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Π Ρ ΟΛΟ ΓΟΣ 
Στην παρούσα εργασία µελετάται η πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού 

Aphis gossypii (Glover) (Homoptera: Aphididae) σε καλλιέργεια βαµβακιού στην περιοχή 

Μέλισσας του Ν. Καρδίτσας. Πραγµατοποιήθηκαν εβδοµαδιαίες δειγµατοληψίες σε 

έκταση 2.232 τετρ. µέτρων (12 σειρών) της καλλιέργειας και τοποθετήθηκαν 3 παγίδες 

νερού στην ίδια έκταση για την παρακολούθηση του ιπτάµενου πληθυσµού της. 

Η εργασία χωρίζεται σε γενικό και ειδικό µέρος. Στο γενικό µέρος δίδονται 

πληροφορίες για την µορφολογία, βιολογία και οικονοµική σηµασία της αφίδας του 

βαµβακιού, κυρίως όµως στοιχεία σχετικά µε τη δυναµική των πληθυσµών της. Στο ειδικό 

µέρος περιγράφεται το πειραµατικό µέρος της εργασίας, το οποίο πραγµατοποιήθηκε, 

στην περιοχή Μέλισσας του Ν. Καρδίτσας. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εργασίας, στα οποία βασίζονται ο 

σχολιασµός και η συζήτηση των συµπερασµάτων.  
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Θερµότατες ευχαριστίες εκφράζονται στον επιβλέποντα καθηγητή µου ,∆ρ. Ι. Α. 

Τσιτσιπή, για την πολύτιµη βοήθεια και καθοδήγηση που µου προσέφερε καθ΄ όλη την 

διάρκεια της εργασίας µου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στον κ. Ζιντζαρά 

Ηλία, Επίκουρο Καθηγητή του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, για την 

πολύτιµη βοήθεια που προσέφερε σε θέµατα της εργασίας µου και συγκεκριµένα στην 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων των πειραµάτων.  

Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στο γεωργό, κάτοικο Μέλισσας Καρδίτσας κ. 

Θ. Παπαλό για την παραχώρηση έκτασης του αγρού του για τη διεξαγωγή των 

πειραµάτων αλλά και για τη βοήθειά του, όπου χρειάσθηκε. Επίσης, πολλές ευχαριστίες 

εκφράζονται και στο προσωπικό του Εργαστηρίου Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας 

της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, για την 

συµπαράσταση και βοήθεια που µου προσέφερε. Θερµά επίσης ευχαριστώ τους 

συναδέλφους µου στην Αναπτυξιακή Καρδίτσας, για την υποµονή τους και την διάθεσή 

τους να µε βοηθήσουν. Τέλος, θερµά ευχαριστώ την οικογένειά µου και τους φίλους µου 

για την αµέριστη αγάπη, ενθάρρυνση και συµπαράστασή τους. 
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1.1. Εισαγωγή 

Το βαµβάκι στην Ελλάδα φαίνεται ότι καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά τον 2ο µ. Χ. 

αιώνα µε το όνοµα Βύσσος, γι αυτό και τα υφάσµατα που παράγονταν τα ονόµαζαν 

βύσσινα (Ανώνυµος 2000). 

Θεωρείται διεθνώς ένα από τα πιο σπουδαία αγροτικά προϊόντα. Η συµµετοχή του στη 

διαµόρφωση των οικονοµικών µεγεθών των χωρών παραγωγής του είναι πολύ µεγάλη. 

Για πολλές χώρες αποτελεί κύρια πηγή εισροής οικονοµικών πόρων. Στηρίζει το εισόδηµα 

και την ανάπτυξη µεγάλων αγροτικών περιοχών και απασχολεί µεγάλο αριθµό εργατικού 

δυναµικού. Το βαµβάκι είναι ταυτόχρονα αγροτικό προϊόν και βιοµηχανική πρώτη ύλη και 

έχει σπουδαία επίδραση στο γεωργικό και βιοµηχανικό τοµέα της παγκόσµιας οικονοµίας.  

Η βαµβακοκαλλιέργεια στη χώρα µας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία αποτελεί σήµερα µια 

από τις πιο δυναµικές καλλιέργειες της Ελληνικής γεωργίας, µε πολύ µεγάλη σηµασία για 

την αγροτική και Εθνική οικονοµία γιατί: 

• Καλλιεργείται σήµερα σε 4.200.000 στρέµµατα σε όλη την χώρα και 

καταλαµβάνει το 15% της συνολικά καλλιεργούµενης γης, 

• Εξασφαλίζει βασική απασχόληση και ικανοποιητικό γεωργικό εισόδηµα σε 

80.000 – 100.000 αγροτικές οικογένειες, 

• Παρέχει εργασία και συνθήκες διαβίωσης σε 150.000 αστικές οικογένειες που 

ασχολούνται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής και µεταποιητικής 

βιοµηχανίας του βαµβακιού (π.χ. διακίνηση, εµπόριο, βαµβακοβιοµηχανία κλπ) 

συµβάλλοντας έτσι θετικά στην αντιµετώπιση της ανεργίας, 

• Προµηθεύει µε πρώτη ύλη την Ελληνική βαµβακοβιοµηχανία, 

• Είναι σηµαντική συναλλαγµατοφόρος πηγή για την Εθνική µας οικονοµία 

(Ανώνυµος 2000). 

1.2. Το Βαµβάκι 

1.2.1.  Προέλευση και  δ ιάδοση του βαµβακιού 

Πολλές ενδείξεις µαρτυρούν πως το βαµβάκι κατάγεται από την Ινδία. Η χώρα αυτή µε 

τον πανάρχαιο πολιτισµό της, είναι η µόνη που καλλιέργησε βαµβάκι πριν από πέντε 

χιλιάδες χρόνια. Από τα παλιά χρόνια φηµιζόταν για τα βαµβακερά της. Εκλεκτά 

βαµβακερά υφάσµατα φτιαγµένα στην Ινδία διοχετευόταν σε γειτονικές ή µακρινές 

χώρες. Ο Ηρόδοτος γύρω στα 455 π. Χ. έγραφε: «Στην Ινδία φυτρώνουν άγρια δένδρα 
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που παράγουν µαλλί πιο ωραίο και πιο εκλεκτό από το µαλλί του προβάτου και από τα 

δένδρα αυτά οι Ινδοί εξασφαλίζουν τα ρούχα τους». Το βαµβάκι που χρησιµοποιούσαν 

στην Ινδία ήταν το δενδρώδες που ανήκει στο είδος Gossypium arboreum. Και άλλοι 

αρχαίοι συγγραφείς όπως ο Αριστόβουλος, ο Αρριανός και ο Θεόφραστος αναφέρουν για 

το βαµβάκι της Ινδίας. Ο Ηρόδοτος ονοµάζει το βαµβάκι «είρια από ξύλου» ενώ άλλοι 

αρχαίοι συγγραφείς το ονοµάζουν «βύσσο ή κάρπασο». Βαµβακερό, ίσως ήταν και το 

φυτίλι που όπως γράφει ο Παυσανίας, χρησιµοποιούνταν στην Ακρόπολη για το λυχνάρι, 

µπροστά στο άγαλµα της Αθηνάς. (Τόλης 1986) 

Στα Ελληνικά η λέξη βάµβαξ καθιερώθηκε οπωσδήποτε από τον 10ο αιώνα αφού έτσι 

αναφέρεται στο λεξικό του Σουΐδα που γράφτηκε την εποχή εκείνη.  

Εκτός από την Ινδία από πολύ παλιά αναπτύχθηκε η καλλιέργεια του βαµβακιού στην 

Κεντρική και Νότια Αµερική. Ο Κολόµβος, στο πρώτο του ταξίδι στο Νέο Κόσµο αναφέρει 

ότι στο πρώτο νησί του συµπλέγµατος Μπαχάµες οι ιθαγενείς του έδωσαν µαζί µε άλλα 

δώρα και κουβάρια από βαµβακερό νήµα. Ο κατακτητής Κορτέζ, όταν στα 1519 κατέλαβε 

το Μεξικό, βρήκε τους ιθαγενείς να χρησιµοποιούν βαµβακερά υφάσµατα. Το ίδιο 

παρατήρησε ο Μαγγελάνος στη Βραζιλία και ο Πιζάρο στα 1530 στο Περού. Σε 

ανασκαφές στο Περού βρέθηκαν υφάσµατα που πρέπει να έγιναν 2500 χρόνια π. Χ. ενώ 

στο Μεξικό βρήκαν υπολείµµατα βαµβακιού που ανήκουν στο είδος Gossypium hirsutum 

και ανάγονται όπως αποδείχτηκε µε τη µέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα στο 5800 π. Χ.. 

Έτσι, το βαµβάκι πρωτοεµφανίστηκε και καλλιεργήθηκε πριν χιλιάδες χρόνια στην Ινδία 

και στην Αµερική (Τόλης 1986). 

Από την Ινδία το βαµβάκι διαδόθηκε σιγά σιγά σε διάφορες χώρες του Παλαιού 

Κόσµου. Οι αρχαίοι συγγραφείς δεν αναφέρουν ότι το βαµβάκι καλλιεργούταν στην 

κλασσική εποχή. Ο Παυσανίας που ταξίδευε σε όλη την Ελλάδα αναφέρει ότι στην Ηλεία 

καλλιεργούσαν τη «βύσσο» (βαµβάκι) και από αυτή έκαναν µαντίλια για το κεφάλι και 

φορέµατα. Η χρήση του βαµβακιού και η καλλιέργεια αργότερα του φυτού φαίνεται ότι 

διαδόθηκαν από τη Συρία και την Κύπρο και στις χώρες αυτές από την Περσία. Από την 

Ελλάδα διαδόθηκε στη Νότια Ιταλία. Ο Μ. Αλέξανδρος δηµιούργησε εµπορικούς δρόµους 

από τους οποίους πήγαιναν και τα προϊόντα του βαµβακιού µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης. 

Μετά τον Μ. Αλέξανδρο οι Πτολεµαίοι Φαραώ έκαναν την Αλεξάνδρεια το κύριο εµπορικό 

κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου για εµπορεύµατα προς την Ανατολή (Τόλης 1986) . 

Στην Κίνα, αναφέρονται για πρώτη φορά τα βαµβακερά υφάσµατα το 502 π. Χ.. 

Επέκταση του βαµβακιού έγινε µετά την κατάκτησή τους από τους Μογγόλους το 1280. 
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Στη χώρα αυτή που έβγαζε µετάξι, ο πληθυσµός θεωρούσε το βαµβάκι σαν έναν 

επικίνδυνο νεωτερισµό που έθιγε τις συνήθειες, τα δικαιώµατα και τα συµφέροντά τους 

(Τόλης 1986). 

Στο Μεσαίωνα σηµειώνεται σηµαντική πρόοδος τόσο στη χρήση των βαµβακερών 

προϊόντων όσο και στη διάδοση της καλλιέργειας του βαµβακιού. Μέχρι τον 14ο αιώνα η 

επεξεργασία του βαµβακιού γινόταν στην Ανατολή. Από εκεί συνήθως έρχονταν τα 

βαµβακερά υφάσµατα που ήταν όµως πανάκριβα. Από το τέλος του αιώνα αυτού η 

επεξεργασία του βαµβακιού άρχισε και στην Ευρώπη. Στο µεταξύ το εµπόριο µε την 

Ανατολή δεν γίνεται πια από την Μεσόγειο αλλά µέσω του Ατλαντικού περιπλέοντας την 

Αφρική. Άµεσο αποτέλεσµα ήταν η σηµαντική πτώση στις τιµές των Ινδικών προϊόντων. 

Έτσι η διάδοση των βαµβακερών γενικεύεται (Τόλης 1986). 

1.2.2.  Εξέλιξη της καλλιέργε ιας 

Παρόλη την εξέλιξη της εκκόκκισης και βιοµηχανοποίησης του βαµβακιού κατά τον 18ο 

αιώνα µε τις ανακαλύψεις των νέων µηχανηµάτων (λανάρες, κλωστήρια, υφαντήρια και 

εκκοκκιστικές µηχανές), η τεχνική της καλλιέργειας σηµείωσε πολύ µικρή πρόοδο. Η 

σπορά γινόταν µε τα ζώα και η καταστροφή των αγριόχορτων µε το χέρι ή το 

ιπποσκαλιστήρι, ενώ η λίπανση ήταν πολύ περιορισµένη. Από το 1935 και µετά αυξάνεται 

η χρήση των λιπασµάτων και η ποτιστική καλλιέργεια, ενώ αρχίζει, έστω και στοιχειωδώς, 

η καταπολέµηση των εχθρών. Σαν συνέπεια αυτών ήταν η προοδευτική αύξηση των 

στρεµµατικών αποδόσεων. Λίγο πριν το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο αρχίζουν οι πρώτες 

προσπάθειες για την εκµηχάνιση της καλλιέργειας. Μετά τον πόλεµο, προχωρεί γρήγορα 

και σε µερικές χώρες είναι πλήρης. Η σπορά γίνεται µε σπορείς ακριβείας, τα ζιζάνια 

καταπολεµούνται µε ζιζανιοκτόνα, τα έντοµα και τα ακάρεα µε εντοµοκτόνα και 

ακαρεοκτόνα προϊόντα αντίστοιχα και η συγκοµιδή γίνεται µε συλλεκτικές µηχανές. 

Εξάλλου, η έρευνα για τη δηµιουργία νέων ποικιλιών µε καλύτερα γεωργικά και 

τεχνολογικά χαρακτηριστικά εντατικοποιείται σε όλο τον κόσµο (Τόλης 1986). Η 

τελευταία εξέλιξη στον τοµέα της καλλιέργειας του βαµβακιού αφορά στην υιοθέτηση 

γενετικώς τροποποιηµένων φυτών (στην Αµερικανική Ήπειρο κυρίως). Για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριµένα, το γενετικά τροποποιηµένο βαµβάκι που και 

θεσµοθετηµένα κυκλοφορεί στα πλαίσια της αγοράς από την εταιρεία Monsanto και είναι 

εγκεκριµένο για βαµβακέλαιο και έτοιµα φαγητά (τηγανισµένα ή ψηµένα) ή διάφορα 

σνακ µε βαµβακέλαιο είναι τα παρακάτω: 
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� µε τροποποίηση (event) 1445 για ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα, µε 

ηµεροµηνία έγκρισης 19/12/2002 (Καν. 258/97 άρθρο 2) 

� µε τροποποίηση (event) 531 για προστασία από έντοµα µε ηµεροµηνία 

έγκρισης 19/12/2002 (Καν. 258/97 άρθρο 5) (Γιαννοπολίτης 2004). 

Σήµερα το βαµβάκι καλλιεργείται κυρίως στις τροπικές περιοχές και µέχρι βόρειο 

γεωγραφικό πλάτος 43ο στη Σοβιετική Ένωση και 45ο στην Κίνα. Στο νότιο ηµισφαίριο 

φτάνει στη Ν. Αµερική και στην Αυστραλία σε 32ο περίπου νότιο γεωγραφικό πλάτος.  

Το σύσπορο βαµβάκι αποτελείται από ίνες και σπόρο σε ποσοστά 36 – 41% και 58 – 

62% αντίστοιχα. Η χρησιµοποίηση των ινών για την κατασκευή υφασµάτων είναι γνωστή 

από την αρχαιότητα ενώ του σπόρου για την παραγωγή λαδιού, ζωοτροφών και άλλων 

προϊόντων δεν ξεπερνά τα 150 χρόνια (Τόλης 1986).  

1.2.3.  Είδη και  ποικ ιλ ίες . Ταξ ινοµική Θέση 

Το βαµβάκι ανήκει στο γένος Gossypium της οικογένειας Malvaceae. Το γένος 

περιλαµβάνει συνολικά 23 είδη βαµβακιού. Από αυτά τα 19 βρίσκονται σε άγρια ή 

αυτοφυή κατάσταση και τα 4 καλλιεργούνται. Τα άγρια είδη δεν έχουν 

βιοµηχανοποιήσιµες ίνες αλλά έχουν πρακτικό ενδιαφέρον επειδή µερικά από αυτά είναι 

ανθεκτικά σε ορισµένους εχθρούς. Όλα τα είδη αυτά εκτός από το Gossypium 

tomentosum έχουν 13 απλοειδή χρωµατοσώµατα. Τα είδη που καλλιεργούνται είναι το 

Gossypium herbaceum L., το Gossypium arboreum L., το Gossypium hirsutum L. και το 

Gossypium barbadense L.. Τα δύο πρώτα έχουν απλοειδή αριθµό χρωµατοσωµάτων, 

n=13, κατάγονται από την κοιλάδα του Ινδού ποταµού και καλλιεργούνταν στον Παλιό 

Κόσµο. Τα άλλα δύο έχουν διπλοειδή αριθµό χρωµατοσωµάτων, n=26, και 

καλλιεργούνται στο Νέο Κόσµο από όπου και κατάγονται. Το G. hirsutum από την 

Κεντρική και το G. barbadense από τη Νότια Αµερική. 

Στο G. hirsutum (χνοώδες βαµβάκι) ανήκουν όλα τα αµερικάνικα βαµβάκια που είναι 

γνωστά µε το όνοµα Upland. Είναι διαδεδοµένο σε όλο τον κόσµο και το µόνο που 

καλλιεργείται στη χώρα µας. Από αυτό προέρχεται το 90% της παγκόσµιας παραγωγής 

βαµβακιού. Τα φυτά είναι ετήσιοι θάµνοι, εκτός από µερικές ποικιλίες που σχηµατίζουν 

πολυετείς θάµνους ή δένδρα. Τα φύλλα σχηµατίζουν 3 – 5 λοβούς, το σχήµα των 

βρακτίων φύλλων είναι τριγωνικό και τα καρύδια στρογγυλά ή επιµήκη µε 3 – 5 χώρους. 

Τα καλλιεργούµενα βαµβάκια του είδους αυτού ανήκουν στη βοτανική ποικιλία Latifolium 

που διακρίνεται για την προσαρµοστικότητά της στις υποτροπικές περιοχές (Τόλης 1986). 
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Οι ποικιλίες βαµβακιού που καλλιεργούνται σήµερα στον κόσµο υπολογίζονται σε 

εκατοντάδες. Μερικές από αυτές καλλιεργούνται σε διάφορες περιοχές που κάποτε 

βρίσκονται πολύ µακριά η µία από την άλλη.  

1.2.4.  Εχθροί κα ι  Ασθένειες 

Σε όλο τον κόσµο έχει βρεθεί να τρέφονται στο βαµβάκι 1326 είδη εντόµων που 

ανήκουν σε 700 γένη. Από αυτά σχετικά λίγα είδη µπορούν να θεωρηθούν ως 

πραγµατικοί εχθροί του βαµβακιού µε µεγάλη ή µεγαλύτερη σηµασία για την καλλιέργεια. 

Τα περισσότερα είναι µικρής ή καθόλου οικονοµικής σηµασίας για το βαµβάκι. Ένα 

σηµαντικό ποσοστό που βρίσκεται σε πολλές άλλες καλλιέργειες, δεν µπορούν να 

θεωρηθούν ειδικά εχθροί του βαµβακιού και το προσβάλλουν σποραδικά. Άλλα έντοµα 

δεν συµπληρώνουν τον βιολογικό τους κύκλο στο βαµβάκι ενώ µερικά είναι 

δευτερογενείς εχθροί δηλαδή, έλκονται και τρέφονται στα προϊόντα της ζύµωσης που 

είναι επακόλουθα της προσβολής στο βαµβάκι άλλων εντόµων ή ασθενειών. Λίγα 

προσβάλλουν τον αποθηκευµένο σπόρο (Τόλης 1986).  

Οι κλιµατικές συνθήκες της Ελλάδας και πιο συγκεκριµένα η θερµοκρασία, καθορίζουν 

λίγο έως πολύ και τους εχθρούς του βαµβακιού που αναπτύσσονται σε αυτές και 

αποβαίνουν καίριας σηµασίας.  

Έτσι λοιπόν, στη βορειοανατολική ζώνη, (Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη) οι 

επικρατέστεροι εχθροί είναι το πράσινο σκουλήκι, ο θρίπας, ο αλευρώδης, οι αφίδες και ο 

τετράνυχος. Όσον αφορά στο ρόδινο σκουλήκι, αυτό ενδηµεί σε συγκεκριµένες περιοχές 

της ζώνης όπως Αλµυρός, Λάρισα, Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη που οι κλιµατικές συνθήκες 

το ευνοούν (Τόλης 1986). 

Στη ∆υτική ζώνη (Ηλεία, Μεσολόγγι, Πρέβεζα) οι επικρατέστεροι εχθροί είναι το 

ρόδινο σκουλήκι, το πράσινο σκουλήκι, οι θρίπες, οι αφίδες, ο αλευρώδης και ο 

τετράνυχος. Σηµαντικά προβλήµατα σ΄ αυτή τη ζώνη εµφανίζονται εξαιτίας του ρόδινου 

σκουληκιού (Τόλης 1986). 

Τέλος, στη Νοτιοανατολική ζώνη (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Σκάλα Λακωνίας) οι 

σηµαντικότεροι εχθροί είναι το ρόδινο και το πράσινο σκουλήκι, οι θρίπες, ο αλευρώδης 

και ο τετράνυχος. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδιαφέρον παρουσίασε και η παρουσία ειδών 

της οικογένειας Jassidae (Τόλης 1986).  
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1.3. Aphis gossypii Glover, 1877 

1.3.1.  Περιγραφή – ∆ιάγνωση 

Η αφίδα του βαµβακιού (A. gossypii) (Εικόνα 2) είναι ένα κοσµοπολίτικο είδος ευρέως 

διαδεδοµένο σε τροπικές, υποτροπικές και εύκρατες περιοχές. Έχει αποικήσει πλέον όλες 

τις ζώνες µε ήπιους χειµώνες και παραµένει σε περιοχές µε πιο βαρείς εξαιτίας των 

θερµοκηπίων στα οποία είναι ένας σηµαντικός εχθρός για τις θερµοκηπιακές καλλιέργειες. 

Ικανότητα διαχείµασης και στο στάδιο του ωού έχει αναφερθεί από αρκετούς 

συγγραφείς. Η A. gossypii είναι παρούσα σε όλες τις περιοχές του κόσµου όπου 

καλλιεργείται το βαµβάκι.  

Πιο παλιά, είχε θεωρηθεί ήσσονος σηµασίας εχθρός στο βαµβάκι και µόνο όταν οι 

συνθήκες για την ανάπτυξη του φυτού ήταν δυσµενείς, τώρα όµως εµφανίζεται να 

προκαλεί σοβαρά προβλήµατα σε πολλές παραγωγικές περιοχές. Μείζονος σηµασίας 

ζηµιές προκαλούνταν από την αφίδα κυρίως σε κηπευτικά (Leclant & Deguine 1994). 

Η αφίδα ποικίλει αρκετά σε χρώµα (Εικόνα 1) και οι αποικίες της σχηµατίζονται 

συνήθως από ανεξάρτητα άτοµα διαφορετικών χρωµατισµών: σκούρο πράσινο, 

γκριζοπράσινο, φαιοπράσινο και κάποιες φορές πολύ σκούρο καφέ. Έχουν επίσης 

παρατηρηθεί χρωµατισµοί σε διάφορες αποχρώσεις του κίτρινου αλλά και κάποια άτοµα 

λευκά (πολύ µικρά).  
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Εικόνα 1.  ∆ιαφορετικοί µεταχρωµατισµοί της A. gossypii  

(Πηγή: http://ipm.ncsu.edu/cotton/insectcorner/photos/aphid.htm) 

 

Το µέγεθος επίσης ποικίλει σηµαντικά (άπτερα από 0,9 έως 1,8 mm, πτερωτά από 1,1 

έως 1,8 mm). Αυτό εξηγεί το γιατί το συγκεκριµένο είδος έχει περιγραφεί µε διαφορετικά 

ονόµατα. Περίπου σαράντα συνώνυµα έχουν καταµετρηθεί (Eastop & Hille Ris Lambers 

1976). 

Άπτερα: Οι κεραίες γενικά έχουν έξι τµήµατα και είναι ωχρές εκτός των βασικών 

τµηµάτων Ι και ΙΙ και των δύο ακραίων τµηµάτων. Οι κνήµες είναι επίσης ωχρές και 

γίνονται σκουρότερες προς την άκρη τους. Οι ταρσοί είναι σκούροι. Tα σιφώνια είναι 

µαύρα και διπλασίου µήκους της ουράς, η οποία έχει πέντε έως επτά τρίχες. Πολλοί 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι η µορφή των ατόµων σχετίζεται µε το χρώµα. Τα 

ανοιχτόχρωµα άτοµα είναι γενικά µικρά (1<mm) και µε σιφώνια ωχρά, καφετιά µόνο 

στην κορυφή και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι µακρύτερα κατά 1,5 φορά από την 

ουρά η οποία είναι επίσης ωχρή. Τέτοια άτοµα παρατηρούνται κυρίως κάτω από θερµές 

συνθήκες και σε µεγάλους πληθυσµούς. 
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Η ραχιαία περιοχή του εξωσκελετού είναι µεµβρανώδης και άχρωµη. Μόνο η κεφαλή 

είναι σκουρόχρωµη. Τα σιφώνια είναι σκούρα και πάντα µεγαλύτερα από την ουρίτσα. Οι 

κεραίες σε µήκος είναι λίγο µακρύτερες από το µισό του µήκους του σώµατος. Το 

τελευταίο τµήµα του τελευταίου άρθρου των κεραιών είναι δύο µε τρεις φορές 

µακρύτερο της βάσης. Τα σιφώνια είναι κωνικά στο κάτω µισό και γίνονται κυλινδρικά 

όσο πλησιάζουν την κορυφή. 

Πτερωτές µορφές (Εικόνα 3, 4): Η κεφαλή και ο θώρακας είναι σκούρες όπως και οι 

κεραίες. Οι τελευταίες πάντα αποτελούνται από 6 τµήµατα και αποτελούν σηµείο 

διακρίσεως µεταξύ των A. gossypii και Aphis kachkouli Remaudière. Τα 2 σιφώνια είναι 

µαύρα και 1,5 έως 2 φορές το µέγεθος της ουρίτσας η οποία έχει 5 έως 7 τρίχες. Το 

χρώµα τους είναι καπνώδες και στα µεγαλύτερα είναι µαύρο. Η κοιλία είναι καλά 

ανεπτυγµένη όπως και οι σκληρίτες µετά τα σιφώνια. Υπάρχει µια καλά χρωµατισµένη 

λεπτή γραµµή στο 8ο κοιλιακό τµήµα. Οι κεραίες είναι τα 2/3 ή τα 3/4 του µήκους του 

σώµατος και το τελευταίο τµήµα του 2,5 έως 3 φορές το µήκος της βάσης. Εκτός της 

µορφολογικής ποικιλοµορφίας η αφίδα του βαµβακιού παρουσιάζει και βιολογικές 

διακυµάνσεις, οι οποίες προκάλεσαν πολλές δυσκολίες στους ταξινόµους εντοµολόγους 

(Leclant & Deguine 1994). 

 

 

 

Εικόνα 2. Aphis gossypii 

Πηγή: (http.ipm.ncsu.edu/AG271/cotton/aphids.html) 

 

Α-Β: νύµφες C-E: ενήλικα F: ζηµιές 
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Εικόνα 3. Ενήλικα της αφίδας του βαµβακιού 

(Πηγή: http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/A/I-HO-AGOS-AD.009.html) 

 

 

Εικόνα 4. Πτερωτή µορφή της αφίδας 

(Πηγή: http://ipm.ncsu.edu/cotton/insectcorner/photos/aphid.htm) 
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1.3.2.  Ταξινοµική Θέση 

Το λιγότερο που µπορεί να πει κανείς για την A. gossypii, όσον αφορά την ταξινόµησή 

της παγκοσµίως, είναι ότι παρουσιάζει πολλά προβλήµατα, παρεξηγήσεις και δυσκολίες. Η 

παρακολούθηση και η ερµηνεία των διαφόρων βιολογικών δεδοµένων στη βιβλιογραφία 

είναι πραγµατικά πολύ δύσκολη (Εικόνα 5). 

 

 

Εικόνα 5: Η αφίδα του βαµβακιού σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής της 

(Πηγή:http://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1233045) 

 

Οι Leclant & Deguine (1994) κάνουν µια πολύ διεξοδική ανάλυση των προβληµάτων 

που προκύπτουν για την ταξινοµική θέση της A. gossypii. Πιο συγκεκριµένα, για τους 

Ευρωπαίους συγγραφείς η «πραγµατική» A. gossypii  είναι ένα πολυφάγο ανολοκυκλικό, 

συγγενές µε τα Ευρωπαϊκά είδη Aphis capsellae Kaltenbach, Aphis beccabungae Koch και 

θεωρήθηκε υποείδος του Aphis frangulae Kaltenbach. Όµως, τα παραπάνω είδη είναι 

ολοκυκλικά µε πολλούς ξενιστές και µε κύριο ξενιστή το Frangula alnus, που δείχνει 

καταγωγή από την παλαιοαρκτική ζώνη. Το Aphis testacea Thomas, ένα άλλο υποείδος 
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της συγκεκριµένης οµάδας είναι µονοφάγο και ολοκυκλικό στο F. alnus στη Γερµανία 

(Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Πολυπλοκότητα του Α. frangulae και των υποειδών του: βιολογικά και χρωµατικά 
χαρακτηριστικά 

 ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΞΕΝΙΣΤΗ 
ΣΩΣΤΟ ΟΝΟΜΑ 

(ΟΜΑ∆Α 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ) 

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 
ΓΕΝΕΩΝ 

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ 

ΧΡΩΜΑ 
ΠΑΤΑΤΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙ∆Η ΒΑΜΒΑΚΙ 

Aphis frangulae 
Kaltenbach, 1845 

Ικανότητα 
εναλλαγής 

ξενιστών µε 
κύριο το 

Frangula alnus 

Σκούρο 
γαλαζωπό 

πράσινο έως 
ελαφρά µαύρο 

ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΙΑ 

A. frangulae 
beccabungae Koch, 

1855 
 

Σκούρο κίτρινο 
έως πρασινωπό 

κίτρινο 
ΚΑΛΗ ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΙΑ 

A. frangulae 
testacea Thomas, 

1968 

Κυρίως στο F. 
alnus 

Κιτρινωπό καφέ ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΙΑ 

A. frangulae 
capselae 

Kaltenbach, 1843 

Υποχρεωτικά 
εναλλαγή ξενιστή 
για να διατραφεί 

στο F. alnus 

Πράσινο προς το 
σκούρο 

γαλαζωπό 
πράσινο 

ΚΑΛΗ ΚΑΜΙΑ ΚΑΜΙΑ 

A. frangulae 
gossypii Glover, 

1877* 

Ανολοκυκλικό Ποικίλο: ελαφρύ 
κίτρινο έως πολύ 
σκούρο πράσινο 

ΚΑΛΗ ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΗ 

Ολοκυκλικό 
ΜΕΤΑΒΛ

ΗΤΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

ΜΕΤΑΒΛΗ
ΤΗ 

* Κάποιοι κλώνοι προερχόµενοι από βαµβάκι δε στάθηκε δυνατό να εγκατασταθούν σε κολοκυνθοειδή και το 
αντίθετο.  

Πηγή: (Leclant & Deguine 1994) 

 

Αντίθετα, στην Αµερική, Ιαπωνία, Κίνα και Κορέα η A. gossypii θεωρείται ως 

ολοκυκλικό πολυφάγο είδος. Για παράδειγµα στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, αναφέρθηκε 

ολοκυκλική ανάπτυξη µε διαχείµαση στο στάδιο του αυγού στα Catalpa bignonioides και 

Hibiscus syriacus. Σύµφωνα µε τον Stroyan (1984) αυτό το είδος πιθανότατα είναι το Α. 

catalpae, το οποίο αναφέρθηκε στην πρώην ΕΣΣ∆ και διαφέρει από το A. gossypii λόγω 

της παρουσίας δύο έως τεσσάρων δευτερευόντων αισθητήριων στο άρθρο ΙV των 

κεραιών των πτερωτών µορφών. 

Παρόλο που το είδος είναι γενικά ανολοκυκλικό στις νότιες ΗΠΑ, πολύ µικρός αριθµός 

ωοτόκων θηλυκών έχει παρατηρηθεί στο βαµβάκι στο τέλος Νοεµβρίου στις πολιτείες 

του Mississippi και της Louisiana. Αυτό αποδεικνύει την ικανότητα του είδους να 

διαχειµάζει ως ενήλικο στις νότιες περιοχές, όπως συµβαίνει και σε πιο βόρειες. 

Στην Ιαπωνία, από τον Inaizumi (1981) αναφέρθηκαν οι διαφορές µεταξύ τεσσάρων 

βιότυπων της A. gossypii.  

• ∆ύο πολυφάγων ολοκυκλικών τύπων: ο πρώτος µε κύριο ξενιστή το H. syriacus 

και µε αρκετά ποώδη φυτά ως δευτερεύοντες, και ο δεύτερος µε ερµαφρόδιτη γενιά είναι 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:18 EEST - 54.219.128.100



Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 

 

 24Χατζής Ιωάννης 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών 

στο Rhamnus και Celestria ως πρωτεύοντες ξενιστές και που οι καλοκαιρινές γενιές του 

βρίσκονταν σε πάρα πολλούς ξενιστές. 

• Ένας βιότυπος, µονοφάγος ανολοκυκλικός µε άπτερα αρσενικά τα οποία βρέθηκαν 

καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε Rubia.  

• Τέλος, ένας ανολοκυκλικός βιότυπος µε συνεχόµενη ανάπτυξη παρθενογενετικών 

θηλυκών σε πατάτα και διάφορα άλλα φυτά χωρίς σεξουαλικά άτοµα το φθινόπωρο. 

Αργότερα ο Takada (1988) επιβεβαίωσε τις παραπάνω παρατηρήσεις και πρόσθεσε 

έναν ανδροκυκλικό βιότυπο, όπως είναι γνωστό και για τη Myzus persicae Sulzer, ενώ ο 

Komazaki (1982) ανέφερε πιθανότητα διαχείµασης στο στάδιο του ωού σε Citrus. 

Οι Zhang & Zhong (1990) ανέφεραν ότι αυτές οι τρεις κύριες κατηγορίες που 

διαχωρίζονται µε βάση τον κύκλο των αφίδων παρατηρούνται στην Κίνα. Οι απόψεις τους 

βασίστηκαν σε ένα µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων και πειραµάτων διαφορετικών κλώνων 

αλλά και διαφορετικών ξενιστών κάτω από διάφορες µικροκλιµατικές συνθήκες. 

Αµφισβήτησαν δε τη θεωρία του Mordvilko (1928) σύµφωνα µε την οποία, η συχνότητα 

µε την οποία παρατηρούνται ανολοκυκλικές µορφές είναι συνάρτηση του µακροκλίµατος.  

Οι ίδιοι συγγραφείς συνοψίζοντας τα συµπεράσµατά τους αναφέρουν για τις µορφές 

της αφίδας: 

• Υπάρχει µια ανολοκυκλική µορφή η οποία έχει ως κύριους ξενιστές φυτά της 

οικογένειας Cucurbitaceae. Η συγκεκριµένη µορφή παρουσιάζει δύο τύπους: 

o Ο πρώτος, µπορεί να αναπτυχθεί µόνο στα Cucurbitaceae και δεν επιβιώνει 

στο βαµβάκι. Αποτελείται κυρίως από άπτερα άτοµα, τα περισσότερα των οποίων 

είναι πράσινα. 

o Ο δεύτερος, αποτελείται κυρίως από κίτρινου χρώµατος άτοµα και που 

µπορεί να επιβιώσει τόσο σε Cucurbitaceae όσο και σε βαµβάκι, µε ένα σχετικό 

βαθµό δυσκολίας. Αλλαγές προς το βαµβάκι είναι ευκολότερες για άτοµα που έχουν 

τραφεί σε Cucurbita pepo.  

• Μια ετερόοικη µορφή, η οποία είναι ολοκυκλική και που έχει ως κύριους ξενιστές 

τα Zanthoxylum simulans (Rutaceae), Rhamnus spp. και Punica granatum. 

∆ευτερεύοντες ξενιστές έχει το βαµβάκι, το C. pepo και µερικά ακόµα είδη. 

• Τέλος, µια µονοφάγα ολοκυκλική µορφή η οποία αναπτύσσεται σε Hibiscus 

syriacus, Gossypium spp. κτλ. Αυτή αναπτύσσεται παρθενογενετικά και η γενεά µε τα 

σεξουαλικά άτοµα εµφανίζεται στον ίδιο ξενιστή. 
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Οι παραπάνω ερευνητές θεώρησαν ότι τα φυτά του γένους Rhamnus, των οποίων η 

βλαστική ανάπτυξη είναι πιο αργή αυτής του Zanthoxylum είναι πιθανότατα δευτερεύων 

ξενιστής για την A. gossypii και πρέπει να µετεξελίχθηκε βαθµιαία σε πρωτεύοντα κατά 

τη διαδικασία της εξέλιξης. ∆ιασταυρώσεις µεταξύ των A. gossypii και Aphis glycines 

έχουν παρατηρηθεί τόσο στην ύπαιθρο όσο και στο εργαστήριο αλλά µε µικρή επιτυχία 

στη δεύτερη περίπτωση. Η A. glycines είναι ένα πολυφάγο ολοκυκλικό είδος στην Κίνα 

και διαφέρει αρκετά από το A. gossypii. Παρόλα αυτά µοιράζονται τον ίδιο κύριο ξενιστή, 

είδη του γένους Rhamnus. Ο δευτερεύων ξενιστής είναι η σόγια.  

Αυτές οι αντικρουόµενες παρατηρήσεις οδήγησαν στις δύο εναλλακτικές ερµηνείες: Ή 

διαφορετικά νεαρκτικά και παλαιοαρκτικά είδη µπερδεύτηκαν κάτω από ένα κοινό όνοµα 

ή, το πιθανότερο, η A. gossypii επικράτησε µε τον ολοκυκλικό τύπο στη Βόρεια Αµερική 

και στην Ανατολή χρησιµοποιώντας νέους κύριους ξενιστές που παρουσιάστηκαν µε την 

εξέλιξη. Αυτό είναι παρόµοιο, τηρουµένων των αναλογιών, µε τη συµπεριφορά του 

Τherioaphis trifolii f. maculata Buckton, η οποία ήταν ανολοκυκλική όταν εισήχθη στις 

ανατολικές ΗΠΑ (1953) και είχε την ικανότητα να γεννά σεξουαλικές µορφές και τελείως 

ανολοκυκλικές µορφές όταν εξαπλώθηκε σε άλλες περιοχές, πιο βόρεια (Leclant & 

Deguine 1994). 

Συνοψίζοντας, η A. gossypii είναι ένα κοσµοπολίτικο έντοµο µε πολύ µεγάλο εύρος 

ξενιστών και µπορεί να χαρακτηριστεί ωοτόκο. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά σχετιζόµενα 

µε την προσαρµοστικότητα προκαλούν µεγάλη παραλλακτικότητα και σηµαντικά 

προβλήµατα ταξινόµησης. Στην οµάδα της frangulae τα υποείδη gossypii από µόνα τους 

δηµιουργούν ένα «µωσαϊκό» από υποµονάδες, οι οποίες δεν έχουν ακόµη καταγραφεί. 

Στην Ευρώπη, Αφρική και γενικά στις ανατολικές ΗΠΑ το είδος παρουσιάζει ανολοκυκλική 

συµπεριφορά µε παρθενογενετική αναπαραγωγή από νυµφοτόκα θηλυκά κατά τη 

διάρκεια του έτους. Όµως, ολοκυκλικοί πληθυσµοί οι οποίοι διαχειµάζουν σε Rhamnaceae 

είναι πιθανότατα Ευρωπαϊκής καταγωγής. Αυτοί οι πληθυσµοί που διαχειµάζουν σε 

άλλους ξενιστές είναι πιθανότατα καταγωγής Βορείου Αµερικής (Leclant & Deguine 

1994). 

Στην Ελλάδα, από πειράµατα που διενήργησε το Εργαστήριο Εντοµολογίας και 

Γεωργικής ζωολογίας του Τµήµατος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

βρέθηκαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: Μελετήθηκαν 55 κλώνοι για να εξεταστεί η 

κατηγορία βιολογικού τους κύκλου. Οι περιοχές από τις οποίες προέρχονταν οι υπό 
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εξέταση κλώνοι ήταν:Καρδίτσα, Κατερίνη, Βόλος, Βελεστίνο, Μελίκη Ηµαθίας. Τα έτη στα 

οποία πραγµατοποιήθηκε το πείραµα ήταν: 2002-2004, και οι ξενιστές ήταν:Βαµβάκι, 

κολοκύθι, µπάµια, ιβίσκος, καρπούζι, χρυσάνθεµο, ντάλια και ζωχός. Τα αποτελέσµατα 

της µελέτης έδειξαν ότι 54 κλώνοι ήταν ανολοκυκλικοί (µόνο παρθενογενετική 

αναπαραγωγή) ενώ 1 κλώνος (Κατερίνη, Βαµβάκι, 2002) ήταν ενδιάµεσος (µικρό 

ποσοστό σεξουαλικής αναπαραγωγής) (Ζάρπας & Τσιτσιπής αδηµοσίευτα στοιχεία). 

Η συµβολή των µεθόδων της µοριακής βιολογίας θα βοηθήσουν στην καλύτερη γνώση 

και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της αφίδας του βαµβακιού και των ταξινοµικών της 

διαφορών µε συγγενή είδη. 

1.3.3.  Βιολογία 

1.3.3.1.  Ξενιστές 

Η A. gossypii έχει κοινό όνοµα το «αφίδα του βαµβακιού» (cotton aphid) ή «αφίδα 

του πεπονιού» (melon aphid). Έχει µεγάλο εύρος ξενιστών και είναι παµφάγο. Στις 

Ηνωµένες Πολιτείες έχουν καταγραφεί από τον Essig (1947) 350 ξενιστές και από τους 

Leonard, Walker & Enari (1971) 250 ξενιστές.  Ο Eastop (1958) αναφέρει, ότι βρέθηκε 

σε περίπου 15 οικογένειες στην Ανατολική Αφρική και περίπου σε 60 είδη στη ∆υτική 

Αφρική. Στην Ασία, οι Roy & Behura (1983) βρήκαν την αφίδα του βαµβακιού σε 200 

είδη, τα οποία ανήκαν σε 46 οικογένειες (30 Solanaceae, 17 Malvaceae, 19 

Cucurbitaceae, 22 Asteraceae). Τέλος, οι Higuchi & Miyazaki (1969) στην Ιαπωνία το 

αναφέρουν ως ξενιστή σε φυτά που ανήκουν σε πάνω από 100 οικογένειες και στην 

Αυστραλία ο Cottier (1953) την αναφέρει σε περίπου 20 οικογένειες φυτών. Παγκοσµίως 

έχουν αναφερθεί πάνω από 900 ξενιστές. 

Οι πιο συχνές καλλιέργειες – στόχοι που έχουν αναφερθεί είναι το βαµβάκι και τα 

κολοκυνθοειδή και στη συνέχεια τα εσπεριδοειδή, καφές, κακάο, πιπεριά, µελιτζάνα, 

πατάτα, µπάµια, Vigna sinensis, και φιστικιά. Επίσης, έχει αναφερθεί και σε µια σειρά από 

καλλωπιστικά φυτά όπως Lantana, Hibiscus, Lagerstroemia, Bougainvillea, 

Chrysanthemum κλπ (Leclant & Deguine 1994). 

Παρόλο που η A. gossypii είναι πολυφάγο έντοµο, δε σηµαίνει ότι όλα τα φυτά έχουν 

την ίδια θρεπτική αξία. Μερικοί ξενιστές µπορεί να προκαλέσουν µεγαλύτερη γονιµότητα 

από άλλους (Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2: Γονιµότητα της Α. gossypii σε διάφορους ξενιστές 

Ξενιστής Οικογένεια Μέση 
γονιµότητα σε 

24 h* 

Μέγεθος 
Προσβολής 

Abelmoschus 
esculentus 

Μπάµια 

Malvaceae 5,16a† +++ 

Gossypium 
hisrsutum 
Βαµβάκι 

Malvaceae 4,76a +++ 

Hibiscus 
cannabinus 

Κενάφ 

Malvaceae 3,30b +++ 

Citrulus vulgaris 
Πεπόνι 

Cucurbitaceae 2,88bc ++ 

Hibiscus 
sabdarifa  
Λάπαθο 

Malvaceae 2,66bc ++ 

Urena sp. Malvaceae 2,20cd + 
Sida sp. Malvaceae 1,44de + 

Arachis hypogea 
Αραχίδα 

Leguminosae 0,64e + 

 *θερµοκρασία 25±1οC. 
 †Μέσοι µε το ίδιο γράµµα δεν έχουν στατιστικώς σηµαντική διαφορά 

(Πηγή: Ekukole (1990)) 

 

Στη βιβλιογραφία επίσης αναφέρεται η παρουσία πολλών ανολοκυκλικών κλώνων µε 

ειδικές σχέσεις µε συγκεκριµένους ξενιστές. Ο Eastop (1958) παρατήρησε στην 

Ανατολική Αφρική µια σκούρα πράσινη και µια µαύρη µορφή σε ψυχανθή, οι οποίες 

αναπαράγονται πιο αργά από άλλες µορφές όταν µεταφέρονται σε Hibiscus και δεν 

δίνουν µικρά ωχρού χρώµατος άτοµα. Ο συγκεκριµένος βιότυπος έχει πιο µικρά σιφώνια 

από άτοµα του ίδιου µεγέθους, που όµως αναπτύσσονται σε άλλα φυτά. Οι Furk, Powell 

& Heyd (1980) δίνουν ένα διαφορετικό παράδειγµα: Οι αφίδες των θερµοκηπίων 

χρυσανθέµων της Μ. Βρετανίας δεν αποικίζουν τα Cucurbitaceae και το αντίστροφο. 

Επιπροσθέτως, αυτοί οι δύο βιότυποι δεν µπορούν να αναπτυχθούν στο βαµβάκι. Η 

µορφή που παρατηρείται στο χρυσάνθεµο παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε καρβαµιδικά και 

οργανοφωσφορικά σκευάσµατα ενώ οι αφίδες των Cucurbitaceae δεν παρουσιάζουν 

αυτό το χαρακτηριστικό. Ασυµβατότητα ξενιστών αναφέρθηκε και από τους Paddock 

(1919) και Isely (1946) µεταξύ µελιτζάνας και βαµβακιού αλλά και στο Καµερούν και το 

Τσαντ όπου πρόσφατα συλλεγµένοι κλώνοι από βαµβάκι δεν µπόρεσαν να αποικήσουν 

πεπόνι ή µελιτζάνα. 
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1.3.3.2.  Ο ρόλος των αβιοτ ικών παραγόντων στην 
ανάπτυξη 

Κάτω από άριστες συνθήκες θερµοκρασίας (25 – 30 °C) η ανάπτυξη διαρκεί 4 – 6 

ηµέρες και η µέση ηµερήσια γονιµότητα είναι 2,3 – 3 νύµφες. (Πίνακες 3 και 4 

αντίστοιχα): 

Πίνακας 3:  Χρόνος ανάπτυξης της A. gossypii από νεογέννητη νύµφη έως ενήλικο σε φυτάρια 
βαµβακιού 

Θερµοκρασία (°C) Αριθµός αφίδων Ηµέρες ± σφάλµα µέσου 
όρου 

10,0 97 24,6 ± 0,25 
12,5 90 21,1 ± 0,19 
15,0 70 13,8 ± 0,22 
17,5 83 10,8 ± 0,14 
20,0 158 8,1 ± 0,09 
22,5 34 6,9 ± 0,22 
25,0 165 5,7 ± 0,08 
27,5a 79 5,0 ± 0,07 
30,0 30 5,4 ± 0,09 
32,5 92 5,9 ± 0,09 

a Άριστη Θερµοκρασία 

Πηγή: (Akey & Butler 1989)  

 

Πίνακας 4: Γονιµότητα της A. gossypii  σε φυτάρια βαµβακιού 

Θερµοκρασία (°C) Αριθµός αφίδων Νύµφες / ηµέρα ± 
σφάλµα µέσου όρου 

15,0 22 0,39 ± 0,12 
17,5 15 0,50 ± 0,15 
20,0 16 0,75 ± 0,24 
22,5 19 1,83 ± 0,32 
25,0 20 2,85 ± 0,43 
27,5a 19 2,61 ± 0,26 
30,0 24 2,71 ± 0,34 
32,5 15 1,05 ± 0,20 

a Άριστη Θερµοκρασία 

Πηγή: (Akey & Butler 1989)  

 

Σύµφωνα µε τους Liu & Perng (1987), όπως αναφέρθηκε από τους Leclant & Deguine 

(1994), η άριστη θερµοκρασία νυµφικής ανάπτυξης είναι οι 27 οC. Σ’ αυτή τη 

θερµοκρασία ο πραγµατικός ρυθµός ανάπτυξης είναι 0,541 και ο τελικός ρυθµός 1,718. 

Μια γενιά αναπτύσσεται κατά µέσο όρο σε 7-9 ηµέρες. Το θηλυκό θεωρείται ότι έχει την 

δυνατότητα να παράγει πάνω από 80 νύµφες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής 

περιόδου, η οποία διαρκεί περίπου 2 εβδοµάδες. Η µέση διάρκεια ζωής είναι 28 ηµέρες. 

Σε µια καλλιεργητική περίοδο βαµβακιού ο Paddock µέτρησε 57 γενιές (Paddock 1919).  
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Η διάρκεια της ανάπτυξης και της αναπαραγωγικής περιόδου αναφέρεται στην 

βιβλιογραφία µεταβαλλόµενη (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5: Σύγκριση της άριστης ανάπτυξης και γονιµότητας στη βιβλιογραφία 

 Isely (1946) Komazaki (1982) Akey & Butler 
(1989) 

Ξενιστής Βαµβάκι Εσπεριδοειδή Βαµβάκι 
Άριστη θερµοκρασία 
σε ανώριµο στάδιο 

28°C 29,7°C 27,5°C 

Μέρες ανάπτυξης 5,18 6,17 5 
Άριστη θερµοκρασία 

αναπαραγωγής 
20°C 19,8°C 25°C 

Σχετική περίοδος 
γονιµότητας 

2,69 1,01 2,85 

 (Πηγή: (Leclant & Deguine 1994)) 

 

Τα αποτελέσµατα θα πρέπει να εξεταστούν µε προσοχή ειδικά όταν τα δεδοµένα 

ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για µοντέλα επιδηµιών. Πράγµατι, κλώνοι διαφορετικής 

καταγωγής µπορεί να αντιδρούν διαφορετικά σε κλιµατολογικές συνθήκες λόγω της 

πίεσης επιλογής που ασκήθηκαν στα έντοµα στον τόπο καταγωγής τους από το κανονικό 

περιβάλλον τους. Για παράδειγµα, η άριστη θερµοκρασία µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε 

την καταγωγή. Επιπροσθέτως, όπως και σε άλλα είδη αφίδων, ο ρυθµός ανάπτυξης και 

αναπαραγωγής και η διάρκεια ζωής µπορεί να διαφέρουν µεταξύ των άπτερων και 

πτερωτών µορφών κάτω από τις ίδιες συνθήκες θερµοκρασίας. Η εµφάνιση του 

φαινοµένου αυτού είναι µάλλον σπανιότερη. Ο Isely (1946) υπολόγισε τη µέγιστη πιθανή 

αναπαραγωγή του απτέρων του A. gossypii, η οποία είναι 63,73±1,77 προνύµφες στους 

19 οC. Αυτή είναι και η θερµοκρασία στην οποία παρουσιάζεται η µεγαλύτερη χρονικά 

αναπαραγωγική περίοδος µε ηµερήσιο αναπαραγωγικό ρυθµό 2,45±0,1 προνύµφες. Η 

σύγκριση των παραπάνω δεδοµένων µε αυτά του Nassar (1962) και των Khalifa & Sharaf 

El-Din (1964) στην Αίγυπτο αλλά και εκείνων του Vaissayre (1970) στη δηµοκρατία της 

Kεντρικής Αφρικής (επίσης σε άπτερα) δείχνουν ότι η άριστη θερµοκρασία για τις 

Αφρικάνικες «φυλές» είναι υψηλότερη από ότι των αµερικάνικων αλλά πολύ κοντά στην 

Αµερικάνικη που περιγράφηκε από τους Akey & Butler (1989), και η οποία βρέθηκε σε 

ξηρές περιοχές των νοτιοδυτικών ΗΠΑ. 

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις µειώνουν τους πληθυσµούς µε το να τους αποπλένουν κατ’ 

ευθείαν από το φύλλωµα. Βροχόπτωση ύψους 4 χιλιοστών για 4 ώρες µπορεί να µειώσει 

τους πληθυσµούς κατά 20 µε 40%. Οι γεωργοί µάλιστα πιστεύουν ότι µια καλή 
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βροχόπτωση είναι τόσο καλή όσο και ένας ψεκασµός. Σε αντίθεση, έντονη ξηρασία 

βοηθά την εµφάνιση εντοµοπαθογενετικών µυκήτων (Neozygites fresensii Nowakowski 

και Cladosporium sp.) (Leclant & Deguine 1994). 

Οι υδατικές συνθήκες (άρδευση) στις οποίες υπόκεινται τα φυτά έχουν µια απ’ ευθείας 

επίδραση στη φυσιολογική κατάσταση (πυκνότητα φυλλώµατος, σπαργή). Κάθε αλλαγή 

στις υδατικές συνθήκες προκαλεί άµεσες αλλαγές στην ποιότητα και ποσότητα της 

τροφής των αφίδων. Αυτοί οι παράγοντες έχουν µια διακριτή επίδραση στη διάρκεια της 

ανάπτυξης των εντόµων την διάρκεια ζωής και στη γονιµότητα, και στην εµφάνιση των 

πτερωτών, όπως παρουσιάζονται και από άλλους συγγραφείς. Μείωση στην αζωτούχο και 

καλιούχο λίπανση προκαλεί µείωση στον πληθυσµό των αφίδων, ενώ µείωση µόνο στο 

κάλιο προκαλεί αύξηση στον ρυθµό αύξησης του πληθυσµού (Leclant & Deguine 1994). 

Ο Vaissayre (1970) υπολόγισε το µέγιστο αριθµό αφίδων στο ανώτερο τµήµα του φυτού 

την περίοδο της άνθησης από την ποσότητα αζώτου στη συγκεκριµένη περιοχή του 

φυτού. 

Η κυστεΐνη και η µεθειονίνη είναι απαραίτητα τόσο για την A. gossypii όσο και για την 

M. persicae. Η σουκρόζη είναι ένα απαραίτητο φαγοδιεγερτικό για την επιτυχία της 

εκτροφής της αφίδας του βαµβακιού σε συνθετικό µέσο. Πρέπει µάλιστα να είναι σε 

επαρκείς ποσότητες και σε συγκεκριµένη αναλογία σε σχέση µε τη µαλτόζη έτσι ώστε να 

έχουµε υψηλούς ρυθµούς επιβίωσης (Leclant & Deguine 1994). 

Ένα αλκαλικό µέσο ανάπτυξης (pH από 7-7,8) βοηθά στην αναπαραγωγή. Το pH του 

φλοιού είναι επίσης αλκαλικό. Αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στα φύλλα του βαµβακιού 

αλλά διάφορες φυσιολογικές διαδικασίες µπορεί να αλλάξουν τα επίπεδα και έτσι να 

έχουµε αλλαγές και στον πληθυσµό. Γενικότερα για τα έντοµα αλλά και πιο ειδικά για τις 

αφίδες, φλαβονόλες αλλά και φλαβανόλες µπορεί να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους. Το 

ίδιο συµβαίνει και για συστατικά που βρίσκονται ειδικότερα στο βαµβάκι όπως είναι η 

γκοσσυπόλη ή η χρυσανθεµίνη. Τα δύο αυτά συστατικά µάλιστα παίζουν σηµαντικό ρόλο 

και στην ανθεκτικότητα που παρουσιάζει το βαµβάκι, σε συγκεκριµένα Λεπιδόπτερα και 

Κολεόπτερα (Leclant & Deguine 1994) . 

Τέλος, διάφορες µέθοδοι χηµικού ερεθισµού έχει βρεθεί ότι µπορεί να επηρεάζουν τη 

λήψη τροφής την αναπαραγωγή και τη διασπορά στα αρθρόποδα. Έµµεσος ερεθισµός σε 

πληθυσµούς αφίδων αλλά και ακάρεων από συγκεκριµένα µικροβιοκτόνα (τροφοβίωση) 

έχει αναφερθεί (Leclant & Deguine 1994). 
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1.3.3.3.  Ο ρόλος των βιοτ ικών παραγόντων 

Οι διαθέσιµες πληροφορίες που υπάρχουν για τους φυσικούς εχθρούς της A. gossypii 

στις διάφορες περιοχές καλλιέργειας βαµβακιού αποτελούνται κυρίως από λίστες και 

καταγραφές µε µερικές κατά προσέγγιση αποτιµήσεις. Λίγες σε βάθος και σοβαρές 

έρευνες έχουν γίνει για την επίδραση των φυσικών εχθρών στον πληθυσµό των αφίδων. 

Είναι ωστόσο από παλιά γνωστό ότι νέες προσβολές µπορεί να παρουσιαστούν µετά από 

εφαρµογή εντοµοκτόνου για την καταπολέµηση άλλων εντόµων. Αυτή είναι µια έµµεση 

απόδειξη για την αποτελεσµατικότητα των ωφέλιµων εντόµων. Για παράδειγµα, 300 µε 

600 είδη παρασίτων και εχθρών έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ ανάλογα των κλιµατικών 

συνθηκών χωρίς να υπολογιστούν τα σπονδυλωτά και τα εντοµοπαθογόνα. Όλοι οι 

συγγραφείς πάντως, συµφωνούν ότι οι θηρευτές είναι περισσότερο συχνοί και πιο 

αποτελεσµατικοί από τα παρασιτοειδή. Παρατηρήσεις εντοµοπαθογόνων είναι σπάνιες 

(Leclant & Deguine 1994). 

1.3.3.4.  Αρπακτ ικά 

Οι πιο συχνοί θηρευτές της αφίδας του βαµβακιού είναι είδη της οικογένειας 

Coccinellidae (Εικόνα 6), τα οποία αναφέρονται και πιο συχνά στην βιβλιογραφία. Ο 

θεµελιώδης ρόλος τους στη ρύθµιση των πληθυσµών είναι αναγνωρισµένος (Agarwala & 

Ghosh 1988). Μετά από αυτά επίσης σηµαντικά είναι είδη των οικογενειών Hemerobiidae 

και Chrysopidae αλλά και Syrphidae. Αµέσως µετά, από απόψεως σηµαντικότητας, 

έρχονται είδη των οικογενειών Anthocoridae. Ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι η υστέρηση 

µεταξύ των πληθυσµών του θηράµατος και του θηρευτή. Τα παραπάνω είναι εξαρτώµενα 

από την πυκνότητα του πληθυσµού των αφίδων και οι πληθυσµοί τους αυξάνουν όταν οι 

αποικίες των αφίδων είναι ελκυστικές και ήδη µεγάλες. Αυτό σηµαίνει ότι συχνά είναι 

πολύ αργά για να διατηρήσουν τους πληθυσµούς της A. gossypii σε χαµηλά επίπεδα και 

έτσι είναι αναπόφευκτη η χηµική καταπολέµηση, ώστε να µείνουν οι πληθυσµοί σε 

ανεκτά επίπεδα (Leclant & Deguine 1994). Απαιτείται στενή παρακολούθηση της σχέσης 

πληθυσµού αφίδων και αρπακτικών και µόνο αν ο ρυθµός του πληθυσµού των αφίδων 

είναι βραδύς και µπορεί να προκληθούν ζηµιές, είναι απαραίτητο να ληφθούν 

κατασταλτικά µέτρα. 
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Εικόνα 6: Νύµφες της Αφίδας του βαµβακιού µε προνύµφη Coccinella septempunctata 

(Πηγή:http://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1435138) 

 

1.3.3.5.  Παρασιτοειδή 

Τα παρασιτοειδή δεν είναι αποτελεσµατικά συνήθως στις ΗΠΑ και στην Ασία και 

πρακτικά δεν υπάρχουν στην περιοχή της Αιθιοπίας. Στην Αφρική, οι αφίδες και κατά 

συνέπεια και τα παράσιτά τους, δεν µπορούν να αντέξουν τις υψηλές θερµοκρασίες αλλά 

και την παρατεταµένη ξηρασία κυρίως λόγω της επίδρασης που έχουν αυτοί οι 

παράγοντες στην κατάσταση του φυτού. Στη ζώνη του Σουδάν, όπου έχουµε µια πολύ 

µεγάλη ξηρή περίοδο, οι αφίδες πρακτικά εξαφανίζονται για µια περίοδο του χρόνου όταν 

η βλάστηση µειώνεται ή όταν υπάρχουν πυρκαγιές. Αυτές οι συγκεκριµένες συνθήκες 

είναι µάλλον υπεύθυνες για την αδυναµία επιβίωσης των παρασιτοειδών των οικογενειών 

Aphidiidae και Aphelinidae, εκτός ίσως από περιοχές γύρω από κατοικίες και σε ελώδεις 

εκτάσεις. Οι πληθυσµοί των αφίδων και οι φυσικοί εχθροί τους βρίσκονται σε µόνιµη 

βάση στην κεντρική Ανατολική και Νότια Αφρική, όπου στις ορεινές περιοχές οι 

θερµοκρασίες προσεγγίζουν τα επίπεδα των εύκρατων περιοχών και η ξηρή περίοδος 

είναι µικρή. Μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες βρέθηκε το παρασιτοειδές Aphidius 

colemani Viereck, ένα παγκοσµίως διαδεδοµένο πολυφάγο είδος (Περιοχή Μεσογείου, 

Κεντρική Ασία, τροπική ζώνη της Ινδίας, Αφρική, Νότια Αµερική και Ασία), σε βαµβάκι και 

σε υψόµετρο από 800 έως 1200 µέτρα στο Burundi (Stary et al. 1985). Στις ΗΠΑ, το 
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Lysiphlebus testaceipes Cresson µπορεί σε µερικά χρόνια να περιορίζει τους πληθυσµούς 

τοπικά (Kerns & Gaylor 1992).  

∆ιάφορες περιπτώσεις παρασιτισµού από Υµενόπτερα είδη της οικογένειας Aphelinidae 

(Aphelinus albipodus Hayat, A. gossypii Timberlake) έχουν επίσης παρατηρηθεί, αλλά 

αυτά τα είδη δεν έχουν πρακτικά καµία επίδραση καθώς εµφανίζονται πολύ αργά και οι 

αριθµοί τους πιθανότατα παραµένουν πολύ χαµηλοί. Ο Vaissayre (1970) ανέφερε για 

παράδειγµα, ότι οι πρώτες µούµιες εµφανίζονται µετά την 40η ηµέρα από την πρώτη 

εµφάνιση της προσβολής. Έτσι, η περιορισµένη επίδραση του παρασιτοειδούς µπορεί να 

βρεθεί σε παραµένοντες πληθυσµούς που δεν αναπτύσσονται. 

Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι σε συνδυασµό µε την παρασιτική τους δράση τα 

Aphelinidae έχουν και δράση αρπακτικού καθώς νεκρώνουν πολλές αφίδες τρυπώντας 

τες για να τραφούν (Jervis & Kidd 1986).  

1.3.3.6.  Μικροβιακοί  παράγοντες 

Κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες εντοµοπαθογόνα, ειδικά µύκητες της τάξης 

Entomophthorales αποτελούν µια αρκετά ενδιαφέρουσα οµάδα ωφέλιµων οργανισµών κι 

αυτό λόγω κυρίως της επιβίωσής τους και σε περίπτωση απουσίας του ξενιστή. Πέντε 

κύρια γένη έχουν βρεθεί στις αφίδες (Conidiobolus, Entomophthora, Erynia, Neozygites, 

Zoophthora). Ειδικά για την A. gossypii στο βαµβάκι έχει αναφερθεί ο παρασιτισµός της 

από το Neozygites fresenii Nowakowski στο Τσαντ  και στις ΗΠΑ (Steinkraus et al. 1991). 

Στη φύση, η προσβολή αρχίζει µε την είσοδο του µύκητα στο έντοµο µέσω ενός 

σωλήνα (appressorium) που αναπτύσσεται από ένα κονίδιο πάνω στην cuticula. Το 

µυκήλιο αναπτύσσεται και εισβάλει στο αιµοκοίλο του ξενιστή που το οδηγεί στο θάνατο 

µετά από µερικές µέρες. Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν (η υγρασία θεωρείται απαραίτητη) 

αναπτύσσονται κονιδιοφόροι που σχηµατίζουν ένα στρώµα λευκού χρώµατος πάνω στο 

σώµα του εντόµου και σχηµατίζονται κονίδια. Αυτά τα κονίδια διασπείρονται σε 

απόσταση λίγων εκατοστών και µολύνουν υγιή άτοµα αφίδων. Ένας νέος κύκλος ζωής 

του µύκητα λαµβάνει µέρος οδηγώντας έτσι σε επιζωοτία. Σε δυσµενείς συνθήκες 

περιβάλλοντος σχηµατίζονται ανθεκτικά σπόρια µε παχύ τοίχωµα, τα οποία µπορούν να 

επιβιώσουν για αρκετούς µήνες έως ότου οι συνθήκες γίνουν κατάλληλες για την 

παραγωγή κονιδιοφόρων και κατόπιν κονιδίων που θα µολύνουν νέα άτοµα (Leclant & 

Deguine 1994).  
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1.3.3.7.  Μυρµηγκοφιλία 

Η σχέση µυρµηγκιών και αφίδων είναι πολύ γνωστή. Τα µυρµήγκια τρέφονται από τα 

µελιτώδη απεκκρίµατα των αφίδων. Κατασκευάζουν ειδικές θήκες και χωµάτινα 

καλύµµατα στο λαιµό των φυτών, κρατούν τις αφίδες και τις µεταφέρουν. Μερικά είδη 

δεν µπορούν να παραµείνουν χωρίς την παρουσία των µυρµηγκιών ενώ άλλα 

παρουσιάζουν συγκεκριµένες ανατοµικές κατασκευές για την συγκατοίκησή τους µε τα 

µυρµήγκια. Τέλος, τα µυρµήγκια προστατεύουν τις αφίδες από τους εχθρούς τους και 

µπορούν να µειώσουν σηµαντικά τη δράση των παρασίτων και των θηρευτών και να 

περιορίσουν προσπάθειες βιολογικής καταπολέµησης (Leclant & Deguine 1994). 

Έχει αναφερθεί επίσης ότι τα µυρµήγκια µπορούν να επηρεάσουν άµεσα τη βιολογία 

και τη δυναµική των πληθυσµών των αφίδων. Ο Schmutterer (1969) παρατήρησε ότι στη 

Νότια Αφρική τα πιο σοβαρά προσβεβληµένα βαµβακόφυτα ήταν αυτά τα οποία 

γειτνίαζαν µε φωλιές του Myrmicaria natalensis Smith. Μια ειδική µορφή διαχείµασης που 

περιλαµβάνει δύο είδη µυρµηγκιών (Formica nigricans Emery και F. cinerea Mayr) 

περιγράφηκε στη Βουλγαρία. Πραγµατοποίηθηκε µια σειρά πειραµάτων για πάνω από 

πέντε χρόνια και για διάφορα πολυετή φυτά προσβεβληµένα από την αφίδα του 

βαµβακιού το φθινόπωρο. Παρατηρήθηκε η διαχείµαση των παρθενογενετικών θηλυκών 

της A. gossypii και διαπιστώθηκε ότι οι αφίδες δεν µπορούσαν να επιζήσουν σε χαµηλές 

θερµοκρασίες χειµώνα. Παρόλο όµως αυτό παρατηρήθηκε ότι στο τέλος του κύκλου 

ζωής του βαµβακιού, πάρα πολλά άτοµα σχηµάτιζαν οµάδες στη βάση των φυτών κοντά 

στις φωλιές των µυρµηγκιών. Από εκεί µεταφέρονταν από τα µυρµήγκια µέσα στη φωλιά 

όταν άρχιζαν οι πρώτες χαµηλές θερµοκρασίες. Προσεκτική παρακολούθηση των 

περιεχοµένων των φωλιών των µυρµηγκιών αποκάλυψε την παρουσία της A. gossypii σε 

όλα τα νυµφικά στάδια, ενήλικα αλλά και άλλα είδη αφίδων όπως Smynthurodes betae 

Westwood (Fordinae). Οι αφίδες µεταφέρονταν εκ νέου στην επιφάνεια την άνοιξη και 

ήταν έτοιµες να περπατήσουν ως το κοντινότερο φυτό (Leclant & Deguine 1994). Πάνω 

σε αυτό το θέµα, της κίνησης δηλαδή της αφίδας, ο Thygesen (1968) κατέγραψε 

απόσταση 1,8 µέτρα. Πιο συγκεκριµένα παρατήρησε άπτερες µορφές αφίδας 

µαρκαρισµένες µε 32P.  

1.3.3.8.  Σχέσε ις µε άλλους οργανισµούς 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα ανταγωνισµού µεταξύ διαφόρων οργανισµών ειδικά 

για ενδιαιτήµατα. Η αφίδα Rhopalosiphum padi L. βαθµιαία µειώνει τους πληθυσµούς 
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όλων των άλλων ειδών αφίδων (Schizaphis graminum, Sitobion avenae, F. και 

Metopolophium dirhodum Walker) όταν τα είδη αυτά απαντώνται σε δηµητριακά. Στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η A. gossypii γενικά επικρατεί της A. spiraeola Patch σε 

εσπεριδοειδή. Επίσης, ισχυρή προσβολή σε βαµβάκι από B. tabaci µπορεί να εµποδίσει 

την ανάπτυξη αποικιών της A. gossypii (Hector & Hodkinson 1989).  

Η Spodoptera littoralis Boisduval στην προνυµφική της µορφή εµφανίζει δυσκολίες 

στο να προσβάλλει βαµβακόφυτα, τα οποία εµφανίζουν έντονη προσβολή από A. 

gossypii. Αντίθετα, συνεστραµµένα φύλλα εξαιτίας προσβολής από Syllepte derogata F. 

εµποδίζει την αφίδα. Τέλος, τα εκκρίµατα των αφίδων φαίνεται να έλκουν το Helicoverpa 

zea Bodie καθώς είναι τροφή του. Τα συνήθη αρπακτικά των νεαρών προνυµφών των 

Heliothis προτιµούν τις αφίδες, οι οποίες τείνουν να µειώσουν την αποτελεσµατικότητά 

τους στον έλεγχο των πληθυσµών των Λεπιδοπτέρων (Ables, Jones & McCommas 1978). 

Παρόλα αυτά, οι διαφορετικές συµπεριφορές που αναφέρθησαν δεν προκαλούν 

σηµαντικές ζηµιές στη δυναµική πληθυσµών των αφίδων. 

1.3.4.  ∆υναµική πληθυσµών αφίδων 

Ο πληθυσµός των αφίδων µπορεί να γίνει πολύ µεγάλος, ειδικά σε καλλιεργούµενες 

εκτάσεις. Για παράδειγµα σε ένα εκτάριο φασολιών µπορούν να υπάρξουν 4000 

εκατοµµύρια ενήλικα άτοµα της Aphis fabae, ενώ η M. dirhodum µπορεί να φτάσει σε 

πυκνότητα πληθυσµού έως και 1000 εκατοµµύρια ανά εκτάριο σιταριού. Παρόλο που οι 

αφίδες είναι µικρές αυτός ο αριθµός είναι αντίστοιχος σε µάζα µε µια αγελάδα. Αλλά και 

τα αρπακτικά των εντόµων µπορούν να φτάσουν σε µεγάλους πληθυσµούς. Στην Αγγλία 

το 1976, 280000 άτοµα Coccinella septempunctata βρέθηκαν ανά εκτάριο σιταριού και 

τρέφονταν πάνω σε Sitobion avenae η οποία άγγιζε τα 200 εκατοµµύρια ανά εκτάριο 

(Dixon 1997).  

Οι πληθυσµοί έχουν µελετηθεί είτε σε µερικά φυτά σε µια σχετικά µικρή έκταση είτε 

και σε όλη την Ευρώπη γενικά. Οι συχνές λεπτοµερείς µελέτες των αφίδων στα φυτά 

καλύπτουν µόνο µια στιγµιαία κατάσταση του πληθυσµού και τις διαδροµές των πολύ 

κινητικών αυτών εντόµων. Παρόλα αυτά, συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα των δύο 

παραπάνω προσεγγίσεων είναι πιθανό να επεκταθεί η γνώση του τι καθορίζει τον 

πληθυσµό των αφίδων σε µερικά φυτά και σε µεγαλύτερες περιοχές και να βγουν 

συµπεράσµατα για τη χωρική τους κατανοµή (Dixon 1997). 
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1.3.4.1.  ∆υναµική των ιπτάµενων πληθυσµών 

Σε πειράµατα που έγιναν στο Ηνωµένο Βασίλειο και στη ∆υτική Ευρώπη, 

χρησιµοποιήθηκαν αναρροφητικές παγίδες οι οποίες τοποθετήθηκαν 12,5 µέτρα πάνω 

από την επιφάνεια του εδάφους. Με τη βοήθεια των παγίδων αυτών λοιπόν, 

συλλέχθηκαν αφίδες για 24 ώρες την ηµέρα σε µερικές περιοχές για πάνω από 30 χρόνια. 

Ο σκοπός για τον οποίο χρησιµοποιήθηκαν οι παγίδες ήταν να παρακολουθήσουν και να 

προβλέψουν οι ερευνητές την αύξηση του πληθυσµού των αφίδων. Οι παγίδες 

τοποθετήθηκαν σε αγροτικές περιοχές και αρκετά ψηλά πάνω από το έδαφος ώστε να 

παγιδεύουν αντιπροσωπευτικό εύρος ειδών αλλά και πληθυσµών αφίδων της περιοχής. 

Το πολύ µεγάλο µέγεθος των δεδοµένων που συλλέχθηκαν και που είναι τώρα διαθέσιµο, 

δεν αποδείχθηκε χρήσιµο µόνο για την παρακολούθηση των ειδών αφίδων αλλά και για 

τους οικολόγους που ενδιαφέρθηκαν για την ρύθµιση του πληθυσµού αλλά και για 

εξελικτικά πρότυπα (Dixon 1997). 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές αναλύσεις αυτών των πολυετών απογραφών µε 

σκοπό τη διαπίστωση καθοριστικών δυναµικών συµπεριφορών στη φύση. Την ώθηση γι΄ 

αυτές τις αναλύσεις έδωσε το συµπέρασµα από πίνακες θνησιµότητας ότι ο καθορισµός 

των πληθυσµών των αφίδων που έχει να κάνει µε την πυκνότητα είναι σπάνια στα 

έντοµα. Υπήρχε δηλαδή µια αντίφαση µεταξύ των θεωρητικών δεδοµένων και των 

αποτελεσµάτων των πειραµάτων. Μια λύση στο πρόβληµα έδωσε ο Turchin (1990) µέσα 

από µια σειρά πειραµάτων που έδειξαν ότι γενικά, άµεση εξάρτηση των πληθυσµών από 

την πυκνότητα δεν ήταν εύκολο να αναγνωριστούν από δεδοµένα που παίρνονται από 

πληθυσµούς που χαρακτηρίζονται από συµπτώµατα καθυστερηµένης αντίδρασης και 

προβλήµατα δυναµικής συµπεριφοράς. 

Εξαιτίας των πολύ υψηλών αναπαραγωγικών ρυθµών και των επικαλυπτόµενων 

γενεών οι αφίδες πάρα πολύ συχνά εµφανίζουν τεράστιους πληθυσµούς. Η επικάλυψη 

των γενεών και οι ετήσιες διακυµάνσεις έχουν δείξει ότι αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα 

για την ανάλυση της δυναµικής των πληθυσµών των αφίδων (Dixon, 1990).  

Σε µια προσπάθεια να αποφύγουν αυτά τα εµπόδια αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν 

να χρησιµοποιήσουν δεδοµένα από ετήσιες συλλήψεις αναρροφητικών παγίδων. Πιο 

συγκεκριµένα οι Turchin & Taylor (1992) πειραµατίστηκαν µε δύο είδη αφίδας 

(Drepanosiphum platanoidis και Phyllaphis fagi) και ανέλυσαν ετήσια δεδοµένα 

πληθυσµού των. Η πρώτη κατηγοριοποιήθηκε ως µια περίπτωση διετούς περιορισµένου 

κύκλου ενώ η δεύτερη θεωρήθηκε ότι έχει χαοτική δυναµική. Επόµενες πιο λεπτοµερείς 
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µελέτες όµως, µε δεδοµένα περισσότερων ετών για τη δεύτερη αφίδα, απέδειξαν ότι το 

είδος έχει ένα σταθερό κύκλο παρά χαοτική, ενδογενή δυναµική (Perry, et al. 1993). 

Η δυναµική των πληθυσµών των αφίδων µε τις επικαλυπτόµενες γενιές και τις 

ασταθείς ηλικιακές δοµές δεν είναι εύκολο να µελετηθεί χρησιµοποιώντας ως µοντέλα 

ανάλυσης σαφείς µαθηµατικές σχέσεις. Οι περισσότερες αναλύσεις για το συγκεκριµένο 

θέµα έχουν ως βάση λεπτοµερή, συχνά µεγάλα, µοντέλα προσοµοίωσης που 

αποτελούνται από εξειδικευµένες ακολουθίες αριθµητικών πράξεων. Παρόλο που λίγα 

είδη έχουν µελετηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα και για τέτοιου είδους αναλύσεις, οι 

µελέτες αυτές δείχνουν κάποια αποτελέσµατα και πρότυπα στις αλλαγές του πληθυσµού 

από χρόνο σε χρόνο αλλά επίσης έχουµε και κάποια κατανόηση στη διαδικασία που 

ακολουθείται. Παρόλα αυτά, τα καλύτερα αποτελέσµατα για καθαρά πρακτικούς λόγους 

και συνέχεια στο χρόνο τα παίρνουµε από πληθυσµούς που προσβάλλουν δένδρα (Dixon 

1997). 

Σε φυσικούς πληθυσµούς, όπου η πυκνότητά τους µπορεί να επηρεάζεται από 

περιβαλλοντικές διαταραχές, η παρουσία τους σε µεγάλες χρονικές περιόδους µπορεί να 

σηµαίνει κάποια µορφή ρύθµισης (Royama 1977, 1981). Θεωρητικά, η εξάρτηση των 

πληθυσµών από την πυκνότητα είναι η µόνη µορφή ρύθµισης που µπορεί να εξηγήσει 

σταθερά και µεγάλης χρονικής διάρκειας πρότυπα διακυµάνσεων πληθυσµών. 

Καθορισµένες σχέσεις µεταξύ πυκνότητας και πληθυσµού που παρατηρούνται σε 

δεδοµένα πειραµάτων δεν είναι από µόνα τους αποδείξεις για σχέσεις στη φύση. Η τελική 

απόδειξη πρέπει να έρχεται µέσα από πειράµατα (Dixon 1997). 

Οι µηχανισµοί ρύθµισης, οι οποίοι εµφανίζονται σε διάφορα είδη αφίδων καθορίστηκαν 

µετά από µελέτη πληθυσµών στο εργαστήριο, από πειράµατα στον αγρό και από µοντέλα 

προσοµοίωσης.  

Υπάρχουν πολλές µελέτες πάνω σε πολλά είδη αφίδων που δείχνουν ότι υπάρχει µια 

αύξηση στους πληθυσµούς την άνοιξη, η οποία ακολουθούταν από µια µείωση το 

φθινόπωρο. Αυτό το φαινόµενο καθορίζεται από µια αθροιστική επίδραση της 

πυκνότητας. Οι τρόποι µε τους οποίους επηρεάζει µπορεί να είναι είτε µε την επίδραση 

στην ποιότητα του ξενιστή, είτε στην ίδια την αφίδα, είτε και στα δύο. Υψηλοί πληθυσµοί 

της αφίδας του πεκάν σε πρώιµο στάδιο επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του πεκάν σαν 

τροφή για την αφίδα προς το τέλος της περιόδου. Στην περίπτωση της αφίδας του 

πλατάνου έχουµε υψηλούς πληθυσµούς στην αρχή της περιόδου, οι οποίοι επιδρούν 

αρνητικά και στο τέλος της περιόδου παρουσιάζονται χαµηλοί αναπαραγωγικοί ρυθµοί. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:18 EEST - 54.219.128.100



Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 

 

 38Χατζής Ιωάννης 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών 

Τέλος, στην αφίδα των εσπεριδοειδών παρουσιάζεται µια διπλή επίδραση τόσο στην 

ποιότητα του ξενιστή, όσο και στην ίδια την αφίδα. Υπάρχουν δηλαδή µηχανισµοί οι 

οποίοι µεταφέρουν πληροφορίες από την άνοιξη στο φθινόπωρο και από το φθινόπωρο 

στην επόµενη άνοιξη. Αυτό γίνεται διότι οι αριθµοί των σεξουαλικά ενεργών το 

φθινόπωρο είναι στενά συνδεδεµένοι µε τον πληθυσµό των αφίδων την επόµενη άνοιξη. 

Επιπροσθέτως, η επιρροή της πυκνότητας πληθυσµού στη µετανάστευση, το µέγεθος 

σώµατος και την αναπαραγωγή τείνει να φέρει τον πληθυσµό στους τοπικούς ετήσιους 

µέσους όρους (Dixon 1997). 

1.3.4.2.  Φυσικοί  Εχθροί  

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι φυσικοί εχθροί µπορούν να µειώσουν το ρυθµό της 

αύξησης των αφίδων, πολλές φορές σε σηµαντικό βαθµό. Η χρήση υµενοπτέρων 

παρασιτοειδών αλλά και κολεοπτέρων αρπακτικών στο βιολογικό έλεγχο των εντόµων και 

ειδικότερα των αφίδων, έχει αποδειχθεί επιτυχής. Η πρώτη επιτυχηµένη προσπάθεια 

βιολογικής καταπολέµησης εντόµων ήταν µε τη χρήση της Rodolia cardinalis εναντίον 

του Icerya purchasi. Αυτό οδήγησε σε µια γενική θεώρηση και προσδοκία ότι ο 

πληθυσµός των οργανισµών µπορεί να ελεγχθεί από τους φυσικούς του εχθρούς (Dixon 

1997). 

Σε αντίθεση µε την πρώιµη επιτυχία της Rodolia cardinalis, τα Coccinelidae δεν 

αποδείχθηκαν αποτελεσµατικά στο βιολογικό έλεγχο των αφίδων (Hodek 1973). Η αιτία 

για αυτή την αποτυχία έχει να κάνει µε τη δυναµική της αλληλεπίδρασης των αφίδων και 

των κολεοπτέρων και στις συνέπειες για τους πληθυσµούς των αρπακτικών (Kindlmann & 

Dixon 1993). Αυτά τα αρπακτικά, εκµεταλλεύονται αποικίες αφίδων οι οποίες είναι 

ανοµοιόµορφα διασκορπισµένες και σε σχέση µε την διάρκεια ζωής των προνυµφών, 

πολύ µικρής χρονικής διάρκειας. Ο κίνδυνος να πεινάσουν οι προνύµφες είναι 

µεγαλύτερος όταν ο πληθυσµός των αφίδων των αποικιών που βρίσκονται τα αρπακτικά, 

µειωθεί σε χαµηλά επίπεδα πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους. Η 

περίοδος για την οποία ένα τµήµα αγρού µπορεί να αντέξει προνύµφες εξαρτάται από 

τον αριθµό των προνυµφών. Αυτό σηµαίνει ότι όταν εναποτεθούν πολλά αυγά ή 

εναποτεθούν πολύ αργά – για παράδειγµα όταν οι αφίδες είναι έτοιµες για να 

εξαπλωθούν -  τότε η επιβίωση των προνυµφών είναι µικρή. Συγχρόνως, το µέγεθος των 

αρπακτικών είναι µικρό και εξαιτίας αυτού έχουµε αντίστροφη επίδραση στην επιβίωσή 

τους κατά τη διάρκεια της διάπαυσής τους  και στη γονιµότητα (Dixon & Guo 1993). 
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Τα υπόλοιπα αρπακτικά των αφίδων συµπεριφέρονται λίγο πολύ το ίδιο στον αγρό. Οι 

µελέτες του Kan (, Kan 1988a, 1988b, 1989a, 1989b, Kan & Sasakawa 1986) 

επισηµαίνουν ότι κάποια Syrphidae αποφεύγουν να ωοτοκήσουν σε θέσεις από όπου 

ετοιµάζονται να φύγουν οι αφίδες. Άλλα αποφεύγουν να εναποθέτουν αυγά σε θέσεις 

όπου ήδη υπάρχουν προνύµφες Syrphidae (Hemptinne et al. 1993). Στην περίπτωση των 

Chrysopa, όπως και στα Coccinellidae, τα ενήλικα είναι απρόθυµα να ωοτοκήσουν σε 

θέσεις όπου έχουν µολυνθεί από χηµικές ουσίες που υποδηλώνουν την παρουσία 

προνυµφών (Ruzicka 1994). 

Τα υµενόπτερα παρασιτοειδή µπορούν να ωριµάσουν πάνω σε ένα άτοµο και για το 

λόγο αυτό φαίνεται να είναι θεωρητικά πιο κοντά στο να ελέγχουν πληθυσµούς αφίδων. 

Αυτή τους η επίδραση όµως µειώνεται από δύο κυρίως παράγοντες. Ο πρώτος είναι η 

µεγαλύτερη περίοδος ανάπτυξης σε σχέση µε τους ξενιστές τους και ο δεύτερος είναι η 

δράση των υπερπαρασιτοειδών και των αρπακτικών που σε πολλές περιπτώσεις είναι 

λιγότερο εκλεκτικά από τα κύρια παράσιτα (Hamilton 1973, Mackauer & Volkl 1993). 

Επίσης, εξαιτίας του κινδύνου του υπερπαρασιτισµού, πολλά κύρια παράσιτα αποφεύγουν 

να ωοτοκούν σε αφίδες που είναι ήδη παρασιτισµένες. Υψηλά επίπεδα παρασιτισµού σε 

αποικίες τις κάνει ελκυστικές στα υπερπαρασιτοειδή. Συνεχίζοντας να ωοτοκεί ένα κύριο 

παράσιτο σε θέσεις, όπου έχουµε ήδη υψηλό παρασιτισµό, δηµιουργεί πρόβληµα στην 

ίδια του την επιβίωση (Ayal & Green 1993). 

Συνοψίζοντας, υπάρχει αρκετή και αυξανόµενη πειραµατική απόδειξη στη θεωρητική 

πρόγνωση ότι τα αφιδοφάγα αρπακτικά ακόµα και αν εναποθέσουν αυγά στα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξης µιας αποικίας, δύσκολα γίνονται ρυθµιστές των πληθυσµών 

αφίδων. Παρόµοια, η αναποτελεσµατικότητα των πρωτευόντων παρασίτων υµενοπτέρων 

πιθανότατα οφείλεται στην επίδραση υπερπαρασιτοειδών τους και η πίεση επιλογής 

ευνοεί εκείνα τα πρωτεύοντα παράσιτα που αποφεύγουν να ωοτοκήσουν σε αποικίες 

αφίδων που είναι ήδη παρασιτισµένες και υπάρχει ο κίνδυνος των υπερπαρασιτοειδών 

(Dixon 1997). 

1.3.4.3.  ∆ιαφορές µεταξύ ε ιδών κα ι  πληθυσµών 

Η ισορροπία της πυκνότητας πληθυσµού ενός είδους φαίνεται ότι είναι αποτέλεσµα 

µιας αλληλεπίδρασης µεταξύ του ρυθµού αύξησής του και της δύναµης που ασκεί στον 

πληθυσµό η πυκνότητά του. Οι φυσικοί εχθροί δεν φαίνεται να παίζουν κάποιο σηµαντικό 
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ρόλο στον έλεγχο του πληθυσµού ειδικά σε αφίδες που τρέφονται σε φυλλοβόλα 

δένδρα.  

∆εν υπάρχει επίσης καµιά απόδειξη ότι η δραστικότητα των φυσικών εχθρών διαφέρει 

από είδος σε είδος. Για το λόγο αυτό διαφορές µεταξύ ειδών αφίδων στον πραγµατικό 

ρυθµό αύξησης, R, θεωρούνται οι πιο συνηθισµένες αιτίες για τις διαφορές στους 

πληθυσµούς µεταξύ ειδών. Το θεωρητικό υπόβαθρο για τα παραπάνω παρουσιάζεται από 

τον Dixon (1990): 

Η ανάλυση των εµπειρικών δεδοµένων για αφίδες που προσβάλλουν δενδρώδεις 

καλλιέργειες έχει δώσει την παρακάτω σχέση για τη δυναµική των πληθυσµών σε 

διαδοχικές χρονιές: 

logXt+1 = logXt + logR – M logXt 

όπου Xt και Xt+1  είναι οι µέγιστοι αριθµοί την άνοιξη το χρόνο t και t+1. R είναι ο 

πραγµατικός ρυθµός αύξησης και Μ είναι ο παράγοντας που εξαρτάται από την 

πυκνότητα.  

Η συνέχεια της εξίσωσης δίνει:  

Xt+1 = RXt 
1-Μ  

Η πυκνότητα ισορροπίας Χ* = R1/Μ 

Οι Dixon et al. (1987) διαφώνησαν ότι ένας τέτοιος παράγοντας είναι η πιθανότητα να 

βρεθεί ένα φυτό ξενιστής [P(C)] υποθέτοντας ότι οι αφίδες εξαπλώνονται κανονικά. Γι’ 

αυτό ο πραγµατικός ρυθµός αύξησης, R, ο οποίος εµπεριέχει τις απώλειες λόγω 

εξάπλωσης είναι: 

R = rmP(C) 

∆εδοµένου ότι η πιθανότητα να βρεθεί ένα φυτό ξενιστής, µετά τις δοκιµές D είναι: 

P(C) = 1 – (1 – C)D 

Τότε η πυκνότητα ισορροπίας δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

Χ* = {rm(1-CD )} 1/Μ 

Αυτό σηµαίνει ότι µε όλους τους άλλους παράγοντες να είναι σταθεροί η κάλυψη, 

αναλογικά, ενός ξενιστή µέσω της επίδρασής του στο πραγµατικό rm µπορεί να επηρεάσει 

αξιοπρόσεκτα τον πληθυσµό των αφίδων. 

Οι εγχώριες αφίδες φυλλοβόλων δένδρων στη Βρετανία ανήκουν όλες στην ίδια 

οικογένεια, τα Drepanosiphidae. Μπορεί να έχουν µεγάλη εξειδίκευση ή να ζουν το πολύ 

έως δύο είδη σε ένα συγκεκριµένο γένος δένδρου. Η θετική σχέση µεταξύ των ποιοτικών 

εκτιµήσεων των συγγενών ειδών αφίδων και των ξενιστών οδηγεί στην ιδέα ότι ο 
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πληθυσµός των δένδρων είναι ένας µέγιστος παράγοντας που καθορίζει τον πληθυσµό 

των αφίδων (Dixon 1997). 

1.3.4.4.  Αύξηση της θερµοκρασίας στην Γη και  
πληθυσµοί 

Οι συνεχείς αυξήσεις του επιπέδου της θερµοκρασίας στη Γη έχουν µια θετική 

επίδραση στο ρυθµό ανάπτυξης αλλά και αναπαραγωγής στους ποικιλόθερµους 

οργανισµούς όπως τα έντοµα και ειδικότερα οι αφίδες. Στην Αρκτική, σε πειράµατα που 

έγιναν µε Acyrthosiphon svalbardicum και Acyrthosiphon brevicoryne που τρεφόταν σε 

Dryas actopetala, αναφέρθηκαν υψηλότερα ανώτατα όρια πληθυσµών όσο αυξανόταν η 

θερµοκρασία του περιβάλλοντος (Strathdee et al. 1995). Όµως, αυτό το πείραµα αγνοεί 

όλους τους άλλους παράγοντες που έχουν δείξει ότι επηρεάζουν τους πληθυσµούς των 

αφίδων. Η ένσταση έγκειται στο γεγονός ότι έξω από το πείραµα και προς την πλευρά 

της Σουηδικής Λαπωνίας ενώ η µέση θερµοκρασία περιβάλλοντος ήταν χαµηλότερη, 

παρατηρήθηκαν υψηλότεροι πληθυσµοί Acyrthosiphon brevicoryne. 

Σε άλλα είδη που διαχειµάζουν ως ενήλικα και όχι ως ωά, οι χειµερινές θερµοκρασίες 

µπορεί να έχουν µια πολύ σηµαντική επίδραση στην επιβίωση και προκαλούν 

αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις πληθυσµών από χρόνο σε χρόνο (Dixon 1997). 

1.3.4.5.  Πρόγνωση εξάρσεων πληθυσµών αφίδων 

Στο τέλος του 1960 και στις αρχές του 1970 το ενδιαφέρον για τις προληπτικές 

εφαρµογές εντοµοκτόνων οδήγησε στο γεγονός ότι οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη θα 

έπρεπε να υιοθετήσουν συστήµατα πρόγνωσης εντόµων για τις χώρες τους (Dixon 

1997). Τριάντα χρόνια µετά οι προληπτικοί ψεκασµοί ακόµη χρησιµοποιούνται και 

δυστυχώς, λίγα συστήµατα προγνώσεων εξάρσεων πληθυσµών εντόµων 

χρησιµοποιούνται. Στην πραγµατικότητα, η συλλογή δεδοµένων και στοιχείων για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη σωστών προγνωστικών 

συστηµάτων, δεν ενθαρρύνεται και για παράδειγµα, πολλές παγίδες του Rothamsted 

Insect Survey δεν χρησιµοποιούνται πλέον. Εποµένως, παρόλο που είναι πιθανή µια 

τέτοια ανάπτυξη σωστών προγνωστικών µοντέλων, αυτό δεν είναι επί του παρόντος 

τουλάχιστον πολιτικά ή οικονοµικά επιθυµητό (Dixon 1997). Όµως, αν το κόστος της 

εντοµοκτονίας αντιστοιχισθεί όχι µόνο µε το κόστος της παραγωγής εντοµοκτόνων αλλά 

και µε τη ζηµιά που προκαλείται στο περιβάλλον, τότε σίγουρα οι διαθέσεις θα άλλαζαν. 
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1.3.5.  ∆υναµική πληθυσµών της Aphis gossypi i  – 
∆ιασπορά κα ι  δ ιανοµή στο φυτό 

1.3.5.1.  Μεθοδολογικές Θεωρήσεις 

Οι µελέτες σχετικά µε τη δυναµική των πληθυσµών της αφίδας του βαµβακιού 

απαιτούν δειγµατοληψίες αλλά και µετρήσεις κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Αυτές 

είναι απολύτως απαραίτητες για την αναγνώριση οικονοµικών ορίων και για την 

εφαρµογή της Ολοκληρωµένης Καταπολέµησης. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές και 

µεθοδολογίες αναλόγως του είδους της αφίδας, τον τύπο του φυτού ξενιστή και φυσικά 

το διαθέσιµο χρόνο και εργασία. Η παγίδευση των ενηλίκων κατ’ αρχήν δίνει 

πληροφορίες για τη σύνθεση της πανίδας των αφίδων και το µέσο ετήσιο ρυθµό της 

δραστηριότητας ιπτάµενων µορφών του κάθε είδους. Επίσης, είναι εφικτό κάτω από 

συγκεκριµένες συνθήκες να παρατηρηθούν ένα ή περισσότερα είδη στο χρόνο. Κάποιες 

παγίδες µπορούν να δώσουν µια απόλυτη εκτίµηση συγκεκριµένης εναέριας πυκνότητας 

ή το ρυθµό µε τον οποίο οι αφίδες προσεγγίζουν τα φυτά. 

∆ιάφορες άλλες τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί µε σκοπό τον υπολογισµό και την 

παρακολούθηση των πληθυσµών των αφίδων. Πιο συγκεκριµένα: 

• Υπολογισµός ανάλογα µε την κατηγορία προσβολής. Οι αριθµοί χωρίζονται σε 

κλάσεις και χρησιµοποιείται µία λογαριθµική, γραµµική ή γεωµετρική κλίµακα. 

• Ακριβείς µετρήσεις όλων των ξεχωριστών ατόµων. 

• Υπολογισµός του ποσοστού των προσβεβληµένων οργάνων του φυτού (Leclant & 

Deguine 1994). 

Ο αριθµός των δειγµάτων που έχουν συλλεχθεί ή που έχουν παρατηρηθεί, ο αριθµός 

των φυτών που χρησιµοποιούνται αλλά και το µέρος του φυτού ξενιστή που 

χρησιµοποιείται για παρατήρηση µπορεί να αλλάζουν ανάλογα της περίπτωσης. Οι 

Cauquil & Follin (1983) βασιζόµενοι στα αποτελέσµατα του Denechere (1981) 

υπολόγισαν τον αριθµό των φύλλων που έχουν προσβληθεί από τουλάχιστον µία αφίδα 

«χρησιµοποιώντας» για το πείραµά του µόνο τα πέντε πλήρως ανεπτυγµένα τελευταία 

φύλλα από 20 καλώς ανεπτυγµένα φυτά. Η τεχνική η οποία αναπτύχθηκε από τον 

Denechere χρησιµοποιήθηκε για να συγκρίνει την αποτελεσµατικότητα ενεργώς 

αφιδοκτόνων συστατικών και βασίστηκε σε πολύ λεπτοµερείς στατιστικές θεωρήσεις. Το 

να χρησιµοποιηθούν φύλλα από το πάνω µέρος των φυτών µπορεί να βοηθά στην 

παρατήρηση αλλά επιδέχεται κριτικής και εισάγει ένα στατιστικό λάθος στο όλο πείραµα 
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καθώς η A. gossypii προτιµά τα κάτω φύλλα (O' Brien, Leonard & Graves 1991). Στην 

πραγµατικότητα, και από πρακτικής πλευράς, η ύπαρξη µιας σηµαντικής συσχέτισης 

µεταξύ του µέσου υπολογισµένου πληθυσµού των τελευταίων έξι φύλλων και αυτού 

ολόκληρου του φυτού καθιστά σωστή τη χρησιµοποίηση της µεθόδου. Πάρα πολύ καλή 

συσχέτιση µεταξύ του λογαρίθµου του πληθυσµού και του ποσοστού των 

προσβεβληµένων φύλλων έχει επίσης παρατηρηθεί. Άλλοι συγγραφείς χρησιµοποιούν το 

ποσοστό των φυτών που έχουν προσβληθεί παρατηρώντας ολόκληρο το φυτό ή µέρος 

αυτού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ανάλογα µε τις ανάγκες της µελέτης οι µετρήσεις µπορεί 

να γίνουν είτε στον αγρό είτε στο εργαστήριο, µε τη χρήση µικροσκοπίου, ή µε ειδική 

επεξεργασία των φύλλων µε διάφορες τεχνικές (Heathcote 1972, Burris et al. 1990). 

Είναι πολύ δύσκολο να σχεδιαστεί µοντέλο προσβολής λόγω των πολλών παραγόντων 

που την επηρεάζουν. Παρόλα αυτά, έχουν γίνει δύο προσπάθειες που αξίζει να 

σηµειωθούν. Η πρώτη έγινε στην από τους Xia & Sterling (1987) στην Κίνα που 

εφαρµόστηκε ένα δυναµικό µοντέλο προσδιορισµού το οποίο χρησιµοποιείται για να 

προβλέπει την εξέλιξη των πληθυσµών της A. gossypii στον αγρό. Οι µεταβλητές είναι ο 

ρυθµός ανάπτυξης του πληθυσµού, οι φυσικοί εχθροί και η φαινολογία του φυτού. Το 

µοντέλο ικανοποιεί τους συγγραφείς του παρά τα ανεπαρκή δεδοµένα για τα αρπακτικά 

και τα ενήλικα (Leclant & Deguine 1994). Το δεύτερο µοντέλο αναπτύχθηκε πάλι στην 

Κίνα από τους Zhang & Zhong (1990) και παρουσίασε ένα δυναµικό µοντέλο 

προσοµοίωσης για την ανάλυση του ελέγχου των αφίδων από άτοµα Coccinella 

septempunctata και για τον προσδιορισµό του αρίστου λόγου Coccinella / αφίδες. 

1.3.5.2.  Πρακτικές Θεωρήσεις 

Στην Κεντρική Ασία, η αφίδα του βαµβακιού διαχειµάζει ως παρθενογενετικό θηλυκό 

σε διάφορα ζιζάνια και αυτοφυή φυτά. Μπορεί να επιβιώσει σε θερµοκρασίες έως και -

9°C. Τα ενήλικα εµφανίζονται τον Απρίλιο και διασπείρονται µεταξύ όλων των διαθέσιµων 

ξενιστών – συµπεριλαµβανοµένων και του βαµβακιού και διαφόρων Cucurbitaceae, τα 

οποία αποικούνται και προσβάλλονται γύρω στο δεύτερο µισό του Μαΐου. Συχνά 

αναφέρεται µείωση πληθυσµού τον Ιούλιο και Αύγουστο µε µια µικρή άνοδο το 

Σεπτέµβριο. Επίσης αναφέρεται πως υπάρχουν πάνω από είκοσι γενεές σε µια 

καλλιεργητική περίοδο βαµβακιού. Κάθε γενιά αναπτύσσεται σε πέντε µε δώδεκα µέρες 

ανάλογα µε την επίδραση του καιρού. Ο µέσος ρυθµός αναπαραγωγής είναι 40 µε 50 

νύµφες ανά θηλυκό (Leclant & Deguine 1994). 
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Η A. gossypii µπορεί να παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου στην Αίγυπτο 

αλλά σε µεγαλύτερους πληθυσµούς την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι. Οι προσβολές 

είναι πιο νωρίς στην περιοχή του Καΐρου παρά αρκετά βορειότερα προς το δέλτα του 

ποταµού Νείλου (Leclant & Deguine 1994). 

Υπό τις συνθήκες της Βόρειας Αιγύπτου όπου καλλιεργείται αρδευόµενο βαµβάκι 

ταυτοποίηθηκαν τέσσερις φάσεις στον κύκλο ζωής της αφίδας του βαµβακιού µε 

σηµαντικές αλλαγές στον αριθµό των προσβεβληµένων φυτών και στη δοµή αλλά και 

στην πυκνότητα των πληθυσµών των αφίδων καθώς και στη διασπορά τους στα φυτά. 

Πιο συγκεκριµένα: 

Φάση 1η: Όλες οι φάσεις της ανάπτυξης παρατηρούνται στην αρχή της αύξησης του 

φυτού σε ελαφρώς χαµηλές θερµοκρασίες και σε υψηλή σχετική υγρασία. 

Φάση 2η: Οι θερµοκρασίες αρχίζουν να ανεβαίνουν ενώ είναι η ξηρότερη περίοδος και 

το φυτό του βαµβακιού αναπτύσσεται και αρχίζει να διακλαδίζεται. Η ποσότητα της 

φυτικής µάζας είναι ακόµη µικρή, το έδαφος δεν είναι πλήρως σκιασµένο και τα φύλλα 

που έχουν προσβληθεί από αφίδες είναι κάτω από σχετικά υψηλές θερµοκρασίες αλλά και 

χαµηλή σχετική υγρασία. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι αφίδες να χάνουν ένα µεγάλο µέρος 

της υγρασίας τους από την εφίδρωση και καθώς η πίεση των κυττάρων των φύλλων 

είναι χαµηλή δεν µπορούν να αναπληρώσουν το χαµένο νερό µέσω διατροφής. Εξωγενή 

πτερωτά παρατηρούνται µαζί µε λίγες νύµφες οι οποίες µπορούν να συνεχίσουν να 

αναπτύσσονται εφ όσον το φυτό αρδεύεται. 

Φάση 3η: Μετά τις δύο πρώτες φάσεις, οι οποίες διαρκούν περίπου ένα µήνα η 

καθεµία, τα φυτά έχουν αναπτυχθεί ικανοποιητικά και ο αριθµός των φύλλων είναι 

αρκετός για να σκιαστεί το έδαφος αρκετά. Ο αριθµός των αφίδων αυξάνει. Η άρδευση 

βοηθά στην ανάπτυξη των απτέρων µορφών αλλά και µεγάλου αριθµού προνυµφών σε 

όλα τα στάδια µε µόνη εξαίρεση αυτής των πτερόµορφων. Η φάση αυτή διαρκεί έως την 

άνθηση. Ο αριθµός των φυτών που έχουν προσβληθεί αλλά και η πυκνότητα του 

πληθυσµού είναι στενά συνδεδεµένα µε τα ποτίσµατα. Ο Vaissayre (1970) θεώρησε ότι η 

έλλειψη νερού προκαλεί µια αύξηση στα θρεπτικά συστατικά του χυµού, αυξάνει τον 

πολλαπλασιασµό των αφίδων, αλλά επίσης προκαλεί και ένα ανταγωνιστικό φαινόµενο µε 

την αύξηση της οσµωτικής πίεσης. Το αποτέλεσµα αυτού του συνδυασµού των δύο 

παραπάνω φαινοµένων είναι να παρατηρείται µια µείωση στο δυνητικό πολλαπλασιασµό 

των εντόµων µετά από τρεις µέρες. 
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Φάση 4η: Τελικά, στην τέταρτη φάση τα φυτά γειτονικών γραµµών επικαλύπτονται 

και το 40% µε 95% της εδαφικής επιφάνειας σκιάζεται. Ο πληθυσµός των αφίδων και ο 

αριθµός των προσβεβληµένων φυτών αυξάνονται ραγδαία ειδικά µε την άρδευση. Σε 

αυτό το στάδιο, το 30% µε 90% των φύλλων σε κάθε φυτό µπορεί να έχει αφίδες µε 

πολλές πτερόµορφες οι οποίες διασπείρονται σε άλλα φυτά όταν φτάσουν στο ενήλικο 

στάδιο (Leclant & Deguine 1994). 

Μετά από µια σειρά παρατηρήσεων στις πολιτείες Louisiana και στο Mississippi, οι O' 

Brien, Leonard & Graves (1991) περιέγραψαν τρεις φάσεις στην εξέλιξη του πληθυσµού. 

Ο αριθµός των αφίδων είναι σχετικά µικρός πριν την εµφάνιση των πρώτων λουλουδιών. 

Αυτή η φάση ακολουθείται από µια µεγάλη απότοµη αύξηση τον Ιούλιο αλλά γρήγορα 

υπάρχει µια µείωση. Μια µέτρια αύξηση παρατηρήθηκε στο δεύτερο µισό του Αυγούστου 

και ο πληθυσµός έπεσε στα αρχικά του επίπεδα γύρω στο τέλος Σεπτεµβρίου. Οι ίδιοι 

συγγραφείς παρατήρησαν ότι η κάθετη διασπορά των αφίδων σε διαφορετικό φυτό 

ποίκιλε ανάλογα µε την εποχή, τις τεχνικές καλλιέργειας, την ποικιλία και τα ύψος των 

φυτών. Επισήµαναν επίσης τον κίνδυνο της εφαρµογής ενός απλού σχεδίου 

δειγµατοληψίας, την ακαταλληλότητα της δειγµατοληψίας µε δείγµατα µόνο από την 

κορυφή των φυτών και τη µη σηµαντική διασπορά µικρών πληθυσµών στα πρώτα στάδια 

της καλλιέργειας, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσµατα των Parker & Huffman (1991). 

Στη ∆υτική και Κεντρική Αφρική όπου το βαµβάκι είναι ξηρικό, την περίοδο των 

βροχών η αποίκιση των αφίδων ξεκινά πρακτικά µε την εµφάνισή τους. Πολλά ενήλικα 

είναι ήδη έτοιµα και διαθέσιµα από τα πολλά ζιζάνια – ξενιστές τα οποία επιτρέπουν στις 

αφίδες να διαβιώσουν κατά την ξηρή περίοδο. Έχει αποδειχθεί ότι πάνω από 300 είδη 

µπορεί να φιλοξενήσουν την A. gossypii την περίοδο µεταξύ των δύο καλλιεργητικών 

περιόδων, συχνά σε πολύ µικρούς πληθυσµούς. Οι πτερόµορφες νύµφες εµφανίζονται 

στα φυτά γύρω από την καλλιέργεια, λίγο µετά την εµφάνιση των πρώτων κοτυληδόνων 

των νέων φυτών. Τότε γίνονται και οι πρώτες συλλήψεις των ενηλίκων που είναι 

υπεύθυνα για τις πρώιµες προσβολές. Οι κοτυληδόνες είναι δεκτικές και µπορούν να 

γίνουν νέες προσβολές κατά τις τοπικές πτήσεις των ενηλίκων. Παρόµοιες παρατηρήσεις 

αλλά κάτω από διαφορετικές οικολογικές συνθήκες παρατηρήθηκαν σε προσβολές 

πεπονιού στη νοτιοανατολική Γαλλία (Leclant & Deguine 1994). 

Μετά την πρώτη προσβολή νέα φυτά αποικούνται από άπτερα άτοµα. Αυτά είναι κατά 

κανόνα σκουρόχρωµα και µεγάλα και είναι οι πρόγονοι των εξωγενών ενηλίκων. Οι 

πρώτες δύο γενεές, οι οποίες αναπτύσσονται στο βαµβάκι, αποτελούνται κυρίως από 
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άπτερες µορφές, οι οποίες εξαπλώνονται µε την προσβολή γειτονικών φυτών. Αυτός ο 

τύπος προσβολής είναι ο πιο σηµαντικός και επικίνδυνος στο επίπεδο του αγρού. 

Σύµφωνα µε τον Thygesen (1968), τα άπτερα βρίσκονται συνήθως σε µια διάµετρο 1,8 

µέτρων από το αρχικό σηµείο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολύ συχνά έχουµε και κάθετες 

κινήσεις των εντόµων, οι οποίες δίνουν πιο σύνθετη αποίκιση. Τέτοιες κινήσεις µπορεί να 

ποικίλουν ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας και µπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της 

δειγµατοληψίας και των µετρήσεων. Τελικά, περίπου δύο εβδοµάδες µετά την πρώτη 

εµφάνιση των εξωγενών ενηλίκων στην καλλιέργεια, η ποσότητα των πτερόµορφων 

προνυµφών αυξάνει σηµαντικά (τρίτες και τέταρτες γενιές) και ακολούθως έχουµε την 

εµφάνιση ενηλίκων, τα οποία προκαλούν δευτερεύουσες προσβολές και νέα ξεσπάσµατα.  

Αυτοί οι τρεις τύποι προσβολών (εξωγενή ενήλικα, άπτερες µορφές και ενδογενή 

ενήλικα) είναι υπεύθυνες για το 90% των προσβολών στα βαµβακόφυτα κατά την 3η 

εβδοµάδα µετά την εµφάνιση των πρώτων ενηλίκων και προκαλούν άµεσες ζηµιές 

(συστρεφόµενα φύλλα) αλλά και έµµεσες ζηµιές (µελιτώδη εκκρίµατα) µε αποτέλεσµα τη 

µείωση του ρυθµού αύξησης των φυτών. Κατόπιν, το µέγεθος της προσβολής µειώνεται 

και σταθεροποιείται από την άνθηση και µετά εξαιτίας της ισορροπίας που επιτυγχάνεται 

µεταξύ των φυσικών εχθρών, των αφίδων και των φυτών. Έχει παρατηρηθεί σηµαντική 

µείωση στον πληθυσµό αφίδων 50 µε 60 µέρες µετά την αρχική προσβολή σαν 

αποτέλεσµα παρουσίας Entomophthorales (κυρίως Neozygites fresenii) και θηρευτών 

(Cheilomenes sulphurea Olivier και Exochomus spp.) Κατά τη διάρκεια της ωρίµασης των 

καρυδιών οι µεγαλύτεροι πληθυσµοί βρίσκονται στο κάτω µέρος του φυτού κυρίως στα 

κάτω φύλλα και κοντά στο στέλεχος (Leclant & Deguine 1994). 

Η χωροταξική κατανοµή έχει µελετηθεί για πολλά είδη αφίδων  (π.χ. Taylor 1970, 

Asante et al. 1993). Για την Α.gossypii οι Kapatos et al. (1994-1998) δίδουν πληροφορίες 

σχετικά µε το παραπάνω θέµα ειδικότερα στην περιοχή της Ελλάδας. Πιο συγκεκριµένα, 

σε φυτεία βαµβακιού µελετήθηκε η χωροταξική κατανοµή χρησιµοποιώντας τρεις δείκτες, 

το νόµο του Taylor, την παράµετρο k της αρνητικής διωνυµικής κατανοµής και το δείκτη 

διασποράς του Morisita (Ιδ). Εκφράστηκαν απόψεις σχετικά µε την πιθανή σχέση των 

αλλαγών στη χωρική κατανοµή του πληθυσµού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής 

περιόδου και σε σχέση µε την πυκνότητα και τη δράση της φυσικής θνησιµότητας. Τα 

αποτελέσµατα της εργασίας αυτής δείχνουν ότι η διασπορά των ατόµων της A. gossypii 

σε αγρούς βαµβακιού στις περισσότερες των περιπτώσεων, ακολουθεί την αρνητική 

διωνυµική κατανοµή µε κλασµατικές τιµές του k να διαφέρουν ανάλογα µε τη µέση 
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πυκνότητα πληθυσµού. Αυτό επιβεβαιώνει την χρήση του k για να περιγράψει τις 

αλλαγές στην χωροταξική κατανοµή του A. gossypii. H σχέση µεταξύ του k και της µέσης 

πυκνότητας του πληθυσµού ήταν καµπύλη. Όµως, το τµήµα της καµπύλης πάνω από µια 

συγκεκριµένη πυκνότητα πληθυσµού ανά φύλλο (1 άτοµο ανά φύλλο), που αποτελεί το 

µεγαλύτερο ποσοστό των δειγµατοληπτικών περιπτώσεων δείχνει να είναι γραµµική και 

µόνο πέντε περιπτώσεις µε υψηλότερη πυκνότητα πληθυσµού παρουσίασε καµπύλη. Η 

τελική µορφή της καµπύλης καθορίστηκε από τρεις δειγµατοληψίες µε µέσες πυκνότητες 

υψηλότερες από 3 άτοµα ανά φύλλο σε µία εκ των οποίων δεν παρατηρήθηκε συµφωνία 

µε την αρνητική διωνυµική κατανοµή. Γι’ αυτό, επιφυλάξεις µπορεί να εκφρασθούν για το 

ακριβές σχήµα της καµπύλης αλλά ωστόσο, αυτή η σχέση δείχνει µια µείωση στον βαθµό 

συνάθροισης καθώς η πυκνότητα πληθυσµού αυξάνει από πολύ χαµηλές τιµές έως 

περίπου 2 άτοµα ανά φύλλο. Σε υψηλότερες πυκνότητες ο βαθµός συνάθροισης αυξάνει 

σηµαντικά. Έτσι, η ένταση συνάθροισης ήταν µικρότερος σε µέσες πυκνότητες από ότι 

σε χαµηλές και υψηλές. Εξαιτίας της ισχυρής αλληλοσυσχέτισης µεταξύ του k και της 

µέσης πυκνότητας ο υπολογισµός ενός «κοινού» k (kc) δεν µπορεί να γίνει, όπως σε 

άλλες περιπτώσεις (Taylor 1984). 

Η βιολογική ερµηνεία της χωροταξικής κατανοµής ενός είδους σε συνθήκες αγρού 

είναι πάντα δύσκολη εξαιτίας των παραγόντων, περιβαλλοντικών και συµπεριφοράς, οι 

οποίοι δεν είναι µετρήσιµοι αλλά µόνον περιγράφουν την κατάσταση ενός πληθυσµού. Οι 

διαφορές στην πυκνότητα έως ένα συγκεκριµένο όριο (δύο άτοµα ανά φύλλο) είναι 

κυρίως εξαιτίας των διαφορετικών µεγεθών αποικισµού των φύλλων από ιπτάµενα άτοµα 

άλλων αγρών αλλά πιθανότατα, τα υψηλά ποσοστά θνησιµότητας κρατούν χαµηλό τον 

πληθυσµό στα προσβεβληµένα φύλλα. Αυτό εξηγεί και την µείωση στο βαθµό 

συνάθροισης όταν παρουσιάζονται υψηλές πυκνότητες. Σε µερικές περιόδους (π.χ. στο 

ξεκίνηµα της περιόδου και στα µισά του Αυγούστου), όµως, οι συνθήκες για την 

ανάπτυξη ενός πληθυσµού είναι ιδανικές (για παράδειγµα, έχουµε χαµηλούς ρυθµούς 

θνησιµότητας). Αυτό ευνοεί τη δηµιουργία αποικιών σε ήδη προσβεβληµένα φύλλα και 

εξαιτίας της «διάχυσης» της προσβολής δεν είναι αξιοπρόσεκτες εκτός και αν οι αποικίες 

γίνουν πολύ µεγάλες, δηλαδή έχουµε σύγχρονη αύξηση και του µεγέθους του 

πληθυσµού και του βαθµού συνάθροισης. Οι παραπάνω προτάσεις επιβεβαιώνονται από 

αδηµοσίευτα στοιχεία των Kapatos et al.  (1994 – 1998) που µελετούν τη δηµογραφία 

της Aphis gossypii, και που δείχνουν καθαρά ότι οι ρυθµοί θνησιµότητας σε περιόδους µε 
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υψηλές συχνότητες είναι πολύ χαµηλότερες σε σχέση µε άλλες εποχές όπου η πυκνότητα 

είναι χαµηλή (Kapatos et al. 1994-1998). 

Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων των Kapatos et al. (1994 - 1998) δίνουν µια πρώτη 

ένδειξη ότι κάτω από συνθήκες µη χηµικής καταπολέµησης η περιβαλλοντική πίεση πάνω 

στην αφίδα του βαµβακιού είναι πολύ µεγάλη και για το µεγαλύτερο µέρος του 

βιολογικού του κύκλου δεν επιτρέπει τη δηµιουργία αποικιών.  

Στο τέλος του βιολογικού κύκλου του βαµβακιού, όταν η προστασία απέναντι σε 

εχθρούς του καρυδιού παύει και η καλλιέργεια είναι ασφαλής, υπάρχει γενικά µια 

ανανέωση στον πληθυσµό των αφίδων που προκαλείται από παραµένοντες πληθυσµούς 

κάτω από τα φύλλα στο κάτω και το µεσαίο µέρος, εκεί όπου η θρεπτική αξία µειώνεται. 

Τα έντοµα µεταναστεύουν προς τα άκρα και τα φύλλα όπου βρίσκουν ικανοποιητικής 

θρεπτικής αξίας χυµούς. Έτσι όµως προκαλούν σηµαντική ζηµιά στις ίνες εξαιτίας των 

µελιτωδών εκκριµάτων που αφήνουν (Leclant & Deguine 1994). 

Η κατανοµή της A. gossypii πάνω σε ένα φυτό δεν είναι τυχαία όσον αφορά το ύψος, 

αλλά δεν παρατηρήθηκε και κάποια σταθερή σχέση του εντόµου µε κάποιο συγκεκριµένο 

µέρος του φυτού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Στα µέσα του 

καλοκαιριού (Ιούλιος – Αύγουστος), όταν η θερµοκρασία είναι συνήθως υψηλή, το 

χαµηλότερο τµήµα του φυτού είναι πιο πολύ προσβεβληµένο από το πάνω µέρος. Σε 

άλλες όµως περιόδους και ειδικότερα στο ξεκίνηµα της καλλιεργητικής περιόδου (αργά το 

Μάιο ή αρχές Ιουνίου) η ανάπτυξη των πληθυσµών της A. gossypii γίνεται κυρίως στα 

πολύ µικρά φύλλα του πάνω µέρους των φυτών. Πολλοί παράγοντες θα µπορούσαν να 

είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό το φαινόµενο, όπως για παράδειγµα διαφορετικοί ρυθµοί 

επιβίωσης, αναπαραγωγής ή αποικισµού, αλλά όποιοι και αν είναι αυτοί, η εφαρµογή για 

τη στρατηγική δειγµατοληψίας είναι η ίδια. Τα δείγµατα, ή οι µετρήσεις λαµβανόντουσαν 

αναλογικά µε το ύψος του φυτού (Kapatos et al. 1996). 

Από τα διάφορα µεγέθη των δειγµατοληπτικών µονάδων, αυτή των 10 φύλλων 

ελαχιστοποιεί την διακύµανση στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ο γενικός κανόνας 

είναι όσο µικρότερη είναι η δειγµατοληπτική µονάδα τόσο πιο υψηλή είναι η ακρίβεια για 

την ίδια τιµή (Southwood 1978). Φαίνεται όµως ότι αυτός ο κανόνας δεν ισχύει σε αυτή 

την περίπτωση πιθανότατα επειδή µε πολύ µικρό δείγµα (π.χ. τέσσερα φύλλα) ο αριθµός 

των δειγµατοληπτικών µονάδων µε κανένα άτοµο αφίδας αυξάνει, και µαζί αυξάνει και η 

διακύµανση. Στην αρχή της περιόδου, για παράδειγµα, όταν ο αριθµός των φύλλων ανά 

φυτό είναι πολύ µικρός, όµως, µια µικρότερη δειγµατοληπτική µονάδα µπορεί να 
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υιοθετηθεί ή ακόµα καλύτερα ολόκληρο το φυτό να θεωρηθεί δειγµατοληπτική µονάδα 

όπως στο RSP (Regular Sampling Programme) (Kapatos et al. 1996). 

Οι παράµετροι που καθορίζουν τον βέλτιστο αριθµό δειγµάτων είναι ο µέσος και η 

διακύµανση της πυκνότητας πληθυσµού οποιαδήποτε µέθοδος και αν ακολουθηθεί 

(Karandinos 1976). 

1.3.6.  Ζηµιές – Οικονοµική σηµασία 

1.3.6.1.  Ζηµιές 

Τα έντοµα που µυζούν χυµούς γενικά αλλά και οι αφίδες ειδικότερα είναι υπεύθυνα για 

δύο µείζονος σηµασίας τύπους ζηµιών στα φυτά που αποικούν ή µερικές φορές σε αυτά 

που απλά εµφανίζονται χωρίς να τρώνε: 

• Άµεση ζηµιά, ως αποτέλεσµα της λήψης τροφής που προκαλεί παραµόρφωση 

του φυτού 

 

Εικόνα 7: Συστροφή φύλλων εξαιτίας προσβολής από A. gossypii 

(Πηγή: http://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1858079) 
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Εικόνα 8: Έντονη προσβολή φύλλων βαµβακιού 

(Πηγή:http://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1858077) 

 

• Έµµεση ζηµιά, ως αποτέλεσµα των µελιτωδών απεκκριµάτων που αφήνουν στα 

φυτά ή από τη µεταφορά και διάδοση διαφόρων φυτοπαθογόνων ιών που προκαλούν 

σηµαντικές ζηµιές µε συγκεκριµένη συµπτωµατολογία. 

Η A. gossypii είναι ένα ειδικό βλαβερό έντοµο που προκαλεί ζηµιά όχι µόνο ποσοτικά 

αλλά και ποιοτικά µε την υποβάθµιση της ποιότητας των ινών του βαµβακιού λόγω των 

µελιτωδών απεκκριµάτων.  

Άµεση ζηµιά: Ο µηχανισµός λήψης τροφής της A. gossypii στα φύλλα του βαµβακιού 

µελετήθηκε λεπτοµερέστατα από τον Pollard (1958, 1973). Περιέγραψε τον τρόπο µε το 

οποίο το στιλέτο εισέρχεται στους διαφορετικούς ιστούς. Ο φλοιός, ο οποίος αποτελεί 

ουσιαστικά το κύριο µέσο τροφής του εντόµου επιτυγχάνεται µέσα από µια διακυτταρική 

δίοδο µέσω της επιδερµίδας και του µεσόφυλλου. Η αφίδα του βαµβακιού δεν προκαλεί 

προφανή µηχανική ζηµιά στους ιστούς εξαιτίας πληγών, ή βιοχηµικής υφής ζηµιά µε τη 

διασπορά σιέλου ή πλασµόλυση, όπως σε άλλες αφίδες (Miridae, Jassidae) (Brzezina et 

al. 1986). Η µόνη περίπτωση που παρουσιάζονται κυρτώσεις φύλλων χαρακτηριστικές 

προσβολής αφίδων είναι όταν υπάρχουν µεγάλοι πληθυσµοί και τρέφονται για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα, ειδικότερα σε ποικιλίες βαµβακιού µε τρίχες (Εικόνες 7 – 8 - 10). 

Έµµεση ζηµιά: Μελιτώδη εκκρίµατα – κολλώδεις ίνες (Εικόνα 9 - 10): 

Υπάρχουν αρκετές αιτίες για τη συγκεκριµένη εµφάνιση των ινών. Μία από αυτές είναι 

φυσιολογική, ως αποτέλεσµα εµφάνισης προδρόµων κυτταρίνης και πρόσθετη ανθική 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:18 EEST - 54.219.128.100



Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 

 

 51Χατζής Ιωάννης 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών 

έκκριση νέκταρ. Η πιο σηµαντική όµως αιτία είναι εντοµολογική µε 80 – 90% των 

περιπτώσεων εξαιτίας των µελιτωδών απεκκριµάτων που προέρχονται από διάφορα 

µυζητικά έντοµα κατά τη διάρκεια προσβολών στο τέλος του βιολογικού κύκλου του 

βαµβακιού. Το βασικό είδος που θεωρείται υπεύθυνο γι΄ αυτή τη εµφάνιση είναι το 

Bemisia tabaci αλλά και η A. gossypii παίζει σηµαντικό ρόλο. Σε µικρότερο βαθµό ρόλο 

παίζουν επίσης έντοµα όπως το Ferrisia virgata Cockerell ή Phenacoccus solenopsis 

Tinsley. Οι χυµοί του φλοιού οι οποίοι γενικά έχουν αρκετά µεγάλο ποσοστό σακχάρων 

και µικρό ποσοστό αµινοξέων, λαµβάνονται σε µεγάλες ποσότητες από τα έντοµα ώστε 

να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σε αµινοξέα. Τα εκκρίµατα εποµένως περιέχουν την 

περίσσεια των σακχάρων που έχουν ληφθεί (σουκρόζη) ή που έχουν σχηµατισθεί 

δευτερογενώς (µελεζιτόζη) και αποβάλλονται από το έντοµο στο φυτικό ιστό του ξενιστή 

µε τη µορφή σταγόνων (Leclant & Deguine 1994). 

Τα µελιτώδη απεκκρίµατα αποτελούν ένα άριστο υλικό για τους διάφορους 

σαπροφυτικούς µύκητες που προκαλούν καπνιά και εµποδίζουν το σχηµατισµό 

χλωροφύλλης λόγω της αδυναµίας απορρόφησης φωτός. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζουν 

την αναπνοή του φυτού. Επιπροσθέτως, δηµιουργείται πρόβληµα µε τους σπόρους του 

βαµβακιού σε ανοιχτά καρύδια υποβαθµίζοντας την ποιότητα, αλλά πάνω από όλα οι 

σταγόνες των εκκριµάτων (συχνά κρυσταλλοποιηµένες) δεν φεύγουν µε την εκκόκκιση. 

∆ηµιουργούνται έτσι κολληµένες ίνες, και πολύ σηµαντικά προβλήµατα κατά την 

επεξεργασία των ινών από το λανάρισµα έως την περιστροφή της ίνας. Αυτές οι 

δυσκολίες έχουν αυξηθεί σηµαντικά από την περασµένη δεκαετία µε την εξέλιξη των 

τεχνικών ύφανσης και τη χρήση υψηλής τεχνολογίας µηχανηµάτων µε υψηλές ταχύτητες 

περιστροφής (Hector & Hodkinson 1989). 

Σε συνδυασµό µε τη χηµική καταπολέµηση, η οποία πολλές φορές είναι και 

αναποτελεσµατική στις µέρες µας, διάφορα µέτρα, όπως ειδικές καλλιεργητικές τεχνικές, 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να µειωθούν ή ακόµα και να εξαλειφθούν τέτοιου είδους 

προβλήµατα. Παραδείγµατα τέτοιων τεχνικών είναι η αποφυγή όψιµων λιπάνσεων, η 

πρώιµη σπορά, πρώιµη συγκοµιδή και η χρήση αποφυλλωτικών.  
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Εικόνα 9: Προσβολή σε ίνες βαµβακιού (καπνιά) 

(Πηγή: http://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=4387011) 

 

Εικόνα 10: Μειωµένη ανάπτυξη φύλλων βαµβακιού και µελιτώδη απεκκρίµατα 

(Πηγή: http://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=1858078) 

1.3.6.2.  ∆ιάδοση ιών 

Παρόλο που οι ασθένειες που µεταδίδονται µέσω της αφίδας του βαµβακιού είναι 

λιγότερο σηµαντικές από αυτές που µεταδίδει η Bemisia tabaci, έχουν αναφερθεί πολλές 

περιπτώσεις σε όλο τον κόσµο και κυρίως στην γαλλόφωνη Αφρική και στη Νότια 

Αµερική. Η αφίδα του βαµβακιού είναι φορέας για περίπου 60 ιούς, κυρίως µη έµµονους 
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σε ένα µεγάλο εύρος ξενιστών (Eastop 1983). Μαζί µε τη Myzus persicae είναι η πιο 

συχνά απαντώµενη αφίδα φορέας στην βιβλιογραφία, κυρίως επειδή είναι πολυφάγο και 

κοσµοπολίτικο είδος. 

Στην Κεντρική Αφρική η αφίδα του βαµβακιού είναι ο φορέας της «Μπλε ασθένειας 

του βαµβακιού», που προκαλείται από έναν µη έµµονο ιό µε χαρακτηριστικά τη 

θαµνοποίηση, το χαµηλό ρυθµό αύξησης του φυτού και τα κοντά µεσογονάτια. Επίσης 

µπορεί να παρατηρηθεί επιναστία. Τα φύλλα είναι γενικά παχιά, εύθραυστα και 

σκουρότερα του κανονικού. Όπως συµβαίνει µε τις περισσότερες ιώσεις, όσο πιο νωρίς 

εµφανίζονται τόσο πιο σοβαρές είναι. Η συγκεκριµένη ασθένεια βρέθηκε στη ∆ηµοκρατία 

της Κεντρικής Αφρικής, όπου και περιγράφηκε πρώτη φορά το 1949. Επεκτάθηκε στο 

Ζαΐρ, το Καµερούν, το Τσάντ και σε άλλες χώρες. Πρώιµη χηµική αντιµετώπιση βελτιώνει 

την κατάσταση και βοηθά στο να έχουµε ικανοποιητικές αποδόσεις. Επίσης έχουν 

αναπτυχθεί ανθεκτικές ποικιλίες (Leclant & Deguine 1994). 

Παρόµοια συµπτώµατα µε την παραπάνω ασθένεια έχουν περιγραφεί στις Φιλιππίνες 

(Nour 1960), επίσης διαδιδόµενη µε την A. gossypii. Η αφίδα του βαµβακιού, µαζί µε την 

Aphis craccivora και τη M. persicae θεωρούνται υπεύθυνες για τη διάδοση µιας ασθένειας 

µε συµπτώµατα κυρτών φύλλων και λαµπερών εύθρυπτων και χοντρών φύλλων (Tarr 

1964). Επίσης, στην Βραζιλία έχει παρατηρηθεί µια άλλη επιδηµιολογική µορφή µιας 

ασθένειας, που θεωρείται ότι έχει ως φορέα την A. gossypii. Ονοµάζεται Purple wilt ή 

«Murcha vermelha» και η ποικιλία βαµβακιού Reba P 279 είναι πολύ ευαίσθητη. Τα 

συµπτώµατα είναι απότοµος µαρασµός και φυλλόπτωση και είναι παρόµοια µε την 

ανθοκυάνωση που περιγράφηκε στη Βραζιλία το 1956 από τον Costa και η οποία επίσης 

διαδίδεται από την A. gossypii (Costa 1956). Τα συµπτώµατα στο φύλλο είναι 

χαρακτηριστικά και εµφανίζονται όταν τα φυτά έχουν δύο ή τέσσερα πραγµατικά φύλλα. 

Είναι µεγάλης οικονοµικής σηµασίας στη Βραζιλία όπου το 10% της παραγωγής κατά 

µέσο όρο χάνεται εξαιτίας της ασθένειας (Costa 1956). 

Στην Ελλάδα δεν έχουν ακόµη παρατηρηθεί και περιγραφεί περιπτώσεις ιώσεων στο 

βαµβάκι από την αφίδα του βαµβακιού. 

1.3.6.3.  Οικονοµική σηµασία 

Η αφίδα του βαµβακιού θεωρούνταν µη σηµαντικός εχθρός του βαµβακιού αλλά µετά 

την προηγούµενη δεκαετία άρχισε να θεωρείται ένα από τα κύρια προβλήµατα σε πολλές 

περιοχές που καλλιεργείται το βαµβάκι. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το Ιράκ, το Ισραήλ, 
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όπου το 80% των εντοµοκτόνων χρησιµοποιούνται για την καταπολέµησή της, η 

Τουρκία, η Κίνα και η Συρία. Στην Τουρκία η A. gossypii συνοδεύεται από την 

Acyrthrosiphon gossypii και τη Macrosiphum euphorbiae κατά την διάρκεια των πρώτων 

φάσεων της ανάπτυξης του βαµβακιού αλλά την κυριότερη επίδραση στην απόδοση την 

έχει κατά την ωρίµαση των καρυδιών. Στην Κίνα, το πρόβληµα παρουσιάζεται κυρίως 

στην αρχή της καλλιέργειας έως την περίοδο του σχηµατισµού των καρυδιών και είναι 

πιο έντονο στη βόρεια Κίνα και στην κοιλάδα του Κίτρινου Ποταµού (Leclant & Deguine 

1994). 

Στην Κεντρική Ασία οι ζηµιές αρχίζουν να εµφανίζονται γύρω στο Μάιο λίγο µετά την 

εµφάνιση των φυταρίων και είναι κυρίως παραµορφώσεις. Τα φύλλα κυρτώνουν και 

εµφανίζονται φυτά µε δύο στελέχη. Προσβολές σε µεγαλύτερης ηλικίας φυτά έχουν ως 

αποτέλεσµα να παρουσιάζεται µια συνολική µη ευρωστία και µείωση του ρυθµού 

αύξησης. Ο σχηµατισµός των ανθέων και των καρυδιών επηρεάζεται, όπως επίσης και η 

ωρίµαση και το γέµισµα των καρυδιών. Το επίπεδο της ζηµιάς εξαρτάται από τη χρονική 

περίοδο της προσβολής και από τους πληθυσµούς της αφίδας. Μια προσβολή στα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξης των φυτών σε συνδυασµό µε πληθυσµό πάνω στα φυτά για 

περίπου 30 µέρες µπορεί να προκαλέσει µια µείωση στην παραγωγή από 25% έως 50%. 

Η ποιότητα της ίνας επίσης επηρεάζεται ειδικά σε πολύ έντονα προσβεβληµένα φυτά. Οι 

πληθυσµοί µειώνονται κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και αρχίζουν να αυξάνουν πάλι 

το Φθινόπωρο. Όταν οι πληθυσµοί της αφίδας είναι αρκετά υψηλοί κατά τα τελευταία 

στάδια του βιολογικού κύκλου της καλλιέργειας, τότε έχουµε µειωµένη παραγωγή 

σπόρων και υποβάθµιση της ποιότητας των ινών λόγω των µελιτωδών απεκκριµάτων 

(Leclant & Deguine 1994). 

Η A. gossypii µαζί µε το B. tabaci είναι σηµαντικός εχθρός στην Ινδία, στη 

Μαδαγασκάρη, στο Σουδάν, στην Αίγυπτο, και στη ∆υτική Αφρική, στην Κεντρική Αφρική 

και στη Ζάµπια (Leclant & Deguine 1994). 

Μέχρι το 1940, η A. gossypii θεωρούταν ένας από τους πιο σηµαντικούς εχθρούς του 

βαµβακιού στις ΗΠΑ, όπου προκαλούσε µειώσεις παραγωγής έως και 276 κιλά ανά 

εκτάριο. Αυτή η κατάσταση αποδόθηκε στο παρελθόν στη χρήση του αρσενικικού 

ασβεστίου για τον έλεγχο του Anthonomus grandis και στην εξάλειψη των ωφέλιµων 

εντόµων. Η εισαγωγή των οργανοφωσφορικών εντοµοκτόνων τη δεκαετία του 1950 

κατέστησε εφικτή την αποφυγή σοβαρών επιδηµιολογικών φαινοµένων και ακολούθησαν 

τη χρήση του DDT για τον έλεγχο των Heliothis (Bottrell & Adkisson 1977). Έτσι οι 
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πληθυσµοί µειώθηκαν σηµαντικά. Η κατάσταση σήµερα έχει αλλάξει. Σύµφωνα µε τους 

Sterling et al. (1989) το ποιο αρθρόποδο θα θεωρηθεί ως ο εχθρός «κλειδί» για την 

κατάρτιση προγραµµάτων ελέγχου του εξαρτάται από την παραγωγική περιοχή. Στην 

Καλιφόρνια θεωρούνται οι Lygus spp. και τα Tetranychidae. Στις Νοτιοδυτικές ξηρικές 

περιοχές το ρόδινο σκουλήκι και τα Heliothis spp. Το A. grandis βρίσκεται από το Τέξας 

έως την ανατολική ακτή. Στο Τέξας επίσης αλλά και στην Οκλαχόµα και στη Λουϊζιάνα 

κυρίαρχο είδος είναι το Pseudalomoscelis serriatus. Τα Heliothis είναι πολύ συχνά 

απαντώµενα σε περιοχές όπου το βαµβάκι καλλιεργείται εντατικά (άρδευση, ζιζανιοκτονία 

κλπ). Προκαλεί έκπληξη η πολύ µικρή αναφορά του A. gossypii ως δευτερεύοντως 

εχθρού σε εργασία των Frisbie et al. (1989). Επιπροσθέτως, καµιά υπηρεσία εφαρµογών 

δεν προτείνει όρια ανεκτής πυκνότητας για τη συγκεκριµένη αφίδα (Benedict et al. 

1989). Σε αντίθεση, οι έρευνες του Kan (1988a, 1989a, 1989b) που παρουσιάστηκαν στο 

Beltwide Cotton Conference το 1986, 1987 και το 1988, αναφέρουν ότι παρουσιάστηκε η 

αφίδα σε 12 πολιτείες και προκάλεσε σοβαρές ζηµιές ειδικά το 1986 και χρειάζονται από 4 

έως 7 επεµβάσεις ετησίως. Οι Price et al. (1983) αναφέρουν πιθανή µείωση των 

αποδόσεων εξαιτίας του εντόµου έως και 100 κιλά ανά εκτάριο. Σύµφωνα µε τους 

Bagwell et al. (1991) σοβαρά προσβεβληµένα φυτά παρουσιάζουν σηµαντικά 

προβλήµατα στρεσαρίσµατος. Τα φυτά είναι µικρά και µε λίγες διακλαδώσεις και η 

απώλεια της απόδοσης επέρχεται κυρίως λόγω πτώσης των καρυδιών. Εκτός από την 

αντοχή των φυτών και την παρουσία των ωφέλιµων εντόµων, τυχόν αλλαγές σε 

βιοκλιµατικούς και θρεπτικούς παράγοντες µπορεί να καταστήσουν επικίνδυνο το έντοµο, 

επικίνδυνο ακόµα και αν δεν έχει εµφανιστεί µέχρι τώρα σηµαντικό πρόβληµα. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο η A. gossypii βρίσκεται σχεδόν όλο το χρόνο σε καλλιέργειες 

βαµβακιού αλλά οι πληθυσµοί µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε την περιοχή και το 

φαινότυπο. Η τελική ζηµιά επίσης ποικίλει και εξαρτάται από την παραγωγική περιοχή 

(Leclant & Deguine 1994). 

1.4. Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της πληθυσµιακής οικολογίας της αφίδας 

του βαµβακιού στον αγρό. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν α) τακτικές 

δειγµατοληψίες και β) εντοµοπαγίδες. Στην πρώτη περίπτωση επιχειρήθηκε η εξέταση 

της χωροταξικής κατανοµής των πληθυσµών της αφίδας τόσο πάνω στο φυτό αλλά και 

στον αγρό. Με τη δεύτερη µέθοδο έγινε παρακολούθηση των πτερωτών ατόµων της 

αφίδας µε την χρήση παγίδων νερού. Κατά τη διάρκεια της εργασίας µελετήθηκε η 
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χωρική κατανοµή της αφίδας στον αγρό, η συσχέτιση των συλλήψεων µε τα άτοµα που 

συλλέχθηκαν κατά τη δειγµατοληψία και η συµπεριφορά της αφίδας πάνω στο φυτό σε 

σχέση µε το χρόνο. 

Η όλη εργασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από επιστηµονική άποψη αλλά 

και από πλευράς εφαρµογής, καθώς η αφίδα του βαµβακιού θεωρείται ένας πολύ 

σηµαντικός εχθρός της βαµβακοκαλλιέργειας. ∆εν έχουν επιχειρηθεί αρκετές ερευνητικές 

προσπάθειες για την πληθυσµιακή οικολογία της A. gossypii ειδικότερα στην Ελλάδα 

εκτός των εργασιών των Kapatos et al. (1994-1998) και Kapatos et al. (1996) και γι αυτό 

το λόγο, η παρούσα εργασία αποτελεί µια καλή αφορµή για περαιτέρω έρευνα. 
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2.1.  Εισαγωγή 

Η αφίδα του βαµβακιού είναι ένα κοσµοπολίτικο είδος το οποίο στην Ελλάδα θεωρείται 

εχθρός καθώς έχει εµφανίσει ανθεκτικότητα σε πολλά αφιδοκτόνα (Kapatos et al. 1994-

1998). Στην Ελλάδα (περιοχή Μαγνησίας) έχουν γίνει ορισµένες µελέτες σχετικά µε την 

ανάπτυξη του πληθυσµού της ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη 

στρατηγικών ολοκληρωµένης αντιµετώπισης. Αυτές οι µελέτες απαιτούν τεχνικές 

δειγµατοληψίας που θα µειώνουν το κόστος και θα καθιστούν αξιόπιστες τις εκτιµήσεις 

πληθυσµών (Kapatos et al. 1994-1998). 

Οι δειγµατοληψίες των αφίδων παρουσιάζουν µια σειρά από συγκεκριµένα 

προβλήµατα εξαιτίας πολλών παραγόντων. Ένας από αυτούς είναι ο υψηλός βαθµός 

συνάθροισης και ένας δεύτερος είναι η ασταθής χωρική διασπορά για την οποία και για 

το µεγαλύτερο εύρος πυκνοτήτων περιγράφεται από το αρνητικό διωνυµικό µοντέλο 

(Robert et al. 1988). Μελέτες σχετικές µε την ανάπτυξη προγραµµάτων δειγµατοληψίας 

για αφίδες έχουν γίνει αρκετές και για πολλά είδη και αφορούσαν κυρίως στη χωρική 

κατανοµή και στη διαδοχική δειγµατοληψία. Παρόµοιες πληροφορίες για την A. gossypii 

παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν πολλές (Kapatos et al. 1996).  

Επίσης, για την A. gossypii στην Ελλάδα, σηµαντικό πρόβληµα έχει παρουσιαστεί 

εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης εντοµοκτόνων τα οποία έχουν δηµιουργήσει βλαβερές 

συνέπειες στους φυσικούς εχθρούς της και κυρίως είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη 

ανθεκτικότητας στα κοινά αφιδοκτόνα (Kapatos et al. 1994-1998). 

Οι Kapatos et al. (1994-1998), έκαναν µια σειρά ερευνών στην Ελλάδα και κυρίως 

στην περιοχή της Μαγνησίας σχετικά µε τους πληθυσµούς της αφίδας και τη δυναµική 

τους. Σαν πρώτο βήµα θεωρήθηκε χρήσιµο να καθορισθεί στον αγρό χωρίς χηµικές 

επεµβάσεις το µοντέλο της κατανοµής στο χώρο και οι πιθανές αλλαγές σ’ αυτό το 

µοντέλο κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και τη σχέση του µε την 

πυκνότητα του πληθυσµού. Αυτή η πληροφορία θεωρήθηκε απαραίτητη διότι το 

χωροταξικό µοντέλο του πληθυσµού καθορίζεται από την αλληλεπίδραση µεταξύ της 

συµπεριφοράς των ειδών και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Γι’ αυτό η γνώση των 

αλλαγών στο χωροταξικό µοντέλο επιτρέπει προτάσεις σχετικά µε την δράση διαφόρων 

περιβαλλοντικών παραγόντων συµπεριλαµβανοµένων φυσικών εχθρών και περισσότερο 

συµβάλλει στην ερµηνεία της δυναµικής των πληθυσµών. Ακόµη, ένα επιτυχηµένο 

δειγµατοληπτικό µοντέλο για εντατικές µελέτες πληθυσµού θα έπρεπε να βασιστεί 
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µεταξύ άλλων και στη χωροταξική κατανοµή των συγκεκριµένων ειδών (Elliot 1977, 

Southwood 1978, Taylor 1984). 

Στην παρούσα εργασία τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι δεν υπάρχει συγκεκριµένο 

µοντέλο για τη χωοταξική κατανοµή του πληθυσµού των αφίδων όταν αυτοί βρίσκονται 

σε χαµηλά επίπεδα όπως συνέβη κατά τη διεξαγωγή του πειράµατος. Αντίθετα, η 

κατανοµή τους στον αγρό ήταν τυχαία. Επίσης διαπιστώθηκε πως υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ των πληθυσµών ιπτάµενων ατόµων και των ατόµων των δειγµατοληψιών. 

2.2. Υλικά και µέθοδοι 

2.2.1.  Χαρακτηριστ ικά Αγροκτήµατος 

Η µελέτη έλαβε χώρα στην Καρδίτσα και συγκεκριµένα στο χωριό Μέλισσα. ο 

πειραµατικός αγρός επιλέχθηκε το πρώτο δεκαπενθήµερο του Απριλίου του 2002 και 

αποτελούσε µέρος του «Αγροκτήµατος Μέλισσα», µιας ευρύτερης ζώνης που γίνονται 

προσπάθειες να εφαρµοσθεί η ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής. ∆όθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή στη θέση του αγρού έτσι ώστε να αποτελεί αντιπροσωπευτικό σηµείο των 

αγροτεµαχίων και να είναι οµοιόµορφο. Το συγκεκριµένο αγρόκτηµα (κωδικός 

αναδασµού Μ70) βρίσκεται στην περιοχή «Γαλατάδες» του συγκεκριµένου χωριού και 

αποτελεί ένα τµήµα έντεκα γραµµών (σαϊτών) από ένα συνολικό αγροτεµάχιο 25 

στρεµµάτων. Το µήκος της κάθε γραµµής είναι 186 µέτρα και το πλάτος µεταξύ των 

γραµµών 0,96 µέτρα. ∆εξιά και αριστερά του πειραµατικού τεµαχίου υπήρχαν αγροί 

βαµβακιού ενώ πάνω και κάτω συνόρευε µε αγροτικό δρόµο και κανάλι (Εικόνα 11). 

Μετά το δρόµο υπήρχαν πάλι αγροί βαµβακιού.  

Η ποικιλία που χρησιµοποιήθηκε από τον παραγωγό ήταν «ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.» και οι 

καλλιεργητικές φροντίδες παρόµοιες µε το υπόλοιπο κοµµάτι του χωραφιού. ∆εν 

ασκήθηκε καµία χηµική επέµβαση εναντίον εχθρών ή ασθενειών εκτός της ζιζανιοκτονίας 

µε επέµβαση κατά τη σπορά (προσπαρτικά). Η επέµβαση έγινε µε Sonalan 33,3 EC 

(δραστική ουσία ethalfluralin 33,3%) µε δόση: 400 κ. εκ. σκευάσµατος /στρέµµα. 
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Πηγή: Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. Τµήµα GIS 

Εικόνα 11: Σκαρίφηµα του πειραµατικού αγρού 

 
Οι καλλιεργητικές φροντίδες που έγιναν στον αγρό είναι οι παρακάτω: Σπορά στις 5 

Μαΐου και συγκοµιδή στις 5 Νοεµβρίου. Η απόδοση ήταν περίπου 200 κιλά στο στρέµµα. 

Η λίπανση που εφαρµόσθηκε έγινε σε δύο δόσεις. Η πρώτη κατά τη σπορά µε 50 κιλά 

στο στρέµµα 20 – 10 – 10 λιπάσµατος και η δεύτερη στο τέλος Ιουνίου µε 10 κιλά στο 

στρέµµα 26,5 – 0 – 0 λιπάσµατος. Το χωράφι σκαλίστηκε µηχανικά δύο φορές: Την 

πρώτη στις αρχές Ιουνίου και τη δεύτερη στο πρώτο πενθήµερο του Ιουλίου. Το πότισµα 

γινόταν µε εκτοξευτήρες (µπεκ) και συνολικά πραγµατοποιήθηκαν οκτώ ποτίσµατα.  
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2.2.2.  Παρακολούθηση πληθυσµού ιπτάµενων εντόµων 

Ο ιπτάµενος πληθυσµός των αφίδων παρακολουθήθηκε µε τρεις παγίδες τύπου Moericke. 

Η παρακολούθηση των παγίδων γινόταν δύο φορές κάθε εβδοµάδα (Τρίτη και 

Παρασκευή) και διήρκεσε – όπως και ολόκληρο το πείραµα – από την 1η Ιουνίου 2002 

έως και τις 13 Σεπτεµβρίου 2002.  

Οι παγίδες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν παγίδες κίτρινου χρώµατος και συγκεκριµένα 

«giallo melone K7, RAL 1028». Αποτελούνταν από ένα δοχείο κίτρινου χρώµατος που 

στο κέντρο του υπήρχε µια µικρή βαλβίδα (βάνα) και από µια σιδερένια βάση µε τέσσερα 

πόδια ύψους 1 µέτρου. Το µέγεθος των παγίδων ήταν 70 Χ 70 εκατοστά και το ύψος του 

δοχείου ήταν 10 εκατοστά. Το δοχείο γεµιζόταν µε νερό και τα έντοµα που ελκύονταν 

από το κίτρινο χρώµα του πυθµένα θανατώνονταν λόγω πνιγµού τους στο νερό του 

δοχείου. Για να συλλεχθούν τα παγιδευµένα άτοµα χρησιµοποιούταν εντοµολογικό δίχτυ 

(τούλι) το οποίο στερεωνόταν στην έξοδο της βαλβίδας και συγκρατούσε τα έντοµα ενώ 

το νερό άδειαζε. Τα έντοµα φυλάσσονταν σε µικρά δοχεία γεµάτα µε αλκοόλη, 

συντηρούνταν στο ψυγείο και κατόπιν γινόταν ο έλεγχος του είδους στο στερεοσκόπιο 

για την ταυτοποίηση των παγιδευµένων ατόµων. 

Η διάταξη των τριών παγίδων ήταν στις κορυφές ενός ισόπλευρου τριγώνου µε µήκος 

πλευράς τα 6 µέτρα. Κάλυπτε δε όλο το πλάτος του τεµαχίου (11 γραµµές) και 

τοποθετήθηκαν όχι στην άκρη του χωραφιού αλλά 10 µέτρα πιο µέσα από την µία του 

άκρη.  

Να σηµειωθεί ότι κατά την περίοδο της άρδευσης και όταν οι εκτοξευτήρες πότιζαν το 

συγκεκριµένο κοµµάτι, οι παγίδες σκεπάζονταν µε πλαστικό το οποίο αφαιρούνταν µετά 

το τέλος του ποτίσµατος.  

2.2.3.  ∆ειγµατοληψίες 

Στο συγκεκριµένο πείραµα η µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 

Επιλέχθηκε η µέθοδος της συστηµατικής δειγµατοληψίας µε παρατηρήσεις σε τρία 

µέρη του φυτού (κάτω, µέση και πάνω). Οι γραµµές που γίνονταν οι παρατηρήσεις ήταν 

οι µονοί αριθµοί. ∆ηλαδή η 1η, η 3η κοκ έως την 11η. Ο τρόπος µε τον οποίο βρισκόταν 

το φυτό ήταν ο εξής: θεωρήθηκε ότι ο αριθµός των φυτών στο µέτρο είναι 18. Κάθε 

γραµµή είχε περίπου 170 µέτρα έτσι το σύνολο των φυτών σε κάθε γραµµή ήταν 3060. 

Κατόπιν καθορίστηκε ο αριθµός των δειγµάτων που θα παίρνονταν από κάθε γραµµή. Ο 

καθορισµός έγινε κυρίως από το χρόνο που υπήρχε και από το µέγεθος του αγρού. Έτσι 
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ένας καλός αριθµός για την δειγµατοληψία θεωρήθηκε ότι ήταν τα 100 φυτά στη 

γραµµή. Για να βρεθεί το διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών φυτών διαιρέθηκε το σύνολο 

των φυτών σε µια γραµµή (3060 φυτά) µε τον αριθµό του δείγµατος (100 φυτά). Ο πιο 

κοντινός ακέραιος που θα βοηθούσε και στις πράξεις ήταν το 30. Έτσι, η παρατήρηση 

γίνονταν σε κάθε 30ο φυτό. Για να ξεκινήσει η παρατήρηση για κάθε γραµµή επιλέχθηκε 

τυχαία ένας αριθµός από το 1 έως το 30 (µε λαχνούς). Το νούµερο που είχε κληρωθεί 

ήταν το φυτό που θα ξεκινούσε η παρατήρηση. Έτσι για παράδειγµα η πρώτη σειρά 

ξεκινούσε µε το φυτό 3 και γινόταν παρατηρήσεις στα φυτά 3, 33, 63, 93, κοκ. Τα φυτά 

σηµάνθηκαν µε κορδέλες και αυλάκια στο έδαφος, ώστε να είναι τα ίδια κάθε φορά που 

γινόταν η δειγµατοληψία. Η δειγµατοληψία πραγµατοποιούταν µία φορά την εβδοµάδα 

κάθε Παρασκευή.  

Η δειγµατοληψία αφορούσε στην εξέταση των φύλλων των βαµβακοφύτων για πιθανή 

εµφάνιση ατόµων της υπό εξέταση αφίδας. Αναλόγως της εποχής το φυτό διαιρούνταν 

σε τρία µέρη ώστε να γίνει πιο εύκολη η δειγµατοληψία. Το κάτω µέρος ήταν πάντα το 

τελευταίο τµήµα του φυτού πριν το λαιµό και εξεταζόταν τέσσερα φύλλα περιµετρικά 

του βλαστού ώστε να συµπληρωθεί µια πλήρης περιστροφή. Κατόπιν στη µέση της 

απόστασης από την κορυφή έως τον τελευταίο κόµπο γινόταν µε παρόµοιο τρόπο η 

δειγµατοληψία για το µεσαίο µέρος του φυτού και στην κορυφή για το πάνω µέρος του 

φυτού.  

2.3. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσµάτων 

Για την καλύτερη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων, οι αριθµοί των ατόµων 

αφίδας, που βρέθηκαν κατά την δειγµατοληψία, χωρίστηκαν σε κλάσεις. Τα µέρη του 

φυτού δηλαδή, (κάτω, µέση, πάνω) ανάλογα µε τον αριθµό των ατόµων χωρίστηκαν σε 

κλάση 0 (από 0 έως 10 άτοµα) σε κλάση 1 (από 10 έως 20) και σε κλάση 2 (από 20 έως 

30). Ο αριθµός των ατόµων ήταν τόσο µικρός που δεν χρειάστηκαν παραπάνω κλάσεις. 

Ο στατιστικός έλεγχος των αποτελεσµάτων του πειράµατος για την ύπαρξη κάποιου 

προτύπου στο χώρο έγινε µε τον υπολογισµό της µέσης απόστασης µεταξύ των πιο 

κοντινών προσβεβληµένων φυτών. Η δοκιµή βασίζεται στο µέσο όρο των πιο κοντινών 

µολυσµένων φυτών. Πιο συγκεκριµένα, για κάθε δειγµατοληψία παίρνουµε κάθε φυτό 

ξεχωριστά και βρίσκουµε το κοντινότερο προσβεβληµένο φυτό. Μετράµε την απόσταση 

και συνεχίζουµε για όλα τα προσβεβληµένα φυτά του χωραφιού. Αφού µετρήσουµε όλες 

τις αποστάσεις βρίσκουµε τον µέσο όρο χ των αποστάσεων και κατόπιν βρίσκουµε τον 

δείκτη CV% (coefficient of variance, συντελεστής διακύµανσης ή µεταβλητότητας). O 
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δείκτης αυτός είναι το κλάσµα της τυπικής απόκλισης Sd προς το µέσο όρο των 

αποστάσεων χ δηλ. CV%= (Sd /χ)*100. Eάν ο δείκτης κυµαίνεται από 0 έως 10 τότε 

µιλάµε για οµοιόµορφη κατανοµή. αν κυµαίνεται µεταξύ 10 και 20 τότε τείνει προς την 

οµοιόµορφη κατανοµή και αν είναι πάνω από 20 τότε έχουµε τυχαία κατανοµή.  

Για τον έλεγχο της συσχέτισης µεταξύ των αποτελεσµάτων της δειγµατοληψίας και 

των συλλήψεων των παγίδων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του χ2. 

Τέλος, για την πάνω στο φυτό θέση των πληθυσµών της αφίδας χρησιµοποιήθηκε ο 

δείκτης συνάφειας. 

2.4. Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα εστιάστηκαν σε τρεις παραµέτρους και αυτές εξετάστηκαν. Κατ’ 

αρχήν εξετάστηκε η συσχέτιση µεταξύ των ατόµων της αφίδας που βρέθηκαν στα φύλλα 

του βαµβακιού (δειγµατοληψίες) και των ιπτάµενων πληθυσµών (παγίδες νερού). Η 

δεύτερη εξέταση έχει να κάνει µε τη µετακίνηση των αποικιών της αφίδας από τα 

ανώτερα στρώµατα προς τα κατώτερα, µιας και είναι κάτι που αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία (π. χ. O'Brien et al. 1991). Τέλος, επιχειρήθηκε η εξέταση της κατανοµής 

της αφίδας στον αγρό και πιο συγκεκριµένα αν ακολουθεί κάποιο πρότυπο ή είναι τυχαία. 

Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει και από τους παρακάτω πίνακες, τόσο οι 

συλλήψεις των ατόµων της A. gossypii  στις παγίδες όσο και οι µετρήσεις πάνω στα 

φύλλα, δείχνουν τον χαµηλό απόλυτο αριθµό των αφίδων του αγρού. Αυτό σηµαίνει πως 

χρειάζεται µεγάλη προσοχή προκειµένου να εξαχθούν οποιαδήποτε συµπεράσµατα για 

µελλοντικές εφαρµογές και παραπέρα διερεύνηση. 
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Πίνακας 6: Εβδοµαδιαίες Συλλήψεις ατόµων A. gossypii  σε παγίδες Moericke (A, B, Γ) 

Α/Α Ηµέρα Ηµεροµηνία Α (αριστερή) Β (κεφαλή) Γ (δεξιά) 
Σύνολο/ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

1 ΤΡΙΤΗ 4/6/2002 0 0 0 0 

2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/6/2002 0 0 0 0 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 1 3-9/6/2003 0 0 0 0 

3 ΤΡΙΤΗ 11/6/2002 0 1 0 1 

4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2002 0 0 0 0 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 2 10-16/6/2003 0 1 0 1 

5 ΤΡΙΤΗ 18/6/2002 0 0 0 0 

6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/6/2002 1 0 0 1 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 3 17-23/6/2003 1 0 0 1 

7 ΤΡΙΤΗ 25/6/2002 0 1 0 1 

8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/6/2002 0 0 0 0 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 4 24-30/6/2003 0 1 0 1 

9 ΤΡΙΤΗ 2/7/2002 0 0 1 1 

10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7/2002 0 0 0 0 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 5 1-7/7/2003 0 0 1 1 

11 ΤΡΙΤΗ 9/7/2002 0 0 0 0 

12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/7/2002 1 1 0 2 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 6 8-14/7/2003 1 1 0 2 

13 ΤΡΙΤΗ 16/7/2002 0 1 0 1 

14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/7/2002 0 0 1 1 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 7 15-21/7/2003 0 1 1 2 

15 ΤΡΙΤΗ 23/7/2002 0 1 1 2 

16 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/7/2002 1 0 1 2 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 8 22-28/7/2003 1 1 2 4 

17 ΤΡΙΤΗ 30/7/2002 1 1 1 3 

18 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/8/2002 2 1 1 4 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 9 29/7/2003-4/8/2003 3 2 2 7 

19 ΤΡΙΤΗ 6/8/2002 1 1 1 3 

20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/8/2002 1 2 2 5 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 10 5-11/8/2003 2 3 3 8 

21 ΤΡΙΤΗ 13/8/2002 1 1 1 3 

22 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2002 0 0 1 1 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 11 12-18/8/2003 1 1 2 4 

23 ΤΡΙΤΗ 20/8/2002 1 0 0 1 

24 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/8/2002 1 0 0 1 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 12 19-25/8/2003 2 0 0 2 

25 ΤΡΙΤΗ 27/8/2002 0 1 1 2 

26 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8/2002 0 0 1 1 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 13 26/8/2003-1/9/2003 0 1 2 3 

27 ΤΡΙΤΗ 3/9/2002 0 0 0 0 

28 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/9/2002 0 0 0 0 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 14 2-8/9/2003 0 0 0 0 

29 ΤΡΙΤΗ 10/9/2002 0 0 1 1 

30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/9/2002 0 0 0 0 

 ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 15 9-15/9/2003 0 0 1 1 

Σύνολο 11 12 14 37 
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Πίνακας 7: Αριθµός προσβεβληµένων φυτών ανά κλάση πληθυσµού αφίδων A. Gossypii και 
ανά εβδοµάδα  

  ΚΑΤΩ ΜΕΣΗ ΠΑΝΩ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕ
ΝΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Α/Α ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 0 1 2 0 1 2 0 1 2  

1 7/6/2002 594 0 0 593 1 0 589 5 0 6 

2 14/6/2002 594 0 0 594  0 592 2 0 2 

3 21/6/2002 594 0 0 591 3 0 588 6 0 9 

4 28/6/2002 594 0 0 592 2 0 584 10 0 11 

5 5/7/2002 594 0 0 593 1 0 588 6 0 7 

6 12/7/2002 594 0 0 591 3 0 587 7 0 9 

7 19/7/2002 594 0 0 591 3 0 580 14 0 15 

8 26/7/2002 594 0 0 587 7 0 576 15 3 18 

9 2/8/2002 593 1 0 587 7 0 577 14 3 20 

10 9/8/2002 590 4 0 586 8 0 583 11 0 23 

11 16/8/2002 587 6 1 583 10 1 591 3 0 15 

12 23/8/2002 582 11 1 591 2 1 593 1 0 15 

13 30/8/2002 583 10 1 592 2 0 593 1 0 13 

14 6/9/2002 588 4 2 591 3 0 593 1 0 10 

15 13/9/2002 585 9 0 593 1 0 594  0 10 

 Σύνολο 8860 45 5 
885
5 

53 2 8808 96 6 183 

(Ο= 0-10 άτοµα, 1= 11-20 άτοµα και 2=21-30 άτοµα) 

2.4.1.  Συσχέτιση παγίδων – δειγµατοληψιών 

Στο ∆ιάγραµµα 1 εµφανίζονται ταυτόχρονα οι απόλυτοι αριθµοί των συλλήψεων των 

ατόµων συνολικά στις παγίδες και των φυτών που βρέθηκαν προσβεβληµένα 

ανεξαρτήτου κλάσης. Στο οριζόντιο άξονα έχουν τοποθετηθεί οι εβδοµάδες που διήρκεσε 

το πείραµα ενώ στον κάθετο άξονα ο αριθµός των προσβεβληµένων φυτών βαµβακιού 

ασχέτως βαθµού προσβολής (κλάση 1 ή 2). Στο διάγραµµα 2 εµφανίζονται ανά ζεύγη οι 

παρατηρήσεις ώστε να εξαχθεί ο συντελεστής συσχέτισης.  
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Συσχέτιση προσβεβληµένων φυτών και συλλήψεων ατόµων A. gossypii
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∆ιάγραµµα 1: Αντιστοιχία αριθµού συλλήψεων ατόµων αφίδων στις παγίδες και 
δειγµατοληψίας ανά εβδοµάδα πειράµατος 

 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε καθαρά µια συσχέτιση των δύο 

γραµµών εκτός ίσως από τις πρώτες εβδοµάδες. Αυτό γίνεται πιο εµφανές και 

υποστηρίζεται και στατιστικά από το παρακάτω διάγραµµα και τον πίνακα των δύο 

παραµέτρων που βοηθούν για την εξαγωγή του συντελεστή συσχέτισης.  
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Συσχέτιση προσβεβληµένων φυτών και ατόµων 
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∆ιάγραµµα 2:Συσχέτιση προσβεβληµένων φυτών και συλληφθέντων ατόµων A. gossypii 

 

Πίνακας 8: Συλληφθέντα άτοµα A. gossypii και προσβεβληµένα φυτά ανά παρατήρηση 

A/A ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ 

ΦΥΤΩΝ 

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΑ 
ΑΤΟΜΑ ΣΤΙΣ 
ΠΑΓΙ∆ΕΣ 

1 6 0 
2 2 1 
3 9 1 
4 11 1 
5 7 1 
6 9 2 
7 15 2 
8 18 4 
9 20 7 

10 23 8 
11 15 4 
12 15 2 
13 13 3 
14 10 0 
15 10 1 

 

Από την επεξεργασία των δεδοµένων µε τη βοήθεια του Microsoft Excel βρέθηκε ότι 

υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των πληθυσµών µε συντελεστή συσχέτισης r= 0.86 ή 

καλύτερα 76%. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια θετική συσχέτιση µεταξύ των ατόµων 

αφίδων που παρατηρήθηκαν στις δειγµατοληψίες και των ιπτάµενων ατόµων που 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:18 EEST - 54.219.128.100



Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 

 

 68Χατζής Ιωάννης 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών 

συλλέχθηκαν από τις παγίδες και ένα ποσοστό 76% της διακύµανσης είναι σχετίζεται για 

τις δύο παραµέτρους (τα συλληφθέντα άτοµα και τα προσβεβληµένα φυτά).  

2.4.2.  Εξέλιξη προσβολής των ατόµων της A. gossypi i  
πάνω στο φυτό (άνω, µεσαίο και  κάτω τµήµα) σε 
σχέση µε το χρόνο 

Για να ελεγχθεί η µετακίνηση αλλά και οι νέες προσβολές ατόµων της αφίδας πάνω 

στο φυτό επιλέχθηκε να γίνει συσχέτιση του πάνω µέρους του φυτού µε το κάτω και 

µεσαίο (αθροιστικά). ∆εν υπάρχουν δεδοµένα για το αν πρόκειται για µετακίνηση των 

ήδη υπαρχόντων πληθυσµών ή για νέες προσβολές κυρίως λόγω της έλλειψης χρόνου για 

τη διεξαγωγή πιο λεπτοµερών παρατηρήσεων που θα αφορούσαν τέτοιου είδους θέµατα. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο χρόνο που εξετάστηκαν τα δύο επιµέρους τµήµατα των 

φυτών. Όπως είναι εµφανές από τους παρακάτω πίνακες, ελέχθησαν στατιστικώς ως 

προς τη συσχέτισή τους τα πάνω µέρη του φυτού (φυσικά τα άτοµα των αφίδων των 

συγκεκριµένων τµηµάτων) την εβδοµάδα Τ και τα άτοµα των αφίδων που βρέθηκαν στο 

κάτω και µεσαίο µέρος του φυτού την εβδοµάδα Τ+3 (µετά δηλαδή από 3 εβδοµάδες). 

Έγινε δηλαδή η υπόθεση ότι άτοµα που την εβδοµάδα Τ βρίσκονται στο πάνω µέρος του 

φυτού χρειάζονται περίπου 3 εβδοµάδες ώστε να µετακινηθούν ή να αποικήσουν νέες 

θέσεις προς τα κατώτερα στρώµατα του φυτού. Ένας προβληµατισµός που τίθεται στη 

συγκεκριµένη περίπτωση είναι κατά πόσον τα άτοµα αυτά µετακινήθηκαν ή πρόκειται για 

τα ίδια άτοµα ή απόγονούς τους, τα οποία «επωφελήθηκαν» από την καθ’ ύψος αύξηση 

του φυτού ώστε να βρεθούν στα κάτω µέρη του. 

Στους παρακάτω λοιπόν πίνακες µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι απεικονίζονται οι 

τρεις κλάσεις στις οποίες οµαδοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της δειγµατοληψίας (0,1 και 

2). Στο πρώτο κελί (για παράδειγµα στο κελί µε την τιµή ‘586’ στον Πίνακα 6) 

αναφέρονται όλες οι παρατηρήσεις που έγιναν για άτοµα αφίδων στην κλάση 0 την 

7/6/2003 και παράλληλα στην ίδια κλάση τρεις εβδοµάδες µετά (28/6/03). Στο κελί µε 

την τιµή ‘6’ επίσης για παράδειγµα και πάλι στον Πίνακα 6 αντιστοιχούν όλα τα φυτά που 

βρέθηκαν στην κλάση 1 στο πάνω µέρος του φυτού στις 7/6/2003 και στην κλάση 0 στο 

κάτω (κάτω και µέσο) µέρος του φυτού στις 28/6/03. 
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Πίνακας 9: Συσχέτιση πληθυσµών αφίδων πάνω και κάτω µέρους του 
φυτού για τις εβδοµάδες 7/6/2003 και 28/6/2003 

  ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  7/6/2003 ΠΑΝΩ 
ΣΥΝΟ
ΛΑ 

  0 1 2  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
28/6/03  

ΜΕΣΗ ΚΑΤΩ 

0 586 6 0 592 
1 2 0 0 2 

2 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ  588 6 0 594 
 

Για χ2 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% βρέθηκε ότι δεν 

υπάρχει συσχέτιση για τις παραπάνω εβδοµάδες. 

 

Πίνακας 10: Συσχέτιση πληθυσµών αφίδων πάνω και κάτω µέρους 
του φυτού για τις εβδοµάδες 14/6/2003 και 5/7/2003 

  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  14/6/2003 

ΠΑΝΩ 
ΣΥΝΟ
ΛΑ 

  0 1 2  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
5/7/2003  
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩ 

0 591 2 0 593 

1 1 0 0 1 

2 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ  592 2 0 594 
 

Για χ2 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% βρέθηκε ότι δεν 

υπάρχει συσχέτιση για τις παραπάνω εβδοµάδες. 

 

Πίνακας 11: Συσχέτιση πληθυσµών αφίδων πάνω και κάτω µέρους 
του φυτού για τις εβδοµάδες 21/6/2003 και 12/7/2003 

  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  21/6/2003 

ΠΑΝΩ 
ΣΥΝΟ
ΛΑ 

  0 1 2  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α12/
7/2003  

ΜΕΣΗ ΚΑΤΩ 

0 585 6 0 591 

1 3 0 0 3 

2 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΑ  588 6 0 594 

 

Για χ2 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση για τις παραπάνω εβδοµάδες. 
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Πίνακας 12: Συσχέτιση πληθυσµών αφίδων πάνω και κάτω µέρους 
του φυτού για τις εβδοµάδες 28/6/2003 και 19/7/2003 

  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  28/6/2003 

ΠΑΝΩ 
ΣΥΝΟ
ΛΑ 

  0 1 2  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α19/
7/2003  

ΜΕΣΗ ΚΑΤΩ 

0 581 10 0 591 

1 3 0 0 3 

2 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΑ  584 10 0 594 

 

Για χ2 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση για τις παραπάνω εβδοµάδες. 

 

Πίνακας 13: Συσχέτιση πληθυσµών αφίδων πάνω και κάτω µέρους 
του φυτού για τις εβδοµάδες 5/5/2003 και 26/7/2003 

  ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  5/7/2003 ΠΑΝΩ ΣΥΝΟΛΑ 
  0 1 2  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
26/7/2003  
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩ 0 581 6 0 587 

 1 7 0 0 7 

 2 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ  588 6 0 594 
 
Για χ2 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση για τις παραπάνω εβδοµάδες. 

 

Πίνακας 14: Συσχέτιση πληθυσµών αφίδων πάνω και κάτω µέρους 
του φυτού για τις εβδοµάδες 12/7/2003 και 2/8/2003 

  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  12/7/2003 

ΠΑΝΩ 
ΣΥΝΟ
ΛΑ 

  0 1 2  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
2/8/2003  
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩ 

0 579 7 0 586 

1 8 0 0 8 

2 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ  587 7 0 594 
 

Για χ2 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση για τις παραπάνω εβδοµάδες. 
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Πίνακας 15: Συσχέτιση πληθυσµών αφίδων πάνω και κάτω µέρους 
του φυτού για τις εβδοµάδες 19/7/2003 και 16/8/2003 

  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  19/7/2003 

ΠΑΝΩ ΣΥΝΟΛΑ 
  0 1 2  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
16/8/2003  
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩ 

0 572 13 0 585 

1 7 2 0 9 

2 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΑ  579 15 0 594 

 

Για χ2 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση για τις παραπάνω εβδοµάδες. 

 

Πίνακας 16: Συσχέτιση πληθυσµών αφίδων πάνω και κάτω µέρους 
του φυτού για τις εβδοµάδες 26/7/2003 και 16/8/2003 

  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  26/7/2003 

ΠΑΝΩ ΣΥΝΟΛΑ 

  0 1 2  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
16/8/2003  
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩ 

0 558 14 2 574 

1 16 1 1 18 
2 2 0 0 2 

ΣΥΝΟΛΑ  576 15 3 594 
 

Για χ2 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση για τις παραπάνω εβδοµάδες. 

 

Πίνακας 17: Συσχέτιση πληθυσµών αφίδων πάνω και κάτω µέρους 
του φυτού για τις εβδοµάδες 2/8/2003 και 23/8/2003 

  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 2/8/2003 

ΠΑΝΩ ΣΥΝΟΛΑ 

  0 1 2  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
23/8/2003  
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩ 

0 575 10 2 587 
1 2 3 0 5 

2 0 0 2 2 

ΣΥΝΟΛΑ  577 13 4 594 
Για χ2 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση για τις παραπάνω εβδοµάδες. 
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Πίνακας 18: Συσχέτιση πληθυσµών αφίδων πάνω και κάτω µέρους 
του φυτού για τις εβδοµάδες 9/8/2003 και 30/8/2003 

  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 9/8/2003 

ΠΑΝΩ ΣΥΝΟΛΑ 
  0 1 2  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
30/8/2003  
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩ 

0 575 6 0 581 

1 9 3 0 12 

2 0 1 0 1 
ΣΥΝΟΛΑ  584 10 0 594 

 

Για χ2 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση για τις παραπάνω εβδοµάδες. 

 

Πίνακας 19: Συσχέτιση πληθυσµών αφίδων πάνω και κάτω µέρους 
του φυτού για τις εβδοµάδες 16/8/2003 και 6/9/2003 

  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 16/8/2003 

ΠΑΝΩ ΣΥΝΟΛΑ 

  0 1 2  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
6/9/2003  
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩ 

0 582 3 0 585 

1 7 0 0 7 
2 2 0 0 2 

ΣΥΝΟΛΑ  591 3 0 594 
 

Για χ2 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% βρέθηκε ότι 

υπάρχει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση για τις παραπάνω εβδοµάδες. 

 

Πίνακας 20: Συσχέτιση πληθυσµών αφίδων πάνω και κάτω µέρους 
του φυτού για τις εβδοµάδες 23/8/2003 και 13/9/2003 

  
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 23/8/2003 

ΠΑΝΩ 
ΣΥΝΟ
ΛΑ 

  0 1 2  

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
13/9/2003  
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩ 

0 586 1 0 587 
1 7 0 0 7 

2 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ  593 1 0 594 
 

Ο στατιστικός έλεγχος έγινε µε τη βοήθεια του χ2 και βρέθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ του πάνω µέρους του φυτού και των ατόµων που βρίσκονται στο κάτω µέρος 

µετά από 3 εβδοµάδες (για χ2 µε 4 βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο σηµαντικότητας 

5%). 
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Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των δύο ηµεροµηνιών 

για κάθε ζευγάρι εξέτασης. Πράγµα που σηµαίνει ότι όσον αφορά την παρουσία 

πληθυσµού της A. gossypii στα διάφορα υψοµετρικά «στρώµατα» της φυτείας θα πρέπει 

να γίνουν πιο λεπτοµερή πειράµατα για τη µελέτη της συσχέτισης και της ενδελεχούς 

εξέτασης του προφίλ των εν λόγω πληθυσµών για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για 

άτοµα τα οποία προϋπάρχουν, αν πρόκειται για απογόνους τους ή έχουµε να κάνουµε µε 

νέες προσβολές. 

2.4.3.  Κατανοµή των ατόµων της A. gossypi i  στον 
αγρό σε σχέση µε το χρόνο 

Στα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζεται η κατανοµή των παρατηρήσεων ατόµων της 

A. gossypii στον αγρό. Στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζονται οι αριθµοί των φυτών από 

τους οποίους πάρθηκε η παρατήρηση και στον κάθετο άξονα ο αριθµός κάθε σειράς 

(σαΐτας). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην συγκεκριµένη απεικόνιση δεν λήφθηκαν 

υπόψη οι πληθυσµοί των αφίδων όσον αφορά τους απόλυτους αριθµούς δηλαδή 

παριστάνεται µόνο η θέση κάθε παρατήρησης. 
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∆ιάγραµµα 3: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 7/6/2002 
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Πίνακας 21: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 7/6/2002 

7/6/2002 
A/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 1,7 
2 1,7 
3 1,7 
4 1,7 
5 2 
6 1,3 
7 1,3 

Σύνολο 11,4 
Μέσος όρος 1,63 

Τυπική Απόκλιση 0,25 
Συντελεστής µεταβλητότητας 15,34 

Κατανοµή Τείνει προς την 
οµοιόµορφη 

 

Από το παραπάνω διάγραµµα και µετά τη στατιστική επεξεργασία βρέθηκε ότι CV% = 

15,34. Αυτό σηµαίνει ότι σύµφωνα µε την παραδοχή που δεχτήκαµε για τα όρια του 

συντελεστή µεταβλητότητας ότι η κατανοµή του πληθυσµού τείνει να γίνει οµοιόµορφη. 

Παρόµοιες επεξεργασίες ακολουθήθηκαν και για τις άλλες ηµεροµηνίες δειγµατοληψίας 

και βρέθηκε ο συντελεστής µεταβλητότητας για κάθε µία από αυτές. Βάσει αυτού του 

συντελεστή έγινε η εξέταση για την κατανοµή του πληθυσµού της αφίδας στον αγρό. 
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∆ιάγραµµα 4: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 14/6/2002 

 

Λόγω του µικρού πληθυσµού δεν υπάρχει στατιστική επεξεργασία για τη παραπάνω 

ηµεροµηνία. Το χαρακτηριστικό στη συγκεκριµένη ηµεροµηνία είναι ο πολύ µικρός 

πληθυσµός αφίδας. Συγκρίνοντάς το παραπάνω διάγραµµα µε το διάγραµµα της 
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Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 

 

 75Χατζής Ιωάννης 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών 

προηγούµενης εβδοµάδας (14/6/2002) βλέπουµε πως σε κανένα σηµείο δεν υπάρχει 

παλιά αποικία και µιλάµε µόνο για δύο φυτά τα οποία εµφανίζουν νέες αποικίες. Πιθανό 

να υπήρξαν αβιοτικοί παράγοντες όπως υπερβολική ζέστη, οι οποίοι να αύξησαν το 

ποσοστό θνησιµότητας των αποικιών ή να είχαµε µια µεγάλη έξαρση των ωφέλιµων 

εντόµων. Με δεδοµένο ότι οι πληθυσµοί ήταν ούτως ή άλλως χαµηλοί, θα µπορούσε να 

πεί κανείς πως αυτό λειτούργησε θετικά για τα ωφέλιµα και µπόρεσαν να δράσουν 

αποτελεσµατικά και να ελέγξουν τους πληθυσµούς της αφίδας. 

 

21/6/2002
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∆ιάγραµµα 5: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 21/6/2002 

Πίνακας 22: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 21/6/2002 

21/6/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 1,4 
2 1,4 
3 1 
4 1 
5 1,4 
6 1,1 
7 1,1 
8 0,6 
9 0,6 

Σύνολο 9,6 
Μέσος όρος 1,37 

Τυπική Απόκλιση 0,19 
Συντελεστής µεταβλητότητας 13,96 

Κατανοµή 

Τείνει προς 
την 

οµοιόµορφη 
Στην παραπάνω εβδοµάδα έχουµε ξανά µια αρκετά αυξηµένη παρουσία αφίδων που 

δεν έρχεται σε συµφωνία µε την εβδοµάδα (14/6/2002). Πιθανότατα και πάλι οι αβιοτικοί 
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Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 

 

 76Χατζής Ιωάννης 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών 

παράγοντες να λειτούργησαν έτσι ώστε να εκκολάφθηκαν αυγά της αφίδας ή να 

λειτούργησαν ανασταλτικά προς τα ωφέλιµα και να έχουµε τελικά την εικόνα που 

παρουσιάζεται παραπάνω. Όσον αφορά την κατανοµή, τείνει προς την οµοιόµορφη. 

 

28/6/2002
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∆ιάγραµµα 6: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 28/6/2002 

 

Πίνακας 23: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 28/6/2002 

28/6/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 1 
2 0,5 
3 0,5 
4 0,6 
5 0,6 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 

10 0,8 
11 0,8 

Σύνολο 8,8 
Μέσος όρος 1,26 

Τυπική Απόκλιση 0,24 
Συντελεστής µεταβλητότητας 19,41 

Κατανοµή 
Τείνει προς 

την 
οµοιόµορφη 

Στην ηµεροµηνία αυτή, η κατανοµή τείνει και πάλι προς την οµοιόµορφη αλλά δεν 

έχουµε άλλες σηµαντικές λεπτοµέρειες εκτός του γεγονότος ότι στην πέµπτη σειρά 

υπάρχει µια συνεχής παρουσία πληθυσµού περίπου στη µέση του χωραφιού (γύρω από 

το 1500ο φυτό) και για τις τρεις προηγούµενες εβδοµάδες. 
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Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 
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5/7/2002
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∆ιάγραµµα 7: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 5/7/2002 

 

Πίνακας 24: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 5/7/2002 

5/7/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 2,1 
2 2,1 
3 2,4 
4 0,6 
5 0,6 
6 0,6 
7 0,6 
8 1,5 
9 1,5 

Σύνολο 12 
Μέσος όρος 1,71 

Τυπική Απόκλιση 0,86 
Συντελεστής µεταβλητότητας 50,23 

Κατανοµή Τυχαία 
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Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 
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12/7/2002
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∆ιάγραµµα 8: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 12/7/2002 

 

Πίνακας 25: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 12/7/2002 

12/7/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 4,1 
2 0,1 
3 0,1 
4 1,2 
5 0,1 
6 0,1 
7 0,1 
8 0,1 
9 3 

Σύνολο 8,9 
Μέσος όρος 1,27 

Τυπική Απόκλιση 1,50 
Συντελεστής µεταβλητότητας 117,95 

Κατανοµή Τυχαία 

 

Από εδώ και πέρα αρχίζουν να αυξάνονται και οι πληθυσµοί και η κατανοµή γίνεται 

τυχαία (εκτός της ηµεροµηνίας 19/7/2002). Όπως θα δούµε και σε επόµενα διαγράµµατα 

αρχίζουν να εµφανίζονται αποικίες συνεχόµενα (για πάνω από µία εβδοµάδα) και µάλιστα 

σε κάποια σηµεία να παρουσιάζονται και σε διπλανά φυτά. 
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Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 
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19/7/2002
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∆ιάγραµµα 9: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 19/7/2002 

 

Πίνακας 26: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 19/7/2002 

19/7/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 0,1 
2 0,1 
3 0,5 
4 0,1 
5 0,1 
6 0,2 
7 0,1 
8 0,1 
9 0,1 

10 0,1 
11 0,2 
12 1,8 
13 1,8 
14 0,1 
15 0,1 
16 0,6 

Σύνολο 6,1 
Μέσος όρος 0,87 

Τυπική Απόκλιση 0,15 
Συντελεστής µεταβλητότητας 17,17 

Κατανοµή 
Τείνει προς 

την 
οµοιόµορφη 

 

Παρατηρώντας ταυτόχρονα τα διαγράµµατα των δύο προηγούµενων εβδοµάδων 

βλέπουµε πως αρχίζουν να υπάρχουν σηµεία που παρουσιάζουν συνεχώς πληθυσµούς και 

µάλιστα αυτοί βρίσκονται και σε διπλανά φυτά. Παράδειγµα στην πρώτη σειρά και 

µεταξύ πρώτου και τριακοσιοστού φυτού. 
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Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 
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26/7/2002
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∆ιάγραµµα 10: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 26/7/2002 

 

Πίνακας 27: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 26/7/2002 

26/7/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 0,1 
2 0,1 
3 0,1 
4 0,1 
5 0,4 
6 0,5 
7 0,5 
8 0,1 
9 0,1 

10 0,1 
11 0,1 
12 1,4 
13 0,1 
14 0,1 
15 0,1 
16 0,1 
17 1 
18 0,1 
19 0,1 

Σύνολο 5,2 
Μέσος όρος 0,74 

Τυπική Απόκλιση 0,20 
Συντελεστής µεταβλητότητας 26,76 

Κατανοµή Τυχαία 
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Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 
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Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών 

2/8/2002
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∆ιάγραµµα 11: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 2/8/2002 

 

Πίνακας 28: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 2/8/2002 

2/8/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 0,1 
2 0,1 
3 0,1 
4 0,1 
5 0,1 
6 0,1 
7 1,9 
8 1,9 
9 0,8 

10 0,8 
11 0,2 
12 0,2 
13 0,2 
14 0,2 
15 1 
16 0,1 
17 0,1 
18 0,1 
19 0,1 
20 0,1 
21 0,1 
22 0,8 
23 0,8 
24 1,2 
25 1,2 

Σύνολο 12,4 
Μέσος όρος 1,77 

Τυπική Απόκλιση 0,68 
Συντελεστής µεταβλητότητας 38,41 

Κατανοµή Τυχαία 
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Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 
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∆ιάγραµµα 12: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 9/8/2002 

 

Πίνακας 29: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 9/8/2002 

9/8/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 0,1 
2 0,1 
3 0,1 
4 0,1 
5 1,2 
6 1,4 
7 1 
8 0,8 
9 0,8 

10 1,5 
11 1,5 
12 0,1 
13 0,1 
14 0,1 
15 0,1 
16 0,1 
17 0,1 
18 0,1 
19 0,1 
20 0,1 
21 0,1 
22 0,1 
23 0,1 

Σύνολο 9,8 
Μέσος όρος 1,40 

Τυπική Απόκλιση 0,60 
Συντελεστής µεταβλητότητας 42,80 

Κατανοµή Τυχαία 
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Πληθυσµιακή κατανοµή της αφίδας του βαµβακιού A. gossypii Glover (Homoptera, Aphididae) 
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16/8/2002
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∆ιάγραµµα 13: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 16/8/2002 

 

Πίνακας 30: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 16/8/2002 

16/8/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 0,1 
2 0,1 
3 0,1 
4 0,1 
5 1,2 
6 0,5 
7 0,5 
8 1 
9 1 

10 0,1 
11 0,1 
12 0,1 
13 0,1 
14 0,1 
15 0,1 
16 0,1 
17 0,1 
18 0,1 
19 0,1 

Σύνολο 5,6 
Μέσος όρος 0,80 

Τυπική Απόκλιση 0,41 
Συντελεστής µεταβλητότητας 51,39 

Κατανοµή Τυχαία 
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∆ιάγραµµα 14: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 23/8/2002 

 

Πίνακας 31: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 23/8/2002 

23/8/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 0,1 
2 0,1 
3 1,6 
4 1,8 
5 0,7 
6 0,7 
7 0,1 
8 0,1 
9 0,1 

10 0,1 
11 0,1 
12 0,1 
13 0,1 
14 0,1 
15 0,1 
16 0,1 
17 0,5 
18 0,5 

Σύνολο 7 
Μέσος όρος 1,00 

Τυπική Απόκλιση 0,72 
Συντελεστής µεταβλητότητας 71,81 

Κατανοµή Τυχαία 
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30/8/2002
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∆ιάγραµµα 15: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 30/8/2002 

 

Πίνακας 32: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 30/8/2002 

30/8/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 0,1 
2 0,1 
3 1,5 
4 2,4 
5 0,8 
6 0,1 
7 0,1 
8 0,1 
9 0,1 

10 0,1 
11 0,1 
12 0,1 
13 1,5 
14 1,5 

Σύνολο 8,6 
Μέσος όρος 1,23 

Τυπική Απόκλιση 0,91 
Συντελεστής µεταβλητότητας 74,11 

Κατανοµή Τυχαία 
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∆ιάγραµµα 16: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 6/9/2002 

 

Πίνακας 33: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 6/9/2002 

6/9/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 2 
2 0,5 
3 0,5 
4 0,7 
5 0,1 
6 0,1 
7 0,7 
8 0,7 
9 1 

10 1,8 
Σύνολο 8,1 

Μέσος όρος 1,16 
Τυπική Απόκλιση 0,64 

Συντελεστής µεταβλητότητας 55,53 
Κατανοµή Τυχαία 
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∆ιάγραµµα 17: Κατανοµή παρατηρηθέντων ατόµων αφίδων στον αγρό στις 13/9/2002 

 

Πίνακας 34: Υπολογισµός συντελεστή µεταβλητότητας για 13/9/2002 

13/9/2002 
Α/A παρατηρήσεων για τα πιο 
κοντινά προσβεβληµένα φυτά Αποστάσεις 

1 2 
2 2 
3 0,8 
4 0,8 
5 2 
6 1,5 
7 1,5 

Σύνολο 10,6 
Μέσος όρος 1,51 

Τυπική Απόκλιση 0,54 
Συντελεστής µεταβλητότητας 35,45 

Κατανοµή Τυχαία 

 
Γενικά, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του πειράµατος, οι πληθυσµοί των αφίδων 

παρουσιάζουν ένα µέγιστο περίπου στα µέσα Αυγούστου και συνεχίζουν να υπάρχουν 

έως και τα µέσα του Σεπτεµβρίου (τουλάχιστον για τα δεδοµένα του πειράµατος). Ένα 

επίσης σηµαντικό στοιχείο των αποτελεσµάτων είναι ότι σε λίγες περιπτώσεις 

παρουσιάστηκαν φυτά που εµφάνισαν αποικίες για πάνω από δύο εβδοµάδες. Αυτό 

πιθανότατα έχει να κάνει µε τα ωφέλιµα έντοµα και τη δράση τους. ∆εδοµένου ότι, οι 

πληθυσµοί της αφίδας παρέµειναν χαµηλοί για όλη την καλλιεργητική περίοδο, τα 

ωφέλιµα µπόρεσαν να ελέγξουν τους πληθυσµούς και σε πολλά σηµεία του αγρού 

εξαφάνισαν τις αποικίες. Επίσης, σηµαντικό ρόλο στη θνησιµότητα µπορεί να έπαιξαν οι 

αβιοτικοί παράγοντες όπως θερµοκρασία, υγρασία κλπ.  
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Όσον αφορά τα αρπακτικά τα οποία παίζουν ρόλο στην αντιµετώπιση και στον έλεγχο 

των πληθυσµών της A. gossypii αυτά µπορούν να διαχωριστούν σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο ελέγχουν τους πληθυσµούς. Στη πρώτη 

κατηγορία που «προτιµά» αποικίες αφίδας περιλαµβάνονται είδη των οικογενειών 

Coccinellidae, Syrphidae, Chrysopiidae, Anthocoridae και Cecidomyiidae. Αυτά τα 

αρπακτικά είναι υπεύθυνα για τις προσβολές των αποικιών της αφίδας ιδιαίτερα εκεί όπου 

υπάρχουν και γειτονικά φυτά προσβεβληµένα. Αντίθετα, στις παρυφές του αγροτεµαχίου 

(πάνω και κάτω που υπάρχει αγροτικός δρόµος και κανάλι αποστραγγίσεως, αντίστοιχα) 

τα αρπακτικά τα οποία δραστηριοποιούνται έιναι είδη των οικογενειών Carabidae και 

Staphylinidae και διάφορα Aranea τα οποία χαρακτηρίζονται από έντονη κινητικότητα και 

ζούν κυρίως στις παρυφές των αγρών. Έτσι, για προσβεβληµένα φυτά στις άκρες του 

αγροτεµαχίου στα οποία µετά από µια εβδοµάδα δεν παρατηρούταν άτοµα αφίδας πιθανό 

µεγάλο ρόλο να έπαιξαν τέτοιου είδους αρπακτικά.  

2.5. Συζήτηση και συµπεράσµατα 

Όπως είναι πασιφανές από τα αποτελέσµατα του πειράµατος, το µέγεθος του 

πληθυσµού του δείγµατος και γενικεύοντας, η πυκνότητα πληθυσµού δεν ήταν αρκετά 

ώστε να µπορούν να γενικευθούν τα αποτελέσµατα σε άλλες περιοχές µε παρόµοια 

χαρακτηριστικά µε αυτά της περιοχής της Μέλισσας. ∆υστυχώς, η συγκεκριµένη χρονιά 

δεν εµφάνισε υψηλούς πληθυσµούς στην περιοχή της Καρδίτσας γενικότερα. Σαφέστατα 

όµως αποτελεί µια καλή αφορµή για την περαιτέρω διερεύνηση της έρευνας τόσο σε 

βάθος χρόνου όσο και σε διαφορετικές περιοχές όπου παρουσιάζεται το πρόβληµα της 

αφίδας του βαµβακιού. 

Με βάση λοιπόν αυτή την σηµαντική παρατήρηση τα αποτελέσµατα του πειράµατος 

δείχνουν µια συσχέτιση µεταξύ των ατόµων που βρέθηκαν στις παγίδες και των ατόµων 

της δειγµατοληψίας στον αγρό. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια συσχέτιση µεταξύ των 

ιπταµένων µορφών της αφίδας (παγίδες) και των άπτερων µορφών (δειγµατοληψίες) και 

συνεπώς σε περίπτωση συλλήψεων σε έναν αγρό έχουµε ενδείξεις προσβολής στο 

χωράφι.  

Όσον αφορά στην προσβολή ατόµων της αφίδας του βαµβακιού από τα ανώτερα προς 

τα χαµηλότερα τµήµατα του βαµβακιού και εδώ φάνηκε να υπάρχει µια συσχέτιση. Το 

θέµα όµως που θα µπορούσε να εξεταστεί λεπτοµερέστερα πιθανόν σε µια παραπέρα 

διερεύνηση είναι αν πρόκειται πράγµατι για µετακίνηση ή απλώς για τα ίδια άτοµα τα 

οποία µεγαλώνοντας το φυτό του βαµβακιού «βρέθηκαν» χαµηλότερα.  
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Τέλος, η χωροταξική κατανοµή των ατόµων της αφίδας δε φάνηκε να ακολουθεί 

κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο αλλά είναι τυχαία. Παρόµοια πειράµατα έδειξαν ότι 

χρησιµοποιώντας το νόµο του Taylor, την παράµετρο k της αρνητικής διωνυµικής 

κατανοµής και το δείκτη διασποράς του Morisita (Iδ) παρατηρήθηκε µια ισχυρή γραµµική 

συσχέτιση ανάµεσα στη µέση πυκνότητα και τη διακύµανση του πληθυσµού (Kapatos et 

al. 1994-1998). Στο παρόν πείραµα ο µικρός απόλυτος αριθµός των ατόµων της A. 

gossypii επιβάλλει την επανάληψη της εργασίας και την σύγκριση των αποτελεσµάτων. 

Ακόµη µια παράµετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για παρόµοια πειράµατα στο 

µέλλον είναι ο αριθµός των ωφελίµων εντόµων που πιθανόν να έπαιξαν ρόλο στο µικρό 

µέγεθος του πληθυσµού των αφίδων. Οι παρατηρήσεις που έγιναν στα πλαίσια του 

πειράµατος δεν είχαν εστίαση στον αριθµό των ωφελίµων αλλά στα είδη που κυρίως 

απαντώνταν κατά τη διάρκεια του πειράµατος. Παρατηρήθηκαν λοιπόν κυρίως άτοµα 

Chrysopa και Coccinellidae αλλά δεν κατέστη εφικτό να µελετηθούν περισσότερο και να 

συσχετιστούν µε τις διακυµάνσεις του πληθυσµού των αφίδων. Είναι γνωστό όµως ότι η 

θήρευση αυτών των εντόµων είναι αποτελεσµατικότερη σε µεγάλους αριθµούς αφίδων 

που εδώ δεν παρατηρήθηκαν. Είναι ενδεχοµένως θηρευτές των οικογενειών Carabidae 

και Staphylinidae και αράχνες τα οποία έπαιξαν ρόλο στη διατήρηση χαµηλού πληθυσµού 

αφίδας. 

Το πείραµα, όπως προαναφέρθηκε είχε την ιδιαιτερότητα του µεγέθους του δείγµατος 

που βρέθηκε. Η καλλιεργητική χρονιά κατά την οποία διεξήχθη το πείραµα παρουσίασε 

γενικά µικρά προβλήµατα αφίδων στις βαµβακοκαλλιέργειες. Αυτό µπορεί να οφείλεται 

στις επικρατούσες συνθήκες θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας και γενικά στο µικρό 

αριθµό ιπτάµενων πληθυσµών, οπότε αυτόµατα και µικρή προσβολή του αγρού λόγω 

µικρού αφίδων από πηγές µόλυνσης. Σηµαντικό ρόλο επίσης, έπαιξε και ο χειµώνας που 

προηγήθηκε και περιόρισε τους πληθυσµούς των αφίδων. Αυτό όµως ενδεχοµένως, να 

σχετίζεται και µε αυξηµένη δράση βιοτικών παραγόντων.  

Στην περιοχή της Μέλισσας δεν διεξήχθη κανένας ψεκασµός στην περιοχή που 

βρισκόταν ο πειραµατικός αγρός (Γαλατάδες) την περίοδο 2002 – 2003. Αυτό είναι µια 

ένδειξη για το χαµηλό δυναµικό των πληθυσµών της A. gossypii  στη συγκεκριµένη 

περιοχή αλλά και των άλλων αφίδων.  

Γενικά θα µπορούσε να αναφέρει κανείς ότι επανάληψη παροµοίων πειραµάτων είναι 

απαραίτητη για την αποδοχή ή όχι των αποτελεσµάτων κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ο 

πληθυσµός που παρατηρήθηκε ήταν µικρός. Εκτός αυτού όµως, η επανάληψη 

πειραµάτων αγρού ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις άλλων παραµέτρων όπως το έδαφος το 
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κλίµα κλπ. Απαραίτητη κρίνεται η παρακολούθηση επί σειρά ετών και η καταγραφή 

βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που παίζουν ρόλο στον πληθυσµό της αφίδας. 

Συµπερασµατικά θα µπορούσε να αναφέρει κανείς πως το επίπεδο του πληθυσµού 

εξαρτάται από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, που δεν µελετήθηκαν στο 

συγκεκριµένο πείραµα. Γενικά φαίνεται ότι οι αβιοτικοί παράγοντες δεν ήταν ευνοϊκοί για 

τους πληθυσµούς της αφίδας και οι βιοτικοί µπόρεσαν να δράσουν πάνω σε σχετικά 

χαµηλούς πληθυσµούς οπότε είχαµε και τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω. 
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3 .  S UMM ARY 
During the year 2002, an experiment on the population dynamics of the cotton 

(melon) aphid (Aphis gossypii Glover) was conducted in cotton field of a region of 

Central Greece, in Melissa, Karditsa. Two different types of sampling were used: a) 

weekly sampling and b) insect traps in order to measure the level of the flying 

individuals. The important element was the low number of the aphids’ population so the 

results must be considered very carefully. However, it was found that there was a 

random distribution and there was a population’s movement from the upper level to the 

bottom level of the plant. Additionally, there was a significant correlation between flying 

populations and populations on the plants. 
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