
Tuta absoluta 
 

Ποϊκειςαι για έμα μικοξλεπιδϊπςεοξ, ςξ μήκξπ ςξσ ξπξίξσ δεμ νεπεομά ςα 8 υιλιξρςά. Τξ ακμαίξ, πξσ ξμξμάζεςαι και 

πεςαλξϋδα ή υοσραλίδα, έυει γκοίζξ υοόμα, με υαοακςηοιρςικέπ μαϋοεπ ρςιγμαςόρειπ ρςα ποϊρθια τςεοά. Φέοει μακοιέπ 

μημαςϊμξοτεπ υαοακςηοιρςικέπ κεοαίεπ. Είμαι μσκςϊβια πεςαλξϋδα. Τημ ημέοα κοϋβεςαι αμάμερα ρςα τϋλλα.  

 

Τα θηλσκά ακμαία γεμμξϋμ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ζχήπ ςξσπ πεοί ςα 250 ασγά .Οι ποξμϋμτεπ, γμχρςέπ και χπ κάμπιεπ, είμαι 

κοεμ υοόμαςξπ με ρκξσοϊυοχμξ κετάλι. Υπάουξσμ ςέρρεοα ποξμσμτικά ρςάδια, ρσμξλικήπ διάοκειαπ 10-15 ημεοόμ. Ο 

βιξλξγικϊπ κϋκλξπ ςξσ εμςϊμξσ διαοκεί 30-40 ημέοεπ. Σε θεομξκοαρίεπ γϋοχ ρςξσπ 27ξ C μπξοεί μα πεοιξοιρςεί ρε 24 ημέοεπ.  

Ποϊκειςαι για έμςξμξ με έμςξμη αμαπαοαγχγική ικαμϊςηςα, ιδιαίςεοα με ζερςϊ καιοϊ. Μπξοεί μα σπάονξσμ μέυοι και 12 γεμεέπ 

ςξ υοϊμξ. Πεομάει ςξ υειμόμα με ςη μξοτή ςξσ ασγξϋ ή ςηπ μϋμτηπ ή ςηπ πεςαλξϋδαπ. Είμαι πξλϋ καςαρςοεπςικϊ, ιδιαίςεοα για 

ςημ καλλιέογεια ςηπ ςξμάςαπ ρε θεομξκήπιξ ή ρςημ ϋπαιθοξ. Ποξρβάλλει και ςοέτεςαι απϊ ϊλα ςα εμαέοια ςμήμαςα ςξσ τσςξϋ. 

Σςα τϋλλα ξι ποξμϋμτεπ ςοέτξμςαι απϊ ςξμ κάςχ απϊ ςημ επιδεομίδα ιρςϊ, ποξκαλόμςαπ υαοακςηοιρςικά αμόμαλα ξοϋγμαςα, 

ςα ξπξία ρςξ ςέλξπ μεκοόμξμςαι. Αμάλξγα ξοϋγμαςα - γαλαοίεπ μπξοεί μα γίμξσμ και ρςξσπ μίρυξσπ και ρςξ ρςέλευξπ.   

Οι καοπξί ποξρβάλλξμςαι ρςξ ποόςξ ρςάδιξ ρυημαςιρμξϋ ςξσπ ή και αογϊςεοα. Τα ξοϋγμαςα πξσ ρυημαςίζξμςαι ρ’ ασςξϋπ 

μπξοεί μα ποξρβληθξϋμ ρςη ρσμέυεια απϊ διάτξοα παθξγϊμα πξσ ποξκαλξϋμ ρήφη. 

Αμ δεμ λητθξϋμ μέςοα αμςιμεςόπιρηπ ςξσ εμςϊμξσ και επικοαςήρξσμ εσμξψκέπ ρσμθήκεπ, μπξοεί μα καςαρςοατεί καςά 80% μέυοι 

και 100% η καλλιέογεια. 

 

Τξ Tuta absoluta μπξοεί μα ποξρβάλλει και άλλα είδη ςηπ ξικξγέμειαπ ςχμ Σξλαμχδόμ. Αματέοξμςαι ποξρβξλέπ ρςημ Πιπεοιά, 

ρςη Μελιςζάμα, ρςημ Παςάςα ρςξ ρςοϋυμξ ςξμ ακιδχςϊ (Πεπίμξ) (Solanum muricatum), ρςξ Σςοαμόμιξ ςξ κξιμϊ (Διαβξλϊυξοςξ, 

Τάςξσλαπ) (Datura stramonium), Datura ferox, Lycium chilense, Lycopersicon hirsutum, Nicotiana glauca, Solanum lyratum, 

Solanum elaeagnifolium, Solanum puberulum και ρςξ Σςοϋυμξ ςξμ μέλαμα (ρςϋτμξπ) (Solanum nigrum). Ποϊρταςα 

διαπιρςόθηκε ρςημ Ιςαλία και ποξρβξλή ρςη ταρξλιά. 

 

Αμτιμετώπιση τξυ εμτόμξυ  

Η ξικξλξγική αμςιμεςόπιρη ςξσ εμςϊμξσ ρςηοίζεςαι, ϊπχπ και για ςξσπ άλλξσπ ευθοξϋπ, ρςη λήφη και ρσμδσαρμϊ ςχμ 

καςάλληλχμ ποξτσλακςικόμ, ποξληπςικόμ και βιξλξγικόμ μέςοχμ για ςη μείχρη ςξσ πληθσρμξϋ ρε επίπεδα πξσ δεμ 

επιτέοξσμ ξικξμξμική ζημιά.  

 

Τα μέτοα αυτά συμίσταμται στα ακόλξυθα:  

• Κλείριμξ ρςιπ θεομξκηπιακέπ καλλιέογειεπ ςχμ αμξιγμάςχμ ςξσ θεομξκηπίξσ με ειδικά εμςξμξρςεγή δίυςσα (9 x 6 ίμεπ/cm²). 

Μπξοεί ακϊμα μα υοηριμξπξιηθεί και διπλϊ δίυςσ.  

• Δημιξσογία ρςξ θεομξκήπιξ ελεγυϊμεμξσ τσςξωγειξμξμικά ποξθαλάμξσ για ςξμ πεοιξοιρμϊ ειρϊδξσ ςξσ ακμαίξσ εμςϊμξσ ρςξ 

κϋοιξ θεομξκήπιξ.  

• Απξμάκοσμρη και καςαρςοξτή ςχμ ποξρβεβλημέμχμ ςμημάςχμ και καοπόμ.  

• Καςαρςοξτή ρςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ ςχμ αγοιϊυξοςχμ, πξσ απξςελξϋμ νεμιρςέπ ςξσ εμςϊμξσ. 

• Απξτσγή καλλιέογειαπ παςάςαπ και ταρξλιάπ ρε γειςξμικά με ςα θεομξκήπια υχοάτια.  

• Σςξ ςέλξπ ςηπ καλλιέογειαπ ποέπει σπξυοεχςικά μα μαζεϋξμςαι ςα σπξλείμμαςα, μα ξδηγξϋμςαι ρςξμ κξποξρχοϊ και μα 

καλϋπςξμςαι αμέρχπ με υόμα.  

• Αμ και ςημ επϊμεμη υοξμιά ςξ θεομξκήπιξ υοηριμξπξιηθεί για ςξμάςα, ποέπει μα εταομξρςεί η ηλιξθέομαμρη 

(ηλιξαπξλϋμαμρη) ςξσ εδάτξσπ.  

• Εταομξγή ςηπ εμδεδειγμέμηπ λίπαμρηπ και άοδεσρηπ. Η μεγάλη πεοιεκςικϊςηςα ςχμ τϋλλχμ ρε ςεοπέμια ποξδιαθέςξσμ ςα 

τσςά ρςημ εμαπϊθερη ςχμ ασγόμ.  

• Παοακξλξϋθηρη ςξσ πληθσρμξϋ ςχμ ακμαίχμ ςξσ εμςϊμξσ με ςη βξήθεια  ειδικόμ παγίδχμ με τεοξμϊμη τϋλξσ, πξσ ελκϋξσμ 

και παγιδεϋξσμ ςιπ αορεμικέπ πεςαλξϋδεπ. Υπάουξσμ δϋξ ςϋπξι παγίδχμ. Οι παγίδεπ «Δέλςα», πξσ τέοξσμ ρςημ κάςχ επιτάμεια 

ειδική μη νηοαιμϊμεμη κξλλόδη ξσρία, όρςε μα διαςηοείςαι για μεγάλξ υοξμικϊ διάρςημα ςξ ρόμα ςχμ ρσλλαμβαμϊμεμχμ 

υοσραλίδχμ υχοίπ αλλξίχρη, και ξι παγίδεπ «μεοξϋ», πξσ τέοξσμ ςη τεοξμϊμη πάμχ απϊ έμα δξυείξ με μεοϊ. Η πξρϊςηςα 

τεοξμϊμηπ και ρςξσπ δϋξ ςϋπξσπ ςχμ παγίδχμ είμαι ςηπ ςάνηπ ςξσ 0,1 mg. Κοίμεςαι εμςελόπ απαοαίςηςη η υοηριμξπξίηρή ςξσπ 

ποξκειμέμξσ μα ποξρδιξοιρςεί ξ πληθσρμϊπ ςξσ εμςϊμξσ πξσ σπάουει ρε έμα θεομξκήπιξ ή ρε άλλξσπ υόοξσπ πξσ 

απξθηκεϋξμςαι ή ρσρκεσάζξμςαι ςξμάςεπ, ποξκειμέμξσ μα ποξγοαμμαςιρςεί ξ παοά πέοα έλεγυϊπ ςξσ. Η διάοκεια ποξρέλκσρηπ 

ςχμ παγίδχμ κσμαίμεςαι απϊ 4-6 εβδξμάδεπ. 

 

 

Η πσκμϊςηςα ςχμ παγίδχμ παοακξλξϋθηρηπ ςξσ πληθσρμξϋ ςχμ ακμαίχμ κσμαίμεςαι, αμάλξγα με ςιπ μικοξκλιμαςικέπ 

ρσμθήκεπ, απϊ 1-2/θεομξκήπιξ ςξσ εμϊπ ρςοέμμαςξπ. Σςημ ϋπαιθοξ και μία παγίδα αμά 10 ρςοέμμαςα είμαι αοκεςή. Αμ σπάουει 

ποξθάλαμξπ ή υόοξπ ρσγκέμςοχρηπ ςχμ ποξψϊμςχμ κλαδέμαςξπ, επιβάλλεςαι και ρςξσπ υόοξσπ ασςξϋπ η αμάοςηρη μιαπ 

παγίδαπ παοακξλξϋθηρηπ. Καςά καμϊμα, ςϊρξ για ςιπ παγίδεπ παοακξλξϋθηρηπ ϊρξ και ςηπ μαζικήπ παγίδεσρηπ η αμάοςηρη 

ποέπει μα γίμεςαι ρε υόοξσπ ελεϋθεοξσπ απϊ βλάρςηρη και ρε ϋφξπ απϊ 1-1,25 μέςοα. Έμαπ ποακςικϊπ καμϊμαπ πξσ βξηθάει 



ρςη ρχρςή αμάοςηρη είμαι μα σπξλξγίζεςαι μια απϊρςαρη πεοίπξσ 30-60 εκαςξρςά πάμχ απϊ ςξμ ςελεσςαίξ απϊ ςημ κξοστή 

ρςασοϊ. Η καςαμέςοηρη ςχμ υοσραλίδχμ ποέπει μα γίμεςαι αμά 5-7 ημέοεπ. Τϊρξ ξι παγίδεπ παοακξλξϋθηρηπ ϊρξ και εκείμεπ 

ςηπ μαζικήπ παγίδεσρηπ ποέπει μα απξθηκεϋξμςαι ρε δοξρεοϊ υόοξ. Η απξςελερμαςικϊςηςά ςξσπ κάςχ απϊ ασςέπ ςιπ ρσμθήκεπ 

διαοκεί απϊ 1-36 μήμεπ. Με βάρη ςιπ ρσλλήφειπ μπξοεί μα σπξλξγιρςεί και ςξ επίπεδξ κιμδϋμξσ και η εταομξγή ςχμ μέςοχμ 

αμςιμεςόπιρηπ ςξσ εμςϊμξσ. 

 

• Μαζική παγίδευση για ςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ αορεμικόμ υοσραλίδχμ και, καςά ρσμέπεια, μείχρη ςξσ αοιθμξϋ ςχμ 

γξμιμξπξιημέμχμ θηλσκόμ. Σςα θεομξκήπια ρσμιρςάςαι η παγίδα ςϋπξσ «Δέλςα» με 0,3 mg τεοξμϊμη. Για ςιπ σπαίθοιεπ 

καλλιέογειεπ ποξ- ςείμεςαι η παγίδα ςξσ ίδιξσ ςϋπξσ, αλλά με τεοξμϊμη 0,5 mg. Η απξςελερμαςικϊςηςα ςχμ παγίδχμ μαζικήπ 

παγίδεσρηπ επηοεάζεςαι πξλϋ απϊ ςη θέρη αμάοςηρηπ ςξσπ. Καςά καμϊμα ςξπξθεςξϋμςαι πεοιτεοειακά ρςξ θεομξκήπιξ και 

κξμςά ρςα αμξίγμαςα. Ποέπει μα λαμβάμεςαι επίρηπ ποϊμξια αμάοςηρηπ παγίδχμ και ρςιπ ζερςϊςεοεπ θέρειπ ςξσ θεομξκηπίξσ, 

ϊπξσ και καςατεϋγξσμ ςα ακμαία ςξσ εμςϊμξσ. Η απϊρςαρη μεςανϋ ςχμ παγίδχμ ποέπει μα είμαι γϋοχ ρςα 25 μέςοα. Τα 

απξςελέρμαςα είμαι ακϊμα καλϋςεοα ϊςαμ ξι παγίδεπ αμαοςόμςαι ρςξσπ διαδοϊμξσπ. Θα ποέπει επίρηπ μα αμαοςόμςαι παγίδεπ 

ρςξμ ποξθάλαμξ και ρςξσπ υόοξσπ ρσγκέμςοχρηπ ςχμ ποξψϊμςχμ κλαδέμαςξπ και διαλξγήπ και ρσρκεσαρίαπ ςηπ παοαγχγήπ. 

Σε ασςξϋπ ςξσπ υόοξσπ κοίμεςαι απαοαίςηςξ μα αμαοςόμςαι ςξ ελάυιρςξ δϋξ παγίδεπ. Σε θεομξκήπια με έκςαρη εμϊπ 

ρςοέμμαςξπ 2- 3 παγίδεπ είμαι αοκεςέπ. Για ςιπ σπαίθοιεπ καλλιέογειεπ απαιςξϋμςαι 4-5 παγίδεπ ρςα 10 ρςοέμμαςα. Απξκςά 

ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ η υοηριμξπξίηρη παγίδχμ μαζικήπ παγίδεσρηπ με εγκεκοιμέμξ εμςξμξκςϊμξ για ςη θαμάςχρη ςχμ 

ρσλλαμβαμϊμεμχμ υοσραλίδχμ. Κάςι αμάλξγξ γίμεςαι και για ςημ αμςιμεςόπιρη ςξσ δάκξσ ςηπ ελιάπ. 

 

 

• Εναπόλυση ωφέλιμωμ ξογαμισμώμ. Χοηριμξπξιήθηκαμ με επιςσυία ςα παοαριςξειδή ςχμ ασγόμ Trichogramma pretiosum και 

Trichogramma sp.,  ςα παοαριςξειδή ςχμ ποξμσμτόμ Pseudapanteles dignus και Dineulophus phthorimaeae, ςξ παοαριςξειδέπ 

ςχμ υοσραλίδχμ Cornua sp., ςα αοπακςικά Podisus nigrispinus, ςα Macrolophus caliginosus και Macrolophus pygmaeus πξσ 

ςοέτξμςαι απϊ ςιπ ποξμϋμτεπ ςξσ εμςϊμξσ και ςα Nabis pseudoferus και Nesidiocoris tenuis. 

 

• Χοήση συμβατικξύ εμτξμξκτόμξυ  Alverde 24 SC (Metaflumizone 24%) 

 


