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Πρόλογος

Στην παρούσα διατριβή μελετάται η αύξηση, ανάπτυξη της αφίδας Myzus 

persiccie (Sulzer) σε καπνό, πιπεριά και λάχανο. Επίσης, μελετάται η επιλογή 

καπνού, πιπεριάς από άπτερες ενήλικες παρθενογενετικές αφίδες.

Η διατριβή αποτελείται από δύο μέρη. Στο γενικό μέρος, δίδονται πληροφορίες 

γενικά για τις αφίδες, την αύξηση και ανάπτυξη τους, την διαδικασία της επιλογή 

ξενιστή τους και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, την προσαρμογή τους στα 

φυτά ξενιστές, τις προσαρμοσμένες φυλές σε ένα ξενιστή και τέλος για το Μ 

persiccie. Στο ειδικό μέρος, περιγράφονται τα υλικά και οι μέθοδοι του πειράματος, 

αναλύονται τα αποτελέσματα που βρέθηκαν, συζητώνται και εξάγονται 

συμπεράσματα.
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Περίληψη 7

Περίληψη

Μελετήθηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεκαοχτώ κλώνων της αψίδας 

Myzus persicae (Sulzer) για δύο γενιές εκτροφής σε καπνό, πιπεριά και μία γενιά στο 

λάχανο.

Οι κλώνοι συλλέχθηκαν από τα Λεχώνια Μαγνησίας (τέσσερις από ζιζάνια και 

τέσσερις από ροδακινιά), την Κατερίνη (τρεις από ζιζάνια και τέσσερις από 

ροδακινιά) και την Καρδίτσα (τρεις από ζιζάνια). Η μελέτη έγινε στα δύο πρώτα 

πλήρως αναπτυγμένα φύλλα κάθε φυτού χρησιμοποιώντας κλωβούς φύλλου με κλιπ 

(clip cages). Εξετάσθηκαν ο χρόνος από τη γέννηση μέχρι τη παραγωγή του πρώτου 

απογόνου (Td), ο ενδογενής ρυθμός αύξησης (rm), ο αριθμός απογόνων ανά ημέρα, ο 

συνολικός αριθμός απογόνων, η διάρκεια ζωής του ενήλικου και η νυμφική 

θνησιμότητα. Επιπλέον, στη πρώτη γενιά, μετρήθηκε το βάρος ενήλικων άπτερων 

παρθενογενετικών θηλυκών.

Επίσης, εξετάστηκε η επιλογή ξενιστή μεταξύ καπνού και πιπεριάς ενήλικων 

άπτερων παρθενογενετικών αψίδων. Τα ενήλικα θηλυκά ελευθερώνονταν σε τρυβλία 

με δακτυλίους καπνού και πιπεριάς και καταγραφόταν μετά από τρεις ώρες η επιλογή 

τους. Όλα τα πειράματα έγιναν σε βιοκλιματικούς θαλάμους με σταθερές συνθήκες 

θερμοκρασίας (20°C), σχετικής υγρασίας (50±10%), φωτοπεριόδου (Φ16:8Σ) και 

ένταση φωτός 4-5Klux.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων (Nested Anova) έδειξαν ότι οι 

παράγοντες «περιοχή-ξενιστής προέλευσης», «κλώνος», «γενιά» είχαν σημαντική 

επίδραση στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των αψίδων που εκτράφηκαν στον καπνό 

και την πιπεριά. Οι αψίδες που συλλέχθηκαν από ζιζάνια και ροδακινιά στα Λεχώνια 

είχαν τη μικρότερη απόδοση στον καπνό. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του βάρους, 

του rm, του αριθμού απογόνων ανά ημέρα και του συνολικού αριθμού απογόνων των 

κλώνων από τα Λεχώνια ήταν σημαντικά μικρότερη από αυτή που παρατηρήθηκε 

στους κλώνους από την Κατερίνη και την Καρδίτσα. Επίσης, η μέση τιμή του Td και 

της νυμφικής θνησιμότητας (έλεγχος X2) των κλώνων και από τους δυο ξενιστές από 

τα Λεχώνια ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των κλώνων από τις άλλες 

περιοχές.

Αντίθετα οι αψίδες από τα Λεχώνια είχαν καλύτερη απόδοση στην πιπεριά. Η 

μέση τιμή του Td των κλώνων που συλλέχθηκαν από ζιζάνια και ροδακινιά στα 

Λεχώνια ήταν σημαντικά μικρότερη από αυτή των κλώνων
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Περίληψη 8

από ζιζάνια και ροδακινιά στην Κατερίνη. Η μέση τιμή του rm στους κλώνους από 

ζιζάνια από τα Λεχώνια ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή που παρατηρήθηκε 

στους κλώνους από τις άλλες περιοχές. Οι κλώνοι από ζιζάνια στα Λεχώνια είχαν 

σημαντικά μεγαλύτερες μέσες τιμές αριθμού απογόνων ανά ημέρα και συνολικού 

αριθμού απογόνων από τους κλώνους που συλλέχθηκαν από την Κατερίνη. Η 

νυμφική θνησιμότητα των κλώνων από τα Λεχώνια (και από τους δύο ξενιστές που 

συλλέχθηκαν) ήταν σημαντικά μικρότερη από αυτή που παρατηρήθηκε στους 

κλώνους από την Κατερίνη (έλεγχος X2).

Παρατηρήθηκε παραλλακτικότητα των κλώνων σε κάθε περιοχή που πιθανόν 

οφείλεται στην ύπαρξη γενοτύπων με διαφορετική ικανότητα ανάπτυξης στον ίδιο 

ξενιστή.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της ανάλυσης Nested έδειξαν σημαντική επίδραση 

του παράγοντα «γενιά» στις παραμέτρους που εξετάσθηκαν. Στη δεύτερη γενιά 

εκτροφής παρατηρήθηκε καλύτερη απόδοση των αφίδων στον καπνό και την πιπεριά, 

πιθανόν λόγω προσαρμογής. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε ο ενδογενής ρυθμός αύξησης 

και μειώθηκε ο χρόνος ανάπτυξης και η θνησιμότητα στους περισσότερους κλώνους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι παρατηρήθηκε βελτίωση των χαρακτηριστικών 

των αφίδων κατά την δεύτερη γενιά εκτροφής στον καπνό και την πιπεριά και 

ενδοτοπική παραλλακτικότητα, το κύριο αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας ήταν η 

διαφορά στην απόδοση κλώνων που προέρχονταν από διαφορετικές περιοχές.

Παρατηρήθηκε μικρή απόδοση όλων των κλώνων κατά την εκτροφή τους για 

μία γενιά σε λάχανο. Οι κλώνοι από την Καρδίτσα είχαν σημαντικά μεγαλύτερες 

μέσες τιμές βάρους (177,3 pgr.), rm (0,1878), συνολικού αριθμού απογόνων (17,3) και 

αριθμού απογόνων ανά ημέρα (0,68) από τους κλώνους που συλλέχθηκαν από τις 

άλλες περιοχές.

Από τα αποτελέσματα του πειράματος επιλογής βρέθηκαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των κλώνων από διαφορετικές περιοχές ως προς το ποσοστό των αφίδων που 

επέλεξαν καπνό ή πιπεριά. Οι αφίδες από ζιζάνια και ροδακινιά στα Λεχώνια 

επέλεξαν περισσότερο την πιπεριά (53,0%, 42,5% αντίστοιχα). Οι αφίδες από την 

Κατερίνη και την Καρδίτσα επέλεξαν περισσότερο τον καπνό. Συγκεκριμένα, στις 

αφίδες της Κατερίνης το ποσοστό που επέλεξε καπνό ήταν 41,5% (αφίδες από 

ροδακινιά) και 42,7% (αφίδες από ζιζάνια) και στις αφίδες από τη Καρδίτσα ήταν 

49,5%.
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Περίληψη 9

Φαίνεται ότι οι κλώνοι από τα Λεχώνια δεν ανήκουν στη φυλή που αποικίζει 

τον καπνό αντίθετα με τους κλώνους που συλλέχθηκαν από περιοχές που 

καλλιεργείται εκτεταμένα ο καπνός. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενες 

γενετικές και μορφομετρικές μελέτες που διαφοροποίησαν κλώνους από τις 

παραπάνω περιοχές. Τα αποτελέσματα συζητούνται σε σχέση με τους μηχανισμούς 

που πιθανόν επηρεάζουν τη σχέση φυτό-αφίδα.
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Σκοπός μελέτης 10

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της προσαρμογής κλώνων 

Μ. persicae σε συγκεκριμένους ξενιστές. Θα μελετηθούν κλώνοι που συλλέχθηκαν 

τόσο από περιοχές που καλλιεργείται εκτεταμένα ο καπνός όσο και από περιοχές που 

δεν καλλιεργείται. Τα αποτελέσματα αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των 

μηχανισμών που παρεμβάλλονται στη σχέση φυτό-αφίδα και επηρεάζουν την 

αύξηση, ανάπτυξη και συμπεριφορά των αφίδων. Οι πληροφορίες που εξάγονται 

βοηθούν στην ανάπτυξη των κατάλληλων μεθόδων καταπολέμησης στα πλαίσια της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των εχθρών.

Η γνώση της απόδοσης των αφίδων σε διαφορετικούς ξενιστές βοηθάει στη 

μελέτη της εξελικτικής πορείας και γεωγραφικής εξάπλωσης των αφίδων. Το θέμα 

αυτό μελετάται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συμβάλει στην καλύτερη γνώση της 

οικολογίας του Μ. persicae.
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Abstract 11

Abstract

The demographic characteristics of eighteen clones of Myzus persicae (Sulzer) 

reared for two generations on tobacco and pepper and for one generation on cabbage, 

at the stage of two true leaves were examined, using clip cages.

The clones were originated from Lehonia Magnesia (four from weeds and four 

from peach), Katerini (three from weeds and four peach) and Karditsa (three from 

weeds). Time from birth until the production of first offspring (Td), intrinsic rate of 

increase (rm), daily larviposition rate, total number of offspring, total life span and 

nymphal mortality were examined. The weight of adult apterous females, which were 

reared for one generation on the tested plants, was also recorded.

In addition, the choice of adult apterous parthenogenetic females between 

tobacco and pepper was examined. The adult were released in dishes with tobacco 

and pepper leaf-rings and their choice was recorded after three hours. All 

experiments were carried out in bioclimatic chambers under control conditions, 20 °C, 

RH 50±10%, L16:D8 and 4-5 Klux light intensity.

The results of Nested Anova revealed a significant effect of the factors “region- 

host origin”, “clone” and “generation” on the demographic parameters of the clones 

reared on tobacco and pepper. The clones from Lehonia showed the lower 

performance on tobacco plants. The mean value of weight, rm, daily larviposition 

rate, and total number of offspring’s for the collected clones on weeds and peach in 

Lehonia was significantly lower than the observed one in the clones from Katerini and 

Karditsa. In addition the mean values of Td and nymphal mortality was significantly 

higher in the clones collected from peach and weeds in Lehonia than those observed 

in the aphids from the other regions.

On the other hand, the aphids from Lehonia showed a better performance on 

pepper than those collected from Katerini and Karditsa. The clones collected on 

weeds in Lehonia had significantly higher mean value of rm than those from the other 

regions. Clones from Lehonia needed significantly less time from birth to the 

production of first progeny than those from Katerini. The highest production was 

observed in the collected clones on weeds in Lehonia.

The observed interregional variation was probably due to the existence of 

different genotypes in the collected clones from each region. This fact influenced the 

performance of aphids on the examined hosts.
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In addition a significant effect of the factor “generation” on the examined 

parameters was observed (during the second rearing generation). A better 

performance was observed on tobacco and pepper. Probably, this was due to an 

adaptation. Specifically Td, and nympal mortality decreased and rm was increased in 

most of the clones.

It is worth mentioning that although the factors “generation” and “clone” had a 

significant effect on the demographic parameters the revelant result of the present 

study was the separation of the clones according to their geographical origin.

Moreover, all the clones had a lower performance on cabbage than on the other 

host plants. The clones from Karditsa showed the significantly highest mean values 

of weight (177,3mgr ), rm (0,1878), total number of progeny (17,3) and daily 

larviposotion rate (0,68) than those clones collected in the other regions.

The choice test revealed differences among the clones originating from different 

regions. A significantly higher percentage of the aphids originating from Katerini 

(42,7%-41,5%) and Karditsa (49,5%) preferred tobacco leaf rings than those collected 

from Lehonia (26,5%-29,0%).

The observed differences in the performance among the clones examined was 

due to the fact that the aphids from Karditsa and Katerini may belong to the tobacco 

adapted race ofM persicae. On the other hand the clones from Lehonia belong to the 

form which colonize other than tobacco secondary host plants. This is in agreement 

with genetic, morphometric studies on various clones collected from the same regions. 

The results are discussed in relation to the mechanisms which probably affects the 

plant-aphid interaction.
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Αφίδες 13

Α . ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Αφίδες

Α) Εισαγωγή

Οι αφίδες είναι έντομα γνωστά με τα κοινά ονόματα μελίγκρα, ψείρα, μέλιουρα 

και φυτόφθειρα. Ξεχωρίζουν από τα άλλα φυτοφάγα έντομα λόγω: α) των 

αποτελεσματικών μηχανισμών διασποράς και εύρεσης ξενιστή, β) της 

χρησιμοποίησης, από τα περισσότερα είδη, του φλοιώματος ως πηγή τροφής και γ) 

της παρθενογένεσης. Ανήκουν στην υπεροικογένεια Aphidoidea στη σειρά 

Sternorrhyncha της τάξης Homoptera, στην οποία έχουν περιγράφει περίπου 4000 

είδη. Ο μεγαλύτερος αριθμός ειδών αφίδας υπάρχει στις εύκρατες περιοχές και εκεί 1 

στα 4 είδη φυτών προσβάλλονται από αφίδες. Υπάρχουν για σχεδόν 280 

εκατομμύρια χρόνια και από την αρχή είχαν μικρό μέγεθος και παρθενογενετική 

αναπαραγωγή (Dixon 1998).

Είναι μικρόσωμα έντομα, λεπτά, μήκους συνήθως 1-7 mm. Έχουν συνήθως 

μακριά πόδια με δίαρθρους ταρσούς, μακρύ ρύγχος και κεραίες που αποτελούνται 

από 1 έως 6 άρθρα. Το σώμα τους είναι συνήθως μαλακό. Οι πτερωτές μορφές 

έχουν δύο ζεύγη διαφανών πτερύγων. Τα περισσότερα είδη είναι πολυμορφικά. 

Εκτός από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της υπεροικογένειας στην οποία 

ανήκουν, οι πιο πολλές αφίδες έχουν στο νωτιαίο τεργίτη του 5ου κοιλιακού 

δακτυλίου ένα ζεύγος σωληνόμορφων αποφύσεων, που ονομάζονται σιφώνια ή 

κεράτια και στην άκρη της κοιλιάς μια απόφυση που λέγεται ουρίτσα ή ουρά 

(cauda). Ρόλος των σιφωνίων είναι η ελευθέρωση φερομόνης συναγερμού όταν 

προσβληθεί η αφίδα από κάποιο εχθρό, προκαλώντας τη διασπορά των υπολοίπων 

αφίδων που βρίσκονται πλησίον.

Ζουν κυρίως σε τρυφερούς βλαστούς και τρυφερά φύλλα διαφόρων φυτών. 

Μερικά είδη είναι ριζόβια (προσβάλουν τις ρίζες) ή φυλλόβια και ριζόβια 

(προσβάλουν φύλλα και ρίζες) και αρκετά είναι κηκιδόβια (ζουν μέσα σε κηκίδες που 

δημιουργούνται στο φύλλωμα των φυτών ξενιστών τους, όπου τρέφονται π.χ. 

Pemphigus hetae Doane) Ζουν συνήθως σε ομάδες το ένα κοντά στο άλλο με την 

κεφαλή συνήθως προς τη βάση του βλαστού ή του φύλλου. Πολλά είδη δημιουργούν 

πυκνές αποικίες και την άνοιξη μπορεί να σκεπάσουν ολόκληρο το κορυφαίο μέρος 

των νέων βλαστών ορισμένων φυτών. Είναι έντομα “r” στρατηγικής γι’ αυτό 

αποικίζουν γρήγορα και αποτελεσματικά τους ξενιστές τους. Τα θηλυκά των
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παρθενογενετικών γενεών είναι στις περισσότερες αφίδες ζωοτόκα, ενώ της γενιάς 

που αναπαράγεται εγγενώς είναι ωοτόκα.

Οι αφίδες είναι μυζητικά έντομα και τρέφονται σχεδόν συνεχώς κατά την 

νυμφική και ενήλικη ζωή τους. Αφαιρούν μεγάλη ποσότητα χυμού από τα φυτά και 

το νύγμα πολλών ειδών προκαλεί συστροφή των φύλλων. Τα άφθονα μελιτώδη 

απεκκρίματα ορισμένων ειδών ρυπαίνουν το φύλλωμα και τους καρπούς και ευνοούν 

την ανάπτυξη καπνιάς, που δημιουργείται από ανάπτυξη σαπροφυτικών μυκήτων. Σε 

πολλά είδη έχουν αναπτυχθεί σχέσεις συμβίωσης με μυρμήγκια, τα οποία συλλέγουν 

τα μελιτώδη αποχωρήματα προστατεύοντας τις αφίδες από διαφόρους εχθρούς 

(Dixon 1970).

Οι αφίδες είναι από τις κυριότερες κατηγορίες εντόμων που μεταδίδουν στα 

φυτά παθογόνους ιούς. Ορισμένα είδη είναι φορείς πολλών ιών και προκαλούν 

σοβαρές ιώσεις στα καλλιεργούμενα φυτά. Οι πυκνοί συνήθως πληθυσμοί τους, ο 

μεγάλος αριθμός γενεών το έτος, που συχνά ξεπερνά τις 10 και η μετάδοση ιών στα 

φυτά, κατατάσσουν τις αφίδες ανάμεσα στους πιο βλαβερούς εχθρούς των 

καλλιεργούμενων φυτών.

Οι αφίδες είναι άφθονες κυρίως την άνοιξη και το φθινόπωρο και γενικά με 

μετρίως θερμό και υγρό καιρό. Την άνοιξη τα παρθενογενετικά θηλυκά 

αναπαράγονται ταχύτατα. Τότε οι καιρικές συνθήκες και τα άφθονα τρυφερά φύλλα 

και βλαστοί ευνοούν την ανάπτυξή τους. Σε κλίματα όπως της Ελλάδας, οι θερμοί 

και ξηροί μήνες του καλοκαιριού δεν ευνοούν τη συνεχή αναπαραγωγή των αφίδων 

και οι πληθυσμοί τους τότε περιορίζονται σημαντικά. Οι αφίδες έχουν ένα μεγάλο 

αριθμό από οργανισμούς που συμβάλλουν στον έλεγχο των πληθυσμών τους. 

Μεταξύ των οργανισμών αυτών οι σπουδαιότεροι είναι έντομα. Μεταξύ αυτών 

υπάρχουν είδη Διπτέρων (Syrphidae, Cecidomyiidae), Νευροπτέρων (Chrysopidae, 

Hemerobiidae), Κολεοπτέρων (Coccinellidae, Carabidae, Staphylmidae),

Υμενοπτέρων (Proctotrupidae, Chalcididae, Braconidae, Aphidiidae). Επιπλέον 

υπάρχουν είδη που ανήκουν στα αραχνοειδή καθώς και σε taxa μυκήτων, όπως είδη 

των γενών Empusa, Entomophthora, Verticillium.

Β) Παρθενσγενετική αναπαραγωγή

Ο Richard Owen το 1849, ως «παρθενογένεση» όρισε την επιτυχή παραγωγή 

προσχηματισμένων ατόμων από ένα θηλυκό γαμέτη. Η παρθενογενετική 

αναπαραγωγή αναπτύχθηκε στις αφίδες πριν από περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια
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και έχει κυρίαρχη σημασία για τον καθορισμό της δομής του πληθυσμού τους και 

τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης. Οδήγησε στην εξέλιξη του κλωνικού 

πολυμορφισμού και την τηλεσκόπιση των γενεών που είναι χαρακτηριστικά των 

αφίδων. Η παρθενογένεση έκανε τις αφίδες ικανές να αρχίσουν να αναπτύσσονται 

κατά τον σχηματισμό των ωών και είναι σημαντικότερο ότι λαμβάνει χώρα μέσα σε 

ανώριμες ή μητέρες έμβρυα. Έτσι ο χρόνος ανάπτυξης είναι πολύ μικρός και 

επιτυγχάνονται ρυθμοί ανάπτυξης παρόμοιοι με αυτών μικρότερων οργανισμών όπως 

τα ακάρεα (Dixon 1998). Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης των παρθενογενετικών 

ατόμων και η ικανότητα ενός ατόμου να δημιουργεί μια αποικία, τους δίνει 

σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα σεξουαλικά είδη όταν αποικίζουν νέους 

ξενιστές (Cuellar 1977). Σαν συνέπεια της παρθενογένεσης κάθε γενότυπος 

αντιπροσωπεύεται από πολλά άτομα

Το 1745 ο Bonnet έδειξε ότι οι αφίδες μπορούν να πολλαπλασιαστούν χωρίς 

γονιμοποίηση μέχρι και για δέκα γενεές. Τότε, κάτω από ειδικές συνθήκες, πτερωτά 

ή άπτερα αρσενικά εμφανίζονται και συζεύγνυνται με άπτερα ωοτόκα θηλυκά. Αυτό 

είναι το χαρακτηριστικό της κυκλικής παρθενογένεσης των περισσοτέρων αφίδων. Η 

παραγωγή σεξουαλικών μορφών επηρεάζεται από περιβαντολογικούς παράγοντες και 

συνήθως έχει ετήσια περιοδικότητα.

Κατά την εκκόλαψη των ωών την άνοιξη, η τροφή είναι άφθονη και υψηλής 

ποιότητας και οι φυσικοί εχθροί είναι περιορισμένοι. Υπό αυτές τις συνθήκες η 

παρθενογένεση έχει υψηλό πλεονέκτημα επιλογής ως προς τη σεξουαλική 

αναπαραγωγή (Dixon 1987b) και κυρίως οι μικροί απόγονοι ευνοούνται περισσότερο. 

Όταν η ποιότητα της τροφής είναι πτωχή, ή οι μικρές αφίδες είναι πιθανόν να 

σκοτωθούν από φυσικούς εχθρούς, τότε ο γονέας τείνει να παράγει μερικούς 

μεγάλους απογόνους που είναι περισσότερο ικανοί από τους μικρούς απόγονους να 

επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες (Williams 1966; Stearns 1976). Αυτό απαντάται 

στις αφίδες όχι μόνο μεταξύ των ειδών αλλά και μέσα στο γένος. Οι αφίδες κάθε 

γενιάς έχουν εξειδικευμένες στρατηγικές αναπαραγωγής, προσαρμοσμένες στις 

συνθήκες που περισσότερο αντιμετωπίζουν. Η πρώτη γενεά ατόμων των Aphis fabae 

Scopoli και Cavariella aegopodii (Scopoli) παράγουν μικρότερους απογόνους (ως 

προς το μέγεθος) και έχουν σχετικώς μικρότερα αποθέματα λιπιδίων απ’ ότι οι 

απόγονοι επόμενων γενεών. Η τάση αυτή δεν μεταβάλλεται όταν τις αναπτύσσουμε 

σε καλύτερης ή χειρότερης ποιότητας ξενιστές σε σχέση με αυτούς που 

αναπτύσσονται συνήθως (Dixon & Dharma 1980). Σε μερικά είδη οι τάσεις αυτές
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εκφράζονται με προγραμματισμένες αλλαγές στον αριθμό των ωοσωλήνων στις 

ωοθήκες από γενεά σε γενεά (Wellings et al. 1980).

2. Αύξηση και Ανάπτυξη αφίδων

Α) Αύξηση και ανάπτυξη, επίδραση ποιότητας τροφής και θερμοκρασίας

Η αύξηση αναφέρεται στην αύξηση του μεγέθους και του βάρους καθώς το 

έντομο περνά από την ανώριμη στην ενήλικη φάση της ζωής του. Όταν η αφίδα 

επιλέξει και αποδεχτεί τον ξενιστή της, αρχίζει να αναπαράγεται δημιουργώντας 

νέους πληθυσμούς. Κατά την ανάπτυξή της η αφίδα περνάει τέσσερα νυμφικά 

στάδια. Η ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από τον χρόνο ανάπτυξης και τον αριθμό των 

απογόνων. Ως χρόνος ανάπτυξης ορίζεται το διάστημα από τη γέννηση έως την 

ενηλικίωση και παραγωγή απογόνων. Ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθεί 

εξαρτάται από δύο εξωτερικούς παράγοντες, την ποιότητας τροφής και τη 

θερμοκρασία και δύο εσωτερικούς παράγοντες, το βάρος κατά την γέννηση και από 

την μορφή (άπτερη ή πτερωτή).

Οι αφίδες που τρέφονται σε υψηλής ποιότητας τροφή αναπτύσσονται πιο 

γρήγορα και έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από αυτές που τρέφονται σε χαμηλής 

ποιότητας τροφή (Mittler 1958). Βελτίωση της ποιότητας τροφής και υψηλότερη 

θερμοκρασία αυξάνει τον ρυθμό ανάπτυξης. Η ποιότητα τροφής και η θερμοκρασία 

επηρεάζουν το βάρος της ενήλικης αφίδας, επιδρώντας έμμεσα στο βάρος κατά την 

γέννηση. Εάν γεννηθούν μικρές αφίδες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

ενηλικιωθούν από ότι οι μεγαλύτερες αφίδες. Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών 

και σε χαμηλής ποιότητας ξενιστές παράγονται μικρές αφίδες (Dixon 1998).

Επίσης, η θερμοκρασία επηρεάζει την παραγωγή σεξουαλικών μορφών στις 

αφίδες (MacGillivray & Anderson 1964). Μικρής διάρκειας ημέρες και σχετικά 

χαμηλές θερμοκρασίες προάγουν την παραγωγή των σεξουαλικών μορφών σε πολλά 

είδη αφίδων. Αντίθετα, υψηλές θερμοκρασίες τείνουν να αποτρέψουν την παραγωγή 

τους. Οι Tsitsipis & Mitler (1977) βρήκαν ότι στο A. fabae σε συνθήκες μικρής 

διάρκειας ημέρας αρσενικά εμφανίστηκαν σε θερμοκρασίες από 11,5°C έως 22,5°C 

αλλά όχι σε θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη από 23,5°C. Ο μέγιστος αριθμός 

αρσενικών παρατηρήθηκε μεταξύ των 17,5°C και 19,5°C. Στους 11,5°C και 15,5°C
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εμφανίστηκαν πτερωτά θηλυκά, στους 17,5°C έως 25,5°C άπτερα και πτερωτά 

θηλυκά και στους 28,5 αποκλειστικά άπτερα θηλυκά.

Πολλά είδη αφίδων παράγουν πτερωτά θηλυκά όταν η πυκνότητα του 

πληθυσμού αυξάνει (συνωστισμός) ή μειώνεται η ποιότητα τροφής. Τα πτερωτά 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθούν και συνήθως είναι μικρότερα 

από τα άπτερα άτομα. Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν οι αφίδες τρέφονται σε 

κατώτερης ποιότητας φυτά, η παραγωγή πτερωτών μειώνεται και παράγονται 

μικρόσωμα άπτερα. Στο Μ. persicae σε πολύ «φτωχή» συνθετική τροφή (Mitler & 

Kleinjan 1970) και σε άλλα είδη αφίδων που τρέφονται σε κακής ποιότητας ξενιστές 

(Schaefers & Judge 1971, Dixon 1972) παράγονται κυρίως άπτερες μορφές. Ο Dixon 

(1998) δίνει μια διαφορετική εξήγηση για το παραπάνω φαινόμενο. Τα πτερωτά 

συνήθως έχουν, μεγαλύτερο χρόνο ανάπτυξης από τα άπτερα. Οπότε σε ορισμένες 

περιπτώσεις όταν οι συνθήκες είναι δυσμενείς, είναι προτιμότερο για έναν κλώνο να 

παράγει άπτερα που επιβιώνουν καλύτερα, μέχρι οι συνθήκες να βελτιωθούν, από το 

να επενδύσει τους περιορισμένους πόρους στην μετανάστευση, που από τη φύση της 

παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο.

Σε χαμηλής ποιότητας ξενιστές παρατηρείται προσωρινή αλλαγή του χρώματος 

της αφίδας. Για παράδειγμα οι αφίδες Μ persiccie σε φτωχούς ξενιστές αλλάζουν το 

χρώμα τους από κίτρινο σε λευκοκίτρινο, από πράσινο σε ωχροκίτρινο και από 

κόκκινο σε πρασινωπό. Σε καλύτερες θρεπτικές συνθήκες το χρώμα επανέρχεται 

(Ueda&Takada 1977).

Σχέση ρυθμοί) αύξησης και θερμοκρασίας: Η σχέση του ρυθμού αύξησης και της 

θερμοκρασίας τείνει να είναι γραμμική. Ο Gilbert (1984) παρουσίασε τη εξής σχέση: 

(l/w)(dw/dt)=a(T-0) όπου Τ είναι η θερμοκρασία, θ το όριο κάτω από το οποίο δεν 

παρατηρείται αύξηση, w είναι το βάρος προνύμφης σε χρόνο t και a είναι μία 

σταθερά (Dent 1997).

Σχέση ρυθμού ανάπτυξης και θερμοκρασίας: Η πιο απλή περιγραφή της σχέσης 

ρυθμού ανάπτυξης και θερμοκρασίας δίδεται από το γραμμικό μοντέλο (ισχύει για 

ένα εύρος θερμοκρασιών κατά την ανάπτυξη όχι όλες). Είναι της μορφής: γ=α+βΤ 

όπου y είναι ο ρυθμός ανάπτυξης σε θερμοκρασία Τ και α, β είναι σταθερές. Από το 

μοντέλο αυτό εκτιμάται η θερμοκρασία στην οποία δεν υπάρχει ανάπτυξη (Th) και η 

θερμική σταθερά Κ (ο συνολικός αριθμός θερμομονάδων που απαιτούνται για να 

ολοκληρωθεί η ανάπτυξη). Οι τιμές των Th, Κ χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 

του ρυθμού ανάπτυξης.
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Επίσης, αναπτύχθηκε το σιγμοειδές μοντέλο από τους Stinner et al. (1974) για 

την περιγραφή της σχέσης ρυθμού ανάπτυξης και θερμοκρασίας και είναι της 

μορφής: R-r=C/(l+ek‘+k2T ). Όπου Rt είναι ο ρυθμός ανάπτυξης σε θερμοκρασία Τα, 

C είναι ο μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης, ki, k2 είναι σταθερές, Τ είναι η θερμοκρασία 

για T<topt και topt η θερμοκρασία όπου παρατηρείται η μέγιστη ανάπτυξη (Dent 1997).

Β) Ρυθμός αύξησης πληθυσμοί; (r)

Ο ρυθμός αύξησης ενός πληθυσμού ορίζεται ως η σταθερά r στην εξίσωση: 

Nt=N0ert όπου No είναι ο αριθμός εντόμων σε χρόνο μηδέν, Nt είναι ο αριθμός 

εντόμων σε χρόνο t. Η παράμετρος r περιγράφει την αύξηση πληθυσμού ως προς το 

χρόνο. Θεωρητικά σε βέλτιστες συνθήκες ο r θα φτάσει τη μέγιστη δυνατή τιμή του 

rm (ενδογενής ρυθμός πραγματικής αύξησης) (Jervis & Copland 1996).

Υπολογισμός του ρυθμού αύξησης: α) Μέθοδος του Birch (1948). Η μέθοδος 

φανερώνει τον ρυθμό αύξησης ενός πληθυσμού όταν υπάρχει σταθερή κατανομή 

ηλικιών (οι γεννήσεις και οι θάνατοι δεν πραγματοποιούνται εποχιακά αλλά συνέχεια 

σε όλη τη διάρκεια του χρόνου). Ο r υπολογίζεται από τον τύπο Σ lxmxe’rx=l όπου η

παράμετρος 1Χ δηλώνει το ποσοστό των θηλυκών που επέζησαν μέχρι την ηλικία x 

και η παράμετρος mx δηλώνει τον μέσο αριθμό θηλυκών που γεννήθηκαν στην 

μονάδα του χρόνου από μητέρες ηλικίας x έως χ+1 (τα δεδομένα lx,mx προέρχονται 

από πίνακες ζωής). Επειδή, η εξίσωση αυτή δεν μπορεί να λυθεί κατευθείαν ως προς 

r, λύνεται με τη μέθοδο των διαδοχικών δοκιμών. Δοκιμάζουμε δηλαδή αυθαίρετες 

τιμές του r. ΕΙ τιμή r για την οποία το πρώτο μέρος της εξίσωσης θα ισούται ή θα 

τείνει στη μονάδα, είναι ο rm.

Β) Μέθοδος του Lauahlin (1965). Με τη μέθοδο αυτή υπολογίζεται ο rc που είναι 

μια κατά προσέγγιση τιμή του rm χρησιμοποιώντας τον τύπο: rc=logeR</T, Όπου Ro 

είναι ο καθαρός ρυθμός αναπαραγωγής (ο συνολικός αριθμός απογόνων που θα 

γεννήσει στη διάρκεια της ζωής του, κατά μέσο όρο, ένα θηλυκό) και ισούται με 

Σ1ΧιηΧ, Τ είναι η μέση διάρκεια γενιάς και ισούται με Σχιχπιχ/ Σ1χγπχ. To rc 

χρησιμοποιείται συνήθως για να μειώσουμε τον αριθμό των δοκιμών στη μέθοδο 

Birch.

Π Μέθοδοο των Wyatt & White (1977). Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του rm 

σε αφίδες και ακάρεα. Ο rm υπολογίζεται από τον τύπο rm=0.738*ln(Md)/Td όπου 

Md είναι ο αριθμός των απογόνων σε χρονικό διάστημα ίσο με Td από την έναρξη
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της παραγωγής του πρώτου απογόνου. Td είναι ο χρόνος από τη γέννηση έως την 

παραγωγή του πρώτου απογόνου. Η τιμή 0,738 είναι διορθωτική σταθερά που 

στηρίζεται σε δεδομένα από τέσσερα είδη αφίδων: Μ. persicae, Brachycaudus 

helichrysi (Kaltenbach), Macrosiphoniella sanborni (Gillete)Kai Aphis gossypii 

Glover (Dent 1997).

Γ) Ρυθμός αναπαραγωγής αφίδων

Οι αφίδες συνήθως επιτυγχάνουν τους υψηλότερους ρυθμούς αναπαραγωγής 

στην αρχή της ενηλικίωσής τους. Ο ρυθμός αναπαραγωγής επηρεάζεται από την 

ποιότητα τροφής και την θερμοκρασία. Το μέγεθος κατά την ενηλικίωση έχει άμεση 

επίδραση στον ρυθμό αναπαραγωγής και το βάρος κατά την γέννηση. Ο αριθμός των 

ωοσωλήνων και η μορφή επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τον ρυθμό αναπαραγωγής 

(Dixon 1987a).

Βελτίωση της ποιότητας τροφής και της θερμοκρασίας, αυξάνει τον ρυθμό 

αναπαραγωγής. Οι πτερωτές αφίδες γεννούν συνήθως μικρότερους και 

περισσότερους απογόνους. Ο υψηλός ρυθμός αναπαραγωγής τους βοηθάει να 

εγκαταστήσουν γρήγορα μεγάλους πληθυσμούς, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα 

ενός κλώνου να επιβιώσει. Ομως, εάν τα πτερωτά γεννούσαν απογόνους ίδιου 

μεγέθους με τους απογόνους των άπτερων, ο ρυθμός αναπαραγωγής των πτερωτών 

θα μειωνόταν περισσότερο εφόσον η ίδια κατανομή πόρων θα δίνονταν στην 

αναπαραγωγή. Γι’ αυτό προκειμένου η αφίδα να αποικίσει ένα νέο ξενιστή, η 

γρήγορη παραγωγή απογόνων από τα πτερωτά μπορεί να είναι πιο σημαντική απ’ ότι 

το μέγεθος τους κατά τη γέννηση (αυτό μπορεί να έχει συμβάλει στην εξέλιξη του 

μικρού μεγέθους των απογόνων την άνοιξη) (Dixon 1998). Επίσης, ο ρυθμός 

αναπαραγωγής εξαρτάται από το μέγεθος των ωοθηκών και τον αριθμό των 

ωοσωλώνων. Αφίδες με μεγάλες ωοθήκες γεννούν περισσότερες αφίδες σε καλής 

ποιότητας ξενιστές, όμως σε κακούς ξενιστές επιβιώνουν λιγότερο από αφίδες του 

ίδιου κλώνου με μικρές ωοθήκες. Είδη με μεγάλο αριθμό ωοσωλώνων έχουν 

υψηλούς ρυθμούς αναπαραγωγής (Dixon 1987a).

Α) Θρέψη αφίδων

Απαραίτητα συστατικά διατροφής των αφίδων αποτελούν τα σάκχαρα και τα
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αμινοξέα. Ο φυτικός χυμός περιέχει κυρίως σάκχαρα και λιγότερο αμινοξέα, γι’ αυτό 

οι αφίδες πρέπει να προσλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες χυμού. Οι συμβιωτικοί 

μικροοργανισμοί των αφίδων συμπληρώνουν την διατροφή τους προμηθεύοντας 

μερικά κύρια θρεπτικά τα οποία λείπουν ή είναι σε μικρή περιεκτικότητα στον 

κατεργασμένο χυμό (Dixon 1985). Απαραίτητα αμινοξέα για την ανάπτυξη του Μ 

persiccie είναι η ιστιδίνη, η ισολευκίνη και η μεθειονίνη (Dadd & Krieger 1968). Η 

ανάπτυξη και η αναπαραγωγή των αφίδων εξαρτάται από την κατάσταση ή το 

επίπεδο του διαλυτού αζώτου στα φυτά ξενιστές τους (Kennedy et al. 1950, Mittler 

1958, Dixon 1970). Η επίδραση του σταδίου και της θρεπτικής κατάστασης του 

ξενιστή στην διατροφή και θρέψη των αφίδων, ποικίλει από είδος σε είδος. 

Περισσότερο άζωτο υπάρχει στον φυτικό χυμό φυτών που ανθίζουν ή γηράσκουν, 

γιατί τότε τα θρεπτικά μετακινούνται στα φυτά. Ο φυτικός χυμός δεν είναι τόσο 

θρεπτικός όταν τα φυτά σταματούν την αύξηση και τα φύλλα τους είναι ώριμα. Το 

Μ persiccie αναπαράγεται και επιβιώνει καλύτερα σε ώριμα φύλλα λάχανου, καθώς η 

συγκέντρωση των αμινοξέων και των υδρογονανθράκων αυξάνεται. Αντίθετα το 

Brevicoiyne. brassicae (Linnaeus) προτιμάει τα νέα φύλλα (van Emden et al. 1971).

3. Εύρεση φυτού ξενιστή και αποδοχή του

Λ) Γενικά

Η διαδικασία επιλογής ξενιστή είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης 

εσωτερικών παραγόντων του εντόμου και φυσικοχημικών παραγόντων του ξενιστή. 

Αυτή η αλληλεπίδραση δημιουργεί μία ακολουθία σταδίων συμπεριφοράς. Σε κάθε 

στάδιο το έντομο βρίσκεται σε μία κατάσταση όπου το κατάλληλο ερέθισμα θα 

οδηγήσει στην αποδοχή ή απόρριψη του φυτού (Panda & Khush 1995). Η διαδικασία 

της επιλογής περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 1) εύρεση περιβάλλοντος ξενιστή, 2) 

εύρεση ξενιστή, 3) αναγνώριση ξενιστή, 4) αποδοχή ή απόρριψη ξενιστή και 5) 

καταλληλότητα ξενιστή. Ένας μεγάλος αριθμός ερεθισμάτων είναι διαθέσιμος στο 

περιβάλλον και μπορούν να καθοδηγήσουν την συμπεριφορά των αφίδων. Αλλά δεν 

είναι όλα τα ερεθίσματα ίδιας σημαντικότητας. Επιπλέον, το εύρος των ερεθισμάτων 

και η σημαντικότητά τους μπορεί να αλλάξει στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης ή 

στις ποικίλες καταστάσεις με βάση την «διάθεση» του ατόμου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:37 EEST - 3.236.241.27



Εύρεση φυτού ξενιστή και αποδοχή του 21

Η αναζήτηση νέου φυτού ξενιστή είναι αναγκαία για τα είδη. Η συμπεριφορά 

κατά την επιλογή παρατηρείται σε συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης όπως νύμφες και 

νεαρά ενήλικα των άπτερων και στην πλειοψηφία των πτερωτών αφίδων.

Οι μεγαλύτερες νύμφες και άπτερα ενήλικα τείνουν να αφήσουν τα παλιά φυτά 

ξενιστές ειδικά κάτω από συνθήκες καταπόνησης (stress), υψηλής πληθυσμιακής 

πυκνότητας ή λόγω μειούμενης καταλληλότητας του ξενιστή (Klingauf 1976).

Μετά την τελευταία έκδυση, οι πτερωτές αφίδες μπορεί να γίνουν λιγότερο 

ευαίσθητες σε φυτικά ερεθίσματα (Kennedy & Fosbrooke 1972) και ξεκινούν την 

πτήση και επιλογή νέων θέσεων διατροφής. Στα είδη που παρατηρείται εναλλαγή 

ξενιστών απαιτούνται δύο ή περισσότεροι διαφορετικοί ξενιστές για να 

ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο (ετερόοικα είδη). Αυτό σημαίνει 

μετανάστευση μεταξύ των ξενιστών. Στα είδη που δεν εναλλάσσουν ξενιστές, και 

χρειάζονται μόνο έναν ή μερικά φυτά ξενιστές, οι πτήσεις μετανάστευσης δεν είναι 

πάντα απαραίτητες (μονόοικα είδη). Όμως τα πτερωτά των μόνοικων ειδών δεν 

παραμένουν πάντα στον ξενιστή τους αλλά μπορούν να πραγματοποιήσουν μικρές 

πτήσεις (Kring 1972). Επίσης, παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη 

του παλιού ξενιστή και στην ανάγκη εύρεσης νέου, μπορεί να είναι μία απότομη 

αλλαγή στην καταλληλότητα της θέσης που τρέφεται, ή έκκριση φερομόνης 

συναγερμού κατά την επίθεση ή προσέγγιση ενός αρπακτικού, παρασιτοειδούς και ο 

συνωστισμός.

Η αποδοχή ή απόρριψη των φυτών από τις αφίδες, δεν βασίζεται σε μια 

απόφαση ναι ή όχι, ή στην παρουσία ή απουσία ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος, 

αλλά περισσότερο στηρίζεται σε μια ακολουθία σταδίων επιλογής που επηρεάζονται 

από ποικίλα ερεθίσματα. Τα βασικά στάδια είναι: 1) έλξη, 2) δοκιμή της φυτικής 

επιφάνειας και εξωτερικών φυτικών ιστών, 3) διείσδυση στιλέτων και 4) δοκιμή του 

φλοιώματος. Οι παράγοντες επιλογής ξενιστή περιλαμβάνουν τη βαρύτητα, το φως, 

τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία, τη βαρομετρική πίεση, τον άνεμο, το ποσό της 

τροφής, το διάστημα μεταξύ φυτών, τα γειτονικά φυτά, την παρουσία ζιζανίων ή 

γυμνού εδάφους γύρω από τον ξενιστή, το σχήμα του ξενιστή, το χρώμα και άρωμα, 

τη δομή της επιφάνειας, τη χημική σύνθεση της επιφάνειας, τη σύσταση των ιστών 

και του χυμού του φλοιώματος (Klingauf 1987).

HI) Η διαδικασία επιλογής ξενιστή μιας μεταναστευτικής αψίδας
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Η διαδικασία επιλογής ξενιστή έχει μελετηθεί εκτεταμένα στις μορφές των 

ετερόοικων αφίδων. Αυτές οι αφίδες «είναι ικανές να φέρνουν τα είδη σε μακρινές, 

νέες θέσεις διατροφής» (Kring 1972). Τα αποτελεσματικά στάδια συμπεριφοράς 

στην σχέση μεταξύ των πτερωτών αφίδων και των φυτών παρουσιάζονται στο Σχήμα 

1.
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Διάθεση για πέταγμα Μ Διάθεση για Διάθεση για
προσβολή αποικισμό

Σχήμα 1. Τα στάδια συμπεριφοράς μιας μεταναστευτικής πτερωτής αφίδας 

(Moericke 1955).

Μετά την τελευταία έκδυση, οι πτερωτές αφίδες γίνονται λιγότερο ευαίσθητες 

στα ερεθίσματα του φυτού έχοντας διάθεση για πτήση, απόρριψη του ξενιστή στον 

οποίο γεννήθηκαν και επιλογή νέων θέσεων διατροφής. Την ίδια στιγμή οι αφίδες 

γίνονται ευαίσθητες στα περιβαντολογικά ερεθίσματα που είναι σημαντικά για την 

νέα περίοδο της ζωής. Η χρονική περίοδος από την τελευταία έκδυση έως την 

απογείωση λέγεται «νεαρή» περίοδος (το χρονικό διάστημα από το άνοιγμα των 

πτερύγων και την σκλήρυνση της επιδερμίδας μέχρι να γίνουν λειτουργικά) και 

χαρακτηρίζεται από μία διάθεση ηρεμίας. Η πτερωτή A. fcibcie ηρεμεί στην πάνω 

φυλλική επιφάνεια του χειμερινού ξενιστή της και φεύγει κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες πτήσης, ειδικές συνθήκες φωτισμού, θερμοκρασίας αέρος 17°C ή 

υψηλότερης και ταχύτητας ανέμου μικρότερης από 3m/sec (Muller 1955). Οι αφίδες 

των σιτηρών φεύγουν σε θερμοκρασία 16°C, ενώ όταν η ταχύτητα ανέμου είναι πάνω 

από 2-3m/sec, η διάθεση για πτήση μειώνεται. Σε αυτή την περίπτωση οι αφίδες
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παρασύρονται από τον άνεμο (αδημοσίευτα αποτελέσματα, W.Ph.W. Noordink & Ρ. 

Harrewijn,). Μετά την απογείωσή τους οι αφίδες κατευθύνονται προς τα πάνω 

εξαιτίας της θετικής αντίδρασης στο μικρού μήκους κύματος του φοιτάς του ουρανού 

(φωτόταξη). Μπορεί να ανεβαίνει για αρκετά λεπτά, αν και αυτό εξαρτάται από τις 

ατμοσφαιρικές συνθήκες. Σε αυτή τη φάση οι αφίδες βρίσκονται σε μεταναστευτική 

περίοδο. Π.χ. κατά την πτήση απόστασης μπορεί καμιά φορά με την βοήθεια και του 

ανέμου να πάνε μακριά (έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου οι αφίδες βρέθηκαν μέχρι 

και 800 μίλια από την θέση που ξεκίνησαν). Κατά την διάρκεια που η αφίδα έχει 

διάθεση για πτήση, η αφίδα δεν είναι ικανή να αναγνωρίσει το φυτό ξενιστή (εάν 

αναγκασθεί να προσγειωθεί το πιθανότερο είναι ότι θα φύγει ξανά) (Klingauf 1987). 

Επίσης η αφίδα δεν είναι αναγκαίο να είναι εξαντλημένη πριν προσγειωθεί 

(Blackman 1974).

Η πτητική δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την είσοδο στην νέα φάση της 

πτήσης «προσβολής», που φέρνει τις αφίδες κοντά στη βλάστηση. Πολλά είδη 

αφίδων έχοντας διάθεση προσβολής (attack mood), γίνονται όλο και περισσότερο 

ευαίσθητες σε σχετικά μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία που ανακλάται από το 

έδαφος και τα γειτονικά φυτά. Ελκυόμενες από την ακτινοβολία αυτή μπορεί να 

προσγειωθούν σε κίτρινες και πράσινες επιφάνειες ή αντικείμενα. Συνήθως οι αφίδες 

επισκέπτονται διαφορετικά φυτά, όπου η διάρκεια της πτήσης μειώνεται καθώς η 

διάθεση για αποικισμό είναι μεγάλη και η εμπειρία των ατόμων αυξάνεται. Μεταξύ 

των φυτών που επισκέπτονται μπορεί να είναι και φυτά μη ξενιστές (Miiller 1953, 

1962, Kennedy et al. 1959a,b).

Έρευνες σε θαλάμους με/νέτης πτήσης (flight chamber) έδειξαν ότι η προσγείωση 

σε φυτά μη-ξενιστές μείωσε τη διάρκεια της επόμενης πτήσης (Kennedy 1965, 1966). 

Παρόμοια χαρακτηριστικά συμπεριφοράς μπορούν να παρατηρηθούν σε άπτερες 

αφίδες εάν μεταφερθούν σε διαφορετικά φυτά. Η παραμονή σε φυτό μη-ξενιστή 

αυξάνει την κινητική δραστηριότητα, ενώ η παραμονή σε ξενιστή τη μειώνει. Σε 

αντίθεση, πτερωτές αφίδες δείχνουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε ερεθίσματα του 

φυτού ξενιστή μετά τις επισκέψεις σε φυτά μη-ξενιστές και μπορεί οι 

μεταναστευτικές αφίδες να σταματήσουν σε έναν ξενιστή μετά από μία ακολουθία 

επισκέψεων σε μη-ξενιστές (Klingauf 1972).

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι άπτερες αφίδες αντιδρούν με παρόμοιο 

τρόπο σε περίοδο έλλειψης τροφής. Εάν οι αφίδες απομακρυνθούν από τα φυτά 

ξενιστές τους για τουλάχιστον μισή ώρα, αυξάνει η ικανότητα να επιλέξουν ξενιστή.
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Πεινασμένες αφίδες δείχνουν μια τυπική συμπεριφορά νυγμάτων δοκιμής και γι’ αυτό 

γίνονται αποτελεσματικοί φορείς μη-έμμονων μεταδιδόμενων ιών, ενώ μη- 

πεινασμένες αφίδες είναι απρόθυμες να δοκιμάσουν, και εάν το κάνουν, αυτές οι 

δοκιμές διαρκούν πολύ (Klingauf 1987).

Β2) Η πρώτη] φάση njg επιλογής ξενιστή μετά n/ν προσγείωση

Μετά την προσγείωση, οι αφίδες δείχνουν μια χαρακτηριστική συμπεριφορά 

βαδίσματος και δοκιμής της φυτικής επιφάνειας. Κατά τη δοκιμή, συνήθως η 

εφυμενίδα μόνο ή τουλάχιστον η επιδερμίδα του φύλλου ερευνάται από το κάτω 

χείλος και τα στιλέτα. Ο όρος «νύγμα δοκιμής» (test probe) χρησιμοποιείται για να 

περιγράφει μικρού βάθους και σύντομες διεισδύσεις που είναι ανεπαρκείς για 

διατροφή αλλά χρησιμοποιούνται για αναγνώριση ξενιστή και εύρεση θρεπτικού 

ιστού (Pollard 1973).

Η πρώτη δοκιμή γίνεται στην πάνω ή κάτω φυλλική επιφάνεια. Απτερα της 

Acyrthosiphon pisum (Harris), όταν τοποθετήθηκαν σε φυτό ξενιστή συχνά πήγαιναν 

κατευθείαν στη κάτω επιφάνεια μετά από μία ή περισσότερες δοκιμές ή ακόμη και 

πριν την πρώτη δοκιμή. Τέτοιες παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ύπαρξης 

ερεθισμάτων στη πάνω επιφάνεια που μειώνουν την κινητική δραστηριότητα (ή μια 

θετική αντίδραση στη βαρύτητα και αρνητική σε ερεθίσματα φωτός) και φέρνουν την 

αφίδα στη κάτω επιφάνεια, όπου μπορεί να εγκατασταθεί. Αυτό συμφωνεί με την 

ύπαρξη ισχυρότερων ερεθισμάτων δοκιμής στην κάτω φυλλική επιφάνεια του ξενιστή 

σε σχέση με την πάνω επιφάνεια. Σε αντίθεση με τους ξενιστές τους, σε φυτά μη 

ξενιστές, οι αφίδες φεύγουν μετά από μία δοκιμή συνήθως στη πάνω επιφάνεια 

(Klingauf 1970).

Τα νύγματα δοκιμής διαρκούν μερικά δευτερόλεπτα έως λεπτά. Οι αφίδες 

τρυπούν ελαφρά τις φυλλικές επιφάνειες, πριν τη διαδικασία των νυγμάτων δοκιμής 

(Ibbotson & Kennedy 1959). Αυτό ίσως τις βοηθάει να βρουν κατάλληλες θέσεις 

δοκιμής. Συνήθως οι αφίδες τρυπούν σε γειτονικά κύτταρα (Hennig 1962, Hashiba 

1969), όπου τα επιδερμικά κύτταρα μπορούν να είναι διάτρητα (Lopez-Abella & 

Bradley 1969).

Ερευνητές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της δοκιμής οι αφίδες μπορούν να 

αναρροφήσουν κάποιες μικρές ποσότητες χυμού πριν φτάσουν το φλοίωμα (Watson 

&Nixon, 1953). Οι McLean & Kinsey (1968), χρησιμοποιώντας σύστημα ηλεκτρικής 

καταγραφής της συμπεριφοράς διατροφής (EPG) και ο Hennig (1968),
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χρησιμοποιώντας φθορίζουσα χρωστική, ήταν ικανοί να επιβεβαιώσουν την 

αναρρόφηση φυτικού υλικού. Θετικά γευστικά ερεθίσματα συνήθως προκαλούν μια 

αύξηση στη συχνότητα και διάρκεια των νυγμάτων δοκιμής Σε μια ακολουθία 

νυγμάτων και βηματισμού, οι χρόνοι βηματισμού γίνονται πιο σύντομοι και τα 

νύγματα δοκιμής διαρκούν περισσότερο. Στους μη ξενιστές παρατηρείται το αντίθετο 

και η παραμονή στα φύλλα διαρκεί λιγότερο.

Β3) Εισαγωγή στιλέτων στο φλοίωμα

Όταν η αφίδα έχει εμπειρία θετικών ερεθισμάτων και η διάθεσή της για 

αποικισμό έχει φτάσει σε ένα επαρκές επίπεδο προσπαθεί να εισάγει τα στιλέτα της 

στο φυτικό ιστό. Τα περισσότερα είδη αφίδων τρυπούν μεσοκυτταρικά με τη δράση 

υδρολυτικών ενζύμων κυρίως πεκτινασών, αποικοδομώντας τη μεμβράνη μεταξύ των 

κυττάρων. Μόνο μερικές αφίδες, κυρίως της οικογένειας Lachidae, διατρυπούν 

ενδοκυτταρικά. To Schizolachnus orientalis (Takahashi), σε πευκοβελόνες, διατρυπά 

μέσα από τα στομάτια (Klingauf 1987). Ενδοκυτταρική διαδρομή των στιλέτων 

παρατηρήθηκε σε όσα είδη δεν έχουν πεκτινάσες, όπου η διάτρηση μηχανικά 

ακολουθεί μια ενδοκυτταρική οδό. Η παρουσία της πεκτινάσης, παρ’ όλα αυτά δεν 

σχετίζεται απαραίτητα με τη μεσοκυτταρική διάτρηση (Tjallingii 1985).

Ο στόχος των στιλέτων είναι η περιοχή του φλοιώματος. Ο χρόνος που 

χρειάζεται για να φτάσουν τα στιλέτα στο φλοίωμα είναι από μερικά λεπτά έως και 

μερικές ώρες (Blackman 1974). Η Μ. persicae διατρυπά ένα επιδερμικό κύτταρο 

μέσα σε ένα λεπτό (Brandley 1952), και χρειάζονται τουλάχιστον 15 λεπτά για να 

φτάσει το φλοίωμα (Auclair 1963). Επίσης, βρέθηκε ότι περίπου 60% των αφίδων 

Megoura viciae (Buckton) που εξετάσθηκαν διέτρησαν το φλοίωμα μέσα σε μία ώρα, 

ενώ σε μερικά άτομα χρειάστηκαν πάνω από τρεις ώρες (Ehrhardt 1963).

Οι Brandes (1923) και Smith (1926) αναφέρουν ότι σπάνια τα στιλέτα 

σταματούν στα κύτταρα του ξυλώματος ή στο παρέγχυμα. Εάν τρυπηθεί το ξύλωμα, 

τα στιλέτα αποσύρονται συνήθως σύντομα και ξαναεισέρχονται μέχρι να φτάσουν 

στο φλοίωμα (O’Louglin & Chambers 1969). Όμως, σε μελέτη διατροφικής 

συμπεριφοράς της Μ. persicae σε πατάτα, οι αφίδες διατρυπούσαν μέχρι το ξύλωμα 

για να πιουν νερό. Η διάρκεια παραμονής των στιλέτων στο ξύλωμα κυμάνθηκε από 

25,5 λεπτά (άπτερα παρθενογενετικά) έως 108 λεπτά (πτερωτά παρθενογενετικά) 

(Σουρρή και συνεργάτες 2001). Η αφίδα Myzus ornatus Laing, τρέφεται από το 

μεσόφυλλο κοντά στην άκρη του ελάσματος του φύλλου. Ίσως, γιατί τα
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παρεγχυματικά κύτταρα είναι πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά από το φλοίωμα 

(Lowe 1967).

4 Άμεσοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ξενιστή

4.1 Κατά την εύρεση του ξενιστή 

Λ) Οπτικά ερεθίσματα (ελκυστικά-αποτρεπτικά)

Το σχήμα, διάφορα οπτικά χαρακτηριστικά και κυρίως η ένταση της 

φωτεινότητας, παίζουν σημαντικό ρόλο κατά την πτήση προσβολής ως ερέθισμα που 

επηρεάζει την προσγείωση. Έλξη προκαλούν μήκη κύματος που αντανακλούν στα 

500 έως 580 nm προκαλώντας μέγιστη αντίδραση των αφίδων στο κίτρινο (Prokopy 

& Owens 1983).

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για να λυθεί το ερώτημα για το εάν οι 

μεταναστευτικές αφίδες κατά τη φάση προσβολής προτιμούν την μεγάλου μήκους 

κύματος ακτινοβολία ή απωθούνται από την μικρού μήκους κύματος ακτινοβολία. 

Με βάση τις εργασίες των Kennedy & Fosbrooke (1972), μεγάλου και μικρού μήκους 

κύματος ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσουν την αφίδα κατά την πτήση της.

Είναι δεδομένο, ότι κατά την επιλογή του ξενιστή, αντίδραση στο πράσινο και 

κίτρινο οδηγεί τις αφίδες στα φυτά ξενιστές τους, ειδικά σε κίτρινα ή ασθενή φυτά 

(ιωμένα) (Muller 1964). Το χρώμα είναι καλός δείκτης της θρεπτικής κατάστασης 

του φυτού (Kennedy et al. 1951).

Διακύμανση στην απόχρωση του χρώματος μπορεί να δώσει στον ξενιστή 

χρώμα που προτιμάται περισσότερο από συγκεκριμένες αφίδες, όπως στην περίπτωση 

του Phragmites communis (Trinius), που ελκύει το έντομο Hyalopterus pruni 

(Geoffrey) (Moericke 1969).

Η ισχυρή αντίδραση των αφίδων στο κίτρινο οδήγησε τους ερευνητές να 

παραβλέψουν το γεγονός ότι και άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να συμβάλουν στη 

συμπεριφορά κατά την εγκατάσταση. Ο Whitham (1981) ανέφερε την επίδραση της 

διακύμανσης του μεγέθους του φύλλου στη συμπεριφορά και αναπαραγωγή των 

αφίδων του γένους Pemphigus. Η Μ. persicae αποφεύγει την προσγείωση σε 

συγκεκριμένα φυτά ή φύλλα (Kennedy et al. 1959a, b). Οι Prokopy & Owens (1983)
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συμπέραναν, ότι από απόσταση το φυτό ανιχνεύεται αρχικά από τα χαρακτηριστικά 

του σχήματος, ενώ το χρώμα είναι σημαντικό σε κοντινότερο πεδίο (μερικά μέτρα και 

λιγότερο).

Η) Χημικά ερεθίσματα (ελκυστικά-αποτρεπτικά)

Χημικά ερεθίσματα μπορεί να οδηγήσουν την αφίδα σε ένα συγκεκριμένο φυτό. 

Επιλογή ξενιστή με βάση το άρωμα του φυτού αναφέρθηκε από τον Petterson (1970), 

που έδειξε ότι σεξουαλικά άτομα του Rhopalosiphum padi (L.) αντιδρούσαν θετικά 

στο άρωμα του χειμερινού ξενιστή τους. Οι Tamaki et al. (1970) έφτιαξαν κομμάτια 

μήλου ελκυστικά σε θηλυκά Μ. persicae εμβαπτίζοντάς τα σε απόσταγμα από 

οφθαλμούς ροδακινιάς. Επίσης, παρατηρήθηκε και η αντίδραση του A. pisum σε 

ορμόνες ανάπτυξης φυτού. Τα δύο παραπάνω είδη αφίδων κυρίως ελκύονταν από 

την αυξίνη σε συγκεντρώσεις συγκρινόμενες με αυτές που είναι παρούσες στους 

μεριστωματικούς ιστούς και απωθούνταν σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (Pravdina 

1979). Προηγούμενες μελέτες απέτυχαν ή παρέμειναν αμφισβητήσιμες όπως για 

παράδειγμα τα αποτελέσματα του Alikhan (1960), που βρήκε ελκυστικές ιδιότητες 

για μεγάλο αριθμό ουσιών (π.χ. ζάχαρη). Η αντίδραση αρσενικών αφίδων σε 

φερομόνες θηλυκού αποτελεί μια έμμεση οδό για εύρεση ξενιστή, π.χ. τα αρσενικά 

της Μ. persicae ελκύονταν από φερομόνη θηλυκών και προσγειωνόντουσαν σε φύλλα 

ροδακινιάς κοντά στο θηλυκό που καλούσε (Tamaki et al 1970). Ο Steffan (1983) 

παρατήρησε παρόμοια αποτελέσματα με το Sitobion avenae (Fabricius) και το 

Dysaphisplantaginea (Passerini).

Παρ’ ότι οι αφίδες μπορούν να αντιληφθούν φυτικές ουσίες (Nottingham et al. 

1991, Pickett et al. 1992, Visser & Piron 1994, 1995, Hardie et al. 1995), δεν 

υπάρχουν στοιχεία ότι μπορούν να εντοπίσουν φυτά από απόσταση χρησιμοποιώντας 

το άρωμα-οσμή. Οι Ward et al. (1998) ανέφεραν ότι το 99% των αφίδων αδυνατούν 

να βρουν τον ξενιστή. Η χαμηλή ταχύτητα πτήσης τους, σχετική με την κίνηση 

ανέμου, μπορεί να κάνει αδύνατο τον προσανατολισμό προς φυτά που βρίσκονται σε 

μεγάλη απόσταση.
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4.2 Στο επίπεδο της επιδερμίδας 

Λ) Χαρακτηριστικά της επιφάνειας

Επειδή για να φτάσουν το φλοίωμα χρειάζεται πολύς χρόνος, οι αφίδες 

ωφελούνται από την ικανότητα να αναγνωρίζουν ένα κατάλληλο φυτό από τη φύση 

της επιφάνειάς του. Πτητικές ουσίες και χαρακτηριστικά της επιφάνειας, όπως η 

φύση των κηρών (Klingauf 1972, Ave et al. 1987, Birch et al. 1990, Visser & Piron 

1994, 1995) η χνόωση, η χημική δομή των επιφανειακών λιπιδίων (Dillwith & 

Beberet 1990), μπορεί να είναι πολύ σημαντικά στοιχεία στα αρχικά στάδια της 

επιλογής ενός φυτού ως ξενιστή. Τρίχες διαφορετικών Gramineae (El-Sayed 1971), 

λεπτή επιδερμίδα (Davidson 1923), οι λείες ή ανώμαλες επιφάνειες (Ibbotson & 

Kennedy, 1959) και μεταχειρίσεις με ζιζανιοκτόνα (El-Sayed 1971), θεωρούνται 

σημαντικά για τη συμπεριφορά της κίνησης και δοκιμής της φυτικής επιφάνειας. 

Διαφορετικές δομές του φύλλου ή άλλα εμπόδια, ακόμη και άλλες αφίδες, μπορεί να 

επηρεάσουν την δοκιμή της φυτικής επιφάνειας (Ibbotson & Kennedy, 1959).

Τα φύλλα και τα στελέχη πολλών φυτών καλύπτονται με μικρές επιδερμικές 

τρίχες και άγκιστρα. Λίγες πληροφορίες υπάρχουν για την επίδραση τους στην 

επιλογή ξενιστή από τις αφίδες.

Η κάτω επιφάνεια των φύλλων των φυτών του γένους Tilia όπως το Tilia 

peticlans, φαίνεται άσπρη λόγω της πυκνής κάλυψης από αστεροειδής τρίχες. 

Ενήλικες αφίδες Eucallipterus tiliae (L.) τρέφονται στο κεντρικό νεύρο του φύλλου, 

που καλύπτεται από λίγες τρίχες ξεπερνώντας αυτό το εμπόδιο. Όμως, η κάτω 

επιφάνεια των φύλλων του φυτού Tilia tomentosa Moech καλύπτεται με αστεροειδείς 

τρίχες μήκους 25-35 μπι. Στην Τουρκία τα φύλλα των I peticlans, I tomentosa 

προσβάλλονται από είδη αψίδων που δεν έχουν μελετηθεί και έχουν προβοσκίδα που 

είναι 24-40 μιη μακρύτερη από το Ευρωπαϊκό είδος αψίδας (Ε. tiliae). Αυτά τα είδη 

αψίδων ξεπερνούν το εμπόδιο των τριχών λόγο του πλεονεκτήματος αυτού (Carter 

1982, Blackman & Eastop 1994).

Το φύλλωμα της αγριοπατάτας (Solatium berthaultii L.) καλύπτεται με δύο 

τύπους αδενωδών τριχών. Ο τύπος Α έχει κοντό μίσχο και τετράλοβο κεφάλι που 

σκίζεται με επαφή και ελευθερώνει ένα υγρό που στερεοποιείται γρήγορα και ο τύπος 

Β έχει μακρύτερο μίσχο και ελευθερώνει μια κολλώδη σταγόνα στην άκρη. Η 

έκκριση από τις τρίχες τύπου Β υποθετικά μπερδεύει τις αφίδες και τότε
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προσπαθώντας να διαφύγουν σκίζουν τις τρίχες τύπου Α, τα συστατικά των οποίων 

παγιδεύουν τις αφίδες (Tingey & Laubengayer 1981, Gibson & Pickett 1983). Η 

υψηλή πυκνότητα αυτών των τριχών του φυλλώματος είναι υπεύθυνη για την 

ανθεκτικότητα στις αφίδες και όχι η παρουσία υψηλών επιπέδων αλκαλοειδών στους 

ιστούς της άγριας πατάτας (Tingey & Sinden 1982). Όμως πολλά φυτά που έχουν 

αδενώδεις τρίχες προσβάλλονται από συγκεκριμένα είδη αφίδων. Για παράδειγμα, η 

κάτω επιφάνεια των φύλλων του φυτού Geranium macrorrhizum L. έχει μια πυκνή 

επικάλυψη τέτοιων τριχών που η αφίδα Amphorophora tuberculata Essig αποφεύγει 

κινούμενη αργά.

Η ύπαρξη πολυκύτταρων αδενωδών τριχών επηρεάζει σημαντικά την επιλογή 

του καπνού από τις αφίδες και άλλα έντομα, εξαιτίας των εκκρίσεων που παράγουν 

(Greer & Nielsen 1988). Η τοξικότητα, η αποτρεπτικότητα και η φυσική παγίδευση 

είναι ο τρόπος δράσης των εκκρίσεων του τριχώματος εναντίον των εντόμων 

(Johnson & Severson 1982, Dimock & Kennedy 1983; Duffey 1986; Walters et al. 

1990). Για παράδειγμα τα έντομα Manduca Sexla (Johannson), M. persicae, τα 

αρπακτικά (Hippodamia convergens Guevin) και παρασιτοειδή τους (Tele nomas 

sphingis (Ashmead)), επηρεάζονται από τις εκκρίσεις των αδενωδών τριχών (Roberts 

et al. 1981). Η κινητικότητα των νυμφών του Η. convergens επηρεάζεται από τις 

κολλώδεις εκκρίσεις των τριχών του καπνού.

Εκτός από τη φυσική άμυνα που παρέχουν οι αδενώδεις τρίχες των φυτών, 

μπορούν να παράγουν και να ελευθερώσουν ουσίες με απωθητική ή εντομοκτόνο 

δράση, που είναι πολύ αποτελεσματικές εναντίον των αφίδων. Για παράδειγμα η 

νικοτίνη, η νορνικοτίνη και η αναβασίνη, που παράγονται από τις αδενώδεις τρίχες 

του καπνού και Penturia (Thurston et al. 1966, Thurston 1970) και η 2-trideconone 

από την αγριοντοματιά (Lycopersicum hirsutum F. glabratum) (Williams et al. 1980). 

Επίσης, οι τύπου B τρίχες της πατάτας ελευθερώνουν τη φερομόνη συναγερμού της 

αφίδας (Gibson & Pickett 1983) σε αρκετή συγκέντρωση ώστε οι αφίδες να 

αποφύγουν το φύλλωμα. Το τρίχωμα τύπου IV της τομάτας εκκρίνει μη-κυκλικά 

σάκχαρα που εμποδίζουν τις αφίδες Macrosiphum euphorbiae (Thomas) και Μ 

persicae να τραφούν (Rodriguez et al. 1993).

Η) Χημικές ουσίες (σταθμευτικές-αποτρεπτικές)
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Όταν οι αφίδες προσγειωθούν στο φυτό, περπατούν στην επιφάνεια 

εξερευνώντας την με τις κεραίες και δοκιμάζοντας με τα στοματικά μόρια. Οι 

κεραίες έχουν πολλά αισθητήρια, που χρησιμοποιούνται για το έλεγχο και την 

αποδοχή ή απόρριψη της φυλλικής επιφάνειας. Παρ’ ότι τα στιλέτα περιέχουν νεύρα 

(Forbes 1996, Parrish 1967) δεν υπάρχουν στοιχεία για χημιοϋποδοχείς στην άκρη 

των στιλέτων. Όμως, στο νωτιαίο τοίχωμα στην αντλία του cibarium υπάρχει ένα 

όργανο με δομή χημιοαισθητήρα (Wesler & Filshie 1969, McLean & Kinsey 1984). 

Αυτό το όργανο πιθανόν ανιχνεύει χημικές ουσίες στο σάλιο.

Καθώς η αφίδα δοκιμάζει την επιφάνεια ενός φυτού, παίρνει πληροφορίες για 

τις φυσικές και χημικές ιδιότητες της επιφάνειας και πιθανόν της εσωτερικής χημείας 

του φυτού. Αυτή η αρχική έρευνα της επιφάνειας χαρακτηρίζεται από ελάχιστη ή 

καθόλου διάτρηση της επιφάνειας, αλλά συχνά είναι αρκετή για να διακρίνει η αφίδα 

την καταλληλότητα ενός φυτού μέσα σε 60 sec. Αυτός είναι ο χρόνος που χρειάζεται 

μια αφίδα για να κάνει διάτρηση της επιδερμίδας και να ελευθερώσει σάλιο στην 

επιφάνεια (Harris 1977, Pollard 1977). Αφού η αφίδα ηρεμεί, τρυπά βαθιά στο φυτό 

(επιδερμίδα, μεσόφυλλο μέχρι το φλοίωμα που είναι ο στόχος της).

Μερικές χημικές ουσίες είναι γνωστό ότι προωθούν την συμπεριφορά για 

νύγματα δοκιμής, ακόμη και πριν ή αφίδα έρθει σε επαφή με την επιφάνεια διαμέσου 

των στοματικών μορίων της, π.χ. η φλοριζίνη ή κύρια φυτικά συστατικά σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις. Αν και το κίτρινο χρώμα είναι αποτελεσματικό στο να επηρεάζει τις 

δοκιμές, το χημικό ερέθισμα είναι πιο υπεύθυνο για τη διάρκεια του χρόνου δοκιμής.

Το νύγμα δοκιμής της αψίδας Β. brassicae επηρεάζεται από το γλυκοσίδιο 

σινιγκρίνη (Wensler 1962). Επίσης, το αλκαλοειδές σπαρτεΐνη προτρέπει το 

Acyrthosiphum spartii Koch να δοκιμάσει σε ξενιστές ή μη-ξενιστές που έχουν 

μεταχειριστεί με σπαρτεΐνη (Smith 1966).

Χημικές ουσίες από τη φυλλική επιφάνεια μπορεί να εμπλέκονται στην 

ανθεκτικότητα της αψίδας Amphorophora idaei (Borner) σε δύο ποικιλίες ροδακινιάς. 

Αυτό παρατηρήθηκε κατά τη μελέτη της συμπεριφοράς των αψίδων χρησιμοποιώντας 

βιντεοκάμερες. Οι αφίδες έφευγαν μετά από μικρής διάρκειας παραμονή στο φύλλο. 

Χρησιμοποίηση EPG δεν επιτρέπει την ανίχνευση παραγόντων της φυλλικής 

επιφάνειας που επηρεάζουν την επιλογή ξενιστή, γιατί δεν καταγράφονται 

σημαντικές διαφορές μέχρι το πρώτο νύγμα δοκιμής (Caillaud et al. 1995).

4.3 Στο εσωτερικό του φυτού πριν το φλοίωμα
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Η καταλληλότητα ενός φυτού να είναι ξενιστής εξαρτάται από την ικανότητα 

της αφίδας να φτάσει το φλοίωμα. Οι μαλακοί ιστοί προτιμώνται περισσότερο και 

εάν σκληρύνουν γρήγορα μπορεί να εμποδίσουν την προσβολή του φυτού (Hennig 

1962). Αλλά ακόμα και σε φυτά με καλή δομή και σύσταση η διείσδυση των 

στιλέτων δεν είναι εύκολη όσο περνάει ο χρόνος, είτε λόγω εμποδίων στους ιστούς 

είτε λόγω συγκεκριμένων χημικών ουσιών, είτε λόγω μεταβολής του Ph από όξινο σε 

αλκαλικό σε μια περιοχή κοντά στο φλοίωμα (Klingauf 1982). Επαναλαμβανόμενες 

προσπάθειες διάτρησης σε διαφορετικές θέσεις μπορεί να γίνουν πριν την 

εγκατάσταση.

Δευτερογενείς μεταβολίτες στα κύτταρα της επιδερμίδας ή του μεσόφυλλου 

επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά της αφίδας. Η αυξημένη διάρκεια φάσεων 

μη-δοκιμής και η αδυναμία εύρεσης ηθμοσωλήνα από την αφίδα σε ανθεκτικά φυτά, 

πιθανόν να οφείλεται στην απουσία φυσικών ή χημικών μηνυμάτων (cues) στα 

παρεγχυματικά κύτταρα ή στην αδυναμία των αφίδων να αναγνωρίσουν τέτοιο 

ερέθισμα.

4.4 Στο φλοίωμα (φαγοόιεγερτικές-αποτρεπτικές ουσίες)

Κατά την επιφανειακή δοκιμή μια αφίδα απορροφά μικρές ποσότητες φυτικού 

χυμού (McLean & Kinsey 1968) με συγκεκριμένα χημικά συστατικά που μπορούν να 

ερεθίσουν το επιφαρυγγικό γευστικό όργανο. Η τελική αποδοχή ενός φυτού ως 

ξενιστή εξαρτάται από τις ποιοτικές και ποσοτικές ιδιότητες του χυμού (Baker & 

Honeyborne 1971, Honeyborne 1971), οι οποίες επηρεάζουν και την μετέπειτα 

ανάπτυξη της αφίδας. Οι γευστικοί υποδοχείς στον επιφάρυγγα ελέγχουν πολλές 

χημικές ουσίες. Η σακχαρόζη θεωρείται το πιο σημαντικό φαγοδιεγερτικό. Η 

μαννόζη και ριβόζη δρουν ως αποτρεπτικά διατροφής (Mittler et al. 1970). Το Μ 

persicae προτιμά μίγμα σακχαρόζης και αμινοξέων μικρής περιεκτικότητας σε 

σακχαρόζη. Τα αμινοξέα μόνα τους δεν είναι αποτελεσματικά (Mittler & Dadd 

1965). Συγκεκριμένα συστατικά του χυμού του κουκιού (Vidafaba L.) βρέθηκαν να 

είναι ελκυστικά στο A. pisum (Klingauf et al. 1978). Πιθανόν ο τρόπος κατανομής 

των συστατικών του φυτικού χυμού επηρεάζει περισσότερο τη συμπεριφορά, παρά 

ένα απλό συστατικό.

Δευτερογενείς μεταβολίτες μπορεί να είναι σημαντικοί σαν επιπλέον ερεθιστικά
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ή αποτρεπτικά διατροφής, επηρεάζοντας σημαντικά τόσο την επιλογή όσο και την 

ανάπτυξη των αφίδων.

Οι δευτερογενείς μεταβολίτες είναι ουσίες που ελέγχουν και καταλύουν τους 

πρωτογενείς μεταβολίτες (λιπίδια, νουκλεοτίδια, απλά οργανικά οξέα κτλ.). Οι 

δευτερογενείς φυτικοί μεταβολίτες θεωρούνται «σημαίες» ώστε αφίδες που 

παρουσιάζουν εξειδίκευση να αναγνωρίζουν τον ξενιστή τους (van Emden 1978). To 

γλυκοσίδιο φλοριζίνη, που βρίσκεται στα φύλλα μηλιάς και άλλων Pomoideae, 

προάγει τον αποικισμό από τις αφίδες Aphis pomi de Degeer, Rhopalosiphum 

insertum (Walker) (Klingauf 1971). Παρομοίως η ρουτίνη και η quercetin των 

Cruciferae επηρεάζουν την αφίδα Aphis rumicis L. (Herger 1975). H A. spartii, 

αλλάζει τη θέση διατροφής της ανάλογα με το που βρίσκεται η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση σπαρτεΐνης (Smith 1966). Οι αφίδες Aphis cytisorum Hartig, Aphis 

jcicobaeae Schrank προτιμούν να τρέφονται στα ανθοφόρα στελέχη των ξενιστών 

τους, που περιέχουν περισσότερα αλκαλοειδή από άλλα φυτικά μέρη, αλλά τείνουν 

να προσβάλουν αυτά τα φυτά που έχουν ένα χαμηλό μέσο επίπεδο αλκαλοειδών 

(Wink et al. 1982, Vrieling et al. 1991). Αυξημένη διατροφή της B. brassicae 

παρατηρήθηκε σε δίαιτες με σινιγκρίνη (Moon 1967, Wearing 1968). Ο Kunkel 

(1977) τόνισε ότι η σινιγκρίνη μπορεί να είναι σημαντική κατά την δοκιμή της 

φυλλικής επιφάνειας και κατά τη διάτρηση προς το φλοίωμα αλλά όχι κατά την 

εξερεύνηση του φυτού. Αφίδες που δεν έχουν ξενιστές σταυρανθή, είναι ανεκτικές 

στη συνιγκρίνη (Klingauf et al. 1972, Nault & Styer 1972).

Η παρουσία των δευτερογενών φυτικών μεταβολιτών σε ιστούς άλλους από το 

φλοίωμα είναι γνωστή και επίσης, υπάρχουν οι μεταβολίτες ή τα γλυκοσίδιά τους στο 

χυμό του φλοιώματος. Συγκεκριμένα, σε χυμό φλοιώματος έχουν παρατηρηθεί το 

μη-πρωτεϊνικό αμινικό οξύ καναβανίνη και φαινόλες (Ziegler 1975, Dixon 1975). Οι 

αφίδες Aphis nerii Boyer, Macrosiphum albifrom Essig, Acyrthosiphon nippnicus, 

απομονώνουν και χρησιμοποιούν για την άμυνά τους γλυκοσίδιά και αλκαλοειδή, που 

αποκτούν από τους ξενιστές τους (Rothschild et al. 1970, Wink & Romer 1986, 

Nishida & Fucami 1989, Malcolm 1990).

Αλλα είδη αφίδων όταν φτάνουν στο φλοίωμα ανθεκτικών ποικιλιών των 

ξενιστών τους τείνουν να σταματήσουν να τρέφονται λίγο μετά τη διάτρηση του 

φλοιώματος (Nielson & Don 1974, Harrewijn 1990). Παρομοίως, αφίδες που 

τρέφονται σε μη-ξενιστές απορροφούν χυμό από το φλοίωμα σε κανονικούς ρυθμούς, 

αλλά ξαφνικά σταματούν να τρέφονται και τραβούν τα στιλέτα τους αφήνοντας το
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φυτό (Kloft 1977). Αυτές οι παρατηρήσεις οδηγούν στην υπόθεση ότι ο χυμός του 

φλοιώματος ανθεκτικών και μη-ξενιστών φυτών, είναι θρεπτικά ακατάλληλος.

5. Προσαρμογή αφίδων

Η μετάβαση των αφίδων σε νέο ξενιστή τις οδηγεί να προσαρμοστούν σε νέες 

θρεπτικές και αβιοτικές συνθήκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αφίδες να αλλάζουν 

(Shaposhnikov 1987). Αλλαγές γίνονται τόσο στο εσωτερικό της αψίδας 

(μεταβολισμός κτλ.) όσο και στο εξωτερικό τους (μορφολογικές διαφορές).

Η προσαρμογή τους εξαρτάται σημαντικά τόσο από τη θρεπτική ποιότητα του 

νέου ξενιστή όσο και από τη θρεπτική ποιότητα του προηγουμένου ξενιστή. Για 

παράδειγμα αφίδες Μ. persicae που προέρχονται από καλής ποιότητας ξενιστή έχουν 

μεγάλο μέγεθος και προσαρμόζονται δυσκολότερα σε έναν χαμηλής ποιότητας 

ξενιστή από ότι μικρότερες αφίδες (Dixon 1998). Η αρχικά μικρότερη απόδοση μετά 

τη μεταφορά σε διαφορετικό ξενιστή μπορεί να οφείλεται σε φυσιολογικές αλλαγές 

που συμβαίνουν στην αφίδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα διαφορετικά θρεπτικά 

και τους διαφορετικούς δευτερογενείς μεταβολίτες. Η αφίδα πρέπει να προσαρμοστεί 

σταδιακά στο νέο θρεπτικό περιβάλλον, ώστε μετά από μερικές γενιές να έχει 

καλύτερη απόδοση (Schweissig & Wilde 1979, MacKenzie 1990). Σε μελέτη του 

δυναμικού αναπαραγωγής της Μ. persicae σε ποικιλίες πατάτας, οι αφίδες 

προσαρμόστηκαν καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των γενεών που εκτράφηκαν 

(Μαργαριτόπουλος και συνεργάτες 1999). Επίσης, σε άλλες μελέτες παρατηρήθηκε 

προσαρμογή των αφίδων και σε φυτά μη-ξενιστές (Shaposhnikov 1961, Markkula & 

Roukka 1970, Mackenzie 1991).

Μορφολογικά χαρακτηριστικά του ξενιστή που δυσκολεύουν την ανάπτυξη των 

αφίδων, μπορούν να ξεπεραστούν με προσαρμογή κάποιων μορφολογικών 

χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα αλλαγές στο σχήμα ή μήκος του rostrum.

6. Φυλές προσαρμοσμένες σε ένα ξενιστή

Ένας μεγάλος αριθμός ειδών αφίδων είναι εξειδικευμένος σε ένα φυτό ξενιστή 

και μερικά είδη, που είναι οικονομικώς σημαντικά, είναι εξαιρετικά πολυφάγα. Η 

ανάπτυξη των φυλών είναι μια διαδικασία φυσικής επιλογής όπου, νέοι πληθυσμοί
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αφίδων ξεπερνούν τους μηχανισμούς αντίστασης των φυτών και προσαρμόζονται σε 

νέα φυτά ξενιστές.

Οι προσαρμοσμένες φυλές σε ξενιστή στις αφίδες είναι γνωστές για πάνω από 

148 χρόνια (Walker 1850) και σχεδόν τα μισά είδη εντόμων από τα 36 που έχουν 

φυλές, είναι αφίδες (Tomiuk 1990).

Για παράδειγμα η αφίδα του μπιζελιού A. pisum που έχει δύο φυλές. Ορισμένοι 

πληθυσμοί της είναι μερικώς απομονωμένοι λόγω της εξειδίκευσής τους στο τριφύλλι 

(Trifolium pratense L.) και τη μηδική (Medicago sativa L.). Η προσαρμογή σε κάθε 

ξενιστή φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς κατά την επιλογή ξενιστή. 

Βρέθηκε συσχέτιση με αλληλοχημικές ουσίες κάθε ξενιστή που διεγείρουν τη 

διατροφή και την εναπόθεση την νυμφών (Caillaud 1999).

Η αφίδα Aphis gossypii Glover γενικά είναι πολυφάγο είδος με γενότυπους που 

διαφέρουν ως προς την ικανότητά τους να αναπαράγονται σεξουαλικά και την 

προτίμηση ξενιστή. Μελέτη που έγινε από τους Guldemond et al. (1994) έδειξε ότι 

γενότυποι που συλλέχθηκαν στο χρυσάνθεμο (Dendranthema grandiflora Tzvelev.) 

και αγγούρι (Cucumis saiivus L.) αποτελούν διαφορετικές φυλές. Παρατηρήθηκε 

πολύ χαμηλό ποσοστό αναπαραγωγής όταν κλώνοι από χρυσάνθεμο αναπτύσσονταν 

σε αγγούρι και το αντίστροφο.

Η αφίδα Therioaphis trifolii (Monell) έχει φυλές προσαρμοσμένες σε είδη 

τριφυλλιού. Η μία φυλή τρέφεται στη μηδική και η άλλη φυλή στο τριφύλλι 

(Trifolium subterraneum L). Οι Sunnucks et al. (1997), σύγκριναν δείγματα του Τ. 

trifolii χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές: επιβίωση και αναπαραγωγή σε 

διαφορετικούς ξενιστές, μορφολογία, προφίλ υδρογονανθράκων της επιδερμίδας των 

αφίδων, μελέτη καρυότυπου και μοριακές μέθοδοι (RAPD-PCR, μιτοχονδριακό 

DNA). Μορφολογικές και γενετικές διαφορές βρέθηκαν, ως προς τον ξενιστή που 

συλλέχθηκαν. Η ύπαρξη των γενετικών διαφορών απέδειξε ότι οι μορφές αυτές 

αποτελούν φυλές του τριφυλλιού.

Επίσης φυλές προσαρμοσμένες σε ένα ξενιστή έχουν βρεθεί στα είδη S. 

gramimim (Kindler & Spomer 1986), Amphorophora rubi (Kaltenbach.) (Blackman et 

al. 1977) και Cryptomyzus galeopsidis (Kalt) (Guldemond 1990a).

Χαρακτηριστικό του M persicae είναι η προσαρμογή σε συγκεκριμένα φυτά 

ξενιστές. Οι πληθυσμοί που τρέφονται για παράδειγμα στον καπνό μπορούν να 

διαχωριστούν από αυτούς που προέρχονται από άλλους ξενιστές. Αυτό μπορεί να 

γίνει με τη μέθοδο της σωματομετρίας ή με τεχνικές ηλεκτροφόρησης (Blackman
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1987, Blackman & Spence 1992). O Blackman το 1987 περιέγραψε τη μορφή που 

τρέφεται στον καπνό ως καινούργιο είδος, το Myzus niconiatae (Blackman) Γινόταν 

αποδεκτό ότι οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί ήταν κυρίως παρθενογενετικοί και 

συνεπώς δεν μπορούσαν να παράγουν απογόνους με το Μ. persicae. Όμως ο 

βιολογικός κύκλος του Μ. nicotianae παρουσιάζει πολυμορφισμό. Σε πολλές 

περιοχές που καλλιεργείται ο καπνός δεν έχει αναφερθεί σεξουαλική αναπαραγωγή. 

Αντίθετα, στην Ιαπωνία, στην Κεντρική Ασία και το Καζακστάν βρέθηκαν 

ανδροκυκλικοί πληθυσμοί του συμπλόκου Μ persicae που τρέφονται σε καπνό. 

Στην Ελλάδα κλώνοι που τρέφονται σε καπνό, βρέθηκαν να μεταναστεύουν από τη 

ροδακινιά στον καπνό. Επίσης στη Βόρεια Ελλάδα, στις κύριες περιοχές που 

καλλιεργείται η ροδακινιά, ένα υψηλό ποσοστό κλώνων που τρέφεται στον καπνό και 

άλλους ξενιστές έχουν την ικανότητα σεξουαλικής αναπαραγωγής (Margaritopoulos 

et al. 2002).

Σε μελέτη που έγινε, με τη μέθοδο της RAPD-PCR, χρησιμοποιήθηκαν 63 

τυχαίοι primers, για να διαχωρίσουν κλώνους Μ. persicae, που προέρχονταν από τον 

καπνό και άλλα φυτά ξενιστές. Και οι 63 primers που χρησιμοποιήθηκαν απέτυχαν 

να ανιχνεύσουν κάποια σταθερή διαφορά στο πρότυπο ζωνών της RAPD μεταξύ των 

ομάδων. Μόνο ένας primer (ΟΡΑ-18) έδωσε ένα σημαντικό πολυμορφισμό σε σχέση 

με το φυτό ξενιστή. Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν, ότι το Μ. nicotianae δεν πρέπει 

να θεωρείται διαφορετικό είδος από το Μ. persicae. Ωστόσο, οι αψίδες που 

αποικίζουν τον καπνό αποτελούν ξεχωριστή φυλή προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο 

ξενιστή (Margaritopoulos et al. 1998).

7. Myzus persicae (Sulzer)

Ταξινομική θέση: Ανήκει στην υπεροικογένεια Aphidoidea της τάξης των 

Homoptera, στην οικογένεια Aphididae, στην υποοικογένεια Aphidinae, στο γένος 

Myzus και στο είδος persicae. Υπάρχουν περισσότερα από 30 συνώνυμα ονόματα 

του είδους, μερικά από τα οποία φαίνονται στον Πίνακα 1. Το κοινό όνομα της 

αψίδας είναι πράσινη αφίδα της ροδακινιάς (Green peach aphid).
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Πίνακας 1. Συνώνυμα του είδους Μ. persicae (Sulzer 1776) 

(Remaudiere & Remaudiere 1997)

Aphis dianthi Schrank (1801)

Aphis vulgaris Kyber (1815)

Aphis persicae Morren (1836)

Aphis rapae Curtis (1842)

Aphis dubia Curtis (1842)

Aphisparticeps Walker (1845)

Aphis vastator Smee (1846)

Aphis consors Walker (1848)

Aphis persola Walker (1848)

Aphis deposita Walker (1848)

Aphis derelicta Walker (1849)

Aphis egressa Walker (1849)

Aphis redundans Walker (1849)

Myzus callae Koch (1854)

Siphonophora achyrantes Monell in Riley & Monell (1879) 

Siphonophora calendulella Monell in Riley & Monell (1879) 

Rhopalosiphum tulipae Thomas (1879)

Rhopalosiphum galeactitis Macchiati (1883)

Myzus pergandii Sanderson (1901)

Aphis cynoglossi Williams (1911)

Rhopalosiphum betae Theobald (1914)

Macrosiphum lophospermum Theobald (1914)

Macrosiphum lycopersicella Theobald (1914)

Myzodes tabaci Mordvilko (1914)

Rhopalosiphum trilineatum Guercio (1920)

Myzus persicae var. tuberoscellae Theobald (1922)

Myzus persicae var. sanguisorbiella Theobald (1926)

Myzus persicae var. portulacella Theobald (1926)

Myzus persicae subsp. dyslycialis F. P. Moller (1955)

Myzus nicotianae Blackman (1987)
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Περιγραφή: To άπτερο παρθενογενετικό θηλυκό έχει σώμα σχετικά λεπτό, μαλακό, 

μήκους 1,2-2,3 mm και χρώμα πράσινο, πρασινοκίτρινο, ρόδινο ή κίτρινο. Μερικά 

άτομα έχουν στα νώτα καστανές ζώνες. Τα σιφώνια είναι λεπτά και μακριά μήκους 

0.4 mm, αλλά δεν ξεπερνούν την άκρη της κοιλιάς. Η ουρίτσα είναι στενόμακρη, 

μήκους 0.2 mm και με τρία ζεύγη τριχών (Blackman & Eastop 1984). Στην Εικόνα 1 

παρουσιάζονται δύο μορφές της Μ. persicae.

Εικόνα 1. α) άπτερη Μ. persicae β) πτερωτή Μ. persicae

Γεωγραφική κατανομή: Είναι κοσμοπολίτικο είδος. Έχει καταγραφεί σε όλες τις 

ηπείρους και σε πολλές χώρες.

Ξενιστές: Είναι εξαιρετικά πολυφάγο είδος και προσβάλλει περισσότερα από 400 

είδη φυτών, σε όλες τις ηπείρους. Από τα καλλιεργούμενα φυτά προσβάλλει είδη των 

οικογενειών Rosaceae, Solanaceae, Malvaceae, Compo sitae, Chenopodiaceae, 

Umbeliferae, Papilionaceae, Cruciferae. Τα χειμερινά αυγά αποτίθενται κυρίως στη 

ροδακινιά (Prunus persica) και δευτερευόντως σε άλλα πυρηνόκαρπα (βερικοκιά, 

δαμασκηνιά, κερασιά, αμυγδαλιά). Εκτός από πολλά καρποφόρα δέντρα, η αφίδα 

αυτή προσβάλλει και πολλά ποώδη καλλιεργούμενα φυτά όπως καπνό, πατάτα, 

τομάτα, μαρούλι, καρότο, κουκιά, τεύτλα, σπανάκι, λάχανο, πιπεριά και πολλά άλλα. 

Βιολογία: Οι μορφές που εμφανίζει κατά τη διάρκεια του βιολογικού της κύκλου 

είναι: θεμελιωτικό, παρθενογενετικό, θηλυκό, θηλυτόκο, ωοτοκό και αρσενικό.. Έχει 

περισσότερες από 5 γενιές το έτος. Σε περιοχές με σχετικά ψυχρό χειμώνα το είδος 

διαχειμάζει κυρίως ως χειμέριο ωό στο φλοιό των κυρίων ξενιστών (ροδακινιάς ή 

άλλων πυρηνόκαρπων). Τα χειμερινά ωά, συνήθως 4-6 ανά θηλυκό, βρίσκονται 

στους οφθαλμούς ή σε εσοχές αδρών μερών του φλοιού. Στο τέλος του χειμώνα με 

αρχές ανοίξεως τα ωά εκκολάπτονται και δίνουν άπτερα παρθενογενετικό θηλυκά, τα
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θεμελιωτικά (fundatrices). Ακολουθούν παρθενογενετικές γενιές (fundatrigeniae) στη 

ροδακινιά και έπειτα πτερωτά άτομα μεταναστεύουν σε ποώδη φυτά (δευτερεύοντες 

ξενιστές), όπου κατά τη διάρκεια της περιόδου βλάστησης των φυτών η μια 

παρθενογενετική γενιά διαδέχεται την άλλη με παραγωγή πτερωτών και άπτερων 

μορφών. Το φθινόπωρο ή τις αρχές του χειμώνα παράγονται στα ποώδη φυτά 

πτερωτά θηλυτόκα και αρσενικά τα οποία μεταναστεύουν στον πρωτεύοντα ξενιστή. 

Εκεί τα θηλυτόκα θα δώσουν τα ωοτόκα τα οποία αφού συζευχθούν με τα αρσενικά, 

θα γεννήσουν τα χειμέρια ωά. Σε περιοχές με σχετικά ζεστό χειμώνα το έντομο 

αναπαράγεται παρθενογενετικά όλες τις εποχές του έτους, χωρίς να χρειάζεται να 

γεννηθούν ωά στη ροδακινιά. Παρθενογενετικά πολλαπλασιάζεται και σε πιο ψυχρές 

περιοχές σε προστατευόμενους χώρους, όπως θερμοκήπια (Muller 1954, 1958, 

Waldhauer 1953, 1957, van Emden et al. 1969, Blackman 1971).

To είδος αυτό είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να αναπτύσσεται σε 

θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 30 °C. Στους 25°C τα θηλυκά ζουν κατά μέσο όρο 25 

ημέρες και γεννούν 60 νύμφες (Rivnay 1962).

Ζημιές. Προσβάλλει κατά προτίμηση τις κορυφές τρυφερών βλαστών και τρυφερά 

φύλλα, που συστρέφονται από τηη προσβολή. Επίσης τα μελιτώδη αποχωρήματά της 

ρυπαίνουν το φύλλωμα και τους καρπούς. Εκτός από την αξιόλογη άμεση ζημιά στα 

φυτά, η αφίδα αυτή θεωρείται ο πιο σοβαρός φορέας ιών, αφού μπορεί να μεταδώσει 

αποτελεσματικά πάνω από 100 ιούς φυτών (Kennedy et al. 1962). Οι μορφές της 

έχουν διαφορετικές συνήθειες γεγονός που κάνει την κάθε μορφή να διαφέρει στη 

δυνατότητα και αποτελεσματικότητα μετάδοσης των ιώσεων. Μερικοί από τους 

έμμονους ιούς που μεταδίδει είναι του ήπιου κιτρινίσματος των τεύτλων (BMYV), 

της παραμόρφωσης των νεύρων του καπνού (TVDV), του καρουλιάσματος των 

φύλλων μπιζελιού (PLRV) και του καρουλιάσματος των φύλλων της πατάτας 

(PLRV) (Blackman & Eastop 1984). Ακόμα το είδος αυτό μεταδίδει πολύ 

αποτελεσματικά και πολλούς μη έμμονους ιούς. Μερικοί από τους μη έμμονους ιούς 

που μεταδίδει είναι του κίτρινου μωσαϊκού της κοινής κολοκυθιάς (ZYMV), του 

μωσαϊκού της αγγουριάς (CMV), της κίτρινης στιγμάτωσης της κολοκυθιάς (ZYFV), 

του Υ της πατάτας (PVY), του Α της πατάτας (PVA) (Brunt et al. 1996).
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1. Εισαγωγή

Η πράσινη αφίδα της ροδακινιάς Myzus persicae (Sulzer) (Homoptera: 

Aphididae) είναι έντομο μεγάλης οικονομικής σημασίας και προκαλεί σημαντικές 

ζημιές άμεσα με την μύζηση χυμών και έμμεσα ως φορέας ιώσεων (Blackman & 

Eastop 1984). Είναι εξαιρετικά πολυφάγο, προσβάλλοντας περισσότερα από 400 είδη 

φυτών μεταξύ των οποίων και ο καπνός που είναι από τις σημαντικότερες 

καλλιέργειες στην Ελλάδα. Η απόδοση του Μ persicae διαφέρει μεταξύ των φυτών 

ξενιστών. Οι Semtner et al. (1998) μελέτησαν την απόδοση κλώνων Μ persicae που 

ανήκαν στη φυλή του καπνού σε 28 διαφορετικούς ξενιστές από έξι διαφορετικές 

οικογένειες. Η απόδοση του Μ persicae ήταν πολύ καλή σε φυτά της οικογένειας 

Solanaceae, που περιλαμβάνει σημαντικά καλλιεργούμενα φυτά. Ο Weber (1985) 

χρησιμοποιώντας 1000 κλώνους Μ. persicae, προερχόμενους από πατάτα και 

ζαχαρότευτλα, παρατήρησε καλύτερη απόδοση των κλώνων στον ξενιστή 

προέλευσής τους. Επίσης, χαρακτηριστικό του Μ persicae είναι η προσαρμογή σε 

συγκεκριμένα φυτά ξενιστές. Ο Blackman το 1987 περιέγραψε τη μορφή που 

τρέφεται στον καπνό ως καινούργιο είδος, το Myzus nicotianae Blackman. Ωστόσο, 

πρόσφατες μελέτες έδειξαν, ότι το Μ nicotianae δεν πρέπει να θεωρείται διαφορετικό 

είδος από το Μ persicae, αλλά φυλή ξενιστή προσαρμοσμένη στον καπνό (Field et 

al. 1994, Margaritopoulos et al. 1998).

To εύρος των ξενιστών των αφίδων, όπως και όλων των εντόμων, εξαρτάται 

από την αλληλεπίδραση φυτού-εντόμου κατά τη διαδικασία της επιλογής. 

Μορφολογικά, φυσιολογικά χαρακτηριστικά του φυτού επηρεάζουν άμεσα την 

επιλογή και αποδοχή ενός φυτού. Στη φύση η επιλογή ξενιστή από τις αφίδες, γίνεται 

από τις πτερωτές μορφές και γι’ αυτό τονίζεται η σημασία της μελέτης τους 

(Blackman 1990). Αίγες όμως μελέτες έχουν γίνει (Cartier & Painter 1956, 

Guldemond 1990, Lushai et al. 1997) λόγω της δυσκολίας να προσομοιωθεί η 

διαδικασία της επιλογής από τις πτερωτές μορφές. Επίσης, έχουν γίνει μελέτες 

επιλογής ξενιστή από άπτερες Μ persicae αλλά τα αποτελέσματά τους δεν ήταν 

ικανοποιητικά (Weber 1985, Clements et al. 2000).

Σε αυτήν την εργασία θα μελετηθεί η αύξηση, η ανάπτυξη και η επιλογή 

ξενιστή, κλώνων που προέρχονται από περιοχή όπου καλλιεργείται ο καπνός (και 

πιθανότατα ανήκουν στη φυλή του καπνού) και από περιοχές όπου δεν καλλιεργείται 

για να διερευνηθεί η προσαρμογή του Μ persicae σε συγκεκριμένους ξενιστές και οι
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μηχανισμοί που παρεμβάλλονται στη σχέση αφίδας-φυτού ξενιστή.

2. Υλικά και μέθοδοι

Α) Πειραματικό υλικό

Τα πειράματα έγιναν στο Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συλλέχθηκαν 18 δείγματα αφίδων από την Κατερίνη 

(τέσσερα από ροδακινιά και τρία από ζιζάνια), την Καρδίτσα (τρία από ζιζάνια) και 

τα Λεχώνια (τέσσερα από ροδακινιά και τέσσερα από ζιζάνια) Μαγνησίας, στο πρώτο 

δεκαήμερο Απριλίου και Μάίου του 2000. Κάθε δείγμα, που αποτελούνταν από 2-3 

φύλλα προσβεβλημένα από αφίδες, συλλεγόταν από ένα φυτό. Στους οπωρώνες 

ροδακινιάς δείγματα συλλεγόταν κάθε 2-3 γραμμές και κάθε 2-3 δέντρα επί της 

γραμμής. Τα δείγματα από ζιζάνια συλλέχθηκαν από τυχαία σημεία, μακριά από 

οπωρώνες ροδακινιάς. Το κάθε δείγμα τοποθετούνταν σε πλαστικό σακουλάκι που 

περιείχε τεμάχιο απορροφητικού χαρτιού. Η μεταφορά τους στο εργαστήριο γινόταν 

σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία με φορητά ψυγεία που περιείχαν παγοκύστες. Στο 

εργαστήριο δημιουργήθηκαν κλωνικές αποικίες επιλέγοντας μία ενήλικη άπτερη 

παρθενογενετική αφίδα από κάθε δείγμα. Ως κλώνος ορίζεται αποικία αφίδων που 

έχει προέλθει από μία μητέρα. Ένας κλώνος ήταν κόκκινος (KarW3) και οι 

υπόλοιποι πράσινοι.

Η διατήρηση των κλώνων έγινε σε κουτιά εκτροφής (7,5Χ4,5Χ2 εκ.) τύπου 

Blackman (Blackman 1971) (Σχήμα 2) πάνω σε φύλλα πατάτας (ποικιλίας Spunta), σε 

θερμοκρασία 17°C, σχετική υγρασία 50±10% και φωτοπερίοδο Φ16:8Σ.

Χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία καπνού ανατολικού τύπου «ΚΠ14/α», η ποικιλία 

πιπεριάς «Π-14» και η ποικιλία λάχανου «Ντόπιο Μαγνησίας».

Το πείραμα επιλογής έγινε σε πλαστικά τρυβλία Petri. Στη πάνω πλευρά είχε 

ανοιχθεί μία τετράγωνη οπή (1,5X1,5 εκ.) που καλύφθηκε με τούλι. Στη βάση 

τοποθετήθηκε διηθητικό χαρτί (διαμέτρου 9 εκ.). Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν 

δεκαοκτώ πλαστικά φιαλίδια, ελαφρώς τροποποιημένα που διευκόλυναν την 

ελευθέρωση των αφίδων στα τρυβλία, χωρίς αυτές να ενοχλούνται (σχήμα 4).
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οπη καλυμμένη Μ£ τούλι

οπή

Σχήμα 2. Κουτί εκτροφής αφίδων τύπου Blackman (Blackman 1971).

Β) Ανάπτυξη φυτών

Η ανάπτυξη των φυτών γινόταν στο θερμοκήπιο του Εργαστηρίου 

Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέχρι το 

στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων. Πρώτα γινόταν η σπορά και μετά στο 

κατάλληλο στάδιο η μεταφύτευση. Η σπορά του καπνού γινόταν σε πλαστικά κουτιά 

10X20 εκ., ύψους 5 εκ. Κάτω από τα κουτιά τοποθετήθηκε δίσκος με νερό που 

απορροφούνταν από το χώμα, επιτυγχάνοντας καλύτερες συνθήκες υγρασίας 

αποφεύγοντας ασθένειες (τήξεις σπορείων). Τα φυτά μεταφυτεύονταν μετά από 3-4 

εβδομάδες, σε γλάστρες διαμέτρου 12 εκ.. Η σπορά της πιπεριάς γινόταν σε 

γλάστρες διαμέτρου 15 εκ.. Μετά από 2-3 εβδομάδες όταν τα σπορόφυτα 

αποκτούσαν ύψος περίπου 10 εκ. μεταφυτεύονταν σε γλάστρες διαμέτρου 12 εκ.. Η 

σπορά του λάχανου γινόταν σε παλέτες (επίπεδες πλαστικές βάσεις που περιείχαν 48 

θήκες σποράς διαμέτρου 4 εκ.). Τα σπορόφυτα μετά από 3-4 εβδομάδες, όταν 

αποκτούσαν ύψος περίπου 10 εκ. μεταφυτεύονταν σε γλάστρες διαμέτρου 12 εκ.. Σε 

όλες τις περιπτώσεις μεταφυτευόταν ένα φυτό ανά γλάστρα. Το χώμα που 

χρησιμοποιήθηκε στη σπορά και μεταφύτευση ήταν τυποποιημένη κομπόστα (Primo- 

substat. Γερμανικής προέλευσης. Εισαγωγέας: Agrosystem).
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Γ) Μελέτη αύξησης σε καπνό, πιπεριά και λάχανο

Μετρήθηκε το βάρος στις αφίδες που εκτράφηκαν για μία γενιά στα φυτά 

ξενιστές. Από κάθε κλώνο ζυγίστηκαν σε ζυγό ακρίβειας, είκοσι ενήλικα άτομα 

μόλις σχηματίσθηκε η ουρίτσα (cauda). Οι αφίδες τοποθετήθηκαν ανά τρεις σε κάθε 

κλωβό. Προ της ζύγισης τοποθετήθηκαν στους -18°C για περίπου 10 λεπτά, ώστε να 

ακινητοποιηθούν. Το ζύγισμα νεκρών αφίδων δίδει λάθος αποτελέσματα, λόγω της 

γρήγορης απώλειας βάρους από αφυδάτωση. Μετά τη μέτρηση του βάρους οι αφίδες 

θανατώθηκαν. Αφίδες που δεν επανέρχονταν θεωρήθηκαν νεκρές.

Λ) Μελέτη ανάπτυξης σε καπνό, ταπεριά και λάχανο

Η μελέτη έγινε σε υγιή φυτά (χωρίς ασθένειες ή προσβολές από άλλα έντομα), 

στα δύο πρώτα πλήρως αναπτυγμένα φύλλα χρησιμοποιώντας κλωβούς φύλλου (clip 

cages) (Σχήμα 3). Τα φυτά τοποθετήθηκαν σε βιοκλιματικούς θαλάμους με 

θερμοκρασία 20°C, σχετική υγρασία 50±10%, φωτοπερίοδο Φ16:8Σ και ένταση 

φωτός 4-5 Klux.

Σε κάθε φυτό τοποθετήθηκαν δύο κλωβοί φύλλου (ένας σε κάθε φύλλο). 

Αρχικά τοποθετήθηκε ένα άπτερο ενήλικο παρθεγενετικό θηλυκό στη κάτω επιφάνεια 

του φύλλου για να γεννήσει. Μετά από 24 ώρες απομακρύνθηκε το θηλυκό και 

διατηρήθηκε μία νύμφη. Εάν παράγονταν περισσότερες από μία μεταφέρονταν με τη 

βοήθεια λεπτού πινέλου σε άλλο φύλλο. Έγινε ανά 24 ώρες παρακολούθηση (μία 

φορά την ημέρα, την ίδια ώρα περίπου) και καταγραφή της ημέρας αλλαγής σταδίου 

όταν διαπιστώθηκε νυμφικό έκδυμα. Επίσης, καταγράφηκε ο χρόνος από τη γέννηση 

μέχρι την παραγωγή του πρώτου απογόνου (Td). Μετά την ενηλικΐωση και την 

παραγωγή του πρώτου απογόνου, οι παρατηρήσεις επαναλήφθηκαν ανά 48 ώρες 

σημειώνοντας τον αριθμό απογόνων ανά ημέρα. Οι απόγονοι της πρώτης γενεάς 

τοποθετήθηκαν με λεπτό πινέλο σε άλλα φυτά και καταγράφηκαν τα ίδια στοιχεία 

όπως στην πρώτη γενεά.

Παράμετροι που εξετάσθηκαν: το Td (ημέρες), οι απογόνοι ανά ημέρα, το σύνολο 

των απογόνων (απόγονοι/θηλυκό) και η διάρκεια ζωής (ημέρες). Επίσης, 

υπολογίστηκε ο ενδογενής ρυθμός αύξησης (rm) που δίδεται από τον τύπο: 

rm=0.738*ln(Md)/Td των Wyatt & White (1977), όπου Md είναι ο αριθμός των 

απογόνων σε χρονικό διάστημα ίσο με Td από την έναρξη της παραγωγής του πρώτου
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απογόνου.

Υπολογισμός νυμφικής θνησιμότητας. Εξετάσθηκαν 30 αφίδες από κάθε κλώνο, 

τοποθετώντας 2-3 νύμφες σε ένα κλωβό φύλλου. Καταγράφηκε (καθημερινά) ο 

αριθμός των αφίδων που βρίσκονταν νεκρές μέχρι το πέρας της νυμφικής ανάπτυξης. 

Η τελική θνησιμότητα (ποσοστό) υπολογίστηκε σύμφωνα με τον τύπο 

(Νεκρές/Νεκρές+Ζωντανές)Χ100.

τούλι πάνω 
πλευρά

Σχήμα 3. Α) Φυτό καπνού με δύο κλωβούς φύλλου (clip cages), Β) κλωβός φύλλου.

Ε) Μελέτη της επιλογής ξενιστού από ενήλικα παρθενογενετικά θηλυκά

Είκοσι άπτερα ενήλικα παρθενογενετικά θηλυκά, ηλικίας 2-3 ημερών, 

συλλέχθηκαν από κάθε κλώνο και τοποθετήθηκαν σε ένα πλαστικό φιαλίδιο (2,7X1 

εκ.) και στη συνέχεια σε πλαστικό τρυβλίο (σχήμα 4). Δύο δακτύλιοι από καπνό και 

πιπεριά διαμέτρου 3,5 εκ. που αφαιρέθηκαν από τα δύο πρώτα αναπτυγμένα φύλλα, 

τοποθετήθηκαν απέναντι από το πλαστικό φιαλίδιο με την κάτω επιφάνεια προς τα 

πάνω. Με τη χρήση λαβίδας αφαιρέθηκε με προσοχή το καπάκι του φιαλιδίου, για 

να μην διαταραχθούν οι αφίδες εκκρίνοντας φερομόνη συναγερμού, και 

ελευθερώνονταν. Καταγράφηκε μετά από τρεις ώρες ο αριθμός των αφίδων που

A
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επέλεξαν καπνό και πιπεριά και αυτών που δεν επέλεξαν. Μιάμιση ώρα μετά την 

ελευθέρωση των αφίδων, τα τρυβλία περιστρέφονταν προσεκτικά 180 μοίρες για την 

περίπτωση που οι αφίδες έλκονταν από κάποιο φως του θαλάμου. Μετά από τρεις 

ώρες οι δακτύλιοι ήταν μαραμένοι ενώ μετά από περίπου δύο ώρες το πλείστο των 

αφίδων συνήθως είχαν επιλέξει ξενιστή. Γι’ αυτό η καταγραφή μετά από τρεις ώρες 

θεωρήθηκε η πιο σωστή.

Συνολικά έγιναν δέκα επαναλήψεις για κάθε κλώνο (20 άτομα ανά επανάληψη). 

Κάθε επανάληψη έγινε ταυτόχρονα σε όλους τους κλώνους, σε βιοκλιματικό θάλαμο 

σε συνθήκες θερμοκρασίας 20°C, σχετικής υγρασία 50±10% και φωτοπερίοδου 

Φ16:8Σ.

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

λοκτόλιοι
φιϊΑΑων

&ΐ!)$Πΐικό
χοριι

Τρυβλίο

πλαστικό φισλίόιο απο 
το οποίο οι αφίδις 
οφήνοντον νο 
τπιλίξονν

Σχήμα 4. Σχηματική διάταξη πειράματος επιλογής ξενιστή από το Μ. persicae.

ΣΤ) Στατιστική ανάλυση

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το στατιστικό 

πρόγραμμα Statistica. Η επίδραση των παραγόντων «περιοχή-ξενιστής προέλευσης», 

«κλώνος», «γενιά» στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των κλώνων, μελετήθηκε με τη 

χρήση της Nested Anova (κλώνος=Γεηάοπι factor, περιοχή =fixed factor, γεvιά=flxed 

factor) γιατί ο αριθμός των κλώνων δεν ήταν ίδιος μεταξύ των περιοχών. Η σύγκριση 

των μέσων όρων έγινε με το κριτήριο Duncan. Έγινε ανάλυση της 

παραλλακτικότητας (one way Anova) χρησιμοποιώντας το κριτήριο Duncan, στα
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αποτελέσματα πρώτης γενιάς για να εξετασθεί η επίδραση του φυτού ξενιστή στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά. Με το t κριτήριο εξετάσθηκε η επίδραση του φυτού 

ξενιστή στα δημογραφικά των κλώνων κατά την δεύτερη γενιά εκτροφής. Για τη 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της θνησιμότητας και του πειράματος επιλογής έγινε 

έλεγχος X2.
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Αποτελέσματα

Λ) Αύξηση και ανάπτυξη αψίδων στον καπνό

Τα αποτελέσματα της Nested ανάλυσης των δεδομένων και από τις δύο γενιές 

εκτροφής στον καπνό έδειξαν ότι ο παράγοντας «περιοχή-ξενιστής προέλευσης», είχε 

σημαντική επίδραση στις παραμέτρους που εξετάσθηκαν.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του βάρους των κλώνων που συλλέχθηκαν από ζιζάνια 

και ροδακινιά στα Λεχώνια ήταν σημαντικά μικρότερη από αυτή που παρατηρήθηκε 

στους κλώνους από την Κατερίνη (από ζιζάνια και ροδακινιά) και την Καρδίτσα (από 

ζιζάνια). Το μικρότερο βάρος είχαν οι κλώνοι από ροδακινιά στα Λεχώνια (239,9 pgr.) 

και το μεγαλύτερο βάρος οι κλώνοι από ζιζάνια στην Καρδίτσα (313,7 pgr) (Πίνακας 1).

Η μέση τιμή του χρόνου από την γέννηση μέχρι την παραγωγή του πρώτου 

απογόνου (Td) των κλώνων που συλλέχθηκαν από ζιζάνια, ροδακινιά στα Λεχώνια ήταν 

σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των κλώνων από τις άλλες περιοχές. Περισσότερο 

χρόνο από τη γέννηση μέχρι την παραγωγή του πρώτου απόγονου χρειάσθηκαν οι κλώνοι 

από ροδακινιά στα Λεχώνια (10,0 ημέρες). Αντίθετα οι κλώνοι από ζιζάνια στην 

Καρδίτσα αναπτύχθηκαν συντομότερα (8,5 ημέρες) (Πίνακας 2).

Επίσης, η μέση τιμή του ενδογενή ρυθμού αύξησης (rm), του αριθμού απογόνων ανά 

ημέρα και του συνολικού αριθμού απογόνων των κλώνων που συλλέχθηκαν από ζιζάνια, 

ροδακινιά στα Λεχώνια ήταν σημαντικά μικρότερη από αυτή που παρατηρήθηκε στους 

κλώνους από την Κατερίνη και την Καρδίτσα. Η χαμηλότερη τιμή rm παρουσιάσθηκε 

στους κλώνους από ροδακινιά στα Λεχώνια (0,2286) και η υψηλότερη σε αυτούς που 

συλλέχθηκαν από ζιζάνια στην Καρδίτσα (0,2834) (Πίνακας 2). Ο μικρότερος αριθμός 

απογόνων ανά ημέρα παρατηρήθηκε στους κλώνους από ροδακινιά στα Λεχώνια (1,15) 

και ο μεγαλύτερος στους κλώνους από ζιζάνια στην Κατερίνη (1,68). Επίσης, τους 

λιγότερους συνολικά απογόνους παρουσίασαν οι κλώνοι από ροδακινιά στα Λεχώνια 

(28,9) και τους περισσότερους οι κλώνοι από ζιζάνια στην Κατερίνη και την Καρδίτσα 

(45,5) (Πίνακας 3).

Η μέση τιμή της διάρκειας ζωής των κλώνων που συλλέχθηκαν από ροδακινιά στα 

Λεχώνια (25,0), ήταν σημαντικά μικρότερη από αυτή που παρατηρήθηκε στους
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κλώνους από τις άλλες περιοχές (Πίνακας 4). Από την Nested ανάλυση των δεδομένων 

και από τις δύο γενιές εκτροφής παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση του παράγοντα 

«κλώνος» στην παράμετρο Td.

Στον Πίνακα 5 δίδονται τα αποτελέσματα της Nested Anova για την επίδραση των 

παραγόντων «περιοχή-ξενιστής προέλευσης», «κλώνος», στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των κλώνων.

Ο έλεγχος των δεδομένων της νυμφικής θνησιμότητας έδειξε ότι οι κλώνοι από τα 

Λεχώνια είχαν μεγαλύτερα ποσοστά, όμως οι διαφορές δεν ήταν σημαντικές. Την 

μικρότερη θνησιμότητα είχαν οι κλώνοι από ζιζάνια στην Καρδίτσα (17,8%) και την 

μεγαλύτερη θνησιμότητα οι κλώνοι από ζιζάνια στα Λεχώνια (30,0%) (Πίνακας 4).

Β) Αύξηση και ανάπτυξη αψίδων στην πιπεριά

Από την Nested ανάλυση των δεδομένων και από τις δύο γενιές εκτροφής 

παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση των παραγόντων «περιοχή-ξενιστής προέλευσης», 

«κλώνος» σε μερικές από τις παραμέτρους που εξετάσθηκαν.

Μεγαλύτερη μέση τιμή βάρους είχαν οι κλώνοι που συλλέχθηκαν από τα ζιζάνια 

στα Λεχώνια (276,6 pgr.) και διέφερε σημαντικά από το βάρος των κλώνων από την 

Κατερίνη. Μικρότερο βάρος είχαν οι κλώνοι από τα ζιζάνια στην Κατερίνη (241,7 pgr.) 

(Πίνακας 1).

Η μέση τιμή του Td στους κλώνους από ζιζάνια, ροδακινιά στα Λεχώνια ήταν 

σημαντικά μικρότερη από αυτήν που παρατηρήθηκε στους κλώνους από την Κατερίνη. 

Μικρότερο Td είχαν οι κλώνοι από ζιζάνια στα Λεχώνια (7,8) και μεγαλύτερο οι κλώνοι 

από ζιζάνια στην Κατερίνη (9,1) (Πίνακας 2).

Η μέση τιμή του rm στους κλώνους από ζιζάνια στα Λεχώνια (0,2838) ήταν 

σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή που παρατηρήθηκε στους κλώνους από τις άλλες 

περιοχές. Η χαμηλότερη τιμή rm παρατηρήθηκε στους κλώνους που συλλέχθηκαν από 

ζιζάνια στην Κατερίνη (0,2463) (Πίνακας 2).

Οι κλώνοι από ζιζάνια στα Λεχώνια είχαν σημαντικά μεγαλύτερες μέσες τιμές 

αριθμού απογόνων ανά ημέρα και συνολικού αριθμού απογόνων από τους κλώνους 

από την Κατερίνη (Πίνακας 3). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς τη 

διάρκεια ζωής των αφίδων από κάθε περιοχή (Πίνακας 4). Σημαντική επίδραση του 

παράγοντα «κλώνος» παρατηρήθηκε στις παραμέτρους Td, rm, αριθμός απόγονων
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ανά ημέρα και συνολικός αριθμός απογόνων.

Στον Πίνακα 6 δίδονται τα αποτελέσματα της Nested Anova για την επίδραση των 

παραγόντων «περιοχή-ξενιστής προέλευσης», «κλώνος», στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των κλώνων.

Από τον έλεγχο X2 των δεδομένων παρατηρήθηκε ότι η νυμφική θνησιμότητα των 

αφίδων που συλλέχθηκαν από ζιζάνια και ροδακινιά από τα Λεχώνια ήταν σημαντικά 

μικρότερη από αυτή των κλώνων από την Κατερίνη. Την μικρότερη νυμφική 

θνησιμότητα είχαν οι κλώνοι από τα ζιζάνια στα Λεχώνια (16,3%) και την μεγαλύτερη οι 

κλώνοι από τα ζιζάνια στην Κατερίνη (32,8%) (Πίνακας 4).

Γ) Αύξηση και ανάπτυξη αφίδων στο λάχανο

Ο παράγοντας «περιοχή-ξενιστής προέλευσης» δεν έδωσε τις ίδιες σημαντικές 

διαφορές που παρατηρήθηκαν κατά την εκτροφή των κλώνων σε καπνό και πιπεριά.

Οι κλώνοι που συλλέχθηκαν από ζιζάνια στην Καρδίτσα είχαν σημαντικά 

μεγαλύτερες τιμές βάρους (177,3 pgr.), rm, (0,1878) αριθμού απογόνων ανά ημέρα (0,68) 

και συνολικού αριθμού απογόνων (17,3) από τους κλώνους που συλλέχθηκαν από τις 

άλλες περιοχές (Πίνακας 1).

Οι κλώνοι από ζιζάνια και ροδακινιά στα Λεχώνια είχαν τις μικρότερες μέσες τιμές 

Td, rm, αριθμού απογόνων ανά ημέρα και συνολικού αριθμού απογόνων που 

παρατηρήθηκαν, χωρίς όμως να διαφέρουν σημαντικά από τις αντίστοιχες τιμές των 

κλώνων από την Κατερίνη (Πίνακες 2, 3). Οι κλώνοι από ροδακινιά στα Λεχώνια 

παρουσίασαν την μεγαλύτερη νυμφική θνησιμότητα (67,5%) και οι κλώνοι από την 

Καρδίτσα την μικρότερη (38,9%) (Πίνακας 4).

Ο παράγοντας «κλώνος» είχε σημαντική επίδραση σε όλες τις δημογραφικές 

παραμέτρους που μελετήθηκαν.

Στον Πίνακα 7 δίδονται τα αποτελέσματα της Nested Anova για την επίδραση των 

παραγόντων «περιοχή-ξενιστής προέλευσης», «κλώνος» στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των κλώνων.
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Πίνακας 1. Βάρος (ενήλικων άπτερων παρθενογενετικών αφίδων) κλώνων (Ν) Myzus 
persiccie που συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές και ξενιστές και εκτράφηκαν για μια 
γενιά σε φυτά καπνού, πιπεριάς και λάχανου σε 20°C και Φ16:Σ8 (σε παρένθεση τυπικό 
σφάλμα).

Περιοχή και ξενιστής 
προέλευσης

Ν

Καπνός Πιπεριά Λάχανο

Βάρος (pgr.)

Λεχώνια, ζιζάνια 4 253,4Α 276,6Α 168,5Α
(2,6) (3,5) (3,3)

Λεχώνια, ροδακινιά 4 239,9Β 258,6Β 163,9ΑΒ
(2,9) (3,4) (2,7)

Κατερίνη, ζιζάνια 3 290,5C 241,7C 160,3 ΑΒ
(3,6) (3,7) (3,8)

Κατερίνη, ροδακινιά 4 288,3C 255,6Β 157,6Β
(4,3) (2,8) (2,5)

Καρδίτσα, ζιζάνια 3 313,7D 270,2Α 177,3C
(7,0) (5,1) (5,1)

Μέσες τιμές που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα σε κάθε στήλη διαφέρουν σημαντικά για 
Ρ<0,05.

Πίνακας 2. Χρόνος από τη γέννηση έως τη παραγωγή του πρώτου απόγονου (Td) και 
ενδογενής ρυθμός αύξησης (rm), κλώνων (Ν) Myzus persiccie που συλλέχθηκαν από 
διάφορες περιοχές και ξενιστές και εκτράφηκαν για μία και δύο γενιές σε φυτά καπνού, 
πιπεριάς και μία γενιά σε φυτά λάχανου σε 20°C και Φ16:Σ8 (σε παρένθεση τυπικό 
σφάλμα).

Περιοχή και 
ξενιστής 

προέλευσης Ν

Καπνός Πιπεριά Λάχανο Καπνός Πιπεριά Λάχανο

Td rm

Λεχώνια, 4 9.7Α 7.8Α 10.8Α 0.2439Α 0.2838Α 0.1685Α
ζιζάνια (0.1) (0.1) (0.2) (0.0032) (0,0031) (0.005)

Λεχώνια. 4 ΙΟ,ΟΒ 8.6Β 10.8Β 0.2286Β 0.2600BC 0.165 ΙΑ
ροδακινιά (0.1) (0.1) (0.1) (0.0029) (0.0033) (0,004)

Κατερίνη, 3 8.6C 9,1C 11.1 Λ 0.2828C 0.2463D 0.1719Α
ζιζάνια (0,1) (0,1) (0.1) (0.0033) (0.0042) (0,003)

Κατερίνη, 4 9.0D 8.9C 10.8Α 0.2689D 0.2528CD 0.1851Α
ροδακινιά (0.1) (0.1) (0,1) (0.0021) (0,0032) (0,004)

Καρδίτσα. 3 8.5C 8.7BD 10,9Α 0.2834C 0.2644Β 0.1878Β
ζιζάνια (0,1) (0,1) (0,2) (0.0034) (0,0037) (0.004)

Σε κάθε κλώνο εξετάσθηκαν' 12 άπτερα θηλυκά. Μέσες τιμές που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα 
σε κάθε στήλη διαφέρουν σημαντικά για Ρ<0,05.
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Πίνακας 3. Απόγονοι ανά ημέρα και σύνολο απογόνων, κλώνων (Ν) Myzuspersicae που 
συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές και ξενιστές και εκτράφηκαν για μία και δύο γενιές 
σε φυτά καπνού, πιπεριάς και μία γενιά σε φυτά λάχανου σε 20°C και Φ16:Σ8 (σε 
παρένθεση τυπικό σφάλμα).

Περιοχή και 
ξενιστής 

προέλευσης
Ν

Καπνός Πιπεριά Λάχανο Καπνός Πιπεριά Λάχανο

Απόγονοι ανά ημέρα Σύνολο απογόνων

Λεχώνια. 4 1.29Α 1.37ΑΒ 0.54Α 33.3Α 36.0Α 13.0 A
ζιζάνια (0.04) (0.04) (0,03) (1,3) (1-4) (0.8)

Λεχώνια, 4 1.15Β 1.26CD 0.56Α 28.9Β 34.2ΑΒ 14.1Α
ροδακινιά (0,03) (0.04) (0,03) (1,1) (1.5) (0.8)

Κατερίνη, 3 1.68C 1.23C 0.59Α 45.5C 32.3Β 14.6Α
ζιζάνια (0.05) (0.05) (0.02) (1,6) (1,4) (0.7

Κατερίνη, 4 1.58C 1.25C 0.60Α 44.5C 32.1Β 14.5Α
ροδακινιά (0,03) (0,04) (0,03) (1,2) (1,1) (0,7)

Καρδίτσα, 3 1.64C 1,37Β 0.68Β 45.5C 37.7Α 17.3Β
ζιζάνια (0.05) (0,04) (0,03) (1,7) (1.4) (0.9)

Σε κάθε κλώνο εξετάσθηκαν 12 άπτερα θηλυκά. Μέσες τιμές που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα 
σε κάθε στήλη διαφέρουν σημαντικά για Ρ<0,05.

Πίνακας 4. Διάρκεια ζωής και νυμφική θνησιμότητα, κλώνων (Ν) Myzus persicae που 
συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές και ξενιστές και εκτράφηκαν για μία και δύο γενιές 
σε φυτά καπνού, πιπεριάς και μία γενιά σε φυτά λάχανου σε 20°C και Φ16:Σ8 (σε 
παρένθεση τυπικό σφάλμα).

Περιοχή και 
ξενιστής 

προέλευσης

Καπνός Πιπεριά Λάχανο Καπνός Πιπεριά Λάχανο

Ν Διάρκεια ζωής Θνησιμότητα

Λεχώνια,
ζιζάνια

4 25.9ΑΒ
(0,5)

26.0ΑΒ
(0.5)

24.0Α
(0.4)

30.0Α 16,3Α 48.3ΑΒ

Λεχώνια.
ροδακινιά

4 25.0Α
(0,4)

26.6ΑΒ
(0,5)

24.9Α
(0.4)

25.8ΑΒ 17.5ΑΒ 67.5Α

Κατερίνη.
ζιζάνια

3 27.1BC
(0.5)

26.1ΑΒ
(0.5)

24,8Α
(0.5)

21.1ΑΒ 32.8C 46.7ΑΒ

Κατερίνη.
ροδακινιά

4 28.1C 
(0.4)

25.8Α
(0.4)

24,2Α
(0,5)

18.3Β 24.6BC 52,5ΑΒ

Καρδίτσα.
ζιζάνια

3 27.7C
(0.6)

27.4Β
(0.6)

24.8Α
(0.4)

17.8Β 22.2ABC 38.9Β

Σε κάθε κλώνο εξετάσθηκαν 12 άπτερα θηλυκά. Μέσες τιμές και ποσοστά που ακολουθούνται από 
διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά για Ρ<0,05.
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Λ) Επίδραση της παρθενσγενετικής γενιάς στα όημογραφικά χαρακτηριστικά των 

κλώνων

Η απόδοση των κλώνων κατά την δεύτερη γενιά εκτροφής σε καπνό και πιπεριά 

ήταν καλύτερη. Στους περισσότερους κλώνους παρατηρήθηκε μικρότερο Td, 

μεγαλύτερο rm, καλύτερο αναπαραγωγικό δυναμικό και μικρότερη θνησιμότητα.

Η Nested ανάλυση των δεδομένων έδειξε σημαντική επίδραση του παράγοντα 

«γενιά» σε μερικές από τις παραμέτρους που εξετάσθηκαν. Συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση στις παραμέτρους Td, rm, κατά την εκτροφή των 

κλώνων για μία και δύο γενιές στον καπνό (Πίνακας 5). Επίσης, σημαντική επίδραση 

παρατηρήθηκε στις παραμέτρους Td, rm, αριθμός απόγονων ανά ημέρα και συνολικό 

αριθμό απογόνων κατά την εκτροφή των κλώνων για μία και δύο γενιές στην πιπεριά 

(Πίνακας 6).

Ε) Επίδραση φυτού-ξενιστή στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των κλώνων

Στις περισσότερες περιπτώσεις το φυτό ξενιστής είχε σημαντική επίδραση στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των κλώνων.

Στην πρώτη γενιά εκτροφής, οι κλώνοι από τα Λεχώνια είχαν καλύτερη αύξηση, 

ανάπτυξη στην πιπεριά από ότι στον καπνό. Πέντε κλώνοι από τα Λεχώνια είχαν 

σημαντικά μεγαλύτερο βάρος όταν οι αφίδες εκτράφηκαν στην πιπεριά (Πίνακας 8). Σε 

όλους τους κλώνους από τα Λεχώνια η παράμετρος Td ήταν σημαντικά μικρότερη και η 

παράμετρος rm σημαντικά μεγαλύτερη όταν οι αφίδες εκτράφηκαν στην πιπεριά. Ο 

αριθμός απογόνων ανά ημέρα κα ο συνολικός αριθμός απογόνων των κλώνων από τα 

Λεχώνια στις περισσότερες περιπτώσεις είχαν υψηλότερες τιμές αλλά οι διαφορές δεν 

ήταν πάντα σημαντικές. Οι διαφορές ως προς την διάρκεια ζωής των κλώνων από τα 

Λεχώνια δεν ήταν σημαντικές όταν εκτράφηκαν στον καπνό και την πυιεριά. Οι κλώνοι 

από τα Λεχώνια είχαν μικρότερη νυμφική θνησιμότητα όταν εκτράφηκαν στην πιπεριά 

αλλά οι διαφορές ως προς την θνησιμότητα των κλώνων στον καπνό δεν ήταν πάντα 

σημαντικές (Πίνακες 9, 10). Το αντίθετο παρατηρήθηκε στους κλώνους από την 

Κατερίνη και την Καρδίτσα που είχαν καλύτερη αύξηση, ανάπτυξη στον καπνό από ότι 

στην πιπεριά. Σχεδόν όλοι οι κλώνοι είχαν σημαντικά μεγαλύτερες τιμές βάρους όταν 

εκτράφηκαν σε καπνό (Πίνακας 8). Ωστόσο, σημαντικές διαφορές στο Td βρέθηκαν σε
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λιγότερους κλώνους. Επίσης, σχεδόν όλοι οι κλώνοι είχαν σημαντικά μεγαλύτερες τιμές 

rm., αριθμού απογόνων ανά ημέρα και συνολικού αριθμού απογόνων όταν εκτράφηκαν σε 

καπνό. Οι κλώνοι από την Κατερίνη και την Καρδίτσα είχαν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

και μικρότερη νυμφική θνησιμότητα όταν εκτράφηκαν στον καπνό αλλά οι διαφορές ως 

προς την θνησιμότητα των κλώνων στην πιπεριά δεν ήταν πάντα σημαντικές (Πίνακες 9, 

10).

Το ίδιο πρότυπο παρατηρήθηκε και στη δεύτερη γενιά εκτροφής. Οι κλώνοι από τα 

Λεχώνια παρουσίασαν σημαντικά καλύτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά στην πιπεριά 

από ότι στον καπνό. Ιδιαίτερα ο rm, ο αριθμός απογόνων ανά ημέρα και ο συνολικός 

αριθμός απογόνων ήταν σημαντικά μεγαλύτεροι σχεδόν σε όλους τους κλώνους όταν 

εκτράφηκαν στην πιπεριά από ότι στον καπνό. Επίσης, οι κλώνοι από την Κατερίνη και 

την Καρδίτσα είχαν σημαντικά καλύτερα δημογραφικά χαρακτηριστικά στον καπνό από 

ότι στην πιπεριά (Πίνακες 11, 12).

Στο λάχανο η αύξηση, ανάπτυξη των κλώνων κατά την πρώτη γενιά εκτροφής ήταν 

χαμηλή. Το βάρος των κλώνων που εκτράφηκαν για μία γενιά σε λάχανο ήταν σημαντικά 

μικρότερο από αυτό που παρατηρήθηκε όταν οι κλώνοι εκτράφηκαν σε καπνό και πιπεριά 

(Πίνακας 8). To Td ήταν σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που παρατηρήθηκε 

στον καπνό και την πιπεριά. Ο rm, ο αριθμός απογόνων ανά ημέρα , ο συνολικός αριθμός 

απογόνων των κλώνων είχαν σημαντικά μικρότερες τιμές από τις αντίστοιχες τιμές που 

παρατηρήθηκαν στον καπνό και την πιπεριά. Λιγότερες σημαντικές διαφορές υπήρχαν 

ως προς την διάρκεια ζωής των κλώνων στο λάχανο σε σχέση με την διάρκεια ζωής που 

παρατηρήθηκε στους άλλους ξενιστές. Επίσης, η νυμφική θνησιμότητα των κλώνων όταν 

εκτράφηκαν στο λάχανο ήταν μεγαλύτερη από αυτήν που παρατηρήθηκε όταν οι κλώνοι 

εκτράφηκαν στον καπνό και την πιπεριά αλλά οι διαφορές δεν ήταν πάντα σημαντικές 

(Πίνακες 9, 10).
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Πίνακας 8. Βάρος (ενήλικων άπτερων παρθενογενετικών αφίδων) κλώνων Μ 
persiccie που εκτράφηκαν για μια γενιά σε φυτά καπνού, πιπεριάς και λάχανου σε 
20°C και Φ16:Σ8 (σε παρένθεση τυπικό σφάλμα).

Κλώνοι Βάρος(μγρ,)

Καπνός Πιπεριά Λάχανο

LW1 255A 275 B 162C
(4,8) (6,40) (8,5)

LW2 251A 283B 165C
(2,3) (5,3) (6,0)

LW3 256A 270A 173B
(7,0) (9,4) (5,7)

LW4 253A 279B 175C
(6,2) (6,8) (6,0)

LP1 239A 25 8 B 157C
(5,3) (6,9) (3,9)

LP2 236A 254A 157B
(5,9) (7,4) (6,3)

LP3 243A 254A 168B
(5,1) (6,9) (4,6)

LP4 242A 270B 175C
6,8) (5,6) (5,5)

KatWl 286A 253B 166C
(4,9) (7,7) (8,0)

KatW2 290A 24 IB 163C
(6,8) (5,8) (6,2)

KatW3 296A 232B 153C
(6,9) (4,9) (5,2)

KatPl 270A 257A 145B
(7,1) (5,2) (3,6)

KatP2 297 A 26 IB 161C
(6,8) (6,2) (6,4)

KatP3 294A 255B 160C
(11,3) (6,0) (3,9)

KatP4 293A 25 IB 166C
(7,3) (5,2) (4,6)

KarWl 294A 246B 157C
(9,3) (3,7) (5,2)

KarW2 281A 258B 155C
(7,6) (7,5) (4,5)

KarW3 366A 307B 221C
(9,7) (8,2) (7,2)

Μέσες τιμές με διαφορετικό γράμμα σε κάθε γραμμή, διαφέρουν σημαντικά για Ρ<0,05 σύμφωνα με 
το κριτήριο Duncan. LW1-4 και LP1-4: κλώνοι από ζιζάνια και ροδακινιά από τα Λεχώνια 
Μαγνησίας, KatWl-3 και KatPl-4 κλώνοι από ζιζάνια και ροδακινιά από την Κατερίνη, KarWl-3: 
κλώνοι από ζιζάνια από την Καρδίτσα
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Πίνακας 9 Χρόνος από τη γέννηση έως τη παραγωγή του πρώτου απογόνου (Td), 
ενδογενής ρυθμός αύξησης (rm), και απόγονοι ανά ημέρα κλώνων Μ. persicae που 
εκτράφηκαν για μια γενιά σε φυτά καπνού, πιπεριάς και λάχανου σε 20°C και
Φ16:Σ8 (σε παρένθεση τυπικό σφάλμα).

Κλώνοι Td rm Απόγονοι ανά ημέρα

Καπνός Πιπεριά Λάχανο Καπνός Πυιεριά Λάχανο Καπνός Πιπεριά Λάχανο

LW1 10.6A 7.3B 10.8A 0.2201A 0.3016B 0.1759C 1.1 A 1.4B 0.6C
(0,3) (0.1) (0.2) (0.0056) (0.0063) (0.0090) (0,1) (0.1) (0,1)

LW2 10.6A 7.8B 11.5C 0.2298A 0.2682B 0.1657C 1,3Α 1.1A 0,6B
(0,1) (0,3) (0,3) (0.0040) (0.0071) (0,0097) (0.1) (0,1) (0.1)

LW3 10,3A 8,4bB 9.9C 0.2289A 0.2535B 0.1826C 1.2Α 1.1A 0.5B
(0,3) (0,1) (0,3) (0.0067) (0.0056) (0.0103) (0,1) (0.0) (0,1)

LW4 10.0A 8.0B 10.8C 0.2410A 0.2656B 0.1496C 1.4 A 1,2 A 0.4B
(0,0) (0,1) (0,2) (0.0043) (0,0060) (0,0079) (0,1) (0,1) (0.1)

LP1 9.8A 8.3B 11.9C 0,2163A 0.2476B 0.1526C 1.0 A 1.1A 0.5B
(0,3) (0,1) (0.2) (0.0107) (0.0062) (0,0062) (0.1) (0,1) (0,0)

LP2 10.4A 8.8B 11.1C 0.2056A 0.2453B 0.1536C 0.9Α 1.1B 0.5C
(0,2) (0.1) (0,1) (0,0065) (0,0058) (0,0051) (0,1) (0,1) (0.0)

LP3 10.8A 9,0B 11,3 A 0.2069A 0.2368B 0,1687C 0.9Α 1.0 A 0.6B
(0,2) (0.2) (0.2) (0,0084) (0.0061) (0,0091) (0,1) (0,1) (0.1)

LP4 10.3A 8,3B 11.2C 0,2312A 0.2875B 0,1853C 1,2 A 1.5B 0.7C
(0,3) (0,1) (0.3) (0.0058) (0,0059) (0.0056) (0,1) (0.1) (0.0)

KatWl 10.8A 9.3B 11,3C 0.2948A 0.2448B 0.1639C 1.8A 1.3B 0.5C
(0.1) (0,1) (0.2) (0.0056) (0.0071) (0.0075) (0.1) (0,1) (0,0)

KatW2 9.5A 10.2A 10.8B 0.2598A 0.2065B 0.1735C 1,6 A 0.9B 0.6C
(0,2) (0,3) (0,2) (0,0077) (0.0055) (0,0057) (0,1) (0.1) (0,0)

KatW3 8.6A 9.0A 11.0B 0.2690A 0.2500B 0.1783B 1.4A 1.2B 0.6C
(0,2) (0,4) (0.0) (0.0077) (0.0111) (0.0036) (0,1) (0,1) (0,0)

KatPl 9.1A 9.3A 10.3B 0.2713A 0.2496B 0.1835C 1.7A 1,3B 0.6C
(0,1) (0,3) (0,2) (0.0075) (0.0082) (0.0058) (0,1) (0,1) (0.1)

KatP2 8.8A 8.8A 11.IB 0.2743A 0,2512B 0.1439C 1.5A 1.2B 0.4C
(0,2) (0,2) (0.3) (0.0054) (0,0076) (0.0075) (0,1) (0,1) (0,0)

KatP3 9.5A 9.5A 10.6B 0.2532A 0.2146B 0.1891C 1.4 A 0.9B 0.7C
(0,1) (0,3) (0,2) (0.0060) (0.0099) (0.0055) (0.1) (0,1) (0.0)

KatP4 9,3A 9,1 A 11.3B 0.2605A 0.2308B 0.1839C 1.6 A 1.1B 0.7C
(0,2) (0.1) (0,1) (0.0038) (0.0066) (0,0058) (0,1) (0,1) (0,0)

KarWl 8.8A 9.4A 11.IB 0.27.34A 0,23 76B 0,1711C 1.6A 1,3B 0.6C
(0,2) (0,1) (0.3) (0.0080) (0.0074) (0.0061) (0.1) (0.1) (0.1)

KarW2 8.8A 8.A 10.8B 0.2638A 0.2543A 0.1961B 1.4A 1. IB 0.8C
(0,1) (0,23) (0,2) (0,0097) (0.0083) (0.0049) (0,1) (0.1) (0.0)

KarW3 8.0A 8.7B 10.8C 0.3096A 0,263 IB 0.1961C 1.7A 1,3B 0.7C
(0,0) (0,1) (0,2) (0.0073) (0.0070) (0.0049) (0,2) (0,1) (0,1)

Σε κάθε κλώνο ξεχωριστά έγινε σύγκριση των δημσγραφικών παραμέτρων μεταξύ των τριών ξενιστών 
που εκτράφηκαν οι αφίδες. Μέσες τιμές που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα σε κάθε 
γραμμή διαφέρουν σημαντικά για Ρ<0,05 σύμφωνα με το κριτήριο Duncan. LW1-4 και LP1-4: 
κλώνοι από ζιζάνια και ροδακινιά από τα Λεχώνια Μαγνησίας. KatWl-3 και KatPl-4 κλώνοι από 
ζιζάνια και ροδακινιά από την Κατερίνη, KarWl-3: κλώνοι από ζιζάνια από την Καρδίτσα.
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Πίνακας 10. Σύνολο απογόνων, διάρκεια ζωής και νυμφική θνησιμότητα κλώνων Μ 
persicae που εκτράφηκαν για μια γενιά σε φυτά καπνού, πιπεριάς και λάχανου σε 
20°C και Φ16:Σ8 (σε παρένθεση τυπικό σφάλμα).

Κλώνοι Σύνολο απογόνων Διάρκεια ζωής Θνησιμότητα

Καπνός Πιπεριά Λάχανο Καπνός Πιπεριά Λάχανο Καπνός Πιπεριά Λάχανο

LW1 32,3A 
(1,5)

LW2 33,3A 
(2,1)

LW3 32.4A
(2,6)

LW4 34,3A
(2,3)

LP1 24,2A 
(2,5)

LP2 21,6A
(2,1)

LP3 23,1A 
(2.0)

LP4 31,3A 
(1.7)

KatWl 46.8A
(2.8)

KatW2 46.8A
(3,2)

KatW3 39,6A 
(2,8)

KatPl 48,0A
(3,3)

KatP2 46.8A
(3,1)

KatP3 38.4A
(2,4)

KatP4 45.4A
(4.0)

KarWl 45.3A
(2.9)

KarW2 38,3A
(2.7)

KarW3 47,3A
(4.4)

41,5B 14.4C
(3.7) (1,5)

28.4A 14.8B
(2,6) (1,7)

26.3A 13.2B
(2,1) (1,6)

30,5A 9.7B
(2.0) (1,3)

27,1 A 12,3B
(2,9) (1,2)

27,3A 10.8B
(3,0) (1,0)

25.8A 15.IB
(3,6) (1,9)

49.8B 18.3C
(5,1) (1,7)

33,IB 14.2C
(3,2) (1,8)

23.8B 14.4C
(2,2) (1,0)

31.9B 15.3C
(2,7) (0.6)

35,9B 13,8C
(4.0) (1.2)
31,3B 9.8C
(2.6) (1,2)

25,IB 15.7C
(3.3) (1,2)

28,6B 18.8C
(2.8) (1.1)
34,8B 14.6C
(4.5) (1,5)

29,4B 19,8C
(3.4) (1,3)

40,6 17.7B
(3.5) (1-6)

28.8A 28.6A
(1,1) (1.3)
26.3A 25.4A
(1,3) (1,5)

28.0A 25,0A
(91,6) d.O)
25.6A 26.3A
(1,6) (0.7)

24,8A 24.0A
(0,9) (1,0)

23.4A 24,1 A
(1,1) 0,6)
24,4A 25,0A
(0.6) (1-2)

25.9A 31.8B
(U) (1.4)

26,7A 24.9A
(U) (1,3)

29.5A 25.8B
(1,2) (1.4)

28,1A 27.0A
(1.1) (U)
28,9 26.6
(1-1) (1,2)

31.8A 26.2B
(0,9) (1,2)

27.3A 26.9A
(0.9) (1,6)

28.3A 26.2A
(U) (1.6)

27.9A 26.2AB
(U) (1.6)

27.0A 25,5A
(0.9) (1.5)

27.8AB 29.8A
(1.6) (1.5)

24,3 B 
(0.8)

30.0AB

25.2A
(0.7)

33,3A

24.1A 
(0.8)

43,3AB

22.6B
(0,5)

30,0AB

26.3A
(0,8)

40.0A

23,1A 
(0.4)

23.3A

24.8A
(0,9)

23,3A

25,3A 
(0.8)

30.0AB

26,1 A 
(0.9)

26,7A

24.5C
(0,6)

26.7A

23.9B
(0.6)

16.7A

22,3
(0.4)

23.3A

25.7B
(1,4)

26.7A

23.9B
(0,7)

20.0A

25.6A
(0.5)

16.7A

24. IB 
(0.7)

20.0A

25,1A 
(0,6)

23,3A

25,IB 
(0,6)

20.0A

20,0A 53,3B*

23.3A 43,3A

16.7A 50,0B

10,0 A 46.7B

26,7A 56.7A

16.7A 93.3B

26.7AB 60.0B

16.7A 60.0B

36.7A 46.7 A

40.0A 46.7A

36,7A 46.7A

30,0AB 60.0B

23,3A 4.3,3A

40.0A 46.7A

26.7AB 60.0B

20.0A 33,3A

30,0AB 60,0B

23.3A 23,3A

Σε κάθε κλώνο ξεχωριστά έγινε σύγκριση των δημογραφικών παραμέτρων μεταξύ των τριών ξενιστών 
που εκτράφηκαν οι αφίδες. Μέσες τιμές και ποσοστά που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα σε 
κάθε γραμμή διαφέρουν σημαντικά για Ρ<0,05 (*ρ<0.07) σύμφωνα με το κριτήριο Duncan και τον 
έλεγχο X2. LW1-4 και LP1-4: κλώνοι από ζιζάνια και ροδακινιά από τα Λεχώνια Μαγνησίας, KatWl- 
3 και KatPl-4 κλώνοι από ζιζάνια και ροδακινιά από την Κατερίνη. KarWl-3: κλώνοι από ζιζάνια από 
την Καρδίτσα.
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Πίνακας 11. Χρόνος από τη γέννηση έως τη παραγωγή του πρώτου απόγονου (Td), 
ενδογενής ρυθμός αύξησης (rm), σύνολο απογόνων και ποσοστό νυμφικής 
θνησιμότητας κλώνων (Ν) κλώνων Μ. persiccie που εκτράφηκαν για δυο γενιές σε 
φυτά καπνού και πιπεριάς σε 20°C και Φ16:Σ8 (σε παρένθεση τυπικό σφάλμα).
Κλώνοι Td rm Απόγονοι ανά 

ημέρα
Σύνολο απογόνων

Καπί'ός Πιπεριά Καπνός Πιπεριά Καπνός Πιπεριά Καπνός Πιπεριά

LW1 8.6A 7.5B 0.2722A 0.3127B 1.4 A* 1.8B 30.9A 48.6B
(0,2) (0,1) (0.0113) (0,0090) (0.2) (0,1) (4,7) (6,3)

LW2 9.5A 7.5B 0.2446A 0.2973B 1,3 A 1,6B 3 3.4 A 41.6A
(0,2) (0,1) (0,0091) (0,0093) (0-1) (0.1) (4.6) (3,0)

LW3 8.9A 8,2B 0.2718A 0,2806A 1.5A 1,3A 40.3 A 30,2A
(0,2) (0,1) (0.0087) (0,0050) (0,2) (0.1) (6,0) (1,9)

LW4 9,3 A 7.8B 0.2426A 0.2914B Ι,ΙΑ 1.5B 29.3A 41.IB
(0.2) (0-1) (0,0088) (0,0081) (0.1) (0.1) (3.4) (3.4)

LP1 9,3A 8.8A 0.2431 A 0,2657B 1.3A 1,4 A 34.6A 3 7,2 A
(0.2) (0,1) (0.0070) (0.0079) (0.1) (0.1) (4.5) (3.6)

LP2 9.8A 8.7B 0.2456A 0,2554A 1.3A 1,2B 33.5A 33.8A
(0.1) (0,1) (0,0019) (0.0068) (0,0) (0.1) (1,9) (2.7)

LP3 9.8A 8.8B 0,2410A 0,2375A 1.3A 1.0B 31.5A 27.1 A
(0,1) (0,2) (0,0047) (0,0036) (0,1) (0,0) (2,5) (2.9)

LP4 9.8A 7.8B 0.2386A 0.3043B 1.3A 1.7B 32,1A 45.7B
(0.3) (0,2) (0,0098) (0,0103) (0,1) (0,1) (3,5) (2J)

KatWl 8.3A 8.1 A 0.2935A 0.2656B 1,6 A 1,5A 41.2A 38.2A
(0.1) (0,1) (0.0050) (0,0087) (0,1) (0.1) (3,1) (3.2)

KalW2 8.6A 9.0B 0.2740A 0.2416B 1,6 A 1,1B 39,7A 28.6B
(0,2) (0,0) (0,0062) (0,0100) (0.1) (0.1) (3,7) (3,6)

KatW3 8,4aA 8.9A 0,3057A 0,2694B 2,1A 1.4B 58.4A 38.2B
(0,2) (0.23) (0,0088) (0.0085) (0,2) (0,1) (4.7) (3,4)

KatPl 9.0A 8.9A 0.2732A 0.2699A 1.6 A 1.4 A 39.1A 33.4B*
(0,0) (0.1) (0,0036) (0,0078) (0-1) (0,1) (91,6) (2,6)

KatP2 8.0A 8.4B 0.2970A 0.2714B 2.0A 1.3B 58.7A 35.3B
(0.0) (0.1) (0.0039) (0,0059) (0.1) (0.0) (4.3) (2.3)

KatP3 8.9A 8,0B 0.2582A 0.2661 A 1.4A 1.2B 36.7A 29.7B
(0.1) (0,0) (0.0028) (0.0066) (0.1) (0.1) (1,4) (2.2)

KatP4 9.2A 9.3A 0.2635A 0.2689A 1.6 A 1.5 42.7A 37.6A
(0,2) (0,1) (0,0029) (0,0063) (0.1) (0,1) (2,7) (2,4)

KarWl 8.4A 8.9A 0.2732A 0.2563B 1.5 A 1.5A 39.4A 44,1 A
(0.2) (0,1) (0,0034) (0.0057) (0,0) (0.1) (2,3) (2,6)

KarW2 8.8A 8.2B 0.2735A 0,2833A 1,6 A 1.5A 40.2A 35.7A
(0.1) (0,1) (0.0062) (0.0096) (0.1) (0.1) (2,3) (2,5)

KarW3 8,0A 8.2A 0,3067A 0,2916A 2,0A 1.4B 62.7A 41.8B
(0-0) (0.1) (0,0050) (0.0072) (0.2) (0.1) (5.4) (2,3)

Η σύγκριση των δημογραφικών παραμέτρων έγινε σε κάθε κλώνο ξεχωριστά μεταξύ των δυο ξενιστών 
που εκτράφηκαν. Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα σε κάθε γραμμή 
διαφέρουν σημαντικά για ρ<0.05 (* ρ<0,07) με το κριτήριο Τ. LW1-4 και LP1-4: κλώνοι από ζιζάνια 
και ροδακινιά από τα Αεχώνια Μαγνησίας, KatWl-3 και KatPl-4 κλώνοι από ζιζάνια και ροδακινιά 
από την Κατερίνη, KarWl-3: κλώνοι από ζιζάνια από την Καρδίτσα.
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Πίνακας 12. Διάρκεια ζωής, ποσοστό θνησιμότητας κλώνων Μ. persiccie που 
εκτράφηκαν για δύο γενιές σε φυτά καπνού, πιπεριάς σε 20°C και Φ16:Σ8 (σε 
παρένθεση τυπικό σφάλμα).

Κλώνοι Διάρκεια ζωής Θνησιμότητα

Καπνός Πιπεριά Καπνός Πιπεριά

LW1 21,3A 26,1Β 26,7Α 13,3Α
(0,8) (2.6)

LW2 25.4A 25.5Α 23.3Α 20,0Α
(0,9) (0,8)

LW3 26.2A 23.3Α 30.0Α 16.7Α
(1,7) (1,0)

LW4 26.4A 28, ΙΑ 23.3Α 10.0 A
(1.4) (1.5)

LP1 26.8A 25.9Α 26.7Α Ο,ΟΒ
(2,0) (1,1)

LP2 25.5A* 28.1Β 20.0Α 10.0Α
(1,1) (1.2)

LP3 24,3A 25.8Α 23.3Α 23,3Α
(0.7) (1-8)

LP4 25.ΙΑ 28. ΙΑ 20.0Α 20.0Α
(1,4) (1.9)

KatWl 25,4Α 26.3Α 26,7Α 23,3Α
(0.9) (1,2)

KatW2 24.7Α 25,5Α 16.7Α 23,3Α
(1,1) (0,7)

KatW3 28.2Α 27.2Α 13.3Α 36.7Α
(1,5) (1,1)

KatPl 25.2Α 23.6Α 13,3Α 23,3Α
(0,9) (1,2)

KatP2 29.4Α 26,5Α 16,7Α 23,3Α
(1,7) (1,7)

KatP3 26.8Α 24.7Α 20.0Α 16.7Α
(1,4) (0,8)

KatP4 27,ΙΑ 25.6Β 10.0Α 13,3Α
(0,9) (0,3)

KarWl 26.9Α* 30.4Β 16.7Α 20.0Α
(1,3) (1.5)

KarW2 25.5Α 23,9 A 16,7Α 23.3Α
(1,1) (1.0)

KarW3 31.ΙΑ 28.5Α 10.0Α 16.7Α
(2,2) (1,3)

Η σύγκριση των δημογραφικών παραμέτρων έγινε σε κάθε κλώνο ξεχωριστά μεταξύ των δυο 
ξενιστών που εκτράφηκαν. Μέσοι όροι και ποσοστά που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα σε 
κάθε γραμμή διαφέρουν σημαντικά για ρ<0,05 (* ρ<0,07) με το κριτήριο Τ και τον έλεγχο X2, 
αντίστοιχα. LW1-4 και LP1-4: κλώνοι από ζιζάνια και ροδακινιά από τα Λεχώνια Μαγνησίας. 
KatWl-3 και KatPl-4 κλώνοι από ζιζάνια και ροδακινιά από την Κατερίνη, KarWl-3: κλώνοι από 
ζιζάνια από την Καρδίτσα.
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ΣΤ) Επιλογή ξενιστή από άπτερα θηλυκά

Ο έλεγχος X2 των δεδομένων του πειράματος επιλογής ανέδειξε σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των περιοχών ως προς το ποσοστό των αφίδων που επέλεξαν καπνό ή 

πιπεριά. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε και ένα μικρό ποσοστό αφίδων που δεν επέλεξαν 

κανέναν ξενιστή. Οι κλώνοι από τα Λεχώνια επέλεγαν περισσότερο την πιπεριά ενώ οι 

κλώνοι από την Κατερίνη και την Καρδίτσα επέλεγαν περισσότερο τον καπνό (Εικόνα 2). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό άπτερων θηλυκών που επέλεξαν πιπεριά παρατηρήθηκε στις 

αφίδες που συλλέχθηκαν από ζιζάνια (53,0%) και ροδακινιά από τα Λεχώνια (42,5%). 

Αντίθετα, το ποσοστό των αφίδων από τα Λεχώνια που επέλεξαν καπνό (26,5-29,0%) 

ήταν σημαντικά μικρότερο από το ποσοστό που παρατηρήθηκε στις αφίδες από τις άλλες 

περιοχές. Στις αφίδες που συλλέχθηκαν από ζιζάνια και ροδακινιά της Κατερίνης το 

ποσοστό που επέλεξε καπνό ήταν 42,7%, 41,5%, αντίστοιχα. Στις αφίδες από τη 

Καρδίτσα το ποσοστό που επέλεξε καπνό ήταν 49,5% (πίνακας 13).
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Εικόνα 2. Ποσοστό κλώνων Myzus persicae που επέλεξαν καπνό και πιπεριά. LW1 -4 
και LP1-4: κλώνοι από ζιζάνια και ροδακινιά από τα Λεχώνια Μαγνησίας, KatWl-3 και 
KatPl-4 κλώνοι από ζιζάνια και ροδακινιά από την Κατερίνη, KarWl-3: κλώνοι από 
ζιζάνια από την Καρδίτσα.
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Πίνακας 13. Κλώνοι (Ν) Myzus persiccie που συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές και 
ξενιστές και επέλεξαν καπνό ή πιπεριά σε 20°C.

Περιοχή και ξενιστής 
προέλευσης

Ν Ποσοστό αφίδων που 
επέλεξαν καπνό

Ποσοστό αφίδων που 
επέλεξαν πιπεριά

Λεχώνια, ζιζάνια 4 26,5 A 53,0 A

Λεχώνια, ροδακινιά 4 29,0 A 42,5 Β

Κατερίνη, ζιζάνια 3 42,7 Β 30,5 C

Κατερίνη, ροδακινιά 4 41,5 Β 23,5 CD

Καρδίτσα, ζιζάνια 3 49,5 Β 20,5 D

Ποσοστά που ακολουθούνται με διαφορετικό γράμμα σε κάθε στήλη διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά για 
ρ<0,05 σύμφωνα με τον έλεγχο X2.
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Συζήτηση-Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας ανέδειξαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ κλώνων που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές ως προς την απόδοσή 

τους σε διαφορετικούς ξενιστές. Οι αφίδες από την Κατερίνη και την Καρδίτσα, 

περιοχές που καλλιεργείται εκτεταμένα ο καπνός, παρουσίασαν καλύτερη απόδοση 

από τους κλώνους που συλλέχθηκαν από τα Λεχώνια όταν εκτράφηκαν σε φυτά 

καπνού. Αντίθετα οι αφίδες από τα Λεχώνια, είχαν καλύτερη απόδοση από τους 

κλώνους από την Κατερίνη και την Καρδίτσα όταν εκτράφηκαν σε φυτά πιπεριάς. 

Πιθανόν οι κλώνοι από την Καρδίτσα και την Κατερίνη έχουν προσαρμοσθεί στον 

καπνό και ανήκουν στη φυλή που αποικίζει το συγκεκριμένο ξενιστή. Αντίθετα, οι 

αφίδες από τα Λεχώνια, αποικίζουν άλλους δευτερεύοντες ξενιστές. Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, που έδειξαν ότι στην 

περιοχή των Λεχωνίων, αντίθετα με περιοχές που καλλιεργείται καπνός, δεν 

επικρατεί η μορφή του Μ. persicae που αποικίζει τον καπνό. Στις εργασίες αυτές 

παρατηρήθηκαν διαφορές στη μορφολογία και την γενετική δομή μεταξύ κλώνων που 

είχαν συλλεχθεί από τα Λεχώνια και από περιοχές που καλλιεργείται ο καπνός 

(Margaritopoulos et al. 2000, Zitoudi et al. 2001, Blackman et al. 2001). Και σε άλλα 

είδη αφίδων, κυρίως πολύφαγα, έχει παρατηρηθεί από μορφομετρικές, γενετικές 

μελέτες η ύπαρξη φυλών προσαρμοσμένων σε ένα ξενιστή. Επίσης, μελέτες 

συμπεριφοράς και απόδοσης σε διαφορετικούς ξενιστές έχουν ξεχωρίσει πληθυσμούς 

που ανήκουν σε διαφορετικές φυλές (Guldemond 1990b, Guldemond et al. 1994).

Τα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά και το μικροπεριβάλλον του 

φυτού επιδρούν σημαντικά στη σχέση φυτού-αφίδας(και γενικότερα των εντόμω^. Ο 

τύπος (μη-αδενώδεις τρίχες και αδενώδεις) και η πυκνότητα του τριχώματος των 

φύλλων του καπνού μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση των αφίδων. Η ύπαρξη 

πολυκύτταρων αδενωδών τριχών επηρεάζει την επιλογή του καπνού από αφίδες και 

άλλα έντομα, εξαιτίας των εκκρίσεων που παράγουν (Greer & Nielsen 1988). Το Μ 

persicae δυσκολεύεται να κινηθεί λόγω των κολλωδών εκκρίσεων που 

συσσωρεύονται στους ταρσούς και το σώμα του (Harrison 1969). Επίσης, έχει 

παρατηρηθεί ότι και σε ορισμένα αρπακτικά και παρασιτοειδή του Μ persicae 

συγκεντρώνονται εκκρίσεις των τριχών στο σώμα τους που επηρεάζουν την 

κινητικότητά τους (Belcher & Thurston 1982, Semtner et al. 1998).
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Η μικρή απόδοση των αφίδων από τα Λεχώνια στον καπνό πιθανόν να 

οφείλεται στην ύπαρξη του τριχώματος. Αντίθετα στην πιπεριά που στερείται 

τριχώματος η απόδοση των αφίδων από τα Λεχώνια ήταν καλύτερη. Ίσως το 

μεγαλύτερο ρύγχος (Blackman 1987, Margaritopoulos 2000) των αφίδων που 

αποικίζουν τον καπνό, είναι μία εξελικτική προσαρμογή στα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά του φυτού ξενιστή που τις βοηθά να ξεπερνούν το συγκεκριμένο 

εμπόδιο.

Εκτός των μορφολογικών χαρακτηριστικών έχει βρεθεί ότι ουσίες στην 

επιφάνεια των φύλλων του καπνού μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των 

αφίδων. Μελέτες έχουν δείξει ότι τοξικές ουσίες (π.χ. αλκαλοειδή, εστέρες στις 

εκκρίσεις των τριχών) και φαγοαπωθητικές ουσίες (π.χ. πολυφαινολικές ουσίες στη 

φυλλική επιφάνεια και στο τρίχωμα) είναι η αιτία ανθεκτικότητας ή ανοχής των 

φυτών του καπνού στις αφίδες (Thurston et al. 1966, Severson et al. 1985, Georgieva 

1998).

Επίσης, δευτερογενείς μεταβολίτες στους εσωτερικούς ιστούς του καπνού 

δρουν τοξικά στις αφίδες, όπως το αλκαλοειδές νικοτίνη που βρίσκεται κυρίως στο 

ξύλωμα του καπνού. Πολύ μικρές συγκεντρώσεις νικοτίνης βρέθηκαν στο φλοίωμα 

αλλά δεν είχαν καμία επίδραση στο Μ. persicae (Guthrie et al. 1962;). To M 

persicae τρέφεται κυρίως στο φλοίωμα και η αποφυγή της νικοτίνης είναι ένας 

μηχανισμός άμυνας της αφίδας. Όμως, σε μελέτη ηλεκτρικής καταγραφής της 

συμπεριφοράς διατροφής του (EPG) σε φυτά πατάτας, παρατηρήθηκε διατροφική 

δραστηριότητα στο ξύλωμα (Σουρρή και συνεργάτες 2001). Σε αυτή την περίπτωση, 

πιθανώς η αφίδα έχει την ικανότητα να αποτοξικοποιεί την νικοτίνη. Η πιθανότητά 

αυτή αξίζει να διερευνηθεί περισσότερο γιατί ποιοτικές ή ποσοτικές διαφορές στο 

ενζυμικό τους σύστημα ίσως αποτελούν τον μηχανισμό με τον οποίο οι αφίδες της 

φυλής του καπνού καταφέρνουν και ξεπερνούν με μεγαλύτερη επιτυχία τις αρνητικές 

επιδράσεις δευτερογενών μεταβολιτών.

Η προσαρμογή του Μ persicae στον καπνό μπορεί να οφείλεται σε ένα 

διαφορετικό χαρακτηριστικό της μορφολογίας και φυσιολογίας της αφίδας. Όμως, 

πιθανόν να οφείλεται και σε ένα σύμπλοκο χαρακτηριστικών της αφίδας που 

εξελίχθηκαν για να ξεπεραστούν περισσότεροι του ενός μηχανισμοί άμυνας του 

καπνού.

Παρατηρήθηκε καλύτερη απόδοση των αφίδων κατά την δεύτερη γενιά 

εκτροφής στον καπνό και την πιπεριά, πιθανόν λόγω προσαρμογής. Παρόμοια
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αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί και σε μελέτη του δυναμικού αναπαραγωγής της 

Μ persicae σε ποικιλίες πατάτας (Μαργαριτόπουλος και συνεργάτες 1999). Η 

αρχικά μικρότερη απόδοση μετά την μεταφορά αφίδων σε διαφορετικό ξενιστή από 

αυτόν που τρέφονταν, μπορεί να οφείλεται σε μη-γενετικούς παράγοντες. Όπως για 

παράδειγμα φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στην αφίδα προκειμένου να 

αντιμετωπίσει το νέο θρεπτικό περιβάλλον και τους διάφορους δευτερογενείς 

μεταβολίτες. Η αφίδα προσαρμόζεται σταδιακά στο νέο θρεπτικό περιβάλλον και 

μετά από μερικές γενιές έχει καλύτερη απόδοση (Schweissig & Wilde 1979, 

Mackenzie 1990). Στο λάχανο παρ’ ότι δεν έγινε μελέτη στη δεύτερη γενιά πιθανόν 

να παρατηρούνταν καλύτερη απόδοση των αφίδων. Σε άλλες μελέτες παρατηρήθηκε 

βελτίωση της απόδοσης των αφίδων κατά την διαδοχή των γενεών ακόμη και σε φυτά 

μη-ξενιστές (Mackenzie 1991, Markkula & Roukka 1970, Shaposhnikov 1961).

Η παραλλακτικότητα των κλώνων που παρατηρήθηκε από κάθε περιοχή, 

πιθανόν οφείλεται στην ύπαρξη διαφορετικών γενοτύπων με διαφορετική ικανότητα 

ανάπτυξης σε κάθε ξενιστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από τη βελτίωση των χαρακτηριστικών των 

αφίδων κατά την δεύτερη γενιά εκτροφής και την ενδοτοπική παραλλακτικότητα, το 

κύριο αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας ήταν η παρατηρούμενη απόδοση των 

αφίδων στον καπνό και την πιπεριά ανάλογα με την περιοχή προέλευσης τους.

Ένα άλλο σημείο συζήτησης είναι η δυσμενή επίδραση του λάχανου στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των κλώνων. Όλοι οι κλώνοι είχαν μικρότερο βάρος, 

μεγαλύτερο Td, μικρότερο rm, λιγότερους απογόνους ανά ημέρα και συνολικά 

απογόνους όταν εκτράφηκαν στο λάχανο από ότι στον καπνό και την πιπεριά. Η 

χαμηλή απόδοση στο λάχανο ήταν αναμενόμενη καθώς δεν αποτελεί καλό ξενιστή 

για το Μ persicae (van Emden 1972). Το γλυκοσίδιο σινιγκρίνη που υπάρχει στους 

ιστούς του λάχανου έχει δυσμενή επίδραση στο Μ persicae καθώς δεν διαθέτει τα 

κατάλληλα ένζυμα για να το αποτοξικοποιήσει. Ωστόσο, η αφίδα μπορεί να 

αναπτυχθεί σε νεαρά φύλλα λάχανου καθώς η συγκέντρωση της σινιγκρίνης είναι σε 

χαμηλά επίπεδα (van Emden et al. 1969; van Emden 1973, 1978).

Στα πειράματα επιλογής παρατηρήθηκε ότι οι κλώνοι από την Κατερίνη και την 

Καρδίτσα επέλεξαν περισσότερο τον καπνό. Αντίθετα οι κλώνοι από τα Λεχώνια 

επέλεξαν περισσότερο την πιπεριά. Οπτικά ερεθίσματα ή χημικές ουσίες στην 

επιφάνεια (ελκυστικές-αποτρεπτικές ουσίες) και στο εσωτερικό του φυτού (θρεπτικά 

συστατικά ή φαγοδιεγερτικές ουσίες) πιθανόν παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή
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του ξενιστή. Οι Clements et al. (2000) πραγματοποιώντας πειράματα επιλογής με 

άπτερες παρθενογενετικές Μ persicae σε τέσσερις διαφορετικούς ξενιστές δεν 

παρατήρησαν σημαντικές διαφορές ως προς την επιλογή. Το παραπάνω πιθανώς 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι δακτύλιοι από τα φύλλα των ξενιστών που 

χρησιμοποιήθηκαν, πλύθηκαν με απεσταγμένο νερό με συνέπεια να απομακρυνθούν 

ελκυστικές ή αποτρεπτικές ουσίες της επιφάνειας των φύλλων.

Από τα αποτελέσματα του πειράματος επιλογής και την απόδοση των κλώνων 

στους τρεις ξενιστές και δεδομένου ότι οι κλώνοι εκτράφηκαν για αρκετές γενιές σε 

πατάτα πριν εξετασθούν, φαίνεται ότι οι παρατηρούμενες διαφορές έχουν γενετική 

βάση. Σε άλλες περιπτώσεις η προτίμηση και απόδοση επηρεάζεται από τον 

προηγούμενο ξενιστή εκτροφής, δείχνοντας υψηλή περιβαντολογική και χαμηλή 

γενοτυπική σχέση (Bernay 1995, De Barro et al. 1995, Lushai et al. 1997).

Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη έδειξε ότι η απόδοση και συμπεριφορά των 

κλώνων Μ persicae στον καπνό και την πιπεριά επηρεάστηκε από την περιοχή 

προέλευσής τους. Επίσης, παρατηρήθηκε βελτίωση των χαρακτηριστικών των 

αφίδων κατά τη δεύτερη γενιά εκτροφής σε καπνό και πιπεριά, πιθανόν λόγω 

προσαρμογής. Η καλύτερη απόδοση και προτίμηση των αφίδων σε ένα μόνο ξενιστή 

και η ικανότητα προσαρμογής τους, είναι αναμενόμενο να προωθεί την συνεχή 

γενετική διαφοροποίηση και την ανάπτυξη συγκεκριμένων φυλών ξενιστού Τα είδη 

των φυτών (καλλιεργούμενα και αυτοφυή) που αναπτύσσονται στις διάφορες 

περιοχές επηρεάζουν άμεσα την εξέλιξη των φυλών.

Στο μέλλον συγκριτικές μελέτες συμπεριφοράς και απόδοσης κλώνων που 

ανήκουν στην φυλή του καπνού και κλώνων που αποικίζουν άλλους ξενιστές, σε 

διάφορα φυτά θα εξηγήσουν καλύτερα τους μηχανισμούς που παρεμβάλλονται στη 

σχέση ξενιστή-αφίδας. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η μελέτη της βιοχημείας των 

μηχανισμών άμυνας του καπνού. Η διερεύνηση των παραπάνω θα δώσει σημαντικές 

πληροφορίες για την δημιουργία-επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών στα πλαίσια της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των εχθρών.
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