
Τetranychus urticae 

 

Άιινο έλαο ερζξόο ηεο ηνκάηαο είλαη ην άθαξη Τetranychus urticae 

(Tetranychidae). Τν αζξόπνδν απηό είλαη εμαηξεηηθά πνιπθάγν. Μπνξεί λα 

ηξέθεηαη κε εθαηνληάδεο θπηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ πεξηζζόηεξσλ 

ιαραληθώλ, όπσο πηπεξηέο, ηνκάηεο, παηάηεο, θαζόιηα, θαιακπόθη, θξάνπιεο θαη 

θαιισπηζηηθά θπηά(π.ρ.ηξηαληάθπιια) (ε γεσξγηθή καο έξεπλα Ιλζηηηνύην 

Γεσξγηθώλ εξεπλώλ).  Κάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ θπξίσο ην θαινθαίξη, κε μεξό θαη 

ζεξκό θαηξό.   

 

Εμυάνιση τοσ εντόμοσ: 

Είλαη πνιύ κηθξό, κόιηο νξαηό κε γπκλό κάηη, σο θνθθηλσπή ή πξαζηλσπή 

θειίδα ζηα θύιια θαη ζηνπο βιαζηνύο. Τα ελήιηθα ζειπθά έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 

0,4 mm θαη ηα αξζεληθά είλαη κηθξόηεξα ζε ζρήκα δηακαληηνύ κε ην νπίζζην 

ηκήκα ηξηγσληθό. Δηαπαύεη ζην ζηάδην ηνπ ελειίθνπ ζειπθνύ ζε πξνθπιαγκέλεο 

ζέζεηο(θάησ από θύιια, μύια θαη πέηξεο θαη ζπαληόηεξα ζε ξσγκέο ηνπ θινηνύ 

ησλ δέληξσλ). Ο θύθινο δσήο ηνπο κπνξεί νινθιεξσζεί από 10 έσο 30 εκέξεο 

αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη πεξηιακβάλεη πέληε ζηάδηα: απγό, 

πξνλύκθε(πξώηνπ ζηαδίνπ), δύν λύκθεο θαη ελήιηθα. (Gallo et al, 2002 ,Reis et 

al. 2005).  

Τξππνύλ ηα θπηηθά θύηηαξα θαη κπδνύλ ηνπο θπηηθνύο ρπκνύο (ηξέθνληαη 

θπξίσο κε ρισξνπιάζηεο), αθήλνληαο κηθξά ρισκά ζεκεία ή νπιέο. Αλ θαη είλαη 

κεκνλσκέλεο βιάβεο θαη πνιύ κηθξέο, ε επίζεζε από εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο 

αθάξεα κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιε δεκηά αθνύ κπνξεί λα κεηώζεη ζεκαληηθά 

ηελ θσηνζπλζεηηθή ηθαλόηεηα ησλ θπηώλ(Gallo et al, 2002).  

 

 

 

Παρακολούθηση πληθσσμών: 

Δύζθνινο εηλαη ν ειερνο ηνπ πιπζεζκνπ ηνπο κε παγίδεο αθνύ είλαη 

απηεξα θαη δπζθίλεηα γη’απηό ην ινγν ηα ζππηώκαηα εκθαλίδνληαη αξρηθά ζε 

θπιήδεο. Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα πεηύρνπκε ηνλ ειερν ηνπ πιπζεζκνπ είλαη κε 

επηζθόπεζε θπηώλ γηα ζπκπηώκαηα πξνζβνιήο θαη παξνπζία αθαξέσλ. 
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Αντιμετώπιση τοσ υστικού ετθρού: 

 

Α. Καλλιεργητικά και άλλα μη τημικά μέτρα αντιμετώπισης:  

 Tνπνζεζία θαιιηέξγεηαο καθξηά από κνιπζκέλεο θαιιηέξγεηεο. 

 Eθξίδσζε θαη θάςηκν πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ. 

 Κξαηήζηε ην πεδίν ειεύζεξν από δηδάληα πνπ πηζαλόλ λα είλαη 

δεπηεξεύσλ μεληζηέο. 

 Όηαλ θηλείζηε κέζα ζηελ θαιιηέξγεηα γηα βνηάληζκα, θιάδεκα, 

ζπγθνκηδή ή νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία, αθήλεηε πάληα ην κνιπζκέλν 

ρώξν ηειεπηαίν, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ εμάπισζε ησλ 

αθάξεσλ κε ηα ξνύρα ζαο ή ηα εξγαιεία. 

 Ιζνξξνπεκέλε ιίπαλζε (πςειά επίπεδα Ν θαη ρακειά επίπεδα Κ 

επλννύλ ην T. urticae) 

 Ιζνξξνπεκέλε άξδεπζε (επλνείηαη ε πξνζβνιή ζε θπηά ππό πδαηηθή 

θαηαπόλεζε) 

 Δηαηήξεζε ζρεηηθά πςειήο ζρεηηθήο πγξαζίαο ζε ζεξκνθήπηα κέζσ 

ςεθαζκώλ λεξνύ εάλ είλαη δπλαηό. 

 Η παξνπζία ζθόλεο ζηα θύιια επλνεί ηελ αλάπηπμε, ηνπ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζε θαιιηέξγεηεο πνπ βξίζθνληαη δίπια από ρσκαηόδξνκνπο-

ιήςε κέηξσλ γηα πεξηνξηζκό ηεο ζθόλεο (βξέμηκν ηνπ δξόκνπ) 

 

 

 

 

 

Β. Χρήση υσσικών ετθρών: 

 

Ο ζεκαληηθόηεξνο θπζηθόο ερζξόο είλαη ην αξπαθηηθό άθαξη Phytoseiulus 

persimilis. Τα ελήιηθα ζπιεθά έρνπλ κήθνο 0,5mm, θνθθηλσπό ρξώκα θαη ζρήκα 

αριαδίνπ ελώ ηα αξζεληθά είλαη κηθξόηεξα θαη πην αλνηρηόρξσκα. Καηαλαιώλνπλ 

κέρξη 7 ελήιηθα T.urticae ή 20 απγά ηελ κέξα. Η ππθλόηεηα απειεπζέξσζεο ηνπ 

είλαη 100-200 Phytoseiulus/m² (Wei-Lan Ma θαη JE Laing). Είλαη  δηαζέζηκν 

εκπνξηθά από ηηο εηαηξείεο BioBest, BioBee, Koppert 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. Χρήση υστοπροστατεστικών οσσιών:  

 

Όξηα Επέκβαζεο: 

Μηα έξεπλα από 134 θπηώξηα έδεημε πσο ην όξην επέκβαζεο ππνινγίδεηαη νηαλ 

ην 5% ησλ θύιισλ ππέζηεζαλ δεκηέο.( Steven E., Chang-Chi Chu and Thomas 

J.,1996) 

 

Τα θπηνθάξκαθα είλαη ε θύξηα κέζνδνο ειέγρνπ ηνπ T.urticae. Ωζηόζν, 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ, επεηδή 

νη πιεζπζκνί αλαπηύζζνπλ αλζεθηεθόηεηα ζε αθαξενθηόλα θαη ινγν ζην όηη ηα 

ρεκηθά απηά αθήλνπλ ππνιείκκαηα ζηνπο θαξπνύο(Wysoki,1985). Η βηνινγηθή 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ηεηξάλπρνπ έρεη δνθηκαζηεί σο ελαιιαθηηθή ιύζε, όπσο:  

 

1. έιαηα,  

2. ζάπσλεο => ζπγθέληξσζε 5-8γξ αλά ιίηξν λεξνύ(Rappaport,1992)  

3. ζεηάθη (ζεηνηήξεο ζε ζεξκνθήπηα) 

4. Πύρεθρο=> Αλακείμηε 20γξ ζθόλεο πύξεζξν κε 10 ιίηξα λεξνύ θαη 

ςεθάζηε.   Εθαξκόζηε ην βξάδπ. 

5. Αιεύξη=> 2 θιηηδάληα αιεύξη ζε  5-10 L λεξό. Θα πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί ην πξσί,  εδνκέλνπ όηη ε ζεξκόηεηα ηνπ ήιηνπ ζα 

ζηεγλώζεη ην κείγκα. Τα έληνκα επηζηξσκέλα κε ην αιεύξη, 

δαξώλνπλ θαη ζα πεζαίλνπλ.  Αξθεηά λσξίο ην αιεύξη πέθηεη από 

ηα θύιια έηζη ε θσηνζύλζεζε δελ επεξεάδεηαη(Gabriele 

Stoll,1988).  

 
 

 

 


