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Εξάπλωζη ηος ενηόμος-Σςμπηώμαηα 

 Έρνπλ πεξάζεη πεξηζζόηεξν από δέθα (10) ρξόληα από ηόηε πνπ ην κπδεηηθό έληνκν 

Marchalina hellenica (Ηemiptera: Margarodidae) πνπ είλαη γλσζηό σο βακβαθάδα ησλ 

πεύθσλ, έρεη δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηα πεύθα. Τν έληνκν απηό θαηά ην παξειζόλ 

έρεηαλαπηύμεη πνιύ πςεινύο πιεζπζκνύο πξνθαιώληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηα αζηηθά θαη 

πεξηαζηηθά πεύθα ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ ηεο Αλ. Διιάδνο, όπσο ηεο Αηηηθήο, Κνξηλζίαο, 

Δπβνίαο, Βνησηίαο, Φζηώηηδαο, Φαιθηδηθήο θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ελώ κηθξόηεξε είλαη ε 

πξνζβνιή ζηηο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Διιάδνο. 

 Τα πξνζβεβιεκέλα πεύθα έρνπλ εκθάληζε ππνβαζκηζκέλε θαη θαρεθηηθή κε ηα 

κειηηώκαηα πνπ απνβάιινληαη από ην έληνκν, λα θαιύπηνπλ ηνλ θνξκό, ηνπο θιάδνπο θαη ηηο 

βειόλεο ησλ πεύθσλ. Τα ζπκπηώκαηα απηά πξννδεπηηθά επηδεηλώλνληαη κε ηελ εκθάληζε ηεο 

«θαπληάο» δει. κπθήησλ, νη νπνίνη επηθάζνληαη θαη αλαπηύζζνληαη ζηα κειηηώκαηα, 

πξνθαιώληαο ην «καύξηζκα» ησλ βεινλώλ κεηώλνληαο έηζη ηε θσηνζπλζεηηθή 

δξαζηεξηόηεηά ηνπο. Τν απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο είλαη νη παξαηεξνύκελεο μεξάλζεηο 

θιάδσλ ή θαη νιόθιεξσλ δέλδξσλ κεηά από κεγάιε θαη πνιύρξνλε πξνζβνιή. 

 

Υθιζηάμενη καηάζηαζη – Βιολογική ιζοπποπία 
 Παξά ην γεγνλόο όηη ην M. hellenica είλαη ελδεκηθό είδνο, ελ ηνύηνηο απηό δελ είραλ 

αλαθεξζεί πξνβιήκαηα θαηά ην παξειζόλ. Ωζηόζν κεηά από ην 1996 κέρξη ζήκεξα 

παξαηεξήζεθε ην M. hellenica λα αλαπηύζζεη αζπλήζηζηα πςεινύο πιεζπζκνύο 

δεκηνπξγώληαο πξνβιήκαηα θπξίσο ζε αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο πεξηνρέο.  

 

Καηαπολέμηζη – Ολοκληπωμένη καηαπολέμηζη 
 Μεηά ηε δεκηνπξγεζείζα θαηάζηαζε ε θαηαπνιέκεζε ηνπ εληόκνπ είλαη αλαγθαία. 

Από έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ από ην ΜΦΙ δηαπηζηώζεθε όηη ην θύξην αξπαθηηθό έληνκν 

είλαη ην δίπηεξν Νeuleucopis kartliana ην νπνίν απαληάηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζε πςεινύο 

πιεζπζκνύο. Τν έληνκν απηό ηξεθόκελν από ηα απγά ηνπ κπδεηηθνύ ζπκβάιεη δξαζηηθά ζην 

βηνινγηθό πεξηνξηζκό ηνπ M. hellenica. Βέβαηα ε απνδεθηή απ’όινπο θπζηνινγηθή 

θαηαπνιέκεζε ζηελ παξνύζα πεξίπησζε δελ είλαη εθηθηή, δηόηη ε παξνπζία κόλν ηνπ Ν. 

kartliana δελ επαξθεί ώζηε λα δώζεη ιύζε. Δπηπιένλ γύξσ από ην M. hellenica δελ ππάξρνπλ 

άιια σθέιηκα παξαζηηνεηδή έληνκα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. 

  

 Πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο «νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο», ε νπνία ζπλίζηαηαη 

ζην λα απνθεύγεηαη ε ρεκηθή επέκβαζε ηελ Άλνημε πνπ είλαη ε θύξηα πεξίνδνο αξπαθηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ σθειίκνπ εληόκνπ Ν. kartliana θαη αθνινπζεί ε επέκβαζε κε ηα 

εγθεθξηκέλα εληνκνθηόλα ηνλ Ινύλην (αλάινγα κε ηελ πεξηνρή) θαηά ηελ επνρή εθθόιαςεο 

ησλ εξπνπζώλ πξνλπκθώλ.  

 

Καηαπολέμηζη – Καλλιεπγηηικά μέηπα 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αληηκεηώπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εληόκνπ κπνξεί λα βνεζεζεί 

έσο έλα βαζκό θαη κε δηάθνξα θαιιηεξγεηηθά κέηξα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ επξσζηία ηνπ 

δέλδξνπ, ζηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ θαη γεληθόηεξα ζε όινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο 

πνπ πξνθαινύλ εμαζζέλεζε ηνπ δέλδξνπ. Δπίζεο αθαίξεζε πξνζβεβιεκέλσλ από ην έληνκν 

θιαδίζθσλ σο ηηο αξρέο Μαΐνπ, πξνηνύ αξρίζνπλ νη εθθνιάςεηο, πεξηνξηζκόο ηεο θόκεο  θαη 

αλαλεσηηθά θιαδέκαηα. 

 

 

 



Παπακολούθηζη ηων πληθςζμών ηος M. hellenica. 

Η παξαθνινύζεζε είλαη απαξαίηεην εξγαιείν ζηελ επηηπρή θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εληόκνπ. Τα έληνκα ηεο νηθνγέλεηαο απηήο είλαη επάισηα θαηά ηελ έξπνπζα 

κνξθή ηνπο νπόηε θαη πξέπεη λα γίλεη ν ρεκηθόο ςεθαζκόο. Τν ζηάδην απηό εκθαλίδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθό ρξνληθό ζεκείν αλάινγα κε ηε πεξηνρή. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε όηη ζηα Νόηηα 

πξνάζηηα ηεο Αηηηθήο ν ρξόλνο εκθάληζεο είλαη ζπλήζσο αξρέο Ινπλίνπ ελώ αληίζεηα ζηα 

Βόξεηα πξνάζηηα είλαη ζην ηέινο Ινπλίνπ. Ο ρξόλνο πνπ παξακέλεη  ην έληνκν ζην επάισην 

απηό ζηάδην είλαη ην κέγηζην 7 εκέξεο. Υπελζπκίδεηαη όηη νπνηαδήπνηε επέκβαζε κεηά ην 

πέξαο ηεο κίαο εβδνκάδαο δελ έρεη ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα θαη γη’ απηό ζπληζηάηαη ε 

απνθπγή ηεο. 

Γηα ην ιόγν απηό παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε δεκηνπξγία ελόο απινύ θαη αμηόπηζηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηνπ M. hellenica πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ν αθξηβήο ρξόλνο 

εμόδνπ ηνπ επάισηνπ ζηαδίνπ. 

 

Οδηγίερ δημιοςπγίαρ ζςζηήμαηορ παπακολούθηζηρ 

 

Αξρηθά επηιέγνπκε έλα πξνζβεβιεκέλν δέλδξν από ην νπνίν ζπιιέγνπκε ηελ 

βακβαθάδα θαη ηελ ηνπνζεηνύκε ζε θάπνην θνπηί ην νπνίν λα αεξίδεηαη επαξθώ. Τν θνπηί 

απηό ζηε ζπλέρεηα ην ηνπνζεηνύκε θνληά ζην δέλδξν ζε ζθηεξό κέξνο. Παξαθνινπζνύκε ην 

θνπηί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θάζε 2-3 εκέξεο. Όηαλ ζπκβεί ε εθθόιαςε ησλ 

πξνλπκθώλ ζην θνπηί ζα εκθαληζηνύλ ζαλ θίηξηλε ζθόλε νη έξπνπζεο πξνλύκθεο. Από ηε 

ζηηγκή ηεο εθθόιαςεο, ζε 7 εκέξεο πξέπεη λα εθαξκνζηεί ςεθαζκόο  κε εγθεθξηκέλν 

ζθεύαζκα.  

 

 

1. Δπηινγή 

πξνζβεβιεκέλνπ 

δέλδξνπ θαη ζπιινγή 

βακβαθάδαο από ην 

δέλδξν. 

 



2. Τνπνζέηεζε 

βακβαθάδαο ζε 

δηαθαλέο πιαζηηθό 

θνπηί 

 
 

 



 

 
3. Τνπνζέηεζε ηνπ 

θνπηηνύ θνληά ζην 

δέλδξν ζε ζθηεξό 

κέξνο. 
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