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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Σμ Drosophila suzukii (Matsumura), είκαζ ιία ιύβα θνμύηςκ, ιε παναηηδνζζηζηό 

βκώνζζια ηζξ ιαύνεξ ηδθίδεξ ζηα θηενά ημο ανζεκζημύ εκηόιμο (Spotted Wing Drosophila, 

SWD). Δίκαζ έκα πμθοθάβμ έκημιμ, έπμκηαξ ςξ λεκζζηέξ ηα ιζηνά θνμύηα ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ηα ηανπμθόνα, ηα ζηαθύθζα, ηα ααηόιμονα, ηα ζιέμονα η.α. Ο ςμεέηδξ ημο 

εδθοημύ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηαηαζηνμθέξ ζηα θνμύηα ιεζώκμκηαξ ηδκ ειπμνζηή ημοξ 

αλία. Σμ ελαζνεηζηά γδιζμβόκμ έκημιμ, Drosophila suzukii, έπεζ ήδδ ηαηαβναθεί ζε Αζία, 

Αιενζηή ηαζ Δονώπδ πνμηαθώκηαξ ιεβάθεξ μζημκμιζηέξ γδιίεξ ηαζ πθέμκ δ ελάθεζρδ ηαζ μ 

πενζμνζζιόξ ημο εκηόιμο δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ εθζηηά. 

ηζξ ιένεξ ιαξ μ ηονζόηενμξ ηνόπμξ ακηζιεηώπζζδξ ηςκ επζαθααώκ μνβακζζιώκ είκαζ ηα 

εκημιμηηόκα, βεβμκόξ όιςξ πμο επζαανύκεζ ημ πενζαάθθμκ θόβς ηδξ αθόβζζηδξ πνήζδξ 

ημοξ. Πανάθθδθα πνδζζιμπμζμύκηαζ δμθςιαηζηέξ παβίδεξ μζ μπμίεξ ειπενζέπμοκ δζάθοια 

από πηδηζηέξ μοζίεξ όπςξ αζεακόθδ, μλζηό μλύ ηαζ αζεακζηό αζεοθεζηένα ή ποιμύξ 

θνμύηςκ από ζηαθύθζα ηαζ ιήθα πμο έπμοκ οπμζηεί γοιώζεζξ έπμκηαξ ςξ ζηόπμ ημκ 

έθεβπμ ημο πθδεοζιμύ ημο εκηόιμο. Βαζζηό ιεζμκέηηδια ηςκ παβίδςκ αοηώκ είκαζ δ 

ιεζςιέκδ απμηεθεζιαηζηόηδηά ηαζ δ εηθεηηζηόηδηά ημοξ ςξ πνμξ ημ έκημιμ-ζηόπμ.  

ηδκ πανμύζα ενβαζία, ηαηαζηεοάγεηαζ ιζα αεθηζζημπμζδιέκδ ιμνθή βοάθζκμο 

μθθαηημιέηνμο ηαζ πναβιαημπμζμύκηαζ αζμδμηζιέξ ιε ζηόπμ ηδ ιεθέηδ εθηοζηζηόηδηαξ 

ηςκ πηδηζηώκ μοζζώκ, αζεακόθδ, μλζηό μλύ, θζκαθμόθδ ηαζ αεκγαθδεΰδδ, ιόκεξ ημοξ ηαζ ζε 

ζοκδοαζιό, ςξ πνμξ ηα εδθοηά ηαζ ηα ανζεκζηά εκήθζηα ημο εκηόιμο. 

Οζ δύμ ααζζημί πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ εθηοζηζηόηδηα ηςκ μοζζώκ είκαζ δ 

ζοβηέκηνςζδ ηδξ μοζίαξ ηαζ δ ηαηάζηαζδ ημο εκηόιμο (αηνμθία ή ιδ). Ο πανάβμκηαξ 

ηνμθήξ δζαθμνμπμζεί ηδ ζοιπενζθμνά ιόκμ ηςκ εδθοηώκ αηιαίςκ ηαζ όπζ ηςκ ανζεκζηώκ. 

Σα εδθοηά απμηνίκμκηαζ δζαθμνεηζηά ζε ιζα μοζία ηαζ δ απόηνζζή ημοξ ελανηάηαζ άιεζα 

από ηδκ ακάβηδ ηδξ ςμημηίαξ ή ηδξ ηνμθήξ. Σδκ ιεβαθύηενδ εθηοζηζηόηδηα ηδκ ειθάκζζε 

μ ζοκδοαζιόξ αζεακόθδξ ηαζ μλζημύ μλέμξ, ηαζ βζα εδθοηά ηαζ βζα ηα ανζεκζηά αηιαία, 

ακελανηήηςξ ηαηάζηαζδξ (αηνμθίαξ ή ιδ). Σέθμξ, μ ζοκδοαζιόξ αζεακόθδξ, μλζημύ μλέμξ 

ηαζ θζκαθμόθδξ είκαζ ελίζμο εθηοζηζηόξ ιόκμ βζα ηα εδθοηά αηιαία πμο έπμοκ ηδκ ακάβηδ 

βζα ςμημηία. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Drosophila suzukii, εθηοζηζηόηδηα, μθθαηηόιεηνμ, πηδηζηέξ μοζίεξ 
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ABSTRACT 

 

Drosophila suzukii, (Matsumura), the fruit fly Spotted Wing Drosophila (SWD), is one 

of the most serious polyphagous pest of many small fruits, specifically stone fruits, berries 

and grapes. Ovipositor of the female can cause physical damages to the host fruit upon 

insertion, rending it soft and thus of no commercial value. Drosophila suzukii has already 

been recorded in America and Europe, causing significant economic damages. 

Nowadays, the main way to control and manage fruit flies is the use of insecticides, 

which can cause various environmental problems. Another control method is the use of 

traps. These traps are loaded with ethanol, acetic acid and ethyl acetate, and have been 

shown to be effective in trapping Drosophila suzukii. The use of fermented fruit juices, 

especially from grapes and apples, has also been shown to be quite effective for the control 

of fruit flies. The main disadvantage of these traps is the reduced effectiveness and 

selectivity to the target insect.  

In this study, we have developed a custom, dual choice, Y-shaped glass tube 

(olfactometer) with which we examined the efficacy of several volatile compounds as SWD 

attractants. We used acetic acid, ethanol, linalool and benzaldehyde, either separately or in 

different combinations, on both male and female SWD insects. 

We have shown that the two main factors affecting the attractiveness of the baits are the 

concentration of the compounds, and the pest state (starvation or not). The starvation factor 

influences the behavior of female and not the male ones. The females respond differently to 

a attractants and their response is directly dependent on the need of oviposition or feed. The 

most attractive bait combination contains ethanol and acetic acid and acts on both female 

and male SWD. Finally, the mixture of ethanol, acetic acid and linalool is attractive for 

only female that are in need for oviposition. 

 

 

 

 

Key Words: Drosophila suzukii, attractiveness, olfactometer, volatile compounds 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ μζημκμιία πμθθώκ πςνώκ ηδξ Αιενζηήξ, ηδξ Αζίαξ ηαζ ηονίςξ ηδξ Μεζμβείμο, 

ελανηάηαζ άιεζα από ηδ βεςνβία, έκα ζδιακηζηό ημιιάηζ ηδξ μπμίαξ απμηεθμύκ μζ 

ηαθθζένβεζεξ θνμύηςκ. Σα θνμύηα όιςξ βίκμκηαζ ζοπκά ζηόπμξ δζαθόνςκ επζαθααώκ 

μνβακζζιώκ πμο είηε γμοκ παναζζηζηά ιε ηδ αμήεεζά ημοξ, είηε ηα πνδζζιμπμζμύκ βζα ηδκ 

εκαπόεεζδ αοβώκ ηαζ ηδκ ακαπαναβςβή ημοξ. Αοηό μδδβεί ζε ιενζηή ή αηόια ηαζ ζε 

μθζηή ηαηαζηνμθή ηςκ παναβόιεκςκ θνμύηςκ ηαζ έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ ιεβάθδ 

μζημκμιζηή γδιία βζα ιζα πώνα. Γζα ημ θόβμ αοηό ηνίκεηαζ επζηαηηζηή δ πνμζηαζία ηςκ 

ηαθθζενβεζώκ από ηέημζμο είδμοξ μνβακζζιμύξ.  

 

1. Drosophila suzukii 

Έκαξ ελαζνεηζηά επζγήιζμξ μνβακζζιόξ ζηδκ παναβςβή θνμύηςκ είκαζ ημ δίπηενμ 

έκημιμ Drosophila suzukii (D. suzukii), ημ μπμίμ εα ιαξ απαζπμθήζεζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

ενβαζία. Σμ D. suzukii ακήηεζ ζηδκ ηθάζδ ηςκ εκηόιςκ, ζηδκ ηάλδ ηςκ δίπηενςκ ηαζ ζηδκ 

μζημβέκεζα ηςκ Drosophilidae. Πενζζζόηενεξ θεπημιένεζεξ βζα ηδκ ηαηακόδζδ ηδξ 

ηαλζκόιδζήξ ημο ζημ γςζηό ααζίθεζμ, θαίκμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα 1.  

Πίκαηαξ 1:Ταλζκμιζηή πενζβναθή ημο εκηόιμο D. suzukii 

Κθάζδ: Έκημια 

Σάλδ: Γίπηενα 

Οζημβέκεζα: Drosophilidae 

Γέκμξ: Drosophila 

Δίδμξ: Suzukii 

 

Ζ μζημβέκεζα δίπηενςκ εκηόιςκ Drosophilidae ανζειεί πενζζζόηενα από 3.750 είδδ ζε 

όθμ ημκ ηόζιμ ηαζ 2.000 από αοηά ακήημοκ ζημ βέκμξ Drosophila, έκα βέκμξ ιε πμζηίθα 
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είδδ (Ashurner et al., 2005, Van Der Linde and Houle 2008). Μόκμ ζηδκ Αοζηναθία έπμοκ 

πενζβναθεί πενίπμο 34 είδδ Drosophila ηαζ ηα 22 από αοηά πνμένπμκηαζ από ημ οπμβέκμξ 

ηδξ μιάδαξ Sophophora (Ashburner et al., 2005).  

Ζ οπμμιάδα ημο D. suzukii εεςνείηαζ πμθοθοθεηζηή, δδθαδή έπεζ πενζζζόηενεξ από ιία 

πνμβμκζηέξ ηαηαβςβέξ. Πνόζθαηεξ ένεοκεξ οπμζηδνίγμοκ όηζ δ ηαλζκμιζηή εέζδ ηδξ 

οπμμιάδαξ suzukii ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε εηείκδ ηδξ takahashii ηαζ ηδξ melanogaster (Yang 

et al., 2012 ηαζ Ometto et al., 2013).  

Σμ είδμξ melanogaster έπεζ ιεθεηδεεί εηηεηαιέκα ζε δζάθμνμοξ επζζηδιμκζημύξ 

ηθάδμοξ όπςξ δ Γεκεηζηή, δ Βζμθμβία ηαζ δ Δκημιμθμβία θόβς ηδξ μζημθμβζηήξ ημο 

πνμζανιμβήξ ηαζ ημο ορδθμύ ακαπαναβςβζημύ νοειμύ ημο (Ometto et al., 2013). Σμ D. 

melanogaster είκαζ βκςζηό ςξ ηδκ „ημζιμπμθίηζηδ‟ ιύβα θνμύηςκ, δ μπμία ηνέθεηαζ ηαηά 

ηύνζμ θόβμ ιε πνμσόκηα γύιςζδξ ηαζ ημ εδθοηό εκαπμεέηεζ ηα αοβά ημο ζε πεζιέκα 

οπενώνζια θνμύηα (Mitsui et al.,2010, Ometto et al., 2013, Walsh et al.,  2011).  

Σμ είδμξ suzukii είκαζ ιζα κέα ιύβα θνμύηςκ πμο απαζπμθεί ηδκ επζζηδιμκζηή 

ημζκόηδηα ηα ηεθεοηαία πνόκζα, ζηδκ πνμζπάεεζα κα δδιζμονβδεμύκ κέα επζζηδιμκζηά 

δεδμιέκα βζα ηδκ ακηζιεηώπζζή ημο. Δίκαζ έκα ζεαβεκέξ έκημιμ ηδξ Νμηζμακαημθζηήξ 

Αζίαξ, ημ μπμίμ έπεζ ελαπθςεεί ηαζ εβηαηαζηαεεί ζηδκ Αιενζηή ηαζ ζηδκ Δονώπδ. Βαζζηή 

εζδμπμζόξ δζαθμνά ιε ημ D. melanogaster, πμο ημ ηαεζζηά άηνςξ επζηίκδοκμ, είκαζ όηζ ημ 

εδθοηό έκημιμ εκαπμεέηεζ ηα αοβά ημο ζε ώνζιμοξ ηανπμύξ πμο ανίζημκηαζ αηόια πάκς 

ζημοξ ηθάδμοξ, πνμηαθώκηαξ γδιζέξ ηαζ επζθένμκηαξ ηενάζηζεξ μζημκμιζηέξ απώθεζεξ (De 

Bruyne et al., 2010). 
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1.1. Μοπθολογία και Βιολογία ηος Drosophila suzukii 

Βαζζηό ενβαθείμ βζα ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή ακηζιεηώπζζδ εκόξ εκηόιμο 

είκαζ δ ιεθέηδ ηςκ ιμνθμθμβζηώκ παναηηδνζζηζηώκ ημο, μ αζμθμβζηόξ ημο ηύηθμξ ηαεώξ 

ηαζ δ μζημθμβία ημο. 

1.1.1. Βιολογικόρ Κύκλορ
1
 (Life Cycle) 

Σα εκήθζηα ημο D. suzukii ζοκήεςξ πνεζάγμκηαζ δύμ ιε ηνεζξ διένεξ ιεηά ηδκ ειθάκζζή 

ημοξ βζα κα βίκμοκ ζελμοαθζηά ώνζια, εκώ ημ ιεβαθύηενμ δζάζηδια πμο έπεζ ηαηαβναθεί 

είκαζ δεηαηνείξ διένεξ (Kanzawa 1935, Kanzawa 1939). Ζ δζάνηεζα γςήξ ημοξ ηοιαίκεηαζ 

ηαηά ιέζμ όνμ ζηζξ 21 ιε 66 διένεξ. Σμ εδθοηό (Δζηόκα 1.1) έπεζ ηδ δοκαηόηδηα κα 

εκαπμεέζεζ 7-16 αοβά ακά διένα, εκώ ανέεδηε ιε ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ όηζ ιπμνεί κα 

βεκκήζεζ έςξ ηαζ 384 αοβά ηαε‟ όθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο (Kanzawa 1939). Δπζπθέμκ, 

ζημ ίδζμ θνμύημ ιπμνμύκ κα εκαπμεέζμοκ ηα αοβά ημοξ πενζζζόηενα από έκα εδθοηά. Σα 

αοβά ηαηακέιμκηαζ ηοπαία ιέζα ζημκ ηανπό ηαζ μ ανζειόξ ημοξ ελανηάηαζ από ημ ζηάδζμ 

ςνίιακζδξ ημο θνμύημο (Mitsui et al.,2006).  

 

Δζηόκα 1.1: Θδθοηό ημο D. suzukii ηδ ζηζβιή πμο ωμημηεί           

Photo credit to Dr. Elizabeth Beers, Orchard Pest Management Online, Washington State 

University 

 

                                                 

1
 Βζμθμβζηόξ Κύηθμξ εκόξ εκηόιμο (Life Cycle) είκαζ ημ ζύκμθμ ηωκ ζηαδίωκ ακάπηολδξ 

ημο, από ηδκ ωμημηία ιέπνζ ηαζ ημ εκήθζημ άημιμ (αηιαίμ). 
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Ο πνόκμξ ακάπηολδξ ηςκ αοβώκ ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ιε ηζξ πενζααθθμκηζηέξ 

ζοκεήηεξ. οκήεςξ, εηημθάπημκηαζ ιέζα ζε ιία διένα, αθθά εκ δοκάιεζ ιπμνμύκ είηε 

βνδβμνόηενα είηε ζε ιεβαθύηενμ δζάζηδια, ημ μπμίμ οπμθμβίγεηαζ από 20 ώνεξ έςξ ηαζ 4 

διένεξ (Kanzawa 1939).  

Σμ δεύηενμ ζηάδζμ ημο αζμθμβζημύ ηύηθμο είκαζ μζ πνμκύιθεξ όπμο πνεζάγμκηαζ πέκηε 

ιε επηά διένεξ βζα κα μθμηθδνςεεί δ δζαηνμθή ημοξ (Δζηόκα 1.2) ηαζ κα πενάζμοκ ζημ 

ηνίημ ζηάδζμ, ηδξ κύιθδξ (Kanzawa 1939).  

 

Δζηόκα 1.2: Πνμκύιθδ ημο D. suzukii δ μπμία ηνέθεηαζ ιε ααηόιμονμ  

Photo credit to Dr. Amy J. Dreves, Oregon State University, Crop & Soil Science Dept 

 

Δηείκεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ απαζημύκ ηαηά ιέζμ όνμ 4-14 διένεξ βζα κα ηαηακαθώζμοκ 

όθα ηα απαναίηδηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά πμο πνεζάγμκηαζ ηαζ κα ιεηααμύκ ζημ εκήθζημ 

ζηάδζμ (Kanzawa 1939) 

ηδκ παναηάης εζηόκα 1.3 πανμοζζάγεηαζ ζπδιαηζηά μ αζμθμβζηόξ ηύηθμξ ημο D. 

suzukii, μ μπμίμξ επδνεάγεηαζ άιεζα από ηδ εενιμηναζία ηαζ ιπμνεί κα δζανηέζεζ από ιία 

έςξ δύμ εαδμιάδεξ, έκα ιήκα ηαζ πμθύ πενζζζόηενμ ζε ροπνόηενεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ 

(Coop and Dreves 2013).  
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Δζηόκα 1.3: Γναθζηή απεζηόκζζδ ημο Βζμθμβζημύ Κύηθμο ημο Drosophila suzukii    

Diagram credit to Tanya Telshow, Oregon State University, Crop & Soil Science Dept 

 

Αηόια ηαζ ζε ενβαζηδνζαηέξ ζοκεήηεξ, μ πνόκμξ εκόξ αζμθμβζημύ ηύηθμο ελανηάηαζ 

άιεζα από ηδ εενιμηναζία. ημοξ 15
μ
C απαζημύκηαζ 21-25 διένεξ, εκώ ζημοξ 25

μ
C 

απαζημύκηαζ 8-13 διένεξ (Kanzawa 1939). ε πνόζθαηεξ ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ ζηζξ 

Ζ.Π.Α. απμδείπηδηε όηζ ιία βεκεά ιπμνεί κα μθμηθδνςεεί ζε 12 διένεξ ζημοξ 26
μ
C 

(Brewer et al., 2011). Σμ ιζηνό πνμκζηό δζάζηδια πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ εκόξ 

ηύηθμο, είκαζ έκαξ από ημοξ ααζζημύξ θόβμοξ πμο ημ ηαεζζημύκ επζηίκδοκμ, ιζαξ ηαζ 

επζηνέπεζ ζημ D. suzukii κα μθμηθδνώκεζ ανηεηέξ βεκεέξ ζε ιία επμπή, ιε δοκαηόηδηα κα 

θηάζεζ ιέπνζ ηαζ ηζξ 13 (Kanzawa 1939). Καηά ηδ δζάνηεζα ημο θεζκμπώνμο, όπμο μζ 

εενιμηναζίεξ ιεζώκμκηαζ, ηα αηιαία εζζένπμκηαζ ζε δζάπαοζδ
2
 ιέπνζ ηαζ ηδκ επόιεκδ 

άκμζλδ όπμο μζ εενιμηναζίεξ βίκμκηαζ πζμ εοκμσηέξ (Kanzawa 1939). 

                                                 

2
 Γζάπαοζδ ηαθείηαζ δ ηαηάζηαζδ ηωκ εκηόιωκ ηαηά ηδκ μπμία ακαζηέθθεηαζ δ ακάπηολή 

ημοξ ζε μνζζιέκμ ζηάδζμ ημο αζμθμβζημύ ημοξ ηύηθμο, αηόια ηαζ ακ μζ ζοκεήηεξ ημο 

πενζαάθθμκημξ είκαζ εοκμϊηέξ.  
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Γεκζηόηενα ημ D. suzukii πνμηζιάεζ ήπζμ ηθίια αθθά ιπμνεί όιςξ κα επζαζώζεζ ηαζ ζε 

ζοκεήηεξ ρύπμοξ (Kanzawa 1939). Tα εκήθζηα άημια είκαζ ζε εέζδ κα ακηέπμοκ ζε 

ιεβαθύηενεξ πενζόδμοξ ρύπμοξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ πνμκύιθεξ ή ηζξ κύιθεξ εκώ ηα εδθοηά 

ιπμνμύκ κα επζαζώζμοκ ηαζ ημκ πεζιώκα ανίζημκηαξ εκαθθαηηζημύξ ηνόπμοξ ζίηζζδξ, 

δδθαδή ιδ ηανπμθόνεξ ηαθθζένβεζεξ (Walsh et al., 2011). Ζ αέθηζζηδ εκενβδηζηόηδηα ηςκ 

εκηόιςκ είκαζ ζημοξ 20
μ
C. Ακ ηαζ δ δναζηδνζόηδηά ημοξ ιεζώκεηαζ ζε εενιμηναζία άκς 

ηςκ 30
 μ
C ηαζ ηάης ηςκ 0

μ
C, οπάνπεζ ζδιακηζηόξ ανζειόξ πμο ηαηαθένκεζ κα επζαζώζεζ ηαζ 

αοηό απμδεζηκύεηαζ ιε ημ βεβμκόξ όηζ ημ D. suzukii έπεζ εδναζςεεί ζημ κδζί Υμηάζκημ ηδξ 

Ηαπςκίαξ, όπμο μζ πεζιώκεξ έπμοκ ηαηά ιέζμ όνμ -4 έςξ -12
 μ
C (Kimura 2004). Έπεζ επίζδξ 

παναηδνδεεί όηζ ηα εδθοηά βμκζιμπμζμύκηαζ πνζκ από ημ πεζιώκα, βεβμκόξ πμο αολάκεζ ηδκ 

ζηακόηδηα επζαίςζήξ ημοξ ηδκ πενίμδμ αοηή (Walsh et al.,2011). Πανάθθδθα είκαζ πμθύ 

εοαίζεδηα ζε λδνά ηθίιαηα, ςζηόζμ έπμοκ ηδκ ζηακόηδηα κα ακαπηύζζμοκ ακεεηηζηόηδηα 

ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνόκμο ηαζ κα εβηθζιαηίγμκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ηθζιαημθμβζηέξ 

ζοκεήηεξ δδιζμονβώκηαξ ιδπακζζιμύξ άιοκαξ (Davidson 1990, Bradley et al.,1999). 

Ζ παναημθμύεδζδ ημο D. suzukii ζε πενζμπέξ πμο έπεζ εβηαηαζηαεεί, όπςξ ζηδκ 

ημζθάδα Willamette ημο Όνεβημκ, πανέπεζ ζημοξ ηαθθζενβδηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ 

δζαπείιαζδ ηαζ ηδκ ποηκόηδηα ημο πθδεοζιμύ. Δπζπθέμκ είκαζ ζδιακηζηή βζα ηδκ εηηίιδζδ 

ηδξ πνόςνδξ αύλδζήξ ημο ηαεώξ ηαζ βζα ημ πνμκμδζάβναιια έκανλδξ ηδξ ςμημηίαξ ζηζξ 

ηανπμθόνεξ ηαθθζένβεζεξ (Walsh et al.,2011).  

 

1.1.2. Μοπθολογία 

Σμ αηιαίμ ημο D. suzukii είκαζ έκα ιζηνό έκημιμ (fruit fly) ιήημοξ 2-3,5mm ηαζ ημ 

άκμζβια ηςκ θηενώκ ημο είκαζ 6-8mm (Kanzawa 1939, Kawase and Uchino 2005). Έπεζ 

πνώια ηίηνζκμ-ηαθέ, ιε ιαύνεξ γώκεξ ζηδκ ημζθζά ηαζ μθεαθιμύξ γςδνμύ ηόηηζκμο 

πνώιαημξ. Σα ανζεκζηά αηιαία (2,6-2,8mm) είκαζ ζοκήεςξ ιζηνόηενα από ηα εδθοηά (3,2-

3,4mm) ηαζ ιπμνμύκ πμθύ εύημθα κα δζαηνζεμύκ ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα είδδ ημο βέκμοξ 

Drosophila ελαζηίαξ ηςκ δύμ ιαύνςκ ηδθίδςκ πμο έπμοκ ζηδκ άηνδ ηςκ πνόζεζςκ 

πηενύβςκ, ελ‟ μο ηαζ ημ παναηηδνζζηζηό ημο όκμια Spotted Wing Drosophila (SWD) 

(Δζηόκα 1.4). Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί όηζ μζ ηδθίδεξ ζηα θηενά ηςκ ανζεκζηώκ ειθακίγμκηαζ 

ιενζηέξ ώνεξ ιεηά ηδκ έλμδμ (ειθάκζζδ) ηςκ αηιαίςκ. Δπζπθέμκ, έπμοκ δύμ ζεζνέξ από 

ζημονόπνςια πηέκζα ζε ηάεε πνόζεζμ ηανζό (ιένμξ ημο πμδζμύ ημο εκηόιμο) (Δζηόκα 1.4).  

Σα εδθοηά αηιαία δεκ έπμοκ ηακέκα από ηα δύμ αοηά παναηηδνζζηζηά. Γζαεέημοκ έκακ 

ιεβάθμ πνζμκςηό ςμεέηδ, πμο ημκ πνδζζιμπμζμύκ βζα κα ηνοπήζμοκ ηδκ ελςηενζηή 

επζθάκεζα ηςκ θνμύηςκ ηαζ κα εκαπμεέζμοκ ηα αοβά ημοξ (Kanzawa 1939, Dreves et al., 

2009, Hauser et al., 2009).  
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Δζηόκα 1.4: Αηιαίμ ανζεκζηό (πάκω ανζζηενά), αηιαίμ εδθοημ (πάκω δελζά),ζημονόπνωια 

πηέκζα ζημκ πνόζεζμ ηανζό ημο ανζεκζημύ (ηάηω ανζζηενά) ηαζ πνζμκωηόξ ωμεέηδξ (ηάηω 

δελζά) (Dreves et al., 2009) 

 

Σα αοβά είκαζ θεοημύ πνώιαημξ ηαζ ηαηά ιέζμ όνμ ημ ιέβεεόξ ημοξ είκαζ 0,62 x 0,18 

mm (ιήημξ x πθάημξ) (Kanzawa 1939). Καηά ιήημξ ημο αοβμύ οπάνπμοκ δύμ ζςθήκεξ πμο 

πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδκ ακαπκμή, ιε ιήημξ 0,67mm (Δζηόκα 1.5).  

Οζ πνμκύιθεξ δζαηνίκμκηαζ ζε 3 πνμκοιθζηά ζηάδζα, ημ ιέβεεμξ ηςκ μπμίςκ 

οπμθμβίγεηαζ ηαηά ιέζμ όνμ 0,67 x 0,17mm, 2,13 x 0,40mm ηαζ 3,94 x 0,88 mm βζα ημ 

πνώημ, ημ δεύηενμ ηαζ ημ ηνίημ ζηάδζμ ακηίζημζπα (Kanzawa 1939). Σμ πνώια ημοξ είκαζ 

θεοηό ηαζ ιπεγ (Δζηόκα 1.5).  
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Δζηόκα 1.5: Αοβά ιε ημοξ ακαπκεοζηζημύξ ζωθήκεξ (ανζζηενά) ηαζ πνμκύιθδ ιέζα ζε ηενάζζ 

(Bolda et al,. 2009) 

 

Οζ κύιθεξ ημο εκηόιμο έπμοκ ζημύνμ ηαθέ πνώια ηαζ ιέβεεμξ 3 x 1mm (Kanzawa 

1939) (Δζηόκα 1.6). Ζ δζαδζηαζία ηδξ ακαπκμήξ πναβιαημπμζείηαζ από δύμ δζαηνζηέξ 

ηςκμεζδείξ πνμελμπέξ ημο ηεθαθζμύ ιε ιήημξ 0,3mm (Δζηόκα 1.6) μζ μπμίεξ πςνίγμκηαζ ζε 

μηηώ πεναζηένς ηιήιαηα ζηα άηνα (Kanzawa 1935). Σα ιδ εκήθζηα ζηάδζα ηδξ γςήξ ημο 

εκηόιμο είκαζ ιμνθμθμβζηά όιμζα (Ferrar 1987) ηαζ δ ακαβκώνζζδ ημο εκηόιμο ζε αοηό ημ 

ζηάδζμ είκαζ ανηεηά δύζημθδ. Χζηόζμ, ηα ακώνζια ζηάδζα ιπμνμύκ κα πνμζδζμνζζημύκ ιε 

ιμνζαηή ακάθοζδ (Hauser 2011, Okanta 1968).  

 

   

Δζηόκα 1.6: Νύιθδ ηαηά ηδκ έλμδό ηδξ από έκα θνμύημ (ανζζηενά) ηαζ ιεηά από αοηήκ 

(δελζά) (Dreves et al., 2009) 



ΔΗΑΓΧΓΖ 

12 

 

1.2. Γιαζποπά ηος Drosophila suzukii 

Έκα επζπθέμκ παναηηδνζζηζηό ημο εκηόιμο D. suzukii πμο ημ ηαεζζηά ελαζνεηζηά 

επζηίκδοκμ είκαζ δ ναβδαία δζαζπμνά ημο ηα ηεθεοηαία πνόκζα από ηδκ Αζία ζηδκ Αιενζηή 

ηαζ εκ ζοκεπεία ζηδκ Δονώπδ.  

1.2.1. Αζία και Αμεπική 

Σμ D. suzukii εεςνείηαζ ζεαβεκέξ έκημιμ ηδξ Αζίαξ (Kanzawa 1935, Dreves et al.,2009, 

Hauser et al., 2009), οπόεεζδ πμο πνόζθαηα απμδείπεδηε ιε βεκεηζηή ακάθοζδ (Ometto 

2013). Ζ πνώηδ πενζβναθή έβζκε ζηδκ Ηαπςκία ημ 1916 ηαζ εκ ζοκεπεία επεηηάεδηε ζηδκ 

Κίκα ηαζ ζηδκ Κμνέα (Kanzawa 1935, Hauser et al.,2009, Lee 1964). ηδκ Ηκδία ηαζ ημ 

Παηζζηάκ έπεζ πενζμνζζιέκδ ηαηακμιή ηαζ εζδζηόηενα ζοκακηάηαζ ζηα ιεβάθα ορόιεηνα 

ηςκ αόνεζςκ πενζμπώκ (Hauser et al.,2009, Singh and Bhatt 1988, Singh and Negi 1989, 

(Amin Ud Din et al.,2005). Δπίζδξ, έπεζ ηαηαβναθεί ζηδ Μζακιάν (Toda 1991), ζηδκ 

Σασθάκδδ (Okada 1976) ηαζ ζηδκ Άπς Ακαημθή ηδξ Ρςζίαξ (Sidorenko 1992) (Δζηόκα 

1.7).  

ηδ Βόνεζα Αιενζηή ημ D. suzukii έπεζ ηαηαβναθεί από ηζξ Ζ.Π.Α. ιέπνζ ηαζ ημκ 

Κακαδά. Ζ πνώηδ ηαηαβναθή έβζκε ζηδ Υααάδ ημ 1980 (Kaneshiro 1983). Σμ 2008 

ηαηαβνάθεηαζ ζηδκ Καθζθόνκζα (Lee et al.,2011b) ηαζ από ηόηε έπεζ ελαπθςεεί ζηδ 

Φθόνζκηα, ζημ Όνεβημκ, ζηδκ Οοάζζβηημκ ηαζ ζηδκ Κμθμιαία (WSUE 2009, 

Hueppelshueser 2009, Snyder 2010). ηζξ Ζ.Π.Α. δεκ οθίζηακηαζ πενζμνζζιμί 

„ηανακηίκαξ‟
3
 ηαζ αοηό είπε ςξ απμηέθεζια δ ηαηακμιή ημο πθδεοζιμύ κα επεηηαεεί ηαζ 

ζηζξ ακαημθζηέξ πμθζηείεξ ιέπνζ ημ 2009 (Hauser et al., 2009).  

Ανβόηενα μ πθδεοζιόξ ημο εκηόιμο επζαεααζώκεηαζ ζημ Μελζηό, ζηδ Βόνεζα ηαζ Νόηζα 

Κανμθίκα, ηδ Λμοζγζάκα, ηδ Γζμύηα ηαζ ημ Μίζζβηακ. (NAPPO 2011, Burrack 2010, Isaacs 

et al., 2010). Πανάθθδθα, ημ έκημιμ ηαηαβνάθεηαζ ζηδ Κεκηνζηή ηαζ Νόηζα Αιενζηή 

(Hauser 2011) (Δζηόκα 1.7). 

                                                 

3
 Δπζαθααήξ μνβακζζιόξ ηανακηίκαξ εεωνείηαζ έκαξ μνβακζζιόξ ιε πζεακή μζημκμιζηή 

ζδιαζία βζα ηδκ πενζμπή δ μπμία ηζκδοκεύεζ από αοηόκ ηαζ ζηδκ μπμία δεκ είκαζ αηόιδ 

πανώκ, ή είκαζ πανώκ αθθά δεκ έπεζ ελαπθωεεί εονέωξ ηαζ ανίζηεηαζ οπό επίζδιμ έθεβπμ. 
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Δζηόκα 1.7: Παβηόζιζμξ πάνηδξ δζαζπμνάξ ημο D. suzukii ιέπνζ ηαζ ημ Μάζμ 2015 

http://www.freshplaza.com/ 

 

1.2.2. Δςπώπη 

ηδκ Δονώπδ, δ πνώηδ ακαθμνά βίκεηαζ ημ θεζκόπςνμ ημο 2008 ζηδκ Ηζπακία 

(Calabria et al.,2012) ηαεώξ ηαζ ζηδκ Σμζηάκδ ηδξ Ηηαθίαξ (Raspi et al.,2011). Σμ 2009 

εκήθζημξ πθδεοζιόξ ημο D. suzukii ακαβκςνίγεηαζ ζε πενζμπέξ ηδξ Ηζπακίαξ ζηα ζύκμνά 

ηδξ ιε ηδ Γαθθία (Grassi et al.,2009, Calabria et al.,2012). Από ημ 2010 έςξ ηαζ ημ 2011 ημ 

εύνμξ ηαηακμιήξ ημο πθδεοζιμύ ημο εκηόιμο αολάκεηαζ. 

ηδκ Ηηαθία ηαηαβνάθεηαζ ζε πμθθέξ πενζμπέξ (Franchi and Barani 2011, Pansa et al., 

2011, Süss and Costanzi 2011, Griffo et al., 2012) όπςξ ηαζ ζηδ Γαθθία (Mandrin et 

al.,2010, Weydert and Bourgouin 2011). Δκ ζοκεπεία, βίκεηαζ δ πνώηδ ηαηαβναθή ζε 

πμθθέξ άθθεξ Δονςπασηέξ πώνεξ όπςξ ζηδκ Δθαεηία (Baroffio and Fisher, 2011), ζηδ 

θμαεκία (Seljiak, 2011), ζηδκ Κνμαηία, ζηδκ Αοζηνία (Lethmayer,2011), ζηδ Γενιακία 

(Vogt et al., 2012) ηαζ ζημ Βέθβζμ (Δζηόκα 1.1.7). Σμ ηαθμηαίνζ ημο 2014 ηαηαβνάθεηαζ 

βζα πνώηδ θμνά ηαζ ζηδκ Δθθάδα (Δζηόκα 1.7).  
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1.3. Ξενιζηέρ ηος Drosophila suzukii 

Σμ D. suzukii όπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ παναπάκς είκαζ έκα ελαζνεηζηά πμθοθάβμ 

έκημιμ. Σμ εύνμξ λεκζζηώκ
4
 ημο πμζηίθεζ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηαθθζενβμύιεκα θνμύηα, άβνζεξ 

πμζηζθίεξ αοηώκ ηαζ γζγάκζα. Δζδζηόηενα μζ πνμηζιώιεκμζ λεκζζηέξ είκαζ ηα ηανπμθόνα 

(ηενάζζα, νμδάηζκα, αενίημηα, κεηηανίκζα) μζ θνάμοθεξ ηαζ ηα ζηαθύθζα, αθθά παν‟ όθα 

αοηά ζε πενίπηςζδ απμοζίαξ αοηώκ ιπμνεί κα ανεζ δζαθμνεηζηέξ πδβέξ ηνμθήξ επί 

παναδείβιαηζ, ηανπμύξ αεθακζδζάξ (Kanzawa 1935).  

Ζ ιεβάθδ πμζηζθία ηςκ ήδδ ηεηιδνζςιέκςκ λεκζζηώκ ηαεώξ ηαζ δ πανμοζία ημο ζηα 

ηαθθςπζζηζηά αοημθοή θοηά (άβνζμ ηνζακηάθοθθμ, ηνακζά, ημοηζμοπζά, ηαιέθζα) ζε όθα 

ηα πανάηηζα ηνάηδ ημο Δζνδκζημύ, ημο Αηθακηζημύ ςηεακμύ ηαζ ηδξ Μεζμβείμο 

οπμδδθώκεζ ηδκ ύπανλδ εκαθθαηηζηώκ πδβώκ ηνμθήξ. Αοηό ζε ζοκδοαζιό ιε ημ όηζ μζ 

λεκζζηέξ ημο, εκαθθαηηζημί ηαζ ιδ, ςνζιάγμοκ όθμ ημκ πνόκμ ζε δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ 

ζηζβιέξ επζδεζκώκεζ ηδκ ακδζοπία βζα ηδκ ελάπθςζδ ημο εκηόιμο (Mitsui et al.,2010). ημκ 

παναηάης πίκαηα μζ λεκζζηέξ μιαδμπμζμύκηαζ ιε αάζδ ηδκ μζημβέκεζα (Πίκαηαξ 2) 

(Kanzawa 1939, Grassi et al., 2012, Lee et al., 2011b, Seljak, 2011, Walsh et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4
 Σηδκ Δκημιμθμβία, ιε ημκ όνμ „θοηό-λεκζζηήξ‟ κμείηαζ ηάεε θοηό πμο πνμζαάθθεηαζ από 

έκα θοημθάβμ έκημιμ, πανά ημ όηζ δ ζπέζδ ιεηαλύ ηωκ δύμ εζδώκ δεκ είκαζ ζπέζδ λεκζζηή-

παναζίημο. Σοκεπώξ, ηαηά ηακόκα πνδζζιμπμζμύιε ημοξ όνμοξ „θοηό-λεκζζηήξ‟ ηαζ „έκημιμ-

επενόξ‟. 
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Πίκαηαξ 2: Οιαδμπμίδζδ λεκζζηώκ ιε αάζδ ηδκ μζημβέκεζα 

Plant Family Backyard fruits 

Wildland, ornamental fruits  

and weeds 

  Asian pear Wild rose; rose hips (Rosa spp.) 

  Asian plum (Prunus spp.) Flowering crabapple (Malus spp.) 

  Blackberry (Rubus spp.) Hawthorne (Crateagus spp.) 

  Cherry (Prunus spp.)
 
 

Himalayan wild blackberry 

(Rubus armeniacus)1 

  Damaged apples
 
 Mountain ash (Sorbus spp.) 

  Italian prune (Prunus domestica)
 
 Ornamental blackberry/raspberry 

Rosaceae 

Loganberry (Rubus ursinus var. 

loganobaccus)
 
 

Ornamental plum and cherry (Prunus 

spp.) 

  

Marionberry (Rubus L. subgenus 

Rubus)
 
 Elderberry (Sambucus spp.) 

  Other caneberries   

  Peach (Prunus spp.)
 
   

  Plumcot   

  Raspberry (Rubus spp.)
 
   

  Strawberry (Fragaria spp.)
 
   

Ericaceae Blueberry (Vaccinium spp.)
 
   

Elaeagnaceae   
Sea buckthorn (Hippophae 

rhamnoides) 

Sapindaceae   Soapberry (Sapindus spp.) 

Caprifoliaceae   
Japanese honeysuckle (Lonicera 

japonica) 

    Snowberry (Symphoricarpos spp.) 

Moraceae Fig (Ficus spp.)
 
  Mulberry (Morus spp.)1 

    Osage orange (Maclura pomifera) 

Cornaceae   

Japanese dogwood (Cornus 

kousa)1 

Vitaceae 

Grape, Table
 
 and Wine

 
 (Vitis 

spp.)   

Solanaceae Damaged tomatoes
 
 Nightshade (Solanum spp.) 

    Pokeweed (Phytolacca sp.) 

Ebenaceae 

Damaged persimmons 

(Diospyros spp.)   

Actinidiaceae Kiwi (Actinidia spp.)
 
   

  Δπζαεααζςιέκεξ πνμζαμθέξ 
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1.4. Εημίερ  

Σα πενζζζόηενα είδδ ηδξ μζημβέκεζαξ Drosophilidae εκαπμεέημοκ ηα αοβά ημοξ ζε ιδ 

οβζή ηαζ οπενώνζια θνμύηα ζε ακηίεεζδ ιε ημ D. suzukii πμο ηα εκαπμεέηεζ ζε ώνζια ηαζ 

οβζή, ιδ ηναοιαηζζιέκα θνμύηα (Sasaki and Sato 1995). Χξ εη ημύημο ώνζιμζ ηανπμί 

πνμηζιώκηαζ ζε ζύβηνζζδ ιε ημοξ οπενώνζιμοξ (Mitsui et al.,2006).  

Οζ πενζζζόηενεξ γδιίεξ πνμηαθμύκηαζ από ηζξ πνμκύιθεξ πμο ηνέθμκηαζ ιε ηδ ζάνηα 

ηςκ θνμύηςκ δδιζμονβώκηαξ ηαθέ, ιαθαηέξ ηαζ αοεζζιέκεξ πενζμπέξ ζημ θθμζό (Δζηόκα 

1.8) (Kanzawa 1939, Mitsui et al. 2006, Lee et al. 2001b). Αοηό εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηδκ 

ειπμνεοζζιόηδηα ηςκ θνμύηςκ, ηαεώξ δδιζμονβεί ηαηάθθδθμ πενζαάθθμκ βζα πνμζέθηοζδ 

ηαζ άθθςκ εκηόιςκ, όπςξ βζα πανάδεζβια ημο D. melanogaster (Bolda et al., 2010). 

 

Δζηόκα 1.8: Μμθοζιέκμ ααηόιμονμ (ανζζηενά), πανμοζίαζδ ιαθαηώκ ηαζ αοεζζιέκωκ 

πενζμπώκ δύμ εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ έλμδμ ημο D. suzukii (δελζά) Photo by Vaughn Walton 

 

Χζηόζμ δ εζζαβςβή ημο μδμκηςημύ ςμεέηδ ζημ „δένια‟ ημο ηανπμύ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ θοζζηή αθάαδ, ηαεώξ παεμβόκα, όπςξ κδιαημεζδείξ ιύηδηεξ, γύιεξ ηαζ 

ααηηήνζα έπμοκ πθέμκ πνόζααζδ ζημ εζςηενζηό ημο θνμύημο, βεβμκόξ πμο ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ δεοηενμβεκείξ θμζιώλεζξ, ηαπύηενδ θεμνά ηαζ πεναζηένς απώθεζεξ, (Δζηόκα 

1.9) (Hauser and Damus 2009). 

   

Δζηόκα 1.9: Ανπζηή αθάαδ από ηζξ πνμκύιθεξ βύνω από ημ ζδιείμ εκαπόεεζδξ ηωκ αοβώκ 

(ανζζηενά), δεοηενμβεκή πνμζαμθή από παεμβόκα (ιέζδ ηαζ δελζά) Photo credit to Dr. 

Martin Hauser, California Dept. of Food & Agriculture, Sacramento, USA 
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1.5. Οικονομικέρ επιπηώζειρ 

Ο οπμθμβζζιόξ ημο ηόζημοξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηζξ γδιίεξ ηζξ μπμίεξ πνμηαθεί ημ D. 

suzukii είκαζ έκα πμθύπθμημ ένβμ ιε δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ άιεζμο ηαζ έιιεζμο ηόζημοξ, 

πμο εα πνέπεζ κα ζοκοπμθμβζζηεί δ αθθδθελάνηδζδ ημοξ (Goodhue et al., 2011, Walsh et 

al., 2011). Σμ έκημιμ απμηεθεί ιέβζζημ μζημθμβζηό, πενζααθθμκηζηό ηαζ μζημκμιζηό 

ηίκδοκμ ηόζμ ζε εβπώνζμ όζμ ηαζ ζε παβηόζιζμ επίπεδμ. 

Δίδδ, όπςξ ημ D. suzukii πμο έπμοκ ηδ δοκαηόηδηα κα εβηαεζδνύμκηαζ ηαζ κα 

ηαηαθαιαάκμοκ εηηάζεζξ εεςνμύκηαζ ηύνζα αζηία πμθθώκ ανκδηζηώκ επζπηώζεςκ πμο 

εκημπίγμκηαζ ζηδ αζμπμζηζθόηδηα, ζηδκ οβεία ηαζ ηδκ εογςία ηςκ γώςκ ηαεώξ ηαζ ζηδκ 

μιαθή ηαζ ακειπόδζζηδ παναβςβή ηςκ ηαθθζενβεζώκ ζε όθμ ημκ ηόζιμ (Bolda et al., 2010, 

Goodhue et al., 2011). Ακ ηαζ είκαζ δύζημθμ κα εηηζιδεεί δ μζημκμιζηή γδιία ημο D. 

suzukii βζα ημοξ θόβμοξ πμο ακαθένεδηακ παναπάκς, έπμοκ βίκεζ πνμζπάεεζεξ πνμζέββζζδξ 

ηονίςξ ζηδκ Αιενζηή ηαζ όπζ ηόζμ πμθύ ζε εονςπασηό επίπεδμ (Bolda et al., 2010, 

Goodhue et al., 2011). 

Σμ 2008 μζ πμθζηείεξ ηδξ Καθζθόνκζαξ, ημο Όνεβημκ ηαζ ηδξ Οοάζζβηημκ πανήβαβακ ημ 

84% ηςκ ηεναζζώκ, ημ 83% ηδξ θνάμοθαξ, ημ 26% ημο ααηόιμονμο ηαζ ημ 100% άθθςκ 

ιμύνςκ. Θεςνώκηαξ ςξ εκζαία αοηέξ ηζξ 5 ηαθθζένβεζεξ, ημ 76% πανάπεδηε ζε αοηέξ ηζξ 3 

πμθζηείεξ ηαζ δ πνδιαηζηή ηδξ αλία ακένπεηαζ ζηα 2,6$ δζζεηαημιιύνζα. Δάκ οπμηεεεί όηζ δ 

ιέζδ απώθεζα από ημ D. suzukii βζα ηάεε ηαθθζένβεζα ακηζζημζπεί ζημ 20%, ηόηε μζ 3 αοηέξ 

πμθζηείεξ οπμθμβίγεηαζ όηζ εα ιπμνμύζακ κα έπμοκ γδιίεξ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 511.000.000$ ημ 

πνόκμ (Bolda et al., 2010). ημκ Πίκαηα 3, ακαθένεηαζ ημ ηόζημξ παναβςβήξ από ηδκ 

πμθζηεία βζα ηάεε ηαθθζένβεζα, ημ ιενίδζμ παναβςβήξ ηδξ (USDA NASS 2009) ηαεώξ ηαζ 

μζ οπμθμβζζιμί ηςκ γδιζώκ πμο ακαθένεδηακ παναπάκς.  
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Πίκαηαξ 3: Οζημκμιζηέξ γδιίεξ ελαζηίαξ ηδξ D. suzukii 

  California Oregon Washigton 

Three 

state tottal 

Strawberries         

Total farmgate value   1544.7 16.8 10.1 1571.5 

Share of U.S. production 82% 1% 1% 83% 

Total losses 308.9 3.4 3.4 314.3 

  

   

  

Blueberries          

Total farmgate value   49.1 49.4 43.4 141.9 

Share of U.S. production 9% 9% 85 26% 

Total losses 9.8 9.9 8.7 28.4 

          

Rasberries  Blackberries         

Total farmgate value   179.5 41.7 92.1 313.3 

Share of U.S. production 57% 13% 29% 100% 

Total losses 35.9 8.3 18.4 62.7 

          

Cherries         

Total farmgate value   194.5 58.7 297.1 550.3 

Share of U.S. production 30% 9% 45% 84% 

Total losses 38.3 9.9 57.8 105.9 

          

All above crops         

Total farmgate value   1967.9 166.5 442.6 2.577 

Share of U.S. production 58% 5% 13% 76% 

Total losses 393 31.4 86.9 511.3 

Calculations based on USDA National Agricultural Statistics Service 2009 data for 2008 

 Farmgate values and total losses given in $Million 
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Όζμκ αθμνά ηδκ Δονώπδ, ημ 2010 ζηδκ επανπία Trento (Βόνεζα Ηηαθία) ζε ηαθθζένβεζα 

θνμύηςκ 400 εηηανίςκ μζ ηαθθζενβδηέξ ηθήεδηακ κα ακηζιεηςπίζμοκ μζημκμιζηή απώθεζα 

ηδξ ηάλεςξ ηςκ 500.000€ εκώ ημ 2011 δ απώθεζα οπμθμβίζηδηε ζηα 3.000.000€ (Ioriatti et 

al.,2011). 

Πανόθα αοηά βζα κα δζαπζζηςεεί ακ αλίγεζ δ δαπάκδ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

ηαθθζενβεζώκ από έκα επζαθααή μνβακζζιό εα πνέπεζ κα οπμθμβζζηεί ημ όνζμ μζημκμιζηήξ 

γδιίαξ.  

Όπιο Οικονομικήρ Εημίαρ= Όπιο Ανεκηήρ Πςκνόηηηαρ
5
 

ημ όνζμ μζημκμιζηήξ γδιίαξ εα πνέπεζ κα ζοκοπμθμβίγεηαζ ηαζ δ ηεθζηή πνήζδ ημο 

πνμσόκημξ. Γζα πανάδεζβια ηα θνέζηα θνμύηα ηδξ αβμνάξ έπμοκ ιεβαθύηενδ αλία, άνα 

παιδθόηενμ όνζμ γδιίαξ ζε ζύβηνζζδ ιε ημοξ ηανπμύξ πμο οπόηεζκηαζ ζε επελενβαζία, δ 

μπμία ημ αολάκεζ. 

Μζα πζμ πνόζθαηδ ακάθοζδ έδεζλε όηζ ημ ηόζημξ εθέβπμο ημο D. suzukii ζε ηαθθζένβεζα 

ζιέμονςκ ηαζ θνάμοθαξ είκαζ πμθύ ιζηνόηενμ από ιία επζηείιεκδ ηαηαζηνμθή από ημ 

έκημιμ (Goodhue et al., 2011). 

Δπζπθέμκ εα πνέπεζ κα ζοκοπμθμβίγμκηαζ ηαζ μζ επζπηώζεζξ πμο πνμηύπημοκ από ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ή ιδ εκόξ εκηόιμο. Ζ ιδ ηαηαπμθέιδζδ ιπμνεί κα επζθένεζ επζπηώζεζξ 

ζηδκ αζμπμζηζθόηδηα ηςκ γώςκ. Δίκαζ βκςζηό όηζ ιόκμ δ ζάνηα ηςκ ώνζιςκ θνμύηςκ 

ηζκδοκεύεζ από ημ D. suzukii ηαζ είκαζ απίεακμ κα επδνεάζεζ ανκδηζηά ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

ζπόνςκ, ημκ ανζειό ηαζ ηδκ αζςζζιόηδηά ημοξ. Δίκαζ όιςξ πζεακό δ ηαηή πμζόηδηα ηαζ δ 

ιεζςιέκδ δζαεεζζιόηδηα ηςκ ηανπώκ πμο πνμηύπηεζ από ηδ δζαηνμθή ηςκ πνμκοιθώκ, κα 

επδνεάζμοκ άθθα είδδ πμοθζώκ ή εδθαζηζηώκ πμο ηνέθμκηαζ από αοηά. Δπζπθέμκ, δ 

ηαηαπμθέιδζδ ιε ηδκ αθόβζζηδ πνήζδ πδιζηώκ εκημιμηηόκςκ ιπμνεί κα αθάρεζ ημ 

πενζαάθθμκ (Goodhue et al., 2011).  

                                                 

5
 Τμ Όνζμ Ακεηηήξ Ποηκόηδηαξ είκαζ δ ιζηνόηενδ ποηκόηδηα πθδεοζιμύ ημο εκηόιμο πμο 

εα ιεζώζεζ ηδκ αλία ηδξ παναβωβήξ ζε επίπεδα ιεβαθύηενα από ημ ηόζημξ ηδξ ακηζιεηώπζζήξ 

ημο. 
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2. Ολθακηοπικό ύζηημα Δνηόμων – Δλκςζηικέρ Οςζίερ 

 

2.1. Υημικοδεκηικά Αιζθηηήπια 

Ο ηνόπμξ θεζημονβίαξ ηςκ αζζεήζεςκ απμηεθεί έκακ από ημοξ ανπαζόηενμοξ 

ιδπακζζιμύξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ πδιζηώκ μοζζώκ ηαζ έπεζ ακαθοεεί ζημ έπαηνμκ είηε 

πνόηεζηαζ βζα έκα ιμκμηύηηανμ ααηηήνζμ, είηε βζα έκα πμθοηύηηανμ μνβακζζιό (Steiger et 

al., 2011, Wyatt 2003). ηα έκημια, ηα πδιζημδεηηζηά αζζεδηήνζα είκαζ όνβακα πμο 

ανίζημκηαζ ηάης από ημ δενιάηζμ, όπμο ζηα ζδιεία εηείκα είκαζ ζοκήεςξ θεπηό ηαζ έπεζ 

πόνμοξ δζα ηςκ μπμίςκ ημ πδιζηό ενέεζζια θηάκεζ ζηζξ άηνεξ ηςκ κεονζηώκ δεκδνζηζηώκ 

ζκζδίςκ ημο κεονζημύ ηοηηάνμο. Ζ ακίπκεοζδ ηςκ πδιζηώκ μοζζώκ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ 

όζθπηζη, ηδ γεύζη ηαζ ηδ γενική σημική αίζθηζη (Tzanakakis 1995). 

Ζ όζθπηζη δζεβείνεηαζ από ιζηνέξ ζοβηεκηνώζεζξ αηιώκ πμζηίθςκ μοζζώκ πμο είκαζ 

ζπεηζηά πηδηζηέξ ζηζξ ζοκδεζζιέκεξ εενιμηναζίεξ. Με ηδκ όζθνδζδ, ημ έκημιμ 

ακηζθαιαάκεηαζ πδιζηέξ μοζίεξ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ αένζα θάζδ ηαζ δ πδβή ημοξ ανίζηεηαζ 

ζε ηάπμζα απόζηαζδ, ιζηνή ή ιεβάθδ, από ηα μζθνδηζηά ημο όνβακα. Ζ όζθνδζδ είκαζ ιζα 

από ηζξ πζμ πνήζζιεξ αζζεήζεζξ ηςκ εκηόιςκ. Καηεοεύκεζ ηα έκημια πνμξ ημκ λεκζζηή ή ηδκ 

ηνμθή ημοξ, ημοξ επζηνέπεζ κα ακαβκςνίζμοκ επζθάκεζεξ ηαηάθθδθεξ βζα ςμημηία ή άημια 

ημο ίδζμο είδμοξ ή κα απμθύβμοκ επζηίκδοκεξ βζ‟ αοηά εέζεζξ. Πανάθθδθα, εθηύεζ ιεηαλύ 

ημοξ ηα εκήθζηα ηςκ δύμ θύθςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηα αμδεάεζ ώζηε κα βίκεζ δ ζύγεολδ, ηα 

ηάκεζ ζηακά κα ακηζθαιαάκμκηαζ ηζξ ζδιακηζηέξ βζα ηδ γςή ημοξ θενμιόκεξ ηαζ άθθμοξ 

πδιζημύξ αββεθζαθόνμοξ ηαζ βεκζηά ηα ηαεμδδβεί ίζςξ πενζζζόηενμ από μπμζαδήπμηε άθθδ 

αίζεδζδ (Vosshall and Stocker,2007, Siddiqi 1987, Menzel and Müller 1996, Cha et al., 

2012, Tzanakakis 1995). 

Ζ γεύζη δζεβείνεηαζ από ζπεηζηά ιεβάθεξ ζοβηεκηνώζεζξ ιδ πηδηζηώκ ενεεζζηζηώκ 

μοζζώκ πμο ζοκήεςξ αημοιπμύκ ζηα αζζεδηήνζα όνβακα βεύζδξ ςξ οδαηζηά δζαθύιαηα. 

Ακηί ημο όνμο βεύζδ, πμθθμί πνδζζιμπμζμύκ ημκ όνμ πδιζηή αίζεδζδ επαθήξ. Με ηδ βεύζδ 

ημ έκημιμ ακηζθαιαάκεηαζ πδιζηά ενεείζιαηα ελ‟ επαθήξ. Αζζεδηήνζα βεύζδξ ανίζημκηαζ 

ζηδ ζημιαηζηή ημζθόηδηα, ζηα ζημιαηζηά ιόνζα ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ πνμζαηηνίδεξ, ζημκ 

ςμεέηδ, ζηδκ ηάης επζθάκεζα ηςκ ηανζώκ, ζηζξ άηνεξ ηςκ ηκδιώκ ηαζ θζβόηενα ζοπκά ζηζξ 

ηεναίεξ. 

Οοζίεξ όπςξ ζάηπανα, αιζκμλέα ηαζ άθθεξ ενεπηζηέξ ή ιδ, ιόκεξ ημοξ ή ζε 

ζοκδοαζιμύξ, όηακ δεκ λεπενκμύκ μνζζιέκδ ζοβηέκηνςζδ, πνμηαθμύκ ημ έκημιμ κα θάεζ 

ηαζ μκμιάγμκηαζ θαβμδζεβενηζηέξ (πνμηθδηζηέξ ανώζδξ/δζεβενηζηέξ ανώζδξ), εκώ όζεξ 

ειπμδίγμοκ ηδ ανώζδ μκμιάγμκηαζ θαβμαπμηνεπηζηέξ (απμηνεπηζηέξ ανώζδξ) (Tzanakakis 

1995). 
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Ζ γενική σημική αίζθηζη ηάκεζ ηα έκημια κα αζζεάκμκηαζ ιεβάθεξ ζοβηεκηνώζεζξ 

ενεεζζηζηώκ μοζζώκ ζημκ πώνμ όπμο ανίζημκηαζ. Σέημζεξ μοζίεξ είκαζ δ αιιςκία, ημ 

πθώνζμ ηαζ μνζζιέκα αζεένζα έθαζα. Όηακ δζεβενεμύκ ηα ζπεηζηά αζζεδηήνζα, ημ έκημιμ 

εηδδθώκεζ ακηζδνάζεζξ απμθοβήξ. Σα αζζεδηήνζα ενεεζζηζηώκ μοζζώκ είκαζ δζάζπανηα ζ‟ 

όθμ ημ ζώια ημο εκηόιμο (Tzanakakis 1995). 

 

2.2. Ολθακηοπικό ύζηημα ηος Drosophila suzukii  

Σμ ηνίημ ηιήια ηδξ ηεναίαξ ημο Drosophila, ημ θεβόιεκμ ιαζηίβζμ (flagellum) είκαζ 

αοηό πμο ζοιιεηέπεζ ζημ ιδπακζζιό ηδξ όζθνδζδξ (Vosshall and Stocker, 2007). ημκ 

μζθνδηζηό πνμζακαημθζζιό ηδξ ιύβαξ εηηόξ από ημ ιαζηίβζμ ζοιιεηέπμοκ ηαζ μζ βκαεζηέξ 

πνμζαηηνίδεξ (maxillary palp). Καζ ηα δύμ αοηά όνβακα απμηεθμύκηαζ από ηνζπίδζα, 

αζζεδηήνζα όνβακα πμο μκμιάγμκηαζ sensilla ηαζ απμηεθμύκ ηζξ ααζζηέξ θεζημονβζηέξ 

ιμκάδεξ ημο μζθνδηζημύ ζοζηήιαημξ, όκηαξ ηύηηανα ή μιάδεξ ελεζδζηεοιέκςκ ηοηηάνςκ 

πμο δέπμκηαζ πμζηίθα ελςηενζηά ενεείζιαηα, όπςξ μπηζηά, ήπμο, πδιζηά, εενιμηναζίαξ, 

οβναζίαξ ηαζ ιδπακζηά (De Bruyne et al., 2001, Hallem and Carlson 2004, Tzanakakis 

1995). 

Σα αζζεδηήνζα όνβακα έπμοκ οδνόθμαδ ιειανάκδ επζηνέπμκηαξ ζηα θζπόθζθα ιόνζα 

ηςκ μζιώκ κα πενάζμοκ ιέζα από ιζηνμύξ πόνμοξ, κα εζζαπεμύκ ζημ οδαηζηό δζάθοια 

θηάκμκηαξ ζημοξ κεονώκεξ ημο μζθνδηζημύ οπμδμπέα (ORN, Olfactory Receptor 

Neurons). Κάεε sensilla απμηεθείηαζ από έκα έςξ ηέζζενεζξ ORNs ηαζ αοημί ιε ηδ ζεζνά 

ημοξ από ημοξ δεκδνίηεξ (De Bruyne et al., 2001,1999). Σα αζζεδηήνζα όνβακα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζε δζαθμνεηζηά ενεείζιαηα, πανάβμοκ δθεηηνζηό ζήια ηαζ ημ 

απμζηέθθμοκ ζημ “mushroom body” (ιακζηανμεζδήξ ζώια) ηαζ ζηζξ πθεονζηέξ πενζμπέξ 

ημο εβηεθάθμο (Δζηόκα 2.1).  

Σμ “mushroom body” είκαζ οπεύεοκμ βζα ηδκ μζθνδηζηή ακηίθδρδ ηαζ ηδ ικήιδ, εκώ 

ηα πθεονζηά ηιήιαηα ημο εβηεθάθμο είκαζ οπεύεοκα βζα ηδκ ακηίδναζδ ημο εκηόιμο ζημ 

εηάζημηε ενέεζζια (Masse et al., 2009). Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο εκηόιμο ηαζ ηα πδιζηά 

ενεείζιαηα πμο ιπμνεί κα ακηζθδθεεί δ ηεναία, ηα αζζεδηήνζα όνβακα ιπμνεί κα θηάζμοκ 

ηαζ ηα 100.000 όπςξ ζηδ Maduca sexta (Sanes and Hildebrand 1976). ημ Drosophila 

οπάνπμοκ 3 ιεβάθμζ ηύπμζ αζζεδηδνίςκ μνβάκςκ ζηδκ ηεναία, ηα μπμία δζαθένμοκ ςξ πνμξ 

ημ ζπήια, ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδ θεζημονβία. Γζαπςνίγμκηαζ ζε ααζζημκζηά (basiconic), 

ηνζπμεζδή (tricoid) ηαζ ημζθμηςκζηά (coeloconic) sensilla (Δζηόκα 2.2) (Stocker 1944). 

οκμθζηά ηα ανζεκζηά αηιαία έπμοκ πενίπμο 419 αζζεδηήνζα όνβακα (sensilla) εκώ ηα 

εδθοηά αηιαία 457, εη ηςκ μπμίςκ πενίπμο ηα 120 αζζεδηήνζα όνβακα είκαζ ηνζπμεζδή, ηαζ 

ηα οπόθμζπα είκαζ ααζζημκζηά ηαζ ημζθμηςκζηά.  
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Δζηόκα 2.1: Ακαημιζηή πενζβναθή ηεθαθήξ ημο D. suzukii http://www.nature.com/ 

 

 

Δζηόκα 2.2: Αζζεδηήνζα όνβακα όζθνδζδξ (Olfactory Sensilla) 

(A) Τμ ηνίημ ηιήια ηδξ ηεναίαξ, ιαζηίβζμ (flagellum) (a), πνμζαηηνίδεξ maxillary palp (p) 

Scale bar, 100 mm   

(B)Τνείξ ηύπμζ αζζεδηήνζωκ μνβάκωκ ζημ ιαζηίβζμ όπμο “Τ” (tricoid), “C” 

(coleoconic),”Β” (basiconic) ηαζ “s” ηνζπίδζα πμο μκμιάγμκηαζ spinules (“s”). Scale bar, 5 

mm (Riesgo-Escovar et al., 1995) 
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Όθα ηα ααζζημκζηά αζζεδηήνζα είκαζ οπεύεοκα βζα ηδκ ακίπκεοζδ πηδηζηώκ μοζζώκ βζα 

ημκ εκημπζζιό ηδξ ηνμθήξ (De Bruyne et al., 2011, Hallem et al., 2004, Yao et al., 2005). 

Σα ηνζπμεζδή είκαζ οπεύεοκα βζα ηδκ ακίπκεοζδ θενμιμκώκ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο D. 

melanogaster, ημο μλζημύ (Ε)-μηηαδεη-1-έκοθμ εζηένα (cis vaccenyl acetate, CVA), ιία 

από ηζξ ζδιακηζηόηενεξ θενμιόκεξ πμο πνδζζιμπμζεί ημ ανζεκζηό όηακ είκαζ ζελμοαθζηό 

ώνζιμ βζα κα πνμζεθηύζεζ ημ εδθοηό. Σέθμξ, ηα ημζθμηςκζηά ακζπκεύμοκ μλέα, ηδκ 

αιιςκία ηαζ ηδκ οβναζία (Benton et al., 2009, Galizia and Rössler 2010, Yao et al., 2005). 

Οζ βκαεζηέξ πνμζαηηνίδεξ είκαζ δεοηενεύμκηα μζθνδηζηά όνβακα ημο Drosophila ηαζ 

ζοκοπάνπμοκ ημκηά ζηδ πνμαμζηίδα (De Bruyne et al., 1999). ε ζύβηνζζδ ιε ηδκ ηεναία 

έπμοκ ιζηνόηενμ ανζειό αζζεδηήνζςκ μνβάκςκ ηαζ απμηεθμύκηαζ από ιία ιόκμ ηαηδβμνία, 

ηα ααζζημκζηά (Singh and Nayak 1985). Τπάνπμοκ ιόκμ 60 ααζζημκζηά αζζεδηήνζα ηα 

μπμία πανμοζζάγμοκ ζδζαίηενδ εοαζζεδζία ζηζξ πηδηζηέξ μοζίεξ (De Bruyne et al., 1999). 

 

2.3. Πηηηικέρ Οςζίερ 

Οζ ζδιεζμπδιζηέξ
6
 πηδηζηέξ εκώζεζξ ιεηαδίδμκηαζ ιέζς ημο αένα ηαζ θεζημονβμύκ ηαζ 

ιέζς επαθήξ. Ζ πηδηζηόηδηα ηδξ μοζίαξ ηαεμνίγεζ ζε ιεβάθμ ααειό πώξ ηαζ πόηε εα 

εκημπζζηεί από ηάπμζμ έκημιμ. Σα ζδιεζμπδιζηά οπμδζαζνμύκηαζ ζε δύμ ηύνζεξ ηαηδβμνίεξ, 

ηα αθθδθμπδιζηά ηαζ ηζξ θενμιόκεξ, ακαθόβςξ ακ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ (μζ πθδνμθμνίεξ πμο 

ιεηααζαάγμκηαζ) αθμνμύκ ηα έκημια ηαζ ημ πενζαάθθμκ ή ακ αθμνμύκ ηα έκημια ιεηαλύ 

ημοξ.  

 

2.3.1. Αλληλεπίδπαζη Πεπιβάλλονηορ-Δνηόμος  

ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλύ εκηόιμο ηαζ πενζαάθθμκημξ ιεζμθααεί δ οπμηαηδβμνία 

ηςκ ζδιεζμπδιζηώκ, ηα αθθδθμπδιζηά. Σα αθθδθμπδιζηά πςνίγμκηαζ ζε ηνείξ ηαηδβμνίεξ: 

 αλλομόνερ (allomones), όηακ από ηδ δνάζδ ημοξ ςθεθείηαζ ιόκμ ημ είδμξ 

πμιπόξ 

                                                 

6
 Σδιεζμπδιζηά ή ζδιαημπδιζηά (Semiochemicals) είκαζ ζύκεεηεξ εκώζεζξ, πμο 

πανάβμκηαζ από γωκηακμύξ μνβακζζιμύξ ηαζ ιεηέπμοκ ζε αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλύ 

μνβακζζιώκ. 
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 ζςνομόνερ (synomones), όηακ από ηδ δνάζδ ημοξ ςθεθείηαζ ηαζ μ πμιπόξ ηαζ 

μ δέηηδξ 

 καιπομόνερ (kairomones), όηακ από ηδ δνάζδ ημοξ ςθεθείηαζ ιόκμ ημ είδμξ 

δέηηδξ 

Τπάνπμοκ 3 ηαηδβμνίεξ ηαζνμιμκώκ (Metcalf and Metcalf 1992): 

 ελκςζηικέρ, έθημοκ ημ έκημιμ ζημ θοηό 

 αναζηαληικέρ, επζαναδύκμοκ ηδκ ηίκδζδ ημο εκηόιμο ή ηδκ ζηαιαημύκ 

 διεγεπηικέρ, δίκμοκ ημ ενέεζζια ζημ έκημιμ κα ηναθεί ηαζ κα εκαπμεέζεζ ηα 

αοβά ημο  

Οζ πηδηζηέξ μοζίεξ θύθθςκ θεζημονβμύκ ςξ εθηοζηζηέξ μοζίεξ ηαζ δζαζπείνμκηαζ ιέζς 

ημο αένα βζα κα πνμζεθηύζμοκ ηα έκημια ζε ιεβάθδ απόζηαζδ. Όηακ ημ έκημιμ έπεζ ένεεζ 

ζε ημκηζκή απόζηαζδ ή ζε επαθή ιε ημ εθηοζηζηό θοηό εηθύμκηαζ μζ πηδηζηέξ μοζίεξ 

θεζημονβώκηαξ ςξ ακαζηαθηζηέξ ή δζεβενηζηέξ. Σα εδθοηά αηιαία ημο D. suzukii 

αημθμοεμύκ αοηέξ ηζξ πηδηζηέξ μοζίεξ βζα κα ανμοκ ημκ ηαηάθθδθμ λεκζζηή βζα κα ηναθμύκ 

ηαζ εκ ζοκεπεία κα ςμημηήζμοκ (Ioannou et al., 2012).  

Οζ πηδηζηέξ μοζίεξ ηςκ θνμύηςκ είκαζ ηονίςξ εζηένεξ, αθημόθεξ, αθδεΰδεξ, ηεηόκεξ, 

θαηηόκεξ, ηενπεκμεζδή ηαζ ηανμηεκμεζδή, ηαζ οπάνπμοκ πμθθά ιμκμπάηζα πμο ειπθέημκηαζ 

ζηδ ζύκεεζή ημοξ. Γεκ έπεζ πενζβναθεί δ ζύκεεζδ ηςκ πηδηζηώκ μοζζώκ ζε όθα ηα θνμύηα, 

αθθά είκαζ ημζκή ζε ανηεηά. Οζ πηδηζηέξ μοζίεξ πμο είκαζ οπεύεοκεξ βζα ημ άνςια ηςκ 

θνμύηςκ ζοκηίεεκηαζ από αιζκμλέα, θζπίδζα, οδνμβμκάκεναηεξ ηαζ ιειανακζηά θζπίδζα, 

ιέζς ζοβηεηνζιέκςκ ιδπακζζιώκ, όπςξ εκγοιαηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ, οδνμλοθζώζεζξ, 

αηεηοθζώζεζξ ηαζ ιεεοθζώζεζξ (Sanz et al., 1997). διακηζηό αήια ζηδ ζύκεεζδ ηςκ 

πηδηζηώκ μοζζώκ είκαζ δ δζαεεζζιόηδηα ηςκ πνςημβεκώκ οπμζηνςιάηςκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ θζπανώκ μλέςκ ηαζ ηςκ αιζκμλέςκ (Dudareva et al., 2004).  

Δπίζδξ, ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλύ θοημύ ηαζ εκηόιμο παίγμοκ ζδιακηζηό νόθμ ηαζ 

ηα πνμσόκηα γύιςζδξ, ηα μπμία ιεηααάθθμοκ ακάθμβα ηδκ ζοιπενζθμνά ημο εκηόιμο. Σα 

πνμσόκηα γύιςζδξ δδιζμονβμύκηαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ςνίιακζδξ ηαζ ζήρδξ ηςκ θνμύηςκ 

απμηηώκηαξ ημ δζηό ημοξ πηδηζηό πνμθίθ ηαζ ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ζοκμιμκώκ 

(Tzanakakis 1995).  

Οζ ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ πηδηζηώκ μοζζώκ παίγμοκ ζδιακηζηό νόθμ. ηδκ πενίπηςζδ 

παιδθήξ ζοβηέκηνςζδξ οπάνπεζ πζεακόηδηα κα ιδκ ιπμνεί κα ακζπκεοεεί από ημ έκημιμ, 
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εκώ ζηδκ πενίπηςζδ ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ, ημ μζθνδζηζηό ζύζηδια ημο εκηόιμο 

ημνέκεηαζ ηαζ δ μοζία βίκεηαζ απςεδηζηή (Stensmyr et al., 2002).  

Σμ D. melanogaster πνμζεθηύεηαζ ζε ορδθέξ ζοβηεκηνώζεζξ από ηδκ αζεακόθδ, εκώ ζε 

άθθα οπμείδδ δ αζεακόθδ είκαζ απςεδηζηή (Parsons & Spence, 1981). 

 

2.3.2. Αλληλεπίδπαζη Δνηόμων ίδιος είδοςρ  

ηδκ αθθδθεπίδναζδ αοηή ιεζμθααεί δ οπμηαηδβμνία ηςκ ζδιεζμπδιζηώκ, μζ 

θενμιόκεξ. Δίκαζ ζύκεεηα πδιζηά πμο πανάβμκηαζ από έκα άημιμ ημο είδμοξ, θαιαάκμκηαζ 

από έκα άθθμ ημο ίδζμο είδμοξ ηαζ πνμηαθμύκ ιζα ηαεμνζζιέκδ ζοιπενζθμνά, ή ιζα 

θοζζμθμβζηή ακηίδναζδ ζημκ παναθήπηδ. 

Οζ θενμιόκεξ ιε αάζδ ηδκ πνάλδ βζα ηδκ μπμία εέθμοκ κα εκδιενώζμοκ ηα άθθα ιέθδ 

δζαπςνίγμκηαζ ζε (Landolt 1997): 

 „ζοκαβενιμύ‟ 

 ζοκάενμζζδξ ή θενμιόκεξ γεοβανώιαημξ  

Οζ θενμιόκεξ είκαζ ιίβιαηα δύμ ή πενζζζόηενςκ πδιζηώκ εκώζεςκ ηαζ πνεζάγεηαζ κα 

είκαζ επαηνζαώξ ακαιεζβιέκεξ βζα κα είκαζ αζμθμβζηά εκενβέξ. Απακημύκηαζ ςξ αθημόθεξ ή 

αθδεΰδεξ ηαζ ζοκήεςξ ιεηαθένμκηαζ ιέζς ημο αένα.  

ηζξ πενζζζόηενεξ πενζπηώζεζξ είκαζ ορδθήξ πηδηζηόηδηαξ ηαζ ηα ιδκύιαηα δζαδίδμκηαζ 

άιεζα ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ εκώ ελανηώκηαζ από πμθθμύξ ελςβεκείξ πανάβμκηεξ, όπςξ μ 

άκειμξ, μ μπμίμξ ιπμνεί κα δζαηανάλεζ ηδκ αημθμοεία ηςκ ζζκζάθςκ. Δίδδ ημο Drosophila 

έπμοκ απμδεζπεεί όηζ βζα κα αολήζμοκ ηδκ ποηκόηδηα ηδξ ςμημηίαξ απεθεοεενώκμοκ 

θενμιόκεξ ζοκάενμζζδξ, μζ μπμίεξ αολάκμοκ ηδκ επζαίςζδ ηςκ πνμκοιθώκ (Wertheim et 

al., 2002). ημ D. melanogaster μζ θενμιόκεξ εηθύμκηαζ από ημκ ελςζηεθεηό ημο εκηόιμο 

(Cobb and Jallon 1990). Σμ ανζεκζηό πανάβεζ ημκ μλζηό (Ε) μηηαδεη-1-έκοθμ εζηένα (11-

cis-vaccenyl acetate, VCA) ζακ θενμιόκδ, ιε ζημπό ηδκ πνόηθδζδ επζεεηζηώκ 

ζοιπενζθμνώκ ιεηαλύ ηςκ ανζεκζηώκ ζηδ δζάνηεζα ημο γεοβανώιαημξ ιε ζημπό κα 

απμηναπμύκ πμθθαπθέξ ζογεύλεζξ (Δζηόκα 2.3) (Wang and Anderson 2010). 
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Δζηόκα 2.3: 11-cis-vaccenyl acetate 

 

Μία άθθδ θενμιόκδ πμο πανάβεηαζ από ημ ανζεκζηό ιε ζημπό κα αολήζεζ ηδ 

δεηηζηόηδηα ηςκ εδθοηώκ ζηδ δζάνηεζα ημο γεοβανώιαημξ είκαζ ημ ηνζαημκη-7-έκζμ 

(Δζηόκα 2.4) (Grillet et al., 2006). 

 

CH3

CH3

 

Δζηόκα 2.4: 7-tricosene 
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3. Μέθοδοι Δλέγσος Δλκςζηικόηηηαρ Πηηηικών Οςζιών 

Δνβαζηδνζαηά δ εθηοζηζηόηδηα ηςκ πηδηζηώκ μοζζώκ εθέβπεηαζ ιε: 

 ύζηδια Αένζαξ Υνςιαημβναθίαξ - Ζθεηηνμακηεκμβναθίαξ (GC-EAD, Gas 

Chromatographic-ElectroAntennographic Detection)  

 Βζμδμηζιέξ ιε ηδ πνήζδ μθθαηημιέηνμο 

Σμ GC-EAD είκαζ ακαθοηζηή ηεπκζηή πμο επζηνέπεζ ηδκ ηαπεία ακαβκώνζζδ ηςκ 

εκώζεςκ ζε ζύκεεηα ιείβιαηα πμο δζεβείνμοκ ηα μζθνδηζηά αζζεδηήνζα εκόξ εκηόιμο. Ζ 

ηεπκζηή αοηή ακαβκςνίγεζ πμζα πδιζηά ενεείζιαηα ηαζ ζε πζμ ααειό βίκμκηαζ ακηζθδπηά ή 

ιδ από ηα έκημια. 

Αοηή δ πθδνμθμνία είκαζ πνήζζιδ πνμηεζιέκμο κα ακζπκεύμκηαζ δοκδηζηά πνήζζιεξ 

εκώζεζξ, όπςξ είκαζ μζ θενμιόκεξ ηςκ εκηόιςκ ηαεώξ ηαζ μζ εθηοζηζηέξ πηδηζηέξ μοζίεξ 

ηςκ θνμύηςκ. Ζ εθανιμβή ηαζ δ επζηοπία ηδξ ιεεόδμο αοηήξ ααζίγεηαζ ζημ βεβμκόξ όηζ δ 

ηάζδ (δζαθμνά δοκαιζημύ) ιεηαλύ ηδξ άηνδξ ηαζ ηδξ αάζδξ ηδξ ηεναίαξ εκόξ εκηόιμο 

ιπμνεί κα ιεηνδεεί όηακ δ ηεναία είκαζ εηηεεεζιέκδ ζε μζιέξ αζμθμβζηήξ ζδιαζίαξ βζα ημ 

έκημιμ. Ζ ηάζδ αοηή ακηζπνμζςπεύεζ ημ ζύκμθμ ηςκ ακηζδνάζεςκ ηςκ μζθνδηζηώκ 

κεονώκςκ εκηόξ ηδξ ηεναίαξ, ηαζ ημ πθάημξ ηδξ ηάζδξ ακηζζημζπεί πμκδνζηά ιε ηδκ 

εοαζζεδζία εκόξ εκηόιμο ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ έκςζδ. Ζ πανμοζία ζζπονώκ απμηνίζεςκ 

ηδξ ηεναίαξ ή απμηνίζεςκ ζε πμθύ παιδθέξ ζοβηεκηνώζεζξ, οπμδεζηκύμοκ ιεβαθύηενδ 

πζεακόηδηα ιία έκςζδ κα ιπμνεί κα επδνεάγεζ ηδ ζοιπενζθμνά εκόξ εκηόιμο.  

Χξ εη ημύημο, ημ δθεηηνμακηεκμβναθήια αμδεάεζ ζηδ δζαθμβή πηδηζηώκ εκώζεςκ πμο 

ανίζημκηαζ ζημ πενζαάθθμκ εκόξ εκηόιμο ηαζ επζηνέπεζ ημκ εκημπζζιό όζςκ είκαζ 

πζεακόηενμ κα έπμοκ επίδναζδ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο. Αοηό έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ 

ηαοημπμίδζδ ηςκ εκώζεςκ πμο ιπμνμύκ κα πνδζζιμπμζδεμύκ βζα ηνμπμπμίδζδ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ηςκ εκηόιςκ. 

ηδκ εζηόκα 3.1 απεζημκίγεηαζ έκα ζύζηδια αένζμο πνςιαημβνάθμο (GC) ιε ακζπκεοηή 

ζμκζζιμύ θθόβαξ (FID) ηαζ δθεηηνμακηεκμβνάθμο (EAD) ηαζ ζηδκ εζηόκα 3.2 

απεζημκίγεηαζ μ δθεηηνμακηεκμβνάθμξ.  
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Δζηόκα 3.1: Σύζηδια Αένζμο Φνωιαημβνάθμο (GC) ιε Ακζπκεοηή Ιμκζζιμύ Φθόβαξ (FID) 

ηαζ Ηθεηηνμακηεκμβνάθμο (EAD) http://www.trichoindo.gr/ 

 

 

Δζηόκα 3.2: Ηθεηηνμακηεκμβνάθμξ ηαζ D. suzukii Courtesy of Dr. Dong Cha USDA 
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Σμ ολθακηόμεηπο (olfactometer Y-tube) ακαηαθύθεδηε ημ 1924 από ημκ Norman 

McIndoo, εκημιμθόβμ, μ μπμίμξ ηάκμκηαξ ιζα ιεθέηδ ζπεηζηά ιε εκημιμαπςεδηζηέξ ηαζ 

εθηοζηζηέξ μοζίεξ εθδύνε ημ ζοβηεηνζιέκμ ελμπθζζιό ηαζ έθενε ηδκ επακάζηαζδ ζηδκ 

ιεθέηδ εθηοζηζηόηδηαξ μοζζώκ ζηα έκημια (Δζηόκα 3.3) (McIndoo 1926).  

 

Δζηόκα 3.3: Τμ πνώημ Y-tube olfactometer https://simonleather.wordpress.com 

 

Σμ πνώημ μθθαηηόιεηνμ πνδζζιμπμζήεδηε βζα κα εθεβπεεί ακ ημ Leptinotarsa 

decemlineata (ζηαεάνζ παηάηαξ) ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ μζιή ηςκ ακεέςκ ηδξ παηάηαξ. Ο 

έκαξ αναπίμκαξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ μζιή ηςκ ακεέςκ ηαζ μ άθθμξ ιε κενό (control), ηαζ ηα 

ζηαεάνζα ηαθμύκηαζ κα επζθέλμοκ έκακ από ημοξ δύμ. Σμ 70% ηςκ ζηαεανζώκ επέθελακ ημ 

αναπίμκα ιε ηδκ μζιή. ημ ηέθμξ ηδξ εκ θόβς ιεθέηδξ οπήνλακ ζημζπεία πμο απέδεζλακ όηζ 

ηαζ άθθα είδδ εκηόιςκ όπςξ θεπζδόπηενα ηαζ δίπηενα ακηαπμηνίκμκηαζ ζε ηέημζμο είδμοξ 

αζμδμηζιέξ. 

Ανβόηενα, ηαηαζηεοάζηδηακ ηαζ άθθμζ ηύπμζ μθθαηημιέηνςκ, όπςξ ημ T-tube ηαζ ημ 

μθθαηηόιεηνμ ηεζζάνςκ εέζεςκ (four-way olfactometer), όπμο δμηζιάζηδηε δ ύπανλδ 

θενμιόκδξ ζηδκ αθίδα, Schizaphis borealis (Δζηόκα 3.4) (Pettersson, 1970). 
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Δζηόκα 3.4: Οθθαηηόιεηνμ ηεζζάνωκ εέζεωκ https://simonleather.wordpress.com 

 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ μθθαηηόιεηνμ έπεζ ηέζζενζξ δζαθμνεηζηέξ μζθνδηζηέξ πενζμπέξ ηαζ 

ιία μοδέηενδ ηεκηνζηή γώκδ, ηα έκημια πμο δμηζιάγμκηαζ έπμοκ ηδ δοκαηόηδηα είηε κα 

εζζέθεμοκ ζε ιία από ηζξ μζθνδηζηέξ πενζμπέξ είηε κα ιείκμοκ, είηε κα θύβμοκ. Μέπνζ ηώνα 

έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί δζάθμνμζ ηύπμζ μθθαηημιέηνςκ ιε πμθθέξ ηνμπμπμζήζεζξ, έπμκηαξ 

ςξ ζηόπμ ηδκ ηαθύηενδ απμηεθεζιαηζηόηδηά ημοξ βζα δζαθμνεηζηέξ ηάλεζξ εκηόιςκ (Vet et 

al., 1983). 
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4. Μελέηερ ελκςζηικόηηηαρ για ηο Drosophila suzukii 

Οζ θζβμζηέξ επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ βζα ηδκ εθηοζηζηόηδηα μοζζώκ ςξ 

πνμξ ημ D. suzukii δεκ πανέπμοκ ανηεηά δεδμιέκα βζα ηδκ πθήνδ απμηνοπημβνάθδζδ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο εκηόιμο ςξ πνμξ ηα ενεείζιαηα πμο αοηό ακηζθαιαάκεηαζ από ημ 

πενζαάθθμκ ημο. 

Σα θίβα πεζνάιαηα πμο έπμοκ βίκεζ, έπμοκ επζηεκηνςεεί ζηδκ ακαθοηζηή ηεπκζηή ηδξ 

Αένζαξ Υνςιαημβναθίαξ-Ζθεηηνμακηεκμβναθίαξ (GC-EAD, Gas Chromatographic-

Electroantennographic Detection), ακαθύμκηαξ ηζξ μοζίεξ ζηζξ μπμίεξ απμηνίκμκηαζ μζ 

ηεναίεξ ημο D. suzukii ηαζ εκ ζοκεπεία μζ μοζίεξ αοηέξ ελεηάγμκηαζ ζε πεζνάιαηα αβνμύ ιε 

ηδ πνήζδ δμθςιαηζηώκ παβίδςκ.  

Γζα πανάδεζβια, ιεθεηδηέξ πνμζδζόνζζακ ιε ηδκ ηεπκζηή GC-EAD μηηώ πηδηζηέξ 

μοζίεξ από ηναζί ζηαθοθζώκ πμζηζθίαξ Μενθό (αζεακόθδ, μλζηό μλύ, 3-οδνμλοαμοηακόκδ, 

3-οδνμλοαμοηακμσηό αζεοθεζηένα, 3-ιεεοθμεείμ-1-πνμπακόθδ, 2-οδνμλοπνμπακμζηό-3-

ιεεοθμαμοηοθεζηένα, 2-θαζκοθμαζεακόθδ, αμοηακμδζμσηό δζαζεοθεζηένα) ηαζ πέκηε 

πηδηζηέξ μοζίεξ από λύδζ νογζμύ (μλζηό μλύ, αζεακόθδ, 3-οδνμλοαμοηακόκδ, 3-

οδνμλοαμοηακμσηό αζεοθεζηένα, 2-θαζκοθμαζεακόθδ), ζηζξ μπμίεξ απμηνίκμκηαζ μζ ηεναίεξ 

ημο D. suzukii. Δκ ζοκεπεία, πναβιαημπμίδζακ πεζνάιαηα ζημκ αβνό, όπμο ζύβηνζκακ ηδκ 

εθηοζηζηόηδηα ηςκ δύμ παναπάκς ιεζβιάηςκ ιε ιείβια αζεακόθδξ ηαζ μλζημύ μλέμξ ηαζ 

δζαπίζηςζακ όηζ ημ ηεθεοηαίμ ειθάκζζε ιζηνόηενδ εθηοζηζηόηδηα (Dong et al., 2012). Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ επζαεααζώκεζ ηδκ ανπζηή εεςνία ημο Landolt όηζ ηα πνμσόκηα 

γύιςζδξ πμο πνμένπμκηαζ από ημ ηναζί ηαζ ημ λύδζ είκαζ εθηοζηζηά. Σμ μλζηό μλύ, δ 

αζεακόθδ, μ 3-οδνμλοαμοηακμσηόξ αζεοθεζηέναξ ηαζ δ 2-θαζκοθμαζεακόθδ, ηα μπμία είκαζ 

ημζκά ηαζ ζηα δύμ ιείβιαηα ηαεώξ ηαζ δ 3-ιεεοθμεείμ-1-πνμπακόθδ, μ 2-

οδνμλοπνμπακμσηόξ-3-ιεεοθμαμοηοθεζηέναξ ηαζ μ αμοηακμδζμσηόξ δζαζεοθεζηέναξ είκαζ 

πνμσόκηα γύιςζδξ, ηα μπμία πανάβμκηαζ από γύιεξ ηαζ ααηηήνζα βαθαηηζημύ μλέμξ (Dong 

et al., 2012) ηαζ παίγμοκ ζδιακηζηό νόθμ ζηδκ εθηοζηζηόηδηα ηςκ εκηόιςκ ημο βέκμοξ 

Drosophila (Becher et al., 2012). 

Σμ 2013 ζε ιία άθθδ ιεθέηδ, πνδζζιμπμζώκηαξ ανπζηά ηδκ ηεπκζηή GC-EAD ηαζ εκ 

ζοκεπεία πεζνάιαηα ζημκ αβνό πνμζπάεδζακ κα πνμζδζμνίζμοκ πμζεξ πηδηζηέξ μοζίεξ 

λεπςνζζηά ή ζε ζοκδοαζιό ιπμνμύκ κα έθημοκ πενζζζόηενμ ημ SWD. Δλεηάζηδηακ 13 

μοζίεξ (3-οδνμλοαμοηακόκδ, 2-θαζκοθμαζεακόθδ, πνμπακμσημξ-2-οδνμλοπνμποθεζηέναξ, 

μλζηόξ-2-ιεεοθμαμοηοθεζηέναξ, 3-οδνμλοαμοηακμσηόξ αζεοθεζηέναξ, αμοηακμδζμσηόξ 

δζαζεοθεζηέναξ, 3-ιεεοθμεείμ-1-πνμπακόθδ, (2Δ,4Δ)-2,4-ελακμδζεκμσηόξ αζεοθεζηέναξ, 2-

οδνμλοπνμπακζηόξ-3-ιεεοθμαμοηοθεζηέναξ, αμοηακμσηόξ αζεοθεζηέναξ, 1-ελακόθδ, 3-

ιεεοθμαμοηακζηόξ αζεακμσηόξ-εζηέναξ, μλζηόξ αζεοθεζηέναξ) από ηζξ μπμίεξ μ ζοκδοαζιόξ 

ηδξ 3-οδνμλοαμοηακόκδξ, ημο πνμπακμσημύ-2-οδνμλοπνμποθεζηένα ηαζ ηδξ 3-ιεεοθμεείμ-

1-πνμπακόθδξ πανμοζίαζε ιεβαθύηενδ απόηνζζδ ηςκ εκηόιςκ όηακ ζοβηνίεδηε ιε ιείβια 

αζεακόθδξ ηαζ μλζημύ μλέμξ. Δπζπθέμκ, μ ζοκδοαζιόξ μλζημύ μλέμξ, αζεακόθδξ, 3-
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οδνμλοαμοηακόκδξ, πνμπακμσημο-2-οδνμλοπνμποθεζηένα ηαζ ηδξ 3-ιεεοθμεείμ-1-

πνμπακόθδξ ήηακ ελίζμο εθηοζηζηόξ όηακ ζοβηνίεδηε ιε απθό δζάθοια ηναζζμύ ηαζ 

λοδζμύ. Αθαζνώκηαξ ημκ πνμπακμσημ-2-οδνμλοπνμποθεζηένα από ημ παναπάκς ιείβια ηςκ 

πέκηε μοζζώκ δε δζαπζζηώεδηε ηαιία ιείςζδ ζηδκ εθηοζηζηόηδηα. Όηακ, όιςξ αθαζνέεδηε 

μπμζαδήπμηε άθθδ μοζία παναηδνήεδηε ζδιακηζηή ιείςζδ ζηδκ εθηοζηζηόηδηα (Dong et 

al., 2013). 

Όζμ αθμνά ζηα πεζνάιαηα ηςκ αζμδμηζιώκ, ηα πενζζζόηενα πμο έπμοκ 

πναβιαημπμζδεεί ιε ηδ πνήζδ μθθαηημιέηνμο, επζηεκηνώκμκηαζ ζημκ έθεβπμ 

εθηοζηζηόηδηαξ θνμύηςκ ηαζ όπζ πηδηζηώκ μοζζώκ. 

Σμ 2013 πνδζζιμπμζήεδηε μθθαηηόιεηνμ ηεζζάνςκ μζθνδηζηώκ εέζεςκ (Δζηόκα 4.1) 

ιε ζημπό κα εθεβπεεί δ απόηνζζδ ηςκ εδθοηώκ αηόιςκ ημο D. suzukii ζε μζθνδηζηά 

ενεείζιαηα ζύηςκ ηαζ ιμύνςκ (Doris et al., 2013). Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ όηζ ηα 

εδθοηά ακηαπμηνίεδηακ ηαζ ζηζξ δύμ δζαθμνεηζηέξ μζιέξ ηςκ θνμύηςκ. 

 

Δζηόκα 4.1: Οθθαηηόιεηνμ ηεζζάνωκ εέζεωκ (Doris et al., 2013) 

 

Δπζπθέμκ αζμδμηζιέξ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ιε ηδ πνήζδ μθθαηημιέηνμο βζα κα 

ιεθεηδεεί δ απόηνζζδ ηςκ εδθοηώκ ηαζ ηςκ ανζεκζηώκ ημο D. suzukii ζε εηποθίζιαηα 

θνμύηςκ. Καηέθδλακ όηζ δ εθηοζηζηόηδηα ηςκ εηποθζζιάηςκ θνμύηςκ, ζηα ανζεκζηά ηαζ 

ζηα εδθοηά, ηαηαηάζζεηαζ ςξ ελήξ: ζιέμονμ ≥ θνάμοθα ≥ ααηόιμονμ ≥ ηενάζζ (Abraham 

et al., 2015). 

ε ιία πνόζθαηδ ιεθέηδ πνδζζιμπμζήεδηε μθθαηηόιεηνμ ηύπμο Y, όπμο εθέβπεδηε μ -

3-ιεεοθμαμοηακζηόξ αζεακμσηόξ-εζηέναξ, ειθακίγμκηαξ ιεβάθδ εθηοζηζηόηδηα ζηα 

εδθοηά. Ο θόβμξ πμο επέθελακ ηδ ζοβηεηνζιέκδ μοζία βζα ηζξ αζμδμηζιέξ ήηακ βζαηί 
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πναβιαημπμζώκηαξ πεζνάιαηα ιε GC-EAD, ζε δζαθμνεηζηά είδδ θνμύηςκ (θνάμοθεξ, 

ηενάζζα, ζιέμονα ηαζ ααηόιμονα), παναηήνδζακ όηζ ήηακ δ ιόκδ μοζία όπμο έδςζε 

ελίζμο απόηνζζδ δ ηεναία ημο D. suzukii (Revadi et al., 2015).  

 

5. Ολοκληπωμένη Γιασείπιζη Δπιβλαβών Οπγανιζμών 

Σμ πνώημ αήια βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ημο D. suzukii είκαζ δ αλζόπζζηδ 

παναημθμύεδζδ ημο πθδεοζιμύ ηαζ εκ ζοκεπεία δ ακηζιεηώπζζή ημο. Μέπνζ ζηζβιήξ, δ 

παναημθμύεδζδ ηαζ δ ακίπκεοζδ ημο εκηόιμο έπεζ ααζζζηεί ζε ιεεόδμοξ παβίδεοζδξ, είηε 

ηίηνζκεξ ημθθδηζηέξ παβίδεξ, είηε δμθςιαηζηέξ (Δζηόκα 5.1). 

      

Δζηόκα 5.1:Κίηνζκδ ημθθδηζηή παβίδα (ανζζηενά), πθαζηζηό ηύπεθθμ ιε ιδθόλοδμ (δελζά) 

http://ext100.wsu.edu/skagit/agriculture/swd/ 

Καηά ηαζνμύξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί δζαθμνεηζηά δμθώιαηα, βκςνίγμκηαξ όηζ ηα 

εκήθζηα άημια έθημκηαζ από πνμσόκηα γύιςζδξ, ηα μπμία πνμένπμκηαζ από ημ ηναζί ηαζ ημ 

λύδζ (Landolt et al., 2012a,b). Σέημζα δμθώιαηα είκαζ ηα παναηάης ιείβιαηα: 

 γάπανδ, αθημόθδ, λύδζ ηαζ ηναζί (Wu et al., 2007) 

 οπενώνζιεξ ιπακάκεξ, πμθημπμζδιέκεξ θνάμοθεξ, ιδθόλοδμ ή ιαβζά (OSU 2009a) 

 ιδθόλοδμ  
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Σα δζαθύιαηα πμο πενζέπμοκ ηαηά ηύνζα αάζδ λύδζ ιήθμο είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηδ 

ζύθθδρδ πμθθώκ εκηόιςκ ηδξ μζημβέκεζαξ Drosophilidae ηαζ όπζ ιόκμ, ιζαξ ηαζ βζα ηδκ 

πθεζμρδθία αοηώκ ηςκ εκηόιςκ είκαζ απαναίηδηα ηα πνμσόκηα γύιςζδξ ζε όθα ηα ζηάδζα 

ημο αζμθμβζημύ ημοξ ηύηθμο. ε πεζνάιαηα αβνμύ, ηα δζαθύιαηα πμο πενζέπμοκ πηδηζηέξ 

μοζίεξ, όηακ ζοβηνίεδηακ ιε δζαθύιαηα πμο πενζείπακ ιδθόλοδμ δεκ έδεζλακ ζδιακηζηή 

αύλδζδ απμηεθεζιαηζηόηδηα. Δπμιέκςξ, ηακέκα από αοηά ηα δμθώιαηα δεκ ιπμνεί κα 

εεςνδεεί άηνςξ απμηεθεζιαηζηό βζα ημ D. suzukii (Cini et al., 2012), ελαζηίαξ ηδξ 

ιεζςιέκδξ εηθεηηζηόηδηαξ ςξ πνμξ ημ έκημιμ ζηόπμ.  

Μεηά ηδ ζοθθμβή ηςκ πθδνμθμνζώκ βζα ηδκ ύπανλδ ημο εκηόιμο, απαζηείηαζ δ 

ακηζιεηώπζζή ημο. Σα εκημιμηηόκα όπςξ δ ζπζκμζίκδ, ηα μνβακμθςζθμνζηά ηαζ ηα 

πονεενμεζδή είκαζ ηα ηύνζα ιέζα πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ βζα ηδκ ακηζιεηώπζζή ημο. Βαζζηό 

ιεζμκέηηδια είκαζ όηζ αοηέξ μζ εονέςξ θάζιαημξ εκώζεζξ βζα κα εεςνδεμύκ άηνςξ 

απμηεθεζιαηζηέξ εα πνέπεζ κα εθανιόγμκηαζ ηαηηζηά ιε απμηέθεζια ηδ εακάηςζδ πμθθώκ 

ςθεθίιςκ εκηόιςκ. Δπίζδξ δ αθόβζζηδ πνήζδ ημοξ μδδβεί ζε πζεακή ειθάκζζδ 

ακεεηηζηόηδηαξ ηαζ δ εθανιμβή ημοξ ηαηά ημ ζηάδζμ ςνίιακζδξ ηςκ θνμύηςκ ιπμνεί κα 

αολήζεζ ηα οπμθείιιαηα ζημκ ηανπό, ιε απμηέθεζια ηδ ιδ ηήνδζδ ηςκ Πνςηόημθθςκ 

Οθμηθδνςιέκδξ Γζαπείνζζδξ Δπζαθααώκ Ονβακζζιώκ (Protocols of Integrated Pest 

Management) (Burrack et al., 2012, Cini et al., 2012). Σέθμξ, μζ αζμθμβζηέξ ηαθθζένβεζεξ 

είκαζ εηείκεξ πμο απεζθμύκηαζ πενζζζόηενμ από ημ D. suzukii, ιζαξ ηαζ εθάπζζηα 

εκημιμηηόκα είκαζ εβηεηνζιέκα ζηδ αζμθμβζηή ηαθθζένβεζα, εη ηςκ μπμίςκ αηόια θζβόηενα 

έπμοκ αολδιέκδ απμηεθεζιαηζηόηδηα (Walsh et al., 2011). 

Δκαθθαηηζημί ηνόπμζ δζαπείνζζδξ ημο εκηόιμο εα ιπμνμύζακ κα ακηζιεηςπίζμοκ 

απμηεθεζιαηζηά ημ D. suzukii ιεζώκμκηαξ ηζξ ανκδηζηέξ επζπηώζεζξ ηδξ πνήζδξ 

θοημθανιάηςκ. Σέημζμζ ηνόπμζ είκαζ μ αζμθμβζηόξ ηνόπμξ ακηζιεηώπζζδξ ιε ηδ ιμνθή 

παναζίηςκ ή άθθςκ ανπαηηζηώκ εκηόιςκ, ζοιαζςηζημί ιζηνμμνβακζζιμί ιε ηδ ιμνθή ημο 

Wolbachia bacteria ηαζ ηεπκζηέξ ακάζπεζδξ γεοβανώιαημξ (Chabert et al., 2012, Cini et 

al., 2012, Dreves & Langellotto Rhodaback, 2011, Lee et al., 2011). 
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ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Σμ έκημιμ Drosophila suzukii, όπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ πνώημ ιένμξ ηδξ δζαηνζαήξ είκαζ 

έκα ελαζνεηζηά πμθοθάβμ έκημιμ έπμκηαξ ήδδ πνμηαθέζεζ ηζξ πνώηεξ μζημκμιζηέξ γδιίεξ 

ζε Αζία, Αιενζηή ηαζ Δονώπδ. Ζ ελάθεζρδ ηαζ μ πενζμνζζιόξ ημο εκηόιμο δεκ θαίκεηαζ κα 

είκαζ εθζηηά. Σμ ηαθμηαίνζ ημο 2014 ειθακίγεηαζ ηαζ ζηδκ Δθθάδα πνμηαθώκηαξ ιεβάθδ 

ακδζοπία ζημοξ επαββεθιαηίεξ αβνόηεξ.  

Μέπνζ ζήιενα δ παναημθμύεδζδ ηαζ δ ακίπκεοζδ ημο εκηόιμο έπεζ ααζζζηεί ζε 

ιεεόδμοξ παβίδεοζδξ, ιδ ελεζδζηεοιέκεξ βζα ημ Drosophila suzukii ηαζ πςνίξ ορδθέξ 

απμδόζεζξ (Walsh et al., 2011). Γοζηοπώξ, δ βκώζδ ζπεηζηά ιε ημ πςξ ακηζδνμύκ ηα 

αζζεδηήνζα όνβακα ημο εκηόιμο ζε ζπέζδ ιε ηδκ δζαηνμθή, ηδ ζύγεολδ ηαζ ηδκ ςμημηία 

είκαζ ελαζνεηζηά θηςπή. Ζ ηαοημπμίδζδ ηςκ πζμ εκενβώκ πηδηζηώκ μοζζώκ πμο ανίζημκηαζ 

ζημοξ ηανπμύξ ηςκ θνμύηςκ-λεκζζηώκ, ενβαζηδνζαηέξ ιεθέηεξ ιε πνήζδ μθθαηημιέηνμο 

ηαζ έπεζηα πεζνάιαηα ζημκ αβνό, εα είπε ςξ απμηέθεζια κα απμηνοπημβναθδεεί δ πδιζηή 

μζημθμβία ημο Drosophila suzukii ηαζ κα δδιζμονβδεεί έκα πζμ εηθεηηζηό ηαζ 

απμηεθεζιαηζηό δόθςια. 

Ζ ιεθέηδ ηαζ δ πθήνδξ απμηςδζημπμίδζδ ηςκ ακηζδνάζεςκ εκόξ εκηόιμο ζε 

δζαθμνεηζηά μζθνδηζηά ενεείζιαηα ημο πενζαάθθμκημξ, ιπμνεί κα πνμζθένεζ ηζξ 

απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ δδιζμονβία κέςκ ηνόπςκ παναημθμύεδζδξ ηαζ εθέβπμο, 

θζθζηόηενςκ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ελίζμο απμηεθεζιαηζηώκ, όπςξ είκαζ ηα ζηεοάζιαηα 

ηύπμο “attract and kill”, ηα μπμία έπμοκ δείλεζ εθπζδμθόνα απμηεθέζιαηα ζε δζάθμνεξ 

ιεθέηεξ (Kanzawa 1934, Wu et al., 2007). Σμ ηύνζμ πθεμκέηηδια ηςκ ζηεοαζιάηςκ αοηώκ 

είκαζ όηζ δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ παναβόιεκμ πνμσόκ ηαζ δε δζαπέμοκ ηαιία 

εκημιμηηόκμ μοζία ζημ πενζαάθθμκ. Σμ έκημιμ πνμζεθηύεηαζ, πνμζνμθάεζ ηδ δναζηζηή 

μοζία ηαζ εακαηώκεηαζ.  

ημπόξ, θμζπόκ, ηδξ πανμύζαξ δζαηνζαήξ είκαζ ανπζηά κα ηαηαζηεοαζηεί ιζα 

αεθηζζημπμζδιέκδ ιμνθή μθθαηημιέηνμο ηαζ κα πνμζδζμνζζηεί μ αηνζαήξ ηνόπμξ 

θεζημονβίαξ ημο ζε αζμδμηζιέξ ιε εκήθζηα ημο Drosophila suzukii. Δκ ζοκεπεία κα 

δδιζμονβδεεί δ βκώζδ βζα ημ πώξ ακηζδνά ημ έκημιμ ζε πηδηζηέξ μοζίεξ θνμύηςκ-λεκζζηώκ 

ηαζ πςξ δζαθμνμπμζείηαζ δ ζοιπενζθμνά ηςκ εδθοηώκ ηαζ ηςκ ανζεκζηώκ ζε ζοκεήηεξ 

αηνμθίαξ ή ιδ. 

Αοηή δ βκώζδ εα αμδεήζεζ ζημκ πνμζδζμνζζιό ηςκ πζμ εθηοζηζηώκ μοζζώκ ςξ πνμξ ημ 

Drosophila suzukii, έηζζ ώζηε κα ιπμνμύκ κα πνδζζιμπμζδεμύκ ανπζηά ζε παβίδεξ βζα ημκ 

έθεβπμ ηδξ ηαηακμιήξ ημο πθδεοζιμύ ημο εκηόιμο ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδ δδιζμονβία εκόξ 

θοημπνμζηαηεοηζημύ ζηεοάζιαημξ ηύπμο „attract and kill‟. 
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6. Δπιβεβαίωζη ύπαπξηρ Drosophila suzukii ζηο νομό Ζπακλείος 

Σμ πνώημ ζηάδζμ ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ πενζθαιαάκεζ ηδ ζοθθμβή θοζζημύ 

πθδεοζιμύ ημο D. suzukii ηαζ αοηό επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ηαηαζηεοή δμθςιαηζηώκ παβίδςκ 

(Δζηόκα 6.1) (Roque et al., 2011).  

 

Δζηόκα 6.1: Τνόπμξ ηαηαζηεοήξ δμθωιαηζηήξ παβίδαξ (Freda and Braverman 2013) 

Οζ παβίδεξ αοηέξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε ηδ πνήζδ πθαζηζηώκ ιπμοηαθζώκ ηαζ ςξ δόθςια 

πνδζζιμπμζείηαζ ιείβια από πμθημπμζδιέκδ ιπακάκα, ποιό ιήθμο ηαζ ιαβζά, ημ μπμίμ 

ημπμεεηείηαζ ζημ ηάης ιένμξ ηδξ παβίδαξ (F) (Freda and Braverman 2013). Σμ ιείβια 

δζαπςνίγεηαζ από ημ οπόθμζπμ ιένμξ, ιε θεπηή βάγα, (Δ) πνμζηαηεύμκηαξ ηα έκημια από 

ηδκ επαθή ημοξ ιε ημ οβνό ηαζ ηδ εακάηςζδ ημοξ. ημ αιέζςξ επόιεκμ ηιήια ηδξ παβίδαξ 

ακμίβμκηαζ μπέξ δζαζηάζεςκ 0,5cm x 2cm (D), μζ μπμίεξ απμηεθμύκ ηδκ έλμδμ ηδξ μζιήξ 

ηαζ ηαοηόπνμκα δζεοημθύκμοκ ηδκ είζμδμ ηςκ εκηόιςκ ζημ εζςηενζηό ηδξ. Σα ζημηεζκά 

ζδιεία ημο ζπήιαημξ αάθμκηαζ ιε ηόηηζκμ ηαζ ιαύνμ πνώια, ηα μπμία έπμοκ ανεεεί κα 

είκαζ ζδζαίηενα εθηοζηζηά βζα ηα έκημια ηδξ μζημβέκεζαξ Drosophilidae (Basoalto et al., 

2013). Σέθμξ, ζημ εζςηενζηό ημο πώιαημξ ημπμεεηείηαζ ειπμηζζιέκμ δζδεδηζηό πανηί ιε 

ζημπό ηδκ πανμπή ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ (C). 

Οζ παβίδεξ ημπμεεηήεδηακ ζε ηαθθζένβεζεξ αενζημηζάξ, ζοηζάξ ηαζ πμνημηαθζάξ, από 

ημκ Ημύθζμ ιέπνζ ηαζ ημκ επηέιανζμ ημο 2015 ζημ Κμναημαμύκζ, ζηζξ Βμύηεξ, ζημ Φόδεθε 

ηαζ ζηδ Υενζόκδζμ ημο κμιμύ Ζναηθείμο. ηζξ παναηάης αενμθςημβναθίεξ ζδιεζώκμκηαζ 
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ιε ηόηηζκμ ηα ζδιεία, όπμο ημπμεεηήεδηακ εκδεζηηζηά μζ παβίδεξ ζε δύμ από ηζξ πενζμπέξ. 

(Δζηόκα 6.2). 

           

Δζηόκα 6.2: Πενζμπέξ όπμο ημπμεεηήεδηακ παβίδεξ βζα ημ D. suzukii. Πενζμπή Βμοηώκ 

(ανζζηενά) ηαζ Πενζμπή Φενζμκήζμο (δελζά) 

 

Οζ παβίδεξ ακηζηαείζηακηαζ ακά επηά ιένεξ ηαζ μζ ζοθθήρεζξ ιεηαθένμκηαζ ζημ 

εκημιμηνμθείμ ημο ηιήιαημξ Βζμθμβίαξ ιε ζημπό ηδκ ακαβκώνζζδ ηαζ ηδκ ηαθθζένβεζα ημο 

εκηόιμο. 
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7. Καλλιέπγεια Πληθςζμού 

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ζοθθήρεςκ από ηζξ πενζμπέξ πμο ημπμεεηήεδηακ μζ δμθςιαηζηέξ 

παβίδεξ επζαεααίςζακ ηδκ ύπανλδ πθδεοζιμύ. Σμ έκημιμ ακαβκςνίζηδηε ιέζς ημο 

ανζεκζημύ από ηζξ ιαύνεξ ηδθίδεξ ζηα θηενά, πμο είκαζ εοδζάηνζηεξ. Χζηόζμ, δ 

ηαθθζένβεζα ημο θοζζημύ πθδεοζιμύ δεκ ήηακ εθζηηή ελαζηίαξ ηδξ δοζημθίαξ ζηδκ 

ακαβκώνζζδ ηςκ εδθοηώκ εκδθίηςκ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ηδξ ιδ ζύγεολήξ ημοξ. Γζα ημ θόβμ 

αοηό πναβιαημπμζήεδηε πνμιήεεζα ηαζ ηαθθζένβεζα ενβαζηδνζαημύ πθδεοζιμύ από ημ 

Beldade Laboratory, Instituto Gulbenkian de Ciência, Oeiras, ηδξ Πμνημβαθίαξ. 

Οζ απαναίηδηεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ημο πθδεοζιμύ είκαζ θςημπενίμδμξ 16:8 

LD (Light-Dark, 16 ώνεξ θςξ ηαζ 8 ώνεξ ζημηάδζ), εενιμηναζία 23-25°C ηαζ ζπεηζηή 

οβναζία 65±5% (Revadi et al., 2015). Σα έκημια ημπμεεημύκηαζ ζε απμζηεζνςιέκα δμπεία 

εηηνμθήξ (vials) πμο πενζέπμοκ εζδζηή ηνμθή (Πανάνηδια 1) (Δζηόκα 7.1) 

 

 

Δζηόκα 7.1: Γμπεία εηηνμθήξ ημο D. suzukii 
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8. Έλεγσορ Δλκςζηικόηηηαρ Οςζιών 

 

8.1. Καηαζκεςή Ολθακηομέηπος 

Ο έθεβπμξ ηδξ εθηοζηζηόηδηαξ ηςκ πηδηζηώκ μοζζώκ πναβιαημπμζείηαζ ιε αζμδμηζιέξ 

πνδζζιμπμζώκηαξ μθθαηηόιεηνμ. ηδκ πανμύζα ιεθέηδ ζπεδζάζηδηε ηαζ ηαηαζηεοάζηδηε 

ιία αεθηζζημπμζδιέκδ ιμνθή, ααζζζιέκδ ζε πνόηοπα παναηηδνζζηζηά (Revadi et al.,2015). 

Όθα ηα ελανηήιαηα ημο μθθαηημιέηνμο, εηηόξ από ημκ ηύνζμ ημνιό, ηύπμο Τ, 

ζπεδζάζηδηακ ηαζ ηαηαζηεοάζηδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ ιε ζημπό ηδκ 

αεθηζζημπμίδζή ημο. 

Σμ μθθαηηόιεηνμ ζπήιαημξ Τ (Δζηόκα 8.1) έπεζ εζςηενζηή δζάιεηνμ 0,7 mm ηαζ δύμ 

εζςηενζηέξ δζαηθαδώζεζξ ηςκ 10 cm ιε βςκία 50°.  

 

Δζηόκα 8.1: Οθθαηηόιεηνμ ηύπμο Υ 
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Ο ηάεε αναπίμκαξ εκώκεηαζ ιε βοάθζκμ δμπείμ, ζημ μπμίμ έπεζ εκζςιαηςεεί ζηνόθζββα 

ιε ιεηαθθζηή ηοηθζηή πνμέηηαζδ επζηοβπάκμκηαξ ηδκ παβίδεοζδ ηςκ εκηόιςκ βζα ηδκ 

εοημθόηενδ ηαηαιέηνδζή ημοξ. Αημθμοεεί βοάθζκμ δμπείμ ζημ μπμίμ ημπμεεηείηαζ 

δζδεδηζηό πανηί (0,5 cm x 4 cm) ειπμηζζιέκμ ιε ηδκ πνμξ έθεβπμ πηδηζηή μοζία ζημκ έκα 

αναπίμκα ηαζ ιε δζδεδηζηό πανηί ειπμηζζιέκμ ιε οπενηάεανμ κενό ςξ θεοηό (control) ζημκ 

άθθμ. Σμ ηάεε δμπείμ εκώκεηαζ ιε δίθαζιδ ζθαζνζηή θζάθδ ηςκ 250 ml, όπμο πενζέπεζ 

οπενηάεανμ κενό. Από ημ δεύηενμ θαζιό εζζένπεηαζ ηαεανόξ αέναξ από θζάθδ, πενκώκηαξ 

ιέζς ημο κενμύ ιε ζημπό ηδ δδιζμονβία ζηαεενήξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ. Ζ νμή ημο αένα 

νοειίγεηαζ ιε νμόιεηνμ, ιε ζημπό ηδκ μιαθή ηαζ εθεβπόιεκδ ιεηαθμνά ηδξ μζιήξ ζηα 

έκημια.  

 

8.2. Βεληιζηοποίηζη ζςνθηκών λειηοςπγίαρ ολθακηομέηπος 

Γζα κα δζαπζζηςεεί όηζ ημ μθθαηηόιεηνμ πμο ηαηαζηεοάζηδηε θεζημονβεί ζςζηά, 

πναβιαημπμζμύκηαζ αζμδμηζιέξ ιε ζηέθεπμξ yellow-white ημο D. melanogaster 

(ΗΜΒΒ/ΗΣΔ), πμο έπεζ ιεθεηδεεί πζμ εηηεηαιέκα ώζηε κα επζαεααζςεμύκ αζαθζμβναθζηά 

πεζνάιαηα. 

Μεθέηδ νμήξ αένα  

Ανπζηά εθανιόζηδηε δ νμή αένα 300ml/min από ακαθμνέξ ζηδ αζαθζμβναθία (Doris et 

al., 2013), παναηδνήεδηε όιςξ όηζ ηα αηιαία ημο D. suzukii δεκ ακηαπμηνζκόκημοζακ ζε 

αοηή, δζόηζ δ εκενβδηζηόηδηά ημοξ ήηακ πενζμνζζιέκδ. Δπμιέκςξ, δ νμή ιεζςκόηακ 

ζηαδζαηά ιέπνζ κα ανεεεί δ αέθηζζηδ ηαζ ηα έκημια κα απμηνίκμκηαζ άιεζα ζηδκ μοζία. Ζ 

ζδακζηή νμή ημο αένα βζα ηδ δζελαβςβή ηςκ αζμδμηζιώκ μνίζηδηε ζηα 30ml/min. 

Οζ οπόθμζπεξ ζοκεήηεξ από ηδ αζαθζμβναθία (Doris et al., 2013) ηδνήεδηακ πζζηά, ιε 

ζπεηζηή οβναζία (65±5%). Σμ μθθαηηόιεηνμ ημπμεεηείηαζ ζε απόζηαζδ 56cm οπό 

θαιπηήνα θςηόξ διέναξ (120W) ηαζ πνμζηαηεύεηαζ από ελςβεκή μπηζηά ενεείζιαηα ιε ηδ 

πνήζδ πάνηζκδξ ηαηαζηεοήξ. Σα πεζνάιαηα πναβιαημπμζμύκηαζ ζε ζηαεενή εενιμηναζία 

20°C (Doris et al., 2013).  

 

8.3. Βιοδοκιμέρ 

Πνζκ από ηάεε αζμδμηζιή, είημζζ έκημια (δθζηίαξ 2-7 διενώκ) ημπμεεημύκηαζ ιε ημ 

δμπείμ εηηνμθήξ βζα ιενζηά θεπηά ζε πάβμ ιε ζημπό ηδκ ακαζζεδημπμίδζδ ηαζ ηδκ εύημθδ 

ιεηαθμνά ημοξ, πςνίξ κα δζαθύβμοκ ζημ πενζαάθθμκ (Baron and Dickinson 2000). Δκ 

ζοκεπεία, αθμύ έπεζ νοειζζηεί δ θεζημονβία ημο μθθαηημιέηνμο, ημπμεεημύκηαζ, είηε είημζζ 
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εδθοηά είηε είημζζ ανζεκζηά, ζημκ ηεκηνζηό αναπίμκα ηαζ αθήκμκηαζ 30 θεπηά βζα κα 

εβηθζιαηζζημύκ. Αημθμοεεί μ ειπμηζζιόξ ημο δζδεδηζημύ πανηζμύ ιε 10ιL οδαηζημύ 

δζαθύιαημξ ιε ηδκ μοζία πνμξ ελέηαζδ ηαζ 10ιL οπενηάεανμο κενμύ, ηα μπμία 

ημπμεεημύκηαζ ζημοξ δομ αναπίμκεξ ακηίζημζπα (Thomas 2014).  

Σα έκημια αθήκμκηαζ βζα 30 θεπηά κα ηζκδεμύκ ηαζ κα επζθέλμοκ πνμξ ηα πμο εα 

ηαηεοεοκεμύκ. Μεηά ημ πέναξ ημο πνόκμο αοημύ, μζ ιεηαθθζηέξ ζηνόθζββεξ ηθείκμκηαζ ηαζ 

πναβιαημπμζείηαζ ηαηαιέηνδζδ. Σα έκημια ηα μπμία δεκ επέθελακ ηάπμζα από ηζξ δύμ 

επζθμβέξ ηαηαβνάθμκηαζ ςξ “no choice”. Ζ ίδζα δζαδζηαζία επακαθαιαάκεηαζ 10 θμνέξ βζα 

ηδκ ηάεε πανάιεηνμ πμο ελεηάγεηαζ ηαζ ηακέκα από ηα έκημια δε πνδζζιμπμζείηαζ δεύηενδ 

θμνά ζηδκ ίδζα αζμδμηζιή. 

Πανάιεηνμζ πνμξ ελέηαζδ 

Ζ ααζζηή πανάιεηνμξ πμο ιεθεηάηαζ είκαζ δ μοζία. Οζ μοζίεξ πμο ελεηάγμκηαζ ςξ πνμξ 

ηδκ εθηοζηζηόηδηά ημοξ είκαζ δ αζεακόθδ (ζ.γ. 78,4°C), ημ μλζηό μλύ (ζ.γ. 118°C), δ 

θζκαθμόθδ (ζ.γ. 198°C), δ αεκγαθδεΰδδ (ζ.γ. 178,1°C) ηαζ ζοκδοαζιόξ αοηώκ. 
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Ο θόβμξ πμο επζθέπεδηακ μζ ζοβηεηνζιέκεξ μοζίεξ είκαζ όηζ δ αζεακόθδ ηαζ ημ μλζηό 

μλύ είκαζ πνμσόκηα γύιςζδξ ηαζ είκαζ ήδδ βκςζηό όηζ εθηύμοκ ημ D. suzukii (Landolt et al., 

2012), εκώ δ θζκαθόμθδ ηαζ δ αεκγαθδεΰδδ είκαζ μζ μοζίεξ πμο είκαζ οπεύεοκεξ βζα ημ 

παναηηδνζζηζηό άνςια ηςκ ηεναζζώκ, ζδζαίηενα πνμηζιώιεκμξ λεκζζηήξ από ημ έκημιμ 

(Muna et al., 2013). 

Έπεζηα ελεηάζηδηε δ πανάιεηνμξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ηδξ μοζίαξ. Ανπζηά, ιεθεηήεδηακ 

μζ ηαεανέξ μοζίεξ ηαζ παναηδνήεδηε δ πθήνδξ αηζκδζία ηςκ εκηόιςκ. ηδ ζοκέπεζα 

αημθμοεήεδηακ αζαθζμβναθζηέξ ακαθμνέξ ηαζ ιεθεηήεδηακ οδαηζηά δζαθύιαηα ηςκ 

μοζζώκ ιε ζοβηεκηνώζεζξ 10ng/ιL (Thomas 2014) ηαζ 5ng/ιL.  

Πανάθθδθα, δ εθηοζηζηόηδηα ελεηάζηδηε ζε ζπέζδ ιε ημ θύθμ ημο εκηόιμο, ηαεώξ ηαζ 

ημ ακ οπάνπεζ δζαθμνμπμίδζδ όηακ ηα έκημια οπμαάθθμκηαζ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ ή ιδ. 

Γζα ηζξ ζοκεήηεξ αηνμθίαξ, ηα έκημια ιεηαθένμκηαζ ζε δμπείμ εηηνμθήξ πςνίξ ηνμθή ηαζ 

αθήκμκηαζ βζα 12 ώνεξ πνζκ ηδκ ηάεε αζμδμηζιή (Revadi et al., 2015). 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΒΗΟΓΟΚΗΜΧΝ 

 

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ αζμδμηζιώκ ακαθύμκηαζ ιε βναθήιαηα πμο δείπκμοκ ζημκ άλμκα 

y ημ πμζμζηό ημο πθδεοζιμύ πμο ηζκήεδηε ζημ αναπίμκα ημο μθθαηημιέηνμο πμο πενζέπεζ 

δζάθοια ηδξ εηάζημηε μοζίαξ ή ζοκδοαζιμύ μοζζώκ, εκώ ημ ζοιπθδνςιαηζηό πμζμζηό 

δείπκεζ ημκ πθδεοζιό πμο ηζκήεδηε ζημκ αναπίμκα πμο πενζέπεζ ημ θεοηό. ημκ άλμκα x 

ακαθύμκηαζ δ μοζία ή ηάπμζα πανάιεηνμξ. 

Οζ μοζίεξ πμο ελεηάζηδηακ ήηακ δ αζεακόθδ, ημ μλζηό μλύ, δ θζκαθμόθδ ηαζ δ 

αεκγαθδεΰδδ, ηαεώξ ηαζ ηνεζξ ζοκδοαζιμί αοηώκ, αζεακόθδ-μλζηό μλύ, αζεακόθδ-μλζηό 

μλύ-θζκαθμόθδ, αζεακόθδ-μλζηό μλύ-αεκγαθδεΰδδ. 

Σα απμηεθέζιαηα ακαθύμκηαζ ζε 2 ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ, εδθοηά ηαζ ανζεκζηά αηιαία, 

ηαζ ζε ηάεε ηαηδβμνία ακαθύμκηαζ μζ επζιένμοξ πανάιεηνμζ πμο ιεθεηήεδηακ, όπςξ δ 

μοζία, δ ζοβηέκηνςζή ηδξ ηαζ δ ηαηάζηαζδ ηςκ εκηόιςκ (αηνμθία ή ιδ). 
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Α. Θηλςκά Ακμαία 

 

Α.1. Απόκπιζη θηλςκών ακμαίων ζε κάθε οςζία σωπιζηά 

Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζημ πεζναιαηζηό, αθμύ νοειζζηεί δ θεζημονβία ημο 

μθθαηημιέηνμο ανπίγμοκ μζ αζμδμηζιέξ βζα ημκ έθεβπμ εθηοζηζηόηδηαξ
7
. Ανπζηά, 

ελεηάζηδηε δ απόηνζζδ ηςκ εδθοηώκ αηιαίςκ ζε ζοβηεκηνώζεζξ ηςκ μοζζώκ ζε οδαηζηό 

δζάθοια 10ng/ιL ηαζ 5ng/ιL ζε ηαηάζηαζδ αηνμθίαξ ή ιδ. 

Καηάζηαζδ ιδ Αηνμθίαξ 

ημ παναηάης βνάθδια (Α.1) πανμοζζάγεηαζ δ εθηοζηζηόηδηα ηςκ ελεηαγόιεκςκ 

μοζζώκ, ζηζξ δύμ δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ (10ng/ιL ηαζ 5ng/ιL), ςξ πνμξ ηα εδθοηά 

αηιαία ηα μπμία δεκ οπμαάθθμκηαζ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ.  

Παναηδνείηαζ όηζ ηα εδθοηά, ηα μπμία δεκ οπμαάθθμκηαζ ζε αηνμθία, ηαζ δ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ πηδηζηώκ μοζζώκ είκαζ 10ng/ιL έθημκηαζ πενζζζόηενμ από ημ μλζηό μλύ, 

ηδκ αζεακόθδ, ηαζ θζβόηενμ από ηδ θζκαθμόθδ ιε πμζμζηά 83,0%, 82±2% ηαζ 73±4% 

ακηίζημζπα. Ζ αεκγαθδεΰδδ παναηδνείηαζ όηζ είκαζ απςεδηζηή
8
 βζαηί ηα έκημια επέθελακ 

ημκ αναπίμκα ιε ηδκ μοζία ιε πμζμζηό 6,0%, εκώ ημ 94,0% επέθελε ημ αναπίμκα ιε ημ 

θεοηό. Δπίζδξ, είκαζ ειθακέξ όηζ δ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ζε 5ng/ιL έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ εθηοζηζηόηδηαξ, ιε ηδκ αζεακόθδ αοηή ηδ θμνά κα είκαζ 

πενζζζόηενμ εθηοζηζηή ιε 78±3%, ημ μλζηό μλύ ιε 69±2%, ηαζ ηδ θζκαθμόθδ ιε 62±2%. Ζ 

αεκγαθδεΰδδ είκαζ δ ιόκδ μοζία ζηδκ μπμία παναηδνείηαζ ακηίεεηδ ζοιπενζθμνά δδθαδή 

ιε ηδ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ζηα 5ng/ιL ιεζώκεηαζ δ απςεδηζηόηδηα ηδξ ζε πμζμζηό 

33±3%.  

 

                                                 

7
 Δθηοζηζηή εεωνείηαζ δ μοζία, δ μπμία όηακ πνδζζιμπμζείηαζ ζημ μθθαηηόιεηνμ εθηύεζ 

πνμξ αοηήκ πάκω από ημ 50% ηωκ εκηόιωκ, ζε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηό πθδεοζιό.  

8
 Απωεδηζηή εεωνείηαζ ιία μοζία δ μπμία όηακ πνδζζιμπμζείηαζ ζημ μθθαηηόιεηνμ 

ηαηεοεύκεζ πνμξ ημ αναπίμκα πμο ειπενζέπεζ ημ control πάκω από ημ 50% ηωκ εκηόιωκ, ζε 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηό πθδεοζιό.  
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Linalool Benzaldehyde Ethanol Acetic Acid
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Γνάθδια Α.1: Τμ πμζμζηό ηωκ εδθοηώκ αηιαίωκ ζε ιδ αηνμθία (no starvation) πμο 

ηζκήεδηακ πνμξ ηζξ εθηοζηζηέξ μοζίεξ, ζε δύμ δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ, 10ng/ιL (ιαύνμ) 

ηαζ 5ng/ιL (ηόηηζκμ) 

Ζ ιεβάθδ εθηοζηζηόηδηα ημο μλζημύ μλέμξ ήηακ ακαιεκόιεκδ ιζαξ ηαζ πεζνάιαηα ζημκ 

αβνό έδεζλακ όηζ ημ μλζηό μλύ είκαζ ανηεηά εθηοζηζηό βζα ημ SWD (Landolt et al., 2011). 

Δπίζδξ ημ μλζηό μλύ είκαζ δ ηύνζα πηδηζηή μοζία ζημ λύδζ ηαζ είκαζ ήδδ βκςζηό όηζ μλέα ιε 

ιζηνέξ ακεναηζηέξ αθοζίδεξ έθημοκ ανηεηά έκημια (Hibbard et al., 1997). Ζ αζεακόθδ δεκ 

έδεζλε ιεβάθδ εθηοζηζηόηδηα όηακ ζοβηνίεδηε ιε ημ μλζηό μλύ, ζε πεζνάιαηα ζημκ αβνό, 

(Landolt et al., 2011) ζε ακηίεεζδ, ιε ηζξ αζμδμηζιέξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ 

πανμύζα ιεθέηδ, μζ μπμίεξ έδεζλακ όηζ δ αζεακόθδ έπεζ ελίζμο ιεβάθδ εθηοζηζηόηδηα ιε ημ 

μλζηό μλύ. Αοηό ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μοζίαξ (Stensmyr et al., 2002), 

βζαηί είκαζ λεηάεανμ όηζ ηαζ από ηζξ δζηέξ ιαξ ιεθέηεξ δ ζοβηέκηνςζδ ιζαξ μοζίαξ παίγεζ 

ηαεμνζζηζηό νόθμ βζα ηδκ εθηοζηζηόηδηά ηδξ.  

Ζ εθηοζηζηόηδηα ηδξ θζκαθμόθδξ ήηακ ηαζ αοηή ακαιεκόιεκδ δζόηζ είκαζ ιία μοζία 

όπμο ανίζηεηαζ ζπεδόκ ζε όθα ηα θνμύηα-λεκζζηέξ ημο D. suzukii. Δπζπθέμκ, ζε πεζνάιαηα 

ιε ηδκ ακαθοηζηή ηεπκζηή GC-EAD, έπεζ παναηδνδεεί όηζ δ ηεναία ημο εκηόιμο δίκεζ 

απόηνζζδ ζε πμθθά είδδ θνμύηςκ όπμο οπήνπε δ θζκαθμόθδ (Revadi et al.,2015). Ζ 

αεκγαθδεΰδδ ανίζηεηαζ ζε ιεβάθδ ζοβηέκηνςζδ ζημκ πνμηζιώιεκμ λεκζζηή, ηενάζζ, ημο 

SWD, πανόθα αοηά εεςνείηαζ απςεδηζηή ζε ζύβηνζζδ ιε ηζξ οπόθμζπεξ μοζίεξ. 
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Καηάζηαζδ Αηνμθίαξ 

ηδ ζοκέπεζα επακαθαιαάκμκηαζ μζ ίδζεξ αζμδμηζιέξ, ιε εδθοηά αηιαία ηα μπμία 

οπμαάθθμκηαζ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ ιε ζημπό κα εθεβπεεί ηοπόκ δζαθμνμπμίδζδ 

(Γνάθδια Α.2).  
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 Γνάθδια Α.2: Τμ πμζμζηό ηωκ εδθοηώκ αηιαίωκ ζε αηνμθία (starvation) πμο ηζκήεδηακ 

ωξ πνμξ ηζξ εθηοζηζηέξ μοζίεξ, ζε δύμ δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ, όπμο 10ng/ιL (ιαύνμ) 

ηαζ 5ng/ιL (ηόηηζκμ) 

 

Γζαπζζηώκεηαζ όηζ ηα εδθοηά ηα μπμία οπμαάθθμκηαζ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ ηαζ όηακ δ 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ πηδηζηώκ μοζζώκ είκαζ 10ng/ιL έθημκηαζ πενζζζόηενμ από ηδκ αζεακόθδ 

ιε πμζμζηό 83±3%, ημ μλζηό μλύ ιε 73±4% ηαζ ηδ αεκγαθδεΰδδ ιε 55±1%. Ζ θζκαθμόθδ 

ζηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ εςνείηαζ μοδέηενδ
9
 ιε πμζμζηό 45±1%, βζαηί δεκ επδνεάγεζ 

                                                 

9
 Οοδέηενδ εεςνείηαζ ιία μοζία δ μπμία δεκ επδνεάγεζ ηδκ ηαηακμιή ηςκ εκηόιςκ. 
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ζδζαίηενα ηδκ απόηνζζδ ηςκ εκηόιςκ, ιζαξ ηαζ ζημ αναπίμκα όπμο είπε ημπμεεηδεεί ημ 

θεοηό ηζκήεδηακ ημ 55±1%. Δπζπθέμκ, ιεζώκμκηαξ ηδ ζοβηέκηνςζδ ζε 5ng/ιL 

παναηδνείηαζ δ ίδζα αηνζαώξ ζοιπενζθμνά όπςξ ιε ηα έκημια, ηα μπμία δεκ οπμαάθθμκηαζ 

ζε αηνμθία, δδθαδή ιεζώκεηαζ δ απόηνζζή ημοξ, εηηόξ από ηδ αεκγαθδεΰδδ όπμο δ 

απόηνζζδ ηςκ εκηόιςκ αολάκεηαζ. Ζ αζεακόθδ ελαημθμοεεί κα ειθακίγεζ ηδ ιεβαθύηενδ 

εθηοζηζηόηδηα ιε πμζμζηό 76±3%, εκώ ηα ακηίζημζπα πμζμζηά είκαζ βζα ημ μλζηό μλύ 

66±2%, βζα ηδ αεκγαθδεΰδδ 75±2% ηαζ βζα ηδ θζκαθμόθδ 38±1%. 

Από ηα βναθήιαηα (Α.1) ηαζ (Α.2) θαίκεηαζ όηζ όηακ αθθάγεζ δ ηαηάζηαζδ ημο εκηόιμο 

(αηνμθία ή ιδ) ηαζ ακελανηήηςξ ζοβηέκηνςζδξ δ εθηοζηζηόηδηα μνζζιέκςκ μοζζώκ 

δζαθμνμπμζείηαζ. Αοηό ακαθένεηαζ ηαζ ζε παθζόηενεξ ιεθέηεξ, πμο δείπκμοκ όηζ δ 

ηαηάζηαζδ αηνμθίαξ επδνεάγεζ ηδκ απόηνζζδ ημο D. suzukii (Becher et al., 2010). Ζ 

εθηοζηζηόηδηα ηδξ αζεακόθδξ παναιέκεζ ζηαεενή, ημο μλζημύ μλέμξ πανμοζζάγεζ ιζα ιζηνή 

ιείςζδ, εκώ βζα ηδ θζκαθμόθδ ηαζ ηδ αεκγαθδεΰδδ, ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ πεναζηένς 

δζενεύκδζή ημοξ.  

Γζενεύκδζδ ηδξ απόηνζζδξ SWD ζηδ θζκαθόμθδ ηαζ ζηδ αεκγαθδεΰδδ 

Δλαζηίαξ, ηδξ ζδζαίηενδξ ζοιπενζθμνάξ πμο πανμοζίαζακ ηα έκημια ςξ πνμξ ηδ 

θζκαθμόθδ ηαζ ηδ αεκγαθδεΰδδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ μοζίεξ, ζηα βναθήιαηα (Α.3) ηαζ 

(Α.4) ακαθύμκηαζ εηηεκέζηενα δ απόηνζζδ ηςκ εδθοηώκ αηιαίςκ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ ή 

ιδ βζα ηζξ δύμ αοηέξ μοζίεξ. 

Ζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ θζκαθμόθδξ θαίκεηαζ κα ιδκ παίγεζ ηαεμνζζηζηό νόθμ βζα ηδκ 

εθηοζηζηόηδηά ηδξ. ε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ, ιεζώκμκηαξ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ θζκαθμόθδξ 

παναηδνείηαζ ακηίζημζπδ ιείςζδ ιε αοηή πμο παναηδνείηαζ όηακ ημ έκημιμ ανίζηεηαζ ζε 

ζοκεήηεξ ιδ αηνμθίαξ. ε ζηαεενή όιςξ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μοζίαξ (10ng/ιL ή 5ng/ιL) δ 

ηαηάζηαζδ ημο εκηόιμο (αηνμθία ή ιδ) επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδκ απόηνζζή ημο. Καζ ζηζξ 

δύμ ζοβηεκηνώζεζξ θζκαθμόθδξ παναηδνείηαζ ζδιακηζηή αύλδζδ ηδξ απόηνζζδξ ηςκ 

εκηόιςκ όηακ ηα έκημια δε ανίζημκηαζ ζε ηαηάζηαζδ αηνμθίαξ (45±1% έκακηζ 73±4% ζηα 

10ng/ιL ηαζ 38±1% έκακηζ 62±2% ζηα 5ng/ιL).  
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Γνάθδια Α.3: Τμ πμζμζηό ηωκ εδθοηώκ αηιαίωκ πμο ηζκήεδηακ ωξ πνμξ ηδ θζκαθόμθδ ζηζξ 

δύμ ζοβηεκηνώζεζξ (10ng/ιL ηαζ 5ng/ιL), οπό αηνμθία (ιαύνμ) ηαζ ιδ αηνμθία (ηόηηζκμ)  

Σμ βεβμκόξ οπμδεζηκύεζ όηζ δ θζκαθμόθδ είκαζ εθηοζηζηή ιόκμ βζα ηα αηιαία, ηα μπμία 

ακαγδημύκ ημκ ηαηάθθδθμ λεκζζηή βζα κα ςμημηήζμοκ, εκώ ιεζώκεηαζ δ απόηνζζή ημοξ, 

όηακ ακαγδημύκ ημκ ηαηάθθδθμ λεκζζηή βζα κα ηναθμύκ. Γεκζηά ηα εδθοηά ημο D. suzukii 

έθημκηαζ από ηδ ιονςδζά ηςκ πνμσόκηςκ γύιςζδξ βζα κα ηναθμύκ, αθθά πνμηζιμύκ κα 

ανίζημοκ ιδ ηαηεζηναιιέκα θνμύηα βζα κα ςμημηήζμοκ (Mitsui et al., 2006, Walsh et al., 

2011) 

Ακηίεεηα ιε ηδ θζκαθμόθδ, βζα ηδ αεκγαθδεΰδδ δζαπζζηώκεηαζ όηζ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ 

ηαζ δ ηαηάζηαζδ ημο εκηόιμο παίγμοκ ζδιακηζηό νόθμ ζηδκ απόηνζζή ημο. Καζ ζηζξ δύμ 

πενζπηώζεζξ (αηνμθία ή ιδ) ιεζώκμκηαξ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αεκγαθδεΰδδξ αολάκεηαζ 

ζδιακηζηά δ απόηνζζδ ηςκ εκηόιςκ. ηδκ πενίπηςζδ παιδθήξ ζοβηέκηνςζδξ οπάνπεζ 

πζεακόηδηα δ μοζία κα ιδκ ιπμνεί κα ακζπκεοεεί από ημ έκημιμ, εκώ ζηδκ πενίπηςζδ 

ορδθήξ ζοβηέκηνςζδξ, ημ μζθνδζηζηό ζύζηδια ημο εκηόιμο ημνέκεηαζ ηαζ δ μοζία βίκεηαζ 

απςεδηζηή (Stensmyr et al., 2002). Σαοηόπνμκα βζα ηδκ ίδζα ζοβηέκηνςζδ μοζίαξ ηα 

έκημια ζε ηαηάζηαζδ αηνμθίαξ πανμοζζάγμοκ πμθύ ιεβαθύηενδ απόηνζζδ, όπμο 

ηαεζζημύκ ηδ αεκγαθδεΰδδ εθηοζηζηή, απ‟ όηζ ζε ηαηάζηαζδ ιδ αηνμθίαξ πμο είκαζ 

απςεδηζηή. ημ βνάθδια (Α.4) ζε ζοβηέκηνςζδ 10ng/ιL παναηδνείηαζ απόηνζζδ 55±1% 
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ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ, εκώ 6,0% ζε ιδ αηνμθία. Ακηίζημζπα ζηα 5ng/ιL δ εθηοζηζηόηδηα 

θηάκεζ ημ 75±2% ζε αηνμθία έκακηζ ημο 33±3% ζε ιδ αηνμθία.  

οιπεναίκεηαζ, θμζπόκ, όηζ δ απόηνζζδ ηςκ εκηόιςκ ζηδ αεκγαθδεΰδδ αολάκεηαζ ηαζ ιε 

ηδ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ζε 5ng/ιL αθθά ηαζ όηακ ηα εδθοηά αηιαία έπμοκ οπμαθδεεί 

ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ, δδθαδή έπμοκ αολδιέκδ ηδκ ακάβηδ ηδξ ηνμθήξ.  
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Γνάθδια Α.4: Τμ πμζμζηό ηωκ εδθοηώκ αηιαίωκ πμο ηζκήεδηακ ωξ πνμξ ηδ αεκγαθδεΰδδ  

ζηζξ δύμ ζοβηεκηνώζεζξ (10ng/ιL  ηαζ 5ng/ιL), οπό αηνμθία (ιαύνμ) ηαζ ιδ αηνμθία 

(ηόηηζκμ) 
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Α.2. Απόκπιζη θηλςκών ακμαίων ζε ζςνδςαζμούρ οςζιών 

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ παναπάκς αζμδμηζιώκ παναηδνήεδηε όηζ ζε όθεξ ηζξ 

μοζίεξ πμο ελεηάζηδηακ, εηηόξ ηδξ αεκγαθδεΰδδξ, δ ζδακζηόηενδ ζοβηέκηνςζδ ζηδκ μπμία 

ηα εδθοηά απμηνίκμκηαζ πενζζζόηενμ είκαζ ηα 10ng/ιL. 

Δπμιέκςξ, ζηδ ζοκέπεζα ιεθεηήεδηε δ εθηοζηζηόηδηα ηςκ ηνζώκ ζοκδοαζιώκ πμο 

ακαθένεδηακ παναπάκς (αζεακόθδ - μλζηό μλύ, αζεακόθδ - μλζηό μλύ - θζκαθμόθδ ηαζ 

αζεακόθδ - μλζηό μλύ - αεκγαθδεΰδδ) ιε ζοκμθζηή ζοβηέκηνςζδ μοζζώκ 10ng/ιL ιε ζημπό 

κα ζοβηνζεεί δ εθηοζηζηόηδηα ηςκ ζοκδοαζιώκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ιειμκςιέκεξ μοζίεξ. ημ 

βνάθδια (Α.5) πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ απόηνζζδξ ηςκ εδθοηώκ αηιαίςκ 

ζημοξ ζοκδοαζιμύξ ηςκ μοζζώκ ζε αηνμθία ή ιδ. Γζα ζοβηνζηζημύξ ζημπμύξ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζημ βνάθδια ηαζ ηα απμηεθέζιαηα εθηοζηζηόηδηαξ ζηζξ ιειμκςιέκεξ 

μοζίεξ. 

Ο ζοκδοαζιόξ αζεακόθδξ ηαζ μλζημύ μλέμξ είκαζ μ πζμ εθηοζηζηόξ ςξ πνμξ ηα εδθοηά 

αηιαία, είηε αοηά έπμοκ οπμαθδεεί ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ (πμζμζηό 89±3%), είηε ιδ 

αηνμθίαξ (πμζμζηό 86±2%) ζε ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ ζοκδοαζιμύξ μοζζώκ. Δπζπθέμκ δ 

απόηνζζδ ηςκ εκηόιςκ ζημ ζοκδοαζιό αζεακόθδξ - μλζημύ μλέμξ είκαζ εθαθνώξ αολδιέκδ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ απόηνζζδ ζε ηάεε μοζία λεπςνζζηά. Ο ζοκδοαζιόξ αζεακόθδξ - μλζημύ 

μλέμξ έπεζ επζαεααζςεεί ςξ πζμ εθηοζηζηόξ ζε δζάθμνα είδδ ημο Drosophila όπςξ ηαζ ζημ 

D. suzukii. Ζ αολδιέκδ εθηοζηζηόηδηα ημο δζαθύιαημξ αζεακόθδξ - μλζημύ μλέμξ θαίκεηαζ 

κα ιδκ μθείθεηαζ ζηδκ ηάεε μοζία λεπςνζζηά, αθθά ζημ ζπδιαηζζιό ημο μλζημύ εζηένα 

(Landolt et al., 2011). Πεζνάιαηα ιε GC-EAD έδεζλακ όηζ μοζίεξ όπςξ εζηένεξ ηαζ 

αθημόθεξ είκαζ πζμ εύημθα ακζπκεύζζιεξ από ημ εδθοηό ημο D. suzukii (Revadi et al., 

2015).  

Ζ πνμζεήηδ ηδξ θζκαθμόθδξ ζημ ζοκδοαζιό αζεακόθδξ - μλζημύ μλέμξ δζαηδνεί ηδκ 

εθηοζηζηόηδηα ζηα εδθοηά, ηα μπμία δεκ οπμαάθθμκηαζ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ, ιε πμζμζηό 

88±4%, εκώ δ απόηνζζδ ιεζώκεηαζ βζα ηα εδθοηά πμο οπμαάθθμκηαζ ζε αηνμθία ιε 

πμζμζηό 59±2%. Παναηδνείηαζ δδθαδή όηζ μ ζοκδοαζιόξ αζεακόθδξ - μλζημύ μλέμξ - 

θζκαθμόθδξ είκαζ πζμ εθηοζηζηόξ βζα ηα εδθοηά, ηα μπμία ακαγδημύκ λεκζζηή, ιε ημ 

ηνζηήνζμ ηδξ ςμημηίαξ, πανά ιε ημ ηνζηήνζμ ηδξ ηνμθήξ. Γεβμκόξ πμο ήηακ ακαιεκόιεκμ, 

ιζαξ ηαζ δ θζκαθμόθδ όηακ ιεθεηήεδηε ιόκδ ηδξ, βνάθδια (Α.3), ηα έκημια έδεζλακ 

πανόιμζα ζοιπενζθμνά, δδθαδή απμηνίεδηακ πμθύ πενζζζόηενμ ζε αοηήκ όηακ είπακ ηδκ 

ακάβηδ ηδξ ςμημηίαξ ζε ακηίεεζδ ιε εηείκα πμο είπακ ηδκ ακάβηδ ηδξ ηνμθήξ. 
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Linalool Benz/de Ethanol Acetic Acid EA EAL EAB
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Γνάθδια Α.5: Τμ πμζμζηό ηωκ εδθοηώκ αηιαίωκ πμο ηζκήεδηακ πνμξ ηζξ εθηοζηζηέξ μοζίεξ 

ιε ηεθζηή ζοβηέκηνωζδ 10ng/ιL, οπό αηνμθία (ιαύνμ), ιδ αηνμθία (ηόηηζκμ), ΔΑ (ethanol 

ηαζ acetic acid), EAL (ethanol, acetic acid ηαζ linalool) ηαζ EAB (ethanol, acetic acid ηαζ 

benzaldehyde) 

Ζ πνμζεήηδ ηδξ αεκγαθδεΰδδξ ζημ ζοκδοαζιό αζεακόθδξ - μλζημύ μλέμξ ιεζώκεζ ηδκ 

εθηοζηζηόηδηά ημο ζηα εδθοηά, ηα μπμία δεκ οπμαάθθμκηαζ ζε αηνμθία, ιε πμζμζηό 

53±1%, εκώ δ απόηνζζδ ηςκ εδθοηώκ αολάκεηαζ όηακ οπμαάθθμκηαζ ζε αηνμθία ιε 

πμζμζηό 71±2%. Παναηδνείηαζ δδθαδή όηζ μ ζοκδοαζιόξ αζεακόθδξ - μλζημύ μλέμξ - 

αεκγαθδεΰδδξ είκαζ εθηοζηζηόξ βζα ηα εδθοηά, ηα μπμία ακαγδημύκ λεκζζηή ιε ηνζηήνζμ ηδκ 

ηνμθή, ηάηζ ημ μπμίμ ακαιεκόηακ, βζαηί δ αεκγαθδεΰδδ είπε δείλεζ ακηίζημζπδ ζοιπενζθμνά, 

βνάθδια (Α.4) όηακ ελεηάζηδηε ιόκδ ηδξ. 
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Β. Απζενικά Ακμαία 

Οζ αζμδμηζιέξ ζηα ανζεκζηά αηιαία πναβιαημπμζμύκηαζ ώζηε κα ελεηαζηεί δ ηοπόκ 

δζαθμνμπμίδζδ ζηδ ζοιπενζθμνά ημοξ από ηα εδθοηά. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί όηζ είκαζ δ 

πνώηδ θμνά πμο πναβιαημπμζμύκηαζ αζμδμηζιέξ βζα έθεβπμ εθηοζηζηόηδηαξ πηδηζηώκ 

μοζζώκ ιε πνήζδ μθθαηημιέηνμο ζηα ανζεκζηά άημια ημο D. suzukii.  

Β.1. Απόκπιζη απζενικών ακμαίων ζε κάθε οςζία σωπιζηά 

Ανπζηά, ελεηάζηδηε δ απόηνζζδ ηςκ ανζεκζηώκ αηιαίςκ ζε ζοβηεκηνώζεζξ μοζζώκ 

10ng/ιL ηαζ 5ng/ιL ζε ηαηάζηαζδ αηνμθίαξ ή ιδ. 

Καηάζηαζδ ιδ Αηνμθίαξ 

ημ παναηάης βνάθδια (Α.6) πανμοζζάγεηαζ δ εθηοζηζηόηδηα ηςκ ελεηαγόιεκςκ 

μοζζώκ, ζηζξ δύμ δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ (10ng/ιL ηαζ 5ng/ιL), ςξ πνμξ ηα ανζεκζηά 

αηιαία ηα μπμία δεκ οπμαάθθμκηαζ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ.  

Linalool Benzaldehyde Ethanol Acetic Acid
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Γνάθδια Α.6: Τμ πμζμζηό ηωκ ανζεκζηώκ αηιαίωκ ζε ιδ αηνμθία (no starvation) πμο 

ηζκήεδηακ πνμξ ηζξ εθηοζηζηέξ μοζίεξ, ζε δύμ δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ, 10ng/uL  (ιαύνμ) 

ηαζ 5ng/uL (ηόηηζκμ) 
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Ζ εθηοζηζηόηδηα ηδξ αζεακόθδξ ζηα 10ng/ιL είκαζ 79±4%, εκώ ζηα 5ng/ιL 78±3%. Σμ 

μλζηό μλύ ζηα 10ng/ιL είκαζ ζημ 67±7%, εκώ ζηα 5ng/ιL ζημ 65±3%. Παναηδνείηαζ 

θμζπόκ όηζ δ αζεακόθδ ηαζ ημ μλζηό μλύ είκαζ μζ πζμ εθηοζηζηέξ μοζίεξ ηαζ βζα ηα ανζεκζηά 

ηα μπμία δεκ οπμαάθθμκηαζ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ ηαζ επίζδξ είκαζ μζ ιόκεξ μοζίεξ πμο 

όηακ αθθάγεζ δ ζοβηέκηνςζή ημοξ δεκ παναηδνμύκηαζ ζηαηζζηζηά ιεβάθεξ δζαθμνέξ ζηδκ 

εθηοζηζηόηδηα. Ζ αεκγαθδεΰδδ ιε ζοβηέκηνςζδ 10ng/ιL είκαζ μοδέηενδ ιε πμζμζηό 

47±4%, εκώ βζα ζοβηέκηνςζδ αεκγαθδεΰδδξ 5ng/ιL δ εθηοζηζηόηδηα ηδξ αολάκεηαζ ζημ 

67±2%. Ζ θζκαθμόθδ εεςνείηαζ μοζία απςεδηζηή βζα ηα ανζεκζηά αηιαία. Όηακ δ 

ζοβηέκηνςζή ηδξ είκαζ 10ng/ιL έπεζ πμζμζηό 43±3%, εκώ ιεζώκεηαζ ζημ 30±3% ζηα 

5ng/ιL.  

Καηάζηαζδ Αηνμθίαξ 

ηδ ζοκέπεζα, επακαθαιαάκμκηαζ μζ ίδζεξ αζμδμηζιέξ ιε ανζεκζηά αηιαία ηα μπμία 

οπμαάθθμκηαζ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ ιε ζημπό κα εθεβπεεί ηοπόκ δζαθμνμπμίδζδ 

(Γνάθδια Α.7). 

Linalool Benzaldehyde Ethanol Acetic Acid
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Γνάθδια Α.7: Τμ πμζμζηό ηωκ ανζεκζηώκ αηιαίωκ ζε αηνμθία (starvation) πμο ηζκήεδηακ 

ωξ πνμξ ηζξ εθηοζηζηέξ μοζίεξ, ζε δύμ δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ, όπμο 10ng/ιL (ιαύνμ) 

ηαζ 5ng/ιL (ηόηηζκμ) 
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Όηακ ηα ανζεκζηά οπμαάθθμκηαζ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ δ αζεακόθδ ηαζ ζηζξ δύμ 

ζοβηεκηνώζεζξ ζοκεπίγεζ κα ειθακίγεζ ηδ ιεβαθύηενδ εθηοζηζηόηδηα (80±1% ζηα 10ng/ιL 

ηαζ 73±4% ζηα 5ng/ιL). Σμ μλζηό μλύ ηαζ ζηζξ δύμ ζοβηεκηνώζεζξ πανμοζζάγεζ ηδκ ίδζα 

εθηοζηζηόηδηα ζηα 72±2%. Αημθμοεεί δ αεκγαθδεΰδδ ιε ζοβηέκηνςζδ ζηα 5ng/ιL ιε 

75±4%, εκώ ζηα 10ng/ιL δ απόηνζζδ ηςκ αηιαίςκ ιεζώκεηαζ ζηα 49±1%. Σέθμξ, δ 

απόηνζζδ ηςκ αηιαίςκ ιεζώκεηαζ ζε ζοβηέκηνςζδ θζκαθμόθδξ 10ng/ιL ζε πμζμζηό 

45±3%, εκώ ζηα 5ng/ιL ειθακίγμοκ πμζμζηό 35±3%.οβηνίκμκηαξ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ 

ανζεκζηώκ ηαζ ζηζξ δύμ ζοβηεκηνώζεζξ (10ng/ιL ηαζ 5ng/ιL), όηακ οπμαάθθμκηαζ ζε 

αηνμθία ή όπζ, δεκ παναηδνμύκηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ ιεβάθεξ δζαθμνέξ ζηδκ απόηνζζή 

ημοξ. Αοηό ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζημ βεβμκόξ όηζ ηα ανζεκζηά επζθέβμοκ έκα λεκζζηή ιε 

ιμκαδζηό ηνζηήνζμ ηδκ ηνμθή.  

Ζ θζκαθμόθδ ηαζ δ αεκγαθδεΰδδ ήηακ μζ ιόκεξ μοζίεξ πμο πανμοζίαζακ ηάπμζα 

δζαθμνμπμίδζδ ζηδκ εθηοζηζηόηδηά ηςκ ανζεκζηώκ όηακ ιεθεηήεδηακ ςξ πνμξ ηδκ 

επίδναζδ ηςκ δζαθμνεηζηώκ ζοβηεκηνώζεςκ. Γζα ημ θόβμ αοηό δ ζοιπενζθμνά ηςκ SWD 

ζηα δομ αοηέξ μοζίεξ ακαθύεηαζ εηηεκέζηενα παναηάης. 

Γζενεύκδζδ ηδξ απόηνζζδξ SWD ζηδ θζκαθμόθδ ηαζ ζηδ αεκγαθδεΰδδ 

Όηακ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ θζκαθμόθδξ είκαζ 10ng/ιL ηαζ ηα ανζεκζηά οπμαάθθμκηαζ ζε 

αηνμθία δ απόηνζζή ημοξ θηάκεζ ζημ 45±3%, εκώ όηακ δεκ οπμαάθθμκηαζ ζημ 43±3%. 

Ακηίζημζπα βζα ηα 5ng/ιL ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ δ απόηνζζή ημοξ θηάκεζ ζημ 35±3%, εκώ 

όηακ δεκ οπμαάθθμκηαζ ζημ 30±3%. Παναηδνείηαζ θμζπόκ όηζ δ ζοιπενζθμνά ηςκ 

ανζεκζηώκ αηιαίςκ ζε ηάεε ζοβηέκηνςζδ θζκαθμόθδξ δεκ δζαθμνμπμζείηαζ ζδιακηζηά 

όηακ οπμαάθθμκηαζ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ ή ιδ, ακηίεεηα ιε ηα εδθοηά αηιαία. 

Πανάθθδθα δ ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ θζκαθμόθδξ από 10ng/ιL ζε 5ng/ιL ιεζώκεζ 

εθαθνά ηδκ απόηνζζδ ηςκ εκηόιςκ. Από ηα απμηεθέζιαηα αοηά θαίκεηαζ όηζ μ πανάβμκηαξ 

ηνμθή δεκ παίγεζ νόθμ ζηδκ εθηοζηζηόηδηα ηδξ θζκαθμόθδξ. 

Όηακ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ αεκγαθδεΰδδξ είκαζ 10ng/ιL ηαζ ηα ανζεκζηά οπμαάθθμκηαζ 

ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ δ εθηοζηζηόηδηα θηάκεζ ζημ 49±1%, εκώ όηακ δεκ οπμαάθθμκηαζ 

ζημ 47±4%. Ακηίζημζπα βζα ηα 5ng/ιL ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ δ εθηοζηζηόηδηα θηάκεζ ζημ 

75±4%, εκώ όηακ δεκ οπμαάθθμκηαζ ζημ 67±2%. 
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Γνάθδια Α.8: Τμ πμζμζηό ηωκ ανζεκζηώκ αηιαίωκ πμο ηζκήεδηακ ωξ πνμξ ηδ θζκαθόμθδ 

ζηζξ δύμ ζοβηεκηνώζεζξ (10ng/ιL ηαζ 5ng/ιL), οπό αηνμθία (ιαύνμ) ηαζ ιδ αηνμθία 

(ηόηηζκμ) 

Γζαπζζηώκεηαζ θμζπόκ όηζ ηαζ ζηδ αεκγαθδεΰδδ μ πανάβμκηαξ ηνμθήξ δεκ παίγεζ 

ηαεμνζζηζηό νόθμ ζηδκ εθηοζηζηόηδηά, αθθά δ ζοβηέκηνςζή είκαζ αοηή πμο έπεζ 

ζδιακηζηή επίδναζδ. οβηεηνζιέκα παναηδνείηαζ όηζ δ απόηνζζδ ηςκ εκηόιςκ ζηδ 

αεκγαθδεΰδδ αολάκεηαζ ζε παιδθόηενδ ζοβηέκηνςζδ. Ζ ίδζα ζοιπενζθμνά έπεζ 

παναηδνδεεί ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ εδθοηώκ αηιαίςκ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί όηζ δ 

ζοιπενζθμνά αοηή είκαζ ακηίεεηδ από αοηή ηδξ θζκαθμόθδξ. 
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 Γνάθδια Α.9: Τμ πμζμζηό ηωκ ανζεκζηώκ αηιαίωκ πμο ηζκήεδηακ ωξ πνμξ ηδ 

αεκγαθδεΰδδ ζηζξ δύμ ζοβηεκηνώζεζξ (10ng/ιL ηαζ 5ng/ιL), οπό αηνμθία (ιαύνμ) ηαζ ιδ 

αηνμθία (ηόηηζκμ) 

 

Β.2. Απόκπιζη απζενικών ακμαίων ζε ζςνδςαζμούρ οςζιών 

Όπςξ ηαζ ζηα εδθοηά έηζζ ηαζ ζηα ανζεκζηά πναβιαημπμζήεδηακ αζμδμηζιέξ ιε ημοξ 

ζοκδοαζιμύξ ηςκ μοζζώκ, έπμκηαξ ζοκμθζηή ζοβηέκηνςζδ 10ng/ιL (Γνάθδια Α.10). Ο 

θόβμξ πμο επζθέπεδηε αοηή δ ζοβηέκηνςζδ είκαζ βζαηί ηαζ ζηα ανζεκζηά ηα 10ng/ιL 

πανμοζίαζακ ηδ ιεβαθύηενδ εθηοζηζηόηδηα, εηηόξ από ηδ αεκγαθδεΰδδ. 

Όζςκ αθμνά ηαζ ηα ανζεκζηά, δζαπζζηώκεηαζ όηζ μ ζοκδοαζιόξ αζεακόθδξ ηαζ μλζημύ 

μλέμξ είκαζ μ πζμ εθηοζηζηόξ ηαζ βζα ηα αηιαία πμο οπμαάθθμκηαζ ζε αηνμθία ιε πμζμζηό 

91±5% ηαζ βζα αοηά πμο δεκ οπμαάθθμκηαζ ιε πμζμζηό 90±4%.  
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Γνάθδια Α.10: Τμ πμζμζηό ηωκ ανζεκζηώκ αηιαίωκ πμο ηζκήεδηακ πνμξ ηζξ εθηοζηζηέξ 

μοζίεξ ιε ηεθζηή ζοβηέκηνωζδ 10ng/ιL, οπό αηνμθία (ιαύνμ), ιδ αηνμθία (ηόηηζκμ), ΔΑ 

(ethanol ηαζ acetic acid), EAL (ethanol , acetic acid ηαζ linalool) ηαζ EAB (ethanol, acetic 

acid ηαζ benzaldehyde) 

Δπζπθέμκ παναηδνείηαζ όηζ δεκ οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ ζηαηζζηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ 

ζηδκ εθηοζηζηόηδηα όθςκ ηςκ μοζζώκ όηακ αθθάγεζ δ ηαηάζηαζδ ημο εκηόιμο (αηνμθία ή 

όπζ). Παναηδνείηαζ ιόκμ ιζα εθάπζζηδ αύλδζδ όηακ οπμαάθθμκηαζ ζε αηνμθία, ημ μπμίμ 

είκαζ θμβζηό κα αολάκεηαζ δ απόηνζζδ ημοξ ζηδκ μοζία ιζαξ ηαζ δ ακάβηδ βζα ηνμθή είκαζ 

ιεβαθύηενδ. 

 

 

 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΒΗΟΓΟΚΗΜΧΝ 

59 

 

Γ. ύγκπιζη Απζενικών και Θηλςκών  

Σέθμξ, ηα απμηεθέζιαηα ζοβηεκηνώκμκηαζ ζε δύμ βναθήιαηα (Α.11) ηαζ (Α.12), όπμο 

ιεθεηάηαζ δ ηοπόκ δζαθμνμπμίδζδ ζηδκ απόηνζζδ ηςκ εδθοηώκ ηαζ ηςκ ανζεκζηώκ 

αηιαίςκ ζε ηαηάζηαζδ αηνμθίαξ ηαζ ιδ. 
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Γνάθδια Α.11: Τμ πμζμζηό ηωκ αηιαίωκ πμο ηζκήεδηε ωξ πνμξ ηζξ εθηοζηζηέξ μοζίεξ 

ιε ηεθζηή ζοβηέκηνωζδ 10ng/ιL, ηα μπμία οπμαθήεδηακ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ, όπμο εδθοηό 

(ιαύνμ), ανζεκζηό (ηόηηζκμ), ΔΑ (ethanol ηαζ acetic acid), EAL (ethanol, acetic acid ηαζ 

linalool) ηαζ EAB (ethanol, acetic acid ηαζ benzaldehyde) 

οβηνίκμκηαξ ηδκ απόηνζζδ ιεηαλύ εδθοηώκ ηαζ ανζεκζηώκ, ηα μπμία έπμοκ οπμαθδεεί 

ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ παναηδνείηαζ όηζ δεκ οπάνπμοκ ιεβάθεξ ζηαηζζηζηέξ δζαθμνέξ 

ιεηαλύ ηςκ δύμ θύθςκ ζε ηαιία από ηζξ μοζίεξ μζ μπμίεξ ελεηάζηδηακ. Αοηό ζοιααίκεζ 

δζόηζ ζε ζοκεήηεξ αηνμθίαξ ηα έκημια, ακελανηήηςξ θύθμο, έθημκηαζ ιε ααζζηό ηνζηήνζμ 

ηδκ ηνμθή.  

ε ακηίεεζδ ιε ημ παναπάκς, όηακ ζοβηνζεεί δ απόηνζζδ ηςκ δύμ θύθςκ ζε ζοκεήηεξ 

ιδ αηνμθίαξ, παναηδνείηαζ όηζ οπάνπμοκ ιεβάθεξ ζηαηζζηζηέξ δζαθμνέξ ζηδ θζκαθμόθδ ηαζ 
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ζηδ αεκγαθδεΰδδ ηαεώξ ηαζ ζημοξ ζοκδοαζιμύξ μοζζώκ πμο ηζξ ειπενζέπμοκ (Γνάθδια 

Α.12). 
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 Γνάθδια Α.12: Τμ πμζμζηό ηωκ αηιαίωκ πμο ηζκήεδηε ωξ πνμξ ηζξ εθηοζηζηέξ μοζίεξ ιε 

ηεθζηή ζοβηέκηνωζδ 10ng/ιL, ηα μπμία οπμαθήεδηακ ζε ζοκεήηεξ ιδ αηνμθίαξ, όπμο εδθοηό 

(ιαύνμ), ανζεκζηό (ηόηηζκμ), ΔΑ (ethanol ηαζ acetic acid), EAL (ethanol, acetic acid ηαζ 

linalool) ηαζ EAB (ethanol, acetic acid ηαζ benzaldehyde) 

Ζ απόηνζζδ ηςκ ανζεκζηώκ αηιαίςκ ζηδ θζκαθμόθδ ηαζ ζηδ αεκγαθδεΰδδ ζε ζοκεήηεξ 

ιδ αηνμθίαξ είκαζ πανόιμζα ιε εηείκδ ηςκ ανζεκζηώκ αηιαίςκ, ηα μπμία οπμαάθθμκηαζ ζε 

ζοκεήηεξ αηνμθίαξ.  

Ακηίεεηα, δ απόηνζζδ ηςκ εδθοηώκ ζηδ θζκαθμόθδ ηαζ ζηδ αεκγαθδεΰδδ 

δζαθμνμπμζείηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ημο εδθοημύ αηιαίμο (Γναθήιαηα Α.11 ηαζ 

Α.12) 

οιπεναίκεηαζ, θμζπόκ όηζ όηακ οπάνπεζ ααζζηό ηνζηήνζμ δ ηνμθή, δ απόηνζζδ ηςκ 

εκηόιςκ, ανζεκζηώκ ηαζ εδθοηώκ, είκαζ ζπεδόκ δ ίδζα. Όηακ όιςξ οπάνπεζ ημ ηνζηήνζμ ηδξ 

ςμημηίαξ, μζ απμηνίζεζξ δζαθμνμπμζμύκηαζ.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηδκ πανμύζα ενβαζία ιεθεηήεδηε δ εθηοζηζηόηδηα μοζζώκ ςξ πνμξ ηα εδθοηά ηαζ 

ανζεκζηά αηιαία ημο Drosophila suzukii. ημπόξ ήηακ κα ακαθοεεί δ απόηνζζδ ημο 

εκηόιμο ζε πηδηζηέξ μοζίεξ θνμύηςκ-λεκζζηώκ ηαζ κα ελεηαζημύκ ηοπόκ δζαθμνμπμζήζεζξ 

ζηδ ζοιπενζθμνά ηςκ εδθοηώκ ηαζ ηςκ ανζεκζηώκ όηακ αοηά οπμαάθθμκηαζ ζε ζοκεήηεξ 

αηνμθίαξ ή ιδ. Αοηό εα έπεζ ςξ απμηέθεζια κα δδιζμονβδεεί δ απαναίηδηδ βκώζδ βζα κα 

ανεεμύκ μοζίεξ ιε ορδθή εθηοζηζηόηδηα ηαζ εηθεηηζηόηδηα ηαζ ιεηαβεκέζηενα κα 

ιπμνμύκ πνδζζιμπμζδεμύκ είηε βζα ημκ έθεβπμ ηαηακμιήξ ημο πθδεοζιμύ ημο εκηόιμο, 

είηε βζα ηδ δδιζμονβία εκόξ θοημπνμζηαηεοηζημύ ζηεοάζιαημξ, ηύπμο „attract & kill‟. 

ύιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα μζ δύμ ααζζημί πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ 

εθηοζηζηόηδηα ηςκ μοζζώκ είκαζ: 

 δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ μοζίαξ ηαζ 

 δ ηαηάζηαζδ ημο εκηόιμο (αηνμθία ή ιδ) 

 

Σμ ααζζηό ζοιπέναζια είκαζ ηα έκημια απμηνίκμκηαζ ζε όθεξ ηζξ μοζίεξ μζ μπμίεξ 

ελεηάζηδηακ, είηε θζβόηενμ είηε πενζζζόηενμ, βεβμκόξ πμο ηζξ ηαεζζηά εθηοζηζηέξ ή 

απςεδηζηέξ. Δλάβεηαζ επίζδξ ημ ζοιπέναζια όηζ δ πζμ εθηοζηζηή ζοβηέκηνςζδ από ηζξ 

δύμ πμο ελεηάζηδηακ είκαζ ηα 10ng/ιL, ζπεδόκ βζα όθεξ ηζξ μοζίεξ πμο εθέβπεδηακ 

(θζκαθμόθδ, αεκγαθδεΰδδ, αζεακόθδ ηαζ μλζηό μλύ), βζα ηα εδθοηά ηαζ ηα ανζεκζηά αηιαία, 

ακελανηήημο ηαηάζηαζδξ (αηνμθίαξ ή ιδ).  

Ζ αεκγαθδεΰδδ ηαζ δ θζκαθμόθδ είκαζ μζ ιόκεξ μοζίεξ πμο πανμοζίαζακ δζαθμνεηζηή 

ζοιπενζθμνά ζε ζπέζδ ιε ηζξ οπόθμζπεξ μοζίεξ αθμύ μ πανάβμκηαξ αηνμθία ιεηααάθθεζ 

ηδκ απόηνζζδ ηςκ εδθοηώκ εκηόιςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ αεκγαθδεΰδδ δεκ απμδεζηκύεηαζ 

εθηοζηζηή, ειθακίγεζ όιςξ πενζζζόηενδ εθηοζηζηόηδηα ζε ιζηνόηενδ ζοβηέκηνςζδ, δ 

μπμία αολάκεηαζ αηόια πενζζζόηενμ όηακ ηα εδθοηά ακαγδημύκ ηνμθή. 

Ζ θζκαθμόθδ, ζηα εδθοηά, ειθακίγεζ ιεβαθύηενδ εθηοζηζηόηδηα ζε ορδθόηενδ 

ζοβηέκηνςζδ αηόιδ ηαζ όηακ ηα έκημια δεκ οπμαάθθμκηαζ ζε αηνμθία. οιπεναίκεηαζ 

θμζπόκ, όηζ δ θζκαθμόθδ έθηεζ ηα εδθοηά πμο επζθέβμοκ έκακ λεκζζηή ιε ζημπό ηδκ 

ςμημηία. 

Γεκζηά, ιε ηα ζοβηνζηζηά πεζνάιαηα πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζε εδθοηά ηαζ ανζεκζηά 

αηιαία δζαπζζηώεδηε μ πανάβμκηαξ αηνμθίαξ δζαθμνμπμζεί ηδ ζοιπενζθμνά ιόκμ ηςκ 

εδθοηώκ αηιαίςκ ηαζ όπζ ηςκ ανζεκζηώκ, ιζαξ ηαζ ηα ανζεκζηά επζθέβμοκ ημκ λεκζζηή ιε 
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ααζζηό ηνζηήνζμ ηδκ ηνμθή. Ακηίεεηα, ηα εδθοηά απμηνίκμκηαζ δζαθμνεηζηά ζε ιία μοζία 

ακάθμβα ιε ηδκ ακάβηδ πμο έπμοκ, δδθαδή κα ςμημηήζμοκ ή κα ηναθμύκ. 

Όηακ μζ μοζίεξ πμο ιεθεηήεδηακ ζοκδοάζηδηακ ιεηαλύ ημοξ, παναηδνήεδηε όηζ μ 

ζοκδοαζιόξ αζεακόθδξ ηαζ μλζημύ μλέμξ, ηαζ ζηα εδθοηά ηαζ ζηα ανζεκζηά είκαζ μ πζμ 

εθηοζηζηόξ ακελάνηδηα από ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ εκηόιςκ (αηνμθία ή ιδ). Μάθζζηα δ 

απόηνζζδ ηςκ εκηόιςκ ζημ ζοκδοαζιό είκαζ εθαθνώξ αολδιέκδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ απόηνζζδ 

ζε ηάεε μοζία λεπςνζζηά.  

Σέθμξ, ηα εδθοηά αηιαία ζε ηαηάζηαζδ ιδ αηνμθίαξ πανμοζζάγμοκ ηδ ιεβαθύηενδ 

απόηνζζδ ζημ ζοκδοαζιό αζεακόθδξ, μλζημύ μλέμξ ηαζ θζκαθμόθδξ. Με δεδμιέκμ όηζ ηα 

έκημια ζ‟ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ έπμοκ αολδιέκδ ηδκ ακάβηδ βζα ςμημηία, ημ απμηέθεζια 

αοηό απμδεζηκύεηαζ ανηεηά ζδιακηζηό βζαηί δίκεζ ηδ δοκαηόηδηα παβίδεοζδξ ηαζ 

ακηζιεηώπζζδξ ημο εκηόιμο επζηνέπμκηαξ ηδ ιείςζδ ημο πθδεοζιμύ ημο. 
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ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 

 

Ζ ιεθέηδ βζα ηδκ εύνεζδ ημο ζδακζηόηενμο εθηοζηζημύ βζα ημ Drosophila suzukii είκαζ 

έκα ιεβάθμ εβπείνδια ιε ανηεηέξ παναιέηνμοξ πμο εα πνέπεζ κα ζοκοπμθμβζζημύκ. 

Μεθθμκηζηέξ εκένβεζεξ πμο εα ιαξ θένμοκ πζμ ημκηά ζε έκα ηαθύηενμ απμηέθεζια είκαζ 

πενζζζόηενεξ αζμδμηζιέξ ιε ηδ πνήζδ μθθαηημιέηνμο, όπμο εα εθέβπμκηαζ μζ πηδηζηέξ 

μοζίεξ. Αοηό εα έπεζ ςξ απμηέθεζια κα ανεεεί δ ζδακζηή ζοβηέκηνςζδ ηάεε μοζίαξ ζηδκ 

μπμία παναηδνείηαζ δ ιεβαθύηενδ εθηοζηζηόηδηα. Πανάθθδθα, αζμδμηζιέξ ιε άθθα 

δίπηενα ηδξ μζημβέκεζαξ Drosophilidae ιε ζημπό κα ιεθεηδεεί δ εηθεηηζηόηδηα είκαζ έκαξ 

ιεθθμκηζηόξ ζηόπμξ Δπζπθέμκ, είκαζ απαναίηδηδ πνήζδ ζηαηζζηζημύ πνμβνάιιαημξ ιε ημ 

μπμίμ εα πναβιαημπμζείηαζ δ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ςξ πνμξ όθεξ ηζξ παναιέηνμοξ πμο 

ελεηάγμκηαζ ηαοηόπνμκα. 

Δπζπθέμκ, δ επζαεααίςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ πανμύζαξ ενβαζίαξ ιε πεζνάιαηα 

ζημκ αβνό είκαζ έκαξ από ημοξ ζδιακηζηόηενμοξ ιεθθμκηζημύξ ζηόπμοξ, δζόηζ όπςξ 

ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς δ εύνεζδ ημο ζδακζηόηενμο εθηοζηζημύ είκαζ πμθύ-παναβμκηζηό 

γήηδια. ε „πναβιαηζηό‟ πενζαάθθμκ, όηακ μζ μοζίεξ ημπμεεηδεμύκ ζε παβίδεξ, δ 

εθηοζηζηόηδηα ιπμνεί κα επδνεαζηεί από ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, αθθά ηαζ από πανάβμκηεξ 

ιδ ακαιεκόιεκμοξ όπςξ βζα πανάδεζβια ημ πνώια ηςκ παβίδςκ. 

Σέθμξ, δ ιεθέηδ ηςκ ηεναζώκ ημο Drosophila suzukii έηζζ ώζηε κα ζπεδζαζηεί ηαζ κα 

ηαηαζηεοαζηεί αζμαζζεδηήναξ, μ μπμίμξ κα ιπμνεί κα έπεζ ηδκ ίδζα επζθεηηζηόηδηα ιε ηζξ 

ηεναίεξ ημο εκηόιμο. 



 

64 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Παπάπηημα 1. Παπαζκεςή ηποθήρ 

Ζ ηνμθή παναζηεοάζηδηε ιε άβαν (45gr), ηαθαιπμηάθεονμ (125gr), γάπανδ 

(200gr) ηαζ ενεπηζηή ιαβζά (70gr) ζε 1L απζμκζζιέκμο κενμύ. ημ ιείβια 

πνμζηέεδηε επζπθέμκ 2L απζμκζζιέκμο κενμύ ηαζ εενιάκεδηε βζα 15 θεπηά. Δκ 

ζοκεπεία εενιάκεδηε ιέπνζ ημοξ 63°C ηαζ πνμζηέεδηακ 17,7mL πνμπζμκζημύ μλέμξ 

ζοβηέκηνςζδξ 1Μ ηαζ 33,3 mL αζεακόθδξ ιε ηαεανόηδηα 95%. Ζ ηνμθή ιπμνεί κα 

απμεδηεοηεί ζημοξ 4°C βζα πενίπμο 3 ιήκεξ (Dalton et al., 2011). 
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Οοζζώκ Ώνζιςκ Φνμύηςκ επί ημο Drosophila suzukii’. 
 

 Οκηώβπιορ 2006-Ηανοςάπιορ 2012 

 

Πηοπίμ ζημ Σιήια Αγποηικήρ Οικονομίαρ και Γιοίκηζη Αγποηικών Δπισειπήζεων ζημ 

Γδιμηνίηεζμ Πακεπζζηήιζμ Θνάηδξ ιε ααειό 7,01 «Λίακ Καθώξ» 

 

 Οκηώβπιορ 2010 - Μάιορ 2011 

Ζ πηοπζαηή ιμο ενβαζία πναβιαηεύηδηε ζημκ ημιέα ηδξ: «Μεθέηδξ ηδξ ζύζηαζδξ 

αζεένζςκ εθαίςκ ηςκ θοηώκ Mentha spicata ηαζ Mentha longifolia όπςξ ηαζ ηδξ 

ακηζιζηνμαζαηήξ ημοξ δνάζδξ εκάκηζα ζημ ααηηήνζμ Staphylococcus aureus. Έθεβπμξ 

ηδξ ζπέζδξ δμιήξ ακηζιζηνμαζαηήξ δνάζδξ ηςκ ηύνζςκ ζοζηαηζηώκ ημοξ» 

mailto:maria_belenioti@hotmail.com
mailto:chemp779@edu.chemistry.uoc.gr
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ΓΝΩΔΙ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ 

 

 Αγγλικά: Κάημπμξ αββθζημύ ηίηθμο “First Certificate in English, University of 

Cambridge”. 

 

 Γεπμανικά: Κάημπμξ βενιακζημύ ηίηθμο “Zertificat‟‟ 

 

 Ποπηογαλικά: Βαζζηή Γκώζδ 

 

ΓΝΩΔΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ 

  

 Κάηοσορ  ECDL (Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access). 

 

ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ-ΔΜΙΝΑΡΙΑ 

 

 Νμέιανζμξ 2008 

οιιεημπή ζε διενίδα ιε εέια «Οζ ημζκςκζηέξ ηαζ πενζααθθμκηζηέξ δζαζηάζεζξ ημο 

ιάνηεηζκβη ζημ πθαίζζμ ηδξ εηαζνζηήξ ημζκςκζηήξ εοεύκδξ», ζηo πθαίζζμ ημο Money 

Show. 

 

 Οηηώανζμξ 2008 

οιιεημπή ζε 4ιδκμ εηπαζδεοηζηό ζειζκάνζμ «Μδπακμβναθδιέκδξ θμβζζηζηήξ ηαζ 

ημζημθόβδζδξ». 

 

 Ηακμοάνζμξ 2009 

οιιεημπή ζημ ζειζκάνζμ «Μέεμδμζ ενέρδξ ηαζ θοημπνμζηαζίαξ ιε θοζζηέξ ηαζ 

πδιζηέξ ιεεόδμοξ». 

 

 Απνίθζμξ 2009   

οιιεημπή ζημ ζειζκάνζμ «Κδπμονζηή βζα ανπάνζμοξ - πανμοζίαζδ βζα κα 

δδιζμονβήζεηε ημ δζηό ζαξ αζμθμβζηό ηήπμ» 

 

 Ημύκζμξ 2010 

οιιεημπή ζηδκ 2διενδ διενίδα ιε εέια «Δζζαβςβή ζηα αοημθοή θοηά ιε ανςιαηζηή 

ηαζ ηαθθςπζζηζηή πνήζδ» 

 

 Νμέιανζμξ 2014 

οιιεημπή ζημ ηνζήιενμ εηδδθώζεςκ ζπεηζηά ιε  «Μεηάααζδ ζε έκα ζζπονό αεζθόνμ 

αβνμδζαηνμθζηό ζύζηδια» 

 

 

 Μάζμξ 2015 

οιιεημπή ζημ δζεεκή ζοκέδνζμ ημο Ονβακζζιμύ IOBC ιε εέια “Integrated Protection 

of Olive Crops” 
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ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 

 

 Μάνηζμξ 2015 

οιιεημπή ζηδκ μνβάκςζδ ζημ Γεύηενμ οκέδνζμ ημο Δονςπασημύ Πνμβνάιιαημξ Chain 

Reaction πμο δζμνβακώεδηε ζημ Σιήια Υδιείαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ζπεηζηά ιε 

ηδ: «Γζενεοκδηζηή ιάεδζδ ηαζ ηδκ εθανιμβή ηδξ ζηδ δζδαζηαθία ηςκ θοζζηώκ 

επζζηδιώκ ζηδ Γεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ». 

 Οηηώανζμ 2015 

οιιεημπή ζημ 16μ Πακεθθήκζμ Δκημιμθμβζηό οκέδνζμ ιε εζημκμβναθδιέκδ ενβαζία 

(poster) ηαζ ζοιιεημπή ζε δζαβςκζζιό θμζηδηώκ ιε πνμθμνζηή ενβαζία ιε εέια 

«Απόηνζζδ Drosophila suzukii (Diptera:Drosophilidae) ζε πδιζηέξ μοζίεξ ηαζ 

ακεεηηζηόηδηα ηδξ ζε εκημιμηηόκα» 

 

 Νμέιανζμξ 2015 

οιιεημπή ζηδκ διενίδα πμο πναβιαημπμζήεδηε πνμξ ηζιήκ ηδξ Μανία Υαηγδιανζκάηδ 

ζημ ηιήια Υδιείαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ ιε πανμοζίαζδ  

 

ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

 Ημύκζμξ 2010-επηέιανζμξ 2010 

Τπάθθδθμξ ζημ πδιείμ ηδξ «Ένωζηρ Αγποηικών ςνεηαιπιζμών Ζπακλείος» ζηα 

πθαίζζα πναηηζηήξ άζηδζδξ ζημκ ημιέα ηδξ ακάθοζδξ ηναζζώκ, ιεηνήζεζξ μλύηδηαξ, 

ποηκόηδηαξ μίκμο, αβςβζιόηδηαξ ηαζ pH. 

 Μάζμξ 2011-επηέιανζμξ 2011 

Τπάθθδθμξ ζημ πδιείμ ηδξ «Ένωζηρ Αγποηικών ςνεηαιπιζμών Ζπακλείος» ζηα 

πθαίζζα πναηηζηήξ άζηδζδξ ζημκ ημιέα ηδξ ακάθοζδξ ηναζζώκ, ιεηνήζεζξ μλύηδηαξ, 

ποηκόηδηαξ μίκμο, αβςβζιόηδηαξ ηαζ pH. 

 Μάνηζμξ 2013-Γεηέιανζμξ 2015 

Τπάθθδθμξ ζηδκ αημιζηή επζπείνδζδ „Δονζηθήξ Φζηζάηδξ -ΓΑΚΟΦΑΚΑ‟ ςξ βεςπόκμξ. 

 

 


