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Η μύγα της Μεσογείου 

Ενας εχθρός με καταστροφικές συνέπειες 

 

 

 Τα ενήλικα της Μυγας της Μεσογείου εμφανίζονται την 

Άνοιξη τρώνε υγρές ζαχαρούχες και αζωτούχες ουσίες, όπως 

νέκταρ μελιτώδη απεκκρίματα κοκκοειδών ή στην ανάγκη 

ουσίες που το σάλιο τους μπορεί να ρευστοποίηση ώστε να 

τις καταπίνουν .Αφού τραφεί για λίγες ήμερες και ωριμάσει 

αναπαραγωγικά και συζευχθεί, το θηλυκό ανοίγει με τον 

ωοθέτη του οπή στο επικάρπιο ή βαθύτερα στο μεσοκάρπιο 

των καρπών –ξενιστών και τοποθετεί στο βάθος της οπής 1 -

6 συνήθως αυγά.  

 

 

 

 

 

 

 Το θηλυκό συχνά ωοτοκεί και σε σχισμές ή τραύματα του 

φλοιού καρπών ή σε οπές ωοτοκίας άλλων θηλυκών του 

είδους του.  Οι προνύμφες συνήθως η μια κοντά στην άλλη, 

αναπτύσσονται σε βάρος του ώριμου ή σχεδόν ώριμου 

καρπού. Η βλάβη συνεχίζεται και μετά την συγκομιδή .  



  

 

 

 

 

 

 

Εκτός από την διάβρωση και νέκρωση της σάρκας των 

καρπών αναπτύσσονται στους προσβεβλημένους καρπούς 

δευτερογενώς μύκητες ή άλλοι μικροοργανισμοί που 

συντελούν στην πιο γρήγορη σήψη τους  

Οι αναπτυγμένες προνύμφες εγκαταλείπουν τον καρπό και 

νυμφώνονται μέσα στο έδαφος, σε σχετικά μικρό βάθος. Στα 

εσπεριδοειδή η οπή ωοτοκίας ή νύγμα ,όπως συχνά λέγεται 

είναι συνήθως ευδιάκριτη.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οι προσβεβλημένοι καρποί από τους οποίους εκκολάφθηκαν 

οι προνύμφες είναι ακατάλληλοι για κατανάλωση, συνεπώς 

η ζημία μπορεί να είναι σοβαρή αν το έντομο δεν 

καταπολεμηθεί έγκαιρα.  Το έντομο ωοτοκεί σε όποια είδη 

καρπών βρίσκει κάθε εποχή και μπορεί να πετάξει σε 

αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων για να βρει κατάλληλο 

καρπό για ωοτοκία.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Συνεπώς σε περιοχές όπου το σχετικά ζεστό κλίμα ευνοεί 

την ανάπτυξη του εντόμου και ιδιαίτερα όπου υπάρχει 

ποικιλία ειδών ξενιστών, ο κίνδυνος προσβολής υπάρχει 

σχεδόν κάθε χρονιά.  

     Η καταπολέμηση της μύγας της Μεσογείου γίνεται 

συνήθως με δολωματικούς ψεκασμούς ή ψεκασμούς 

καλύψεως με οργανοφωσφορούχα και πυρεθροειδή  κυρίως 



εντομοκτόνα. Ο προσδιορισμός της ανάγκης και του χρόνου 

επέμβασης βασίζεται κυρίως στην παρακολούθηση του 

πληθυσμού των εντόμων με τροφικές και φερομονικές 

παγίδες. Στις περιπτώσεις εκείνες που δε γίνεται 

παρακολούθηση του πληθυσμού, οι καρποί θα πρέπει να 

προστατεύονται καθ΄ όλη την περίοδο που είναι 

ευπρόσβλητοι από το έντομο .   

 Πέραν της χημικής καταπολέμησης, άλλα μέτρα που 

έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς για την αντιμετώπιση της 

μύγας της Μεσογείου είναι η μαζική παγίδευση και η 

βιολογική καταπολέμηση με την εξαπόλυση παρασίτων .Με 

την μέθοδο της μαζικής παγίδευσης μπορεί να επιτευχθεί 

ικανοποιητική αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου 

ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλές πυκνότητες πληθυσμού 

του εντόμου. Η βιολογική καταπολέμηση της μύγας της 

Μεσογείου αφορά κυρίως την εκτροφή και εξαπόλυση είτε 

ιθαγενών είτε εξωτικών παρασιτοειδών με σκοπό την 

μείωση των πληθυσμών του εντόμου.  

     Επίσης σημαντικά για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

του εντόμου είναι τα καλλιεργητικά και τα νομοθετικά 

μέτρα που λαμβάνονται. Τα καλλιεργητικά μέτρα αφορούν 

την καταστροφή των προσβεβλημένων καρπών και των μη 

καλλιεργούμενων άγριων ξενιστών, την καλλιέργεια του 



εδάφους κάτω από δέντρα που  φέρουν προσβεβλημένους 

καρπούς ώστε να εκτεθούν οι νύμφες του εντόμου στους 

διάφορους άρπαγες κ.α.  

Τα νομοθετικά μέτρα υπό την  μορφή των φυτοϋγειονομικών 

ελέγχων αφορούν την αποτροπή της εισαγωγής 

προσβεβλημένων καρπών σε φρουτοπαραγωγικές περιοχές 

στις οποίες δεν έχει εισέλθει ακόμα το έντομο. Συχνά 

γίνεται απεντόμωση των φρούτων που προορίζονται για 

εξαγωγές με χρήση χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών, 

ακτινοβολίας γ και άλλα.Προτεινόμενα σκευάσματα για την 

καταπολέμηση του εντόμου είναι το Fastac 10SC ,με 

δραστική ούσια alpha-cypermethrin.Στις καλλιέργειες  

μηλιάς,αχλαδιάς,ροδακινιάς,αμπελιού,πατάτας,φράουλας,α

ραβόσιτου και ντομάτας η τελευταία επέμβαση πρίν την 

συγκομιδή είναι 7 ημέρες. Για ελία και εσπεριδοείδη 30 

ημέρες.  


