
ΠΥΡΑΛΙΔΑ     ΤΟΥ     ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

(European Corn  Borer)

Η πυραλίδα του καλαμποκιού (Ostrinia (Pyrausta) nubilalis Hubner)   ανήκει στην οικογένεια
Crambidae των λεπιδοπτέρων (Lepidoptera). 

Γεωγραφική Εξάπλωση:  To έντομο είναι γνωστό σε κάθε περιοχή της Ευρώπης (στην οποία πιο
σπάνια συναντάται στα βόρεια).  Συναντάται επίσης στην Βόρεια Αφρική, Ασία ενώ δεν συναντάται στην
Αυστραλία και Νότια Αμερική. Στην Βόρεια Αμερική  εισήχθηκε το 1917 στην περιοχή της Βοστώνης.

Ξενιστές: To έντομο προσβάλει κυρίως τον αραβόσιτο, αλλά δευτερευόντως (σε περιόδους πρώιμες ή
όψιμες,  στις  οποίες  οι  συνθήκες  ωοτοκίας  στον αραβόσιτο  είναι  ακατάλληλες)  άλλα κηπευτικά  (πιπεριά,
πατάτα,  τομάτα,  φασόλια,  τεύτλα,  λυκίσκο  κ.λ.π  ),  καλλιεργούμενα  αγρωστώδη  (ρύζι,  κεχρί,  σόργο),
καλλωπιστικά (ντάλια, γλαδιόλα, χρυσάνθεμα)  καθώς και αρκετά ζιζάνια (Μουχρίτσα-Echinochoa crus-galli,
Xanthium spp.,  Rumex spp.,  Datura spp., Panicum spp., Chenopodium spp. ). Στην Κωπαϊδα διαπιστώθηκαν
προσβολές και σε φυτά Κάνναβης, πρόσφατα στην Δράμα σε σόγια (Εικ.7). 

Μορφολογικά Χαρακτηριστικά: 

Ενήλικα :Τα χαρακτηριστικά της πεταλούδας είναι 1 εκατ. σε μήκος και η διάμετρος των ανοιγμένων
φτερών είναι  2-3 εκατ..  Οι πρόσθιες πτέρυγες είναι  ωχροκίτρινες και  διακοσμούνται   με  ανοιχτόχρωμες
καστανές ταινίες και κηλίδες. Στα θηλυκά διακρίνονται δύο καστανές στενές ταινίες, πριονωτές στο πάνω
τους τμήμα. Οι πίσω πτέρυγες είναι καστανές-σταχτί, πιο ανοιχτόχρωμες από τις εμπρός. Τα  αρσενικά έχουν
σκουρότερο χρωματισμό από τα θηλυκά. (Εικ. 8, 9, 10).

Προνύμφες: Οι προνύμφες σε νεαρή ηλικία είναι ωχροκίτρινες, αργότερα  γίνονται σαρκόχρωμες με
κεφαλή και προθωρακική πλάκα καστανόμαυρη. Το κεφάλι της κάμπιας είναι επίπεδο, ποτέ στρογγυλευμένο.
Σε κάθε σωματικό τμήμα  αναγνωρίζονται από 6 καστανόχρωμα σμηριγγοφόρα  φυμάτια, από τα οποία  τα 2
πίσω  απέχουν  πολύ  περισσότερο  από  την  διάμετρο  τους.  Εκτός  από  αυτά,  το  σώμα  της  προνύμφης
διακοσμείται με δύο πλευρικές σκούρες ταινίες. Οι κοιλιακοί ψευδόποδες είναι ημιστεφείς , με  50 άγκιστρα
περίπου.  Η προνύμφη υφίσταται  5-7 εκδύσεις,  έχει  δηλαδή 5-7 προνυμφικά στάδια.  Το μέσο πλάτος της
κεφαλής των  6 προνυμφικών σταδίων είναι 0,3 -0,46-0,68-1,03-1,66-2,2 χιλιοστά ενώ το μέσο μήκος τους
είναι   1,6-2,6-4,7-12,5-14,5-20 χιλιοστά.  Η προνύμφη  σε  πλήρη ανάπτυξη αποκτά μήκος  18-25 χιλιοστά
(Εικ.4).

Νύμφες :  Έχουν χρώμα υπόπυρο – κεραμόχρωμο, με το τελευταίο κοιλιακό τμήμα εφοδιασμένο με 5-
8 ισχυρές κοντές τρίχες. Μήκος της νύμφης περίπου 16-17   χιλιοστά για τα θηλυκά και 13-14 χιλιοστά για τα
αρσενικά . Το πλάτος τους είναι 3,5-4   χιλιοστά για τα θηλυκά και 2-2,5 χιλιοστά για τα αρσενικά 

Αυγά : Τα αυγά είναι οβάλ πεπλατυσμένα στους πόλους, χρώματος λευκού κρεμώδους, με ιριδίζουσα
εμφάνιση.  Τα αυγά σκουραίνουν,  αναλόγως την ηλικία  και  αποκτούν σκούρο πορτοκαλί  χρώμα  και   μια
μαύρη βούλα πριν την εκκόλαψη. Έχουν μήκος 1 χιλιοστό και πλάτος 0,75 χιλιοστά. (Εικ.1,2)

            Συμπτώματα - Ζημιές 

Αραβόσιτος:  Τα αυγά αποτίθενται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Αμέσως μετά την εκκόλαψη τους
οι νεαρές προνύμφες τρώνε φυτικούς ιστούς από τα φύλλα δημιουργώντας κυκλικά φαγώματα (Εικ.3,12). Με
αυτό τον τρόπο ζημιώνουν την φυλλική επιφάνεια των φυτών. Ακολούθως οι προνύμφες εισέρχονται στο
στέλεχος  των  φυτών,  κοντά  στους  κολεούς  των  φύλλων,  στο  οποίο  δημιουργούν  στοές  κινούμενες  είτε
ανοδικά, είτε καθοδικά (Εικ.5). Κάθε στέλεχος μπορεί να φιλοξενήσει από μία έως αρκετές προνύμφες.  Στην
είσοδο   της  στοάς  δημιουργούνται  συσσωματώματα  των  αποχωρημάτων  της  προνύμφης.  Αργότερα
προσβάλλονται  και  ρόκες  (σπάδικες),  δημιουργώντας  αντίστοιχα  συμπτώματα  (Εικ.11).  Συνέπεια  των
προσβολών αυτών είναι  η  μείωση της  αντοχής  στον άνεμο και  στο βάρος της  ρόκας  με  αποτέλεσμα το



πλάγιασμα των φυτών του αραβοσίτου και την μείωση των συγκομισμένων καρπών. Από τις οπές που κάνουν
οι  προνύμφες  εισέρχονται  μύκητες  και  βακτήρια  τα  οποία  παράγουν  μυκοτοξίνες  και  αφλατοξίνες  και
προκαλείται  ποιοτική  υποβάθμιση  του  συγκομισμένου  προϊόντος  .Οι  ουσίες  αυτές,  λόγω  της
λιποδιαλυτότητας τους, αφού καταναλωθούν  εισέρχονται στο γάλα των ζώων. Για να τονισθεί η σημασία των
παραπάνω, η ανοχή στην παρουσία αφλατοξινών στο γάλα και τις ζωοτροφές είναι μηδενική. Έτσι τυχόν
παρουσία των ουσιών αυτών σε γάλα ή ζωοτροφές η νομοθεσία επιβάλει καταστροφή αυτών.             Οι
προκαλούμενες ζημίες στην παραγωγή αγγίζουν κατά μέσο όρο το 6%, σε ορισμένες περιοχές και χρονιές
(Καλαμπάκι  Δράμας,  2010) έχουν καταγραφεί  ζημίες  έως και  50%. Επίσης  από το 2010 και  μετά έχουν
καταγραφεί πολλές περιπτώσεις παρουσίας αφλατοξινών σε γάλα και ζωοτροφές.

Κατά τους Ζανάκη, Μαριόλη κ.α (Pionneer Hellas S.A) από τα λεπιδόπτερα ( Πυραλίδα και  Σεζάμια) οι
πληθυσμοί της Πυραλίδας αποτελούν το 40% (γενιά Μαΐου) και το 50%(γενιά Αυγούστου). Μέχρι τον 39ο

παράλληλο η αναλογία  Πυραλίδας/Σεζάμιας είναι 1 προς 2, ενώ στην Βόρεια Ελλάδα είναι 1 προς 1.   
  Πιπεριά : Οι κάμπιες της δεύτερης γενεάς προσβάλουν είτε στο στέλεχος είτε στον καρπό της πιπεριάς.

Τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά εμφανίζονται λίγες μέρες μετά την εκκόλαψη της κάμπιας αφού οι νέο-
εκκολαπτόμενες κάμπιες τρέφονται από τα φύλλα για μικρή χρονική περίοδο. Τα πρώτα συμπτώματα μπορούν
να παρατηρηθούν ως:

1. Η δημιουργία τρυπών στο στέλεχος των φυτών. Αυτό συμβαίνει μετά την εκκόλαψη της κάμπιας. 
(Εικ.13)

2. Η  δημιουργία μικρών τρυπών στον καρπό των φυτών. Η κάμπια προσβάλει στο κοτσάνι του καρπού 
αφού προσπαθεί να εισέλθει στο εσωτερικό του κοτσανιού του καρπού και η δημιουργεί  λεπτή σωρό 
αποχωρημάτων στην εξωτερική επιφάνεια του κοτσανιού του καρπού . 

3. το τρίτο σύμπτωμα είναι η δημιουργία τούνελ στο κοτσάνι του καρπού όταν η κάμπια έχει διαπεράσει,
με αργό ρυθμό, την προστασία του κάλυκα (calyx) που έχει ο καρπός (Εικ. 14,15).

4. κάποιες φορές όταν η είσοδος της κάμπιας έχει γίνει όταν αυτή αλλά και ο καρπός είναι μικρός, έχου-
με επούλωση της οπής. Η κάμπια αναπτύσσεται εσωτερικά τρώγοντας το ενδοκάρπιο και αφήνοντας 
τα αποχωρήματα της στο εσωτερικό.

Tα εμφανή συμπτώματα της προσβολής είναι η πρόωρη ωρίμανση του καρπού και το   σάπισμα του
καρπού. Το σάπισμα οφείλεται στην επίδραση διαφόρων παθογόνων στον καρπό της πιπεριάς, όπως είναι το
βακτήριο Ερβίνια (Erwinia carotovora ) καθώς αυτό εισέρχεται από το κοτσάνι του καρπού. Σύμφωνα με τα
παραπάνω έλεγχος της πυραλίδας πριν φτάσει τον καρπό της πιπεριάς είναι απαραίτητος.

Το 2010 στους  Δήμους  Δοξάτου και Καλαμπακίου καταστράφηκε το 50%της παραγωγής υπαίθριας
πιπεριάς. 

Η πεταλούδα προσβάλει  200 διαφορετικά είδη φυτών όπως είναι η πιπεριά (Capsicum annuum.) και
το καλαμπόκι (ξηρό και γλυκό). Στο καλαμπόκι η ζημιά που προκαλεί είναι η κατάρρευση του στελέχους με
αποτέλεσμα την μειωμένη παραγωγή και ποιότητα (γλυκό). Στην πιπεριά μπορεί να προκαλέσει μείωση της
παραγωγής (στο καρπό) μέχρι και  50 % εάν δεν καταπολεμηθεί έγκαιρα αφού ο καρπός δεν είναι αποδεκτός
από την αγορά. 

Πατάτα : Στην πατάτα εκτός από τα κυκλικά φαγώματα στα φύλλα, εισέρχεται στο  στέλεχος των
φυτών και κάνοντας στοά στην εντεριώνη των βλαστού. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μάρανση της κορυφής των
βλαστών , ενώ δεν έχει αναφερθεί προσβολή σε κονδύλους.   

Βιο-οικολογία

Το έντομο διαχειμάζει σε μορφή αναπτυγμένης κάμπιας  5ου ή 6ου σταδίου σε υπολείμματα φυτικών
ιστών καλαμποκιού ή άλλων καλλιεργούμενων φυτών ή ζιζανίων. Όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 10 οC, η
οποία  είναι  και  το  βιολογικό  όριο  ανάπτυξης  του  εντόμου  οι  προνύμφες  νυμφώνονται.  Η  ελάχιστη
θερμοκρασία ανάπτυξης της νύμφης είναι 13 οC και η διάρκεια ζωής της είναι 12 ημέρες.

 



Στην συνέχεια εμφανίζονται τα ενήλικα (πεταλούδες). Η πρώτη γενιά  πεταλούδων εμφανίζεται στις
αρχές  Μαΐου.  Σχεδόν  αμέσως,  στις  4-5  μέρες,  οι  πεταλούδες  ξεκινούν  τις  συζεύξεις.  Οι  πεταλούδες
δραστηριοποιούνται  τις  πρώτες  3-5  νυκτερινές  ώρες,  ενώ  κατά  την  ημέρα  κρύβονται  στο  γρασίδι,  στα
αγριόχορτα και στα υπολείμματα που υπάρχουν στο χωράφι. Τα θηλυκά εκκρίνουν φερομόνες (ελκυστικά
φύλλου) για να προσελκύσουν τα αρσενικά. Τα θηλυκά ωοτοκούν στην κάτω επιφάνεια των φύλων σε μικρές
ομάδες αυγών (20-30 αυγά) που συγκολλούνται με βλεννώδη ουσία που εκκρίνουν τα θηλυκά.  Οι πεταλούδες
της πρώτης γενιάς ωοτοκούν κατά προτίμηση σε φυτά αραβοσίτου μεγαλύτερα των 40 εκατοστών η σε ζιζάνια
( οι πρώιμες πεταλούδες που δεν βρίσκουν αναπτυγμένα φυτά αραβοσίτου,   προτιμούν να ωοτοκούν σε
ζιζάνια). Οι ωοτοκίες συνεχίζονται για 15 ημέρες. Στην διάρκεια του κύκλου τους οι πεταλούδες ωοτοκούν
περί τα  500-600 αυγά. Σημαντικός παράγοντας κατά την περίοδο αυτή είναι τα θηλυκά να βρίσκουν πλούσια
και υδαρή τροφή, για να μπορούν να παράγουν τις βλεννώδεις ουσίες που χρειάζονται για την συγκόλληση
των αυγών.  Σε ξηρές  συνθήκες μειώνονται  σημαντικά οι ωοτοκίες.  Όμως χαμηλές  θερμοκρασίες  νύκτας,
έντονες βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι μειώνουν την βιωσιμότητα των ενηλίκων αλλά και τις ωοτοκίες.
Τα ενήλικα ζουν  18 -24 ημέρες.

Τα  αυγά  εκκολάπτονται  σε  5-9  ημέρες,  αναλόγως  της  θερμοκρασίας.  Η  ελάχιστη  απαιτούμενη
θερμοκρασία εκκόλαψης είναι  15 οC. Απαιτούν σχετική υγρασία αέρα 70-80% . Ισχυρές βροχοπτώσεις κατά
την  διάρκεια  της  εκκόλαψης  μπορούν  να  μειώσουν  το  ποσοστό  εκκόλαψης  κατά  70-90%  .  Υψηλές
θερμοκρασίες, άνω των 30 οC, μειώνουν τον αριθμό των εκκολαπτόμενων αυγών.  Επίσης ο παρασιτισμός από
φυσικούς εχθρούς μπορεί να μειώσει σοβαρά τους πληθυσμούς των προνυμφών που θα εκκολαφθούν.  

Στην συνέχεια, περί τα  τέλη Μαΐου εμφανίζονται οι κάμπιες της πρώτης γενιάς προκαλώντας ζημίες
που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Οι κάμπιες αποφεύγουν την έκθεση τους σε ισχυρό ηλιακό
φως και προτιμούν σκιερά μέρη των φυτών. Για τον λόγο αυτό οι κάμπιες της πρώτης γενιάς προτιμούν τα
νεαρά φυτά, κάνοντας κυκλικά φαγώματα στα φύλα, η μπαίνουν στο στέλεχος στην κορυφή του προκαλώντας
μάρανση της. Οι κάμπιες εισέρχονται στο στέλεχος μόνο εφόσον φτάσουν στο 4ο στάδιο. Η διάρκεια ζωής της
είναι 35 ημέρες. Η διάρκεια των έξι προνυμφικών σταδίων είναι 4,4-4,3-4,6-5,8-8,5-9,0 ημέρες αντίστοιχα.
Ολοκληρώνοντας οι προνύμφες  τον κύκλο τους νυμφώνονται. Οι νύμφες ολοκληρώνοντας με την σειρά τους
τον κύκλο τους μεταμορφώνονται σε ενήλικα (πεταλούδες) της επόμενης γενιάς.

Οι πεταλούδες της δεύτερης γενιάς εμφανίζονται στα τέλη Ιουνίου και ωοτοκούν σχεδόν αποκλειστικά
σε φυτά αραβοσίτου. Οι κάμπιες της δεύτερης γενιάς εμφανίζονται στις αρχές Ιουλίου προσβάλλοντας κυρίως
τα  στελέχη  του  αραβοσίτου.  Εισέρχονται  σε  αυτά  τρυπώντας  τα  κοντά  στους  κολεούς  των  φύλων  και
δημιουργώντας ανοδικές η καθοδικές στοές. Προσβάλουν επίσης και ρόκες αραβοσίτου. 

Οι  πεταλούδες  της  τρίτης  γενιάς  εμφανίζονται  στα τέλη Ιουλίου-αρχές  Αυγούστου  και  ωοτοκούν
σπάνια σε φυτά αραβοσίτου (μόνο σε μεγάλου βιολογικού κύκλου υβρίδια ) καθώς τα φυτά του αραβοσίτου
έχουν ξυλοποιηθεί αρκετά. Για τον λόγο αυτό αναζητούν άλλους ξενιστές (κηπευτικά –ζιζάνια). Η διάρκεια
ζωής  της  τρίτης  γενιάς  προνυμφών  είναι  μεγαλύτερη  αυτής  της  δεύτερης  γενιάς,  λόγω  χαμηλότερων
θερμοκρασιών.



Οι θερμοκρασιακές απαιτήσεις σε βαθμοημέρες, για την ανάπτυξη του εντόμου σε διάφορα στάδια,
περιγράφονται  στον παρακάτω πίνακα:

   1η γενιά       

     Προνυμφικά στάδια
 νύμφη ενήλικα Πτήσεις Αυγά 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο

ΕΝΑΡΞΗ 139 233 306 339 417 539 633 717 789
25% 189 300 383 439 511 594 678 756 828
50% 217 333 411 472 533 617 694 772 844

75% 250
361
439 500 556 633 711 789 861

ΜΕΓΙΣΤΟ 311 422 500 550 606 672 750 828 900
   2η γενιά      
    Προνυμφικά στάδια  
 νύμφη ενήλικα Πτήσεις Αυγά 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο

ΕΝΑΡΞΗ 800 900 922,222 966,7 1033 1094 1189 1250 1317

25% 878 961,11
1044,44

1122 1200 1267 1344 1411 1556
50% 900 988,89 1083,33 1172 1250 1317 1389 1461 1628
75% 922 1016,7 1127,78 1217 1294 1356 1433 1500 1700

ΜΕΓΙΣΤΟ 961 1077,8 1216,67 1311 1383 1439 1511 1578 1944
( 1 βαθμοημέρα=(Μέγιστη Θερμοκρασία+ Ελάχιστη Θερμοκρασία)/2-10   , 
10 βαθμοί, ελάχιστη θερμοκρασία ανάπτυξης του εντόμου)

Φυσικοί Εχθροί :  

Αρπακτικά και παρασιτοειδή ασκούν σημαντική επίδραση στους πληθυσμούς του εντόμου, με ποιο σημαντικό
το ρόλο των παρασιτοειδών. Ανάμεσα στα αρπακτικά που κατατρώγουν αυγά και νεαρές προνύμφες κατα-
γράφονται τα είδη, Orius insidious (Say)  flower bug  (Hemiptera: Anthocoridae), Chrysoperla spp. -green 
lace-wings (Neuroptera: Chrysopidae) (Εικ.18), πασχαλίτσες  (Coleoptera: Coccinellidae) lady beetles (Jarvis 
and Guthrie, 1987; Andow, 1990) (Εικ.16). Αρπακτικά συχνά κατατρώγουν το 10-20% των αυγών. Εντομο-
φάγα πτηνά όπως  ο τρυποκάρυδος  Dendrocopos pubescent (Linnaeus), ο τριχωτός τρυποκάρυδος  D. zrillo-
sus (Linnaeus), yellow shafted flicker  Colaptes auratus (Linnaeus) τρώγουν το 20-30% των διαχειμαζουσών 
νυμφών.

Στα παρασιτοειδή καταγράφονται τα  Bracon caulicola  (Gahan),  B. gelechiae  Ashmead,  B. mellitor  Say, 
Chelonus annulipes  Wesmael,  Macrocentrus delicatus  Cresson,  Meteorus campestris  Viereck ( Hy-
menoptera: Braconidae),  Gambrus ultimus (Cresson), G. bituminosus (Cushman), Itoplectis conquisitor (Say),
Campoletis flavicincta (Ashmead),  Nepiera oblonga (Viereck), Rubicundiella pertur-batrix  Heindrich, 
Vulgichneumon brevicinctor (Say) ( Hymenoptera: Ichneumonidae), Dibrachys carus (Walker) ,Eupteromalus 
tachinae  Gahan ( Hymenoptera: Pteromalidae), Syntomosphyrum clisiocampe (Ashmead) (Hymenoptera: Eu-
lophidae),  Scambus pter-ophori (Ashmead) (Hymenoptera: Hybrizontidae), Trichogramma nubilale Ertle and 
Davis , T. minutum  Riley ( Hymenoptera: Trichogrammatidae (Εικ.17)),  Archytas marmoratus (Townsend),  
Lixophaga sp. ( Diptera: Tachinidae). Παρόλο που καταγράφονται πολλά είδη παρασιτοειδών , σπάνια αυτά 
προκαλούν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας του εντόμου.

Περί τα 24 εισαχθέντα στις ΗΠΑ παρασιτοειδή εγκαταστάθηκαν επιτυχώς.     Ανάμεσα σε αυτά το Lydella 
thompsoni Herting (Diptera: Tachinidae) θανατώνει περί το  30% των προνυμφών της 2ης γενιάς. Αλλα παρα-
σιτοειδή είναι τα Eriborus terebrans Gravenhorst (Hymenoptera: Ichneumonidae), Simpiesis viridula (Hy-
menoptera: Eulophidae), and Macrocentris grandii  Goidanich (Hymenoptera: Braconidae) (Burbutis et al, 
1981; Andreadis, 1982; Losey et al, 1992). 



Αρκετοί μικροβιακοί παράγοντες είναι γνωστό ότι προσβάλουν πληθυσμών προνυμφών του εντόμου. Οι μύ-
κητες  Beauveria bassiana και Metarhizium anisopliae μερικές φορές παρατηρούνται, ειδικά σε διαχειμάζου-
σες προνύμφες. Το πιο σημαντικό παθογόνο φαίνεται να είναι το βακτήριο Nosema pyrausta, το οποίο  συχνά 
μολύνει το 30% των προνυμφών και ενίοτε το 80-95%. Δημιουργεί χρόνιες  εξουθενωτικές λοιμώξεις που 
μειώνουν τη μακροζωία και γονιμότητα των ενηλίκων, και μειώνουν την επιβίωση των προνυμφών που βρί-
σκονται κάτω από  περιβαλλοντικό στρες (Hill και Gary, 1979,Ανδρεάδης, 1984). Δυστυχώς το Ν. pyrausta 
μολύνει επίσης το παράσιτο Μ. grandii (Ανδρεάδης, 1982b).              

Μελέτες αγρού που διενήργησαν οι Hudon και Leroux (1986) στο Κεμπέκ  στους πληθυσμούς εντόμου, με 
μία γενιά  ετησίως,  παρείχαν γνώσεις για  την   σχετική σημασία των παραγόντων θνησιμότητας . Αυτοί οι 
ερευνητές κατέδειξαν ότι η θνησιμότητα των αυγών (περίπου 15%) ήταν χαμηλή, σταθερή και οφείλεται κυρί-
ως σε αρπακτικά και τα παράσιτα. Ομοίως, η θνησιμότητα των νεαρών προνυμφών στην διαδικασία μετακί-
νησης και διάνοιξης στοών για την κάλυψη των αναγκών τροφής  και λόγω αντοχής των φυτών στην προσβο-
λή (αναλόγως του βαθμού ξυλοποίησης των  ιστών) ήταν χαμηλή (περίπου 15%) αλλά με μεγάλη παραλλακτι-
κότητα. Η θνησιμότητα των μεγάλων προνυμφών  κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου (περίπου 22%) και της 
επόμενης άνοιξης (περίπου 42%) οφείλεται σε έναν αριθμό παραγόντων, όπως παγετός, ασθένειες και παράσι-
τοειδή  , αλλά τα επίπεδα του παρασιτισμού ήταν χαμηλά. Η  θνησιμότητα των νυμφών (περίπου 10%) ήταν 
χαμηλή και σταθερή μεταξύ των γενεών. Ο σημαντικότερος  παράγοντας που αποτελεί δείκτη της τάσης του 
πληθυσμού θεωρήθηκε επιβίωση των ενηλίκων. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επιβαρύνουν την εκκόλαψη των 
ενηλίκων και την διασπορά. Πιστεύεται ότι προκαλούν  υψηλή και μεταβλητή θνησιμότητα (68-98%, με μέση
τιμή 95%) και  καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος του πληθυσμού της επόμενης γενεάς. Τα συνολικά 
επίπεδα θνησιμότητας κατά την διαχείμαση της γενιάς ήταν υψηλά, με μέσο όρο 98,7%.

Αντιμετώπιση:

Καταστροφή υπολειμμάτων-αναστροφή:  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το έντομο διαχειμάζει ως αναπτυγ-
μένη προνύμφη 4ου-5ου σταδίου στα φυτικά υπολείμματα. Για τον λόγο αυτό επιμελής καταστροφή των υπο-
λειμμάτων μετά την συγκομιδή μειώνει τον πληθυσμό που θα διαχειμάσει. Οι αλωνιστικές μηχανές νέας τε-
χνολογίας διαθέτουν καταστροφέα υπολειμμάτων, πράγμα που βοηθά σημαντικά την μείωση του διαχειμάζο-
ντα πληθυσμού.  Καλή αναστροφή και παράχωμα επίσης μειώνει ακόμη ποιο πολύ τον πληθυσμό που θα δια-
χειμάσει. Καλή αναστροφή επιτυγχάνεται όταν το όργωμα γίνει όταν το έδαφος είναι τον ρώγο του (“ταύι”). 

  Πρωιμότητα :  Η κυρίως ζημιογόνα γενιά για τον αραβόσιτο, αλλά και τους λοιπούς ξενιστές είναι η δεύτε-
ρη. Εφόσον τα φυτά του αραβοσίτου είναι επαρκώς ξυλοποιημένα, όπως συμβαίνει στις πρώιμες φυτείες, η 
διάνοιξη των τροφικών στοών είναι δύσκολη και κατά συνέπεια η επιβίωση των προνυμφών. Πρώιμες φυτείες
υφίστανται ελαφρύτερες προσβολές σε σχέση με οψιμότερες.

Φυτά παγίδες:  Όψιμη σπορά σειρών αραβόσιτου ανάμεσα σε φυτείες αραβόσιτου κανονικής σποράς (ή και 
μεγάλου βιολογικού μήκους αραβόσιτου) αλλά και καλλιεργειών υπαίθριων λαχανικών έλκουν τους πληθυ-
σμούς του εντόμου και μειώνεται η προσβολή στις καλλιέργειες κανονικής σποράς ή φύτευσης. Η τεχνική 
αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε αγρούς μεγάλης έκτασης.

Μαζική παγίδευση : Τελευταία έχουν αναπτυχθεί συστήματα παγίδων  υπεριώδους φωτός οι οποίες έλκουν 
τις πεταλούδες και με την επίδραση υψηλής ηλεκτρικής τάσης αυτές θανατώνονται (Εικ.21). Τα συστήματα 
αυτά υποστηρίζονται από ηλιακούς συλλέκτες και είναι ενεργειακά αυτόνομα. Η τεχνολογία αυτή είναι ενδια-
φέρουσα και αποτελεσματική αλλά πρέπει να αξιολογηθούν στοιχεία του κόστους, δηλαδή να συσχετιστεί  το 
κόστος με τα  οικονομικά αποτελέσματα. Σίγουρα είναι προτιμότερη μια τέτοιου είδους εφαρμογή σε μεγάλα 
αγροτεμάχια και σε περιοχές με επιβαρυμένο ιστορικό προσβολών.  

Παρακολούθηση(  monitoring  ): Απαραίτητη είναι η παρακολούθηση των πληθυσμών του εντόμου καθώς και 
των βιολογικών σταδίων αυτού. Αυτό γίνεται εφικτό με την τοποθέτηση συστημάτων παγίδευσης. Υπάρχουν 



δύο είδη παγίδων. Αυτές που λειτουργούν με την επίδραση φερομονικών ουσιών (Εικ.19)και αυτές με την επί-
δραση υπεριώδους φωτός(Εικ.20). Οι φερομονικές παγίδες είναι εκλεκτικές και η παρακολούθηση τους δεν 
απαιτεί γνώσεις υψηλής εξειδίκευσης. Οι παγίδες υπεριώδους φωτός έλκουν μεγάλο αριθμό ειδών (νυκτόβια 
λεπιδόπτερα κ.α) και η παρακολούθηση τους απαιτεί υψηλή εξειδίκευση. Η τοποθέτηση  τους  και η πυκνότη-
τα των παγίδων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με  τις οδηγίες του κατασκευαστή.  

Χημική  καταπολέμηση:  Η χημική καταπολέμηση στον αραβόσιτο είναι προβληματική καθώς λόγω του 
ύψους των φυτών η καταπολέμηση των προνυμφών της 2ης γενιάς απαιτεί χρήση ειδικών ψεκαστικών μηχανη-
μάτων ( μεγάλου διασκελισμού ή με προσαρτημένο εξοπλισμό υψηλής πίεσης) τα οποία είναι υψηλού 
κόστος(Εικ.22,23,24). Επομένως η αγορά τους θα πρέπει να είναι οικονομικά συμφέρουσα (μεγάλο μέγεθος 
εκμετάλλευσης, σημαντικές ζημιές προσβολών του εντόμου). 

 Η χημική καταπολέμηση γίνεται όταν η πληθυσμιακή πυκνότητα του εντόμου μπορεί να προκαλέσει σημα-
ντική οικονομική ζημία (οικονομική ουδός). Δηλαδή το κόστος του ψεκασμού (κόστος φαρμάκου+ κόστος ψε-
κασμού(απόσβεση ψεκαστικού μηχανήματος +κόστος λειτουργίας +κόστος συντήρησης)  να είναι μικρότερο 
από την οικονομική ζημία της προσβολής (ποσοστό προσβολής  x μέση στρεμματική απόδοση  x τιμή πώλη-
σης προϊόντος). 

Από επιδημιολογικές μελέτες συσχετίσθηκε ο αριθμός των προνυμφών με την ζημία που αυτός προκαλεί.

        Στάδιο φυτών Απώλειες(%)
/ προνύμφη/

φυτό

Πρώιμο χωνί(6-8 φύλλα) 5,5

Όψιμο χωνί(8-12 φύλλα) 4,4

Προ-ανθοφορία 6,6

Γονιμοποίηση 4,4

Γάλα 3

Ζύμη 2

  Στον παραπάνω πίνακα συσχετίζεται ο πληθυσμός των προνυμφών με τις προκαλούμενες ζημίες, όμως δεν 
υπάρχει κάτι που να συσχετίζει τον πληθυσμό των προνυμφών με την παρουσία (και συγκέντρωση) αφλατοξι-
νών στα προϊόντα αραβοσίτου(για τις οποίες η ανοχή στην παρουσία τους είναι μηδενική).         

Χημική καταπολέμηση στην πρώτη γενιά γίνεται όταν παρατηρούμε υψηλούς πληθυσμούς του εντόμου που 
έχει καταφέρει να διαχειμάσει, η σε περιοχές με έντονο ιστορικό προσβολών. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή 
θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που προαναφέρθηκαν.

Ερευνητική εργασία των Ζανάκη, Μαριόλη κ.α (2007) αναφέρει ότι με ένα ψεκασμό στην αρχή της δεύτερης 
γενιάς (αρχές Ιουλίου) επιτεύχθηκε : α) 31.6%  μείωση  των   προσβεβλημένων   σπαδίκων,  β) 41.9% μείωση 
των   προσβεβλημένων   στελεχών  και  γ) 23.5%  λιγότερα   σπασμένα  στελέχη από   τον   σπάδικα   και  
κάτω, δ)αύξηση της  μέσης  στρεμματικής  απόδοσης  κατά 36 κιλά  (3% ).  

                        Σε χρονιές με έντονες προσβολές (2010) οι ζημίες ήταν της τάξης του 20%, οπότε μία τέτοια 
εφαρμογή θα επέφερε αύξηση των αποδόσεων πολύ μεγαλύτερη.



Δραστική Ουσία Αραβόσιτος Πιπεριά Μελιτζάνα Τομάτα

Alpha-cypermethrin Ν Ο Ο Ο

Bacillus thuringiensis spp. 
aizawai strain ABTS-1857

Ν Ο Ο Ο

Bacillus thuringiensis subsp. 
kurstaki strain ABTS 351

Ν Ο Ο Ο

Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki (EG-2348)

Ν Ο Ο Ο

Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki (PB-54)

Ν Ο Ο Ο

Bacillus Thuringiensis var. 
Kurstaki (SA-11)

Ν Ο Ο Ο

Chlorantraniliprole Ν Ν Ν Ν

Deltamethrin Ν Ο Ο Ο

Indoxacarb Ν Ο Ο Ο

lambda-Cyhalothrin Ν Ο Ο Ο

Methomyl Ο Ν Ο Ο

Στις  Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες χρησιμοποιούνται και οι δραστικές  spinosad, methoxyfenozide, flubendi-
amide, emamectin benzoate.

Πιπεριά:  Τοποθετούνται φερομονικές παγίδες για παρακολούθηση της μετανάστευσης από τον αραβόσιτο 
στην πιπεριά. Αυτή συνήθως για την περιοχή μας συμβαίνει προς τα τέλη Ιουλίου. Η εφαρμογή των εντομο-
κτόνων, πριν από το σχηματισμό καρπού, ξεκινάει όταν βρεθούν στις παγίδες 10 έντομα την εβδομάδα και 
πριν οι νέο-εκκολαπτόμενες κάμπιες μετακινηθούν από τα φύλλα και εισέλθουν στο στέλεχος. Όταν ο καρπός 
είναι στο μισό και  παραπάνω σε μέγεθος και οι παγίδες πιάσουν 2 έντομα την νύχτα τότε επαναληπτική εφαρ-
μογή των εντομοκτόνων θα πρέπει να γίνεται ανά 7 με 10 ημέρες. 

 Βιολογική καταπολέμηση: 

Για τις βιολογικές καλλιέργειες αραβοσίτου και πιπεριάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα  Bacillus 
thuringiensis , Bauveria bassiana(Naturalis) ή σκευάσματα που περιέχουν αυγά παρασιτοειδών Trichograma 
sp. ή Bracon sp.  και κυκλοφορούν στο εμπόριο. 

http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Alpha-cypermethrin
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Methomyl
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=lambda-Cyhalothrin
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Indoxacarb
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Deltamethrin
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Chlorantraniliprole
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Bacillus%20Thuringiensis%20var.%20Kurstaki%20(SA-11)
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Bacillus%20Thuringiensis%20var.%20Kurstaki%20(SA-11)
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Bacillus%20thuringiensis%20var.%20kurstaki%20(PB-54)
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Bacillus%20thuringiensis%20var.%20kurstaki%20(PB-54)
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Bacillus%20thuringiensis%20var.%20kurstaki%20(EG-2348)
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Bacillus%20thuringiensis%20var.%20kurstaki%20(EG-2348)
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Bacillus%20thuringiensis%20subsp.%20kurstaki%20strain%20ABTS%20351
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Bacillus%20thuringiensis%20subsp.%20kurstaki%20strain%20ABTS%20351
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Bacillus%20thuringiensis%20spp.%20aizawai%20strain%20ABTS-1857
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail_drastiko.aspx?onomadron=Bacillus%20thuringiensis%20spp.%20aizawai%20strain%20ABTS-1857
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Ostrinia nubilalis-ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικόνα 1.Ωοσωρός σε κολεό φύλλου Εικόνα 2.Ωοσωρός σε κολεό φύλλου 
(κοντινή λήψη)

Εικόνα 3. Προνύμφη σε κολεό φύλλου

Εικόνα 4. Προνύμφη 3ου-5ου σταδίου

Εικόνα 5. Προνύμφη σε βλαστό 
αραβοσίτου

Εικόνα 6. Προνύμφη σε κάλυκα πιπεριάς

Εικόνα 7. Προνύμφη σε φύλλο σόγιας

Εικόνα 8.πεταλούδα

Εικόνα 9.πεταλούδα

Εικόνα 10.πεταλούδα

Εικόνα 11.προνύμφη-προσβολή σε 
σπάδικα αραβοσίτου Εικόνα 12.προνύμφη-προσβολή σε κολεό 

φύλλου αραβοσίτου



Εικόνα 13.Προσβολή σε καρπό πιπεριάς
Εικόνα 14.Προσβολή σε καρπό πιπεριάς

Εικόνα 15. Προσβολή σε καρπό πιπεριάς

Εικόνα 16. coleoptera coccinellidae.
Εικόνα 17. Trichogramma spp.

Εικόνα 18. Chrysoperla carnea

Εικόνα 19. Φερομονική –δελτοειδής παγίδα

Εικόνα 20.Παγίδα υπεριώδους φωτός
 

Εικόνα 21.Παγίδα υπεριώδους φωτός 
μαζικής παγίδευσης

Εικόνα 22.Ψεκαστικό μηχάνημα για 
καλλιέργεια αραβοσίτου(σε εργασία)

Εικόνα 23.Ψεκαστικό μηχάνημα για 
καλλιέργεια αραβοσίτου

Εικόνα 24.Αυτοκινούμενο ψεκαστικό 
μηχάνημα για καλλιέργεια αραβοσίτου
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