
Αλευρώδθσ του Φίκου (Singhiella simplex) 
 
Περιγραφι / Βιολογία: Ο αλευρώδθσ του Φίκου Singhiella simplex (Hemiptera: 
Aleyrodidae) είναι ζνα μικροςκοπικό ζντομο ςτθν τάξθ των Ημίπτερων και ανικει 
ςτθν οικογζνεια των αλευρωδών (Aleyrodidae). Ονομάηεται και ‘’Whitefly’’ και τα 
τελευταία 3 χρόνια κάνει μεγάλεσ ηθμιζσ ςε διάφορα ιδθ Φίκων ςτθν Κφπρο.  Το 
ζντομο είναι λευκό με μία ελαφρά γκρίηα ηώνθ προσ το κζντρο τθσ πτζρυγασ, 
γεγονόσ που τον κάνει να ξεχωρίηει από τα άλλα είδθ αλευρωδών ςτθν Κφπρο. 
 

 
 
 
Τα ανώριμα ςτάδια του εντόμου είναι τα  αυγά,  οι νφμφεσ και χρυςαλλίδεσ - 
pupae). Οι νφμφεσ και οι χρυςαλλίδεσ  γίνονται εμφανισ με γυμνό μάτι ςτθν κάτω 
αλλά και ςτθν πάνω επιφάνεια του φφλλου και ζχουν ςχιμα οβάλ και επίπεδο, και 
χρώμα διάφανο – υπόλευκο, ςτισ χρυςαλλίδεσ φαίνονται δφο κόκκινα ςτίγματα που 
αποτελοφν τα μάτια τουσ.   
Η βιολογία του ενιλικου αλευρώδθ του Φίκου δεν είναι ακόμθ εντελώσ γνωςτι, 
ωςτόςο, είναι πικανόν να ζχει αρκετζσ γενεζσ ανά ζτοσ. Τα αυγά 
τα οποία το ενιλικο εναποκζτει ςυνικωσ ςτθν κάτω επιφάνεια των φφλλων 
εκκολάπτονται και οι ζρπουςεσ προνφμφεσ κινοφνται ςε μία κίνθςθ ανίχνευςθσ,  
περιφερόμενεσ γφρω από το φφλλο μζχρι να αρχίςουν να τρζφονται. Από το ςθμείο 
αυτό, μζνουν ακίνθτεσ μζχρι να ενθλικιωκοφν.  
 
Είδθ Φίκων που προςβάλλει: Στθν Κφπρο, ςυνικωσ τα είδθ που προςβάλλει ο 
αλευρώδθσ του φίκου είναι τα Ficus benjamina,  Ficus microcarpa, Ficus nitida, 
Ficus altissima, Ficus. bengalensis, F. maclellandii. 
 
Συμπτώματα – ηθμιζσ: Τα ςυμπτώματα του αλευρώδθ των φίκων είναι αρκετά 
εμφανι, ξεκινώντασ από τθν παρατιρθςθ οβάλ υπόλευκων κουκίδων ςτα φφλλα 
(προνφμφεσ), κιτρίνιςμα φφλλων  και φυςικά πτώςθ των φφλλων και αραίωςθ τθσ 
κόμθσ των φυτών. Μερικζσ φορζσ αν δεν γίνει καταπολζμθςθ μπορεί να 
παρουςιαςκεί τόςο ζντονθ φυλλόπτωςθ που να μθν μείνουν κακόλου φφλλα ςτα 
φυτά και ακόμθ να ξερακοφν και κλαδιά.  
 



 
 
Τρόποι Αντιμετώπιςθσ: Οι τρόποι αντιμετώπιςθσ του αλευρώδθ του φίκου είναι με 
φυςικοφσ εχκροφσ (ωφζλιμα ζντομα) που υπάρχουν ςτο περιβάλλον όπωσ τα 
Encarsia protransvena, Amitus bennetti και Amblyseius swirskii, ι και με τθ χριςθ 
ειδικών φυτοπροςτατευτικών προϊόντων όπωσ το Warrant 200SL + Λάδι. 
Επίςθσ ζνα αρκετά αποτελεςματικό ςκεφαςμα για τθν καταπολζμθςθ του 
εντόμου είναι το Neemazal.  
 


