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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Θ ςειρά Pentatomomorpha αποτελεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ ομάδεσ εντόμων τθσ 
υποτάξθσ Heteroptera, ςτθν οποία περιλαμβάνονται ζντομα που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ 
ςθμαντικοί εχκροί των φυτϊν.  

Θ εντατικοποίθςθ διαφόρων καλλιεργειϊν ζχει οδθγιςει και ςτθν αφξθςθ των εχκρϊν 
και αςκενειϊν που προςβάλλουν τα φυτά. Μια πολφ ςθμαντικι ομάδα εχκρϊν των 
καλλιεργειϊν αποτελοφν τα Ετερόπτερα (Heteroptera), που διακζτουν μεγάλο εφροσ 
ξενιςτϊν, όπωσ τα ςιτθρά, τα ςολανϊδθ και διάφορα μικρόκαρπα. Για τθν καταπολζμθςθ 
των Ετεροπτζρων ςιμερα εφαρμόηονται διάφορεσ μζκοδοι και τεχνικζσ, όπωσ θ εφαρμογι 
καλλιεργθτικϊν μζτρων, μθχανικϊν μζτρων, θ βιολογικι κακϊσ και χθμικι αντιμετϊπιςθ. 

 Ιδιαίτερα θ καλλιζργεια των μικροκάρπων, ζχει αναπτυχκεί  τθν τελευταία δεκαετία, 
και όςον αφορά τθν περίπτωςθ  τθσ βιολογικισ καλλιζργειάσ τουσ, θ καταπολζμθςθ των 
Ετεροπτζρων κακίςταται εξαιρετικά δφςκολθ. Αυτό διότι ο αρικμόσ των εγκεκριμζνων 
βιολογικϊν φυτοπροςτατευτικϊν ςκευαςμάτων, από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & 
Τροφίμων, είναι περιοριςμζνοσ. 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
βιολογικϊν ουςιϊν εναντίον των Ετεροπτζρων, που προςβάλλουν γκότηι-μπζρρυ και 
κάππαρθ. Για το ςκοπό αυτό πραγματοποιικθκαν επεμβάςεισ με εκχυλίςματα από Melia 
azedarach και Azadirachta indica (δζνδρο Neem), οι δραςτικζσ ουςίεσ πφρεκρο και spinosad 
το μικροβιακό ςκεφςμα Metab και οι δφο ςυνδυαςμοί ςκευαςμάτων Adimel-Triac και Belos-
Contra (τα ςκευάςματα Adimel, Triac, Belos και Contra είναι βοθκθτικά τθσ ανάπτυξθσ των 
φυτϊν με φυτικά εκχυλίςματα και οργανικι ουςία). 

Τα ςκευάςματα αυτά εφαρμόςτθκαν πάνω ςε νφμφεσ και ακμαία Ετεροπτζρων, τόςο 
ςε τρυβλία Petri ςτο χϊρο του εργαςτθρίου, όςο και ςε καλλιζργεια γκότηι-μπζρρυ ςτθν 
περιοχι του Λεχαίου Κορινκίασ. Οι βιοδοκιμζσ ςε τρυβλία, πραγματοποιικθκαν ςτα είδθ 
Eurydema eckerleini (Heteroptera: Pentatomidae), που προςβάλλει τθν κάππαρθ και 
Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae),  που προςβάλλει τθ μολόχα και δυνθτικά 
τθν κάππαρθ. Θ εφαρμογι ςτο πεδίο πραγματοποιικθκε ςτα είδθ Nezara viridula 
(Heteroptera: Pentatomidae) και Spilostethus pandurus (Heteroptera: Lygaeidae), που είχαν 
ωσ ξενιςτι το γκότηι-μπζρρυ. 

Στισ βιοδοκιμζσ ςε τρυβλία ςτο είδοσ E. eckerleini, τα 5 από τα 6 ςκευάςματα που 
δοκιμάςτθκαν, μείωςαν των αρικμό των ατόμων ςε ςχζςθ με το μάρτυρα, κακϊσ το 
εκχφλιςμα από M. azedarach παρουςίαςε ελάχιςτθ κνθςιμότθτα.  Στο είδοσ P. apterus και 
τα 7 ςκευάςματα που δοκιμάςτθκαν, μείωςαν τον αρικμό των ατόμων ςε ςχζςθ με  το 
μάρτυρα. Στουσ ψεκαςμοφσ ςτο πεδίο, τα 5 από τα 6 ςκευάςματα ιταν αποτελεςματικά ςε 
ςχζςθ με το μάρτυρα, κακϊσ και ςε αυτά τα πειράματα, το εκχφλιςμα από M. azedarach 
παρουςίαςε ελάχιςτθ κνθςιμότθτα, ςυγκριτικά με το μάρτυρα. 

Αυτι θ μελζτθ ζδειξε ότι τα ςκευάςματα  που δοκιμάςτθκαν, ζχουν τθν δυνατότθτα 
να χρθςιμοποιθκοφν ωσ φυτοπροςτατευτικά προϊόντα εναντίον των Ετεροπτζρων, ςε 
προγράμματα ολοκλθρωμζνθσ καταπολζμθςθσ. Ωςτόςο χρειάηεται περαιτζρω ζρευνα ϊςτε 
να μελετθκεί θ ςυμπεριφορά τουσ ςε επίπεδο αγροφ και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτα ωφζλιμα 
ζντομα, το περιβάλλον και τον άνκρωπο. 
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Bioassays for the control of Heteroptera (Hemiptera) in goji berry and caper 
cultivations, in field and laboratory 

SUMMARY 

The Pentatomomorpha infraorder is one of the most important insect groups, in the 
Heteroptera suborder, including insects designated as important plant enemies.  

The intensification of several crops has also led to an increase of pests and diseases 
affecting plants. A very important group of crop pests are the Heteroptera, which have a 
wide range of hosts such as cereals, Solanaceae family’s species and various berries. For the 
management of Heteroptera, several methods and techniques are currently applied, such as 
the application of cultivation measures, mechanical measures, biological and chemical 
control. 

In particular, cultivation of berries has increased greatly over the last decade, and in 
the case of organic cultivation, the control of Heteroptera is extremely difficult. This is 
because the number of authorized biological plant protection products by the Ministry of 
Rural Development and Food, is limited. 

The aim of this study was the evaluation of the efficacy of biological agents against 
Heteroptera, which infects goji-berry and caper. For this purpose, interventions were 
performed with extracts from Melia azedarach and Azadirachta indica (Neem tree), 
pyrethro, spinosad, the Metab formulation and the two combinations of the Adimel-Triac 
and Belos-Contra formulations (all 4 preparations: Adimel, Triac, Belos and Contra are 
ancillary to plant growth with plant extracts and organic substance). 

These formulations have been applied to larvae and adults of Heteroptera, both in 
Petri plates in laboratory conditions and in goji berry cultivation in the area of Lechaio in 
Korinthia. Bioassays were performed on Eurydema eckerleini species (Heteroptera: 
Pentatomidae) that infects the caper and Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae), 
which infests the mallow and potentially the caper. Field application was carried out on the 
Nezara viridula species (Heteroptera: Pentatomidae) and Spilostethus pandurus species 
(Heteroptera: Lygaeidae), which had goji berry as host. 

In the bioassays on plates on the E. eckerleini species, 5 of the 6 formulations tested, 
reduced the number of insects in comparison with the control, as the M. azedarach extract 
showed minimal mortality. In the P. apterus species all the 7 formulations tested, they 
reduced the number of insects in comparison with the control. In the field application, 5 of 
the 6 formulations were effective compared to the control, and also in these experiments, 
the M. azedarach extract showed minimal mortality compared to the control. 

This study has shown that the formulations that have been tested have the potential 
to be used as plant protection products against Heteroptera in integrated pest management 
programs. However, further research is needed to study their field-based behavior and their 
impact on beneficial insects, the environment and human. 

 

KEYWORDS: Bioassays, Heteroptera, goji berry, caper 
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1. EΙΑΓΩΓΗ 

 

Θ κλάςθ των εντόμων (Insecta) αποτελεί τθ μεγαλφτερθ ομάδα του φφλου των 
Arthropoda. Από τα περίπου 1.000.000 ηωικά είδθ που είναι ςιμερα γνωςτά και 
ταξινομθμζνα, γφρω ςτα 750.000 ανικουν ςτα ζντομα. Τα ζντομα, θ πολυπλθκζςτερθ και 
πιο πολφπλοκθ κλάςθ των αρκροπόδων, πιραν το όνομά τουσ από τον λατινικό όρο 
«insectus» που ςθμαίνει «εντετμθμζνοσ». Τουσ δόκθκε από τον Αριςτοτζλθ εξαιτίασ των 
εντομϊν που φζρουν ςτο ςϊμα τουσ *Χαλδαίου, 2015+. 

Ρολλά ζντομα είναι φυτοφάγα και αποβαίνουν καταςτρεπτικά για τθ γεωργία, ενϊ 
άλλα προςβάλλουν τον άνκρωπο και μποροφν να μεταδϊςουν ςοβαρζσ αςκζνειεσ για τον 
ίδιο ι για τα ηϊα. Αλλά τα ζντομα εκτόσ τθσ αρνθτικισ δράςθσ τουσ, αςκοφν ςτθ φφςθ και 
ςθμαντικό κετικό ζργο, ωφζλιμο και επικουρικό για τον άνκρωπο: i) πολλά από αυτά 
χρθςιμεφουν ςτθ γονιμοποίθςθ των καλλιεργοφμενων φυτϊν (ωσ επικονιαςτζσ), ii) ωσ 
εντομοφάγα παράςιτα ι αρπακτικά πολλϊν επιβλαβϊν εντόμων, iii) οριςμζνα από αυτά 
(όπωσ τθ μζλιςςα και το μεταξοςκϊλθκα) τα εκμεταλλεφεται ο άνκρωποσ για 
παραγωγικοφσ ςκοποφσ, και κάποια iv) ςυνιςτοφν άριςτο υλικό για επιςτθμονικζσ μελζτεσ 
(Γενετικι, Οικολογία, Ηωογεωγραφία, Χθμεία, Γεωπονία, Κτθνιατρικι, Φυςικι και 
Ραλαιοντολογία) *Χαλδαίου, 2015]. 

Από τα φυτοφάγα ζντομα, θ τάξθ Hemiptera περιλαμβάνει ζνα ςθμαντικό αρικμό 
ειδϊν που προκαλοφν προβλιματα ςτισ διάφορεσ καλλιζργειεσ τθσ Ελλάδασ αλλά και 
παγκοςμίωσ. 

 

1.1. Σάξθ Hemiptera 

Μια από τισ κυριότερεσ τάξεισ των εντόμων είναι θ τάξθ Hemiptera, θ οποία 
περιλαμβάνει υδρόβια και χερςαία είδθ που ο αρικμόσ τουσ ξεπερνά τισ 60.000, με μεγάλθ 
ποικιλία διαφορετικϊν μορφϊν. Θ τάξθ αυτι εμφανίηει μεγάλο γεωργικό ενδιαφζρον και 
περιλαμβάνει είδθ μικροφ, μζςου ι ςπανίωσ μεγάλου μεγζκουσ, με ςθμαντικότερο 
διαγνωςτικό τουσ χαρακτιρα τα ςτοματικά μόρια. Αυτά είναι κατάλλθλα για νφξθ και 
μφηθςθ και αποτελοφνται  από τζςςερισ ςκλθρζσ ςμιριγγεσ που αντιπροςωπεφουν τισ 
μεταμορφωμζνεσ άνω και κάτω γνάκουσ *Χαλδαίου, 2015+. 

Θ τάξθ Hemiptera διαιρείται ςε δφο υποτάξεισ: Heteroptera και Homoptera, οι οποίεσ 
διαφζρουν κυρίωσ ωσ προσ τθ μορφολογία των πτερφγων τουσ. Στα Heteroptera οι 
πρόςκιεσ πτζρυγεσ είναι πραγματικά θμιζλυτρα, χιτινοποιθμζνεσ κατά το πρϊτο μιςό και 
μεμβρανϊδεισ κατά το υπόλοιπο. Αντίκετα ςτα Homoptera, οι πρόςκιεσ πτζρυγεσ είναι 
ομοιόμορφεσ, μεμβρανϊδεισ ι ελαφρά αποςκλθρυμζνεσ. 

Τα Hemiptera (τόςο τα Heteroptera όςο και τα Homoptera) είναι παράςιτα επειδι 
προςβάλλουν καλλιεργοφμενα φυτά. Χαρακτθρίηονται ωσ «ςθμαντικοί εχκροί» για δφο 
λόγουσ: 

i) διαπερνοφν τουσ μθχανιςμοφσ άμυνασ των φυτϊν  και  

ii) παρουςιάηουν ζλλειψθ ανταγωνιςτικότθτασ.  
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Κατά ςυνζπεια, είναι άφκονα ςε αρικμοφσ και ποικιλία *Χαλδαίου, 2015]. 

 

1.2. Τποτάξθ Heteroptera 

Θ υποτάξθ Heteroptera (Ετερόπτερα) περιλαμβάνει περίπου 25.000 χερςαία και 
υδρόβια είδθ εντόμων, τα οποία ηουν κυρίωσ ςε εφκρατεσ και τροπικζσ περιοχζσ. Ρρόκειται 
για μια από τισ ςθμαντικότερεσ ομάδεσ εντόμων κακϊσ τα περιςςότερα από τα είδθ τθσ 
τρζφονται με φυτά τόςο ςτο νυμφικό όςο και ςτο ςτάδιο του ακμαίου και προκαλοφν 
καταςτροφζσ ςε πολλά φυτά οικονομικισ ςθμαςίασ *Χαλδαίου, 2015+. 

  Στα ζντομα αυτά οι πρόςκιεσ πτζρυγεσ είναι μεταςχθματιςμζνεσ ςε πραγματικά 
θμιζλυτρα, χιτινοποιθμζνα κατά το πρϊτο μιςό και μεμβρανϊδθ κατά το υπόλοιπο, τα 
οποία τοποκετοφνται οριηόντια πάνω από το ςϊμα του εντόμου κατά τθ διάρκεια τθσ 
ανάπαυςθσ, καλφπτοντασ τισ οπίςκιεσ πτζρυγεσ. Οι κεραίεσ τουσ ποικίλουν και είναι 
ςυνικωσ μακριζσ ςτα χερςαία είδθ και κοντζσ ςτα υδρόβια. Το ελάχιςτα κινθτό κεφάλι 
τουσ φζρει καλά ανεπτυγμζνουσ οφκαλμοφσ, ςυχνά με δφο ομματίδια, ενϊ ςτο εμπρόςκιο 
τμιμα του βρίςκεται θ βάςθ τθσ ςτοματικισ κοιλότθτασ [McPherson και McPherson, 2000]. 

Μερικά Ετερόπτερα  διακζτουν όργανα που παράγουν οξείσ ιχουσ (κεραίεσ, ράμφοσ 
κλπ), ενϊ είναι,  ίςωσ, θ πολυπλθκζςτερθ ομάδα εντόμων με ατελι μεταμόρφωςθ. 
(θμιμετάβολθ ανάπτυξθ). Οριςμζνα είδθ υδρόβιων Ετεροπτζρων μποροφν να 
πραγματοποιοφν μεγάλεσ μεταναςτεφςεισ, ενϊ από τα χερςαία γζνθ, τα Eurygaster και 
Odontotarsus τθσ οικογζνειασ Pentatomidae μεταναςτεφουν ομαδικά κατά τθν άνοιξθ, 
ακόμα και ςε αποςτάςεισ 200 Km *Χαλδαίου, 2015+.  

Τα είδθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υποτάξθσ διακζτουν μακριά ςτοματικά μόρια μυηθτικοφ 
τφπου, αποτελοφμενα από 2 αγωγοφσ: το ςιελογόνο και τον τροφικό. Μζςω του 
ςιελογόνου εγχζονται πεπτικά ζνηυμα εντόσ του ξενιςτι και μζςω του τροφικοφ 
προςροφϊνται  οι φυτικοί χυμοί εντόσ του ςϊματοσ του εντόμου.  

Θ υποτάξθ περιλαμβάνει ειδικά και γενικά παράςιτα φυτϊν και ηϊων. Ρολλά από τα 
είδθ τθσ παρουςιάηουν ζντονθ εξειδίκευςθ ωσ προσ τουσ ξενιςτζσ τουσ: άλλα παραςιτοφν 
μυρμιγκια, άλλα ςαρανταποδαροφςεσ και άλλα μφκθτεσ κάτω από το φλοιό των δζνδρων, 
ενϊ άλλα ηουν πάνω ςε ιςτοφσ αραχνϊν και επιβιϊνουν κλζβοντασ τθ λεία τουσ. Καμία 
άλλθ τάξθ θμιμετάβολων εντόμων και πολφ περιςςότερο καμία άλλθ υποτάξθ, δεν 
παρουςιάηει τόςο μεγάλθ ποικιλία ςτισ διατροφικζσ τθσ ςυνικειεσ. Ρολλά Ετερόπτερα 
(ιδιαίτερα τθσ ςειράσ Pentatomomorpha) προτιμοφν να προςβάλλουν τα αναπαραγωγικά 
μζρθ των φυτϊν: άνκθ, ςπερμοβλάςτεσ, ωοκικεσ, ςπζρματα [McPherson και McPherson, 
2000]. 

Θ υποτάξθ Heteroptera περιλαμβάνει 8 ςειρζσ: Leptopodomorpha, Dipsocoromorpha, 
Enicocephalomorpha, Gerromorpha, Nepomorpha, Cimicomorpha, Aradomorpha και 
Pentatomomorpha. Από αυτζσ, οι 5 τελευταίεσ περιλαμβάνουν είδθ με οικονομικι ςθμαςία 
και από αυτζσ  μόνο οι Cimicomorpha και Pentatomomorpha περιλαμβάνουν πολλά τζτοια 
είδθ.  
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1.3. ειρά Pentatomomorpha 

Θ ςειρά Pentatomomorpha περιλαμβάνει κυρίωσ φυτοφάγα είδθ. Ωςτόςο υπάρχουν 
και οριςμζνα μυκθτοφάγα (υπεροικογζνεια Aradoidea), οριςμζνα αρπακτικά (οικογζνεια 
Pentatomidae, υποοικογζνεια Asopinae) και είδθ που είναι κυρίωσ φυτοφάγα, άλλα κάτω 
από διαφορετικζσ ςυνκικεσ μποροφν να γίνουν ςαπροφάγα (υπεροικογζνεια 
Pyrrhocoroidea)[Roca-Cusachs et al., 2018]. Διαιρείται ςε 5 υπεροικογζνειεσ: 

 Aradoidea 

 Coreoidea 

 Lygaeoidea 

 Pentatomoidea 

 Pyrrhocoroidea 

Οριςμζνα είδθ των παραπάνω υπεροικογενειϊν, είναι οικονομικισ ςθμαςίασ, κακϊσ 
μποροφν να μετατραποφν ςε ςθμαντικοφσ εχκροφσ καλλιεργειϊν όταν ο πλθκυςμόσ τουσ 
είναι μεγάλοσ, ενϊ μεμονωμζνα κανζνα από αυτά δεν προκαλεί ςοβαρζσ ηθμιζσ [Roca-
Cusachs et al., 2018]. 

 

1.4. Τπεροικογζνεια  Lygaeoidea  

Θ υπεροικογζνεια αυτι περιλαμβάνει 700 γζνθ που κατατάςςονται ςε 17 οικογζνειεσ:  

 Artheneidae,  

 Berytidae, 

  Blissidae,  

 Colobathristidae,  

 Cryptorhamphidae,  

 Cymidae,  

 Geocoridae, 

 Henicocoridae, 

  Heterogastridae, 

  Idiostolidae, 

  Lygaeidae, 

  Malcidae,  

 Ninidae,  

 Oxycarenidae,  

 Pachygronthidae  

 Piesmatidae και 

 Rhyparochromidae [Henry, 1997; Hong-mei et al., 2006; Roca-Cusachs και Goula, 
2017]. 

Στθν παροφςα μελζτθ κα αςχολθκοφμε με τθν οικογζνεια Lygaeidae και πιο 
ςυγκεκριμζνα με το είδοσ Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763). 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Artheneidae&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Berytidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Blissidae
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Colobathristidae&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptorhamphidae&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cymidae&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Henicocoridae&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Heterogastridae
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Idiostolidae&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Lygaeidae
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Malcidae&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ninidae&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxycarenidae&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pachygronthidae&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhyparochromidae
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1.4.1. Η οικογζνεια Lygaeidae 

Θ οικογζνεια Lygaeidae είναι θ 2θ μεγαλφτερθ οικογζνεια των Heteroptera, μετά τθν 
οικογζνεια Miridae (1θ κζςθ) [Schuh και Slater, 1955]. Στθν οικογζνεια Lygaeidae (Εικόνεσ 
1,2) ανικουν πολλά είδθ οικονομικισ ςθμαςίασ και είναι διαδεδομζνα παγκοςμίωσ, κυρίωσ 
ςε χϊρεσ με τροπικό και υποτροπικό κλίμα. Μερικζσ από τισ χϊρεσ που διαβιοφν διάφορα 
είδθ Lygaeidae είναι  θ Ελλάδα, θ Ιςπανία, θ Αίγυπτοσ, οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ, θ 
Βραηιλία και το Μεξικό. Ρροςβάλλουν μεγάλο εφροσ ξενιςτϊν όπωσ θ αραχίδα, ο θλίανκοσ, 
το βαμβάκι, διάφορα χορτοδοτικά φυτά, ςολανϊδθ, ςταυρανκι κ.ά. Οριςμζνοι ςθμαντικοί 
εχκροί των καλλιεργειϊν ανικουν ςτα γζνθ: Arocatus, Blissus, Spilostethus και 
Pachibrachius [Malipatil, 1979; Samuel et al., 2002]. 

 

 

Εικόνα 1: Είδθ τθσ οικογζνειασ Lygaeidae:  αριςτερά: Oncopeltus fasciatus (Dallas),  κζντρο: 
Melacoryphus lateralis (Dallas) δεξιά: Arocatus longiceps (Stål) 

(http://www.jeffpippen.com/naturephotos/milkweedbugs.htm, 
https://elp.tamu.edu/ipm/bugs/order-hemiptera-true-bugs-cicadas-aphids-spittlebugs-leafhoppers-
plant-hoppers-sharpshooters-whiteflies-aphids-scales-mealybugs/hemiptera-heteroptera-lygaeidae-

melacoryphus-lateralis-seed-bugs-b/, 
https://www.britishbugs.org.uk/heteroptera/Lygaeidae/Arocatus_longiceps.html) 

Εικόνα 2: Μζρθ του ςϊματοσ των Lygaeidae (https://quelestcetanimal-
lagalerie.com/hemipteres/heteropteres/lygaeidae/) 

 

http://www.jeffpippen.com/naturephotos/milkweedbugs.htm
https://elp.tamu.edu/ipm/bugs/order-hemiptera-true-bugs-cicadas-aphids-spittlebugs-leafhoppers-plant-hoppers-sharpshooters-whiteflies-aphids-scales-mealybugs/hemiptera-heteroptera-lygaeidae-melacoryphus-lateralis-seed-bugs-b/
https://elp.tamu.edu/ipm/bugs/order-hemiptera-true-bugs-cicadas-aphids-spittlebugs-leafhoppers-plant-hoppers-sharpshooters-whiteflies-aphids-scales-mealybugs/hemiptera-heteroptera-lygaeidae-melacoryphus-lateralis-seed-bugs-b/
https://elp.tamu.edu/ipm/bugs/order-hemiptera-true-bugs-cicadas-aphids-spittlebugs-leafhoppers-plant-hoppers-sharpshooters-whiteflies-aphids-scales-mealybugs/hemiptera-heteroptera-lygaeidae-melacoryphus-lateralis-seed-bugs-b/
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1.4.1.1. Σο είδοσ Spilostethus pandurus 

Το ςυγκεκριμζνο είδοσ είναι ευρζωσ διαδεδομζνο ςε τροπικζσ και υποτροπικζσ 
περιοχζσ και κεωρείται εχκρόσ οικονομικισ ςθμαςίασ για διάφορεσ καλλιζργειεσ, όπωσ ο 
θλίανκοσ, το καρποφηι, θ τομάτα, το ςόργο, το ςουςάμι, το ηαχαροκάλαμο και το πεκάν. 
Τρζφεται κυρίωσ με ςπόρουσ και μάλιςτα εντοπίηεται κατά μεγάλα ακροίςματα ςτο 
υπόςτρωμα όπου τρζφεται, φαινόμενο χαρακτθριςτικό τθσ οικογζνειασ Lygaeidae [Rabeeth 
et  al., 2016]. 

Το ςχιμα του ςϊματοσ των ακμαίων (Εικόνεσ 2,3) είναι μακρόςτενο ελλειψοειδζσ και 
πεπλατυςμζνο νωτοκοιλιακά. Χωρίηεται ςε τρία μζρθ, τθν κεφαλι, το κϊρακα και τθν 
κοιλία. Μόλισ μεταβοφν ςτο ακμαίο ςτάδιο, ζχουν μαλακό ςϊμα με χρϊμα υποκίτρινο και 
γκρι ςθμεία, τα οποία όςο περνά ο καιρόσ γίνονται πιο ςκοφρα και ςτο τζλοσ μαφρα. Θ 
επιδερμίδα ςταδιακά ςκλθραίνει και το χρϊμα του ςϊματοσ γίνεται προοδευτικά πιο 
ςκοφρο  πορτοκαλί και τζλοσ αποκτά κόκκινθ απόχρωςθ. Οι κεραίεσ είναι ροπαλοειδείσ, 
αποτελοφμενεσ από τζςςερα άρκρα και μαφρου χρϊματοσ. Διακζτει νφςςοντοσ μυηθτικοφ 
τφπου ςτοματικά μόρια. Τα πόδια είναι αρχικά πορτοκαλί και ο τελικόσ τουσ χρωματιςμόσ 
είναι μαφροσ. Το μικοσ του ακμαίου κυμαίνεται από 10-13 mm. Στο κϊρακα, το πρόνωτο 
είναι τραπεηοειδζσ ςτο ςχιμα και με χαρακτθριςτικά μαφρα ςτίγματα. Το οπίςκιο 
περίγραμμά του επικαλφπτει μερικϊσ το δεφτερο κωρακικό τμιμα. Το μεςόνωτο 
αποτελείται από ζνα διάμεςο οριακό φράγμα με τθν ορκογϊνια πρόςκια περιοχι του 
επικωρακίου (prescutum), ζνα ςτενό επικωράκιο (scutum) και ζνα τριγωνικό κυρεό 
(scutellum) που ςυνορεφει με ζνα ςτενό proscutellum. Το μετάνωτο είναι ςτενό και 
αποτελοφμενο από το διάμεςο τριγωνικό prescutum, το πλευρικό ςτενό τριγωνικό 
επικωράκιο και εξωτερικά το ςτεφανοειδι κυρεό. Οι πρόςκιεσ πτζρυγεσ είναι  θμιζλυτρα. 
Οι οπίςκιεσ πτζρυγεσ είναι μεμβρανϊδεισ και χαρακτθρίηονται από τθν παρουςία ενόσ 
επιμικουσ διςκοειδοφσ κυττάρου (cell) και πτφχωςθσ τθσ πτζρυγασ. Οι άξονεσ ςκλιρυνςθσ 
είναι τζςςερισ ςτον αρικμό. Ο πρϊτοσ και ο δεφτεροσ είναι ευρείσ και ςχεδόν ίδιου 
μεγζκουσ, ενϊ ο τρίτοσ και ο τζταρτοσ εμφανίηουν διαφορετικά ςχιματα. Τζλοσ θ κοιλία 
αποτελείται από δζκα τμιματα και το πρϊτο κοιλιακό τμιμα είναι ελεφκερο και ςτα δφο 
φφλα. Το πυγίδιο  του κθλυκοφ είναι τριγωνικό, ενϊ του αρςενικοφ ςτρογγυλεμζνο και 
λαμπερό. Τα αρςενικά άτομα ζχουν μικρότερο μζγεκοσ ςυγκριτικά με τα κθλυκά [Awad et 
al., 2013].  

Το S. pandurus ζχει 5-6 γενεζσ ανά ζτοσ, ενϊ ςε περιοχζσ με αρκετά κερμό κλίμα όπωσ 
θ Νότια Ινδία, ζχουν παρατθρθκεί ζωσ και 7 γενεζσ ανά ζτοσ. Τα κθλυκά ωοτοκοφν ςε 
ομάδεσ των 50-60 ωϊν. Κάκε κθλυκό μπορεί να πραγματοποιιςει κατά τθ διάρκεια τθσ 
ηωισ του ζωσ και 11-15 ωοτοκίεσ. Τα ωά (Εικόνα 4) ζχουν οβάλ ςχιμα και υπόλευκο χρϊμα 
μόλισ εναποτεκοφν, αλλά ςταδιακά ςκουραίνουν μζχρι να γίνουν πορτοκαλί λίγο πριν 
εκκολαφκοφν οι νφμφεσ 1ου ςταδίου. Μετά το ςτάδιο του ωοφ ακολουκοφν 5 νυμφικά 
ςτάδια (Εικόνα 5) και τζλοσ το ακμαίο ςτάδιο. Τα χρονικά διαςτιματα που μεςολαβοφν 
μεταξφ των ςταδίων είναι πολφ πιο ςφντομα κατά τουσ κερμότερουσ μινεσ (Ιοφνιο - 
Σεπτζμβριο), όπου παρατθρείται και πιο ζντονθ δραςτθριότθτα του εντόμου [Awad et al., 
2013]. 
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Εικόνα 4: Ωά του Spilostethus pandurus που 
ζχουν εναποτεκεί πρόςφατα (Awad et al., 

2013)  

Εικόνα 5: Τα 5 νυμφικά ςτάδια του S. pandurus (Awad et al., 2013) 

Εικόνα  3: a,b) Νωτιαία απεικόνιςθ ακμαίου 
αρςενικοφ ατόμου, c,d) Κοιλιακι απεικόνιςθ 

ακμαίου αρςενικοφ ατόμου (Awad et al., 2013) 
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1.5. Τπεροικογζνεια Pentatomoidea 

Θ υπεροικογζνεια Pentatomoidea περιλαμβάνει περίπου 7.000 είδθ τα οποία 
κατατάςςονται ςε 14 ι 15  οικογζνειεσ, ανάλογα με το ςφςτθμα ταξινόμθςθσ το οποίο 
ακολουκοφμε: 

 Acanthosomatidae: Ζντομα γνωςτά με τθν κοινι ονομαςία «shield bugs».     
Ρεριλαμβάνει 46 γζνθ και 184 είδθ. Διαςπορά ςε όλο τον κόςμο. 

 Canopidae: Ρεριλαμβάνει είδθ τθσ Νεοτροπικισ οικοηϊνθσ. 

 Corimelaenidae: Ζντομα γνωςτά με τθν κοινι ονομαςία «ebony bugs». Ζχουν μικρό 
μζγεκοσ, ςχιμα ωοειδζσ και λαμπερό μαφρο χρϊμα. 

 Cydnidae: Ζντομα γνωςτά με τθν κοινι ονομαςία «burrowing bugs». Ρεριλαμβάνει 
120 γζνθ και περίπου 765 είδθ. Διαςπορά ςε όλο τον κόςμο. 

 Dinidoridae: Βρίςκονται ςτθν τροπικι Αςία, ςτθν Αφρικι, ςτθν Αυςτραλία και ςτθν 
Νότια Αμερικι. Ρεριλαμβάνει 16 γζνθ και περίπου 65 είδθ. 

 Lestoniidae: Ρεριλαμβάνει 1 γζνοσ (Lestonia) με 2 είδθ, ενδθμικά τθσ Αυςτραλίασ. 

 Megarididae: Ρεριλαμβάνει 1 γζνοσ (Megaris) με 16 είδθ που ηουν ςτθν Κεντρικι 
Αμερικι. 

 Parastrachiidae: Ρεριλαμβάνει 2 γζνθ: Dismegistus που ηουν ςτθν Αφρικι και 
Parastrachia που ηουν ςτθν Ανατολικι Αςία. 

 Pentatomidae: Ρρόκειται για τθν πολυπλθκζςτερθ οικογζνεια των Pentatomoidea. 
Ρεριλαμβάνει περίπου 900 γζνθ και περιςςότερα από 4.700 είδθ, γνωςτά ωσ «stink bugs», 
κοινϊσ βρωμοφςεσ (Εικόνα 6). 

 Phloeidae: Μεγάλα, πολφχρωμα καφζ και επίπεδα ζντομα που διαβιοφν ςτθν 
Νεοτροπικι οικοηϊνθ. Αποτελείται από 2 γζνθ και 3 είδθ. 

 Plataspididae: Στρογγυλά φυτικά παράςιτα. Ρεριλαμβάνει 59 γζνθ και 240 είδθ που 
ηουν ςτθν Αςία και οριςμζνα ςτθν  Ανατολικι Αςία. 

 Scutelleridae: Αποτελείται από 31 γζνθ και περίπου 450 είδθ γνωςτά ωσ «jewel 
bugs» ι «shield bugs» ι «shield-backed bugs». 

 Tessarotomidae: Αποτελείται από περίπου 55 γζνθ και 240 είδθ με παγκόςμια 
διαςπορά. Είναι γνωςτά ωσ «giant shield bugs» εξαιτίασ του μεγάλου μεγζκουσ τουσ. 

 Thaumastellidae: Μικρά ζντομα που ςυνικωσ βρίςκονται κάτω από πζτρεσ ςτθν 
τροπικι Αφρικι και ςτθν Μζςθ Ανατολι. Ρεριλαμβάνει ζνα μόνο γζνοσ (Thaumastella) και 3 
είδθ. Υπάρχει διαφωνία ςχετικά με τθν κατάταξι τουσ ςτα Pentatomoidea. 

 Urostilididae: Αποτελείται από περίπου 11 γζνθ και 170 είδθ. Διαβιοφν ςτθν Νότια 
και Ανατολικι Αςία.  

 
Από τισ παραπάνω υπεροικογζνειεσ, οι Cydnidae, Pentatomidae, Scutelleridae και 

Tessarotomidae είναι οι περιςςότερο ςθμαντικζσ, αφοφ ςε αυτζσ ανικει το 94% των 
ειδϊν *Χαλδαίου, 2015+. 
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Πλα τα μζλθ τθσ υπεροικογζνειασ Pentatomoidea πιραν το όνομά τουσ από το 
γεγονόσ ότι διακζτουν κεραίεσ με πζντε τμιματα. Ξεχωρίηουν από το παρόμοιο ςχιμα 
ςϊματοσ που διακζτουν, τθν καταςκευι των ςτοματικϊν τουσ μορίων και τθν 
ανκεκτικότθτά τουσ ςτισ χθμικζσ ουςίεσ *Χαλδαίου, 2015+. 

Το ςχιμα του ςϊματοσ όλων των μελϊν τθσ υπεροικογζνειασ είναι ςτρογγυλό ι 
ςχεδόν τριγωνικό. Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των εντόμων αυτϊν, είναι θ φπαρξθ καλά 
ανεπτυγμζνου κυρεοφ (scutellum), το οποίο αποτελεί ςθμαντικό ταξινομικό χαρακτιρα για 
τθν κατάταξθ ενόσ εντόμου ςτα Pentatomoidea. Ζχει χρϊμα πράςινο ι καφζ με ςχιμα από 
τριγωνικό ωσ ωοειδζσ και αποτελεί μια ιςχυρι προζκταςθ του κϊρακα πάνω από τθν 
κοιλία, προςτατεφοντασ μζροσ του ςϊματοσ του εντόμου και των πτερφγων του. Οι 
πρόςκιεσ πτζρυγεσ των Pentatomoidea χαρακτθρίηονται ωσ θμιζλυτρα με χιτινοποιθμζνο το 
τμιμα προσ τθ βάςθ  και  μεμβρανϊδεσ το υπόλοιπο τμιμα τουσ. Ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ των 
χιτινοποιθμζνων και μεμβρανωδϊν πτερφγων δίνει ςτα ζντομα αυτά τον χαρακτθριςτικό 
ιχο που παράγεται κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ τουσ *Χαλδαίου, 2015+. 

Τα μζλθ τθσ υπεροικογζνειασ Pentatomoidea φζρουν αδζνεσ μεταξφ του 1ου και 2ου 
ηεφγουσ ποδιϊν εκατζρωκεν του κϊρακα. Οι αδζνεσ αυτοί εκκρίνουν, ςε μικρότερο ι 
μεγαλφτερο βακμό και ανάλογα με το είδοσ, δφςοςμο υγρό που χρθςιμοποιείται για τθν 
ανεφρεςθ πικανϊν ξενιςτϊν ι μερικζσ φορζσ απελευκερϊνεται όταν τα ζντομα 
καταςτραφοφν ι για να απομακρφνουν τουσ εχκροφσ τουσ. Εξ’ αιτίασ τθσ παρουςίασ του 
εκκρίματοσ αυτοφ, τα Pentatomoidea είναι γνωςτά ωσ «shield bugs» ι «chust bugs» ι «stink 
bugs» (βρωμοφςεσ). Θ ςφςταςθ του εκκρίματοσ ποικίλει από είδοσ ςε είδοσ  με 
περιςςότερα κοινά δευτερογενι παράγωγα αλκοολϊν, αλδεχδϊν και εςτζρων. Σε λίγα είδθ 
ζχει ωσ βάςθ τισ κυαναμίδεσ (υδροκυάνιο) με χαρακτθριςτικι οςμι αμυγδάλου. Ραρά το 
γεγονόσ ότι περιζχουν ιςχυρι τοξίνθ, ζκκεςθ του ανκρϊπου ςε αυτό δεν αποτελεί αιτία 
κανάτου *Χαλδαίου, 2015+. 

 Οι νφμφεσ των Pentatomoidea μοιάηουν με τα ακμαία ζντομα, ζχουν μικρότερο 
μζγεκοσ από αυτά και διακζτουν τουσ ίδιουσ αδζνεσ παραγωγισ  δφςοςμου υγροφ. Φζρουν 
και αυτζσ μυηθτικοφ τφπου ςτοματικά μόρια για τθ μφηθςθ των φυτικϊν ιςτϊν. Πταν 
βρίςκονται ςε μεγάλουσ πλθκυςμοφσ αποτελοφν ςθμαντικά παράςιτα [McPherson και 
McPherson, 2000]. 

Εικόνα 6: Είδθ τθσ οικογζνειασ Pentatomidae: αριςτερά: Edessa rufomarginata (De Geer), 
κζντρο: Dolycoris baccarum (L.), δεξιά: Graphosoma lineatum (L.) 

(www.flickr.com/photos/entomopixel/8357427077, 
www.britishbugs.org.uk/heteroptera/Pentatomidae/dolycoris_baccarum.html, 
https://ogorod.mirtesen.ru/blog/43384475879/Dva-krasavtsa,-dva-merzavtsa) 

 

http://www.flickr.com/photos/entomopixel/8357427077
http://www.britishbugs.org.uk/heteroptera/Pentatomidae/dolycoris_baccarum.html
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 Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι υπάρχουν μερικά ζντομα τα οποία ενϊ δεν ανικουν ςτα 
Pentatomoidea, παράγουν επίςθσ εκκρίςεισ με δυςάρεςτθ οςμι. Σε αυτά περιλαμβάνονται, 
μεταξφ άλλων, είδθ του γζνουσ Eleodes (οικ. Tenebrionidae) και το είδοσ Boisea trivittata 
(Say, 1825) (οικ. Rhopalidae). 

Εξ’ αιτίασ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν τουσ, τα Pentatomoidea ζχουν ςτοματικά 
μόρια νφςςοντοσ μυηθτικοφ τφπου. Με το ςτιλζτο που διακζτουν, νφςςουν τουσ  ξενιςτζσ 
τουσ και μυηοφν χυμοφσ. Τα περιςςότερα είδθ παραςιτοφν φυτικοφσ οργανιςμοφσ 
απορροφϊντασ υγρά ι ςτερεά φυτικά υλικά. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ αυτά 
ρευςτοποιοφνται με τθ ςίελο των εντόμων. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ ςίελοσ των 
Pentatomoidea περιζχει ςυςτατικά, όπωσ π.χ. αμυλάςθ, α-γλυκοςιδάςθ, πρωτεάςθ, 
φαινολοξειδάςεσ και αμινοξζα, με τθ δράςθ των οποίων προκαλείται υδρόλυςθ των 
ςτερεϊν ςυςτατικϊν των φυτικϊν ιςτϊν, που κακιςτά ευκολότερθ τθν προςρόφθςι τουσ 
από τα ζντομα. Θ δράςθ των ςυςτατικϊν αυτϊν ποικίλει από είδοσ ςε είδοσ αλλά και κάτω 
από διαφορετικζσ ςυνκικεσ π.χ. ςε κάποια είδθ πρωτεάςθ περιλαμβάνεται μόνο ςτουσ 
ςιελογόνουσ αδζνεσ ςτο ςτάδιο τθσ νφμφθσ αλλά δεν υπάρχει ςτο ακμαίο ςτάδιο, ενϊ οι 
φαινόλεσ αποτελοφν ςυςτατικό των υγρϊν τθσ ςιζλου ςε όλα τα μζλθ τθσ υπεροικογζνειασ 

*Χαλδαίου, 2015+. 

 Σε αντίκεςθ με είδθ  που ανικουν ςτθν υποτάξθ των Homoptera, το ςτιλζτο των 
Pentatomoidea ειςζρχεται ςτο μεςοκυττάριο χϊρο των φυτϊν-ξενιςτϊν. Αυτό τα κακιςτά 
λιγότερο πικανοφσ φορείσ πακογόνων μικροοργανιςμϊν ςε ςχζςθ με άλλα είδθ των 
Homoptera. Οι βλάβεσ  που προκαλοφνται ςτουσ ξενιςτζσ  με τθν είςοδο του ςτιλζτου εντόσ 
του φυτικοφ ςϊματοσ  μποροφν να είναι τόςο άμεςεσ όςο και ζμμεςεσ. Στισ άμεςεσ 
περιλαμβάνεται θ απορρόφθςθ των προϊόντων τθσ φωτοςφνκεςθσ, θ πρόκλθςθ νεκρϊςεων 
και θ λιγότερο ι περιςςότερο ςθμαντικι μεταφορά πακογόνων μικροοργανιςμϊν. Στισ 
ζμμεςεσ περιλαμβάνεται θ εξαςκζνθςθ των φυτϊν, που τα κακιςτά περιςςότερο 
ευαίςκθτα ςε προςβολζσ από άλλεσ αςκζνειεσ *Χαλδαίου, 2015+. 

 Τα φυτά, ενϊ διακζτουν  τόςο εξωτερικοφσ  μθχανιςμοφσ άμυνασ κατά των 
ςπονδυλωτϊν εχκρϊν τουσ (π.χ. αγκάκια, τρίχεσ, λζπια κλπ) όςο και εςωτερικοφσ (π.χ. θ 
φπαρξθ ταννινϊν), δεν μποροφν να προςτατευκοφν αποτελεςματικά ζναντι των εντόμων 
αυτϊν, τα οποία νφςςουν με το ςτιλζτο τουσ φυτικοφσ ιςτοφσ  παρακάμπτοντασ τουσ 
μθχανιςμοφσ άμυνάσ τουσ. Ο τρόποσ αυτόσ προςβολισ των φυτικϊν ιςτϊν προςτατεφει τα 
ςυγκεκριμζνα ζντομα από εντομοκτόνα, πολλά από τα οποία είναι δθλθτιρια που δρουν 
ςτο ςτομάχι των εντόμων. Ραραμζνοντασ ςτθ φυτικι επιφάνεια μποροφν να 
παρακαμφκοφν από το ςτιλζτο των Heteroptera. Διαςυςτθματικά εντομοκτόνα είναι 
περιςςότερο αποτελεςματικά ζναντι των εντόμων αυτϊν [McPherson και McPherson, 
2000]. 

Επειδι οι περιςςότερεσ βρωμοφςεσ τρζφονται με φυτικοφσ χυμοφσ, χαρακτθρίηονται 
ωσ ςθμαντικά γεωργικά παράςιτα. Ζνα καλό παράδειγμα αυτοφ αποτελεί θ ειςαγωγι του 
Halyomorpha halys (Stål) (οικ. Pentatomidae) ςτισ Ν.Α. Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ Αμερικισ 
από περιοχζσ τθσ Ανατολικισ Αςίασ, για τισ οποίεσ αποτελεί κοινό γεωργικό παράςιτο. Θ 
πρϊτθ του καταγραφι ςτισ περιοχζσ αυτζσ ζγινε το 1988, αλλά λόγω τθσ γριγορθσ 
εξάπλωςισ του, ςιμερα απειλεί πολυποίκιλεσ καλλιζργειεσ όπωσ μιλα, γλυκό καλαμπόκι, 
ροδάκινα, ςόγια, βατόμουρα κ.α. *Χαλδαίου, 2015]. Ζχει ωσ ξενιςτζσ πάνω από 300 είδθ 
καλλιεργοφμενων και αυτοφυϊν φυτϊν *Bariselli et al., 2016]. Το ςυγκεκριμζνο είδοσ 



18 
 

εμφανίςτθκε ςτθν Ευρϊπθ το 2008, ενϊ θ πρϊτθ καταγραφι ςτθν Ιταλία 
πραγματοποιικθκε το 2012 ςτθν επαρχία Μοντζνα *Bariselli et al., 2016+, και ςτθν Ελλάδα, 
πραγματοποιικθκε το 2011, όπου το H. halys εντοπίςτθκε ςε οικίεσ που προκαλοφςε 
ενόχλθςθ, ςτο κζντρο τθσ Ακινασ [Milonas και Partsinevelos, 2014]. Ωσ εχρόσ καλλιεργειϊν, 
προκαλεί ηθμιζσ ςε καλλιζργειεσ ακτινιδιάσ, ροδακινιάσ, μθλιάσ, αχλαδιάσ και τομάτασ. Στθν 
Ελλάδα, πικανϊσ ζχει 2 γενεζσ ανά ζτοσ. Θ εμφάνιςθ του εντόμου γίνεται περίπου ςτισ 
αρχζσ Μαΐου, και διαχειμάηει ωσ ακμαίο ςε προφυλαγμζνεσ κζςεισ και οικίεσ. 

Τα μζλθ τθσ υπεροικογζνειασ Pentatomoidea αν και μποροφν να προςβάλουν 
διάφορα φυτικά όργανα, προτιμοφν τα αναπαραγωγικά όργανα των φυτϊν (π.χ. 
ςπερμοβλάςτεσ, ωοκικεσ, ϊριμουσ καρποφσ), ελκυόμενα περιςςότερο από ςπόρουσ και 
καρποφσ. Ζτςι, μεταφζρονται από φυτά των οποίων τα αναπαραγωγικά όργανα ζχουν 
ωριμάςει ςε φυτά των οποίων οι καταςκευζσ αυτζσ είναι ανϊριμεσ. Θ μετακίνθςθ από 
ϊριμα ςε νεότερα φυτά ςυνεχίηεται με αποτζλεςμα να τρζφονται, να αναπαράγονται και 
να ςχθματίηουν μια ι περιςςότερεσ γενεζσ ανά ζτοσ *Χαλδαίου, 2015+. 

Θ δραςτθριότθτά τουσ ξεκινά τθν άνοιξθ και θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ τουσ  
παρατθρείται αμζςωσ μετά. Θ περίοδοσ αυτι ςυμπίπτει χρονικά με τθν εποχι άνκθςθσ των 
φυτϊν-ξενιςτϊν τουσ, τα οποία λόγω τθσ τεράςτιασ ποικιλίασ τουσ είναι ικανά να 
διατθριςουν τουσ πλθκυςμοφσ των εντόμων ςε υψθλά επίπεδα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
ζτουσ [McPherson και McPherson, 2000]. 

 

1.5.1. Oικογζνεια Pentatomidae 

Θ οικογζνεια Pentatomidae είναι μια από τισ μεγαλφτερεσ οικογζνειεσ των 
Heteroptera. Κατατάςςεται ωσ θ 4θ μεγαλφτερθ οικογζνεια των Heteroptera. Ρεριλαμβάνει 
πάνω από 4.700 είδθ που κατατάςςονται ςε πάνω από 800 γζνθ. 

Ρεριλαμβάνει 9 υποοικογζνειεσ:  

 Asopinae: Ρεριλαμβάνει πάνω από 350 είδθ και 60 γζνθ που είναι εξαπλωμζνα 
παγκοςμίωσ. 

 Cyrtocorinae: Ρρόκειται για ςχετικά μικρι υποοικογζνεια. Τα είδθ τθσ φζρουν 
χρωματιςμοφσ όμοιουσ με εκείνουσ του φλοιοφ των δζνδρων, όπου διαβιοφν. 

 Discocephalinae: Ρεριλαμβάνει δφο φυλζσ, τισ Discocephalini και Ochlerini, με πάνω 
από 300 είδθ μετρίου μεγζκουσ και ςκοφρου χρωματιςμοφ. 

 Edessinae: Ρεριλαμβάνει τα πιο πολφχρωμα και μεγάλα ςε μζγεκοσ είδθ.  

 Pentatominae: Θ πιο ευρζωσ διαδεδομζνθ υποοικογζνεια, με πάνω από 3.000 είδθ 
που κατατάςςονται ςε περίπου 600 γζνθ και 40 φυλζσ. 

 Phyllocephalinae: Ρεριλαμβάνει 175 είδθ που κατατάςςονται ςε 35 γζνθ. 

 Podopinae: Ρεριλαμβάνει πάνω από 250 είδθ που κατατάςςονται ςε 62 γζνθ. 

 Serbaninae: Ρεριλαμβάνει ζνα μόνο γζνοσ, το Serbana και 11 είδθ που ανικουν ςε 
αυτό. 

 Stirotarsinae: Θ πιο νζα υποοικογζνεια που ζχει ενταχκεί ςτθν οικογζνεια 
Pentatomidae, με μόνο ζνα γζνοσ και ζνα είδοσ, το Stirotarsus abnormis (Bergroth) 
[Grazia et al., 2015].  
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Θ υποοικογζνεια Pentatominae είναι θ μεγαλφτερθ από τισ υποοικογζνειεσ και τα 
μζλθ τθσ είναι φυτοφάγα. Τα φυτοφάγα είδθ των Pentatomidae, γενικά, χαρακτθρίηονται 
από το ςτρογγυλό ι ωοειδζσ ςχιμα τουσ, κεραίεσ με 5 τμιματα, ταρςοφσ με 3 τμιματα ενϊ 
το scutellum είναι κοντό, ςυχνά ςτενό ςτο πίςω μζροσ και περιςςότερο ι λιγότερο 
τριγωνικό (Εικόνα 7). Ονομάηονται και «stink bugs» εξ’ αιτίασ τθσ δφςοςμθσ ουςίασ που 
παράγουν από ειδικοφσ αδζνεσ. 

Τρζφονται τοποκετϊντασ το ςτιλζτο  τουσ ςτθ φυτικι πθγι και ρουφϊντασ κρεπτικά 
ςυςτατικά. Με τον τρόπο αυτόν προκαλοφν πλθγζσ ςτουσ φυτικοφσ ιςτοφσ που καταλιγουν 
ςε μαραςμό των φυτϊν και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςε καρπόπτωςθ. Κατά τθ διαδικαςία 
διατροφισ τουσ μποροφν επίςθσ να μεταφζρουν φυτικά πακογόνα τα οποία αυξάνουν τθ 
δυνατότθτα καταςτροφισ. Επειδι πολλά από αυτά τρζφονται με διάφορα φυτικά είδθ με 
μεγάλθ οικονομικι ςθμαςία, χαρακτθρίηονται ωσ ςθμαντικά παράςιτα. Θ πλειοψθφία των 
ειδϊν αυτϊν ανικουν ςτισ υποοικογζνειεσ Edessinae (με παραςιτικά είδθ ςτο γζνοσ  
Edessa) και Pentatominae, θ οποία περιλαμβάνει τθν πλειοψθφία των ειδϊν που είναι 
εχκροί καλλιεργειϊν [Χαλδαίου, 2015; Schuh και Slater, 1955]. 

Θ οικονομικι ςθμαςία των εντόμων αυτϊν ποικίλει ςθμαντικά μεταξφ των ειδϊν αλλά 
και εντόσ των ειδϊν εξαρτάται ςθμαντικά από το φυτό-ξενιςτι. Τα Edessinae  προςβάλλουν 
Solanaceae και είναι ςθμαντικοί εχκροί τθσ πατάτασ και τθσ τομάτασ. Μεταξφ των 
Pentatominae, τα παραςιτικά είδθ προςβάλλουν ζνα μεγάλο φάςμα φυτϊν από λαχανικά 
ωσ και δζνδρα. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν  τόςο το  κοςμοπολιτικό είδοσ 
Nezara viridula (L., 1758), όςο και τα είδθ Eurydema spp. που προςβάλλουν ςιτθρά, όςπρια 
και λαχανικά. Μζλθ των γενϊν Oebalus, Mormidea και Aelia είναι ςθμαντικοί εχκροί των 
Gramineae και ιδιαίτερα για το ρφηι και το ςιτάρι. 

Το ευρφ φάςμα φυτϊν-ξενιςτϊν των Pentatomidae, ςτα οποία τρζφονται με 
επιβλαβι αποτελζςματα ςτον πρωτογενι τομζα, τα κακιςτοφν ωσ τθν υψθλότερθσ 
οικονομικισ ςθμαςίασ ομάδα εντόμων μεταξφ των Heteroptera. Επιπλζον μποροφν να 
προκαλοφν ενόχλθςθ ςτον άνκρωπο κακϊσ ειςβάλουν κατά μεγάλουσ πλθκυςμοφσ ςε 
ςπίτια για διαχείμανςθ.  

Ραρά το γεγονόσ ότι υπάρχει τεράςτιοσ όγκοσ πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τα 
παραςιτικά αυτά είδθ και με τα μζτρα πρόλθψισ τουσ, θ πικανι καταςτροφι ςτθ φυτικι 
παραγωγι παραμζνει υψθλι. Υπάρχει μια ζλλειψθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν 
αλλθλεπίδραςθ των εντόμων αυτϊν, με τα άγρια και καλλιεργοφμενα φυτά-ξενιςτζσ τουσ 
και με τισ κζςεισ διαχείμαςισ τουσ. Ιδιαίτερα για τισ περιοχζσ ελζγχου, απαιτοφνται 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το χρόνο ειςβολισ του πλθκυςμοφ διαχείμαςθσ ςε 
καλλιζργειεσ και τθν πορεία των εντόμων μεταξφ των άγριων και καλλιεργοφμενων φυτϊν. 
Θ γνϊςθ αυτι κα αυξιςει το βακμό απόδοςθσ τθσ χριςθσ εντομοκτόνων και τον πικανό 
χειριςμό των φυςικϊν εχκρϊν που κατοικοφν ςε αυτά τα ςυςτιματα [Schaefer και Panizzi, 
2000]. 

Θ οικονομικι διαχείριςθ των πλθκυςμϊν καταςτροφισ αποτελεί μια περίπλοκθ 
διαδικαςία. Ρολλά, αν όχι όλα από τα ζντομα τθσ οικογζνειασ αυτισ, προςβάλλουν τα 
φυτά-ξενιςτζσ τουσ ςτα αναπαραγωγικά ςτάδιά τουσ. Μζχρι αυτοί οι ξενιςτζσ να φτάςουν 
ςτο κατάλλθλο ςτάδιο για προςβολι, τα ζντομα τρζφονται και αναπαράγονται ςε μεγάλουσ 
πλθκυςμοφσ ςε πολυάρικμα άγρια και καλλιεργοφμενα φυτά. Τότε μετακινοφνται ςε 
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μεγάλουσ πλθκυςμοφσ ςτα καλλιεργοφμενα είδθ, προκαλϊντασ εκτεταμζνεσ οικονομικζσ 
απϊλειεσ που μποροφν να προκφπτουν είτε από το κόςτοσ ελζγχου τουσ με φυτοφάρμακα 
είτε από τθν προκαλοφμενθ ποςοτικι και ποιοτικι υποβάκμιςθ τθσ παραγωγισ. 

 

1.5.1.1. Σο είδοσ Nezara viridula 

Το είδοσ Nezara viridula είναι ζνα ζντομο με παγκόςμια εξάπλωςθ, που ηθμιϊνει 
πολυάρικμεσ καλλιζργειεσ, αλλά και μθ καλλιεργοφμενα φυτά, τα οποία χρθςιμοποιεί ωσ 
πθγι εναλλακτικισ τροφισ και μζροσ διαχείμανςθσ. Μερικοί από τουσ ξενιςτζσ του είναι 
διάφορα ςολανϊδθ, κολοκυνκοειδι όπωσ το πεπόνι, διάφορα ςιτθρά, είδθ τθσ οικογζνειασ 
Fabaceae (μθδικι, ςόγια, λακοφρι, φαςόλι, λοφπινο κ.ά.), θ γλυκοπατάτα, θ αραχίδα, 
εςπεριδοειδι και πλθκϊρα μθ καλλιεργοφμενων ειδϊν, όπωσ είδθ τθσ οικογζνειασ 
Fabaceae (Sophora sp., Cassia sp., Desmodium sp.), τθσ οικογζνειασ Poaceae και τθσ 
οικογζνειασ Malvaceae. Ρρόκειται για ζνα κοςμοπολιτικό είδοσ που εντοπίηεται ςε 
τροπικζσ, υποτροπικζσ και περιοχζσ με ηεςτό κλίμα. Το είδοσ αυτό είναι γνωςτό ςτθν 
Αμερικι με τθν κοινι ονομαςία “Southern green stink bug” (πράςινθ βρωμοφςα του 
Νότου).  Αυτι θ ονομαςία είναι μία από τισ πολλζσ που του ζχουν αποδοκεί, μερικζσ από 
τισ οποίεσ είναι:  “green bug” (πράςινθ βρωμοφςα), “cosmopolitan stink bug” 
(κοςμοπολίτικθ βρωμοφςα) και “cotton green bug” (πράςινθ βρωμοφςα του βάμβακοσ). Θ 
πρϊτθ καταγραφι του N. viridula ςτθν Ευρϊπθ, ζγινε το 1775 ςτισ νιςουσ Μαδζρα τθσ 
Ρορτογαλίασ, με τθν τότε επικρατοφςα ονομαςία Cimex smaragdulus κατά τον Fabricius. 
Ακολοφκθςαν επίςθσ καταγραφζσ ςτθ Γερμανία, τθ δεκαετία του 1920 και ςτθ Μεγάλθ 
Βρετανία, τθ δεκαετία του 1930 [McPherson, 2018]. 

Εικόνα 7: Νωτιαία απεικόνιςθ και μζρθ του ςϊματοσ των Pentatomidae 
(www.landcareresearch.co.nz/resources/identification/animals/pentatomidae/b

ody-parts) 



21 
 

Ο χρωματιςμόσ του είδουσ  είναι πράςινοσ, αν και ζχουν παρατθρθκεί πολλζσ 
παραλλαγζσ του χρϊματοσ μεταξφ διαφόρων πλθκυςμϊν ανάλογα τθ γεωγραφικι τουσ 
περιοχι, που ωςτόςο ζχει αποδειχκεί ότι γενετικά ανικουν ςτο ίδιο είδοσ. Πςον αφορά τα 
ςτάδια του βιολογικοφ κφκλου, μετά το ωό, υπάρχουν 5 νυμφικά ςτάδια και ακολουκεί το 
ςτάδιο του ακμαίου (Εικόνα 8). Το ακμαίο κθλυκό ωοτοκεί κατά ομάδεσ ωϊν. Θ κάκε 
ωοκεςία ζχει από 60-90 ωά (Εικόνα 9). Ζχει 3-4 γενεζσ ανά ζτοσ, ωςτόςο ζχουν 
παρατθρθκεί ζωσ και 5 γενεζσ ςε οριςμζνεσ περιοχζσ (Φλόριντα), γεγονόσ που εξαρτάται 
από τισ κερμοκραςίεσ τθσ κάκε περιοχισ. Ραρουςιάηει διάπαυςθ κατά τουσ χειμερινοφσ 
μινεσ ωσ ακμαίο (τζλθ Νοεμβρίου- Φεβρουάριο), εντοφτοισ ςε περιοχζσ όπωσ θ Νότιοσ 
Βραηιλία και θ Ινδία δεν περνά κακόλου από διάπαυςθ αλλά αυτό το χρονικό διάςτθμα 
τρζφεται από εναλλακτικοφσ ξενιςτζσ και ςυνεχίηει να αναπαράγεται. Επίςθσ ζχει 
παρατθρθκεί κερινι διάπαυςθ των ακμαίων ατόμων ενόσ πλθκυςμοφ ςτθν Ινδία, κατά τουσ 
ξθροφσ κερινοφσ μινεσ για να μπορζςουν να επιβιϊςουν, χωρίσ να ζχει μελετθκεί 
περαιτζρω ςε άλλουσ πλθκυςμοφσ και περιοχζσ [McPherson, 2018]. 

Οι  ηθμιζσ που προκαλεί είναι παραμορφϊςεισ ςτουσ καρποφσ, νεκρϊςεισ ςτουσ  
φυτικοφσ ιςτοφσ (φφλλα και καρποφσ) με τθ μορφι λευκισ κθλίδασ και ζμμεςα προκαλείται 
εξαςκζνθςθ των φυτϊν που τα κακιςτά περιςςότερο ευαίςκθτα ςε προςβολζσ από άλλεσ 
αςκζνειεσ.Το είδοσ αυτό είναι πλζον κοινό ςτθ χϊρα μασ και ζχει εντοπιςτεί ςε πολλζσ 
καλλιζργειεσ όπωσ ςιτθρά, τομάτα, μελιτηάνα, κολοκυνκοειδι και μικρόκαρπα. 

                             

 

 

 

Εικόνα 8: Στάδια του βιολογικοφ κφκλου του είδουσ N. viridula 
(www.flickr.com/photos/ashe/2334054179) 
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Εικόνα 9: Ωοκεςία του είδουσ N. viridula (McPherson, 2018) 

 

 

1.5.1.2. Σo είδοσ  Eurydema eckerleini (Josifov, 1961) 

Το γζνοσ Eurydema κατατάςςεται ςτθ φυλι Strachiini τθσ υποοικογζνειασ 
Pentatominae. Τα είδθ του  γζνουσ αυτοφ, φζρουν γενικό χρωματιςμό λευκό/κίτρινο με  
μαφρο ι κόκκινο με μαφρο ι μπλε. Αυτόσ ο χρωματιςμόσ χρθςιμεφει ωσ προειδοποιθτικό 
ςθμάδι τοξικότθτασ ακόμθ και όταν το είδοσ διακζτει χθμικζσ ι φυςικζσ άμυνεσ για να 
αποτρζψει τον εχκρό του. Είδθ του ςυγκεκριμζνου είδουσ, ςυνικωσ ζχουν ωσ ξενιςτζσ, 
φυτά τθσ οικογζνειασ Brassicaceae, και κάποια από αυτά (Eurydema oleracea (L.)) είναι 
γνωςτά για ηθμιζσ ςε καλλιζργειεσ [Simoglou και Dioli, 2017]. Σιμερα είναι καταγεγραμμζνα 
33 είδθ από τα παλαιαρκτικά Eurydema [Rider, 2006], που ζχουν ταξινομθκεί ςε 3 υπογζνθ: 
το Eurydema s. str. με 13 είδθ, το Horvatheurydema με 4 είδθ και το Rubrodorsalium με 10 
είδθ, ενϊ 6 είδθ παραμζνουν incertae sedis [Simoglou και Dioli, 2017].  

Το είδοσ Eurydema eckerleini είναι ενδθμικό ςτθν Κριτθ και τθν Ρελοπόννθςο [Josivov 
και Simov, 2006], κακϊσ ζχει γίνει αναφορά και ςτθν Τουρκία [Rider, 2006]. Το είδοσ αυτό 
μαηί με τα είδθ Eurydema spectabilis (Horváth, 1882) και Eurydema ventralis (Kol.), φαίνεται 
να ςυνυπάρχουν ςτθν Ελλάδα, όπου καταλαμβάνουν 3 διαφορετικά περιβαλλοντικά 
ενδιαιτιματα (ecological niches). Το E. eckerleini είναι μονοφάγο με μοναδικό ξενιςτι τθν 
κάππαρθ (Capparis spinosa). To E. spectabilis ζχει καταγραφεί ςε φυτά όπωσ: Crambe 
maritima (Brassicaceae), Salsola kali (Amaranthaceae) και Sinapis arvensis (Brassicacea). Το 
E. ventralis είναι το πιο κοινό και διαβιεί ςε κιπουσ και καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ με 
κραμβοειδι (Brassicaceae) [Simoglou και Dioli, 2017]. 

Το είδοσ E. eckerleini, παρατθρικθκε να ζχει πραγματοποιιςει εκτεταμζνεσ 
προςβολζσ ςε φυτά κάππαρθσ ςτα νθςιά τθσ Τινου και τθσ Σφρου, ςφμφωνα με τουσ 
Simoglou και Dioli (2017). Τα ςυμπτϊματα ιταν χλωρωτικά ςτίγματα ςτο φφλλωμα, ωσ 
αποτζλεςμα από τθ μφηθςθ των χυμϊν από το παρζγχυμα. Τα υπόλευκα ςτίγματα, 
προοδευτικά ζδιναν τθ ςυνολικι εικόνα των ςοβαρά προςβεβλθμζνων φυτϊν, που είχαν 
μια χλωμι κίτρινθ απόχρωςθ. 

Το ςϊμα του ζχει οβάλ ςχιμα, είναι επίμθκεσ και γυαλιςτερό, το νϊτον (dorsum) 
είναι μαφρο με πορτοκαλί-κόκκινα ςχιματα. Οι κεραίεσ, το ρφγχοσ (rostrum) και τα πόδια 
είναι μαφρα, ςυμπεριλαμβανομζνων των τροχαντιρων και των ιςχίων. Θ κεφαλι με ηυγό με 
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δφο ζντονεσ κοιλότθτεσ. Οι οφκαλμοί είναι ςτρογγυλεμζνοι και ςυνεχόμενα προσ τα 
εμπρόσ. Το ρφγχοσ (rostrum) φκάνει το μεταϊςχίο (metacoxae). Το πρόνωτο με γωνίεσ με 
ζνα μικρό άκρο. Πλο το ςϊμα είναι κυρίωσ κόκκινο-πορτοκαλί ςαν μεγάλθ επιμικθσ 
διάμεςθ λωρίδα. Το υπόλοιπο είναι καλυμμζνο με δφο εμπρόςκια και τζςςερα οπίςκια 
μαφρα ςτίγματα, ι μόνο από δφο μεγάλα μαφρα ςτίγματα. Ο κυρεόσ (scutellum) είναι 
μαφροσ, το κυρτό (convex) εμπρόςκιο με θμιγωνιϊδεσ κόκκινο ςτίγμα, ςε ςχιμα τόξου με 
διευρυμζνθ βάςθ και με ζνα τριγωνικό άκρο που αντιςτοιχεί ςε ολόκλθρθ τθν κορυφι  του 
κυρεοφ. Τα θμιζλυτρα είναι κόκκινα με μαφρα ςτίγματα, ο γόμφοσ (clavus) εντελϊσ μαφροσ, 
θ μεμβράνθ (corium) με ζνα κεντρικό μαφρο ςτίγμα και ςτθ ςυνζχεια ζνα μικρότερο. Θ 
εςωτερικι μεμβράνθ (esocorium) με ζνα μεςαίο υπο-ορκογϊνιο μαφρο ςτίγμα. Θ 
μεμβράνθ μαφρθ με μπλε ανταφγειεσ (Εικόνα 10) [Simoglou και Dioli, 2017].  

Συχνά ςυγχζεται με άλλα είδθ του γζνουσ Eurydema, τα E. spectabilis και E. ventralis, 
λόγω τθσ παρόμοιασ μορφολογίασ τουσ (Εικόνα 11). Διακρίνεται από τα μεγαλφτερου 
μεγζκουσ μαφρα ςτίγματα που φζρει ςτα κορυφαία τμιματα τθσ μεμβράνθσ (corium), 
ςυγκριτικά με το είδοσ Eurydema spectabilis. Το είδοσ E. eckerleini, όπωσ και όλα τα είδθ τθσ 
οικογζνειασ Pentatomidae, είναι θμιμετάβολο και περνάει από το ςτάδιο του ωοφ, 5 
νυμφικά ςτάδια και τζλοσ το ςτάδιο του ακμαίου. Το κθλυκό εναποκζτει ωοκεςίεσ των 12 
ωϊν [Benedek, 1968] ςε ςειρζσ ανά ηεφγθ (Εικόνα 12).  

 

 

Εικόνα 10: Ακμαίο άτομο του είδουσ Eurydema eckerleini 
(Simoglou και Dioli, 2017) 
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1.6. Yπεροικογζνεια Pyrrhocoroidea 

Θ υπεροικογζνεια Pyrrhocoroidea ςυςχετίηεται ςτενά με τθν υπεροικογζνεια 
Lygaeoidea και είχε τοποκετθκεί ςτο παρελκόν, από πολλοφσ ςυγγραφείσ ωσ 
υποοικογζνεια τθσ οικογζνειασ Lygaeidae. Αναγνωρίςτθκε ωσ ξεχωριςτι υπεροικογζνεια 
από τουσ Amyot και Serville το 1843, χωριηόμενθ ςε δφο ομάδεσ, τθν ‘Pyrrhocorides’ και τθν 
‘Largides’. Αυτζσ οι δφο ομάδεσ,  ςφμφωνα με τθν άποψθ που ζγινε δεκτι και κακιερϊκθκε 
από τον Schaefer, το 1964, αποτζλεςαν τισ δφο οικογζνειεσ τθσ υπεροικογζνειασ και 
ονομάηονται ςιμερα: 

 Pyrrhocoridae και 

 Largidae                                                                                                          [Rodertson, 2004] 

Εικόνα 11: Ακμαία των ειδϊν a) E. spectabilis, b) E. eckerleini, c)  E. ventralis 
(Simoglou και Dioli, 2017) 

Εικόνα 12: Ωοκεςία είδουσ Eurydema sp. 
(https://www.iberia-natur.com/en/insekten/wanzen.html) 
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Στθν υπεροικογζνεια Pyrrhocoroidea περιλαμβάνονται είδθ που είναι κυρίωσ 
φυτοφάγα, άλλα κάτω από διαφορετικζσ ςυνκικεσ μποροφν να γίνουν ςαπροφάγα. Σε 
υψθλοφσ δε πλθκυςμοφσ, μποροφν να αποτελζςουν ςθμαντικοφσ εχκροφσ καλλιεργειϊν. 

 

1.6.1. Oικογζνεια Pyrrhocoridae 

Θ οικογζνεια αυτι, είναι μία από τισ μικρότερεσ οικογζνειεσ τθσ τάξθσ των Hemiptera 
και περιλαμβάνει πάνω από 446 είδθ, τα οποία κατατάςςονται ςε 46 γζνθ παγκοςμίωσ. Τα 
άτομα τθσ οικογζνειασ χαρακτθρίηονται από το μεγάλο εφρωςτο ςϊμα, με τθ φωτεινότερθ 
ςε χρϊμα  μεμβράνθ χωρίσ προςάρτθμα, θ μεμβράνθ με τουλάχιςτον 4 και το μζγιςτο 5 
νεφρα. Κυριαρχεί ο κόκκινοσ-μαφροσ χρωματιςμόσ, ωςτόςο υπάρχουν και είδθ με καφζ-
μαφρο και μπεη-μαφρο χρωματιςμό (Εικόνα 13). Θ πλειονότθτα των μελϊν τθσ είναι 
φυτοφάγα [Chandra et al., 2015]. 

 

 

 

 

1.6.1.1. Σο είδοσ Pyrrhocoris apterus  

Το είδοσ Pyrrhocoris  apterus (L., 1758), γνωςτό και ωσ «red firebug» ι  «firebug» είναι 
ζνα από τα πιο κοινά είδθ τθσ οικογζνειασ Pyrrhocoridae που ςυναντϊνται ςτθν Ευρϊπθ. 
Ζχει καταγραφεί ςε περιοχζσ που εκτίνονται από τισ ακτζσ τουσ Ατλαντικοφ ωκεανοφ ςτθν 
Ευρϊπθ ζωσ και τθν βορειοδυτικι Κίνα, τισ Θ.Ρ.Α, τθν Κεντρικι Αμερικι και τθν Ινδία. 
Ρρόςφατα ζγινε και αναφορά υψθλϊν πλθκυςμϊν, ςτισ βόρειεσ περιοχζσ του Θνωμζνου 
Βαςιλείου. Τρζφεται με ξθροφσ ϊριμουσ ςπόρουσ και φφλλα από ζνα μεγάλο εφροσ 
ξενιςτϊν όπωσ φυτά τθσ οικογζνειασ Malvaceae (μολόχα), λινάρι, λάιμ και μθλοειδι. Επίςθσ 
ζχουν αναφερκεί και περιπτϊςεισ κιρευςθσ άλλων ειδϊν εντόμων και κανιβαλιςμοφ 
[Hodgson, 2008; Socha, 1993]. 

Εικόνα 13: Μορφολογία των ειδϊν τθσ οικογζνειασ Pyrrhocoridae 
(http://www.pbase.com/tmurray74/image/133600814, 

http://www.pbase.com/albert_noorlander/image/152693053, 
https://sites.google.com/site/insectsoftasheteroptera/suborder-heteroptera/pyrrhocoridae-cotton-

stainers, https://bugguide.net/node/view/896523) 

 

http://www.pbase.com/albert_noorlander/image/152693053
https://sites.google.com/site/insectsoftasheteroptera/suborder-heteroptera/pyrrhocoridae-cotton-stainers
https://sites.google.com/site/insectsoftasheteroptera/suborder-heteroptera/pyrrhocoridae-cotton-stainers
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Πςον αφορά τθ μορφολογία του, ζχει μικοσ 6,5-12 mm και χαρακτθρίηεται από 
κόκκινο χρωματιςμό ςϊματοσ, που εναλλάςςεται με μαφρουσ ςχθματιςμοφσ. Είναι 
αξιοςθμείωτο ότι το ςυγκεκριμζνο είδοσ παρουςιάηει διμορφιςμό ςτισ πτζρυγεσ, ακόμθ και 
μεταξφ των ατόμων του ίδιου πλθκυςμοφ. Οι δφο τφποι είναι: ο ‘macropterous’, με μακριζσ 
πτζρυγεσ και ο ‘brachypterous’, με βραχείεσ πτζρυγεσ. Ζτςι μζςα ςε ζναν πλθκυςμό μπορεί 
να ςυνυπάρχουν άτομα και με  τισ δφο μορφζσ πτερφγων [Gyuris et al., 2010]. 

Το είδοσ αυτό ολοκλθρϊνει το βιολογικό του κφκλο ςε 7 ςτάδια. Από το ωό περνά ςτο 
1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο νυμφικό ςτάδιο και τζλοσ ςτο ςτάδιο του ακμαίου (Εικόνα 14). Κάκε 
γενιά ηει για 2 ζωσ 3 μινεσ, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ. Θ αναπαραγωγι 
διαρκεί από τον Απρίλιο ζωσ το Μάιο. Τα ακμαία μποροφν να διατθριςουν τθ κζςθ 
ςφηευξθσ από 12 ϊρεσ ζωσ 7 θμζρεσ, φαινόμενο το οποίο οφείλεται ςτον ανταγωνιςμό του 
αρςενικοφ προσ τα άλλα αρςενικά άτομα, ϊςτε να μθν πλθςιάηουν και αναπαραχκοφν με 
το δικό του κθλυκό άτομο. Κάκε κθλυκό γεννά 40 -80 ωά. Τα ωά που κα προκφψουν από τθ 
ςφηευξθ, είναι υπόλευκου χρϊματοσ, ςτρογγυλά προσ ωοειδι και μοιάηουν με πζρλεσ  
(Εικόνα 15) και ςταδιακά κα μετατραποφν ςε κίτρινα-πορτοκαλί λίγο πριν εκκολαφκοφν. 
Εναποτίκενται ομαδικά χωρίσ κάποιο χαρακτθριςτικό ςχθματιςμό ωοκεςίασ [Schӧfl και 
Taborsky, 2002; Hodgson, 2008]. 

 

 

 

 

Εικόνα 14: Τα νυμφικά και το ακμαίο ςτάδιο του είδουσ P. apterus 
(Smykal V. et al, 2014) 
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1.7. Ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ εντομολογικϊν εχκρϊν  

Ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ ι διαχείριςθ εχκρϊν (Integrated Pest Management, 
IPM) είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ των πλθκυςμϊν των βλαβερϊν για τα φυτά 
οργανιςμϊν που χρθςιμοποιεί όλεσ τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ και μεκόδουσ με ζνα 
ςυνδυαςμζνο τρόπο, ϊςτε θ πυκνότθτα του πλθκυςμοφ τουσ να ςυγκρατείται ςε επίπεδα 
κατϊτερα από εκείνα που κα μποροφςαν να προκαλζςουν οικονομικι ηθμιά ςτθν 
καλλιζργεια. 

Ωςτόςο για να καταςτεί αποτελεςματικι θ ολοκλθρωμζνθ θ αντιμετϊπιςθ ενόσ 
εντομολογικοφ εχκροφ κα πρζπει να πλθροφνται οριςμζνεσ προχποκζςεισ [Τηανακάκθσ και 
Κατςόγιαννοσ, 2003+. Οι βαςικότερεσ είναι: α) θ γνϊςθ τθσ βιολογίασ του εντόμου και τθσ 
καλλιζργειασ, β) θ παρακολοφκθςθ τθσ πυκνότθτασ του πλθκυςμοφ, γ) ο κακοριςμόσ ορίου 
ανεκτισ πυκνότθτασ και δ) του ορίου επζμβαςθσ. 

Σε ζνα πρόγραμμα ολοκλθρωμζνθσ αντιμετϊπιςθσ, το φάςμα των τεχνικϊν που 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν είτε ςυνδυάηοντασ είτε εναλλάςςοντασ τα χθμικά 
εντομοκτόνα, είναι ευρφ. Συμπεριλαμβάνει χθμικζσ, βιολογικζσ, βιοτεχνολογικζσ, 
τεχνολογικζσ μεκόδουσ και καλλιεργθτικά μζτρα, κακϊσ και εφαρμογι ρυκμιςτϊν 
ανάπτυξθσ και  γενετικι τροποποίθςθ των εχκρϊν.  

 Χθμικζσ μζκοδοι: Ρεριλαμβάνουν τθν εφαρμογι ςυνκετικϊν εντομοκτόνων. Οι 4 
κφριεσ ομάδεσ εντομοκτόνων που εφαρμόηονται είναι οι εξισ:  

 οργανοφωςφορικά (π.χ. chlorpyriphos, diazinon, malathion) 

 πυρεκρινοειδι (π.χ. deltamethrin, a-cypermethrin) 

 καρβαμιδικά (π.χ. carbaryl) 

 νεονικοτινοειδι (π.χ. imidacloprid)                                                              [Thacker, 2016] 

Εικόνα 15: Ωά του είδουσ P. apterus, ςε τρυβλίο 
(φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 
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 Βιολογικζσ μζκοδοι: Θ βιολογικι καταπολζμθςθ περιλαμβάνει τθ χριςθ 
αρπακτικϊν, παραςιτοειδϊν και μικροβιακϊν ςκευαςμάτων (π.χ. βακτθριακά ςκευάςματα 
με Bacillus thurigiensis subsp. israeliensis). Οι μαηικζσ εξαπολφςεισ φυςικϊν εχκρϊν 
(αρπακτικϊν και παραςιτοειδϊν) ζχουν πολφ ικανοποιθτικά αποτελζςματα (ειδικά ςτθν 
περίπτωςθ των κερμοκθπιακϊν καλλιεργειϊν). Ζνασ άλλοσ τρόποσ ειςαγωγισ 
παραςιτοειδϊν ςε μια καλλιζργεια και διατιρθςισ του πλθκυςμοφ τουσ, είναι μαηί με τθ 
διατιρθςθ φυτϊν δεξαμενϊν (banker plants). Τα φυτά αυτά αποτελοφν ξενιςτζσ εντόμων 
(αφίδων κυρίωσ), τα οποία είναι εναλλακτικοί ξενιςτζσ του βιολογικοφ παράγοντα (του 
παραςιτοειδοφσ), που κζλει να διατθριςει ο παραγωγόσ, δεν αποτελοφν όμωσ εχκροφσ τθσ 
εκάςτοτε καλλιζγειασ. 

 Φυςικζσ μζκοδοι: περιλαμβάνουν τθ χριςθ εντομοκτόνων φυτικισ προζλευςθσ 
(π.χ. αηαδιραχτίνθ) και αικζριων ελαίων. Πςον αφορά τα ςκευάςματα φυτικισ προζλευςθσ, 
κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο ςκευάςματα με δραςτικζσ ουςίεσ που προζρχονται από φυτά, 
όπωσ θ αηαδιραχτίνθ από το δζνδρο Νeem (Azadirachta indica Juss.), που είναι ενδθμικό 
ςτθν Ινδία και το πφρεκρο, από  τα άνκθ του φυτοφ Χρυςάνκεμο (Chrysanthemum 
cinerariifolium (L.) (οικ. Asteraceae)). Επίςθσ υπάρχει και μια ςειρά άλλων εκχυλιςμάτων 
που φαίνεται ότι ζχουν εντομοκτόνο δράςθ και είναι γνωςτά ωσ αικζρια ζλαια. Μποροφν 
να εξαχκοφν από τα φφλλα, τουσ ςπόρουσ και τα άνκθ ενόσ αρικμοφ φυτικϊν ειδϊν (με 
μεκόδουσ εκχφλιςθσ) και τα περιςςότερα από  αυτά τα ζλαια είναι εξαιρετικά πτθτικά. Ζνα 
παράδειγμα αποτελεί το αικζριο ζλαιο από το φυτό Μελιά (Melia azedarach L.). 

 Βιοτεχνολογικζσ μζκοδοι:  

 Διαγονιδιακά φυτά: Θ πρϊτθ διαγονιδιακι καλλιζργεια που ζλαβε ζγκριςθ 
εμπορικισ διάκεςθσ ςτισ ΘΡΑ ιταν θ τομάτα Flavr Savr, το 1993, θ οποία δθμιουργικθκε με 
τθ μεταφορά ενόσ γονιδίου που προζρχεται από το βακτιριο Escherichia coli με  τθ  
βοικεια του Agrobacterium. Από αυτι τθν πρϊτθ ζγκριςθ, περιςςότερεσ από 50 
διαφορετικζσ διαγονιδιακζσ ποικιλίεσ φυτϊν ζχουν αξιολογθκεί ςτθν Ευρϊπθ και ςτισ ΘΡΑ 
και μερικζσ από αυτζσ ζχουν φτάςει το ςτάδιο τθσ εμπορικισ αξιοποίθςθσ. Τα γονίδια που 
ζχουν ειςαχκεί ςτισ καλλιζργιεσ τροφίμων ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα των προϊόντων, 
τα αγρονομικά χαρακτθριςτικά τουσ και τθν αντοχι ςε εχκροφσ και πακογόνα. Ραράδειγμα 
αντοχισ ςτα ζντομα, αποτελοφν οι ποικιλίεσ καλαμποκιοφ, βάμβακοσ και πατάτασ που 
ζχουν τροποποιθκεί για να εκφράηουν τθ δ ενδοτοξίνθ του Bacillus thurigiensis (Bt) και είναι 
ςιμερα διακζςιμα εμπορικά [Thacker, 2016]. 

 Διαγονιδιακά εντομοφάγα αρπακτικά: Ρραγματοποίθςθ ερευνϊν για τθ 
δθμιουργία εντομοφάγων αρπακτικϊν, τα οποία παρουςιάηουν ανκεκτικότθτα ςε 
παραςιτοκτόνα, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων ςτρατθγικϊν για τον ζλεγχο 
εχκρϊν, χρθςιμοποιϊντασ τόςο παραςιτοκτόνα όςο και αρπακτικά [Thacker, 2016] . 

 Φερομόνεσ: Οι φερομόνεσ είναι χθμικζσ ουςίεσ που βοθκοφν ςτισ ενδο-ειδικζσ 
αλλθλεπιδράςεισ. Ανικουν ςε μια  ομάδα ουςιϊν που καλοφνται ςθμειοχθμικά. Σε ςχζςθ 
με τθν καταπολζμθςθ των εχκρϊν, οι φερομόνεσ που ςχετίηονται με τον εντοπιςμό 
εντόμων του αντίκετου φφλου, είναι αυτζσ που ζχουν λάβει πικανότατα τθ μεγαλφτερθ 
προςοχι. Οι  φερομόνεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με 4 διαφορετικζσ προςεγγίςεισ: 
Ρρϊτον, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν παρακολοφκθςθ των πλθκυςμϊν των ειδϊν 
εχκρϊν. Δεφτερον, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ μαηικι παγίδευςθ του εχκροφ 
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ςτόχου. Τρίτον, για τθν παρεμπόδιςθ ςφηευξθσ και τζταρτον, για τθν προςζλκυςθ των 
ατόμων του πλθκυςμοφ του είδουσ ςτόχου προσ το δόλωμα ςτο οποίο ζχει προςτεκεί 
κάποιοσ τοξικόσ παράγοντασ (παραςιτοκτόνο). Κακϊσ πρόκειται για πτθτικζσ ενϊςεισ, 
ζχουν αναπτυχκεί ειδικζσ μορφζσ τυποποίθςθσ για τθν εμπορικι χριςθ τουσ. Οι κφριεσ 
μορφζσ τυποποίθςθσ που ζχουν αναπτυχκεί τα τελευταία 40  χρόνια περιλαμβάνουν  τισ 
πλαςτικζσ ίνεσ, τισ «νιφάδεσ πολυμερϊν» (laminate flakes), τισ μικροκάψουλεσ και  τουσ 
διαςπορείσ καουτςοφκ ςτουσ οποίουσ ζχει εμποτιςτεί θ φερομόνθ [Thacker, 2016].  

Οι φερομονικζσ παγίδεσ χρθςιμεφουν για τθ ςφλλθψθ εντόμων που προςελκφονται 
από τθ φερομόνθ που απελευκερϊνεται από  τον εξατμιςτιρα τθσ παγίδασ. Δεδομζνου ότι 
τα ζντομα χρθςιμοποιοφν τόςο οπτικά όςο και χθμικά ερεκίςματα ςε πολφ μικρζσ 
αποςτάςεισ μετά τθν προςζγγιςθ ςτθν πθγι του φερομονικοφ ερεκίςματοσ, το ςχζδιο τθσ 
παγίδασ παίηει ςυχνά ςθμαντικό ρόλο. Τα ςθμαντικότερα χαρακτθριςτικά μιασ παγίδασ 
εντόμων είναι το χρϊμα, το μζγεκοσ, το ςχιμα και το φψοσ τοποκζτθςισ τθσ από το ζδαφοσ 
[Thacker, 2016]. 

 Σεχνολογικζσ μζκοδοι: Αφοροφν τθ χριςθ τεχνολογικϊν μζςων όπωσ διαφόρων 
τφπων παγίδων (παγίδεσ χρϊματοσ, κολλϊδεισ, τροφικζσ, νεροφ, αναρροφθτικζσ και 
φερομονικζσ ι θ ανάπτυξθ μοντζλων πρόγνωςθσ ςχετικι με τθν πλθκυςμιακι πορεία των 
εντόμων-εχκρϊν *Λυκουρζςθσ, 1995+. 

 Καλλιεργθτικά μζτρα: Θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει τεχνικζσ όπωσ θ 
θλιοαπολφμανςθ, οι βακιζσ αρϊςεισ, οι ηιηανιοκτονίεσ και θ αμειψιςπορά. Επίςθσ θ 
πρωιμότερθ ι οψιμότερθ καλλιζργεια μιασ φυτείασ, είναι μια τεχνικι για τθν αποφυγι του 
ςυγχρονιςμοφ των μεγαλφτερων πλθκυςμϊν του εντόμου-εχκροφ, με το κατϋεξοχιν 
ευπακζσ ςτάδιο τθσ φυτείασ ι για τθν αφξθςθ τθσ δράςθσ των διαφόρων παραγόντων 
κνθςιμότθτασ [Thacker, 2016]. 

 Ρυκμιςτζσ ανάπτυξθσ: Οι ενϊςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται ςυχνά ςτθν ομάδα των 
χθμικϊν ουςιϊν που είναι γνωςτζσ ωσ «biorational» ςκευάςματα καταπολζμθςθσ εχκρϊν 
(ομάδα που περιλαμβάνει επίςθσ τισ φερομόνεσ και τα μικροβιακά ςκευάςματα). Συνικωσ 
πρόκειται για ορμόνεσ ζκδυςθσ, μιμθτικά τθσ νεανικισ ορμόνθσ και αναςτολείσ 
βιοςφνκεςθσ τθσ χιτίνθσ. Ζνα παράδειγμα αποτελεί θ δραςτικι ουςία fenoxycarb, που δρα 
ωσ μιμθτικό τθσ νεανικισ ορμόνθσ και εφαρμόηεται ςε διάφορα Ομόπτερα, Λεπιδόπτερα, 
Δίπτερα, Δικτυόπτερα και Κολεόπτερα *Thacker, 2016]. 

 

1.7.1. Ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ Ετεροπτζρων 

Πςον αφορά τθ ςειρά Pentatomomorpha τθσ τάξθσ Heteroptera, θ μεγαλφτερθ 
μελζτθ για τθν ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ παγκοςμίωσ, ζχει πραγματοποιθκεί για είδθ 
τθσ οικογζνειασ Pentatomidae. Ριο ςυγκεκριμζνα το είδοσ N.  viridula, αποτελεί αντικείμενο 
ζρευνασ ςε πολυάρικμα πειράματα αξιολόγθςθσ χθμικϊν ουςιϊν, μικροβιακϊν 
ςκευαςμάτων και αρπακτικϊν ι παραςιτοειδϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ των Pentatomidae. 
Αυτό διότι πρόκειται για ζναν εχκρό που ςυναντάται πολφ ςυχνά και ςε ζνα μεγάλο εφροσ 
φυτϊν-ξενιςτϊν ανά τον κόςμο. Ωςτόςο ζχουν πραγματοποιθκεί ζρευνεσ και ςε άλλα είδθ 
τθσ ίδιασ οικογζνειασ, όπωσ παραδείγματοσ χάρθ τα είδθ Bagrada hilaris (Burmeister) 
(Hemiptera: Pentatomidae), Acrosternum hilare (Say) (Hemiptera: Pentatomidae) και  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Burmeister
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Euschistus spp. Αρκετά μεγάλθ ζμφαςθ ζχει δοκεί ςτα μζςα βιολογικισ αντιμετϊπιςθσ, 
ςτθν προςπάκεια μείωςθσ ι και αποφυγισ των ςυμβατικϊν φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων. 

Στθν Ελλάδα, θ βιολογικι αντιμετϊπιςθ των Ετεροπτζρων ςε ςυγκεκριμζνεσ 
καλλιζργειεσ όπωσ τα μικρόκαρπα,  δεν είναι ιδιαίτερα εφαρμοςμζνθ, κακϊσ υπάρχουν 
πολφ λίγα βιολογικά φυτοπροςτατευτικά ςκευάςματα, τα οποία ζχουν ζγκριςθ 
κυκλοφορίασ από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και αυτά με ευρφ 
φάςμα δράςθσ. Αυτό αποτελεί ςοβαρό κζμα για νζεσ βιολογικζσ καλλιζργειεσ με 
προοπτικι, που αντιμετωπίηουν προβλιματα με τα Ετερόπτερα, όπωσ θ καλλιζργεια του 
γκότηι-μπζρρυ και άλλων μικροκάρπων. Στον κατάλογο του Υπουργείου, μζχρι ςιμερα (με 
τελευταία ενθμζρωςθ ςτισ 26/9/2018), υπάρχουν διακζςιμεσ οι εξισ δραςτικζσ ουςίεσ 
εντομοκτόνων για καλλιζργειεσ μικροκάρπων (Ρίνακασ 1) 
(http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx): 

 

 

Καλλιέργεια Δραςτική ουςία 

Μύρτιλλο Spinosad 

Fatty acid potassium salt 

Βατόμουρο (μαύρο, κόκκινο) Spinosad 

Metarhizium anisopliae var. anisopliae strain F52 

Σμέουρο Spinosad 

Fatty acid potassium salt 

Metarhizium anisopliae var. anisopliae strain F52 

Ιπποφαέσ - 

Γκότζι-μπέρρυ - 

Ρίνακασ 1: Εγκεκριμζνεσ δραςτικζσ ουςίεσ εντομοκτόνων ανά καλλιζργεια 

 

Ραρακάτω αναλφονται διάφορεσ μζκοδοι ολοκλθρωμζνθσ αντιμετϊπιςθσ που 
χρθςιμοποιοφνται ιδθ ςε διάφορεσ χϊρεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των Eτεροπτζρων. 

 

 Χθμικζσ μζκοδοι:  

Για τθ χθμικι αντιμετϊπιςθ των Ετεροπτζρων, χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ μθ 
εκλεκτικζσ δραςτικζσ ουςίεσ με ευρφ φάςμα δράςθσ, όπωσ τα πυρεκρινοειδι και τα 
νεονικοτινοειδι. Ζνα παράδειγμα αποτελεί θ χριςθ τθσ δραςτικισ ουςίασ deltamethrin για 
τθν καταπολζμθςθ του είδουσ N. viridula, ςε καλλιζργειεσ ςόγιασ ςτθν Αυςτραλία *Knight 
και Gurr, 2007; McPherson, 2018]. 

http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx
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 Βιολογικζσ μζκοδοι:  
 
 Αρπακτικά: Στθ διεκνι βιβλιογραφία ζχουν αναφερκεί είδθ εντόμων που είναι 

αρπακτικά των Ετεροπτζρων, και κυρίωσ του είδουσ N. viridula. Οι Schaefer και Panizzi 
(2000) ζχουν καταγράψει αρπακτικά του παραπάνω είδουσ, που τρζφονται με ωά, τα: 
Solenopsis invicta (Buren) (Hymenoptera: Formicidae) και Pheidole megacephala (Fabricius) 
(Hymenoptera: Formicidae). Ακόμθ οι Ragsdale et al. (1981), ζχουν αναφζρει άλλο ζνα 
αρπακτικό ωϊν, το είδοσ Geocoris punctipes (Say) (Hemiptera: Geocoridae).Επιπλζον, ζχουν 
αναφερκεί αρπακτικά που τρζφονται με νφμφεσ ι/και ακμαία άτομα και κα μποροφςαν να 
χρθςιμοποιθκοφν ωσ μζςο βιολογικισ καταπολζμθςθσ. Τα είδθ είναι τα εξισ: Arilus 
cristatus (L.) (Hemiptera: Reduviidae), Sinea spinipes (Herrich-Schaeffer) (Hemiptera: 
Reduviidae), Zelus cervicalis (Stal) (Hemiptera: Reduviidae), Euthyrhynchus floridanus (L.) 
(Hemiptera: Pentatomidae) και Podisus maculiventris (Say) (Hemiptera: Pentatomidae).  

 Παραςιτοειδι: Σθμαντικζσ προςπάκειεσ για τθν εγκατάςταςθ παραςιτοειδϊν του 
είδουσ N. viridula, πραγματοποιοφνται παγκοςμίωσ, με τθ μζκοδο των μαηικϊν 
εξαπολφςεων κυρίωσ. Ρρογράμματα ςτθ Χαβάθ και τθν Αυςτραλία κατάφεραν τθν επιτυχι 
εγκατάςταςθ του παραςιτοειδοφσ ωϊν, Trissolcus basalis (Wollaston) (Hymenoptera: 
Scelionidae). Τα παραςιτοειδι ωϊν Telenomus gifuensis (Ashmead) (Hymenoptera: 
Scelionidae), και Telenomus podisi (Ashmead) (Hymenoptera: Scelionidae), αποτελοφν κοινά 
παραςιτοειδι των Pentatomidae ςτθν Ιαπωνία και τθ Βόρειο Αμερικι αντίςτοιχα [Jones, 
1988; Schaefer και Panizzi, 2000]. 

 Επίςθσ τα παραςιτοειδι ακμαίων Trichopoda pennipes (F.) (Diptera: Tachinidae) και T. 
pilipes (F.) (Diptera: Tachinidae) απελευκερϊκθκαν μαηικά, ωσ μζροσ του ίδιου 
προγράμματοσ, αλλά κατάφεραν να εγκαταςτακοφν μόνο ςτθ Χαβάθ. Τα είδθ Trissolcus 
basalis (παραςιτοειδζσ ωϊν) και Trichopoda pennipes χρθςιμοποιοφνται και ςτισ Θ.Ρ.Α., 
ωςτόςο το N. viridula ςυνεχίηει να αποτελεί εχκρό υψίςτθσ ςθμαςίασ, όπου το εφροσ του 
επικαλφπτεται με το εφροσ εκείνων που προςβάλλουν τθ ςόγια και άλλεσ ευαίςκθτεσ 
καλλιζργειεσ.  Το Eutrichopodopsis nitens (Blanchard) (Diptera: Tachinidae) είναι ζνα πολφ 
ςθμαντικό παραςιτοειδζσ του N. viridula ςτθ Βραηιλία και οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ 
Αργεντινισ και το Trichopoda giacomelli (Blanchard) (Diptera: Tachinidae) εμφάνιςε 
παραςιτιςμό ζωσ και  100%, ςτα ακμαία του είδουσ N. viridula [Jones, 1988]. 

 Εντομοπαραςιτικοί Νθματϊδεισ: Μια ακόμθ κατθγορία οργανιςμϊν που κα 
μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ παράγοντεσ βιολογικισ αντιμετϊπιςθσ, είναι οι 
εντομοπαραςιτικοί νθματϊδεισ.  Νθματϊδεισ που ανικουν ςτο γζνοσ Steinernema, ιδθ 
χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιμετϊπιςθ φυτοφάγων εντόμων και κυκλοφοροφν ςτο 
εμπόριο, όπωσ τα είδθ Steinernema carpocapsae (Weiser) (Rhabditida: Steinernemidae) και 
Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernemidae). Ζρευνεσ που ζχουν 
πραγματοποιθκεί παγκοςμίωσ, για τθν αποτελεςματικότθτα διαφόρων ειδϊν του γζνουσ 
Steinernema, ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ Ετεροπτζρων, ζχουν δϊςει ικανοποιθτικά 
αποτελζςματα. Ζνα παράδειγμα αποτελοφν τα πειράματα που πραγματοποιικθκαν ςτθ 
Γεωργία για τθν αντιμετϊπιςθ του είδουσ Halyomorpha halys που αποτελοφςε ςθμαντικό 
εχκρό ςε καλλιζργειεσ φουντουκιοφ. To είδοσ S. carpocapsae, ιταν το πιο αποτελεςματικό, 
με κνθςιμότθτα ζωσ 82.4% ςε νφμφεσ 3θσ θλικίασ και ζωσ 65.3% ςε ακμαία άτομα [Gorgadze 
et al., 2017]. Επίςθσ ςτθν Τουρκία ζχουν εφαρμοςτεί τα είδθ Heterorhabditis bacteriophora 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Blanchard_(auktor)
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(Poinar) (Rhabditida: Heterorhabditidae), και S. carpocapsae  για τθν αντιμετϊπιςθ του 
είδουσ Eurygaster maura (L.) (Hemiptera: Pentatomidae) με κνθςιμότθτα ζωσ και 95%  ςε 
ακμαία [Kepenekci, 2004]. 

 Μικροβιακά ςκευάςματα: Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, μετά από παρατθριςεισ, 
απομονϊκθκαν εντομοπακογόνοι μικροοργανιςμοί που προςβάλλουν και τα Ετερόπτερα. 
Ακολοφκθςαν πειράματα  για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ, και ςιμερα 
κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο και χρθςιμοποιοφνται για τθν καταπολζμθςθ των Ετεροπτζρων 
ςε πολλζσ χϊρεσ του κόςμου, αλλά και ςτθν Ελλάδα για ςυγκεκριμζνεσ καλλιζργειεσ 
(βατόμουρο, ςμζουρο). Δφο παραδείγματα αποτελοφν οι μφκθτεσ Metarhizium anisopliae 
(Sorokin) και Beauveria bassiana (Vuill.), που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο και ωσ 
μεμονωμζνοι ςε ςκευάςματα και ωσ ςκευάςματα με τον ςυνδυαςμό και των δφο ειδϊν. Για 
τουσ ςυγκεκριμζνουσ μφκθτεσ ζχουν πραγματοποιθκεί πειράματα για Ετερόπτερα, ιδθ από 
τθ δεκαετία του 1980. Ριο ςυγκεκριμζνα, πραγματοποιικθκαν πειράματα αγροφ ςτισ 
Φιλιππίνεσ, για το είδοσ Scotinophara coarctata (Fabricius) (Hemiptera: Pentatomidae), που 
αποτελεί ςθμαντικό εχκρό ςε καλλιζργειεσ ρυηιοφ [Rombach et al., 1986]. Ακόμθ ζχουν 
πραγματοποιθκεί πειράματα αγροφ τθ δεκαετία του 1990,  ςτθ Βραηιλία, για τα είδθ N. 
viridula, Piezodorus guildinii και Euschistus heros (Hemiptera: Pentatomidae), που 
αποτελοφν ςθμαντικοφσ εχκροφσ ςε καλλιζργειεσ ςόγιασ. 

Ακόμθ, το εντομοπακογόνο βακτιριο Chromobacterium subtsugae sp. nov. (strain 
PRAA4-1(T)), είναι ζνα νζο βακτθριακό ςτζλεχοσ, αρνθτικό κατά Gram, που απομονϊκθκε 
το 2007 από τουσ Martin et al., από δείγμα εδάφουσ από τθν περιοχι Μζριλαντ, Θ.Ρ.Α. 
Εμφάνιςε υψθλι τοξικότθτα ςε οριςμζνα είδθ εντόμων, ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
είδουσ N. viridula και ζπειτα από δοκιμζσ, θ εταιρία Marrone Bio Innovations (MBI), 
κυκλοφόρθςε βακτθριακό ςκεφαςμα με το ςυγκεκριμζνο ςτζλεχοσ με τθν εμπορικι 
ονομαςία Grandevo® [Lacey et al., 2015]. 

 Εκχυλίςματα φυτϊν και φυτικζσ δραςτικζσ ουςίεσ: Τα τελευταία χρόνια εταιρείεσ 
αγροχθμικϊν ζχουν εςτιάςει τθ μελζτθ ςε φυςικά προϊόντα για τθν ανάπτυξθ νζων 
εντομοκτόνων [Dayan et al., 2009]. Θ ανακάλυψθ δραςτικϊν ουςιϊν που είναι εκλεκτικζσ 
και λιγότερο επίμονεσ, κα είναι επωφελισ τόςο για το περιβάλλον όςο και για τουσ 
καταναλωτζσ των γεωργικϊν προϊόντων, όμωσ αν και φυςικά προϊόντα δεν μπορεί 
αυτομάτωσ να υποτεκεί ότι είναι ακίνδυνα. Άγρια φυτά μποροφν να παρζχουν επαρκι 
προςταςία κατά των φυτοφάγων εντόμων από μια «ομπρζλα»  χθμικϊν ενϊςεων, οι οποίεσ 
μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθν προςταςία ευπακϊν καλλιεργοφμενων φυτϊν και 
αποτελοφν τθ βάςθ για αποτελεςματικά και περιβαλλοντικά αςφαλι βιολογικά 
εντομοκτόνα. Στθ φφςθ υπάρχουν πολλά φυτά με εντομοκτόνεσ ιδιότθτεσ μερικά από τα 
οποία είναι τα: Melia azedarach (L.) (Sapindales: Meliaceae) , Azadirachta indica, Ailanthus 
altissima (Mill.) (Simarubaceae) και Chrysanthemum cinerariifolium. 

 Το δζνδρο M. azedarach, γνωςτό ωσ Ρερςικι παςχαλιά, ζχει αναγνωριςτεί από καιρό 
για τισ εντομοκτόνεσ ιδιότθτεσ του, αλλά δεν ζχει αναλυκεί πολφ καλά. Εκχυλίςματα 
καρπϊν του δζντρου M. azedarach προκαλοφν διάφορεσ επιπτϊςεισ ςτα ζντομα, όπωσ 
αντιδιατροφικζσ, κακυςτζρθςθ τθσ ανάπτυξθσ, μειωμζνθ γονιμότθτα, διαταραχζσ ςτθν 
ζκδυςθ, μορφογενετικά ελαττϊματα και αλλαγζσ ςτθν ςυμπεριφορά [Banchio et al., 2003]. 
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Το δζνδρο A. indica, γνωςτό και ωσ δζνδρο Neem, ανικει ςτθν οικογζνεια Meliaceae 
και είναι ςυγγενζσ είδοσ με το είδοσ M. azedarach. Κατάγεται από τθν Ινδία και πρόκειται 
για φυτό με γνωςτζσ φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ, που χρθςιμοποιείται ςτθ 
φαρμακοβιομθχανία και τθν αρωματοποιία. Θ αηαδιραχτίνθ (azadirachtin), είναι μια από τισ 
δραςτικζσ ουςίεσ που περιζχονται ςτο ζλαιο του φυτοφ (Neem oil) ζπειτα από εκχφλιςθ, 
προζρχεται από τουσ ςπόρουσ του, και ανικει ςτα λιμονοειδι. Ζχει εντομοαπωκθτικι, 
αντιδιατροφικι δράςθ και επθρεάηει τθν ανάπτυξθ και τθν αναπαραγωγι των εντόμων 
[Mordue και Blackwell, 1993+. Το Neem oil κυκλοφορεί ωσ βιολογικό φυτοπροςτατευτικό 
ςκεφαςμα ςε πολλζσ χϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Ελλάδασ. 

Το δζνδρο A. altissima, γνωςτό ωσ βρωμοκαρυδιά, είναι ζνα φυλλοβόλο δζντρο που 
προζρχεται από τθν περιοχι τθσ βορειοανατολικισ και κεντρικισ  Κίνασ. Πταν ςυνκλίβονται 
τα φφλλα και τα άνκθ του, εκπζμπουν μια δυςάρεςτθ οςμι. Θ βρωμοκαρυδιά ζχει ιδθ 
χρθςιμοποιθκεί ςτθν παραδοςιακι ιατρικι ςε πολλά  μζρθ τθσ Αςίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Κίνασ, ενϊ ο φλοιόσ και τα φφλλα χρθςιμοποιοφνται ωσ 
τονωτικά, ςτυπτικά, ανκελμινκικά και αντικαρκινικά. Διαφορετικζσ φυτοχθμικζσ μελζτεσ 
αναφζρουν τθν παρουςία χθμικϊν ενϊςεων, όπωσ καςςινοειδι, αλκαλοειδι, λιπίδια και 
λιπαρά οξζα, πτθτικά και φαινολικζσ ενϊςεισ, φλαβονοειδι και κουμαρίνεσ *De Martino και 
De Feo, 2008]. Επίςθσ ζχει αναφερκεί ότι εκχυλίςματα από A. altissima ζχουν εντομοκτόνεσ 
ιδιότθτεσ. Οι Kraus et. al (1994) αναφζρουν ότι θ αϊλανκίνθ, θ οποία εξιχκθ με μεκανόλθ 
από ςπόρουσ του φυτοφ, αποδείχκθκε ότι είναι ζνα ιςχυρό αντιδιατροφικό και ρυκμιςτισ 
ανάπτυξθσ εντόμων. 

Το φυτό C. cinerariifolium (Χρυςάνκεμο) περιζχει μια επίςθσ αποτελεςματικι 
δραςτικι ουςία, το πφρεκρο, που προζρχεται από τισ αποξθραμζνεσ ανκοκεφαλζσ του. 
Διακζτει ιςχυρι εντομοκτόνο δράςθ και ευρφ φάςμα δράςθσ που καλφπτει και τα 
Ετερόπτερα. 

 Ορυκτά: Ευρζωσ διαδεδομζνθ είναι θ χριςθ ορυκτϊν, που δρουν μθχανικά, 
απωκϊντασ τα ζντομα να τραφοφν ι να ωοτοκιςουν ςτθν επιφάνεια του φυτοφ. Αυτζσ οι 
ουςίεσ δεν παρουςιάηουν εξειδίκευςθ ωσ προσ το ζντομο-εχκρό και χρθςιμοποιοφνται πολφ 
ςυχνά ςε βιολογικζσ καλλιζργειεσ. Τζτοια ορυκτά είναι ο καολίνθσ και ο ηεόλικοσ. 

Ο καολίνθσ είναι ζνα αργιλοπυριτικό ορυκτό, που φςτερα από ειδικι επεξεργαςία με 
τθν οποία αποκτά τθ μορφι ςκόνθσ με λεπτόκοκκθ υφι, γνωςτι και ωσ «κολλοειδισ 
καολινικι ςκόνθ», αποτελεί τθ βάςθ ςτα προγράμματα τθσ βιολογικισ φυτοπροςταςίασ κι 
αυτό γιατί θ κολλοειδισ ςκόνθ του καολίνθ, ψεκαηόμενθ ςτθ φυτικι επιφάνεια, δθμιουργεί 
μία λεπτι άςπρθ κονιϊδθ υδρόφοβθ μεμβράνθ που δρα απωκθτικά ςτουσ ηωικοφσ εχκροφσ 
τόςο για τθ ςίτιςθ, όςο και για τθν εναπόκεςθ των ωϊν. Θ απωκθτικι δράςθ του καολίνθ 
αποδίδεται ςτο γεγονόσ ότι προκαλεί οπτικι ι ςιτικι απόκρουςθ και παρεμβαίνει αρνθτικά 
ςτθ βιοχθμικι αναγνϊριςθ από τον εχκρό, του υπό προςβολι φυτοφ. Βρζκθκε επιπλζον 
πωσ θ κονιϊδθσ αυτι μεμβράνθ παρεμποδίηει τθν προςβολι των φυτϊν και από τα 
διάφορα πακογόνα, αφοφ τα ςπόριά τουσ δε βρίςκουν πρόςφορο για εγκφςτωςθ 
περιβάλλον Είναι αδρανζσ υλικό και δεν αντιδρά με άλλεσ ενϊςεισ. Ζχει ζγκριςθ για ζνα 
ευρφ φάςμα καλλιεργειϊν όπωσ τα φαςόλια, τα τεφτλα, τισ πατάτεσ, τθ μελιτηάνα, τθν 
τομάτα, τθν πιπεριά, τα εςπεριδοειδι, τα γιγαρτόκαρπα, τα πυρθνόκαρπα, τθν ελιά, τισ 
μπανάνεσ, το καλαμπόκι, το βαμβάκι, τα κολοκυνκοειδι, το αμπζλι, τθν καρυδιά, τα 
καλλωπιςτικά φυτά, τθν αραχίδα, τθ ςόγια, τα ςιτθρά, τισ φράουλεσ, τα ηαχαρότευτλα, τα 
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αποκθκευμζνα προϊόντα, τθν αγκινάρα και για πολλά άλλα. Ο κατάλογοσ διευρφνεται 
χρόνο με τον χρόνο. Οι ψεκαςμοί πραγματοποιοφνται με κάλυψθ όλου του φυτοφ. Θ 
χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ ωσ φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ για τθ βιολογικι γεωργία 
πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά ςτον Καναδά το 1998. Σιμερα κυκλοφοροφν τα 
εμπορικά ςκευάςματα Surround® WP που περιζχει 98,8% ι 95% καολίνθ, το Goldround® με 
95%, το M-96-018 Kaolin με 98,8%, το M-97-002 Kaolin με 99,4%, το Μ-99-099 Κaolin με 
99%, το BPLK Kaolin με 100%, το M-97-009 Kaolin με 100% και πολλά άλλα.  

Ο ηεόλικοσ είναι ζνα μικροπορϊδεσ αργυλοπυριτικό ορυκτό. Στο εμπόριο υπάρχει ςε 
μορφι κόκκου και ςε μορφι ποφδρασ. Ο κοκκϊδθσ ηεόλικοσ χρθςιμοποιείται με 
ενςωμάτωςθ ςτο ζδαφοσ για τθ βελτίωςθ τθσ γονιμότθτάσ του ι ωσ βελτιωτικό ςε 
λιπάςματα. Θ ποφδρα ηεόλικου με διάλυςθ ςε νερό, ψεκάηεται ςτα φυτά ωσ μζςο 
φυτοπροςταςίασ. Ο ηεόλικοσ δρα ακριβϊσ όπωσ και ο καολίνθσ, ψεκαηόμενοσ δθλαδι ςτθ 
φυτικι επιφάνεια, δθμιουργεί μία υδρόφοβθ μεμβράνθ που απωκεί τα ζντομα-εχκροφσ να 
τραφοφν και να ωοτοκιςουν. Επίςθσ διακζτει δράςθ εναντίον των πακογόνων 
μικροοργανιςμϊν. Διακζτει ευρφ φάςμα δράςθσ ςτα ζντομα και εφαρμόηεται ςε ζναν 
μεγάλο αρικμό καλλιεργειϊν όπωσ το καλαμπόκι, θ ελιά το αμπζλι, τα ςολανϊδθ και άλλα.  
Οι ψεκαςμοί πραγματοποιοφνται με κάλυψθ όλου του φυτοφ. 

Το κφριο μειονζκτθμα τθσ χριςθσ των παραπάνω ορυκτϊν ςτθ βιολογικι 
καταπολζμθςθ των Ετεροπτζρων, ςτθν περίπτωςθ τθσ καλλιζργειασ μικροκάρπων, είναι ότι 
πριν τθ διακίνθςι τουσ ςτθν  αγορά  απαιτείται πλφςθ για τθν απομάκρυνςθ τθσ ςκόνθσ 
από τθν επιφάνεια των καρπϊν. 

 

1.8. Σo γκότηι-μπζρρυ (Lycium barbarum (L.)) 

 

1.8.1.  Γενικά χαρακτθριςτικά, καλλιζργεια και χριςεισ 

 

Γενικά χαρακτθριςτικά 

Το φυτό γκότηι-μπζρρυ ι λυκόμουρο και ςτθν αγγλικι γλϊςςα goji berry ι  wolfberry  
(Lycium barbarum (L.) (οικ. Solanaceae) είναι φυλλοβόλοσ,  κάμνοσ, με βρϊςιμουσ καρποφσ 
(Εικόνα 16). Θ ονομαςία του γζνουσ Lycium, προζρχεται από τθν περιοχι τθσ νότιασ αρχαίασ 
Ανατολίασ τθσ Λυκίασ. Ο καρπόσ είναι γνωςτόσ ςτισ φαρμακολογικζσ αναφορζσ ωσ Lycii 
fructus, το οποίο ςτα Λατινικά ςθμαίνει «καρπόσ Lycium». Ανικει ςτθν κατθγορία των 
καρποφόρων κάμνων, που ςυμπεριλαμβάνονται τα βατόμουρα ι blackberries (Rubus 
ursinus (Cham. &Schldl.) (οικ. Rosaceae)), τα ςμζουρα ι rusberries (Rubus idaeus (L.) (οικ. 
Rosaceae) και R. occidentalis (L.) (οικ. Rosaceae)) και τα μφρτιλλα ι blueberries (Vaccinium 
sp.). Το γκότηι-μπζρρυ κατάγεται από τθν Αςία και πιο ςυγκεκριμζνα τθν οροςειρά των 
Ιμαλαΐων που βρίςκεται ςτθ Μογγολία και το Θιβζτ. Είναι ικαγενζσ επίςθσ ςτθν περιοχι τθσ 
νότιασ Κίνασ, όπου καλλιεργοφνται τεράςτιεσ εκτάςεισ. Οι δφο πιο κοινοί τφποι είναι το 
Lycium barbarum και το Lycium chinense [Oguz και Erdogan, 2016]. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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Ρρόκειται για ξυλϊδεσ, πολυετζσ φυτό. Τα φφλλα του, ςχθματίηονται ςτο βλαςτό είτε 
ςε εναλλαςςόμενθ διάταξθ είτε ςε δεςμίδεσ, ζχοντασ είτε λογχοειδζσ είτε ωοειδζσ ςχιμα 
ανάλογα τθν ποικιλία. Οι διαςτάςεισ των φφλλων είναι 2-3 εκ. μικοσ επί 3-3,5 εκ. πλάτοσ. 
Τα άνκθ αναπτφςςονται ςε ομάδεσ (από 1 ζωσ 3 άνκθ), ςτισ μαςχάλεσ των φφλλων και είναι 
ακτινόμορφα με 5 πζταλα και χρϊμα ροη ζωσ ανοιχτό μωβ (Εικόνα 17). Θ ανκοφορία 
εμφανίηεται από τον Ιοφνιο ζωσ το Σεπτζμβριο. Ο καρπόσ που παράγει είναι ράγα, μικροφ 
μεγζκουσ (με διάμετρο 1-2 εκ.) με πορτοκαλί-κόκκινο χρωματιςμό και ελλειψοειδζσ ςχιμα. 
Ο αρικμόσ των μοφρων ποικίλει ευρζωσ, βαςιηόμενοσ ςτθν ποικιλία και το μζγεκοσ του 
καρποφ, ο οποίοσ περιζχει 10-60 μικροςκοπικοφσ κίτρινουσ ςπόρουσ. Θ ωρίμανςθ των 
καρπϊν, από τον Ιοφλιο ζωσ τον Οκτϊβριο, ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτοσ, το 
υψόμετρο και το κλίμα τθσ περιοχισ [Oguz και Erdogan, 2016]. 

 

Η καλλιζγεια του γκότηι-μπζρρυ 

Πςον αφορά τθν καλλιζργεια του γκότηι-μπζρρυ, οι πιο διαδεδομζνεσ ποικιλίεσ είναι 
οι: L. barbarum var. auranticarpum  και L. barbarum var. barbarum. Το γκότηι-μπζρρυ 
 καλλιεργείται ευρζωσ ςτθ Νότια και Κεντρικι Ευρϊπθ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 
άνκθςθ και τθν καρποφορία του φυτοφ, είναι το θπειρωτικό κλίμα που ζχει μία περίοδο 
τουλάχιςτον 185 θμερϊν χωρίσ παγετοφσ (αςχζτωσ από το υψόμετρο), κακϊσ επίςθσ και 
διαφορά κερμοκραςιϊν μεταξφ θμζρασ και νφχτασ 15οC κατά τθν περίοδο που 
αποκακίςτανται τα αποκζματα των ριηϊν. Άλλθ προχπόκεςθ είναι μία διάρκεια 3.300 
ωρϊν θλιοφάνειασ ετθςίωσ, που επιτρζπει τθ ςφνκεςθ των αντιοξειδωτικϊν από το φυτό. 

Το L. barbarum  μπορεί να καλλιεργθκεί ακόμθ και ςε περιοχζσ όπου θ βροχόπτωςθ 
κυμαίνεται από 100 ζωσ 700 mm. Ανζχεται τουσ δυνατοφσ ανζμουσ και τα ςταγονίδια τθσ 
κάλαςςασ. Είναι φυτό που προτιμά τισ εφκρατεσ και θλιόλουςτεσ περιοχζσ και τα αλκαλικά 
με καλι ςτράγγιςθ και πλοφςια ςε οργανικι ουςία, εδάφθ. Δεν μπορεί να αναπτυχκεί ςε 
περιοχζσ που επικρατοφν πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (-22οC) ι ανοιξιάτικοι παγετοί όταν 
οι βλαςτοί είναι ακόμθ τρυφεροί. Το εφροσ των κερμοκραςιϊν ςτο οποίο μπορεί να 
επιβιϊςει είναι μεγάλο. Αντζχει από  -15 οC μζχρι +40 οC. Ρροτιμάει μζρθ με θλιοφάνεια τισ 
περιςςότερεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ, ι τουλάχιςτον θμιςκιερά. Μπορεί να αντζξει μζχρι και ςτα 
πιο ξθρά καλοκαίρια. Το εντυπωςιακό είναι ότι κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ,  λόγω 
καφςωνα, ίςωσ να χάςει τα φφλλα του και να μοιάηει ςαν να ξεράκθκε. Αυτό όμωσ δεν 
κρατάει για  πολφ. Μζςα ςε διάςτθμα 7-10 θμερϊν εκπτφςςονται  νζα φυλλάρια, πιο 
ηωντανά και πιο πυκνά. Θ πρϊτθ μικρι παραγωγι αρχίηει από τον δεφτερο χρόνο ενϊ 
μπαίνει ςε πλιρθ παραγωγι από τον τρίτο χρόνο. Αναπτφςςεται πολφ καλά ςε διάφορα 
εδάφθ, από πολφ βαριά, αργιλϊδθ ζωσ αμμϊδθ, με pΘ από 7,0-8,0. Το ςθμαντικό είναι το 
ζδαφοσ να ζχει καλι ςτραγγιςτικι ικανότθτα  και να αερίηεται *οφςςοσ, 2013+. 

 Τα νεαρά φυτά πρζπει να ποτίηονται τακτικά (μια φορά τθν εβδομάδα αν δεν ζχει 
προθγθκεί βροχι). Σε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να ποτίηονται με κατάκλιςθ, αλλά 
ςτάγδθν ι με ακροφφςια, που κα ψεκάηουν το νερό χωρίσ να βρζχεται το φφλλωμα, για τθν 
αποφυγι μυκθτολογικϊν προςβολϊν. Τα φυτά γκότηι-μπζρρυ δεν είναι κακόλου 
απαιτθτικά ςε κρεπτικά ςυςτατικά. Θ χρθςιμοποίθςθ τθσ καλά χωνεμζνθσ κοπριάσ πρζπει 
να είναι μία ςυνικθσ πρακτικι. Επίςθσ πρζπει να εφαρμόηεται μία βαςικι λίπανςθ τθσ 
τάξεωσ 6-6-6 ςτα βαςικά ςτοιχεία άηωτο, φωςφόρο και κάλιο. Σε βιολογικι καλλιζργεια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
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μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κομπόςτ αλλά και κονιορτοποιθμζνα οςτεάλευρα *οφςςοσ, 
2013]. 

Το δυςκολότερο μζροσ τθσ καλλιζργειασ και με το μεγαλφτερο κόςτοσ, είναι θ 
ςυγκομιδι των καρπϊν. Θ ςυγκομιδι γίνεται αποκλειςτικά χειρονακτικά. Αρχίηει από τζλθ 
Ιουνίου-αρχζσ Ιουλίου και φκάνει μζχρι τα τζλθ Σεπτεμβρίου-αρχζσ Οκτωβρίου. Ολόκλθρο 
αυτό το χρονικό διάςτθμα, οι ϊριμοι καρποί ςυγκομίηονται κάκε 2-3 θμζρεσ. Οι κάμνοι 
ζχουν ταυτόχρονθ ανκοφορία και καρποφορία, γεγονόσ που κακιςτά απαραίτθτθ τθ ςυνεχι 
ςυγκομιδι *οφςςοσ, 2013]. 

Στθ χϊρα μασ, οι πρϊτεσ καλλιζργειεσ γκότηι-μπζρρυ ξεκίνθςαν το 2011-2012, όπου 
καταλάμβαναν πολφ μικρζσ εκτάςεισ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., ζωσ το 
2012 οι καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ γκότηι-μπζρρυ, μφρτιλλου και αρϊνιασ ιταν ςχεδόν 
μθδενικζσ (μόλισ 9 ςτρζμματα είχαν καταγραφεί με αρϊνια), ενϊ το 2013 με τα ίδια 
ςτοιχεία είχαν δθλωκεί 316 ςτρζμματα και το 2014 αυτά αυξικθκαν ςε 932 ςτρζμματα. 
Μάλιςτα με τθν τελευταία τροποποίθςθ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, τα 
μικρόκαρπα εντάχκθκαν ςτθ βιολογικι καλλιζργεια. Μάλιςτα ζχουν ιδρυκεί ςυνεταιριςμοί 
παραγωγϊν γκότηι-μπζρρυ ςτθν Κοηάνθ, τθν Κορινκία και άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. 

 

Χριςεισ ςτο εμπόριο 

Οι καρποί του γκότηι-μπζρρυ χρθςιμοποιοφνται εδϊ και 2000 ζτθ ςτθν παραδοςιακι 
κινεηικι ιατρικι.  Από τισ αρχζσ του 21ου αιϊνα, το ενδιαφζρον για τα γκότηι-μπζρρυ ζχει 
αυξθκεί, κακϊσ κεωροφνται μια καινοτόμοσ τροφι με υψθλι κρεπτικι αξία, κακϊσ 
περιζχουν βιταμίνεσ, 52 διαφορετικά φλαβονοειδι και φαινολικά οξζα και αντιοξειδωτικά 
[Oguz και Erdogan, 2016].  

Ζχουν οριςτεί ωσ υπερκαρπόσ-υπερτροφι (superfruit-superfood), ο οποίοσ ζχει 
οδθγιςει ςε μια πλθκϊρα καταναλωτικϊν προϊόντων εκτόσ από τθ νωπι του μορφι, όπωσ 
αποξθραμζνοι καρποί, ςυμπλθρϊματα διατροφισ (ςκόνθ, αναβράηοντα διςκία, κάψουλεσ), 
χυμοί και εμπεριζχονται ςε πολλά προϊόντα διατροφισ όπωσ επιδόρπια γιαουρτιοφ, 
μπάρεσ δθμθτριακϊν, μπιςκότα κ. ά. 
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1.8.2. Εντομολογικοί εχκροί και αςκζνειεσ  

Στθν Ελλάδα , όςον αφορά τισ προςβολζσ από πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ, ζχει 
παρατθρθκεί προςβολι από ωίδιο (πακογόνο: Leveillula taurica (Lév.), με ατελι μορφι  τον 
Oidiopsis sicula (Scal.)) και αλτερνάρια (πακογόνο: Alternaria sp.). Πςον αφορά τουσ 
εντομολογικοφσ εχκροφσ, ζχουν ςθμειωκεί προςβολζσ από τηιτηικάκια (Hemiptera: 
Auchenorrhyncha) και Ετερόπτερα (Spilostethus pandurus (οικ. Lygaeidae)) *οφςςοσ, 2013+ 
και ςτθν περιοχι του Λεχαίου, ςτο νομό Κορινκίασ ζντονεσ προςβολζσ από Ετερόπτερα, τα 
οποία ανικουν ςτθν οικογζνεια Lygaeidae και Pentatomidae. 

Ριο αναλυτικά ςτθν περιοχι του Λεχαίου Κορινκίασ παρατθρικθκαν προςβολζσ από 
Ετερόπτερα (Εικόνεσ 18, 19) από το 2015.  Το 2016 οι προςβολζσ ιταν ακόμθ πιο ζντονεσ 
εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ των εντόμων. Το 2017, ζπειτα από ενθμζρωςθ του 
παραγωγοφ, ςτο Εργαςτιριο Γεωργικισ Εντομολογίασ και Ηωολογίασ, πραγματοποιικθκαν 
δειγματολθψίεσ.  

Εικόνα 16: Θάμνοσ γκότηι-μπζρρυ ςε 
καρποφορία (http://www.ulterfita-
superfoods.com/index.php?p=1_4_) 

Εικόνα 17: Άνκθ γκότηι-μπζρρυ 
(https://fruitforum.wordpress.com/

2013/02/27/goji-berries-has-
anyone-succeeded-in-getting-a-

crop/) 
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1.9. Η κάππαρθ (Capparis spinosa (L.)) 

 

1.9.1. Γενικά χαρακτθριςτικά, καλλιζργεια και χριςεισ 
 

Γενικά χαρακτθριςτικά 

Θ κάππαρθ θ ακανκϊδθσ (Capparis spinosa, Capparaceae) είναι ζνασ πολυετισ, 
φυλλοβόλοσ και ζρπων κάμνοσ (Εικόνα 20),  που γίνεται ξυλϊδθσ με τθν πάροδο των ετϊν. 

Εικόνα 18: Ραραμορφωμζνοι καρποί γκότηι-μπζρρυ από 
Ετερόπτερα (φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 

Εικόνα 19: Ραραμορφωμζνοι καρποί γκότηι-μπζρρυ από 
Ετερόπτερα (φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 
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Είναι γνωςτόσ για τισ ζντονεσ αρωματικζσ του ιδιότθτεσ και τουσ βρϊςιμουσ ανκοφόρουσ 
οφκαλμοφσ του. Από τθν αρχαιότθτα, ζχει αναφερκεί από τον Ακιναιο ςτο ζργο 
του «Δειπνοςοφιςτζσ», όπου δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν κάππαρθ, όπωσ και ο 
Θεόφραςτοσ. Ετυμολογικά θ κάππαρθ μπορεί να αναχκεί ςτα κλαςικά 
Λατινικά “capparis”, που με τθ ςειρά τουσ το δανείςτθκαν από το Ελλθνικό “κάππαρις” του 
οποίου θ προζλευςθ (όπωσ και εκείνθ του φυτοφ) είναι άγνωςτθ, αλλά πικανϊσ να 
είναι Αςιατικι. Άλλθ κεωρία ςυνδζει το “kapparis” με τθν ονομαςία τθσ νιςου Κφπρου, 
όπου οι κάππαρεσ φυτρϊνουν ςε αφκονία. Ζχει βρεκεί ςτθν άγρια μορφι τθσ ςτθ 
Μεςόγειο, ςτθν Ανατολικι Αφρικι, ςτθ Μαδαγαςκάρθ, ςτθ Νότιο-Δυτικι και Κεντρικι 
Αςία, ςτα Ιμαλάια, ςτα Νθςιά του Ειρθνικοφ, και ςτθν Αυςτραλία. Είναι παροφςα ςε όλεσ 
ςχεδόν τισ χϊρεσ τθσ λεκάνθσ τθσ Μεςογείου και περιλαμβάνεται ςτθ χλωρίδα των 
περιςςοτζρων εξ αυτϊν [Fici, 2001; Sozzi and Vicente, 2006].   

Θ κάππαρθ διακζτει αρκετά μεγάλο ριηικό ςφςτθμα, που μπορεί να φκάςει ζωσ και το 
65% τθσ ςυνολικισ βιομάηασ του φυτοφ. Φζρει πολυάρικμεσ διακλαδϊςεισ με ωοειδι, 
ςαρκϊδθ φφλλα, που είναι εναλλαςςόμενα και μεγάλα λευκά προσ ροη-λευκά άνκθ. Τα 
άνκθ είναι πλιρθ, αρωματικά, με 4 ςζπαλα  και 4 πζταλα με πολλοφσ ςτιμονεσ βιολετί 
χρϊματοσ. Θ ανκοφορία διαρκεί από το Μάιο ζωσ τον Ιοφλιο [Sozzi, 2001]. 

 

Η καλλιζγεια τθσ κάππαρθσ 

Θ κάππαρθ πολλαπλαςιάηεται με ςπόρο ι με μόςχευμα. Ραρά το γεγονόσ ότι το φυτό 
φφεται ςε βραχϊδθ ςθμεία, ςε ςχιςμζσ τοίχων, ενϊςεισ κράςπεδων και άλλα μζρθ που δεν 
είναι γόνιμα, οι δφο τρόποι πολλαπλαςιαςμοφ ςτθν πράξθ ζχουν πολλζσ δυςκολίεσ. Οι 
ςπόροι τθσ κάππαρθσ ζχουν ζναν εξωτερικό φλοιό που είναι δφςκολο να διαπεραςτεί από 
το νερό για να βλαςτιςει το ζμβρυο. Ακόμθ κι όταν βλαςτιςει ο ςπόροσ και εκπτυχκεί το 
φυτό,  μετά τθν τοποκζτθςθ ςτθν τελικι κζςθ, αναμζνεται ςυνικωσ ςτα 4 φυτά να επιηιςει  
το ζνα. Ο πολλαπλαςιαςμόσ με βλαςτό που παίρνουμε από το φυτό ζχει κι αυτόσ πολφ 
λίγεσ πικανότθτεσ να είναι επιτυχισ ακόμθ κι αν φανεί ότι αρχικά ζχει πιάςει. 
Στθν Ιταλία και ςτθν Τουρκία παράγονται φυτά κάππαρθσ. Ρικανόν αυτό να γίνεται με in 
vitro καλλιζργεια ιςτϊν. Θ Τουρκία παράγει κάππαρθ τουρςί τθν οποία εξάγει ακόμθ και 
ςτθν Ελλάδα. Καλλιζργεια κάππαρθσ πραγματοποιείται  και ςτθν Κφπρο [Barbera, 1991; 
Sozzi and Vicente, 2006]. 

Ο κάμνοσ τθσ κάππαρθσ απαιτεί θμίξθρο ι ξθρό κλίμα. Ζχει αναπτφξει μια ςειρά από 
μθχανιςμοφσ που μειϊνει κατά τθν καλλιεργθτικι του περίοδο, τισ επιπτϊςεισ των υψθλϊν 
επιπζδων ακτινοβολίασ, τθν υψθλι θμεριςια κερμοκραςία και τθν ανεπάρκεια του νεροφ 
ςτο ζδαφοσ. Επίςθσ παρουςιάηει μια περίεργθ αντίδραςθ ςτισ αιφνίδιεσ αυξιςεισ τθσ 
υγραςίασ. Σχθματίηει ςε όλθ τθν επιφάνεια του φφλλου κφλακεσ με ςθμάδια. Αυτό είναι 
φαινομενικά ακίνδυνο, κακϊσ το φυτό προςαρμόηεται γριγορα ςτισ νζεσ ςυνκικεσ και 
παράγει ανεπθρζαςτα φφλλα. Δείχνει επίςθσ τα χαρακτθριςτικά ενόσ φυτοφ 
προςαρμοςμζνου ςε φτωχά εδάφθ και θ παρουςία μυκόρριηων χρθςιμεφει ςτθν 
μεγιςτοποίθςθ τθσ απορρόφθςθσ των μετάλλων ςτα φτωχά εδάφθ. Διαφορετικά 
αηωτοδεςμευτικά βακτθριακά ςτελζχθ ζχουν απομονωκεί από τθν ριηόςφαιρα του φυτοφ, 
παίηοντασ ζνα ρόλο ςτθ διατιρθςθ των υψθλϊν αποκεμάτων του εν λόγω ςτοιχείου που 
περιορίηει τθν ανάπτυξθ. Για ςχετικά υψθλό κζρδοσ, είναι απαραίτθτθ μια περίοδοσ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B9%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/In_vitro
https://el.wikipedia.org/wiki/In_vitro
https://el.wikipedia.org/wiki/In_vitro
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1
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ςυγκομιδισ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Το ζντονο φωσ τθσ θμζρασ και μια μακρά περίοδοσ 
ανάπτυξθσ είναι αναγκαία για τθν εξαςφάλιςθ υψθλϊν αποδόςεων. Το καλοκαίρι, θ 
κάππαρθ δφναται να αντζξει κερμοκραςίεσ άνω των 40 °C, αλλά κατά τθ διάρκεια τθσ 
βλαςτικισ περιόδου, είναι ευαίςκθτθ ςτον παγετό. Το φυτό είναι ικανό να επιβιϊςει ςε 
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ υπό ξυλϊδθ μορφι, όπωσ ςυμβαίνει ςτουσ πρόποδεσ των Άλπεων 

[Barbera, 1991]. 

 

Χριςεισ ςτο εμπόριο 

Θ κάππαρθ διακζτει βρϊςιμουσ ανκοφόρουσ οφκαλμοφσ που χρθςιμοποιοφνται 
ςυχνά ωσ καρφκευμα και καρποφσ (μοφρα κάππαρθσ), όπου και τα δφο ςυνικωσ 
καταναλϊνονται ωσ τουρςί ι ςε άλμθ. Τα καππαρόφυλλα, βρίςκονται δφςκολα 
εκτόσ Ελλάδασ ι Κφπρου, χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςε ςαλάτεσ. Γίνονται τουρςί ι 
βράηονται και ςυντθροφνται ςε βάηα με άλμθ. Θ γεφςθ τθσ είναι πικάντικθ και ελαφρϊσ 
καυτερι και αυτό οφείλεται ςτθν φπαρξθ τοφ ςιναπζλαιου που απελευκερϊνεται από τουσ 
ιςτοφσ του φυτοφ. Ο φλοιόσ τθσ ρίηασ χρθςιμοποιείται ςτθ κεραπεία διαφόρων πακιςεων 
όπωσ αρκρίτιδεσ, ρευματιςμοί και πονόδοντοι. Στθν αρχαιότθτα πίςτευαν ότι το φυτό ζχει 
κεραπευτικζσ αλλά και μαγικζσ ιδιότθτεσ. 

 

 

1.9.2. Εντομολογικοί εχκροί και αςκζνειεσ 

Από τθν κατθγορία των Ετεροπτζρων (Heteroptera), παγκοςμίωσ ζχουν καταγραφεί 
ςτθν κάππαρθ, 6 εντομολογικοί εχκροί που ανικουν ςτθν οικογζνεια Pentatomidae: τα είδθ 
Bagrada hilaris (Burmeister), N. viridula, Eurydema ventralis, Eurydema ornata (L.), 
Holcostethus punctatus (Lindberg) και Antheminia lunulata (Goeze). Πλα αυτά τα είδθ είναι 
πολυφάγα και ςπάνια αποτελοφν ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν κάππαρθ, εκτόσ από το B. 
hilaris, που είναι ολιγοφάγο είδοσ, προςβάλλει τα ςταυρανκι και αποτελεί κφριο εχκρό τθσ 
κάππαρθσ ςε πολλά μζρθ τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ. Ζνα  ακόμθ είδοσ, το Eurydema 

Εικόνα 20: Φυτό κάππαρθσ ςε ανκοφορία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CE%B6%CE%B1_(%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1
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eckerleini, που κεωρείται ενδθμικό ςτθν Κριτθ και τθν Ρελοπόννθςο και ζχει αναφερκεί και 
ςτθν Τουρκία *Rider, 2006] είναι μονοφάγο με αποκλειςτικό ξενιςτι τθν κάππαρθ. Τον 
Αφγουςτο του 2015, εκτεταμζνεσ προςβολζσ από νφμφεσ και ακμαία του είδουσ E. 
eckerleini, παρατθρικθκαν ςτο φφλλωμα άγριασ κάππαρθσ ςτα νθςιά τθσ Τινου και τθσ 
Σφρου. Τόςο τα ακμαία  όςο και οι νφμφεσ τρζφονταν, μυηϊντασ τουσ χυμοφσ από το 
παρζγχυμα ςτα φφλλα και τα μπουμποφκια, δθμιουργϊντασ χλωρωτικά ςτίγματα (Εικόνεσ 
21, 22, 23) [Simoglou και Dioli, 2017]. 

Στθν κατθγορία των Κολεοπτζρων (Coleoptera), το είδοσ Acalles barbarus (Lucas) (οικ. 
Curculionidae ), προςβάλλει τισ ρίηεσ και κάνει ςτοζσ ςτο ξυλϊδεσ μζροσ του φυτοφ και το 
είδοσ Phyllotreta latevittata (Kutsch) (οικ. Chrysomelidae), προςβάλλει το φφλλωμα 
δθμιουργϊντασ οπζσ.  Στα Δίπτερα (Diptera), ζχει αναφερκεί το είδοσ Capparimyia savastani 
(Martelli), που προςβάλλει τα μπουμποφκια και τουσ καρποφσ κάνοντασ ςτοζσ και 
παραμορφϊςεισ. Στα Ομόπτερα (Homoptera) τα πιο ςθμαντικά είδθ που παρατθρικθκαν 
ιταν τα: Bemisia tabaci (Gennadius) (οικ. Aleyrodidae), Aspidiotus nerii (Bouche) (οικ. 
Diaspididae) και Planococcus citri (Risso) (οικ. Pseudococcidae). Τζλοσ όςον αφορά τα 
Λεπιδόπτερα (Lepidoptera), οι κυριότεροι εχκροί είναι: το μονοφάγο είδοσ Cydia 
capparidana (Zel.) τθσ οικογζνειασ Tortricidae, με μοναδικό ξενιςτι τθν κάππαρθ, που 
προςβάλλει τα νεαρά μπουμποφκια και προκαλεί ξιρανςθ και παραμόρφωςθ, κακϊσ και τα 
είδθ Pieris brassicae (L.)  και Pieris rapae (L.) (οικ. Pieridae), που είναι πολυφάγα και 
προςβάλλουν το φφλλωμα [Infantino et al., 2007]. 

Πςον αφορά τισ προςβολζσ από ιοφσ, ζχουν αναφερκεί ιϊςεισ ςτθν κάππαρθ ςτθν 
περιοχι τθσ Ιταλίασ, που μετά από ταυτοποίθςθ προζκυψαν 3 είδθ ιϊν: Caper Latent Virus 
(CapLV), Eggplant Mottled Dwarf Virus (EMDV) και Cucumber Mosaic Virus (CMV). 

 Επίςθσ ζχουν παρατθρθκεί και καταγραφεί μυκθτολογικζσ προςβολζσ, που ιταν 
λιγότερο ςθμαντικζσ ςε ςχζςθ με τισ εντομολογικζσ και τισ ιολογικζσ προςβολζσ. Διάφορα 
είδθ μυκιτων ζχουν ταυτοποιθκεί από καλλιεργοφμενθ κάππαρθ, που επθρεάηουν τισ ρίηεσ 
και το φφλλωμα, ςτθν Ιςπανία. Τα μοςχεφματα κάππαρθσ, κατά τθ δθμιουργία νζου ριηικοφ 
ςυςτιματοσ, είναι ιδιαίτερα επιρρεπι ςε πακογόνα εδάφουσ, όπωσ οι μφκθτεσ του γζνουσ 
Fusarium. Σιψθ ςε μοςχεφματα κάππαρθσ από το είδοσ Fusarium solani (Mart.), ιταν πολφ 
ςυχνι ςτο νθςί Λινόηα τθσ Ιταλίασ [Infantino et  al.,2007]. Ρολφ ςυχνζσ είναι επίςθσ οι 
ςιψεισ ςε ςπορόφυτα, είτε ςτο ςπορείο είτε μετά τθ μεταφφτευςθ, από μφκθτεσ των γενϊν 
Pythium sp., Verticillium sp. και  Fusarium sp. ςτθν Ιςπανία *Luna Lorente και Vicente Pérez, 
1985]. Ακόμθ το είδοσ Sclerotium rolfsii (Sacc.) (τζλεια μορφι: Athelia rolfsii (Curzi)), είναι το 
πακογόνο αίτιο τθσ ςκλθρωτίαςθσ, και απομονϊκθκε για πρϊτθ φορά ςτθν Ιταλία το 2005. 
Τζλοσ το είδοσ Leveillula taurica (ατελισ μορφι: Oidiopsis taurica (Lév.)), που είναι το 
πακογόνο αίτιο τθσ αςκζνειασ ωίδιο, απομονϊκθκε ςτθν περιοχι τθσ νοτιο-ανατολικισ 
Ανατολίασ, ςτθν Τουρκία το 2002 και το 2003 *Kavak, 2004].  
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Εικόνα 21: Ρροςβεβλθμζνο φυτό κάππαρθσ ςτο νθςί τθσ Τινου 
(Simoglou και Dioli, 2017) 

Εικόνα 22: Νφμφεσ του είδουσ Ε. eckerleini ςε φυτό κάππαρθσ ςτον 
πειραματικό αγρό του Γ.Ρ.Α. (φωτογραφία: Στάκθσ Ρόμμερ) 

Εικόνα 23: Ακμαία του είδουσ Ε. eckerleini ςε φυτό κάππαρθσ ςτον 
πειραματικό αγρό του Γ.Ρ.Α. (φωτογραφία: Στάκθσ Ρόμμερ) 
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1.10. κοπόσ τθσ μελζτθσ 

Στθν παγκόςμια βιβλιογραφία, ενϊ ζχουν πραγματοποιθκεί αναφορζσ για προςβολζσ 
Ετεροπτζρων ςε καλλιζργειεσ μικροκάρπων, όπωσ το μφρτιλλο (blueberry) (Vaccinium sp.) 
[Wiman et al., 2015] και το βατόμουρο (blackberry) (Rubus spp.) [Brennan et al., 2013], δεν 
υπάρχουν αναφορζσ μζχρι ςιμερα, για προςβολζσ από Ετερόπτερα ςτο φυτό γκότηι-
μπζρρυ και ςυνεπϊσ οφτε για τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των ςυγκεκριμζνων εχκρϊν ςε 
αυτι τθν καλλιζργεια. Επίςθσ ςτθν Ελλάδα, δεν υπάρχουν εγκεκριμζνα φυτοπροςτατευτικά 
ςκευάςματα για τθν αντιμετϊπιςθ των Ετεροπτερϊν, ςτθν καλλιζργεια γκότηι-μπζρρυ, 
γεγονόσ το οποίο αποτελεί μεγάλο πρόβλθμα για τουσ παραγωγοφσ ςτθ χϊρα μασ. 

 Θ παροφςα μεταπτυχιακι μελζτθ εκπονικθκε με ςκοπό να καλφψει το επιςτθμονικό 
κενό, όςον αφορά τισ προςβολζσ από Ετερόπτερα ςτο φυτό γκότηι-μπζρρυ και τθν 
αξιολόγθςθ φυτοπροςτατευτικϊν ςκευαςμάτων και ουςιϊν, που κα μποροφςαν να 
χρθςιμοποιθκοφν ωσ μζςα για τθν ολοκλθρωμζνθ καταπολζμθςθ των Ετεροπτζρων. Ριο 
αναλυτικά, οι ςτόχοι του ςυγκεκριμζνου πειράματοσ ιταν: 

1) Ο εντοπιςμόσ και ο προςδιοριςμόσ των ειδϊν Ετεροπτζρων, ςε καλλιζργεια 
γκότηι-μπζρρυ, ςτο Λζχαιο Κορινκίασ. 

2) Θ εκτίμθςθ τθσ προςβολισ από τα Ετερόπτερα, ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
καλλιζργεια. 

3) Θ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 6 φυτοπροςτατευτικϊν 
ςκευαςμάτων και ουςιϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ των Ετεροπτζρων, ςε καλλιζργεια 
γκότηι-μπζρρυ. 

4) Θ εργαςτθριακι αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 7  
φυτοπροςτατευτικϊν ςκευαςμάτων και ουςιϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ των 
Ετεροπτζρων. 
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2. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1. Πειράματα αγροφ ςτο Λζχαιο Κορινκίασ  

Τα πειράματα αγροφ πραγματοποιικθκαν ςε βιολογικι καλλιζργεια γκότηι-μπζρρυ, ςτθν 

περιοχι του Λεχαίου ςτο νομό Κορινκίασ. Θ ςυγκεκριμζνθ καλλιζργεια είχε θλικία 4 ετϊν 

και ιταν εγκατεςτθμζνθ ςε πρϊθν αμπελϊνα. Θ ζκταςθ τθσ καλλιζργειασ ιταν 10 

ςτρζμματα ςτα οποία ιταν εγκατεςτθμζνοι περίπου 2.200 κάμνοι, ςε γραμμικι διάταξθ, με 

αποςτάςεισ φφτευςθσ 1,5 x 2,0 m. Οι φροντίδεσ που είχε δεχκεί ιταν αφαίρεςθ των 

ηιηανίων (μθχανικά ανάμεςα ςτισ γραμμζσ φφτευςθσ και χειρονακτικά πάνω ςτισ γραμμζσ 

φφτευςθσ), κλαδζματα μόρφωςθσ και ςτθ ςυνζχεια καρποφορίασ, προςκικθ βιολογικϊν 

ςκευαςμάτων, βοθκθτικϊν τθσ ανάπτυξθσ, που περιείχαν οργανικι ουςία, και ψεκαςμοί 

για τθν αντιμετϊπιςθ Ετεροπτζρων, από τθν περίοδο ανκοφορίασ ζωσ και τθν περίοδο 

καρποφορίασ με πφρεκρο και Νeem oil. 

2.1.1. Δειγματολθψία και προςδιοριςμόσ των Ετεροπτζρων  

Το Μάιο και Ιοφνιο του 2017 πραγματοποιικθκαν 2 δειγματολθψίεσ κατά τισ 
θμερομθνίεσ 22.05.2017 και 05.06.2017 ςτθν καλλιζργεια  γκότηι-μπζρρυ, κατά τισ οποίεσ 
ςυλλζχκθκαν τόςο ακμαία όςο και ατελι ςτάδια των Ετεροπτζρων που ζπλθτταν τθν 
καλλιζργεια. Θ ςυλλογι πραγματοποιικθκε ανά δφο ςειρζσ φφτευςθσ, με τθ βοικεια 
γυάλινων δοχείων. 

Στα Ετερόπτερα που ςυλλζχκθκαν κατά τισ δφο δειγματολθψίεσ, πραγματοποιικθκε 
παρατιρθςθ ςτο ςτερεοςκόπιο και μαηί με τθ βοικεια τθσ ςυλλογισ Ετεροπτζρων του  Σ. 
Δροςςόπουλου και των κλειδϊν Ετεροπτζρων *Ribes και Pagola-Carte, 2013; Derjanschi και 
Péricart, 2005; Slater, 1964], προζκυψαν τα εξισ 2 είδθ: Το είδοσ Spilostethus pandurus 
(Lygaeidae) (Εικόνα 24, 27) και το είδοσ Nezara viridula (Pentatomidae) (Εικόνεσ 25, 26). 

Εικόνα 24: Ακμαίο S. pandurus     Εικόνα 25: Ακμαίο N. viridula     Εικόνα 26: Νφμφθ N. viridula 
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Εικόνα 27: Ακμαίο S. pandurus ςε φυτό γκότηι-μπζρρυ 
(φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 

 

 

2.1.2. Πείραμα εκτίμθςθσ ηθμιάσ και οριςμόσ κλάδων-μαρτφρων  

Στισ 05.06.2017, ςε μια γραμμι φφτευςθσ (Σειρά 1Β (Εικόνα 30)) επιλζχκθκαν 5 
κάμνοι γκότηι-μπζρρυ, οι οποίοι δεν ψεκάςτθκαν. Από αυτοφσ τουσ κάμνουσ επιλζχκθκε 
ζνασ αρικμόσ κλάδων (20 κλάδοι). Οι κλάδοι αυτοί βρίςκονταν ςε ανκοφορία και είχαν 
μικοσ 25-27 cm. Για το πείραμα χρειάςτθκαν ςακουλάκια από οργάντηα με διαςτάςεισ 
21x26 cm, που ςφίγγουν με κορδόνι. Ο μιςόσ αρικμόσ κλάδων (10 κλάδοι) περικλείςτθκε ςε 
ςακουλάκια από οργάντηα, ζτςι ϊςτε να μείνουν ανζπαφοι από προςβολζσ (αρνθτικοί 
μάρτυρεσ) (Εικόνεσ 28, 29). Ο άλλοσ μιςόσ αρικμόσ κλάδων (10 κλάδοι) περικλείςτθκε ςε 
ςακουλάκια από οργάντηα μαηί με ζνα Ετερόπτερο και αποτζλεςε τουσ κετικοφσ μάρτυρεσ 
(5 κλάδοι με ακμαία S. pandurus και 5 κλάδοι με ακμαία N. viridula). Το φφλο των 
Ετεροπτζρων ιταν τυχαίο και θ θλικία επίςθσ τυχαία, κακϊσ τα άτομα που ςυλλζχκθκαν 
τφγχανε να είναι όλα ακμαία. 

Οι κλάδοι αυτοί αφζκθκαν ωσ ζχουν, ζωσ τισ 06.09.2017, όπου πραγματοποιικθκαν 
οι παρατθριςεισ και οι μετριςεισ. Μετρικθκε ο αρικμόσ καρπϊν ανά κλάδο και το νωπό 
και ξθρό βάροσ των καρπϊν. Ο αρικμόσ καρπϊν των μαρτφρων ςυγκρίκθκε με τον 
αντίςτοιχο ςτουσ κάμνουσ που ψεκάςτθκαν. Για τθν εκτίμθςθ τθσ ηθμιάσ ςυγκρίκθκε το 
ξθρό και νωπό βάροσ των κετικϊν με το αντίςτοιχο των αρνθτικϊν μαρτφρων. Το νωπό και 
το ξθρό βάροσ καρπϊν ανά κλάδο, μετρικθκε ωσ εξισ: Από κάκε κλάδο αποκόπθκαν οι 
καρποί και τοποκετικθκαν ςε γυάλινα τρυβλία. Ακολοφκθςε θ ηφγιςθ τουσ ςε ηυγό 
ακριβείασ (Sartorius PT210-000V1 Portable),  για τον υπολογιςμό του νωποφ βάρουσ τουσ. 
Στθ ςυνζχεια τα τρυβλία με τουσ καρποφσ τοποκετικθκαν ςε ξθραντιρα με ςτακερι 
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κερμοκραςία ςτουσ 50°C, για 5 θμζρεσ. Μετά το πζρασ των 5 θμερϊν, μετρικθκε ςτο ηυγό 
ακριβείασ το ξθρό τουσ βάροσ. 

 

 

 

2.1.3. Πείραμα αποτελεςματικότθτασ ψεκαςμϊν 

Ο πρϊτοσ ψεκαςμόσ πραγματοποιικθκε ςτισ 05.06.2017 και ακολοφκθςαν ψεκαςμοί 
ανά 10 θμζρεσ ζωσ και τον τελευταίο ψεκαςμό, ςτισ 26.09.2017. Εφαρμόςτθκαν 6 
επεμβάςεισ (4 ςκευάςματα και 2 ςυνδυαςμοί ςκευαςμάτων), που είναι τα εξισ: εκχφλιςμα 
από το φυτό Melia azedarach, Neem oil, θ δραςτικι ουςία spinosad (εμπορικι ονομαςία 
Laser®480SC), το μικροβιακό ςκεφαςμα Metab® και οι ςυνδυαςμοί ςκευαςμάτων Adimel®-
Triac®, Belos®-Contra®, ςε δόςεισ που αναλφονται ςτθν παράγραφο 2.4. Οι ψεκαςμοί 
πραγματοποιικθκαν χειρωνακτικά, με ψεκαςτιρα ϊμου προπιζςεωσ. Για όλουσ τουσ 
ψεκαςμοφσ χρθςιμοποιικθκε ο ίδιοσ ψεκαςτιρασ και μετά από τθν εφαρμογι του κάκε 
ςκευάςματοσ, το περιεχόμενο του ψεκαςτιρα αδειαηόταν ςε χζρςο ζδαφοσ και 
ακολουκοφςε ζκπλυςθ του ψεκαςτιρα και ψεκαςμόσ με νερό βρφςθσ και ζπειτα εκ νζου 
χρθςιμοποίθςθ για τον επόμενο ψεκαςμό. 

Για τθν αποφυγι ςφάλματοσ λόγω ‘μόλυνςθσ’ των κάμνων των επεμβάςεων που 
ςυνόρευαν, με το ςκεφαςμα τθσ επζμβαςθσ που εφαρμοηόταν ςτουσ γειτονικοφσ κάμνουσ, 
οι ψεκαςμοί πραγματοποιοφνταν πάντα ςε ςυνκικεσ νθνεμίασ και με φορά του 
ακροφυςίου του ψεκαςτιρα, προσ τουσ κάμνουσ τθσ ίδιασ επζμβαςθσ. 

Για να αξιολογθκεί θ αποτελεςματικότθτα των ςκευαςμάτων, ςυγκρίκθκε ο αρικμόσ 
καρπϊν ανά κλάδο ςτουσ ψεκαςμζνουσ κάμνουσ, με των αρικμό καρπϊν ανά κλάδο ςτουσ 

Εικόνα 28: Τοποκζτθςθ ςακοφλασ ςτουσ 
κλάδουσ-μάρτυρεσ 

Εικόνα 29: Σειρά 1Β με τουσ μάρτυρεσ 
(φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 
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αρνθτικοφσ και κετικοφσ μάρτυρεσ. Ρραγματοποιικθκαν δφο μετριςεισ ςτισ 06.09.2017 και 
ςτισ 11.10.2017. 

 

Για τα πειράματα αγροφ, οι επεμβάςεισ ιταν 6 ςυνολικά: 

 Εκχφλιςμα από M. azedarach 

 Εκχφλιςμα από A. indica (Neem oil) 

 Spinosad 

 Μίγμα Adimel® και Triac® 

 Μίγμα Belos® και Contra® 

 Metab®  

Στθν καλλιζργεια γκότηι-μπζρρυ, μασ παραχωρικθκαν 5 γραμμζσ φφτευςθσ (εκ των 
οποίων θ μία είχε τουσ κάμνουσ-μάρτυρεσ (Σειρά 1Β)). Για τθν κάκε επζμβαςθ, επιλζχκθκαν 
3 ομάδεσ (επαναλιψεισ) των 4 κάμνων, οι οποίεσ ιταν κατανεμθμζνεσ τυχαία μζςα ςτισ 4 
γραμμζσ φφτευςθσ (Σειρζσ 2Α, 3Α, 2Β, και 3Β). Το πειραματικό ςχζδιο που εφαρμόςτθκε, 
ιταν το εντελϊσ τυχαιοποιθμζνο ςχζδιο (Εικόνα 30). Συνολικά πραγματοποιικθκαν 10 
ψεκαςμοί ανά 10 θμζρεσ, από τισ 05.06.2017 ζωσ τισ 26.09.2017.  

Το Σεπτζμβριο (06.09.2017), από τουσ 12 κάμνουσ ανά επζμβαςθ, επιλζχκθκαν 
τυχαία 5 κάμνοι, και από αυτοφσ επιλζχκθκαν επίςθσ τυχαία, 5 κλάδοι ανά κάμνο, περίπου 
ίδιου μικουσ (25-27 cm). Στουσ επιλεγμζνουσ κλάδουσ, μετρικθκε ο αρικμόσ καρπϊν ανά 
κλάδο. Τα αποτελζςματα ςυγκρίκθκαν με τουσ μάρτυρεσ. Ρραγματοποιικθκε άλλθ μια 
επανάλθψθ τθσ μζτρθςθσ, τον Οκτϊβριο (11.10.2017), όπου θ δειγματολθψία 
πραγματοποιικθκε κατά τον ίδιο τρόπο με τθν προθγοφμενθ. 

 

 

Εικόνα 30: Σχεδιάγραμμα πειράματοσ ςτον αγρό (απόςταςθ μεταξφ των φυτϊν επί τθσ 
γραμμισ φφτευςθσ: 1,5 m και μεταξφ των γραμμϊν φφτευςθσ: 2 m) 
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2.2. Πείραμα ςτο εργαςτιριο με τρυβλία 

Τα Ετερόπτερα που χρθςιμοποιικθκαν για τισ βιοδοκιμζσ ιταν άτομα (νφμφεσ 5θσ 
θλικίασ και ακμαία) του είδουσ Eurydema eckerleini, τα οποία τρζφονταν πάνω ςε κάππαρθ 
ςτον πειραματικό αγρό του εργαςτθρίου Γεωργίασ του Γ.Ρ.Α. και το Δενδροκομείο του 
Γ.Ρ.Α., κακϊσ και άτομα (ακμαία) Pyrrhocoris apterus που τρζφονταν πάνω ςε μολόχα και 
κάππαρθ ςτον πειραματικό αγρό του εργαςτθρίου Γεωργίασ του Γ.Ρ.Α. Τα άτομα του είδουσ 
E. eckerleini ςυλλζχκθκαν ςτισ 05.09.2017 και 25.09.2017, ενϊ τα άτομα του είδουσ P. 
apterus ςυλλζχκθκαν ςτισ 11.07.2018, 16.07.2018 και 17.08.2018. Τα ζντομα ςυλλζχκθκαν 
χειρονακτικά και τοποκετικθκαν ςε γυάλινα δοχεία πωματιςμζνα με τοφλι, για να 
μεταφερκοφν ςτο εργαςτιριο Γεωργικισ Ηωολογίασ και Εντομολογίασ. Ωσ τροφι 
χρθςιμοποιικθκαν φφλλα κάππαρθσ (για το E. eckerleini) και μολόχασ και κάππαρθσ (P. 
apterus). Τα ςκευάςματα που εφαρμόςτθκαν ιταν τα ίδια 6 με αυτά του πειράματοσ αγροφ 
και ςτισ ίδιεσ δόςεισ, αλλά ςτθν περίπτωςθ του είδουσ P. apterus εφαρμόςτθκε και φυςικό 
πφρεκρο (εμπορικι ονομαςία ΒΙΟΥΛ®) ςτθ δόςθ του 1 mL/L. Το πφρεκρο 
ςυμπεριλιφκθκε, κακϊσ ιδθ χρθςιμοποιείται ωσ εντομοκτόνο ευρζοσ φάςματοσ και 
κεωρικθκε ςκόπιμο να αξιολογθκεί θ δράςθ του και ςτα Ετερόπτερα. 

Το Σεπτζμβριο του 2017 πραγματοποιικθκαν βιοδοκιμζσ ςε τρυβλία, ςτο είδοσ E. 
eckerleini (Εικόνα 31) και τον Ιοφλιο και Αφγουςτο του 2018 πραγματοποιικθκαν 
βιοδοκιμζσ ςε τρυβλία, ςτο είδοσ P. apterus (Εικόνα 32, 34, 35).  

Σε τρυβλία Petri διαμζτρου 92 mm τοποκετικθκε βαμβάκι το οποίο ςτθ ςυνζχεια 
διαβράχθκε με νερό βρφςθσ. Ράνω ςτο βαμβάκι τοποκετικθκε τεμάχιο φφλλου κάππαρθσ 
ςτα πειράματα με το είδοσ E. eckerleini, και τεμάχια κάππαρθσ και μολόχασ ςτα πειράματα 
με το είδοσ P. apterus. Στθν επιφάνεια του φφλλου αφζκθκαν 5 νφμφεσ (5θσ θλικίασ) και 
ακμαία του E. eckerleini μαηί, ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, και 5 ακμαία του P. apterus, ςτθ 
δεφτερθ περίπτωςθ. Ακολοφκθςε ψεκαςμόσ με πλιρθ διαβροχι, τόςο του φφλλου όςο και 
των εντόμων εντόσ των τρυβλίων. Οι επεμβάςεισ που αφοροφςαν τουσ μάρτυρεσ 
ψεκάςτθκαν με νερό βρφςθσ. Οι ψεκαςμοί πραγματοποιικθκαν με γυάλινα μπουκάλια 
αρωματοποίασ, χωρθτικότθτασ 100 mL, με ακροφφςιο (βαποριηατζρ). Τα τρυβλία 
πωματίςτθκαν με καπάκι με τοφλι και αφζκθκαν ςε ςυνκικεσ δωματίου. Κάκε επζμβαςθ 
περιελάβανε 5 επαναλιψεισ χρθςιμοποιϊντασ 5 τρυβλία (Εικόνα 33). Μετριςεισ τθσ 
κνθςιμότθτασ ζγιναν ςτισ 24, 48, 72, 96 και 120 ϊρεσ από τθν εφαρμογι των επεμβάςεων. 
Άτομα τα οποία δεν κινοφνταν όταν ςπρϊχνονταν με τθν βελόνα, κεωρικθκαν νεκρά. Κατά 
τθ ςτιγμι τθσ μζτρθςθσ ςε όςα τρυβλία είχε καταναλωκεί το φφλλο από τα ζντομα, 
προςτζκθκε νζο τεμάχιο φφλλου χωρίσ να ψεκαςτεί. 
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Εικόνα 32: Συλλογι ςε  γυάλινο 
δοχείο, ακμαίων του είδουσ P. 

apterus, από τον αγρό του Γ.Ρ.Α. 
(φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 

Εικόνα 33: Δίςκοι με 8 επεμβάςεισ (7 ςκευάςματα 
και μάρτυρασ) επί 5 επαναλιψεισ (τρυβλία) 

(φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 

Εικόνα 31: Άτομα του είδουσ E. eckerleini, που ςυλλζχκθκαν από 
τον αγρό του Γ.Ρ.Α. (φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 
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Εικόνα 34: Ακμαία P. apterus κατά τθ ςφηευξθ, ςε τρυβλίο  
(φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 

 

 

Εικόνα 35: Νφμφεσ 1ου ςταδίου του είδουσ P. apterus, ςε τρυβλίο 
(φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 

 

2.3. Εκχυλίςματα φυτϊν 

Το εκχφλιςμα από το φυτό Melia azedarach παραςκευάςτθκε από τθν εταιρεία Apivita 
με τθν μζκοδο τθσ διαβροχισ. Το φυτικό μζροσ, το οποίο χρθςιμοποιικθκε για τθν 
παραςκευι του εκχυλίςματοσ ιταν κίτρινοι καρποί από το φυτό. Φυτικόσ ιςτόσ 10% w/w 
τοποκετικθκε ςε ςφςτθμα γλυκερίνθσ/νεροφ με 1% microcare SB (potassium sorbate + 
sodium benzoate) ωσ ςυντθρθτικό και 0,4% κιτρικό οξφ ωσ μζςο όξυνςθσ. Θ διαβροχι 
διιρκθςε 14 μζρεσ και ςτθ ςυνζχεια ζγινε διικθςθ από ςακόφιλτρα των 25 μm. 

Το εκχφλιςμα από το φυτό Azadirachta indica (Neem oil), μασ παραχωρικθκε ωσ 
φυτοπροςτατευτικό ςκεφαςμα (Neemser®, εταιρία: Servalesa) από το Γεωπόνο και 
παραγωγό τθσ καλλιζργειασ γκότηι-μπζρρυ, κφριο Δθμιτρθ Μθτςόπουλο. Το φυτικό μζροσ, 
το οποίο χρθςιμοποιικθκε για τθν παραςκευι του εκχυλίςματοσ ιταν οι καρποί από το 
φυτό. 
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2.4. κευάςματα που χρθςιμοποιικθκαν και δόςεισ 

Το φυτικό εκχφλιςμα από Melia azedarach εφαρμόςτθκε ςτθ δόςθ των 5 mL/L, ενϊ το 
φυτικό εκχφλιςμα από Azadirachta indica εφαρμόςτθκε ςτθ δόςθ των 8 mL/L. Θ βιολογικι 
δραςτικι ουςία spinosad (φυτοπροςτατευτικό ςκεφαςμα Laser®480SC, εταιρία: ΕΛΑΝΚΟ 
ΕΛΛΑΣ) εφαρμόςτθκε ςτθ δόςθ των 0,2 mL/L. Το μικροβιακό ςκεφαςμα με τουσ μφκθτεσ 
Metarhizium anisopliae και Beauveria bassiana, με τθν εμπορικι ονομαςία Metab® 
(εταιρία: Microspore Hellas), εφαρμόςτθκε ςτθ δόςθ των 2 mL/L (πυκνότθτα κονιδίων 
περίπου 1010 CFU/mL), αφοφ είχε προθγθκεί προηφμωςθ με μαγιά (ςτθ δόςθ των 2 mL/L) 
για 3 ϊρεσ. Επίςθσ χρθςιμοποιικθκαν 2 διαφορετικά μίγματα ουςιϊν, βοθκθτικϊν τθσ 
ανάπτυξθσ του φυτοφ με πικανι απωκθτικι δράςθ κατά των εντόμων. Το πρϊτο μίγμα 
αποτελείτο από τα φυςικά ςκευάςματα Adimel® (φυτικό μίγμα με ψευδάργυρο, εταιρία: 
Servalesa) ςτθ δόςθ των 3 mL/L και Triac® (φυτικό μίγμα με ψευδάργυρο, εταιρία: 
Servalesa) ςτθ δόςθ των 3 mL/L, ςε αναλογία 1:1 (Εικόνα 36). Το δεφτερο μίγμα αποτελείτο 
από τα βιολογικά ςκευάςματα Belos®(φυτικό μίγμα με εκχυλίςματα φυτϊν και οργανικι 
ουςία, εταιρία: ΓΕΩ.ΛΙ.Χ Ε.Ρ.Ε.) ςτθ δόςθ των 2 mL/L και Contra®( φυτικό μίγμα με 
εκχυλίςματα φυτϊν και οργανικι ουςία, εταιρία: ΓΕΩ.ΛΙ.Χ Ε.Ρ.Ε.) ςτθ δόςθ των 2 mL/L, ςε 
αναλογία 1:1 (Εικόνα 37). Πλοι οι ψεκαςμοί ςτον αγρό πραγματοποιικθκαν με ψεκαςτιρα 
προπιζςεωσ GLORIA PRIMA 8, με χωρθτικότθτα 8 L (Εικόνεσ 36, 37).  

Για τισ βιοδοκιμζσ ςτα τρυβλία, για το ζνα εκ των δφο ειδϊν εντόμων,  προςτζκθκε και 
άλλθ μία επζμβαςθ με φυςικό πφρεκρο (εμπορικι ονομαςία ΒΙΟΥΛ®, εταιρία: ΒΙΟΥΛ 
Α.Ε.) ςτθ δόςθ του 1 mL/L. 

Οι δόςεισ που εφαρμόςτθκαν για όλα τα παραπάνω ςκευάςματα πλθν των 2 φυτικϊν 
εκχυλιςμάτων, ιταν οι αναγραφόμενεσ δοςολογίεσ από τθν παραςκευάςτρια εταιρία, ςτθν 
ετικζτα τθσ εμπορικισ ςυςκευαςίασ. Στα φυτικά εκχυλίςματα, ενιςχφκθκε ελαφρϊσ θ δόςθ. 
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2.5. τατιςτικι ανάλυςθ 

Για τα αρικμθτικά δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν ζγινε ανάλυςθ τθσ διαςποράσ 
(ANOVA), φςτερα από μετατροπι τουσ ςε τοξθμίτονο *y=arcsin(square root(x))+, για επίπεδο 
ςθμαντικότθτασ 5% (α=0,05) [Miller, 1978]. Στθ ςυνζχεια χρθςιμοποιικθκαν  πολλαπλζσ 
ςυγκρίςεισ, χρθςιμοποιϊντασ το κριτιριο Tukey HSD. Για όλα τα παραπάνω 
χρθςιμοποιικθκε το λογιςμικό MS Excel και JMP 14 (SAS Institute Inc. 2018). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Εικόνα 36: Τα ςκευάςματα Adimel®  
και Triac® 

Εικόνα 37: Τα ςκευάςματα Belos®  και 
Contra® 
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3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

 

3.1. Αποτελζςματα πειραμάτων αγροφ 

3.1.1. Αποτελζςματα δειγματολθψίασ και προςδιοριςμοφ των Ετεροπτζρων 

Από τισ δφο δειγματολθψίεσ που διενεργικθκαν ςτθν καλλιζργεια γκότηι-μπζρρυ, και 
ζπειτα από τθν παρατιρθςθ ςτο ςτερεοςκόπιο, τθ βοικεια τθσ εντομολογικισ ςυλλογισ 
του Σ. Δροςςόπουλου και των κλειδϊν για τα Ετερόπτερα, προζκυψαν τα εξισ 2 είδθ: Το 
είδοσ Spilostethus pandurus (Lygaeidae) και το είδοσ Nezara viridula (Pentatomidae). 

3.1.2. Αποτελζςματα πειράματοσ εκτίμθςθσ ηθμιάσ 

Στουσ αψζκαςτουσ κλάδουσ που επιλζχκθκαν ωσ κετικοί (με Ετερόπτερο) και 
αρνθτικοί (χωρίσ Ετερόπτερο) μάρτυρεσ, πραγματοποιικθκε μζτρθςθ του αρικμοφ των 
καρπϊν κακϊσ και ςφγκριςθ του νωποφ και ξθροφ τουσ βάρουσ, για τθν απόκτθςθ μιασ πιο 
ςαφοφσ εκτίμθςθσ τθσ ζκταςθσ τθσ προςβολισ και τθ ςφγκριςι τουσ με τουσ ψεκαςμζνουσ 
κλάδουσ. Ο αρικμόσ καρπϊν ανά κλάδο ςτουσ μάρτυρεσ, ςυγκρίκθκε με τον αρικμό καρπϊν 
ανά κλάδο ςτουσ ψεκαςμζνουσ κάμνουσ (Διάγραμμα 2).  Θ εικόνα των απρόςβλθτων και 
προςβεβλθμζνων κλάδων (Εικόνα 38) προϊδζαηε για τθ διαφορά ςτο νωπό και ξθρό βάροσ 
των καρπϊν που ζφεραν. Στο Διάγραμμα 1 φαίνεται θ διαφορά μεταξφ του νωποφ βάρουσ 
των καρπϊν από τουσ απρόςβλθτουσ και προςβεβλθμζνουσ κλάδουσ, που είναι εμφανισ 
και οπτικά (Εικόνα 39). Κατ’ αναλογία υπάρχει διαφορά και μεταξφ του ξθροφ βάρουσ των 
καρπϊν από τουσ απρόςβλθτουσ και προςβεβλθμζνουσ κλάδουσ. Τόςο τα νωπά όςο και  τα 
ξθρά βάρθ διαφζρουν ςτατιςτικά ςτουσ δφο μάρτυρεσ. Ριο αναλυτικά ςτουσ κετικοφσ 
μάρτυρεσ το μζςο νωπό βάροσ καρπϊν ιταν 5,2 ± 1,02 g, ενϊ ςτουσ αρνθτικοφσ 14,6 ± 
1,69 g. Στουσ κετικοφσ μάρτυρεσ το μζςο ξθρό βάροσ καρπϊν ιταν 1,9  ± 0,31 g, ενϊ ςτουσ 
αρνθτικοφσ 3,9  ± 0,50 g . 

Πςον αφορά τθν εικόνα των κετικϊν μαρτφρων (προςβεβλθμζνων κλάδων), επειδι οι 
μετριςεισ πραγματοποιικθκαν Σεπτζμβριο, οι κλάδοι ζφεραν μόνο καρποφσ και 
προςβεβλθμζνα άνκθ και ανκοφόρουσ οφκαλμοφσ που δεν προχϊρθςαν ςε καρπόδεςθ. Οι 
περιςςότεροι καρποί πάνω ςτον κλάδο ιταν παραμορφωμζνοι με βακουλϊματα και αυτοί 
που είχαν προςβλθκεί ςε νεαρό ςτάδιο ζμοιαηαν αφυδατωμζνοι, κακϊσ επίςθσ υπιρχε και 
το φαινόμενο τθσ καρπόπτωςθσ. Ακόμθ, υπιρχαν προςβολζσ και ςε άνκθ και ανκοφόρουσ 
οφκαλμοφσ, γεγονόσ που ςε ςυνδυαςμό με τθν καρπόπτωςθ, ςυντζλεςε ςτο μειωμζνο 
αρικμό καρπϊν/κλάδο ςυγκριτικά με τουσ απρόςβλθτουσ κλάδουσ. Από τα παραπάνω 
παρατθρικθκε ότι τα Ετερόπτερα τρζφονταν κυρίωσ από αναπαραγωγικά όργανα 
(ανκοφόρουσ οφκαλμοφσ, άνκθ και καρποφσ). Ωςτόςο παρατθρικθκαν και φφλλα με 
χλωρωτικά ςτίγματα, αλλά ςε πολφ μικρό αρικμό. 

Σχετικά με τα Ετερόπτερα που είχαν τοποκετθκεί μζςα ςτα πουγκιά οργάντηασ, ςτουσ 
κετικοφσ μάρτυρεσ, ςτουσ 5 κλάδουσ με το 1 ακμαίο S. pandurus ανά κλάδο τα 3 ακμαία 
ιταν νεκρά και δεν υπιρχαν απόγονοι και τα άλλα 2 ακμαία ιταν επίςθσ νεκρά ωςτόςο 
είχαν ωοτοκιςει και ςτα πουγκιά υπιρχαν νφμφεσ. Στουσ υπόλοιπουσ 5 κλάδουσ με το 1 
ακμαίο N. viridula ανά κλάδο, τα 2 ακμαία ιταν νεκρά και δεν υπιρχαν απόγονοι, το 1 
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ακμαίο ιταν ηωντανό και δεν υπιρχαν απόγονοι, και τα άλλα 2 ακμαία ιταν νεκρά και είχαν 
ωοτοκιςει και ςτα πουγκιά υπιρχαν νφμφεσ. 

 
 

 

 

 
 

Διάγραμμα 1: Σφγκριςθ των μ.ο. νωποφ και ξθροφ βάρουσ (ςε g) ± το τυπικό 
ςφάλμα, ςτουσ κετικοφσ και αρνθτικοφσ μάρτυρεσ. Στιλεσ του ιδίου χρϊματοσ 

που δεν ζχουν κοινό γράμμα διαφζρουν ςτατιςτικά. 
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3.1.3. Αποτελζςματα αποτελεςματικότθτασ ψεκαςμϊν 

Για κάκε επζμβαςθ (εντομοκτόνο), μετρικθκε ο αρικμόσ των καρπϊν ανά κλάδο, για 
25 κλάδουσ (από 5 κάμνουσ ανά επζμβαςθ, ςυλλζχκθκαν 5 κλάδοι ανά κάμνο) και 
ςυγκρίκθκε με τον αρικμό καρπϊν ςτουσ αψζκαςτουσ κλάδουσ. Βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ 
ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των μζςων των επεμβάςεων (F=17,269 dF=7,339 P<0.0001). 
Πλεσ οι επεμβάςεισ εκτόσ από μία, είχαν μεγάλθ διαφορά ςτον αρικμό καρπϊν, ςε ςχζςθ 
με το κετικό μάρτυρα (αψζκαςτο με βρωμοφςα) και ωσ εκ τοφτου διζφεραν ςτατιςτικά με 
αυτόν και επίςθσ δε διζφεραν ςτατιςτικά με τον αρνθτικό μάρτυρα (αψζκαςτο χωρίσ 
βρωμοφςα) (25,6 ± 1,94). Μοναδικι εξαίρεςθ αποτελεί θ επζμβαςθ με το M. azedarach 
(16,16 ± 0,53), που δε διζφερε ςτατιςτικά με το κετικό μάρτυρα (13,5 ± 1,61), αλλά 
διζφερε ςτατιςτικά με τον αρνθτικό μάρτυρα.  Το μεγαλφτερο αρικμό καρπϊν ανά κλάδο 
παρουςίαςε το spinosad (23,86 ± 0,51). Ακολοφκθςε το Belos-Contra (22,96 ± 0,80) και ςτθ 
ςυνζχεια το Adimel-Triac (22,34 ± 0,69), το Neem oil (21,56 ± 0,63) και το Metab (21,18 ± 

Εικόνα 39: Νωποί καρποί των κετικϊν μαρτφρων (αριςτερά) και των αρνθτικϊν 
μαρτφρων (δεξιά) (φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 

Α  

Εικόνα 38: Δεξιά: προςβεβλθμζνοσ κλάδοσ (κετικόσ μάρτυρασ), αριςτερά: 
απρόςβλθτοσ κλάδοσ (αρνθτικόσ μάρτυρασ) (φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 
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0,76). Το μικρότερο αρικμό  καρπϊν ανά κλάδο παρουςίαςε το M. azedarach (16,16 ± 0,53) 
(Διάγραμμα 2). 

 

 
Διάγραμμα 2: Μζςοσ όροσ αρικμοφ καρπϊν ανά κλάδο, ςτουσ ψεκαςμζνουσ κλάδουσ και ςτουσ 

μάρτυρεσ. Στιλεσ του ιδίου χρϊματοσ που δεν ζχουν κοινό γράμμα διαφζρουν ςτατιςτικά. 

 

3.2. Αποτελζςματα βιοδοκιμϊν ςε τρυβλία  
 

Αποτελζςματα βιοδοκιμϊν ςτο είδοσ E. eckerleini 

Στισ 24 ϊρεσ από τθν εφαρμογι των ουςιϊν, βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των μζςων των επεμβάςεων (F=70,96 dF=6,34 P<0.0001). Οι 4 από τισ 6 
επεμβάςεισ είχαν αυξθμζνθ κνθςιμότθτα ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα και ωσ εκ τοφτου  
διζφεραν ςτατιςτικά με αυτόν. Οι υπόλοιπεσ 2 επεμβάςεισ (M. azedarach και Metab) 
εμφάνιςαν χαμθλι κνθςιμότθτα και δε διζφεραν ςτατιςτικά με το μάρτυρα. Τθν 
υψθλότερθ κνθςιμότθτα ζδωςε θ δραςτικι ουςία spinosad (92 ± 4,9%), ακολοφκθςε το 
Neem oil με ποςοςτό κνθςιμότθτασ 84 ± 7,48%, το οποίο δε διζφερε ςτατιςτικά με το 
Belos-Contra (68 ± 4,9%) και ακολοφκωσ τα Adimel-Triac (60 ± 6,32%) και Metab (8 ± 
4,9%). Το M. azedarach παρουςίαηε τθ χαμθλότερθ κνθςιμότθτα (0 ± 0%,) (Διάγραμμα 3). 
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Στισ 48 ϊρεσ μετά  τθν εφαρμογι των ουςιϊν, βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των μζςων των επεμβάςεων (F=38,29 dF=6,34 P<0.0001). Οι 4 επεμβάςεισ 
είχαν αυξθμζνθ κνθςιμότθτα ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα και ωσ εκ τοφτου διζφεραν 
ςτατιςτικά με αυτόν. Τθν υψθλότερθ κνθςιμότθτα ζδωςε το spinosad (96 ± 4%), που δε 
διζφερε ςτατιςτικά με το Neem oil, το οποίο ακολοφκθςε 2ο με ποςοςτό κνθςιμότθτασ 84 
± 7,48% και το Belos-Contra (80 ± 8,94%) και το Adimel-Triac (64 ± 7,48%). Χαμθλότερθ 
κνθςιμότθτα με ςτατιςτικι διαφορά παρουςίαςε το Metab (16 ± 4%) που δε διζφερε 
ςτατιςτικά με το M. azedarach που παρουςίαςε τθ χαμθλότερθ κνθςιμότθτα (8 ± 8%,). 
(Διάγραμμα 4). 

Διάγραμμα 3: Μζςοσ όροσ νεκρϊν ατόμων ςτισ 24 ϊρεσ μετά τθν εφαρμογι. 
Στιλεσ του ιδίου χρϊματοσ που δεν ζχουν κοινό γράμμα διαφζρουν ςτατιςτικά. 
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Στισ 72 ϊρεσ από τθν εφαρμογι των ουςιϊν, βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των μζςων των επεμβάςεων (F=38,77 dF=6,28 P<0.0001). Το spinosad 
ςυνζχιηε να παρουςιάηει τθν υψθλότερθ κνθςιμότθτα (100 ± 0%) και διζφερε ςτατιςτικά 
από τισ υπόλοιπεσ επεμβάςεισ και το μάρτυρα. Ακολοφκθςαν τα Neem oil (84 ± 7,48%) και 
Belos-Contra (84 ± 9,8%) με το ίδιο ποςοςτό κνθςιμότθτασ, που δε διζφεραν ςτατιςτικά 
μεταξφ τουσ. Χαμθλότερθ κνθςιμότθτα παρουςίαςε το Adimel-Triac (64 ± 7,48%). Και τζλοσ 
τα Metab (24 ± 4%) και M. azedarach (8 ± 8%), που δε διζφεραν ςτατιςτικά με το μάρτυρα 
(Διάγραμμα 5). 

Διάγραμμα 4: Μζςοσ όροσ νεκρϊν ατόμων ςτισ 48 ϊρεσ μετά τθν εφαρμογι. 
Στιλεσ του ιδίου χρϊματοσ που δεν ζχουν κοινό γράμμα διαφζρουν ςτατιςτικά. 

Διάγραμμα 5: Μζςοσ όροσ  νεκρϊν ατόμων ςτισ 72 ϊρεσ μετά τθν εφαρμογι. 
Στιλεσ του ιδίου χρϊματοσ που δεν ζχουν κοινό γράμμα διαφζρουν ςτατιςτικά. 
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Στισ 96 ϊρεσ από τθν εφαρμογι των ουςιϊν, βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των μζςων των επεμβάςεων (F=25,16 dF=6,34 P<0.0001). Πλεσ οι 
επεμβάςεισ είχαν αυξθμζνθ κνθςιμότθτα ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα και ωσ εκ τοφτου 
διζφεραν ςτατιςτικά με αυτόν, εκτόσ από το M. azedarach (12 ± 12%), που παρουςίαςε τθ 
χαμθλότερθ κνθςιμότθτα δε διζφερε ςτατιςτικά με το μάρτυρα. Το spinosad (100 ± 0%) 
είχε τθν υψθλότερθ κνθςιμότθτα και ακολοφκθςαν τα Neem oil (84 ± 7,48%) και Belos-
Contra (84 ± 9,79%).Στατιςτικι διαφορά με τισ 3 προθγοφμενεσ επεμβάςεισ είχε το Adimel-
Triac (76 ± 7,48%) κακϊσ και το Metab με εμφανϊσ χαμθλότερθ κνθςιμότθτα (44 ± 7,48%) 
(Διάγραμμα 6). 

 

 

 

Στισ 120 ϊρεσ από τθν εφαρμογι των ουςιϊν, βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των μζςων των επεμβάςεων (F=24,83 dF=6,34 P<0.0001). Πλεσ οι 
επεμβάςεισ είχαν αυξθμζνθ κνθςιμότθτα ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα και ωσ εκ τοφτου  
διζφεραν ςτατιςτικά με αυτόν, εκτόσ από το M. azedarach (12 ± 12%), που παρουςίαςε τθ 
χαμθλότερθ κνθςιμότθτα και δε διζφερε ςτατιςτικά με το μάρτυρα. Τθν υψθλότερθ 
κνθςιμότθτα παρουςίαςε το spinosad (100 ± 0%). Δεφτερο ακολοφκθςε το Belos-Contra (88 
± 8%) και αμζςωσ μετά το Neem oil (84 ± 7,48%). Το Adimel-Triac (80 ± 8,94%) διζφερε 
ςτατιςτικά από τα προθγοφμενα, και ακολοφκθςε το Metab (44 ± 7,48%) με ακόμθ 
χαμθλότερθ κνθςιμότθτα και ςτατιςτικι διαφορά από τισ υπόλοιπεσ επεμβάςεισ 
(Διάγραμμα 7). 

 

Διάγραμμα 6: Μζςοσ όροσ νεκρϊν ατόμων ςτισ 96 ϊρεσ από τθν εφαρμογι. 
Στιλεσ του ιδίου χρϊματοσ που δεν ζχουν κοινό γράμμα διαφζρουν ςτατιςτικά. 
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Αποτελζςματα βιοδοκιμϊν ςτο είδοσ P. apterus 

Στισ 24 ϊρεσ από τθν εφαρμογι των ουςιϊν, βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των μζςων των επεμβάςεων (F=127,41 dF=7,119 P<0.0001). Οι 5 
επεμβάςεισ είχαν αυξθμζνθ κνθςιμότθτα ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα και ωσ εκ τοφτου 
διζφεραν ςτατιςτικά με αυτόν. Τθν υψθλότερθ κνθςιμότθτα παρουςίαςε το spinosad (82,7 
± 3,84%). Δεφτερο ακολοφκθςε το πφρεκρο (65,3 ± 3,63%) και ακολοφκθςε το Neem oil 
(62,7 ± 5,11%), που μεταξφ τουσ δε διζφεραν ςτατιςτικά. Ακολοφκθςε το Belos-Contra 
(49,3 ± 3,84%) και αμζςωσ μετά το Adimel-Triac (30,7 ± 2,67%). Αρκετά χαμθλότερθ 
κνθςιμότθτα παρουςίαςαν τα Metab (5,3 ± 2,36%) και M. azedarach (5,3 ± 2,36%), τα 
οποία δε διζφεραν ςτατιςτικά με το μάρτυρα (Διάγραμμα 8). 

Διάγραμμα 7: Μζςοσ όροσ νεκρϊν ατόμων ςτισ 120 ϊρεσ από τθν εφαρμογι. 
Στιλεσ του ιδίου χρϊματοσ που δεν ζχουν κοινό γράμμα διαφζρουν ςτατιςτικά. 



61 
 

 

Στισ 48 ϊρεσ από τθν εφαρμογι των ουςιϊν, βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των μζςων των επεμβάςεων (F=145,46 dF=7,119 P<0.0001). Οι 5 
επεμβάςεισ είχαν αυξθμζνθ κνθςιμότθτα ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα και ωσ εκ τοφτου  
διζφεραν ςτατιςτικά με αυτόν. Τθν υψθλότερθ κνθςιμότθτα παρουςίαςε το spinosad (86,7 
± 3,19%). Δεφτερο ακολοφκθςε το πφρεκρο (82,7 ± 3,30%) και ακολοφκθςε το Neem oil 
(77,3 ± 4,31%). Ακολοφκθςε το Belos-Contra (50 ± 3,19%) και αμζςωσ μετά το Adimel-Triac 
(32 ± 2,62%). Αρκετά χαμθλότερθ κνθςιμότθτα παρουςίαςαν τα M. azedarach (8 ± 2,62%) 
και Metab (5,3 ± 2,36%), τα οποία δε διζφεραν ςτατιςτικά με το μάρτυρα (Διάγραμμα 9). 

Διάγραμμα 8: Μζςοσ όροσ νεκρϊν ατόμων ςτισ 24 ϊρεσ από τθν εφαρμογι. Στιλεσ 
του ιδίου χρϊματοσ που δεν ζχουν κοινό γράμμα διαφζρουν ςτατιςτικά. 

Διάγραμμα 9: Μζςοσ όροσ νεκρϊν ατόμων ςτισ 48 από τθν εφαρμογι. Στιλεσ του ιδίου 
χρϊματοσ που δεν ζχουν κοινό γράμμα διαφζρουν ςτατιςτικά. 
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Στισ 72 ϊρεσ από τθν εφαρμογι των ουςιϊν, βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των μζςων των επεμβάςεων (F=172,30 dF=7,119 P<0.0001). Πλεσ οι 
επεμβάςεισ είχαν αυξθμζνθ κνθςιμότθτα ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα και ωσ εκ τοφτου  
διζφεραν ςτατιςτικά με αυτόν. Τθν υψθλότερθ κνθςιμότθτα παρουςίαςε το spinosad (92,7 
± 2,62%). Ακολοφκθςε το πφρεκρο (90,7 ± 2,67%) και ακολοφκθςε το Neem oil (89,3 ± 
2,67%). Ακολοφκθςε το Metab (73,3 ± 3,74%) και ςτθ ςυνζχεια το Belos-Contra (54,7 ± 
3,07%). Ριο χαμθλι κνθςιμότθτα παρουςίαςε το Adimel-Triac (34,7 ± 3,07%) και 
ακολοφκθςε το M. azedarach (12 ± 2,62%) με τθ χαμθλότερθ κνθςιμότθτα (Διάγραμμα 10). 

 

 

Στισ 96  ϊρεσ από τθν εφαρμογι των ουςιϊν, βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των μζςων των επεμβάςεων (F=148,80 dF=7,119 P<0.0001). Πλεσ οι 
επεμβάςεισ είχαν αυξθμζνθ κνθςιμότθτα ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα και ωσ εκ τοφτου 
διζφεραν ςτατιςτικά με αυτόν. Τθν υψθλότερθ κνθςιμότθτα παρουςίαςε το spinosad (93,3 
± 2,52%). Ακολοφκθςε το πφρεκρο (91,1 ± 2,67%) και ακολοφκθςε το Neem oil (89,3 ± 
2,67%). Ακολοφκθςε το Metab (81,3 ± 3,07%) και ςτθ ςυνζχεια το Belos-Contra (56 ± 
3,49%). Ριο χαμθλι κνθςιμότθτα παρουςίαςε το Adimel-Triac (37,3 ± 3,30%) και 
ακολοφκθςε το M. azedarach (16 ± 2,89%) με τθ χαμθλότερθ κνθςιμότθτα (Διάγραμμα 11). 

Διάγραμμα 10: Μζςοσ όροσ νεκρϊν ατόμων ςτισ 72 ϊρεσ από τθν εφαρμογι. Στιλεσ 
του ιδίου χρϊματοσ που δεν ζχουν κοινό γράμμα διαφζρουν ςτατιςτικά. 
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Στισ 120  ϊρεσ από τθν εφαρμογι των ουςιϊν, βρζκθκαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικζσ 
διαφορζσ μεταξφ των μζςων των επεμβάςεων (F=149,48 dF=7,119 P<0.0001). Πλεσ οι 
επεμβάςεισ είχαν αυξθμζνθ κνθςιμότθτα ςε ςχζςθ με τον μάρτυρα και ωσ εκ τοφτου 
διζφεραν ςτατιςτικά με αυτόν. Τθν υψθλότερθ κνθςιμότθτα παρουςίαςε το spinosad (93,3 
± 2,52%). Ακολοφκθςε το πφρεκρο (92 ± 2,60%) και ακολοφκθςε το Neem oil (89,3 ± 
2,67%). Ακολοφκθςε το Metab (81,3 ± 3,07%) και ςτθ ςυνζχεια το Belos-Contra (58,7 ± 
3,63%). Ριο χαμθλι κνθςιμότθτα παρουςίαςε το Adimel-Triac (37,3 ± 3,30%) και 
ακολοφκθςε το M. azedarach (16 ± 2,89%) με τθ χαμθλότερθ κνθςιμότθτα (Διάγραμμα 12). 

Διάγραμμα 12: Μζςοσ όροσ νεκρϊν ατόμων ςτισ 120 ϊρεσ από τθν εφαρμογι. Στιλεσ του 
ίδιου χρϊματοσ που δεν ζχουν κοινό γράμμα διαφζρουν ςτατιςτικά. 

Διάγραμμα 11: Μζςοσ όροσ νεκρϊν ατόμων ςτισ 96 ϊρεσ από τθν εφαρμογι. Στιλεσ του 

ιδίου χρϊματοσ που δεν ζχουν κοινό γράμμα διαφζρουν ςτατιςτικά. 
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4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΤΖΗΣΗΗ 

 

Τα Ετερόπτερα αποτελοφν εντομολογικοφσ εχκροφσ οικονομικισ ςθμαςίασ για 
πολυάρικμα καλλιεργοφμενα είδθ φυτϊν. Πςον αφορά τισ καλλιζργειεσ μικροκάρπων, ζχει 
αναφερκεί το είδοσ Halyomorpha halys ςε καλλιζργεια μφρτιλλων (blueberries) ςτο 
Πρεγκον και ςτο Νιου Τηζρςεϊ των Θ.Ρ.Α. *Wiman et al., 2015+, κακϊσ επίςθσ και τα είδθ 
Nezara viridula, Acrosternum hilare (Say) (οικ. Pentatomidae) και Euschistus spp. (οικ. 
Pentatomidae) ςε καλλιζγειεσ βατόμουρων (blackberries) ςτισ Νότιεσ Θ.Ρ.Α. [Brennan et al., 
2013]. Ωςτόςο δεν ζχει πραγματοποιθκεί καμιά επίςθμθ αναφορά Ετεροπτζρων 
παγκοςμίωσ, ςε καλλιζργειεσ γκότηι-μπζρρυ. 

Για τθν καταπολζμθςθ των Ετεροπτζρων ςτθν καλλιζργεια βατόμουρων οι Brennan et 
al. (2013) κατά τα ζτθ 2010-2013, πραγματοποίθςαν δοκιμζσ για τον τρόπο παγίδευςθσ των 
Ετεροπτζρων, για τθν παρακολοφκθςθ του πλθκυςμοφ και για χριςθ τουσ ωσ μζςο μαηικισ 
παγίδευςθ. Αξιολόγθςαν δφο τφπουσ παγίδων: τθν παγίδα τφπου κίτρινθσ πυραμίδασ  
(yellow pyramid trap) και τθν παγίδα trécé (tube trap), από τισ οποίεσ θ παγίδα τφπου 
πυραμίδασ αποδείχκθκε πιο αποτελεςματικι, κακϊσ ο αρικμόσ Ετεροπτζρων που 
αιμαλϊτθςε διζφερε ςτατιςτικϊσ ςθμαντικά από τον αντίςτοιχο τθσ παγίδασ trécé. 

Για τθν καταπολζμθςθ Ετεροπτζρων ςε μικρόκαρπα δεν ζχουν πραγματοποιθκεί 
περαιτζρω δοκιμζσ, ωςτόςο ζχουν πραγματοποιθκεί για τθν καταπολζμθςθ Ετεροπτζρων 
ςε άλλα είδθ καλλιεργειϊν. Ρειράματα μαηικισ εξαπόλυςθσ παραςιτοειδϊν, ζχουν 
πραγματοποιθκεί για τθν καταπολζμθςθ των ειδϊν Nezara viridula, Acrosternum hilare και 
άλλων, ςε καλλιζργειεσ όπωσ θ ςόγια και το βαμβάκι, ςε περιοχζσ όπωσ θ Χαβάθ, θ 
Φλόριντα των Θ.Ρ.Α., θ Βραηιλία, θ Αργεντινι, θ Ταϊβάν και θ Αυςτραλία, οριςμζνα από τα 
οποία ζδωςαν ικανοποιθτικά αποτελζςματα [Jones, 1988]. 

Αρκετά είναι και τα πειράματα που ζχουν πραγματοποιθκεί για τθ χριςθ 
εντομοπακογόνων μικροοργανιςμϊν για τθν καταπολζμθςθ των Ετεροπτζρων, όπωσ των 
μυκιτων Beauveria bassiana και Metarhiziun anisopliae, που χρθςιμοποιικθκαν και ςτθν 
παροφςα μεταπτυχιακι μελζτθ. Οι Rombach et al. (1986) μελζτθςαν τθν πακογζνεια των 
μυκιτων Beauveria bassiana, Metarhiziun anisopliae και Paecilomyces lilacinus, εναντίον 
του είδουσ Scotinophara coarctata (οικ. Pentatomidae) ςε καλλιζργεια ρυηιοφ, ςε 
πειράματα αγροφ ςτισ Φιλιππίνεσ. Ρραγματοποιικθκαν ψεκαςμοί ςε πειραματικοφσ 
αγροφσ με εναιϊρθμα από τον κάκε μφκθτα, ςτθ ςυγκζντρωςθ των 5 x 105 CFU/mL. Και οι 3 
επεμβάςεισ διζφεραν ςτατιςτικά ςθμαντικά από το μάρτυρα. Μζςα ςτισ 9 εβδομάδεσ που 
διιρκεςε το πείραμα, ο πλθκυςμόσ του εντόμου μειϊκθκε από 80 ζωσ και 90% ςτισ 3 
επεμβάςεισ. 

Ζνα ακόμθ παράδειγμα αποτελεί θ αξιολόγθςθ τθσ πακογζνειασ του μφκθτα 
Metarhiziun anisopliae από τουσ Groth et al. (2017), ςτα είδθ Nezara viridula και Dichelops 
melacanthus (Dallas) (οικ. Pentatomidae) ςε ςιτάρι. Στο εργαςτιριο αξιολογικθκαν τα 
ςτελζχθ 05RA, 11RA, 08RA και 02RA του M. anisopliae ςε ακμαία άτομα των ειδϊν N. 
viridula και D. melacanthus, με ψεκαςμό με εναιϊρθμα των μυκιτων ςε ςυγκζντρωςθ 108 

CFU/mL. Ρραγματοποιικθκε ψεκαςμόσ των εντόμων μζςα ςε τρυβλία Petri και μετρικθκε 
θ κνθςιμότθτα ςτισ 0, 2, 4, 6 και 8 θμζρεσ μετά τθν εφαρμογι. Στθ ςυνζχεια, 
πραγματοποιικθκε πείραμα ςτο κερμοκιπιο, με τθν εφαρμογι μόνο του ςτελζχουσ 08RA, 
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με ψεκαςμό εναιωριματοσ ςτθν ίδια ςυγκζντρωςθ κονιδίων, ςε κλωβοφσ με φυτά ςιταριοφ 
και μετρικθκε θ κνθςιμότθτα ςτισ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 θμζρεσ μετά τθν εφαρμογι. Στο 
πείραμα ςτο εργαςτιριο, το ποςοςτό κνθςιμότθτασ ςτισ 8 θμζρεσ από τθν εφαρμογι 
ζφκαςε το 100% για όλεσ τισ επεμβάςεισ (ςτελζχθ του M. anisopliae). Ωςτόςο υπιρχε 
διαφοροποίθςθ ωσ προσ το χρόνο που το κάκε ςτζλεχοσ παρουςίαςε το μζγιςτο θμεριςιο 
ποςοςτό κνθςιμότθτασ. Στθν εφαρμογι ςτο είδοσ N. viridula, το ςτζλεχοσ 08RA, 
παρουςίαςε τθν υψθλότερθ θμεριςια κνθςιμότθτα τθν 3θ  θμζρα από τθν εφαρμογι, ενϊ 
τα ςτελζχθ 05RA, 11RA και 02RA τθν 4θ θμζρα από τθν εφαρμογι. Στθν εφαρμογι ςτο είδοσ 
D. melacanthus, το ςτζλεχοσ 08RA παρουςίαςε τθν υψθλότερθ θμεριςια κνθςιμότθτα τθν 
3θ θμζρα από τθν εφαρμογι, ενϊ τα ςτελζχθ 05RA, 11RA και 02RA τθν 5θ θμζρα από τθν 
εφαρμογι. Στο πείραμα ςτο κερμοκιπιο, τόςο ςτο είδοσ N. viridula όςο και ςτο είδοσ D. 
melacanthus, το ποςοςτό κνθςιμότθτασ ςτισ 14 θμζρεσ μετά τθν εφαρμογι ζφκαςε το 
100%. Ωςτόςο υπιρχε μεγάλθ διαφοροποίθςθ ωσ προσ το χρόνο ζκκεςθσ των δυο ειδϊν 
ςτο μφκθτα. Και ςτα δφο Ετερόπτερα, το ποςοςτό κνθςιμότθτασ άρχιςε να αυξάνεται 
ραγδαία από τθν 4θ θμζρα τθσ εφαρμογισ και μετά. Τθν 4θ θμζρα ςτο N. viridula το 
ποςοςτό κνθςιμότθτασ ιταν 8,6% και ςτο  D. melacanthus 5,2%. Τθν 6θ θμζρα ςτο N. 
viridula το ποςοςτό κνθςιμότθτασ ιταν 23,9% και ςτο  D. melacanthus 20,3%. Τθν 8θ θμζρα 
ςτο N. viridula το ποςοςτό κνθςιμότθτασ ιταν 44,9% και ςτο  D. melacanthus 35,7%. Θ 
κνθςιμότθτα και ςτα δφο είδθ ςυνζχιςε να αυξάνεται ζωσ τισ 14 θμζρεσ που ζφκαςε το 
100%. Ο μφκθτασ M. anisopliae αποτελεί ςυνεπϊσ ζνα αρκετά υποςχόμενο μζςο που 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για των ζλεγχο των Ετεροπτζρων. Ραρατθρικθκε ωςτόςο ότι δεν 
υπάρχει άμεςθ κανάτωςθ των εντόμων, κακϊσ χρειάηονται 3 με 4 εικοςιτετράωρα για τθ 
δράςθ του μφκθτα και αυτό παρατθρικθκε και ςτθν παροφςα μελζτθ, όπου το ςκεφαςμα 
Metab (με τουσ μφκθτεσ M. anisopliae και B. bassiana) παρουςίαςε υψθλό ποςοςτό 
κνθςιμότθτασ μετά τθν 3θ θμζρα από τθν εφαρμογι. 

 

4.1. Πειράματα αγροφ 

 

4.1.1. Πείραμα εκτίμθςθσ ηθμιάσ  

Από τθ ηφγιςθ των νωπϊν καρπϊν ςτουσ αψζκαςτουσ κλάδουσ με Ετερόπτερο 
(κετικοφσ μάρτυρεσ) και ςτουσ αψζκαςτουσ κλάδουσ χωρίσ Ετερόπτερο (αρνθτικοφσ 
μάρτυρεσ), προζκυψε μια υψθλι διαφορά ςτισ δφο τιμζσ. Οι καρποί των αρνθτικϊν 
μαρτφρων ιταν ςθμαντικά πιο βαρείσ (14,6 g) από τουσ καρποφσ των αρνθτικϊν μαρτφρων 
(5,2 g) που είχαν προςβλθκεί και παραμορφωκεί από το Ετερόπτερο. Ανάλογθ ιταν και θ 
διαφορά ςτο μζςο ξθρό βάροσ των καρπϊν. Στουσ αρνθτικοφσ μάρτυρεσ ηφγιηαν 3,9 g ενϊ 
ςτουσ κετικοφσ μάρτυρεσ 1,9 g. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ διαφορά βάρουσ οφείλεται και ςτο μειωμζνο αρικμό 
καρπϊν ςτουσ κετικοφσ μάρτυρεσ. Αυτό διότι το Ετερόπτερο προςζβαλε και οριςμζνουσ 
ανκοφόρουσ οφκαλμοφσ και άνκθ, με αποτζλεςμα να τουσ καταςτρζφει και να μθ γίνεται 
καρπόδεςθ αλλά και νεαροφσ καρποφσ που δεν αναπτφςςονταν ςωςτά ςτθ ςυνζχεια και 
παρζμεναν μικροί ςε μζγεκοσ ι υφίςταντο καρπόπτωςθ. 
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4.1.2. Πείραμα αποτελεςματικότθτασ ψεκαςμϊν  

Ο αρικμόσ καρπϊν ανά κλάδο ςτουσ ψεκαςμζνουσ κάμνουσ ςυγκρίκθκε και με τον 
αρικμό καρπϊν ανά κλάδο, ςτουσ μάρτυρεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ςυγκρίκθκε με το μζςο όρο 
αρικμοφ καρπϊν ςτουσ κετικοφσ (αψζκαςτο με βρωμοφςα) και αρνθτικοφσ μάρτυρεσ 
(αψζκαςτο χωρίσ βρωμοφςα). Τον υψθλότερο αρικμό καρπϊν παρουςίαςε θ επζμβαςθ με 
το spinosad. Επίςθσ υψθλό αρικμό καρπϊν παρουςίαςαν οι ςυνδυαςμοί Belos-Contra και 
Adimel-Triac αλλά και το Neem oil. Το Metab παρουςίαςε λίγο μικρότερο αρικμό καρπϊν 
αλλά πολφ υψθλότερο ςε ςχζςθ με τουσ αψζκαςτουσ μάρτυρεσ. Θ  επζμβαςθ με το 
εκχφλιςμα από M. azedarach δεν ζδωςε τόςο ικανοποιθτικά αποτελζςματα, αφοφ ο 
αρικμόσ καρπϊν ιταν πολφ κοντά ςτον αντίςτοιχο του κετικοφ μάρτυρα (αψζκαςτο με 
βρωμοφςα). Στισ Εικόνεσ 40, 41 απεικονίηονται κάμνοι γκότηι-μπζρρυ, ςτουσ οποίουσ 
εφαρμόςτθκαν τα διάφορα ςκευάςματα, όπου θ απόδοςθ των ςκευαςμάτων μπορεί να  
προςδιοριςτεί και μακροςκοπικά με μια πρϊτθ εικόνα. 

Επομζνωσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ καλλιζργεια κα μποροφςε να εφαρμοςτεί το spinosad, 
αλλά και τα Belos-Contra, Adimel-Triac, Neem oil και Metab, για ζνα ικανοποιθτικό 
αποτζλεςμα ςτθ βιολογικι καταπολζμθςθ των Ετεροπτζρων. 

 

4.2. Βιοδοκιμζσ ςε τρυβλία  
 

Βιοδοκιμζσ ςτο είδοσ E. eckerleini 

Στισ βιοδοκιμζσ ςτο είδοσ E. eckerleini, όλα τα ςκευάςματα μείωςαν τον αρικμό των 
ατόμων ςε ςχζςθ με το μάρτυρα. Κάποια ςκευάςματα ιταν αρκετά αποτελεςματικά και 
κάποια λιγότερο, ωςτόςο κανζνα ςκεφαςμα δεν παρουςίαςε μθδενικό ποςοςτό 
κνθςιμότθτασ. 

Στισ πρϊτεσ 24 ϊρεσ μετά  τθν εφαρμογι, θ ουςίεσ που ζδραςαν ταχφτερα ιταν το 
spinosad και το Neem oil, με ποςοςτό κνθςιμότθτασ υψθλότερο του 90%. Ενϊ θ δράςθ των 
υπόλοιπων ςκευαςμάτων ιταν βραδφτερθ, και ειδικά του Metab, το οποίο είναι ςκεφαςμα 
με μφκθτεσ, οι οποίοι χρειάηονται χρόνο για να βλαςτιςουν. 

 Κατά τθν τελευταία μζτρθςθ, το spinosad ζδωςε τα καλφτερα αποτελζςματα αφοφ 
προκάλεςε 100% κνθςιμότθτα ςτισ 120 ϊρεσ από τθν εφαρμογι του. Αξίηει να ςθμειωκεί 
ότι θ δράςθ του ιταν ταχεία, κακϊσ από τισ 24 ϊρεσ μετά τθν εφαρμογι του προκάλεςε 
κνθςιμότθτα 92%. Ικανοποιθτικά αποτελζςματα ζδωςαν και τα ςκευάςματα Belos-Contra 
και Neem oil, των οποίων θ κνθςιμότθτα υπερζβθ το 80%, ςτισ 120 ϊρεσ. Ακόμθ, το Adimel-
Triac ιταν επίςθσ αποτελεςματικό, προκαλϊντασ κνθςιμότθτα 80% ςτισ 120 ϊρεσ. Το 
ςκεφαςμα Metab προκάλεςε 44% κνθςιμότθτα ςτισ 120 ϊρεσ από τθν εφαρμογι του. Το  
εκχφλιςμα από M. azedarach ιταν το λιγότερο αποτελεςματικό, αφοφ παρουςίαςε 12% 
κνθςιμότθτα ςτισ 120 ϊρεσ από τθν εφαρμογι του, ποςοςτό που διζφερε μεν από το 
μάρτυρα αλλά ιταν αρκετά χαμθλό. 

 

 Πιο αναλυτικά για το κάκε ςκεφαςμα: 
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 Το spinosad ςτισ 24 ϊρεσ από τθν εφαρμογι παρουςίαςε 92% κνθςιμότθτα, θ οποία 
ζφταςε το 100% ςτισ 72 ϊρεσ. 
 

 Το Neem oil ςτισ 24 ϊρεσ από τθν εφαρμογι παρουςίαςε 84% κνθςιμότθτα, 
ποςοςτό που παρζμεινε ςτακερό μζχρι και τθν τελευταία μζτρθςθ, ςτισ 120 ϊρεσ. 
 

 Το Adimel-Triac ςτισ 24 ϊρεσ παρουςίαςε 60%  κνθςιμότθτα, και ζφταςε το 80% ςτισ 
120 ϊρεσ. 

 

 Το Belos-Contra ςτισ 24 ϊρεσ παρουςίαςε 68% κνθςιμότθτα και ζφταςε το 88% ςτισ 
120 ϊρεσ. 

 

 Το Metab ςτισ 24 ϊρεσ παρουςίαςε πολφ χαμθλό ποςοςτό κνθςιμότθτασ που άγγιηε 
το 8%. Στισ 96 ϊρεσ το ποςοςτό κνθςιμότθτασ αυξικθκε ςθμαντικά και παρζμεινε 
ςτακερό. Κακϊσ πρόκειται για μικροβιακό ςκεφαςμα, θ βραδεία αφξθςθ τθσ 
κνθςιμότθτασ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι τα ςπόρια των μυκιτων που περιζχει, 
χρειάηονται οριςμζνο χρονικό διάςτθμα για να βλαςτιςουν.  Κςωσ επθρεάςτθκε και από 
παράγοντεσ όπωσ θ κερμοκραςία και θ ςχετικι υγραςία περιβάλλοντοσ.  

 Το M. azedarach ςτισ 24 ϊρεσ παρουςίαςε 0% κνθςιμότθτα, και ζφκαςε το 12% ςτισ 
120 ϊρεσ. 

 

Βιοδοκιμζσ ςτο είδοσ P. apterus 

Στισ βιοδοκιμζσ ςτο είδοσ P. apterus, επίςθσ όλα τα ςκευάςματα μείωςαν τον αρικμό 
των ατόμων ςε ςχζςθ με το μάρτυρα, κάποια ςε μεγαλφτερο και κάποια ςε μικρότερο 
βακμό.  

Στισ πρϊτεσ 24 ϊρεσ μετά  τθν εφαρμογι, θ ουςίεσ που ζδραςαν ταχφτερα ιταν το 
spinosad και το πφρεκρο, με ποςοςτό κνθςιμότθτασ πάνω από 65%. Ενϊ ακολοφκθςε και το 
Neem oil με ποςοςτό κνθςιμότθτασ 62,7%. Αυτά τα 3 ςκευάςματα ζδραςαν ταχφτερα από 
τα υπόλοιπα και μζςα ςε 72 ϊρεσ από τθν εφαρμογι ξεπζραςαν το 83% ποςοςτό 
κνθςιμότθτασ.  

Τα 3 παραπάνω ςκευάςματα παρουςίαςαν και το υψθλότερο ποςοςτό κνθςιμότθτασ 
κατά τθν τελευταία μζτρθςθ ςτισ 120 ϊρεσ. Το spinosad είχε το υψθλότερο ποςοςτό 
κνθςιμότθτασ (93,3%), ακολοφκθςε το πφρεκρο και ζπειτα το Neem oil. Τζταρτο ςε ςειρά 
αποτελεςματικότθτασ ιρκε το Metab, που ενϊ ςτισ πρϊτεσ 24 ϊρεσ παρουςίαςε 
κνθςιμότθτα 5,3%, ςτισ 120 ϊρεσ κατάφερε να αυξιςει το ποςοςτό ςε 81,3%. Τα 
ςκευάςματα Belos-Contra, Adimel-Triac  και M. azedarach  παρουςίαςαν μια ομαλι αφξθςθ 
τθσ κνθςιμότθτασ κατά τθ διάρκεια των 120 ωρϊν. Ωςτόςο το εκχφλιςμα από  M. azedarach 
παρουςίαςε όχι και τόςο ικανοποιθτικά αποτελζςματα (16% ποςοςτό κνθςιμότθτασ ςτισ 
120 ϊρεσ), ενϊ τα Belos-Contra και  Adimel-Triac παρουςίαςαν 58,7%  και 37,3% ποςοςτό 
κνθςιμότθτασ ςτισ 120 ϊρεσ.  

Συμπεραςματικά το spinosad, το πφρεκρο, το Neem oil και το Metab ζδωςαν τα πιο 
ικανοποιθτικά αποτελζςματα υπερβαίνοντασ το ποςοςτό κνθςιμότθτασ 81% ςτισ 120 ϊρεσ 
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μετά τθν εφαρμογι τουσ. Το spinosad, το πφρεκρο και το Neem oil, παρουςίαςαν  πιο 
ταχεία δράςθ. Το Metab δε διακζτει τθν ικανότθτα του knock down, ωσ ςκεφαςμα με 
μφκθτεσ που χρειάηεται 3 με 4 εικοςιτετράωρα για να δράςει. 

 

Πιο αναλυτικά για το κάκε ςκεφαςμα 

 Το spinosad ςτισ 24 ϊρεσ από τθν εφαρμογι παρουςίαςε 82,7% κνθςιμότθτα και 
ζφκαςε το 93,3% ςτισ 120 ϊρεσ. 
 

 Το πφρεκρο ςτισ 24 ϊρεσ από τθν εφαρμογι παρουςίαςε 65,3% κνθςιμότθτα και 
ζφκαςε το 92% ςτισ 120 ϊρεσ. 

 

 Το Neem oil ςτισ 24 ϊρεσ από τθν εφαρμογι παρουςίαςε 62,7% κνθςιμότθτα και 
ζφκαςε το 89,3% ςτισ 120 ϊρεσ. 
 

 Το Adimel-Triac ςτισ 24 ϊρεσ παρουςίαςε 30,7% κνθςιμότθτα, θ οποία αυξικθκε 
ςταδιακά μόνο ζωσ το 37,3% ζωσ τισ 120 ϊρεσ. 

 Το Belos-Contra ςτισ 24 ϊρεσ παρουςίαςε 49,3% κνθςιμότθτα και ζφταςε το 58,7% 
ςτισ 120 ϊρεσ. 

 

 Το Metab ςτισ 24 ϊρεσ παρουςίαςε χαμθλό ποςοςτό κνθςιμότθτασ (5,3%). 
Αυξικθκε ραγδαία ςτισ 72 ϊρεσ. Ρρόκειται επομζνωσ για ζνα ςκεφαςμα με αρκετά 
ικανοποιθτικά αποτελζςματα, που δε διακζτει όμωσ τθν ικανότθτα του knock down. 

 

 Το M. azedarach ςτισ 24 ϊρεσ παρουςίαςε 5,3% κνθςιμότθτα, που αυξικθκε μόνο 
ςτο 16% ζωσ τισ 120 ϊρεσ.  
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Συμπεραςματικά, τόςο από τα αποτελζςματα των βιοδοκιμϊν ςε τρυβλία, όςο και 
από τα αποτελζςματα των πειραμάτων ςτο πεδίο, θ πιο αποτελεςματικι ουςία ιταν το 
spinosad, το οποίο είχε και γριγορθ δράςθ και ςε οριςμζνα πειράματα ζφκαςε το 100% 
ποςοςτό κνθςιμότθτασ. Το Metab ζδωςε επίςθσ ικανοποιθτικά αποτελζςματα, ωςτόςο δε 
διακζτει άμεςθ δράςθ, αλλά χρειάηεται 3 με 4 περίπου εικοςιτετράωρα. Το Neem oil αν και 
ςτισ βιοδοκιμζσ ιταν πολφ αποτελεςματικό, ςτον αγρό είχε λίγο χαμθλότερθ απόδοςθ.  
Ρολλά υποςχόμενα είναι επίςθσ τα δφο μίγματα βοθκθτικϊν ουςιϊν Bellos-Contra και 
Adimel-Triac που είχαν αποτελζςματα αρκετά ικανοποιθτικά και τόςο ςτισ βιοδοκιμζσ όςο 
και ςτα πειράματα πεδίου. Το πφρεκρο ιταν αρκετά αποτελεςματικό ςτισ βιοδοκιμζσ ςτο 

Εικόνα 40: Αριςτερά: κάμνοσ ψεκαςμζνοσ με spinosad, μζςον: κάμνοσ ψεκαςμζνοσ με Neem 
oil, δεξιά: κάμνοσ ψεκαςμζνοσ με Adimel-Triac (φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 

Εικόνα 41: Αριςτερά: κάμνοσ ψεκαςμζνοσ με Belos-Contra, μζςον: κάμνοσ ψεκαςμζνοσ με   
M. azedarach, δεξιά: κάμνοσ ψεκαςμζνοσ με Metab (φωτογραφία: Μαρίνα Ανδριολάτου) 
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είδοσ P. apterus και εμφάνιςε ταχεία δράςθ. Με περαιτζρω δοκιμζσ ςτο πεδίο κα 
μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ωσ φυςικό μζςο καταπολζμθςθσ, με πολφ ικανοποιθτικά 
αποτελζςματα. Τζλοσ το εκχφλιςμα από το φυτό M. azedarach δεν ζδωςε ικανοποιθτικά 
αποτελζςματα, ςε αντίκεςθ με παλαιότερο πείραμα που πραγματοποιικθκε για τθν 
αντιμετϊπιςθ του δορυφόρου τθσ πατάτασ Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: 
Chrysomelidae), ςτα πλαίςια τθσ μεταπτυχιακισ μελζτθσ του Ανδρζου Α. (2015), όπου είχε 
παρουςιάςει ποςοςτό κνθςιμότθτασ 100% ςτισ 96 ϊρεσ από τθν εφαρμογι του, ςε 
βιοδοκιμζσ ςε τρυβλία. Αυτό πικανόν οφείλεται ςτον τρόπο διατροφισ των Ετεροπτζρων, 
που δεν φζρουν μαςθτικοφ τφπου ςτοματικά μόρια, αλλά μυηθτικοφ τφπου και επομζνωσ 
τρυποφν με το ςτιλζτο τουσ, τουσ φυτικοφσ ιςτοφσ, παρακάμπτοντασ τόςο τουσ 
μθχανιςμοφσ άμυνασ του φυτοφ, όςο και τα εντομοκτόνα που δεν είναι διαςυςτθματικά. 

Αυτι θ μελζτθ ζδειξε ότι τα ςκευάςματα που δοκιμάςτθκαν ζχουν τθ δυνατότθτα να 
χρθςιμοποιθκοφν ωσ φυτοπροςτατευτικά προϊόντα εναντίον των Ετεροπτζρων ςε 
προγράμματα διαχείριςθσ επιβλαβϊν οργανιςμϊν. Τα ςκευάςματα αυτά μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν μόνα τουσ ι ςε ςυνδυαςμό με ςυμβατικά εντομοκτόνα αν βρεκεί 
ςυνεργιςτικι δράςθ μεταξφ τουσ. Επιπλζον, μίγματα φυτικϊν εκχυλιςμάτων όπωσ Neem oil 
ςε ςυνδυαςμό με πφρεκρο, μπορεί να είναι πιο αποτελεςματικά απ’ ότι μια ζνωςθ και 
μπορεί επίςθσ να κακυςτεριςουν τθν ανάπτυξθ ανκεκτικότθτασ ςτα είδθ Ετεροπτζρων. 
Ωςτόςο ακόμθ και τα φυτικά εκχυλίςματα πρζπει να διακζτουν ζγκριςθ από το Υπουργείο  
και να μθ χρθςιμοποιοφνται ανεξζλεγκτα. Με δεδομζνο το ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει 
μια τάςθ για ςτροφι προσ τθ βιολογικι γεωργία, τα ςκευάςματα αυτά κα μποροφςαν να 
αποτελζςουν μια λφςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των Ετεροπτζρων ςε καλλιζργειεσ γκότηι-
μπζρρυ και άλλων μικροκάρπων. Ωςτόςο, θ χριςθ εκχυλιςμάτων και φυτικϊν 
ςκευαςμάτων ωσ εντομοκτόνα, μπορεί να προκαλζςει  κάποια επιπλζον προβλιματα, όπωσ 
αρνθτικι επίδραςθ ςε ωφζλιμα ζντομα. Γι’ αυτό χρειάηεται περιςςότερθ ζρευνα και 
ζλεγχοσ γι’ αυτά τα ςκευάςματα, ζτςι ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ευρζωσ. 
Επίςθσ υπάρχουν κάποιεσ αναφορζσ ότι οριςμζνα φυτικά εκχυλίςματα ζχουν μειωμζνθ 
τοξικότθτα όταν εκτεκοφν ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και ςε πλιρεσ θλιακό φωσ *Scott et al., 
2004].  Γι’ αυτό πρζπει να πραγματοποιθκοφν περεταίρω ζρευνεσ ϊςτε να εξεταςτεί θ 
ςυμπεριφορά των εκχυλιςμάτων ςε επίπεδο αγροφ. 
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