Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ
γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Helicoverpa armigera (Hübner)

(Lepidoptera: Noctuidae)

Δπηβιαβήο νξγαληζκφο
Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)

Φπηά, θπηηθά πξντφληα θαη άιια αληηθείκελα πνπ ειέγρνληαη
Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. θαη Pelargonium l’Herit, ex Ait., πνπ
πξννξίδνληαη γηα θύηεπζε, εθηόο ησλ ζπόξσλ πξνο ζπνξά.
Τφπνη δηελέξγεηαο ησλ καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ θαη δεηγκαηνιεςηψλ:
Οη καθξνζθνπηθνί έιεγρνη θαη δεηγκαηνιεςίεο γίλνληαη ζε Φπηώξηα παξαγσγήο
πνσδώλ εηδώλ
Φξφλνο δηελέξγεηαο ησλ καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ θαη δεηγκαηνιεςηψλ
Μαθξνζθνπηθνί έιεγρνη δηελεξγνύληαη όιν ην ρξόλν εθόζνλ ππάξρνπλ θπηά πνπ
ππόθεηληαη ζε έιεγρν.
Μνλάδα ειέγρνπ
εκείν παξαηήξεζεο – δεηγκαηνιεςίαο απνηειεί ην ζπγθεθξηκέλν θπηώξην, θπηεία.
Γηα θαιιηέξγεηεο αλαγξάθνληαη ηα ζηξέκκαηα, γηα θπηώξηα ην όλνκα ηεο εθκεηάιιεπζεο.

Ξεληζηέο
Καηά θύξην ιόγν θαιισπηζηηθά θπηά. Μεηαμύ ησλ πνιπάξηζκσλ άιισλ μεληζηώλ
νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο είλαη ηα: βακβάθη, θαπλόο, ηνκάηεο, παηάηεο, αξαβόζηηνο, ιηλάξη,
ζόγηα, ζόξγν, κεδηθή, Phaseolus, άιια Leguminosae, θαη αξθεηά νπσξνθόξα (Prunus,
Citrus) θαζώο θαη δαζηθά δέλδξα.
Γεσγξαθηθή εμάπισζε
ηελ πεξηνρή ηνπ EPPO: κεγάιε εμάπισζε ζηελ Αιβαλία, Αιγεξία, Βνπιγαξία,
Κξναηία, Αίγππην, Διιάδα, Ιζξαήι, Λίβαλν, Ληβύε, FYROM, Μαξόθν, Πνξηνγαιία,
Ρνπκαλία, Ιζπαλία θαη πξία. Σνπηθή εμάπισζε έρεη ζηελ Κύπξν, Γαιιία, Οπγγαξία, Ιηαιία,
Μάιηα, Ρσζία, Διβεηία, Σπλεζία, Σνπξθία, Γηνπγθνζιαβία. Έρεη βξεζεί αιιά δελ
εγθαηαζηάζεθε ζηελ Γεξκαλία θαη ηελ Οιιαλδία. Βξέζεθε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην αιιά
εθξηδώζεθε θαη αλαραηηίζζεθε ζηελ Σζερία θαη ηελ Γαλία. Έρεη αθόκα εμαπισζεί ζε πνιιέο
ρώξεο ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Ωθεαλίαο.
Μνξθνινγία
Ωά
Κίηξηλν-ιεπθα θαη ιακππξίδνληα αξρηθώο, έσο ζθνύξα θαθέ πξηλ ηελ εθθόιαςε. Σν
ζρήκα ηνπο κνηάδεη κε ξόδη θαη είλαη δηακέηξνπ 0,4-0,6 mm. Η αθξαία πεξηνρή πνπ πεξηβάιεη
ηελ κηθξνπύιε είλαη ιεία ελώ ε ππόινηπε επηθάλεηα είλαη αλάγιπθε. Δλαπνηίζεληαη ζηα
θπηά πνπ έρνπλ άλζε ή ε πξόθεηηαη λα αλζίζνπλ.
Πξνλχκθε
Σν πξώην θαη δεύηεξν πξνλπκθηθό ζηάδην είλαη γεληθά ρξώκαηνο θίηξηλν-ιεπθνύ έσο
θόθθηλν-θαθέ. Η θεθαιή, ν πξνζώξαθηθόο ζπξεόο, ν ππεξ-γελλεηηθόο ζπξεόο θαη ηα
πξνζσξαθηθά πόδηα είλαη πνιύ ζθνηεηλνύ θαθέ έσο καύξνπ ρξώκαηνο όπσο επίζεο είλαη θαη
ηα αλαπλεπζηηθά ηξήκαηα θαη νη θπκαηησεηδείο βάζεηο ησλ ηξηρώλ δίλνληαο ζηελ πξνλύκθε
κηα θειηδσηή εκθάληζε. Σα ςεπδνπόδηα είλαη παξόληα ζην ηξίην έσο έθην θαη ζην δέθαην
θνηιηαθό ηκήκα. Έλα ραξαθηεξηζηηθό ζρέδην αλαπηύζζεηαη ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα. Η
πιήξνπο κεγέζνπο πξνλύκθε έρεη κέγεζνο 30-40 mm κήθνο, ε θεθαιή είλαη θαθέ θαη
θειηδσηή. Οη πξνζσξαθηθέο θαη ππεξ-γελλεηηθέο πιάθεο θαη ηα πόδηα είλαη αλνηρηνύ θαθέ
ρξώκαηνο θαη κόλν ηα λύρηα θαη ηα αλαπλεπζηηθά ηξήκαηα παξακέλνπλ καύξα. Σν εμσηεξηθό
πεξίβιεκα απνηειείηαη από πνιύ κηθξά θπκάηηα ηνπνζεηεκέλα θνληά. Σν ηειηθό ηκήκα ηνπ

ζώκαηνο είλαη επηκεθπζκέλν. Χξσκαηηθόο δηάθνζκνο: λσηηαία ζην κέζν ππάξρεη κηα ζηελή,
ζθνηεηλή ηαηλία. ε θάζε πιεπξά πξώηα κηα πιαηηά αλνηρηόρξσκε ηαηλία θαη κεηά κηα πιαηηά
ζθνηεηλόρξσκε ηαηλία. Σν θάησ κέξνο είλαη νκνηόκνξθα κάιινλ αλνηρηνύ ρξώκαηνο. ηνλ
βαζηθό λσηηαίν δηάθνζκν, ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο, πνιύ ζηελέο, θάπσο θπκαηηζηέο ή
ξπηηδσκέλεο δηακήθεηο ξίγεο. Σν ρξώκα πνηθίιεη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό θαη ν δηάθνζκνο πνπ
πεξηγξάθεθε κπνξεί λα απνηειείηαη από απνρξώζεηο πξάζηλεο, άρπξν-θίηξηλεο θαη ξνδ έσο
θόθθηλν-θαθέ ή αθόκα θαη καύξεο.

Νχκθε (ρξπζαιιίδα)
Καζηαλέξπζξε έσο θαθέ, κήθνπο 14-18 mm, κε ιεία επηθάλεηα, ζηξνγγπιεκέλν ζώκα
ζην πξόζζην θαη νπίζζην κέξνο θαη κε δύν θσληθά παξάιιεια αγθάζηα ζην νπίζζην άθξν.
Αθκαίν
Νπθηόβην ιεπηδόπηεξν κε ηππηθή εκθάληζε ησλ Noctuidae, κε 3,5-4 cm άλνηγκα
πηεξύγσλ. Πιαηύ θαηά κήθνο ηνπ ζώξαθα θαη ιεπηπλόκελν ζηε ζπλέρεηα, κήθνπο 14-18 mm.
Σν ρξώκα πνηθίιεη αιιά ην άξξελ είλαη ζπλήζσο πξαζηλσπό – γθξη θαη ην ζήιπ πνξηνθαιίθαθέ. Οη πξόζζηεο πηέξπγεο έρνπλ κηα γξακκή από επηά έσο νθηώ καύξεο θειίδεο ζηελ άθξε
θαη κηα πιαηηά, αθαλόληζηε, εγθάξζηα θαθέ ηαηλία. Οη νπίζζηεο πηέξπγεο έρνπλ ρξώκα
θηηξηλνθάζηαλν κε κηα θαξδηά ζθνύξνπ θαθέ ρξώκαηνο δώλε θνληά ζηελ άθξε πνπ πεξηέρεη
πην αλνηρηόρξσκα κπαιώκαηα. Έρνπλ θηηξηλσπά πεξηζώξηα θαη έληνλα ηνληζκέλα λεπξά θαη
έλα ζθνύξν ζεκάδη ζρήκαηνο θόκκαηνο. Οη θεξαίεο είλαη θαιπκκέλεο κε ιεπηέο ηξίρεο.

Βηνινγία
ηελ λόηηα Βνπιγαξία, έρεη δύν νινθιεξσκέλεο γελεέο ην έηνο θαη ελ κέξεη κηα ηξίηε.
Γηαρεηκάδεη ζην ζηάδην ηεο ρξπζαιιίδαο ζε θειί κέζα ζην έδαθνο. Σα αθκαία εμέξρνληαη ηηο
3 πξώηεο εβδνκάδεο ηνπ Μαΐνπ θαη 2-6 εκέξεο αξγόηεξα (ζπαλίσο 10) αξρίδεη ε ελαπόζεζε
ησλ σώλ. Απηή ε πεξίνδνο δηαξθεί 5 – 24 εκέξεο θαη κέζα ζε απηό ην δηάζηεκα έλα ζήιπ
άηνκν κπνξεί λα γελλήζεη πάλσ από 3180 σά (πάλσ από 457 ζε 24 ώξεο) θπξίσο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο λύρηαο ζε βακβάθη, αξαβόζηην, κπάκηα, θαπλό, ηνκάηα, Phaseolus θαη ζε
θάπνηα δηδάληα. ηνπο 25°C ηα σά εθθνιάπηνληαη ζε 3 εκέξεο, αιιά ζε ρακειόηεξεο
ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ 10 – 11 εκέξεο. Η πξνλύκθε ηεο πξώηεο γεληάο (δειαδή
ε πξνλύκθε πνπ πξνέξρεηαη από ηελ γεληά πνπ δηαρεηκάδεη) εκθαλίδεηαη ηνλ Μάην θαη
δηαηξέθεηαη γηα 24-36 εκέξεο. Απηέο ηεο δεύηεξεο γεληάο δηαηξέθνληαη γηα 16-30 εκέξεο θαη
απηέο ηεο ηξίηεο γεληάο (ζηνπο 25-26°C) αλαπηύζζνληαη γηα 19-26 εκέξεο. Όηαλ
νινθιεξσζεί ε αλάπηπμε ε πξνλύκθε θαηεβαίλεη ζην έδαθνο θαη κεηά από 1-7 εκέξεο
λπκθώλεηαη ζε έλα θειί ζην έδαθνο, 2-8cm θάησ από ηελ επηθάλεηα. Η λύκθε πνπ
δηαρεηκάδεη παξακέλεη ζην έδαθνο γηα 176 – 221 εκέξεο ελώ ην ζηάδην απηό δηαξθεί 13-19
εκέξεο ζηελ πξώηε γεληά, 8-15 ηνλ Αύγνπζην θαη πάλσ από 44 εκέξεο κε πην θξύν θαηξό ην
επηέκβξην. Η δηάξθεηα δσήο ηνπ αθκαίνπ είλαη 3 εβδνκάδεο.
ηελ λόηηα Γαιιία, ηα αθκαία εκθαλίδνληαη από ηνλ Μάην κέρξη ην ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ.
Δμ απηώλ θάπνηα ζεσξείηαη όηη έρνπλ κεηαλαζηεύζεη, ελώ άιια όηη έρνπλ δηαρεηκάζεη. Η
δεύηεξε γεληά εκθαλίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ε ηξίηε γεληά αθκαίσλ
εκθαλίδεηαη ηνλ επηέκβξε. Οη βαζηθνί μεληζηέο ζηνπο νπνίνπο ελαπνηίζεληαη ηα σά είλαη ν
αξαβόζηηνο θαη νη ηνκάηεο.
ηελ Σπλεζία ηα Capsicum, νη ηνκάηεο, ην θαιακπόθη θαη ην θνπλνππίδη είλαη νη πην
ζπρλέο θαιιηέξγεηεο ηηο νπνίεο πξνζβάιιεη ην έληνκν. Σα σά ελαπνηίζεληαη ζηα θπηά θαηά
ηελ δηάξθεηα ή θνληά ζηελ άλζηζε.
ηελ Ρσζία ηα σά ελαπνηίζεληαη ζε δηδάληα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άλνημεο θαη λσξίο ην
θαινθαίξη. Η αλαπηπζζόκελε πξνλύκθε επηηίζεηαη ζε θαιιηεξγνύκελα θπηά θαη ζηα άλζε
ηνπ βάκβαθνο ηνλ Αύγνπζην. Οη πξνλύκθεο ζπάληα κεηαθηλνύληαη από ην έλα θπηό ζην άιιν.
Πεξίπνπ ην 80% ησλ λπκθώλ εηζέξρνληαη ζηε δηάπαπζε αξρέο ηνπ Οθηώβξε θαη
δηαρεηκάδνπλ ζε απηό ην ζηάδην.
Σπκπηψκαηα
Φαγώκαηα, απνρσξήκαηα, παξνπζία σνηνθηώλ, πξνλπκθώλ, λπκθώλ

Γηαδηθαζία καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ:
Μαθξνζθνπηθνί έιεγρνη-δεηγκαηνιεςία θπηψλ

Γηελεξγνύληαη ζε θπηά πνσδώλ θπηώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα θύηεπζε εθηόο από
βνιβνύο, θνξκνύο, ξηδώκαηα, ζπόξνπο πξνο ζπνξά θαη θνλδύινπο.

Φεξνκνληθέο Παγίδεο
Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αθκαίσλ ρξεζηκνπνηνύληαη θεξνκνληθέο παγίδεο ηύπνπ ρνάλεο

(funnel). Οη παγίδεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη εληόο ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εθηάζεσλ θαη
ζην ύςνο ησλ θπηώλ. Η ηνπνζέηεζε ησλ παγίδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ έλαξμε ηεο
θαιιηέξγεηαο. Ο έιεγρνο ησλ παγίδσλ πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα
θαη λα ζπλερίδεηαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα δηαηεξείηαη ε θαιιηέξγεηα. ε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζησζνύλ ζπιιήςεηο αθκαίσλ (ζπιιακβάλνληαη κόλν άξξελα), απηά ζα πξέπεη λα
απνζηέιιεηαη ζηα αξκόδηα εξγαζηήξηα γηα αλαγλώξηζε. Σνπνζεηνύληαη 1-2 παγίδεο /ζηξ γηα
ζεξκνθεπηαθή επηθάλεηα.
Από ηα ζπιιεθζέληα αθκαία κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ κόληκα παξαζθεπάζκαηα
ηνπ γελλεηηθνύ νπιηζκνύ ηνπο σο εμήο:
- απνζπνύκε ην θάησ κέξνο ηεο θνηιίαο ηνπ αθκαίνπ κε θαηάιιειε ιαβίδα θαη ην
εκβαπηίδνπκε ζε δηάιπκα θαπζηηθνύ θαιίνπ (ΚΟΗ) 10%, γηα 24 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο ή 15-60 ιεπηά ζε πδαηόινπηξν 60-80 oC.
- δηαρσξίδνπκε (θάησ από ζηεξενζθόπην) ην γελλεηηθό ζύζηεκα, ην μεπιέλνπκε κε
λεξό θαη ην ηνπνζεηνύκε ζε γπάιηλε αληηθεηκελνθόξν εληόο ζηαγόλνο θαηαιιήινπ
πξνζεισηηθνύ πγξνύ (πγξό Faure).
-

ηνπνζεηνύκε ηελ θαιππηξίδα θξνληίδνληαο λα δηαθξίλνληαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα

ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο.
Καηάιιειεο κεηαρεηξίζεηο: Κάιπςε κνλάδαο κε εληνκνζηεγή δίθηπα , επεκβάζεηο κε ηα
εγθεθξηκέλα εληνκνθηόλα.

Γλσζηνπνίεζε ζηε Φπηνυγεηνλνκηθή Υπεξεζία
Κάζε θπησξηνχρνο, έκπνξνο, ηδηνθηήηεο θιπ πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ
αξκφδηα Φπηνυγεηνλνκηθή Υπεξεζία ηεο πεξηνρήο ηνπ, νπνηαδήπνηε αζπλήζηζηε
εκθάληζε ζπκπησκάησλ ή θάζε αλσκαιία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα θπηά

Ωνηνθίεο ιεπηδνπηέξσλ ηεο νηθνγελείαο Noctuidae θαη εθθόιαςε λεαξώλ πξνλπκθώλ

Φεξνκνληθή παγίδα ηύπνπ ρνάλεο

Γελλεηηθόο νπιηζκόο H. armigera

