 10 ηµέρες, 
όπως και οι φεροµονικές παγίδες, στις αντίστοιχες ηµεροµηνίες κάθε έτος, ενώ η 
ανανέωση των παγίδων γινόταν κάθε 10 ηµέρες. Επίσης, στα 2,5 στρέµµατα του 
επεµβατικού αγρού για τον έλεγχο του εντόµου εφαρµόστηκαν δύο χηµικοί ψεκασµοί 
ανά έτος µε το εντοµοκτόνο chlorpyrifos (Dursban), στις ηµεροµηνίες 19/06/04, 
19/07/04 για το πρώτο έτος και 14/06/05, 14/07/05 για το δεύτερο έτος. 

 δείχνουν τα αποτελέσµατα από τη σύλληψη του Q. perniciosus στους 
δύο τύ

Π.Ν. ∆ΕΛΗΓΕΩΡΓΙ∆ΗΣ, Ν.Π. ∆ΕΛΗΓΕΩΡΓΙ∆ΗΣ, Γ. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ, 
Σ. ΚΑΪΟΓΛΟΥ και Κ.Γ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ 

 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ∆υτικής Μακεδονίας / Παράρτηµα Φλώρινας  

µα

 

Όπως
πους παγίδων στο µάρτυρα, ο πληθυσµός του υπήρξε σηµαντικά αυξηµένος 

τόσο των ακµαίων αρσενικών όσο και των ατελών µορφών κατά τη διάρκεια των δύο 
ετών της µελέτης. Σε ότι αφορά τον πληθυσµό του εντόµου στον  επεµβατικό αγρό 
των 2,5 στρεµµάτων όπου χρησιµοποιήθηκε και χηµικός ψεκασµός, µειώθηκε 
σηµαντικά, λόγω της αποτελεσµατικότητας του εντοµοκτόνου. 
 
 

-------------- 
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Monitoring and control of Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) 
(Hemiptera: Diaspididae) on apple trees in the prefecture of Florina, 

Greece. 
 

P.N. DELIGEORGIDIS, N.P. DELIGEORGIDIS, G. SIDIROPOULOS, M. VAIOPOULOU,  
S. KAIOGLOU and C.G. IPSILANDIS 

 
Technological Education Institute of W. Macedonia / Branch of Florina,  

Department of Plant Production, Terma Kontopoulou, 53100 Florina, Greece. 
 
 

During years 2004 and 2005, a study was contacted for monitoring and control 
of Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) Hemiptera: Diaspididae, on apple trees 
(cv. Red Chief, on MM106, pollinator: Golden Delicious) in the prefecture of Florina, 
Greece. The total experimental area was 50 Ares, where 25 Ares were used as a 
check field (no application) and in the rest 25 Ares a chemical insecticide was used. 
The two fields were 200m apart. Sticky and pheromone traps of the same type were 
used for monitoring Q. perniciosus in both fields. In pheromone traps the type of 
pheromone used was SLS314540200684 for monitoring male adults and they were 
hanged on the apple trees (one trap every 15 trees, 11 traps in total) at 20 of April for 
year 2

 of October for year 2004 
nd 22 of October for year 2005. Sticky traps were used for monitoring insects of 

aps were hanged on the apple trees (every 15 trees), one trap on 

004 and 25 of April for year 2005. Samples were taken every 10 days and 
pheromone application was renewed every month until 17
a
immature stages. Tr
each branch (8 branches for every tree), 88 traps in total. Monitoring was made in the 
same way and at the same dates, as for pheromone traps. For controlling Q. 
perniciosus, two applications were made using insecticide chlorpyrifos (Dursban) in 
the application field, at 19 of June and 19 of July for year 2004, and 14 of June and 
14 of July for year 2005. 

Results showed that, populations of adult insects and insects of immature 
stages of    Q. perniciosus were considerably increased in the check field during the 
two years of this study. In the application field populations were considerable 
decreased due to the effectiveness of the insecticide used applied. 
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H εκπαίδευση και πιστοποίηση των ψεκαστών σε χώρες της 
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κ

ι, µεταξύ

αγραφή 

ροϊόντων

έ να παρέχεται
επίπεδο  σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των ψεκαστών κατά την 
εργασία τους. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτίθενται σε ποικίλες χηµικές 
ουσίες κατά τη διάρκεια της εφαρµογής τους στους αγρούς ή στα φυτά. Τέτοιες 
συνθήκες έντονης έκθεσης – που µπορεί να συµβαίνουν σε χρόνια βάση - ενδέχεται 
να έχο

φυτοπροστατευτικά
τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για τους ίδιους, τα φυτά και το 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτίθενται σε ποικίλες χηµικές 
ουσίες κατά τη διάρκεια της εφαρµογής αυτών στους αγρούς ή στα φυτά. Τέτοιες 
συνθήκες έντονης έκθεσης – που µπορεί να συµβαίνουν σε χρόνια βάση -  ενδέχεται 
να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους, όπως υποστηρίζει η πρόσφατη 
ιατρική βιβλιογραφία. Το επίπεδο της έκθεσης, και κατά συνέπεια του κινδύνου, 
εξαρτάτα  άλλων, από την εκπαίδευση του ψεκαστή και την υιοθέτηση από 
την πλευρά του µέτρων για την υγεία και ασφάλειά του. Τέτοια µέτρα, όπως η χρήση 
προσωπικών µέσων προστασίας και σύγχρονων τεχνικών ψεκασµού, έχουν σκοπό 
να ελαχιστοποιήσουν την ανθρώπινη έκθεση, ενώ παράλληλα εντάσσονται πλήρως 
στις αρχές της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης των Καλλιεργειών. Στη µελέτη αυτή, 
επιχειρήθηκε η κατ της κατάστασης, όσον αφορά την εκπαίδευση και 
πιστοποίηση των ψεκαστών σε επιλεγµένες χώρες της ΕΕ, προκειµένου να 
αξιολογηθεί το επίπεδο της ελάχιστης παρεχόµενης εκπαίδευσης που αφορά στην 
προστασία των ίδιων καθώς και  των φυτών, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος. H µελέτη διενεργήθηκε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, το οποίο 
διανεµήθηκε σε εµπλεκόµενους της αγοράς φυτοπροστατευτικών π , στις 
επιλεγµένες χώρες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν διαφορετική εικόνα σε κάθε χώρα, µε 
ελάχιστες από αυτές να παρέχουν µαθήµατα σχετικής θεµατολογίας κατά την 
εκπαίδευση ή κατά την επίσηµη πιστοποίηση των ψεκαστών. Σε όλες τις χώρες της 
ΕΕ θα πρ πει  υιοθετηθεί κοινή προσέγγιση, ώστε να  ένα ελάχιστο 

 εκπαίδευσης

υν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους, όπως υποστηρίζει η πρόσφατη 
ιατρική βιβλιογραφία (Alavanja et al., 2005, Burns, 2005, Kamel et al., 2005, Van 
Maele-Fabry et al., 2006). Το επίπεδο της έκθεσης, και κατά συνέπεια του κινδύνου, 
εξαρτάται, µεταξύ άλλων, από την εκπαίδευση του ψεκαστή και την υιοθέτηση από 
την πλευρά τους µέτρων για την υγεία και ασφάλειά του (Brouwer et al., 1992). Εκτός 
από την υγεία τους, η ορθή πρακτική διαχείρισης και εφαρµογής των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων επηρεάζει τα υπολείµµατα τους σε φυτά και φυτικά 
προϊόντα, µε ενδεχόµενες µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως π.χ 
στα υπόγεια ύδατα. Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση όσων διαχειρίζονται και 
εφαρµόζουν  προϊόντα και η επακόλουθη σε µεγαλύτερο βαθµό 
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περιβάλλον προτείνεται από τους ειδικούς για την πρόληψη των προβληµάτων 
αυτών (1997). 
 

 απαραίτητες πληροφορίες, συντάχθηκε ένα 
ερωτη

αν συγκριτικά σηµείο προς σηµείο 
αι ενδιαφέρουσες πρακτικές παρουσιάζονται ξεχωριστά. 

ΑΠΟΤ

 υποχρεωτική εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε 5 
µέρες. Στη Φινλανδία η εκπαίδευση διαρκεί συνολικά 8 ώρες, ενώ στη Σλοβενία 15 

 Ουγγαρία η ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 80 ώρες για όσους 
εν έχουν σχετική ανώτερη εκπαίδευση και επιθυµούν να διαχειρίζονται φ.π µεσαίας 

 εκπαίδευση 25 ωρών,  ενώ η εξειδίκευση στο µεσαίο επίπεδο 
διαρκεί 72 ώρες. Για την εφαρµογή απολυµαντικών, όπως το βρωµιούχο µεθύλιο και 
άλλα απολυµαντικά εδάφους (fumigants), απαιτούνται επιπλέον 50 ώρες εκπαίδευση. 

Νο ύς 
αξιολόγησ ν και των ικανοτήτων τους υπάρχει σε έξι χώρες (Ολλανδία, 
Φ δία ία η νοµική 
υ έω ν 
ν ρησ ας 
επικινδυν α µε την Ουγγρική νοµοθεσία. Τέτοια νοµική υποχρέωση 
πιστοποίησης των ψεκαστών δεν υπάρχει σε Κύπρο και Ελλάδα. Για τη Φινλανδία, 
τ λία Ολλανδία 
ο ασ ιδευτικά σεµινάρια σε µια 
περίοδο π ι. 

Η ν µε νέα εκπαίδευση – µε εξαίρεση την 
Ισπανία – απαιτείται σε όλες τις χώρες που υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Η διάρκεια 

MΕΘΟ∆ΟΣ 
Στη µελέτη αυτή, επιχειρήθηκε η καταγραφή της κατάστασης, όσον αφορά την 

εκπαίδευση και πιστοποίηση των ψεκαστών σε επιλεγµένες χώρες της ΕΕ, 
προκειµένου να αξιολογηθεί το επίπεδο της ελάχιστης παρεχόµενης εκπαίδευσης ως 
προς την προστασία των ίδιων, των φυτών, των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος. Για να συλλεχθούν οι

µατολόγιο µε ερωτήσεις σχετικές µε το νοµικό καθεστώς και την υπάρχουσα 
πρακτική όσον αφορά την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ψεκαστών [Πίνακας 
1]. Αν σε κάποια χώρα υπάρχει εθνικό πρόγραµµα εκπαιδεύσεων, ζητήθηκε από 
τους ερωτηθέντες αν καλύπτονται συγκεκριµένα θέµατα σχετικά µε την ασφαλή 
φυτοπροστασία [Πίνακας 2]. Ζητήθηκαν επίσης από κάθε χώρα πληροφορίες για 
τους φορείς που εκπαιδεύουν ή πιστοποιούν τους ψεκαστές καθώς και τον φορέα 
που επιβλέπει τα παραπάνω [Πίνακας 3]. Τέλος, ζητήθηκε η προσωπική γνώµη του 
κάθε ερωτηθέντος, όσον αφορά το ποσοστό των αγροτών που έχουν εκπαιδευτεί ή 
πιστοποιηθεί, καθώς και αν έχουν να καταθέσουν προσωπικά σχόλια σχετικά µε το 
θέµα [Πίνακας 4]. Το ερωτηµατολόγιο εστάλη και συµπληρώθηκε από µέλη των 
Συνδέσµων Φυτοπροστασίας κάθε χώρας [Πίνακας 5]. 

Τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου αναλύθηκ
κ
 

ΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Σε πέντε από τις οχτώ χώρες που διερευνήθηκαν στην παρούσα µελέτη 

(Φινλανδία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ισπανία και Ελλάδα), ο νόµος προβλέπει ένα 
υποχρεωτικό ελάχιστο όριο ωρών εκπαίδευσης για τους ψεκαστές [Πίνακας 6]. 
Αντίθετα ρητή νοµική υποχρέωση δεν υπάρχει για τρεις χώρες (Ολλανδία, Κύπρος, 
Ιταλία). Για την Ολλανδία, η ελάχιστη
η
ώρες. Στην
δ
επικινδυνότητας. Στην Ισπανία υπάρχουν τρία επίπεδα εκπαίδευσης: το αρχικό 
επίπεδο γνώσεων είναι

µική υποχρέωση για πιστοποίηση των ψεκαστών, µέσω επιτυχο
ης των γνώσεω

ινλαν , Ιταλία, Ουγγαρία, Σλοβενία και Ισπανία). Για την Ουγγαρ
ποχρ ση αφορά όσους δεν έχουν ανώτερη εκπαίδευση στον τοµέα και επιθυµού
α χ ιµοποιούν, αγοράζουν και πωλούν φ.π κατηγορίας ΙΙ (µεσαί

ότητας), σύµφων

ην Ιτα  και την Ουγγαρία η ισχύς της πιστοποίησης είναι πέντε έτη. Στην 
ι ψεκ τές απαιτούνται να λάβουν µέρος σε τέσσερα εκπα

έντε ετών. Σε αντίθετη περίπτωση, η άδεια τους δεν ανανεώνετα
εκ νέου πιστοποίηση των ψεκαστώ
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επανεκπαίδευσης στην Ολλανδία είναι µισή περίπου ηµέρα, ενώ η επανεκπαίδευση 
στην Ουγγαρία αφορά µόνο την πιστοποίηση για της µεσαίας επικινδυνότητας φ.π. 
σύµ ρική νοµοθεσία. 

Η εκπαίδ ροτών στη διαχείριση φ.π. είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για µήθ σε έξι χώρες (Ολλανδία, Ιταλία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ισπανία 
και ). ϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τα υψηλής 
επικ τα  Ουγγρική νοµοθεσία). Στην 
Ισπ ροϋ ωση που το φ.π έχει αρακτηριστεί ως 
T ή 

αίδ π. είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για είρ α, Φινλανδία, Ουγγαρία και 
Ισπ η Φ  για την εφαρµογή των φ.π. 

ικ ς των ψεκαστών είναι καλύπτουν όλη την 
επικ  πέντε χώρες (Ολλανδία, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ισπανία, Ελλάδα), ενώ 
σε τ ς ενία) η εκπαίδευση γίνεται µόνο σποραδικά.  Οι 
πε ορ η της εκπαίδευσης φαίνονται στον αντίστοιχο 

 Κύπρο, 
την αρ θετικά, όλες 
περ νο του 
ερω λο  στον 
οµέα που α ό το πρόγραµµα εκπαιδεύσεων σε Φινλανδία και Ιταλία 

εκπαιδεύσεων 
λύπτονται από 

την ρ  εκπαιδευτικού 
προγρά ατ  στον αντίστοιχο πίνακα [Πίνακας 9]. 

ίους ήρθαµε σε επαφή για το ποσοστό 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

ρ  εκτιµήθηκε τόσο το νοµ όσο και η 
τρέχ ον αφορά την εκπαίδευση και π  ψεκαστών 
σε ο ες της ΕΕ. Παρόλο που καλύφθηκε ένα µ ό ποσοστό των χωρών, 
θεω είν ωπευτικό των διαφορετικών ουν 
σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης. 

 στο συµπέρασµα 
ότι ο τε µένες στο 
ζήτη σφα ήσης των φ.π. και ήδη η πλειον χει αναπτύξει 
πολιτικές και δρά η των αγροτών εκείνων που εµπλέκονται πιο 

µεσα στην χρή  είναι σαφές ότι από χώρα σε χώρα υπάρχουν 
ιαφορές τόσο στις κλιµατικές συνθήκες όσο και στις µεθόδους παραγωγής, φαίνεται 
α υπάρχει µια πιο οργανωµένη προσέγγιση στο θέµα της εκπαίδευσης και 

 των ψεκαστών στις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Αυτό άλλωστε 
µαρτυρά και το υψηλότερο ποσοστό αγροτών που εκτιµάται ότι έχει εκπαιδευτεί ή 

φωνα µε την Ουγγ
ευση των αγ

την προ εια φ.π. 
Ελλάδα Στην Ουγγαρία η προ  
ινδυνότη ς φ.π (κατηγορία ΙΙΙ σύµφωνα µε την
ανία η π πόθεση αυτή ισχύει σε περίπτ χ
T+. 

Η εκπ ευση των αγροτών στο χειρισµό φ.
τη διαχ ιση φ.π. σε τέσσερεις χώρες (Ολλανδί

 ισχύει µόνοανία). Στ ινλανδία η προϋπόθεση αυτή
αίδευσηΤα εθν ά προγράµµατα εκπ

ράτεια σε
ρεις χώρε
ύθυνοι φ

 (Κύπρος, Ιταλία, Σλοβ
είς για την επίβλεψυ  

πίνακα [Πίνακας 7]. 
Ενιαίο εθνικό πρόγραµµα εκπαίδευσης των ψεκαστών έχουν πέντε χώρες 

(Ολλανδία, Φινλανδία, Ιταλία, Σλοβενία και Ισπανία), ενώ δεν υπάρχει στην
ία και την Ελλάδα. Από τις χώρες που απάντησαν  Ουγγ

ιλαµβά
τηµατο

υν στη θεµατολογία τους µαθήµατα σχετικά µε αυτά 
γίου  [Πίνακας 8]. Εξαίρεση αποτελούν θέµατα νέων εξελίξεων
πουσιάζουν απτ

και θέµατα ετικέτας των φ.π. που απουσιάζουν από το πρόγραµµα 
στη νία α Σλοβε

 προχω
. Στην Ισπανία, θέµατα IPM και ασφάλειας τροφίµων κ
ηµένη εκπαίδευση των 72 ωρών. Η σύνθεση του 8ώρου
ος της Φινλανδµµ

Η εκτί
ίας απεικονίζεται

µηση των ειδικών µε τους οπο
των αγροτών που έχουν εκπαιδευτεί ή πιστοποιηθεί να χρησιµοποιούν στις χώρες 
όπου λαµβάνει χώρα εκπαίδευση ή πιστοποίηση φαίνεται στον αντίστοιχο πίνακα 
[Πίνακας 10]. 

Στην πα
ουσα κατάσ

ούσα µελέτη ικό καθεστώς 
ταση, όσ ιστοποίηση των

χτώ χώρ ικρ
ρούµε ότι αι αντιπροσ  συνθηκών που υπάρχ

Τα αποτελέσ
ι περισσό

µατα που παρουσιάστηκαν νωρίτερα
ρες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι

 οδηγούν
 ευαισθητοποιη

ότητα αυτών έµα της α λούς χρ
σεις για την εκπαίδευσ
ση τους. Παρότιά

δ
ν
πιστοποίησης
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πιστοποιηθεί σε θέµατα ασφαλούς χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη. 

Αυτό που επίσης φαίνεται σαφώς είνα ε  ιση π έχ
κάθε κράτος µέλος στο θέµα της εκπαίδευσης. Αυτό νε  τόσο  διάρκ τ
εκπαίδευσης που ποικίλει σηµαντικά, όσο και σ π ρ  σ εί ς, όπ τ
φορέα επίβλεψης και στην ύπαρξη ή όχι ενιαίου εθνικού µµατ πουδ Τ
εθνικά προγράµµατα σπουδών που εξετάστηκαν στις χώρες που ανευρέθηκαν 
καλύπτουν σε διαφορετικό βαθµό τα πιο σηµαντικά τήµατα ιεινής  ασφάλειας 
που απασχολούν τη φυτοπροστασία. 

υ περιβάλλοντος είναι ζητήµατα που 
θίγονται υκλοφ ία τω φυτοπροστατευτικών 
π της της EC/414/91) (COUNCIL OF THE 
E  πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Ε   ωπαϊκ ι τα 
Κ ωθείται η υποχρεωτική εκπαίδευση και δια βίου κατάρτιση των 
α EAN COMMUNITIES, 2006). Επίσης 
γί µ έ  ν ρ µ υ 
να  επίπεδο. Στην ίδια πρόταση, 
κά  όν η ν χ ίου ρά ς 
π ήµατα που θα είναι υποχρεωτική η 
εκ ή
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των ψεκαστών είναι ια  που πρέπει να 
επι ϊκό επίπεδο, όχι µόνο για την ασφάλεια των αγροτών, αλλά 
και
µια σύνθεση  διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο στο έµα της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης όσο και στην ποσότητα και το είδος της εκπαίδευσης που λαµβάνουν οι 
αγρ
 
ΠΙΝ
 

 Υπάρχει  ωρών εκπαίδευσης υποχρεωτικό για τους 
τές

ι η δ

τα ε

ιαφορ
φαί
ιµέ
 προγρά

τική
ται
ους

πρ

ηµ

οσέγγ
στη
α τη
ος σ

ου 
εια 
ως 
ών. 

ει 
ης 
ον 
α 

 ζη  υγ και

Η ασφάλεια του πληθυσµού και το
 ήδη από τη βασική οδηγία περί κ

ροϊόντων στις χώρες  ΕΕ (άρθρο 4 
ορ ς ν 

UROPEAN COMMUNITIES, 1991). Σε πρόσφατη
πιτροπής, η οποία βρίσκεται υπό ψήφιση
ράτη-Μέλη, προ

στο Ευρ ό Κοινοβούλιο κα σ

γροτών (COMMISSION OF THE EUROP
νονται σαφείς αναφορές στα θέ ατα που θα πρ πει α καλύπτονται, π οκει ένο
 είναι επαρκής και όµοια η εκπαίδευση σε Ευρωπαϊκό
θε κράτος-µέλος αναλαµβάνει την υποχρέωση εκπ ησ ς ε ός σ εδ  δ ση
ου θα περιγράφει τις ώρες και τα µαθ
παίδευση κάθε αγρότη, ανά τοµέα παραγωγ ς. 

 µ  ατζέντα
διωχθεί σε Πανευρωπα
 για τη δηµόσια υγεία (καταναλωτές και το περιβάλλον). Η τρέχουσα εικόνα είναι 

από θ

ότες από χώρα σε χώρα. 

ΑΚΕΣ 

Πίνακας 1: Ερωτήσεις σχετικά µε την εκπαίδευση και πιστοποίηση των ψεκαστών 
στις χώρες της ΕΕ 
Ερ1 κάποιο ελάχιστο όριο

ψεκασ  από το νόµο; 
Ερ2 Είναι υποχρεωτική η επιτυχής αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων 

ενός ψεκαστή;  
Ερ ολική  αγρότη  να χειρίζεται φπ  3 Συν  διάρκεια εκπαίδευσης ενός
Ερ υψη εκπαίδευση των ψεκαστών  4 Κάλ των εθνικών προγραµµάτων για την 
Ερ ξη ρί 

ρισ
5 Ύπαρ

διαχεί
πιστοποίησης µετά από επιτυχή αξιολόγηση των γνώσεων πε
ης φπ  

Ερ ρεω ίριση φπ για την αγορά φπ  6 Υποχ τική εκπαίδευση στη διαχε
Ερ ρεω  φπ για τη διαχείριση φπ 7 Υποχ τική εκπαίδευση στη διαχείριση
Ερ νεξέτ8 Επα αση όσων έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς 
Ερ αρξη 

πιστοποι
9 Ύπ εθνικού προγράµµατος σπουδών για την εκπαίδευση / 

ήση όσων χειρίζονται φπ  
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Πίνακας 2: Ερωτήσεις σχετικά µε τη θεµατολογία του εθνικού προγράµµατος 
σπουδών στις χώρες που διαθέτουν τέτοιο 

Ερώτηση Θέµα Ώρες 
Ερ_Ε1 Νοµοθεσία  
Ερ_Ε2 Εχθροί  
Ερ_Ε3 Καταπολέµηση εχθρών  
Ερ_Ε µένη διαχείριση εχθρών (IPM) 4 Ενοποιη  
Ερ_Ε ες φυτοπροστατευτικών  5 Ετικέτ
Ερ_Ε στή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 6 Σω  
Ερ_Ε   7 ∆ιαχείριση κενών συσκευασιών φπ
Ερ_Ε η φπ  8 Υγιεινή και ασφάλεια στη διαχείρισ
Ερ_Ε ίας  9 Μέσα ατοµικής προστασ
Ερ_Ε10 Θέµατα οικολογίας  
Ερ_Ε α ασφάλειας τροφίµων  11 Θέµατ
Ερ_Ε12 Εξελίξεις στον τοµέα  

 
Πίνακας υς φορείς που πλέκονται στην εκπαίδευση, 
πιστοποί  των παραπάνω 

Ερ10 Υπεύθυνος φορέας για την επίβλεψη τη π ευ ς  
ψεκαστών 

 3: Ερωτήσεις σχετικά µε το  εµ
ηση ή το συντονισµό

ς εκ αίδ ση των

Ερ11 παιδευτικά σεµινάρια ή πιστοποιούν Φορείς που διοργανώνουν εκ
τους ψεκαστές 

 
Πίνακας 4:

Ερ12 Εκτιµώµενο ποσοστό αγροτών που έχουν εκπαιδευτεί / 
πιστοποιηθεί 

 Ερωτήσεις για την υποκειµενική γνώµη των ερωτηθέντων 

Ερ13 Προσω  στο θέµα πική εµπειρία
 
Πίνακας 5:  Χώρες  και οι φορείς που συνεργάστηκαν για τη συλλογή των 
απαραίτητων στοιχε

 
Χώρα 

 
Σύ ς 

 
Web διεύθυνση 

 της ΕΕ
ίων 

νδεσµο
Ολλανδία Ne www.nefyto.nl ofyto 
Φινλανδία KA www.kaste.net STE 
Κύπρος ΚΥ - ΣΥΦ 
Ιταλία Ag agrofara.federchimica.itrofarma 
Ουγγαρία Hu

Association 
www.hucpa.hu ngarian Crop Protection 

Σλοβενία Slovenian Crop Protection Association - 
Ισπανία AE www.aepla.esPLA 
Ελλάδα Ελ

Φυτοπροστασίας 
www.esyf.grληνικός Σύνδεσµος   
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Πίνακας 6: Αποτελέσµατα όσον αφορά το νοµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης των ψεκαστών σε οχτώ χώρες της ΕΕ 

 Ο
λλανδί

α Φ
ιλανδί

α Κύπ
ρος 

Ιταλία 

Ο
υγγαρί

α Σλοβενί
α Ισπ

ανία 

Ελλάδα 

Υπάρχει κάπ χιστο όριο ωρών 
εκπαίδευσης τικό για τους 
ψεκαστές από 

        
οιο ελά
υποχρεω
το νόµο; 

Είναι υποχρεωτική η επιτυχής αξιολόγηση 
τ
ψεκα ; 
ων γνώσεων και ικανοτήτων ενός 

στή από το νόµο
    1    

Ύ  
αξιολ
δ

      - 
παρξη πιστοποίησης µετά από επιτυχή 

όγηση των γνώσεων περί  
ιαχείρισης φπ 
Υποχρεωτική εκπαίδευση στη διαχείριση 
φπ για την αγορά φπ     2  3  

Υποχρεωτική εκπαίδευση στη διαχείριση 
φπ για τη διαχείριση φπ  4   2    

Επανεξέταση όσων έχουν πιστοποιηθεί 
επιτυχώς  5 -     - 

Ύπαρξη εθνικού προγράµµατος σπουδών 
για την εκπαίδευση / πιστοποιήση όσων 
χειρίζονται φπ 

    -    

 ΝΑΙ  ΟΧΙ – not applicable 
1. για φ.π. µεσαίας επικινδυνοτητας (κατ.ΙΙ) σύµφωνα µε την Ουγγρική νοµοθεσία 
2. για φ.π χαµηλής και µεσαίας επικινδυνότητας (κατ. Ι + ΙΙ) σύµφωνα µε την 

Χώρα Φορέας επίβλεψης 

Ουγγρική νοµοθεσία 
3. µόνο για τα φ.π. που έχουν χαρακτηρισµό T και Τ+. 
4. η υποχρέωση αφορά µόνο την εφαρµογή φ.π. 
5. απαιτείται επιπλέον εκπαίδευση µισής ηµέρας 

 
Πίνακας 7: Φορείς επίβλεψης της εκπαίδεσης / πιστοποίησης των αγροτών σε 
χώρες της ΕΕ 

Ολλανδία Council for Agricultural Education Centers 
Φινλανδία Crop Protection Dept of national Food Safety Authority 

(EVIRA) 
Κύπρος Department of Agriculture 
Ιταλία Ministry of Health – regional depts. 
Ουγγαρία Plant protection authorities and Chamber of Plant Protection 

Doctors 
Σλοβενία Phytosanitary inspection 
Ισπανία Official services from autonomous communities 
Ελλάδα OGEEKA DEMETRA (under the supervision of the Ministry of 

Rural Development and Food) 
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Πίνακας 8: Θεµατολογία των εθνικών προγραµµάτων εκπαίδευσης των ψεκαστών 
σε 5 χώρες της ΕΕ που διαθέτουν ενιαίο εθνικό πρόγραµµα εκπαίδευσης 

Θέµα 

Ο
λλανδία 

Φ
ινλανδία 

Ιταλία 

Σλοβενία 

Ισπ
ανία 

Νοµοθεσία      
Εχθροί      
Καταπολέµηση εχθρών      
Ενοποιηµένη διαχείριση εχθρών (IPM)     * 
Ετικέτες φυτοπροστατευτικών      
Σωστή χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων 

    
 

∆ιαχείριση κενών συσκευασιών φπ      
Υγιεινή και ασφάλεια στη διαχείριση φπ      
Μέσα ατοµικής προστασίας      
Θέµατα οικολογίας      
Θέµατα ασφάλειας τροφίµων     * 
Εξελίξεις στον τοµέα     - 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ – µη διαθέσιµοι 
* στην εκπαίδευση των 72 ωρών (qualified level) 

 
 
Πίνακας 9: Κατανοµή των εκπαιδευτικών ωρών ανά θεµατολογία στο ενιαίο εθνικό 
πρόγραµµα εκπαίδευσης των ψεκαστών στη Φινλανδία 

Θέµα Ώρες 
Νοµοθεσία 1 
Εχθροί 0,5 
Καταπολέµηση εχθρών 0,5 
Ενοποιηµένη διαχείριση εχθρών 
(IPM) 1 
Ετικέτες φυτοπροστατευτικών 0,5 
Σωστή χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων 1 
∆ιαχείριση κενών συσκευασιών φπ 0,5 
Υγιεινή και ασφάλεια στη διαχείριση 
φπ 0,5 
Μέσα ατοµικής προστασίας 0,5 
Θέµατα οικολογίας 0,5 
Θέµατα ασφάλειας τροφίµων 0,5 
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Πίνα ί ή 
πιστοποιηθεί

Χώρα

κας 10: Εκτίµηση του ποσοστού των αγροτών που έχουν εκπαιδευτε
 

 Ποσοστό 
αγροτών 

Ολλανδία 90% (1) 
Φινλανδία >97% 
Ιταλία 50% 
Σλοβενία 60% 
Ισπανία 70% (2) 
Ελλάδα 20% (3) 

(1) ορισµένοι κτηνοτρόφοι βοοειδών που χρησιµοποιούν φ.π. αρνούνται να 

Scienti
as, 

K., Do

NT AND OF THE COUNCIL establis hing a 
framework for Community action to achieve a sustainable use of pesticides  
Council of the European Communities. 1991. EC/91/414 - COUNCIL DIRECTIVE of 15 
July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market. 
Kamel, F., Engel, L.S., Gladen, B.C., Hoppin, J.A., Alavanja, M.C. & Sandler, D.P. 2005. 
Neurologic symptoms in licensed private pesticide applicators in the agricultural health study. 
Environ Health Perspect, 113, 877-82. 
Van Maele-Fabry, G.V., Libotte, V.R., Willems, J. & Lison, D. 2006. Review and Meta-
analysis of Risk Estimates for Prostate Cancer in Pesticide Manufacturing Workers. Cancer 
Causes and Control, 17, 353-373. 
 
 
ABSTRACT 

Pesticide applicators are exposed to a variety of chemicals during the 
application of crop protection pr

ent and spraying techniques, 
aim at minimizing the human exposure while respecting the very principles of 

πιστοποιηθούν 
(2) αφορά κυρίως τη Νότια Ισπανία, όπου υπάρχουν µεγάλες εκτάσεις 

θερµοκηπίων και οπωροφόρων δέντρων) 
(3) το ποσοστό αφορά κυρίως νέους αγρότες 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
(1997) Educational and informational strategies to reduce pesticide risks. Council on 

fic Affairs. Prev Med, 26, 191-200. 
Alavanja, M.C., Sandler, D.P., Lynch, C.F., Knott, C., Lubin, J.H., Tarone, R., Thom

semeci, M., Barker, J., Hoppin, J.A. & Blair, A. 2005. Cancer incidence in the 
agricultural health study. Scand J Work Environ Health, 31 Suppl 1, 39-45; discussion 5-7. 
Brouwer, D.H., Brouwer, R., De Mik, G., Maas, C.L. & Van Hemmen, J.J. 1992. Pesticides 
in the cultivation of carnations in greenhouses: Part I--Exposure and concomitant health risk. 
Am Ind Hyg Assoc J, 53, 575-81. 
Burns, C.J. 2005. Cancer among pesticide manufacturers and applicators. Scand J Work 
Environ Health, 31 Suppl 1, 9-17; discussion 5-7. 
Commission of the European Communities. 2006. COM(2006) 373 final - Proposal for a 
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAME

oducts to the fields or the plants. These events of 
intense exposure – which could be on a chronic basis - could have serious 
consequences to their health, as the recent medical literature suggests. The level of 
exposure, and consequently that of the risks, depends, among others, on the training 
of the applicator and the level of adopting health and safety measures. These 
measures, such as proper personal protective equipm
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integra

ere only a few countries 
provid

ted crop management. In this study, we attempted to collect information on the 
status of pesticide applicators training and licensing from selected EU countries, in 
order to assess the level of educating applicators to protect themselves, the plants, 
the consumers and the environment. The survey was conducted by means of a 
questionnaire of relevant questions, which was presented to stakeholders in the crop 
protection industry. The results show a diverse image, wh

e such courses in the process of officially licensing pesticide applicators. A 
common approach should be adopted by all EU countries to ensure a minimum 
amount of training on health and safety for the pesticide applicators. 
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Envidor 240 SC Νέο ακαρεοκτόνο-εντοµοκτόνο για χρήση σε 
δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπέλι 

 
Λ. ΝΤΟΜΠΡΗ, Θ. ΒΕΛΟΥΚΑΣ και Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 

 
Bayer Hellas ABEE, Σωρού 18-20 15125 Μαρούσι, Αθήνα 

 
 

Τo ENVIDOR 240 SC (δ.ο. spirodiclofen) είναι ένα ευρέως φάσµατος 
ακαρεο

ρχοντα ακαρεοκτόνα. 
Πειράµ SC δρα σε όλα τα 

στάδια τω νει ραγδαία τη 
γονιµότητ  επαφή 
µε ουσία .Το  ENVIDOR 240  SC δρα ως παρεµποδιστής σύνθεσης 
λιπιδίων.  αλλά και η µεγάλη διάρκειά της. 
Το  νέο σ C ως ακαρεοκτόνο µε νέο τρόπο δράσης 
ιδανικό

ε ,

υ ευνοϊκού οικοτοξικολογικου profil, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
συστή

κτόνο  προερχόµενο από µια καινούρια χηµική οµάδα, tetronic acid και 
χαρακτηρίζεται από µεγάλη διάρκεια δράσης. ∆ιαθέτει νέο τρόπο δράσης και δεν 
υπόκειται σε διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε τα ήδη υπά

ατα εργαστηρίου απέδειξαν ότι το  ENVIDOR 240 
ν ακάρεων περιλαµβανοµένων και των ωών. Ακόµα µειώ
α και την ικανότητα εναπόθεσης ωών, όταν τα θηλυκά έρχονται σε

τη δραστική 
Σε αυτό οφείλεται η αργή αρχική δράση του
κεύασµα κατατάχθηκε από το IRA

 για χρήση σε προγράµµατα πρόληψης/διαχείρισης ανθεκτικότητας. 
Η τυποποίηση σε µορφή SC προσδίδει στο εµπορικό σκεύασµα µεγάλη 

σταθερότητα στην έκπλυση και στο φως. Επίσης έχει θετικό δείκτη θερµοκρασίας. 
Πειράµατα αγρού στην Ευρώπη και Ελλάδα σε δενδρώδεις καλλιέργειες και 

αµπέλι έδειξαν την εξαιρετική ακαρεοκτόνο δράση του. Το ENVIDOR 240 SC σε 
δόσεις 0,04 και 0,05 % έδειξε πολύ καλό έλεγχο και µεγάλη διάρκεια δράσης κατά 
σηµαντικών χθρών όπως Panonychus spp  Tetranychus spp, Brevipalpus spp, 
Phillocoptruta spp, Aculus spp, Epitrimerus spp και Eriophyes spp. Επίσης  
διαπιστώθηκε πολύ καλή δράση κατά της Psylla pyri .Το ENVIDOR 240 SC δρά δια 
επαφής και λόγω το

µατα ολοκληρωµένης διαχείρισης. 
Στη διάρκεια της επταετίας 2000-2006  πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα τρία 

πειράµατα σε εσπεριδοειδή κατά των Tetranychus urticae και Panonychus citri, πέντε 
σε µηλιά κατά του  Panonychus ulmi και  πέντε πειράµατα κατά της Psylla pyri στην 
αχλαδιά. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις αντίστοιχες οδηγίες 
EPPO. To ENVIDOR 240 SC εφαρµόστηκε µια φορά στην έναρξη της προσβολής για 
τα ακάρεα. Για την καταπολέµηση της Psylla pyri το ENVIDOR 240 SC εφαρµόστηκε 
σε συνδυασµό µε παραφινικό ή λάδι ελαιοκράµβης. στην αρχή της εκκόλαψης των 
ωών.  

Εφαρµόστηκαν καθολικοί ψεκασµοί φυλλώµατος και ως προϊόντα αναφοράς 
χρησιµοποιήθηκαν  fenazaquin, tebufenpyrad και abamectin αντίστοιχα. Οι 
αξιολογήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα µε σκοπό να 
διαπιστωθεί τόσο η ταχύτητα όσο και η διάρκεια δράσης. Η αποτελεσµατικότητα των 
επεµβάσεων  εκφράστηκε κατά ABBOTT. 

Το ENVIDOR 240 SC εφαρµοσµένο στη δόση 0,04% στην έναρξη της 
προσβολής  έδωσε πολύ καλά αποτελέσµατα  76,5 % -98,8 % ABBOTT  και µεγάλη 
διάρκεια δράσης, 35-62 ηµέρες στον ελεγχο του Panonychus ulmi στην µηλιά. Η 
αποτελεσµατικότητα και η διάρκεια δράσης του ENVIDOR 240 SC ήταν σε όλες τις 
περιπτώσεις ίση ή καλύτερη από το προϊόν αναφοράς. 
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Κατά της Psylla pyri η δόση 0,05 % εφαρµοσµένη σε συνδυασµό  µε 
παραφινικό λάδι ή λάδι ελαιοκράµβης έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα 81,9-
98,4 % ABBOTT  και διάρκεια ικανή να καλύψει τη γενεά του εντόµου 14-21 ηµέρες. 
Ελαφρά συµπτώµατα φυτοτοξικότητας στα φύλλα παρατηρήθηκαν µε τη χρήση του 
παραφινέλαιου  Ο συνδυασµός του ENVIDOR µε λάδι ελαιοκράµβης αυξάνει την 
αποτελεσµατικότητα του και δεν προκαλεί  φυτοτοξικότητα. 

Η δράση κατά του Tetranychus urticae και Panonychus citri στα εσπεριδοειδή  
κρίθηκε πολύ ικανοποιητική  και ίση µε του προϊόντος αναφοράς  όταν το ENVIDOR 
240 SC  χρησ

.

ιµοποιήθηκε στη δόση 0,04 %.  Το ENVIDOR 240 SC δεν προκάλεσε 
συµπτ

hemical class, the tetronic acids. Its acaricidal mode of action is unique as it 
nterrupts the lipid synthesis and ted to other currently registered 
acaricides. Envidor 240 SC at the dose ra  0,04-0,05% shows an excellent and 
long lasting activity against important harmful mites species in pomefruits including 
spid p, 
Acu st 
pear sucker Psylla pyri

ώµατα φυτοτοξικότητας σε καµιά από τις καλλιέργειες ή ποικιλίες όπου 
εφαρµόστηκε. 
 
 

-------------- 
 
 

Envidor 240 SC a new acaricide-insecticide for uses in pomefruit 
orchards and vines 

 
L. DOBRI, TH. VELOUKAS and I. ARVANITIS 

 
Bayer Hellas ABEE Sorou 18-20, 15125 Marousi, Athens 

 
 

Envidor containing the active ingredient spirodiclofen belongs to a new 
c
i is not rela

s ofte

er mites: Panonychus spp, Tetranychus spp, Phylocoptruta spp, Epitrimerus sp
lus spp etc. In addition Envidor shows an interesting insecticidal activity again

. The product acts by contact against all developmental stages 
including eggs. The new mode of action of Envidor fits particularly well into resistance 
management st developmental 
work in G nducted 
according to EPPO guidelines and the results are expressed in % Abbott degrees. 

The acaricidal activity, the excellent long lasting efficacy, good plant 
ompatibility and lack of cross-resistance make  Envidor 240 SC an excellent tool for 

mite co

rategies. This paper compiles the results of 7 years of 
reece, in pomes fruits, citrus and grapes.  All those trials were co

c
ntrol in perennial crops. 
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Επίδραση τεσσάρων µιγµάτων τερπενοειδών ουσιών φυσικής 
προέλευσης στη βιωσιµότητα νηµατωδών 

 
Ε. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Ε. ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ και Χ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ 

 
Εργαστήριο Νηµατωδολογίας, Τµήµα Εντοµολογίας & Γ. Ζωολογίας,  
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Στ. ∆έλτα 8, 145 61, Κηφισιά. 

 
 

Μελετήθηκε η δραστικότητα τεσσάρων µιγµάτων τερπενοειδών ουσιών 
φυσικής προέλευσης (P1, P2, P3 & P4) που εφαρµόστηκαν σε δύο δόσεις το κάθε 
ένα (125 & 500ppm) σε φυσικά µολυσµένο έδαφος µε: 

i) ανάµικτο πληθυσµό φυτοπαρασιτικών νηµατωδών  
ii) ανάµικτο πληθυσµό µη φυτοπαρασιτικών νηµατωδών  
iii) ανάµικτο πληθυσµό φυτοπαρασιτικών και µη φυτοπαρασιτικών 

νηµατωδών  
iv) Meloidogyne sp. (τρία πειράµατα) και  
v) Tylenchulus semipenetrans.  

Κάθε ένα από τα µίγµατα περιείχε τουλάχιστον δύο από πέντες τερπενοειδείς 
ουσίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν προς το παρόν καθώς έχει 
υπογραφεί συµφωνία απορρήτου. Η δραστικότητα των µιγµάτων υπολογίστηκε µε 
βάση το συνολικό πληθυσµό αρσενικών ατόµων και προνυµφών 2ου σταδίου, για 
τρεις διαφορετικούς χρόνους εφαρµογής (24ώρες, 48ώρες & 7ηµέρες). Η στατιστική 
ανάλυση έγινε µε “Ανάλυση ∆ιασποράς (ANOVA)”. Για τις διαφορές των µέσων όρων 
µεταξύ των επεµβάσεων χρησιµοποιήθηκε ως κριτήριο η Ελάχιστη Σηµαντική 
∆ιαφορά (LSD) σε επίπεδο σηµαντικότητας 95% (P≤0,05). To στατιστικό πρόγραµµα 
που χρησιµοποιήθηκε σε όλες τις αναλύσεις ήταν το GENSTAT (7.1 Lawes 
Agricultural Trust). 

Τα υπό µελέτη µίγµατα ήταν γενικότερα πιο αποτελεσµατικά κατά των 
φυτοπαρασιτικών (ΦΠΝ) παρά κατά των µη φυτοπαρασιτικών (ΜΠΝ) νηµατωδών. 
Πιο συγκεκριµένα, το µίγµα P2 στη δόση των 125ppm ήταν στις περισσότερες 
περιπτώσεις το πιο αποτελεσµατικό, ή µεταξύ των πιο αποτελεσµατικών, ιδιαίτερα 
όσον αφορά στις µετρήσεις των 24 και 48 ωρών. Το µίγµα P1 στη δόση των 125ppm 
ήταν αποτελεσµατικό κατά των ΦΠΝ από την πρώτη µέτρηση, ενώ κατά των ΜΠΝ 
µετά την πάροδο των 48 ωρών, γεγονός που µπορεί να σηµαίνει ότι πιθανόν το 
µίγµα να µπορεί να εφαρµοστεί σε πιο χαµηλές δόσεις ώστε να µην επιδρά στους 
ωφέλιµους νηµατώδεις του εδάφους. Σε αυτό συναινεί και το ότι στη δόση των 
500ppm ήταν αποτελεσµατικό σε όλα τα πειράµατα από την πρώτη κιόλας ηµέρα. 
Παρόµοια συµπεριφορά παρουσίασε και το µίγµα P3. Το µίγµα P4 στα 125ppm δεν 
έδωσε σαφή αποτελέσµατα καθώς παρατηρήθηκε δραστικότητα κατά την πρώτη 
µέρα, αλλά όχι τη δεύτερη και την έβδοµη. Αντίθετα στα 500ppm ήταν 
αποτελεσµατικό σε όλες τις περιπτώσεις µε εξαίρεση τη µέτρηση των επτά ηµερών. 

Πάντως, τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις της έβδοµης ηµέρας είναι 
γενικότερα ασαφή, όπως παρατηρήθηκε και στις δοκιµές µε τον Tylenchulus 
semipenetrans. Η παρουσία αποτελεσµατικότητας στις αρχικές µετρήσεις δεν είναι 
δυνατόν να συνοδεύεται από έλλειψη δραστικότητας µε την πάροδο του χρόνου. Οι 
διαφορές που παρατηρήθηκαν ενδεχοµένως να οφείλονται στην επίδραση εξωγενών 
παραγόντων όπως ο µικρός όγκος των πειραµατικών δοχείων. Επίσης, οι υψηλές 
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θερµοκρασίες κατά την εκτέλεση των πειραµάτων µπορεί να µείωσαν δραµατικά τους 
πληθυσµούς των νηµατωδών µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατόν να παρατηρηθούν 
διαφορές µεταξύ µάρτυρα και επεµβάσεων Άλλωστε η θνησιµότητα των νηµατωδών 
εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τη θερµοκρασία και αυξανοµένης αυτής σε 
επίπεδα άνω των 40οC επέρχεται θανάτωσή τους. Επιπλέον, θανάτωση των 
νηµατωδών µπορεί να προκληθεί και λόγω αφυδάτωσης του σώµατός τους που 
προκαλείται από την άνοδο της θερµοκρασίας. Τέλος, η υψηλή θερµοκρασία 
περιβάλλοντος µπορεί να ενέτεινε την εξάτµιση των µιγµάτων και να επηρέασε τη 
δράση τους. 

Σχετικά µε τους νηµατώδεις Meloidogyne, η δόση των 500ppm όλων των 
µιγµάτων εµφάνισε δραστικότητα στις 48 ώρες εν αντιθέσει µε τη χαµηλότερη των 
125ppm που η δράση της ανιχνεύτηκε την 7η ηµέρα. Ωστόσο, πιστεύεται ότι 
απαιτείται περαιτέρω πειραµατισµός επί της δραστικότητας των µιγµάτων συναρτήσει 
του χρόνου και να διευκρινιστεί ο χρόνος που απαιτείται για να αρχίσει η δράση τους. 
Επίσης πιθανολογείται ότι κατά την εφαρµογή των µιγµάτων πρέπει να αποφεύγονται 
οι υψηλές θερµοκρασίες και η εφαρµογή  γίνεται σε συγκεκριµένο βάθος όπου οι 
θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες και πιο  κατά τη διάρκεια της ηµέρας και 
εµποδίζεται η διαφυγή των ατµών των δραστικών ουσιών προς το περιβάλλον. 

Συµπερασµατικά, τα µίγµατα P1, P2 και P3 παρουσιάζουν σηµαντική 
δραστικότητα και ενδεχοµένως να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
καταπολέµηση των φυτοπαρασιτικών νηµατωδών. Ωστόσο πρέπει να µελετηθούν 
εκτενέστερα και να δοκιµασθούν χαµηλότερες δόσεις από αυτές που εξετάσθηκαν 
στην παρούσα µελέτη, σε µεγαλύτερους όγκους εδάφους και µε συχνότερες 
δειγµατοληψίες, ώστε να προσδιορισθεί επακριβώς ο τρόπος δράσης τους. 
 
 

-------------- 
 
 

Study on the nematicidal efficacy of four terpenoid compound 
mixtures. 

 
E. ΚARANASTASI, E. ARZIMANOGLOU and C. PAPANIKOU 

 
Nematology Laboratory, Department of Entomology and Agricultural Zoology,  

Benaki Phytopathological Institute, St. Delta 8, 145 61, Kifissia, Greece 
 
 

Four terpenoid compound mixtures were tested with respect to their efficacy 
against plant parasitic and non-plant parasitic nematodes, at two rates (125 and 
500ppm). Nematode counts were performed after 24hrs, 48hrs and 7 days. The data 
were subjected to Analysis of Variance (ANOVA)”. (GENSTAT, 7.1 Lawes 
Agricultural Trust). The Least Significant Difference (LSD) was used for the 
comparison of treatments at P≤0,05. Each mixture consisted of at least two of five 
terpenoid compounds, which cannot yet be named, as a confidential disclosure 
agreement has been signed. All mixtures were more effective against plant parasitic 
than non-plant parasitic nematodes and three of the mixtures reduced significantly 
the nematode populations as compared to the controls. There is substantial evidence 

. 
 

 

να
σταθερές
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that these may be applied at the tested or even lower rates to reduce parasitic and 
oncurrently protect beneficial nematodes he 7-day counts were neither very clear, 

buted to the very low number of nematodes 
in the pots after one week, which masked the real differences amongst treatments. It 
is possible that efficacy was affected by other factors such as the relatively high 
temperatures occurring during the experiments, which affected mortality of 
nematodes; evaporation of water and/or of the active compounds; the small volume 
of the trial pots and the natural death rate of the nematodes. These results indicate 
that the formulations may act better at particular temperature regimes, most likely 
other than those prevailing in Greece during summer, and at a particular depth of 
application where the temperatures are lower and more consistent during the day, 
and where or when evaporation is restricted.  

 
 

c
nor consistent, however this can be attri

. T
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thuringiensis var. kurstaki 

Σ.Σ. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ1, Π.Γ. ΜΥΛ -ΣΟΥΛΤΑΝΗ1 

1Ερ ,  

email: matilda@agro.auth.gr

χνότητα ανθεκτικών γονιδίων του εντόµου Sesamia nonagrioide
Lepidoptera: Noctuidae) στην τοξίνη Cry1Ab του Bacillus 

 
ΩΝΑΣ2, Γ.Κ. ΜΥΡΩΝΙ∆ΗΣ1 και Μ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

 
γαστή  Σχολή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 
ριο Εφαρµοσµένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας, Γεωπονική

2Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέµησης, Τµ µα Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας,  
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Στ. ∆έλτα 8, 14561 Κηφισιά  

email: p.milonas@bpi.gr

ή

 
 

Η στρατηγική της «υψηλής δόσης – καταφυγίων» αποτελεί την κύρια 
στρατηγική ανάσχεσης ανάπτυξης ανθεκτικότητας από τα έντοµα στόχους, σε 
καλλιέργειες που εκφράζουν εντοµοκτόνες πρωτεΐνες του βακτηρίου Bacillus 
thuringiensis Berliner. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της παραπάνω 
στρατηγικής είναι το να υπάρχει µικρός αριθµός ανθεκτικών γονιδίων (< 10-3). 
Προκειµένου να διερευνηθεί η υπόθεση αυτή µελετήθηκε εργαστηριακά η επιβίωση 
της F2 γενεάς του εντόµου Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae) σε φύλλα 
αραβοσίτου, Zea mays L., που εκφράζουν την ενδοτοξίνη Cry1Ab του B. 
thuringiensis. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν 3 διαφορετικοί πληθυσµοί αγρού 
του εντόµου S. nonagrioides (Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Σερρών). Εξετάσθηκαν 
συνολικά 75 «καθαρές σειρές». 

Σε κανέναν από τους τρεις πληθυσµούς δεν ανιχνεύτηκαν ανθεκτικά γονίδια 
του S. nonagrioides, καθώς έπειτα από 4 ηµέρες εκτροφής προνυµφών πρώτης 
ηλικίας της F2 γενεάς σε φύλλα αραβοσίτου που εκφράζουν την ενδοτοξίνη Cry1Ab 
καµία προνύµφη δεν επιβίωσε ή δεν αναπτύχθηκε έως την δεύτερη προνυµφική 
ηλικία. µ

υν ότι η πιθανότητα εύρεσης ανθεκτικών γονιδίων 
του εν

 Η ανα ενόµενη συχνότητα ανθεκτικών γονιδίων E[pR] ήταν 7.8 x 10-3, 14.7 x 
10-3 και 7.8 x 10-3 για τους πληθυσµούς από Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Σέρρες 
αντίστοιχα. Η πιθανότητα αρνητικού σφάλµατος (Pno) ήταν αντίστοιχα 0.073, 0.047 
και 0.054. Αντίθετα, βρέθηκε ένδειξη µερικώς ανθεκτικών γονιδίων στην ενδοτοξίνη 
Cry1Ab µόνο στον πληθυσµό από την Θεσσαλονίκη καθώς ανιχνεύτηκε εκτεταµένη 
διάβρωση στα φύλλα του αραβοσίτου. Η αναµενόµενη συχνότητα µερικώς 
ανθεκτικών γονιδίων E[ppartial] του πληθυσµού αυτού ήταν 15.6 x 10-3. 

Τα αποτελέσµατά µας δείχνο
τόµου S. nonagrioides στην ενδοτοξίνη Cry1Ab είναι µικρή, και εποµένως η 

στρατηγική της «υψηλής δόσης – καταφυγίων» µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία σε 
ένα πρόγραµµα διαχείρισης ανθεκτικότητας σε καλλιέργεια αραβοσίτου που εκφράζει 
την τοξίνη Cry1Ab του B. thuringiensis. 
 
 

-------------- 
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Frequency of resistance alleles to Bacillus thuringiensis toxin 
Cry1Ab of Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae) 
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The high dose/refuge strategy is considered as the main strategy for delaying 
resistance in target pests to genetically modified crops that produce insecticidal 

) respectively. Evidence of alleles conferring partial resistance to 

ction probability of 92.7%. Our results suggest that the 
equency of alleles conferring resistance to Cry1Ab, regarding the population of S. 
onagrioides, may be rare enough so that the high dose/refuge strategy could be 

applied with success for resistance management. 
 

proteins derived from Bacillus thuringiensis Berliner. This strategy is based on a key 
assumption that resistance alleles are initially rare (<10-3). To test this assumption we 
used an F2 screen on three natural populations from Greece (Thessaloniki, Larissa 
and Serres) of the Mediterranean corn borer, Sesamia nonagrioides. In total 75 lines 
were screened for survival of F2 larvae on Cry1Ab corn leaves. No major resistance 
alleles were found. The expected frequencies for the populations of Thessaloniki, 
Larissa and Serres were 7.8 x 10-3 (0 – 0.0230), 14.7 x 10-3 (0 – 0.0427) and 7.8 x 
10-3 (0 – 0.0230
Cry1Ab was found only for the population from Thessaloniki. The frequency of alleles 
for partial resistance was estimated as 15.6 x 10-3 with a 95% CI between 2 x 10-3 
and 41.8 x 10-3 and a dete
fr
n
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Ανθεκτικότητα της αφίδας Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: 
Aphididae) σε εντοµοκτόνα. Προοπτικές καταπολέµησης 
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Η αφίδα Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) είναι σηµαντικός 
εχθρός της ροδακινιάς και πολλών ποωδών καλλιεργειών. Η αντιµετώπιση της 
παγκοσµίως βασίζεται στην χηµική καταπολέµηση. Ωστόσο, η εντατική χρήση 
εντοµοκτόνων έχει επιφέρει σηµαντικά προβλήµατα ανθεκτικότητας. Η αφίδα έχει 
αναπτύξει πολλαπλούς µηχανισµούς ανθεκτικότητας. Ένας µηχανισµός οφείλεται 
στην υπερπαραγωγή των καρβοξυλεστερασών E4/FE4, που επιφέρουν 
ανθεκτικότητα στα οργανοφοσφωρικά και λιγότερο στα πυρεθροειδή και καρβαµιδικά 
εντοµοκτόνα. Άλλος µηχανισµός οφείλεται στην τροποποιηµένη 
ακετυλοχολινεστεράση (MACE) που προσδίδει ανθεκτικότητα στα διµέθυλο 
καρβαµιδικά όπως τα pirimicarb και triazamate. Επίσης, υπάρχει ο kdr µηχανισµός 
που οφείλεται σε µετάλλαξη στη δίοδο νατρίου και προσδίδει ανθεκτικότητα στα 
πυρεθροειδή (Devonshire et al. 1998). Οι τρεις µηχανισµοί µπορούν να υπάρχουν 
ταυτόχρονα στην ίδια αφίδα (Foster et al. 2000) µε συνέπεια πληθυσµοί που 
αποτελούνται από τέτοιους γενότυπους είναι απρόσβλητοι στις προαναφερθείσες 
οµάδες εντοµοκτόνων. Μια νέα οµάδα εντοµοκτόνων που χρησιµοποιούνται για την 
καταπολέµηση της αφίδας είναι τα νεονικοτινοειδή. Η οµάδα αυτή είναι αρκετά 
αποτελεσµατική και ως τώρα έχουν αναφερθεί µόνο περιπτώσεις ανοχής από την 
αφίδα (Nauen & Elbert 2003, Foster et al. 2003). 

Στην παρούσα εργασία, εξετάσθηκε η αποτελεσµατικότητα του 
νεονικοτεινοειδούς imidacloprid και του πυρεθροειδούς deltamethrin σε 88 και 38 
δείγµατα M. persicae µε τη µέθοδο της στιγµιαίας εµβάπτισης (FAO dip test). Τα 
δείγµατα συλλέχθηκαν από ροδακινεώνες και καλλιέργειες καπνού από διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας κατά τα έτη 2004-2006. Επίσης, 497, 349 και 370 κλώνοι της 
αφίδας από ροδακινιά και καπνό εξετάσθηκαν για τους τρεις γνωστούς µηχανισµούς 
ανθεκτικότητας (υπερπαραγωγή καρβοξυλεστερασών, MACE, kdr) χρησιµοποιώντας 
βιοχηµικές και µοριακές µεθόδους. 

Τα περισσότερα δείγµατα που εξετάσθηκαν µε το imidacloprid έδειξαν 
χαµηλούς συντελεστές ανθεκτικότητας (ΣΑ = LC50 δείγµατος / LC50 ευαίσθητης φυλής 
ή πιο ευαίσθητου δείγµατος), στο 39% των δειγµάτων ο ΣΑ ήταν < 5 και στο 21% 5-
10. Ωστόσο, 9% των δειγµάτων (όλα από καπνό) έδειξαν σχετικά υψηλές τιµές ΣΑ 
(24-73). ∆ιαφορές βρέθηκαν µεταξύ των καλλιεργειών, µε υψηλότερες τιµές ΣΑ να 
καταγράφονται σε δείγµατα από καπνό από ότι από ροδακινιά. Οι βιοδοκιµές µε το 
deltamethrin έδειξαν ισχυρή ανθεκτικότητα στους εξετασθέντες πληθυσµούς. Οι τιµές 
του ΣΑ ήταν κυρίως > 23 και στο 29% των δειγµάτων υπερβολικά υψηλές (152-436). 
Οι τρεις γνωστοί µηχανισµοί ανθεκτικότητας βρέθηκαν σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα 
αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την ανθεκτικότητα στα οργανοφωσφορικά και 
καρβαµιδικά, αν και υπήρχαν διαφορές µεταξύ καλλιεργειών και ετών δειγµατοληψίας. 
Τα παραπάνω δείχνουν ότι τα οργανοφωσφορικά και καρβαµιδικά και λιγότερο τα 

 373



Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Εντοµολογικού Συνεδρίου         Λάρνακα, Κύπρος, 13-16 Νοεµβρίου 2007 
 

πυρ ς. 
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συνδυασµό µε την kdr. Αντίθετα είναι αποτελεσµατικό κατά της 
αφίδας παρ  µέτριες-
υψηλές τιµ ακτική τη 
συ ό 
όπο α ο 
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The susceptibility of 88 and 38 field samples of Myzus persicae (Sulzer) to 
imidacloprid and deltamethrin respectively was examined using the FAO dip test 
bioassay. The field samples were collected from tobacco and peach from various 
regions of Greece in the period from 2004 to 2006. In addition, 497, 349 and 370 
clones originating from peach and tobacco were screened for the three known 
resistance mechanisms, elevated esterases, modified acetylcholinesterase (MACE) 
and knockdown resistance (kdr) respectively, using biochemical and DNA 
diagnostics. Most of the samples assayed with imidacloprid showed low resistance 

εθροειδή εντοµοκτόνα είναι αναποτελεσµατικά για τον έλεγχο της αφίδα
ίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός της αύξησης των kdr γενοτύπων τα τελευτ

έτη σε σχέση µε προγενέστερη µελέτη (Cox et al. 2004) καθώς και η εύρεση 
γενοτύπων (έστω και σε χαµηλό ποσοστό) που φέρουν την super-kdr µετάλλαξη σε 

, το imidacloprid 
όλο που χρησιµοποιείται για περισσότερο από 10 έτη. Ωστόσο, οι
ές ΣΑ που βρέθηκαν σε ορισµένους πληθυσµούς καθιστά επιτ

νέχιση των προγραµµάτων παρακολούθησης ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα στον καπν
υ η πίεση επιλογής από το imidacloprid είναι ισχυρή λόγω της εφ ρµογής του στ

ερό της µεταφύτευσης.  

persicae from

A. Elbert. 2003. European monitoring of resistance to insecticides in Myzus 
e and Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) with special reference to imidacloprid. 

Bull. Entomol. Res. 93: 47-54. 
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Insecticide resistance in Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: 
Aphidid

J.Τ. ΜARGA
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factors (RFs), 39% below 5 and 21% between 5 and 10. However, 9% of the samples 
(all from tobacco) showed relatively high RF values (24-73). Differences were found 
between crops, with higher RF values recorded in samples from tobacco than in 
those from peach. Bioassays with deltamethrin revealed the development of strong 
resistance in the populations examined. The RFs were mostly higher than 23, and in 
29% of the samples they were extremely high (152-436). Finally, the three known 
resistance mechanisms were found in high frequencies in the populations examined, 
although some differences between crops and years were detected.  
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Μια νέα µετάλλαξη στο γονίδιο της ακετυλχολινεστεράσης του 
άκου της ελιάς, Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae), πουδ  

σχετίζεται µε υψηλά ργανοφωσφορικά 
εντοµοκτόνα. 
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 επίπεδα ανθεκτικότητας σε ο
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ερο µελετηµένος µηχανισµός ανθεκτικότητας αφορά τη δοµική 
εταβολή του µορίου της ακετυλοχολινεστεράσης (AChE), η οποία αποτελεί στόχο 
δράσης της οµάδας των οργανοφωσφορικών. Η µεταβολή αυτή οφείλεται σε 
µεταλλάξεις που αλλάζουν το ενεργό κέντρο του ενζύµου. Μέχρι στιγµής έχουν 
ανιχνευτεί δύο µεταλλάξεις που επηρεάζουν το ενεργό  του κέντρο στο δάκο (Ι214V 
και G488S, Vontas et al., 2002). Παράλληλα, εκτεταµένες βιοδοκιµές σε φυσικούς 
πληθυσµούς δάκου από Ελλάδα και Κύπρο ανέδειξαν σηµαντική διαφοροποίηση ως 
προς τα επίπεδα ανθεκτικότητας στο οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο dimethoate 
(Skouras et al., 2007).  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μοριακή ανίχνευση των δύο γνωστών µεταλλάξεων κατέδειξε ότι οι 
µεταλλάξεις αυτές εντοπίζονται σε όλους σχεδόν τους φυσικούς πληθυσµούς του 
δάκου σε συχνότητα ~90%, ανεξάρτητα από τα επίπεδα ανθεκτικότητας που 
εµφανίζουν σε βιοδοκιµές (Εικόνα 1A-B). Το γεγονός αυτό προκαλεί την υποψία 
ύπαρξης άλλων παραγόντων που συµβάλουν στην ανθεκτικότητα. Προσδιορισµός 
της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας ατόµων που παρουσίασαν υψηλό επίπεδο 
ανθεκτικότητας αποκάλυψε, σε ορισµένα από αυτά, την ύπαρξη µιας νέας 
µετάλλαξης στο γονίδιο της ακετυλοχολινεστεράσης. Η µετάλλαξη αυτή είναι µια 
µικρή έλλειψη τριών γλουταµινών στο καρβοξυτελικό άκρο του γονιδίου (∆642-644). 
Μοριακή ανίχνευση της µετάλλαξης αυτής κατέδειξε ότι η συχνότητά της σε φυσικούς 
πληθυσµούς από Ελλάδα και Κύπρο είναι µικρή (~5%), όµως υπάρχει εντυπωσιακή 
συσχέτιση µε τα επίπεδα ανθεκτικότητας των δειγµάτων (Εικόνα 1C).  

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο δάκος της ελιάς, Bactrocera oleae, θεωρείται ένα από τα πιο καταστρεπτικά 

γεωργικά έντοµα, δεδοµένου ότι προκαλεί την πιο διαδεδοµένη οικονοµική ζηµία στην 
ελαιοπαραγωγή. Ο έλεγχος των πληθυσµών του δάκου στηρίζεται κυρίως στα χηµικά 
εντοµοκτόνα. Η επί δεκαετιών όµως αλόγιστη και συνεχής χρήση τους είχε ως 
αποτέλεσµα την ανάπτυξη και εξάπλωση της ανθεκτικότητας των εντόµων σε αυτά. 

Η αποτοξίνωση των ξενοβιοτικών ουσιών στον οργανισµό του εντόµου 
πραγµατοποιείται από διάφορα ενζυµικά συστήµατα. Η αυξηµένη ικανότητα των 
συστηµάτων αυτών να αποικοδοµούν τα εντοµοκτόνα ή τη δοµική µεταβολή των 
στόχων όπου δρουν αυτά, αποτελούν σηµαντικούς µηχανισµούς ανθεκτικότητας. 

Ο περισσότ
µ
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Εικόνα 1. Αλλαγές της συχνότητας του
ανθεκτικού αλληλοµόρφου των τριών
µεταλλάξεων στο γονίδιο της
ακετυλοχολινεστεράσης, I214V, G488S και

αι η συχνότητα
 χαµηλότερη

 εντοµοκτόνου. L αντιστοιχεί σε

Boace∆642-644. Ως 1x ορίζετ
 R στητου αλληλοµόρφου

συγκέντρωση
άτοµα ανθεκτικά σε 4-9 ng dimethoate, M σε
άτοµα ανθεκτικά σε 19-38 ng και Η σε άτοµα
ανθεκτικά σε 75-150 ng. Σηµειώστε ότι το 1x
στις δύο πρώτες µεταλλάξεις αντιπροσωπεύ
το ~90% του πληθυ

ει
σµού ενώ µόλις το 5%

 στη µετάλλαξη ∆642-644.  

 

Πέρα από ένα αποτελεσµατικό ενεργό κέντρο, η σωστή λειτουργία της 
ακετυλοχολινεστεράσης απαιτεί την ακριβή τοποθέτησή της στη συναπτική σχισµή 
των νευρικών κυττάρων. Για την ακριβή τοποθέτησή της, το σηµαντικότερο ρόλο 
παίζει µια µετα-µεταφραστική τροποποίηση του ενζύµου κατά την οποία ένα τµήµα 
του καρβοξυτελικού άκρου ανταλλάσσεται µε µια άγκυρα γλυκοφωσφατιδυλ-
ινοσιτόλης (GPI) (Massoulié et al., 1999). Η νέα µετάλλαξη ∆642-644 προβλέπεται να 
βελτιώνει την ικανότητα του ενζύµου ως προς αυτή τη µετα-µεταφραστική 
τροποποίηση. Στα πλαίσια ενός νέου µοντέλου ανθεκτικότητας στα 
οργανοφωσφορικά υποθέτουµε ότι η µετάλλαξη ∆642-644 έχει σαν αποτέλεσµα τη 
συσσώρευση µεγαλύτερης ποσότητας ακετυλοχολινεστεράσης στη συναπτική σχισµή 
του εντόµου σε σχέση µε τον άγριο τύπο. Έτσι, παρά την παρουσία εντοµοκτόνου 
που δεσµεύει µέρος του ενζύµου, αρκετό ένζυµο παραµένει ελεύθερο για να 
επιτελέσει τη φυσιολογική λειτουργία της διάσπασης της ακετυλοχολίνης µε συνέπεια 
την επιβίωση του εντόµου.  
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A novel mutation in the Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) 
acetylcholinesterase gene is correlated with high levels of  

organophosphate resistance. 

E. KAKANI1, N. SE  MATHIOPOULOS1 

Organophosphate resistance in the olive fly was previously shown to associate 
with tw
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o point mutations in the ace gene. The frequency of these mutations was 
monitored in B. oleae individuals of increasing resistance. Despite the difference in 
resistance among the individuals, there was no correlation between mutation 
frequencies and resistance level, indicating that other factors may contribute to this 
variation. The search for additional mutations in the ace gene of highly resistant 
insects revealed a small deletion at the carboxyl-terminal of the protein (termed 
Boace∆642-644). Significant correlation was shown between the mutation frequency 
and resistance level, suggesting that Boace∆642-644 might be responsible for high 
levels of OP resistance. The carboxyl-terminal of AChE is normally exchanged with a 
glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor. It is hypothesized that Boace∆642-644 
may improve GPI anchoring, thus increasing the amount of AChE that is available in 
the synaptic cleft. 
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∆ιερεύνηση των επιπέδων και των µηχανισµών ανθεκτικότητας του 
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Τα προβλήµατα µε τα φυτοφάγα ακάρεα που αρχικά ήταν δευτερεύοντες 
εχθροί των καλλιεργειών άρχισαν µε την χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών και 
έγιναν πολύ σοβαρά λόγω της καταπληκτικής ικανότητάς τους να αναπτύσσουν 
ανθεκτικότητα διαδοχικά σε µία µεγάλη ποικιλία χηµικών σκευασµάτων. 
Συγκεκριµένα το Tetranychus  urticae Koch (Acari: Tetranychidae) έχει αναπτύξει 
ανθεκτικότητα σε πάνω από 80 δραστικές ουσίες σε όλο τον κόσµο 
(http://www.pesticideresistance.org/DB) µεταξύ των οποίων και σε δραστικές ουσίες 
της οµάδας των πυρεθροειδών. 

Μελετήσαµε τα επίπεδα ανθεκτικότητας στo bifenthrin, ένα πυρεθροειδές που 
χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση των ακάρεων και άλλων εντοµολογικών 
εχθρών. Τα επίπεδα ανθεκτικότητας µελετήθηκαν µε βιοδοκιµές στο εργαστήριο. Τα 
LC50 από 11 πληθυσµούς από υπαίθριες και υπό κάλυψη καλλιέργειες από την 
Κρήτη (7), την Πελοπόννησο (3) και την Αττική (1) προσδιορίστηκαν και συγκρίθηκαν 
µε το LC50 ενός ευαίσθητου πληθυσµού αναφοράς για να καθοριστεί το RF (Resistance 
Factor). Τα επίπεδα ανθεκτικότητας στο bifenthrin ήταν ποικίλα: από έλλειψη 
ανθεκτικότητας (RF = 1) σε δύο πληθυσµούς από την Κρήτη µέχρι και RF > 5500 σε έναν 
ληθυσµό στην Αττική, από θερµοκήπιο µε καλλιέργεια τριαντάφυλλου.  

Για να προσδιοριστεί η ύπαρξη βιοχηµική
νεργότητες των ενζυµικών συστηµάτων που εµπλέκο
τα εντοµοκτόνα (εστεράσες, οξειδάσες και µεταφορά  
ρέθηκε συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου ανθεκτ
νεργοτήτων των τριών ενζυµικών συστηµάτων που µ

Οι µηχανισµοί ανθεκτικότητας µελετώνται σ
ειράς επιλογών µε bifenthrin. Η χρήση ενζυµικών π
ων ενεργοτήτων των εστερασών, οξειδασών και 
νθεκτικότητας λόγω µεταλλαγών στα διαµεµβρανικ
ατρίου που είναι ο στόχος των πυρεθροειδών. 
ηµαντικού µέρος του γονιδίου αυτού στο Τ. urtic
λληλουχιών µεταξύ ανθεκτικών και ευαίσθητων ατόµ
ου ευθύνονται για την ανθεκτικότητα.  

 
 
 
 

π
ς ανθεκτικότητας µετρήθηκαν οι 
νται στην έκφραση ανθεκτικότητας 
σες της γλουταθειόνης / GSTs). ∆εν 
ικότητας στο bifenthrin και των 
ελετήθηκαν.  
ε δύο ανθεκτικά στελέχη κατόπιν 
αρεµποδιστών αλλά και η µέτρηση 
GSTs υποδεικνύουν την ύπαρξη 
ά πρωτεϊνικά κανάλια µεταφοράς 
Είναι σε εξέλιξη η αποµόνωση 
ae µε σκοπό την σύγκριση των 
ων για τον εντοπισµό µεταλλαγών 

ε
σ
β
ε

σ
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ν
σ
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Levels and mechanisms of resistance of Tetranychus urticae Koch 
(Acari: Tetranychidae) to bifenthrin 
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National Agricultural Research Foundation, Plant Protection Institute, Laboratory of Entomology and 
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ki) were 
tudied. At LC50 the resistance factor (RF) varied from 1 (absence of resistance) in 

T. urticae from Attiki 
ollected on rose plants from greenhouse. No correlation was observed between 
sistance levels and activities of enzymes known to be involved in resistance (i.e. 
450 monooxygenases, esterases and gluthathione S-transferases). The mechanism 
f resistance to bifenthrin was investigated by studying the effect of two synergists on 
e resistance of a bifenthrin selected strain and the activities of detoxifying enzymes. 
he activities of detoxifying enzymes were not significantly increased in the selected 
train and the LC50 did not change in the present of either synergist suggesting that a 
rget modification is implicated in the resistance. We are currently isolating and 

1 

2 Agricultural University of Athens, Pesticide Science Lab, 75, Ιera Odos, 11855 Αthens. 
3 Agricultural University of Athens, Laboratory of Agricultural Zoology and Entomology 75, Ιera Odos, 

11855 Αthens. 
 
 

The resistance levels to bifenthrin and the activities of detoxifying enzymes in 
11 T. urticae populations (7 from Crete, 3 from Peloponnesus and 1 from Atti
s
two cretan populations, to very high levels (RF > 5500) in 
c
re
P
o
th
T
s
ta
studying the sequence of the voltage gated sodium channel in T. urticae to identify 
the mutations associated with resistance to pyrethroids. 
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µός µηχανισµών σε µοριακό 
επίπεδο δηµιουργεί εργαλεία που συµβάλουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην 
αντιµετώπιση του φαινοµένου. Με την εφαρµογή διαγνωστικών τεστ, επιτυγχάνεται η 
έγκαιρη ανίχνευση και η παρακολούθησή (monitoring) της ανθεκτικότητας στον αγρό 
µε ταχύτητα και ασφάλεια, γεγονός που βοηθάει στην κατάρτιση προγραµµάτων 
καταπολέµησης. Η γνώση της µοριακής βάσης και των χαρακτηριστικών επιµέρους 
µηχανισµών ανθεκτικότητας (επίπεδα, εύρος, σταθερότητα) διευκολύνει την 
εισαγωγή, διαχείριση και προστασία δραστικών ουσιών.   

Μελετάµε (α) την ανθεκτικότητα του αλευρώδη Βemisia tabaci (Homoptera : 
Aleyrodidae) στα νεονικοτινοειδή εντοµοκτόνα (Σχήµα 1), (β) την ανθεκτικότητα του 
δάκου της ελιάς Bactrocera oleae (Diptera : Tephritidae) σε εγκεκριµένα σκευάσµατα 
που χρησιµοποιούνται για την καταπολέµησή του (Σχήµα 2) και (γ) την ανθεκτικότητα 
ειδών κουνουπιών στα πυρεθροειδή εντοµοκτόνα (Σχήµα 3). 

 

 
Σχήµα 1

 Εντοµολογίας και Γ. Ζωολογίας, Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, ΕΘ
 Αγ

4  Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ∆ΠΘ 
 
 

Η ανθεκτικότητα στα εντοµοκτόνα είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα 
στην προσπάθεια ελέγχου των επιβλαβών εντόµων µε τη χρήση εντοµοκτόνων. 
Εντούτοις, η έκταση και οι επιπτώσεις του προβλήµατος στη χώρα µας δεν έχουν 
παρκώς διερευνηθεί. Η ανάλυση και ο χαρακτηρισε

. Η ανθεκτικότητα του
αλευρώδη B. tabaci στο
imidacloprid σχετίζεται µε την
παρουσία της οξειδάσης cypΧ1,
που είναι έως και 40 φορές
αυξηµένη (Α) σε πληθυσµούς της
Ν. Κρήτης. (Β) Με την παραγωγή
αντισωµάτων κατασκευάζουµε
διαγνωστικά εργαλεία για έγκαιρη
ανίχνευση και παρακολούθηση
της ανθεκτικότητας στον αγρό. (Γ)
Με βάση τη δοµή της πρωτεΐνης
cypΧ1 σχεδιάζονται ουσίες (add-
ons), για την αντιµετώπιση της
ανθεκτικότητας. 
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Σχήµα 2. Οι µεταλλαγές I214V και G488S (Α) στην AChE του δάκου (Vontas et al 
2002) έχουν παγιωθεί στη χώρα µας (B: µαύρο αριστερά και δεξιά πίτας, για 214V 
και 488S). Πρόσθετοι µηχανισµοί ανθεκτικότητας σε dimethoate και πυρεθροειδή 
διερευνώνται (Magaritopoulos et al, 2007). Επίσης, αναλύοντας ανθεκτικά Bactrocera 
dorsalis στο spinosad (>400 φορές, 8 γενιές) µε συστοιχίες (Γ) αναπτύσσουµε 
διαγνωστικά για την πρόγνωση της ανθεκτικότητας του δάκου στο spinosad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 3. Η εφαρµογή µικροσυστοιχιών (Α) για την ανάλυση της ανθεκτικότητας 
κουνουπιών, δείχνει υπερέκφραση επιδερµικών πρωτεϊνών (Β) που προσδίδουν 
ανθεκτικότητα µέσω µείωσης εισόδου του εντοµοκτόνου (Vontas et al 2007). Τα 
ευρήµατα των µικροσυστοιχιών απλοποιούνται σε εύχρηστα διαγνωστικά (Γ). 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Hemingway J., Field L. and Vontas J.G. 2002. An overview of insecticide sistance, 
Scienc

re
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Biochem Physiol 85, 161-166 
Margaritopoulos J.T., Skabdis G., Kalogiannis, Nikou D., Morou E., Skouras P., 
Tsitsipis J., Vontas J. (2007) Efficacy of alpha cypermethrin against Bactrocera oleae 
populations from Greece (Pest Manag Science) 
Vontas J., Hejazi J., Hawkes N., Cosmidis N., Loukas M. and Hemingway J. (2002), 
Resistance-associated point mutations of organophosphate insensitive AChE in Bactrocera 
olea. Insect Mol. Biol. 11, 329-336 
Vontas J., David J.P., Nikou D., Hemingway J., Christophides G.K., Louis C., Ranson H. 
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Insect Mol Biol 16, 315-324 
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olecular 
chniques have recently allowed us to dissect many of these mechanisms at the 
NA level, aiming the development of diagnostic tools to monitor resistance in the 

field, as well as explore novel control strategies. In recent studies, we analysed 
resistance mechanisms in the whitefly Bemisia tabaci, the olive fruit fly Bactrocera 
oleae and Anopheles and Aedes mosquitoes. 
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Ιnsecticide resistance is an increasing problem in many insects. M
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Ο αλευρώδης του καπνού Bemisia tabaci (Homoptera : Aleyrodidae) είναι ένας 
πολύ σηµαντικός εχθρός πολλών καλλιεργειών. Έχει την ικανότητα να µεταδίδει 
πάνω από 110 ιολογικές ασθένειες ενώ έχουν αναφερθεί πολλά προβλήµατα στην 
αντιµετώπιση του, ειδικά σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες (Denholm et al., 1998; 
Jones, 2003). Η ικανότητα του να αναπτύσσει ταχύτατα ανθεκτικότητα στις 
διαθέσιµες δραστικές ουσίες είναι ίσως από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στην 
σύγχρονη φυτοπροστασία. Προβλήµατα ανθεκτικότητας για το Β. tabaci στην 
περιοχή της Κρήτης είχαν καταγραφεί για πρώτη φορά το 2002 (Roditakis et al., 
2005). Έκτοτε, έγινε µια προσπάθεια για εκτεταµένη καταγραφή του φαινόµενου στις 
σηµαντικότερες περιοχές θερµοκηπιακών καλλιεργειών.  

Σε διάστηµα τριών ετών συλλέχθηκαν συνολικά 54 πληθυσµοί (2005 : 23, 
2006 : 24, 2007 : 6 πληθυσµοί), από τις περιοχές Ιεράπετρα (27 πληθυσµοί), 
Τυµπάκι (15), Βίαννο (8) Αντισκάρι (2) και Επισκοπή (1). Μελετηθήκαν τα επίπεδα 
ανθεκτικότητας στα εντοµοκτόνα α-cypermethrin, pirimiphos methyl και imidacloprid, 
µε τοξικολογικές βιοδοκιµές ακολουθώντας τη µέθοδο εµβάπτισης των φύλλων σε 
πειράµατα διαδοχικών δόσεων ή πειράµατα µεµονωµένης δόσης διάκρισης. 
Προσδιορίστηκαν επίσης οι ενεργότητες των ενζυµικών συστηµάτων που 
εµπλέκονται στην έκφραση ανθεκτικότητας στα εντοµοκτόνα (εστεράσες, οξειδάσες 
και µεταφοράσες της γλουταθειόνης / GSTs). Τέλος, προσδιορίστηκε ο βιότυπος τον 
συλλεχθέντων πληθυσµών µε µοριακές τεχνικές. Τα αποτελέσµατα από τις 
τοξικολογικές βιοδοκιµές επεξεργάστηκαν µε ανάλυση Probit.  

Όλοι οι πληθυσµοί προσδιορίστηκαν ως βιότυπος Q. Για την δραστική ουσία 
imidacloprid, η πλειονότητα από τους 54 πληθυσµούς που µελετήθηκαν (71%) 
παρουσίασε υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας (39 < RF < 353) και το 17 % πολύ 
υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας (RF > 700). Βρέθηκαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις 
στα επίπεδα ανθεκτικότητας σε σχέση µε την περιοχή συλλογής των πληθυσµών. Τα 
υψηλότερα επίπεδα βρέθηκαν στις περιοχές Ιεράπετρα και Τυµπάκι. ∆εν βρέθηκε 
συσχέτιση µεταξύ ανθεκτικότητας και έτος συλλογής. Για την δραστική ουσία α-
cypermethrin βρεθήκαν υψηλά επίπεδα (41 < RF < 256) και πολύ υψηλά επίπεδα 
ανθεκτικότητας (RF>426) στο 56% και στο 37% του δείγµατος (n=32) αντίστοιχα. ∆εν 
βρέθηκαν διαφοροποιήσεις στα επίπεδα ανθεκτικότητας σε σχέση µε την περιοχή 
συλλογής των πληθυσµών. Για την δραστική ουσία pirimiphos methyl βρέθηκαν 
χαµηλά επίπεδα ανθεκτικότητας (4 < RF <10) στους 17 πληθυσµούς που 
µελετήθηκαν και υψηλή ετερογένεια εντός των πληθυσµών. ∆εν βρέθηκαν 
διαφοροποιήσεις στα επίπεδα ανθεκτικότητας σε σχέση µε την περιοχή συλλογής 
των πληθυσµών.  

Βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων ανθεκτικότητας σε δύο δραστικές 
ουσίες (imidacloprid και α-cypermethrin) µε τις ενεργότητες των εστερασών και των 
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δασών, αλλά όχι µε τις ενεργότητες των GSTs. Τα επίπεδα ανθεκτικότητας στο
iphos methyl δεν συσχετίστηκαν µε τις ενεργότητες των τριών ενζυµικών
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Bemisa tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) is considered a major pest of both 
vegetable and flower crops. In a survey during 2002, high resistance levels were 
recorded against insecticides for the first time in Greece (Roditakis et al., 2005). An 
extensive resistance monitoring survey was carried out in past three years. 
Toxicological bioassays were preformed on 54 whitefly populations collected from 
greenhouses located in the main vegetable producing areas in southern Crete 
against the insecticides α-cypermethrin, pirimiphos methyl and imidacloprid. The 
activity of esterases, P450

lar techniques the biotype of all 54 populations was identified as biotype Q. 
High resistance levels (39 < RF < 353) were detected against the insecticide 

imidacloprid for the majority of the whitefly populations (71%) and extremely high 
resistance (RF > 700) in 17% of the sample (n=54). Differences in the resistance 
level were detected in relation to the collection site: the highest levels were detected 
in the area of Ierapetra and Tympaki. There was no association between the 
collection year and the resistance levels recorded. High (41 < RF < 256) and 
extremely high (RF>426) resistance levels were also recorded against α-
cypermethrin in 56% and 37% respectively of the total sample (n=32) but in this case 
the resistance levels between the sampling locations were quite similar. Low 
resistance levels and high heterogeneity were detected against pirimiphos methyl 
(n=17) and no differences in the resistance levels between the sampling locations 
were observed. 

Significant correlations were detected between the resistance level against the 
insecticide imidacloprid and the activity of esterases and P450s monoxygenases, but 
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Similar correlations were also found for α-cypermethrin while no correlation was 
observed between resistance levels for, pirimiphos methyl and enzymatic activities. 
Finally no differences were detected in the enzyme activities in regard to the origin of 
the tested populations. 
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Μελέτη της επίδρασης διαφόρων εντοµοκτόνων εναντίον του 
δάκου Bactrocera oleae Gmelin (Diptera:Tephritidae) στην 

εντοµοπανίδα ελαιώνων του νοµού Χανίων 
 
Κ.N. ΒΑΡΙΚΟΥ1, Α.Π. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ1, Β.Ζ.  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ1, Α.Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ2, Κ.Π.  ΓΕΡΑΚΑΚΗ1 

και Χ.Ε.  ΜΑΡΝΕΛΑΚΗΣ1 

 
1Ινστιτούτο Ελιάς &Υποτροπικών Φυτών Χανίων, Εργαστήριο Εντοµολογίας 

2Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
 
 

Κατά τα έτη 2005 και 2006 µελετήθηκε η επίδραση διάφορων εντοµοκτόνων 
στην εντοµοπανίδα ελαιώνων του Νοµού Χανίων εφαρµοζόµενων µε δολωµατικούς 
από εδάφους ψεκασµούς, στα πλαίσια του προγράµµατος «Συγκριτικές εργασίες για 
τη καταπολέµηση του δάκου Bactrocera oleae Gmelin (Diptera:Tephritidae)» του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

Τo 2005 µελετήθηκε η επίδραση των εντοµοκτόνων cypermethrin 10%, l-
cyhalothrin 10%, σε σύγκριση µε τα εφαρµοζόµενα µέχρι σήµερα στην πράξη 
οργανοφωσφορικά fenthion 50% και dimethoate 40%. Για το σκοπό αυτό  
χρησιµοποιήθηκε πειραµατικός ελαιώνας 12.000 δένδρων στην περιοχή 
Κολυµβαρίου.  Το 2006 µελετήθηκε η επίδραση των εντοµοκτόνων cypermethrin 10%, 
l-cyhalothrin 10%, spinosad 0,24% (σε δύο δόσεις), deltamethrin 2,5%, deltamethrin 
6,25%, deltamethrin 1% + thiacloprid 10%, συγκρινόµενα επίσης µε τα 
οργανοφωσφορικά fenthion 50% και dimethoate 40%. Χρησιµοποιήθηκε πειραµατικός 
ελαιώνας 73.000 δένδρων στο ∆ηµοτικό διαµέρισµα Γλώσσας του Νοµού Χανίων. Η 
µέθοδος που εφαρµόστηκε ήταν εκείνη των ρίψεων ‘sondages’ µε σκοπό την καταγραφή 
της υφιστάµενης κατάστασης του ελαιώνα πριν την έναρξη εφαρµογής των 
δολωµατικών ψεκασµών µε τα δοκιµαζόµενα σκευάσµατα, την καταγραφή της τυχόν 
επίδρασης των δοκιµαζόµενων σκευασµάτων στην εντοµοπανίδα του ελαιώνα καθώς 
και αυτής που απέµεινε έπειτα από την επίδραση των σκευασµάτων αυτών µε 
δολωµατικούς από εδάφους ψεκασµούς. Για την συλλογή των καταρριφθέντων 
εντόµων τοποθετήθηκαν ειδικοί υφασµάτινοι υποδοχείς κάτω από την κόµη 
επιλεγµένων ελαιοδένδρων. 

Πριν από την έναρξη των δολωµατικών ψεκασµών, δεν παρατηρήθηκαν 
σηµαντικές διαφορές στην εντοµοπανίδα µεταξύ των πειραµατικών τεµαχίων και τα 
δύο έτη της µελέτης. Όσον αφορά την επίδραση των δολωµατικών ψεκασµών µε τα 
δοκιµαζόµενα εντοµοκτόνα στην εντοµοπανίδα του ελαιώνα κατά το 2005, το a-
cypermethrin κατέρριψε σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό εντόµων της τάξεως 
Lepidoptera σε όλες τις ρίψεις σε σχέση µε το l-cyhalothrin και το fenthion.  Σε µία 
µόνο από τις τρεις ρίψεις που πραγµατοποιήθηκαν, το a-cypermethrin κατέρριψε 
σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό εντόµων των τάξεων Hemiptera, Hymenoptera, 
Diptera, Coleoptera, Orthoptera σε σχέση µε το l-cyhalothrin και το fenthion. Το 
fenthion κατέρριψε σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό εντόµων της τάξεως Neuroptera 
(Chrysoperla carnea Stephens) σε όλες τις ρίψεις σε σχέση µε το a-cypermethrin και 
το l-cyhalothrin. Κατά το έτος 2006 δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 
δοκιµαζόµενων εντοµοκτόνων ως προς την επίδραση τους στην τάξη των Homoptera 
και Coleoptera και στις δύο ρίψεις που πραγµατοποιήθηκαν. Το fenthion  κατέρριψε 
σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό εντόµων της τάξεως των Neuroptera και στις 2 ρίψεις σε 

ν 
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No significant difference was observ d in the recorded entomofauna among the 
experimental plots before the beginning of the bait sprays. As far as the impact of bait 
sprays of 2005 is concerned, a-cypermeth  dropped significantly higher number of 
insects belonging to Lepidoptera compared to l-cyhalothrin and fenthion in all 
“sondages”.  Also, in only one of the three “sondages”, a-cypermethrin dropped 
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Study of impact of various insecticides for the control of Bactrocera 
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In the frames of programme ‘Comparative studies for the control of Bactrocera 
oleae (Gmelin) (Diptera:Tephritidae)’ of

the impact of various insecticides in bait sprays from the ground applications in 
the olive orchard entomofauna was studied during 2005-2006.   

In 2005, the impact of cypermethrin 10% and l-cyhalothrin 10% in the olive 
orchard entomofauna was compared to the organophosphates fenthion 50% and 
dimethoate 40%. The experiment took place in an orchard of 12.000 olive trees in 
Kolymvari. In 2006, a-cypermethrin 10%, l-cyhalothrin 10%, spinosad 0,24% (in two 
formulations), deltamethrin 2,5%, deltamethrin 6,25%, deltamethrin 1% + thiacloprid 
10% were tested and compared to the reference product. The experimental orcha

.000 olive trees and was in Glossa village. The method of “sondages” was used 
in order to record the olive orchard entomofauna before the beginning of the bait sprays, 
the impact of the tested products in the entomofauna during the bait sprays and after the 
end of the sprays. The dropped insects of each “sondage”, were collected in hoppers 
that were put underneath the canopy of selected trees. 

e

rin
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c
b ray applications, no significant difference was observed among the tested 
products at the first year of the study. In 2006, spinosad (low formulation) dropped 
lower number of Ηοmoptera and Lepidoptera than spinosad (high formulation), 
deltamethrin+ thiacloprid and fenthion while fenthion dropped lower number of 
Neuroptera και Coleoptera. 
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Υποθανατηφόρες επιδράσεις ορισµένων εντοµοκτόνων  
στο θηρευτικό είδος Hippodamia undecimnotata  

µε εφαρµογή στο έδαφος 
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Σκοπός ράσεις στην 
νάπτυξη, επιβίωση και τη γονιµότητα του θηρευτικού εντόµου Hippodamia 

ia

ι π ρ

, 
8, 145 61 Κηφισιά 

2 α Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου, Κωστακιοί Άρτας, 47100 

 των πειραµάτων ήταν να προσδιοριστούν οι τυχών επιδ
α
(Sem dalia) undecimnotata (Schneider) (Coleoptera: Coccinellidae) των 
εντοµοκτόνων carbofuran και imidacloprid όταν βρίσκονται στο έδαφος σε µικρές 
ποσότητες, µη θανατηφόρες για τις αφίδες. Φυτά κουκιών που αναπτύχθηκαν σε 
έδαφος που είχε δεχθεί µικρή δόση των εντοµοκτόνων (0.0355 mg carbofuran και 
0.0206 mg imidacloprid ανά 1 l όγκο εδάφους) χρησιµοποιήθηκαν ως ξενιστής της 
αφίδας Aphis fabae Scopoli. Στις αποικίες των αφίδων που προέκυψαν αναπτύχθηκε 
το θηρευτικό είδος κα προσδιορίστηκαν οι α άµετροι της ανάπτυξης και της 
γονιµότητάς του. 

Η επιβίωση των προνυµφών στον µάρτυρα ήταν 77.4%, ενώ µειώθηκε στο 
67.6% και 52.2 % όταν τους παρέχονταν ως λεία αφίδες που είχαν αναπτυχθεί σε 
φυτά, τα οποία µεταχειρίστηκαν µε carbofuran και imidacloprid αντίστοιχα. Η 
επιβίωση των νυµφών ήταν παρόµοια σε όλες τις περιπτώσεις και κυµάνθηκε από 88 
έως 96%. Αν και η εφαρµογή των εντοµοκτόνων είχε επίδραση στην επιβίωση των 
προνυµφών δεν επέδρασε σηµαντικά στην ταχύτητα ανάπτυξης των προνυµφών και 
των νυµφών του εντόµου. Η εφαρµογή του carbofuran είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση 
του βάρους των ενηλίκων που προέκυψαν ενώ τα ενήλικα που αναπτύχθηκαν µε λεία 
αφίδες που τρέφονταν στα φυτά που δέχτηκαν την επίδραση του imidacloprid είχαν 
παρόµ  οιο βάρος µε αυτά του µάρτυρα. 

Η θήρευση των ενήλικων σε αφίδες που αναπτύχθηκαν σε φυτά που είχαν 
δεχθεί την επίδραση carbofuran και imidacloprid είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της 
γονιµότητας και της µακροβιότητάς τους. Στην περίπτωση του carbofuran, η µέση 
διάρκεια ζωής των ενηλίκων ήταν κατά 35 και 39% µικρότερη σε σχέση µε τον 
µάρτυρα για τα θηλυκά και τα αρσενικά αντίστοιχα και η µέση ωοπαραγωγή κατά 
55% µικρότερη σε σχέση µε τον µάρτυρα. Στην περίπτωση του imidacloprid η µέση 
διάρκεια ζωής των ενηλίκων ήταν κατά 20 και 30% (θηλυκά και αρσενικά αντίστοιχα) 
µικρότερη και η µέση ωοπαραγωγή κατά 33% µικρότερη σε σχέση µε το µάρτυρα.  

Η τιµή της καθαρής αναπαραγωγικής ταχύτητας για τον πληθυσµό του 
θηρευτικού εντόµου που αναπτύχθηκε στον µάρτυρα ήταν 214 ενώ των πληθυσµών 
που αναπτύχθηκαν στο carbofuran και imidacloprid ήταν 56 και 62 αντίστοιχα. Η τιµή 
της ενδογενούς ταχύτητας αύξησης ήταν 0.08, 0.069 και 0.067 για τους πληθυσµούς 
του µάρτυρα του carbofuran και του imidacloprid αντίστοιχα. 
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Sublethal effects of soil applied insecticides against coccinellid 
predator Hippodamia undecimnotata (Schneider) 
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iadalia) undecimnotata (Schneider) (Coleoptera: Coccinellidae) were studied. 
Predator fed on Aphis fabae Scopoli that was reared on broad bean plants. The 
plants were developed in ground treated with small doses of insecticides carbofuran 
and imidacloprid (0.0355 mg carbofuran and 
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The effects in the growth, survival, fecundity and fertility of soil a
in
(Sem

0.0206 mg imidacloprid per 1 l volume 
und). 

urvival of immatures of predator fed on aphids of systemic carbofura

ecticides had no adverse impact on larval and pupal developmental time. The
rvival (larvae and pupae) was 7

rbofuran and imidacloprid treated plants, respectively. 
soil pplication of systemic insecticides negatively affected a

e life span, female average pre-oviposition period and fecundity. The av
 of fem arbofurales was 122.9 days for control and 79.8, 98 days for c

treatments respectively. Males had also a reduced avera

esulted in a drastically reduction of their fecundity. Females laid 55% and 33% 
less eggs than control females in carbofuran and imidacloprid treatments 
respectively. Population increase parameters were also affected by insecticides 
application. The value of net reproductive rate was 214 for population fed on aphids 
of untreated plants while the values of the same parameter were much lower for 
predators fed on aphids of treated plants (56 and 62 for carbofuran and imidacloprid 
respectively). Intrinsic rate of increase for con

.069 and 0.067 for populations fed on carbofuran and imidacloprid treated 
plants. 
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Η καρπόκαψα Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) είναι σοβαρός 
εχθρός της µηλιάς, της αχλαδιάς και της καρυδιάς. Για πολλά χρόνια η αντιµετώπιση 
του εντόµου βασίστηκε στη χηµική καταπολέµηση µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας σε διάφορες οµάδες εντοµοκτόνων, όπως έχει διαπιστωθεί 
επανειληµµένα στο εξωτερικό (Sauphanor and Bouvier 1995, Moffit et al. 1988, 
Reyes et al. 2007). 

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η ανθεκτικότητα πληθυσµών της 
καρπόκαψας σε διάφορα εντοµοκτόνα. Οι πληθυσµοί συλλέχθηκαν από την 
Καστόρια, Ηµαθία, Λάρισα, Μαγνησία και Αρκαδία. Έγινε τοπική εφαρµογή 
διαγνωστικών δόσεων (θανατώνουν το 90%-98% των ατόµων ευαίσθητου 
εργαστηριακού πληθυσµού) διαφόρων εντοµοκτόνων σε διαπάυουσες προνύµφες 
καθώς και σε προνύµφες πέµπτου σταδίου που συλλέχθηκαν την περίοδο Ιουνίου-
Αύγουστου. Επίσης, εξετάσθηκε η δραστικότητα ενζυµικών συστηµάτων που 
εµπλέκονται στην ανθεκτικότητα (οξειδάσες µικτής λειτουργίας - MFOs, εστεράσες και 
γλουταθειόνη-S-τρανσφεράση) σε ενήλικα από τους ανωτέρω πληθυσµούς. Τέλος 
χρησιµοποιήθηκαν µοριακά διαγνωστικά για την ανίχνευση µεταλλάξεων στην 
ακετυλοχολινεστεράση (AChE) και στην διόδου νατρίου.  

Εξετάστηκαν 16 πληθυσµοί µε έναν συνδυασµό από διάφορα εντοµοκτόνα 
(οργανοφωσφορικά, καρβαµιδικά, πυρεδροειδή και ρυθµιστές ανάπτυξης) που 
συλλέχθηκαν την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου. Το πλείστο των πληθυσµών ήταν 
ανθεκτικοί στα azinphos-methyl, phosalone, deltamethrin, teflubenzuron, 
tedufenozide, thiacloprid, triflumuron και diflubenzuron. Επίσης, λίγοι πληθυσµοί ήταν 
ανθεκτικοί στα fenoxycard και fluvalinate. Από τους 7 πληθυσµούς των διαπαύουσων 
προνυµφών 2 ήταν ανθεκτικοί στο chlorpyrifos-methyl, 2 στο methoxyfenozide, 3 στο 
fenoxycard, 1 στο diflubenzuron, 4 στο deltamethrin, 2 στο tedufenozide, 2 στο 
thiacloprid και 5 στο phosalone. 

Η δραστηριότητα των MFOs συσχετίστηκε µε την ανθεκτικότητα στα azinphos-
methyl (R = 0,593, df = 15 P = 0,02), deltamethrin (R = 0,682, B.E. = 19, P = 0,001), 
diflubenzuron (R = 0,590, B.E. = 19, P = 0,008), tedufenozide (R = 0,765, B.E. = 19, 
P = 0,001), fenoxycarb (R = 0,518, BE = 20, P = 0,019), fluvalinate (R = 0,608, B.E. 
=12, P = 0,036) και methoxyfenozide (R = 0,857, B.E. = 7, P = 0,014). Η  
δραστηριότητα του GST και των εστερασών συσχετίστηκε µε την ανθεκτικότητα στο 
deltamethrin (R = 0,507, B.E. = 19, P = 0,027) και στο fenoxycarb (R = 0,454, B.E. = 
20, P = 0,044), αντίστοιχα. ∆εν βρέθηκε σε κανένα δείγµα µετάλλαξη στην AChE, 
που προσδίδει ανθεκτικότητα σε οργανοφοσφωρικά και καρβαµιδικά. Μετάλλαξη στη 
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. = 15, P = 0.02), deltamethrin (R = 0.682, d.f. = 19, P = 0.001), 
diflubenzuron (R = 0.590, d.f. = 19, P = 0. 08), tedufenozide (R = 0.765, d.f. = 19, P 
= 0.001), fenoxycarb (R = 0.518, d.f. = 20, P = 0.019), fluvalinate (R = 0.608, d.f. = 
12, P = 0.036) and methoxyfenozide (R = 0.857, d.f. = 7, P = 0.014). In addition, GST 
and est activity was positively correlated with resistance to deltamethrin (R = 0.507, 

δου νατρίου, που είναι υπεύθυνη για την ανθεκτικότητα στα πυρεθροειδ
 σε ένα δείγµα από την περιοχή της Ηµαθίας. 
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lhydrazines in the c dling moth, Cydia pomonella (L). Pestic. Sci. 45: 369-375. 
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Insecticide resistance in Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: 

 
In the present study the insecticide resistance status was investigated in 

several Cydia pomonella (L). populations from various regions of Greece. A 
diagnostic dose of each insecticide was topically applied on diapausing larvae and on 
fifth-instar larvae collected during June-August. The populations were collected from 
Kastoria, Imathia, Larissa, Magnesia and Arkadia. GST, MFO and EST activities 
were examined on adults from those populations. Finally, DNA diagnostics were used 
for the detection of kdr and AChE mutations. 

A total of 16 populations collected during June to August were assayed with a 
combination of various insecticides (organophosphates, carbamates, pyrethroids

growth regulators). Most of the populations were resistant to azinphos-methyl, 
phosalone, deltamethrin, teflubenzuron, tedufenozide, thiacloprid, triflumuron and 
diflubenzuron. By contrast a few populations were resistant to fenoxycard and 
fluvalinate. Of the 7 diapause larvae populations examined 2 was resistant to 
chlorpyrifos-methyl, 2 to methoxyfenozide, 3 to fenoxycard, 1 to diflubenzuron, 4 to 
deltamethrin, 2 to tedufenozide, 2 to thiacloprid and 5 to phosalone. 

MFO activity was positively correlated with resistance to azinphos-methyl (R = 
0.593, d.f

0
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d.f. ely. 
Last kdr 
mutation was found only in one sample from the Imathia region. 
 
 
 

= 19, P = 0.027) and fenoxycarb ( R = 0.454, d.f. = 20, P = 0.044), respectiv
ly, AChE mutation was not observed in the populations examined and 
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∆ιερε 200 SL 
(δραστική ουσία imidacloprid 20,6% β/ο, Bayer Ελλάς), Calypso 480 SC (δραστική 
ουσία thiacloprid 48% β/ο, Bayer Ελλάς) και Selanox 20 SL (δραστική ουσία 
methomyl 20% β/ο, ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε.) σε προνύµφες (πρώτης και τρίτης ηλικίας) και 
ενήλικα των θηρευτικών εντόµων Hippodamia undecimnotata (Schneider), Οenopia 
conglobata L. και Propylaea quatuordecimpunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae), σε 
εργαστηριακές συνθήκες (23 ±1 οC, 65 ± 5 % RH και φωτοπερίοδο 16:8 (L:D) h). 

Τα έντοµα εκτέθηκαν για 24 ώρες σε φύλλα κουκιών ψεκασµένα µε τις 
συνιστώµενες δόσεις των εντοµοκτόνων (Confidor: 50 µl/100 ml νερού, Calypso: 30 
µl/ 100 ml νερού και Selanox:150 µl/100 ml νερού) µια ηµέρα και οκτώ ηµέρες µετά 
τον ψεκασµό των φυτών. Μετά το πέρας της έκθεσής τους στα εντοµοκτόνα τα 
θηρευτικά έντοµα µεταφέρονταν σε τριβλία petri όπου τους παρέχονταν ως τροφή 
αφίδες του είδους Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae). Για τα ενήλικα έντοµα 
η θνησιµότητα µετρούνταν 1, 10 και 20 ηµέρες µετά το πέρας της έκθεσής τους στα 
εντοµοκτόνα, ενώ για τις προνύµφες η θνησιµότητα µετρούνταν 1 ηµέρα µετά το 
πέρας της έκθεσης στα εντοµοκτόνα και προσδιορίζονταν επιπλέον ο αριθµός των 
προνυµφών που κατάφερναν να νυµφωθούν και να ενηλικιωθούν.  

τ υ
 ποσοστά µικρότερα της τάξεως του 10% κατάφεραν να 

επιβιώσουν και να ενηλικιωθούν. Επιβίωση έως και το στάδιο του ενηλίκου 
παρατηρήθηκε κυρίως στις προνύµφες που εκτέθηκαν στο σκεύασµα Confidor.  

Παρόµοια τοξική δράση διαπιστώθηκε και για ενήλικα των θηρευτικών 
εντόµων. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων (πάνω από 60%) θανατώνονταν σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την επαφή τους µε τα εντοµοκτόνα (µικρότερο της 1 
ηµέρας), ενώ ένα µικρό ποσοστό κατάφερε να επιβιώσει για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των 20 ηµερών (µικρότερο του 10%). Όπως και στην περίπτωση των 
προνυµφών έτσι και στην περίπτωση των ενηλίκων επιβίωση για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα παρατηρήθηκε κυρίως για τα ενήλικα που εκτέθηκαν στο σκεύασµα 
Confidor. 

 
 

οξικότητα ορισµένων εντοµοκτόνων σε θηρευτικά έντοµα της 
οικογένειας των Coccinellidae 

Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΥ1, Κ. ∆ΟΣΗ1 και ∆. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ2 

Στ. ∆έλτα 8, 145 61 Κηφισιά 

υνήθηκε η τοξική επίδραση των εντοµοκτόνων Confidor  

Τα εντοµοκτόνα προκάλεσαν σηµαντική θνησιµότητα στα θηρευτικά έντοµα η 
οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων έφτασε το 100% τόσο για τα έντοµα που 
εκτέθηκαν στα εντοµοκτόνα 1 ηµέρα µετά τον ψεκασµό τους όσο και για τα έντοµα 
που εκτέθηκαν στα εντοµοκτόνα 8 ηµέρες µετά τον ψεκασµό τους. Το σύνολο σχεδόν 
των προνυµφών πρώτης ηλικίας που εκτέθηκαν στα ψεκασµένα φύλλα θανατώθηκε 
άµεσα και επιπλέον ο µικρός αριθµός αυτών που επιβίωσε δεν κατάφερε να 
ενηλικιωθεί. Η θνησιµότητα ήταν υψηλή και για τις προνύµφες ρίτης ηλικίας όπο  και 
σε αυτή την περίπτωση
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The purpose of this study was to investigate the residual toxicity of three 
insecticides (imidacloprid, thiacloprid and methomyl) against larvae (first and third 
instars) and adults of predacious coccinellids Hippodamia undecimnotata 
(Schneider), Oenopia conglobata L. and Propylaea quatuordecimpunctata L. Larvae 
and adults were placed on leaves picked from broad been plants (1 and 8 days after 

secticides application) treated with the recommended concentration of insecticides. 
Generally, residues of all insecticides tested, caused high mortality to larvae and 
in

adults (up to 100%). However, in some cases, imidacloprid was less toxic compared 
to other two insecticides.  
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Ο δάκος της ελιάς Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) είναι ο 
σηµαντικότερος εχθρός της ελιάς στην Ελλάδα αλλά και παγκοσµίως. Στην Ελλάδα η 
αντιµετώπιση του βασίσθηκε σε δολωµατικούς ή ψεκασµούς καλύψεως µε 
οργανοφωσφορικά (OP) εντοµοκτόνα για περισσότερα από 30 έτη. Ωστόσο, η 
συνεχής χρήση των ΟP έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Οι Vontas et al. 
(2001, 2002) βρήκαν δύο µεταλλάξεις στην ακετυλοχολινεστεράση (AChE) που 
προσδίδουν ανθεκτικότητα στο dimethoate ως και 16 φορές. Σε µια ευρείας κλίµακα 
µελέτη µε δείγµατα από διάφορες χώρες, η συχνότητα των δύο µεταλλάξεων ήταν 
υψηλή σε περιοχές που χρησιµοποιούνται εκτεταµένα OP, όπως η Ελλάδα. Μια 
πρόσφατη µελέτη στην Ελλάδα έδειξε ότι ο δάκος έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα στα 
ΟP σε αρκετές περιοχές (Skouras et al. 2006). H ανθεκτικότητα που έχει αναπτυχθεί 
στα ΟP καθιστά αναγκαία την εισαγωγή στο σύστηµα προστασίας του δάκου 
εναλλακτικών εντοµοκτόνων. Πρόσφατα έχει εγκριθεί για δολωµατικούς ψεκασµούς 
το πυρεθροειδές alpha-cypermethrin. Η εισαγωγή νέων εντοµοκτόνων διευκολύνεται 
από γνώση σχετικά µε τη δυναµική του εντόµου-εχθρού να αναπτύξει ανθεκτικότητα.  

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η ανθεκτικότητα φυσικών πληθυσµών του 
δάκου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στο alpha-cypermethrin. Εξετάστηκαν µε 
τοπική εφαρµογή του εντοµοκτόνου 20 φυσικοί πληθυσµοί το δάκου και µια 
ευαίσθητη εργαστηριακή φυλή. Επίσης, εξετάστηκε η δραστικότητα ενζύµων που 
εµπλέκονται στην αποτοξίκωση εντοµοκτόνων και διερευνήθηκε η ύπαρξη 
µεταλλάξεων στο τµήµα IIS4-IIS6 της διόδου νατρίου, στόχου δράσης των 
πυρεθροειδών. 

Ο συντελεστής ανθεκτικότητας (ΣΑ = ED50 πληθυσµού / ED50 ευαίσθητης 
φυλής) κυµάνθηκε από 2 ως 55 στους εξετασθέντες πληθυσµούς. Στο πλείστο των 
πληθυσµών ο ΣΑ κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα (< 11). Σε ορισµένες περιπτώσεις 
ήταν µέτριος (20) ή υψηλός (31-55) υποδηλώνοντας ανάπτυξη 
ανοχής/ανθεκτικότητας. Από τα ενζυµικά συστήµατα που εξετάσθηκαν, 
καρβοξυλεστεράσες, γλουταθειόνη-S-τρανσφεράση και P450 µονοξυγενάση, µόνο το 
τελευταίο εµπλέκεται στην αποτοξίκωση του πυρεθροειδούς, καθώς βρέθηκε  
συσχέτιση (Συντελεστής συσχέτισης Pearson: 0,747, N = 9, P < 0,021) µεταξύ του ΣΑ 
και της δραστικότητας του P450. ∆ιαπιστώθηκαν µεταλλάξεις στο τµήµα IIS4-IIS6 της 
διόδου νατρίου στους πληθυσµούς που εξετάσθηκαν σε σχέση µε την ευαίσθητη 
φυλή, αλλά καµιά από αυτές δεν σχετίζεται µε ανθεκτικότητα στο alpha-cypermethrin.  

Συµπερασµατικά, το alpha-cypermethrin µπορεί να αποτελέσει ένα 
εναλλακτικό του dimethoate εντοµοκτόνο κατά του δάκου, ιδιαίτερα στις περιοχές 
όπου έχει καταγραφεί (π.χ. Ανατολική Κρήτη) αυξηµένη ανθεκτικότητα στα OP. 
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Συν Η 
τ
Ω  
καθ ης 
ανθεκτικότητας. Το  καταπολέµηση 
του δάκ µέθοδο 
καταπολ µένους 
πληθυσµούς, µπορεί να αποδοθεί  του δάκου µε πυρεθροειδή σε 
παρακείµενες κα ως που γίνονται 
ατοµικά από ύχθηκε ένα 
βελτιωµέν hE, που 
ξεπερνά του α βοηθήσει 
στην παρακολούθηση και διαχείριση  ανθεκτικότητας στα ΟP, ώστε να 
διατηρηθούν, όσο είναι δυνατό, δυο χηµικές οµάδες στα προγράµµατα 
καταπολέµησης του δάκου. 
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Twenty populations of Bactrocera oleae (Gmelin) from various regions of 
Greece were assayed by topical application of alpha cypermethrin. ED50 ranged from 
0.14 to 3.28 ng/insect and resistance factors (RFs) compare to a reference laboratory 
strain from 2.3 to 54.7. Carboxylesterase, glutathione-S-transferase and cytochrome 
P450 monoxygenase activities were analysed; only the latter showed an association 
with the resistance phenotype. The domain IIS4-IIS6 of the para sodium channel 

επώς, µπορεί να συµβάλει και στη διαχείριση της ανθεκτικότητας στα OP. 
οξικότητα του alpha-cypermethrin ήταν υψηλή στο πλείστο των πληθυσµών. 
στόσο, η ανθεκτικότητα σε ορισµένους πληθυσµούς είναι ανησυχητικό γεγονός και
ιστά επιτακτική την ανάγκη της συνέχισης των προγραµµάτων παρακολούθησ

alpha-cypermethrin εγκρίθηκε πρόσφατα για την
ου µε δολωµατικούς ψεκασµούς, που αποτελούν την κύρια 
έµησης. Συνεπώς η αν παρατηρήθηκε σε ορισθεκτικότητα, που 

 σε τυχ ία επαφήα
λλιέργειες ή στη χρήση τους σε ψεκασµούς καλύψε

 τους παραγωγούς. Τέλος, στα πλαίσια της εργασίας αναπτ
ο µοριακό τεστ για την ανίχνευση των µεταλλάξεων στην AC
ς περιορισµούς προγενέστερων µεθόδων. Η νέα µέθοδος θ

της
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gene, the target of pyrethroids, was obtained by a degenerate PCR strategy from a 
tory B. oleae strain. Sequences were compared between resistantlabora  and 

susceptible insects, in a small scale genotyping approach, but no resistance 
associated mutatio ere ide ed withi s regio ince the introduction of 
pyrethroids for the control of B. oleae in Greece will be alongside the application of 
O s lo r os r r -
RFLP) able to reliably monitor the G488S resistance mu tion of the boAChE gene, 

ns w ntifi n thi n. S  

P , we deve ped an imp oved diagn tic polyme ase chain eaction assay (PCR
ta

which has been associated with OP resistance in this species. 
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Παρεµπόδιση µετάδοσης του ιού PVY σε καπνό από την αφίδα 
Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) µε το εντοµοκτόνο 

pymetrozine – Καταγραφή ανθεκτικότητας στο εντοµοκτόνο σε 
Ελληνικούς πληθυσµούς της αφίδας. 

 
Ι.Τ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ1,2, Ο.Μ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ3, Κ. ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ3, Ν. ΚΑΤΗΣ4  

και Ι.Α. ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ3  
 

1Τµήµα Βιοχηµείας-Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
2Ινστιτούτο Τεχνολογίας και ∆ιαχείρισης Αγρο-οικοσυστηµάτων, ΚETEAΘ 

3Εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

4Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 
 

Στην Ελλάδα, το Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) είναι από 
τους σοβαρότερους εχθρούς της ροδακινιάς και του καπνού. Η αντιµετώπισή του 
παρουσιάζει δυσκολίες λόγω ανθεκτικότητας που έχει αναπτύξει στα περισσότερα 
από τα συνήθη εντοµοκτόνα. Μόνο τα νεονικοτινοειδή παρέχουν ικανοποιητική 
προστασία (Margaritopoulos et al. 2007). Η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη στον 
καπνό που υποφέρει από  αφιδοµεταδιδόµενους µη-έµµονους ιούς, κυρίως από τον 
ιό Υ της πατάτας (PVY). Η αντιµετώπιση των µη-έµµονων ιών µε συµβατικά 
αφιδοκτόνα είναι δύσκολη, καθώς οι αφίδες µεταδίδουν τους ιούς µε νύγµατα δοκιµής 
διάρκειας λίγων δευτερολέπτων ή λεπτών. Χρησιµοποιούνται ελαφρά έλαια που 
παρεµβαίνουν στον µηχανισµό µετάδοσης των ιών. Εναλλακτικό σκεύασµα είναι το 
pymetrozine, που µε την αντιτροφική του δράση λειτουργεί ως αφιδοκτόνο, αλλά 
µειώνει και την ικανότητα των αφίδων να µεταδώσουν ιούς (Kayser et al. 1994, 
Harrewijn & Piron 1994).  

Πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα αφιδοµεταδόσεων µε τον PVY σε φυτά 
ψεκασµένα µε pyetrozine (Plenum 50 WG) (0.15 g a.i. / lt) ή Biolid (BIOLID 80 EW) (5 
g a.i. / lt) ή αψέκαστα. Οι αφίδες προσέλαβαν τον ιό από ιωµένα φυτά ψεκασµένα µε 
ένα από τα δύο σκευάσµατα ή από αψέκαστα (Πίνακας 1). Επίσης, εξετάσθηκε η 
τοξικότητα του pymetrozine σε 44 κλώνους της αφίδας, από διάφορους ξενιστές και 
περιοχές της Ελλάδας, µε τη µέθοδο της εµβάπτισης φύλλου (Foster et al. 2002). Τα 
αποτελέσµατα των αφιδοµεταδόσεων έδειξαν ότι το pymetrozine, όπως και το Biolide, 
παρεµπόδισαν σηµαντικά την µετάδοση του PVY στον καπνό από το M. persicae. Τα 
δυο σκευάσµατα παρείχαν ικανοποιητική παρεµπόδιση και µια εβδοµάδα µετά την 
εφαρµογή. Εκτός από τη µετάδοση παρεµπόδισαν και την πρόσληψη του PVY 
(Πίνακας 1). Βρέθηκε ότι οι πληθυσµοί τις αφίδας δεν έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα 
στο pymetrozine. Σχεδόν όλοι οι κλώνοι έδειξαν συντελεστή ανθεκτικότητας (ΣΑ = 
LC50 κλώνου / LC50 του πιο ευαίσθητου κλώνου) 1.0–5.4 την 4η ηµέρα µετά τη 
βιοδοκιµή και 1.0-4.7 την 7η ηµέρα. Ένας κλώνος από καπνό από τη Β. Ελλάδα  
παρουσίασε πολύ υψηλές τιµές ΣΑ. Η ευαισθησία της αφίδας στο pymetrozine έχει 
διαπιστωθεί και σε προγενέστερη µελέτη κλώνων από το Η.Β. (Foster et al. 2002). Η 
παρούσα µελέτη έδειξε ότι το pymetrozine µπορεί να αποτελέσει ένα εναλλακτικό 
εντοµοκτόνο για την καταπολέµηση του M. persicae. Στην καλλιέργεια καπνού µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί και για την προστασία από µη-έµµονους ιούς. Επίσης, ως 
εναλλακτικό των νεονικοτινοειδών µπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας στα τελευταία, που αποτελούν την κυριότερη οµάδα εντοµοκτόνων 
κατά της αφίδας. 
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Πίνακας 1. Ποσοστά % µετάδοσης του PVY σε φυτά καπνού. H αφιδοµετάδοση έγινε 
λίγες ώρες (Α) ή 7 µέρες (Β) µετά τον ψεκασµό µε pymetrozine και Biolid. 

 
 ΑΑ ΑΟ ΑΡ ΟΑ ΡΑ  

A 557,8±8.0a 100,4, P < 0,013,3±5,2b 15,6±5,9b 15,6±5,9b 22,2±2,2b F4,8 = 
B 54,4±8,2a 12,2±4,1b 23,3±6,3b - - F2,10 = 17,5, P < 0,05
ΑΑ = στο), 
εξετασθέν φυτό  = φυτό πηγή 
ιού (oil), εξετασ  (αψέκαστο). 
Σε
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Harrewijn, P. and P virus 
transmission by Myzus persicae, pp. 923-928. In Proceedings of Brighton Crop Protect 
Confer

 
Effect of pymetrozine on PVY transmission by Myzus persicae 

(Sulze g of 

In the present study the effect of pymetrozine and light mineral oil on the 
transmission of potato virus Y to tobacco plants by Myzus persicae was examined. 
The vi

φυτό πηγή ιού (αψέκαστο) - εξετασθέν φυτό (αψέκαστο), ΑΟ = φυτό πηγή ιού (αψέκα
oil), AP = φυτό πηγή ιού (αψέκαστο), εξετασθέν φυτό (pymetrozine), ΟΑ (

θεν φυτό (αψέκαστο), ΡΑ= φυτό πηγή ιού (pymetrozine) - εξετασθέν φυτό
 κάθε µεταχείριση πραγµατοποιήθηκαν 3 επαναλήψεις µε 15 φυτά η καθεµιά. 

ΙΑ 
.G.M. Piron. 1994. Pymetrozine, a novel agent for reducing 

ence - Pests and Diseases, BCPC, Farnham, Surrey, UK. 
Kayser, H., L. Kaufmann and F. Schurmann. 1994. Pymetrozine (CGA 215 944): a novel 
compound for aphid and whitefly control. An overview of its mode of action, pp. 737-742. In 
Proceedings of  Brighton Crop Protect Conference - Pests and Diseases, BCPC, Farnham, 
Surrey, UK.  
Margaritopoulos, J.T., P.J. Skouras, P. Nikolaidou, J. Manolikaki, K. Maritsa, K 
Tsamandani, O.M Kanavaki, N. Bacandritsos, K.D. Zarpas and J.A. Tsitsipis. 2007. 
Insecticide resistance status of Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) populations from 
peach and tobacco in mainland Greece. Pest Manag. Sci. 63: 821-829. 
Foster, S.P., I. Denholm and R. Thompson. 2002. Bioassay and field-simulator studies of 
the efficacy of pymetrozine against peach-potato aphids, Myzus persicae (Hemiptera: 
Aphididae), possessing different mechanisms of insecticide resistance. Pest Manag. Sci. 58: 
805-810. 
 
 

-------------- 
 

r) on tobacco plants (Hemiptera: Aphididae) – Monitorin
resistance to the insecticide by aphid populations from Greece  

 
J.Τ. ΜARGARITOPOULOS1,2, Ο.Μ. ΚANAVAKI3, Κ. ΤSAMANTANI3, Ν. ΚATIS4  
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rus source and test plants were untreated or sprayed with pymetrozine or oil. 
The assays were performed a few hours or seven days after the application of the 
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products. In addition, the resistance to pymetrozine was examined in 44 clones of M. 
persicae from various hosts and regions of Greece. The assays were performed by 
leaf-dip tests and mortality was recorded 4 and 7 days after the application of 
pymetrozine. The results showed that pymetrozine and oil reduced significantly both 
acquisition from and transmission to tobacco plants compared to the untreated 
control. The products showed good protection even after 7 days from applications. 
The leaf-dip test revealed that almost all of the clones examined were susceptible to 
pymetrozine, with resistance rations ranging from 1 to 5. However, in one clone from 
tobacco in northern Greece resistance was detected. 
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Επίπεδα ανθεκτικότητας σε ακαρεοκτόνα σκευάσµατα πληθυσµών 
του Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) 

από την Κρήτη και  Πελοπόννησο. 
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Α. ΗΛΙΑΣ4, Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ5 και Α. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΥ1 

1Εθνικό Ιδρυµα Αγροτικής Ερευνας, Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου,Εργαστήριο 
Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, ΤΘ 2228, 71003 Ηράκλειο. 

2ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής 
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4Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθην ν, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής,  
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρµακολογίας, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα. 

5∆ιεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Τριφυλίας, Κυπαρισσία 

Χαρακτηρίσαµε τα επίπεδα ανθεκτικότητας του φυτοφάγου ακάρεος 
Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) σε δραστικές ουσίες που ανήκουν 
σε διάφορες οµάδες µε ακαρεοκτόνο δράση: pirimiphos methyl, abamectin, fenbutatin 
oxide, fenazaquin και pyridaben. Το LC  για 10 πληθυσµούς (7 από την Κρήτη και 3 
από την Πελοπόννησο  και συγκρίθηκε µε το 
LC50 ενός ευαίσθητου πληθυσ  το RF (Resistance 
Factor). Οι πληθυσµοί συλλέχτηκαν κατά τα έτη 2006 και 2007 από υπαίθριες και υπό 
κάλυψη καλλιέργειες. Κανένας δεν βρέθηκε ανθεκτικός στο pirimiphos methyl και στο 
abamectin. Οι πληθυσµοί έδειξαν διάφορα επίπεδα ανθεκτικότητας στις άλλες δραστικές 
µε RF που κυµαίνονταν από ~ 2 – 200 για το fenbutatin oxide, από ~ 3 – 32 για το 
fenazaquin και ~4 - 55 για το pyridaben. Γενικά τα επίπεδα ανθεκτικότητας ήταν σε 
ακολουθία µε το ιστορικό των επεµβάσεων (δραστικές ουσίες και συχνότητα ψεκασµών) 
που δέχονταν οι πληθυσµοί µε εξαίρεση την δραστική abamectin στην οποία φαίνεται να 
µην έχει ακόµα αναπτυχθεί ανθεκτικότητα στις περισσότερες των περιπτώσεων παρ'όλο 
που χρησιµοποιείται συχνά για την αντιµετώπιση του T. urticae.  
 

-------------- 
 

Resistance levels of Tetranychus urticae Koch (Acari: 
Tetranychidae) from Crete and Peloponnesus to several acaricides 
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The levels of resistance of Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) to 
pirimiphos methyl, abamectin, fenbutatin oxide, fenazaquin and pyridaben were 

 την
 

 

µ
ώ

 
 

50
) προσδιορίστηκε µετά από βιοδοκιµές

µού αναφοράς για να προσδιοριστεί
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examined. For each acaricide the LC50s for 10 T. urticae populations (7 from Crete 
and 3 from Peloponnesus) were determined by bioassays and compared to the LC50 
of a reference susceptible strain to define the RF (Resistance Factor). The 10 
populations were collected during the years 2006 and to 2007 from greenhouses and 
from open field crops. For pirimiphos methyl and abamectin no resistance was found. 
Various levels of resistance were found for the other acaricides. The RFs ranged from 
~ 2 to 200 for fenbutatin oxide, from ~ 3 to 32 for fenazaquin and from ~4 to 55 for 
pyridaben. The resistance levels were in accordance with the treatment history of the 
populations except for the absence of abamectin resistance despite its wide use against 
T. urticae. 
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ΧΟΡΗΓΟΙ 
 
 
Για την επιτυχή οργάνωση του Συνεδρίου µέχρι την ηµέρα εκτύπωσης των 
πρακτικών προσέφεραν οικονοµική ή υλική βοήθεια οι παρακάτω φορείς και 
εταιρείες: 
 
• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

• Bayer CropScience 

• Basf Agro Hellas 

• Syngenta 
 


