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Περίληψη 

 
 Ο αλευρώδης του καπνού B. tabaci Gennadius (Hemiptera: Homeptera: 

Aleurodidae) αποτελεί ένα πολύ σοβαρό εχθρό αφού προσβάλει πολλά είδη 

καλλιεργούµενων φυτών εντός και εκτός του θερµοκηπίου καθώς και 

ανθοκοµικών καλλιεργειών µε προτίµηση στα σολανώδη.  

Το αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής µελέτης  αποσκοπεί στην  

ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήµατος για την µελέτη της επίδραση των 

αιθερίων ελαίων στην συµπεριφορά του B. tabaci στο εργαστήριο 

(ολφακτόµετρο) και το θερµοκήπιο (εντοµολογικοί κλωβοί). Στα συστήµατα 

που αναπτύχθηκαν έγινε συγκριτική µελέτη 3 αιθερίων ελαίων στην 

συµπεριφορά του B. tabaci . Τα αιθέρια έλαια προέρχονταν από το φυτό 

Melissa officinalis που είναι ξενιστής του B. tabaci και από τα φυτά  Lavandula sp 

και  Geranium sp που δεν είναι ξενιστές του B. tabaci. 

Από την εργασία αυτή διαπιστώθηκε ότι εκείνο που παρουσιάζει το  

µεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το αιθέριο έλαιο από Melissa officinalis. Αυτό το 

αιθέριο έλαιο έδειξε µια σηµαντική ελκυστικότατα σε άτοµα των αλευρωδών 

της τάξεως του 75% στο εργαστήριο. Τα αποτελέσµατα επαληθεύονται και από 

τα πειράµατα στους εντοµολογικούς κλωβούς.  

 Το αιθέριο έλαιο από Lavandula sp έδειξε ελκυστικότητα στα πειράµατα 

στο εργαστήριο. Όµως σε πειράµατα στο θερµοκήπιο δεν έδειξε σταθερή 

ισχυρή ελκυστικότητα. 

Τέλος για το αιθέριο έλαιο από Geranium sp παρατηρήθηκε µια µέτρια 

ελκυστικότητα στο θερµοκήπιο ενώ στο εργαστήριο διαπιστώθηκε µια 

απωθητική δράση στις υψηλές συγκεντρώσεις. 

∆ιαπιστώθηκε ότι ο συνδυασµός και των δύο µεθοδολογιών που 

αναπτύχθηκαν για την διερεύνηση της δράσης των αιθερίων ελαίων είναι 

απαραίτητος για την εξαγωγή ασφαλή συµπερασµάτων. 

 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 



 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
1.1. Bemisia tabaci 

 
 

1.1.1. Γενικά 
Ο αλευρώδης του καπνού B. tabaci είναι ρυγχωτό της οικογένειας 

Aleurodidae και ανήκει στην τάξη  Hemiptera και υπόταξη Homeptera. Είναι 

γνωστό και µε τον αδόκιµο όρο «άσπρο» µυγάκι [1]. Αποτελεί από τα πιο 

επιβλαβή έντοµα πολλών καλλιεργειών στις τροπικές και υποτροπικές 

περιοχές σε ολόκληρο των κόσµο [2]. 

Ο αλευρώδης του καπνού, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα  

το 1889 πάνω σε φυτά  καπνού από τον  Gennadius [3] αν και η προέλευσή 

του δεν έχει διευκρινιστεί. Στης Η.Π.Α. καταγράφηκε στην γλυκοπατάτα το 

1987 και στην ξένη βιβλιογραφία αναφέρεται ως  sweetpotato whitefly. Την 

δεκαετία του  ’80 αναφερόταν ως σποραδικό παράσιτο. Στην Κρήτη ο B. tabaci 

επισηµάνθηκε για πρώτη φορά το 1993 ως δευτερεύουσας σηµασίας εχθρός 

στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες στην περιοχή της Ιεράπετρας [2]. 

 
 
1.1.2. Φυτά ξενιστές και ζηµίες 

Ο B. tabaci εµφανίστηκε ως εχθρός αρχικά σε τροπικές, υποτροπικές και 

µεσογειακές περιοχές. Στην χώρα µας εµφανίζεται στην κεντρική και κυρίως 

στην νότια και νησιωτική Ελλάδα.  

Ο B. tabaci αποτελεί σήµερα πολύ σοβαρό εχθρό. Προσβάλει πολλά 

είδη καλλιεργούµενων φυτών εντός και εκτός του θερµοκηπίου καθώς και 

ανθοκοµικών καλλιεργειών µε προτίµηση στα σολανώδη (Πίνακας 1). 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 1. Κύρια καλλιεργούµενα φυτά που προσβάλει ο B. tabaci. 



 
Λαχανοκοµικά και Φυτά Μεγάλης  

Καλλιέργειας 
Ανθοκοµικά  

Τοµάτα Poisetia 
Αγγούρια Plumeria 
Πεπόνια Chrysanthemum 
Βαµβάκι Euphorbia 
Φασολιά Ipomoea 
Πατάτα Hibiscus 

Μελιτζάνα Dendrodium 
Καπνό Lantana 
Πιπεριά  

Κολοκυθιά  
 

 

Ο B. tabaci προκαλεί ζηµιές από την νύξη των φυτικών ιστών και την 

αποµύζηση των φυτικών χυµών που πραγµατοποιούνται από όλα τα νυµφικά 

στάδια και το ενήλικό. Λόγω της αποµύζησης των χυµών, παρατηρούνται 

κιτρινίσµατα στα φύλλα και µερική φυλλόπτωση µε συνέπεια τη βλαστική 

αλλοίωση και συχνά ως επακόλουθο, στις σοβαρές περιπτώσεις, την 

καταστροφή του φυτού. Τα άφθονα µελιτώδη εκκρίµατα που παράγει, 

επικαλύπτουν τη βλάστηση και τους καρπούς όταν µάλιστα παρατηρούνται 

αυξηµένες υγρασίες, αναπτύσσεται καπνιά, η οποία πέρα από το ότι 

αλλοιώνει τα βλαστικά όργανα του φυτού, µειώνει και τη φωτοσυνθετική του 

δραστηριότητα και την λειτουργία της διαπνοής του φυτού, καθώς και την 

εµπορική αξία των καρπών [1]. 

Σηµαντικές ζηµιές προκαλούνται επίσης από την µετάδοση ιώσεων. 

Μπορεί να µεταφέρει πάνω από 20 διαφορετικούς ιούς όπως, ο ιός του 

κίτρινου καρουλιάσµατος των φύλλων της ντοµάτας (TYLCV), ο ιός του 

χρυσίζοντος µωσαϊκού της φασολιάς (BGMV) και ο ιός της ποικιλοχλώρωσης 

της ντοµάτας (ToMoV) [1]. 

 

 

 

 



Εικόνα 1: Ζηµιές από B. tabaci. 

  

1.1.3. Μορφολογικά - Βιολογικά χαρακτηριστικά 

Ο διάρκεια του βιολογικού του κύκλου επιρεάζεται κυρίως από την 

θερµοκρασία. Οι Gerling και Horowitz παρατήρησαν ότι στους 20 0C ο 

ρυθµός ανάπτυξης (R) ήταν 0,025 και η διάρκεια του κύκλου 40 ηµέρες, ενώ 

στους 30 0C παρατηρήθηκε ο µέγιστος ρυθµός ανάπτυξης (R) 0,60 (διάρκεια  

βιολογικού κύκλου 16 ηµέρες) [5]. 

Στο θερµοκήπιο, η διαχείµαση συντελείται σε οποιοδήποτε στάδιο 

ανάπτυξης κάτω από ευνοϊκές συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας. Την 

περίοδο του χειµώνα ο αλευρώδης βρίσκει καταφύγιο σε άγρια φυτά/ξενιστές 

που εξασφαλίζουν την επιβίωση του εντόµου. 
 

Στάδια του βιολογικού κύκλου του B. tabaci. 
 

Αυγό: Είναι καστανό και µε σχήµα ωοειδές. Τα ωά παραµένουν 

«καρφωµένα» στα φύλλα, µέσω ενός κοντού µίσχου. Είναι διατεταγµένα σε 

ηµικύκλιο, σε µια ή δύο σειρές, καθώς το θηλυκό περιστρέφει το σώµα του 

γύρω από το βυθισµένο στον φυτικό ιστό ρύγχος του όταν γεννά µια οµάδα 

αυγών, προτού µετακινηθεί σε άλλη θέση. Στην περίπτωση έντονης 

προσβολής, τα ωά εναποτίθονται µε άτακτο τρόπο, καταλαµβάνοντας µεγάλο 

µέρος του ελάσµατος του φύλλου. Ο αριθµός τους εξαρτάται από την 

θερµοκρασία και από το φυτό ξενιστή [1](Εικόνα 1-Α). 

 

Προνύµφη: Η νυµφική ανάπτυξη, ολοκληρώνεται µέσα από 4 στάδια. Η 

πρώτου σταδίου είναι κινητή, χρώµατος ανοιχτοπράσινο. Αφού επιλέξει 



κατάλληλη θέση στην κάτω επιφάνεια του φύλλου, εισάγει το ρύγχος της και 

παραµένει σε αυτή την θέση ως την ενηλικίωση. Η νύµφη δευτέρου σταδίου 

σκεπάζεται σε µικρό βαθµό από κηρώδη νήµατα και από σταγόνα µελιτώδους 

απεκκρίµατος, ενώ οι προνύµφες 3ου και 4ου σταδίου και η νύµφη σκεπάζεται 

µε άφθονα τέτοια κηρώδη νήµατα. Το τελευταίο στάδιο ονοµάζεται pupa, από 

το οποίο εξέρχεται το ακµαίο [1] (Εικόνα 1-Β). 
 

Ενήλικο: Το χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι το λευκό χρώµα των 

πτερύγων που οφείλετε σε µια πολύ λεπτή, άσπρη, κηρώδη ουσία που 

εκκρίνεται από τους αδένες του εντόµου1. Το σώµα του εντόµου είναι 

χρώµατος ωχροκίτρινου και έχει  µήκος 1,2-1,8mm, διακεκριµένη κεφαλή, 

σύνθετους οφθαλµούς και δύο απλούς οφθαλµούς. Οι κεραίες είναι κοντές ή 

λίγο µακρύτερες από το κεφάλι τους και ρύγχος ελεύθερο. Ο θώρακας στα 

περισσότερα είδη φέρει δύο ζεύγη πτερύγων έχοντας µόνο δύο νευρώσεις. Τα 

πόδια τους είναι µακριά και λεπτά. Η κοιλιά τους διακρίνεται καλά και 

καταλήγει στον ωοθέτη [4](Εικόνα 1-Γ).  
  

 Τα βιολογικά χαρακτηριστικά όπου υπογραµµίζουν την δυναµικότητα 

του αλευρώδη του καπνού ως εχθρού των κηπευτικών και την δυσκολία 

ανάπτυξης ενός αποτελεσµατικού τρόπου διαχείρισης συνοψίζονται 

παρακάτω: 

 ο µεγάλος αριθµός γενεών το χρόνο, (12 γενιές σε θερµοκηπιακές 

καλλιέργειες) 

 η υψηλή αναπαραγωγική ικανότητα, (80-300 αυγά/ θηλυκό) Gerling [5] 

 η δυνατότητα µετανάστευσης, (σε µεγάλες αποστάσεις ) Bryne [6] 

 η αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες, (max 320 C) 

 ο µεγάλος αριθµός ξενιστών (> από 500) και 

 η ικανότητα να µεταδίδει καταστροφικούς ιούς στα φυτά (> από 20) [7-9]. 
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Εικόνα 2. Στάδια του βιολογικού κύκλου του Β. tabaci. 

           Α=Αυγά        Β=Pupa          Γ=Ενήλικο 
 

 

 

 

 

 

 



1.1.4. Αντιµετώπιση 

 Η αντιµετώπιση του αλευρώδη, αποδεικνύεται αρκετά δύσκολη, εάν 

δεν πραγµατοποιηθεί µε ορθολογικό τρόπο, µέσα από την χρήση βιολογικών 

και χηµικών µέσων. Πριν αρχίσει ο νέος καλλιεργητικός κύκλος, απαιτείται ο 

καθαρισµός του θερµοκηπίου από κάθε είδους βλάστηση, φροντίζοντας να 

καταστραφούν τα αυτοφυή σολανώδη και όλα τα άλλα προσβεβληµένα φυτά 

ξενιστές, που βρίσκονται γύρω από το θερµοκήπιο. Αρκετά χρήσιµη έχει 

αποδειχθεί η απολύµανση του χώρου µε υποκαπνισµό [1]. 

 Στην εγκατάσταση µιας καλλιέργειας θα πρέπει πάντα να 

χρησιµοποιούνται υγιή φυτά. Στις υπό κάλυψη καλλιέργειες, φαίνεται να 

είναι αρκετά χρήσιµη η χρήση χρωµατροπικών παγίδων ή πιάτα κίτρινου 

χρώµατος, αλειµµένα µε εντοµολογική κόλλα, τα οποία προσελκύουν και 

συλλαµβάνουν τα ακµαία. Οι παγίδες, κρεµιούνται όρθιες, 20cm πάνω από 

τα φυτά (40παγίδες/στρέµµα). Η αντιµετώπιση του B. tabaci µπορεί να γίνει 

επίσης µε βιολογικούς εχθρούς όπως το υµενόπτερο Eretmocerus mundus, E. 

eremicus, E. orientalis tejanus, τα αρπακτικά είδη της οικογένειας Miridae 

(Macrolophus caliginosus , M. costalis, Dicyphus errans και το Nesidiocoris tenuis) 

και της οικογένειας Anthocoridae (Orius niger, O. Laevigatus maderensis, O. 

horvathi και O. minutus [8]. Επίσης η αντιµετώπιση του B. tabaci µπορεί να 

γίνει µε µύκητες όπως  Aschersonia aleyrodis, A. andropogonis, Beauveria bassiana 

και Verticillium lecanii [10]. 

 Η χηµική καταπολέµηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της σύγχρονης 

παρουσίας διαφορετικών σταδίων εξέλιξης των εντόµων και λόγω της 

συνεχούς αλληλουχίας των γενεών. Εναντίον των ακµαίων του B. tabaci 

χρησιµοποιούνται τα οργανοφωσφορικα, τα καρβαµιδικα,  τα πυρεθρινοειδή  

και τα νεονικοτινοιδή εντοµοκτόνα. Πολλά εντοµοκτόνα δείχνουν να µην 

είναι σε θέση να µπορούν να ελέγξουν τα στάδια των ωών και των νυµφών. 

Επιπλέον δυσκολίες στην χηµική αντιµετώπιση του B. tabaci παρατηρούνται 

λόγο της ανάπτυξης ανθεκτικότητας του εντόµου σε εντοµοκτόνα. Για τον B. 

tabaci έχει αναφερθεί ανθεκτικότητα σε 35 δραστικές ουσίες [48, 49, 51]. Το 

pyriproxyfen και το Buprofezin είναι δραστικές ουσίες που ανήκουν στην 



οµάδα των ρυθµιστών αύξησης εντόµων στις οποίες έχει εµφανιστεί 

ανθεκτικότητα του B. tabaci στο στάδιο των ωών και στις νύµφες του 2ου και 

3ου σταδίου αντίστοιχα [50, 52].  

 
 
1.2. ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 
 
1.2.1. Σύνθεση των αιθέριων ελαίων 

  Τα αιθέρια έλαια είναι πολυσύνθετα µίγµατα οργανικών ουσιών που η 

σύνθεσή τους διαφέρει στα διάφορα είδη ή και ποικιλίες φυτών. Το 

χαρακτηριστικό άρωµα κάθε αιθερίου ελαίου είναι η συνισταµένη όλων των 

συστατικών του, από τα οποία µερικά παίζουν σπουδαίο ρόλο στον τελικό 

τόνο αυτού. Έτσι σε µερικά αιθέρια  έλαια η παρουσία ενός συστατικού σε 

αναλογία 1% ή και µικρότερη, έχει ως αποτέλεσµα την αλλαγή του αρώµατος.  

Γενικά τα συστατικά των αιθερίων ελαίων χωρίζονται σε δύο µεγάλες 

οµάδες. Στα οξυγονούχα και τα µη οξυγονούχα. Στην πρώτη οµάδα 

περιλαµβάνονται οι αλκοόλες, οι αλδεύδες, οι κετόνες, οι φαινόλες, τα οξέα, 

οι εστέρες κλπ. Όπου είναι τα συστατικά  στα οποία οφείλεται το 

χαρακτηριστικό άρωµα των αιθέριων ελαίων. Στην δεύτερη οµάδα τα µη 

οξυγονούχα  περιλαµβάνονται τα «άχρηστα» συστατικά των αιθέριων 

ελαίων, αφού η συµβολή τους στο άρωµα τους είναι µικρή ή µηδαµινή. Από 

όλα τα παραπάνω συστατικά, εκείνα όπου συµβάλλουν πιο πολύ στο άρωµα 

των αιθερίων ελαίων είναι οι εστέρες [11]. 

 

 

1.2.2. Βιοσύνθεση των αιθερίων ελαίων 

Βιοσύνθεση λέγεται η σύνθεση χηµικών ουσιών που γίνεται µέσα στους 

ζωντανούς οργανισµούς. Ειδικότερα η βιοσύνθεση των αιθερίων ελαίων είναι 

µια σειρά διαφόρων χηµικών αντιδράσεων που γίνονται µέσα στους φυτικούς 

ιστούς, µέχρι τον τελικό σχηµατισµό τους. 

Επίσης µια διεργασία σε πολλά σηµεία παραµένει αδιευκρίνιστη µέχρι 

και σήµερα παρότι οι επιστήµες της χηµείας και βιοχηµείας σηµείωσαν 



εξελίξεις δεν κατόρθωσαν να ρίξουν πλήρες φως στο θαύµα του µηχανισµού 

της φωτοσυνθέσεως, στη βιοσύνθεση των χρωστικών, των αλκαλοειδών και 

των αιθερίων ελαίων. 

Το αιθέριο έλαιο κάθε φυτού έχει διαφορετική σύνθεση σε κάθε στάδιο 

αναπτύξεώς του. Έτσι συγκριτικές αναλύσεις αιθερίων ελαίων, που πάρθηκαν 

στην αρχή και το τέλος της βλαστικής περιόδου έδειξαν µεγάλες διαφορές 

στην χηµική σύστασή του. Επίσης διαφορές παρατηρούνται και στο αιθέριο 

έλαιο νεαρών και ώριµων φύλλων του ίδιου φυτού [11]. 

 

 

1.2.3. Ρόλος των αιθερίων ελαίων. 

Οι ερευνητές που ασχολούνται µε τα αιθέρια έλαια αποδίδουν σ’ αυτά τους 

παρακάτω ρόλους [11]. 

 Προστατεύουν τα φυτά από τα έντοµα και παράσιτα αφού λόγω του 

αρώµατος τους αποτρέπουν την εγκατάστασή τους στα φυτικά όργανα. 

Πολλά αιθέρια έλαια λειτουργούν και ως ελκυστικά. 

 Τα αιθέρια έλαια των λουλουδιών προσελκύουν τα έντοµα 

επικονιαστές και έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη γονιµοποίηση αυτών 

και διασταύρωση των µη αυτογονιµοποιούµενων φυτών. 

 Προστατεύουν τα φυτά από την υψηλή θερµοκρασία, γιατί λόγω της 

εξατµίσεώς τους προξενούν την ελάττωση της θερµοκρασίας του φυτού. 

 Το ρητινώδες περιεχόµενο πολλών αειθαλών φυτών συµβάλλει στην 

κάλυψη των πληγών του φλοιού και έτσι αποφεύγεται η σήψη των 

φυτικών ιστών. 

 Κάνουν τα φυτά πιο ανθεκτικά στην ξηρασία, γιατί µπαίνουν στους 

µεσοκυττάριους χώρους και ελαττώνουν την διαπνοή. 

 Αυξάνουν την ταχύτητα κυκλοφορίας των θρεπτικών ουσιών που 

ρυθµίζουν τον µεταβολισµό των φυτών. 

 ∆ρουν καταλυτικά στο µεταβολισµό των γλυκοζιτών και άλλων ουσιών 



 Στη διάρκεια της περιόδου της αναπαραγωγής µεταναστεύουν από τα 

πράσινα µέρη του φυτού προς τα άνθη. Ένα µέρος από αυτά 

καταναλίσκεται, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφει στην αρχική τους θέση. 

 

 

1.2.4. Παραλαβή των αιθερίων ελαίων 

Τα αιθέρια έλαια παραλαµβάνονται από τα αρωµατικά φυτά µε 

διαφόρους µεθόδους. Για την εκλογή της κατάλληλης µεθόδου λαµβάνονται 

υπόψη τα εξής [11]: 

 Το είδος και το τµήµα του φυτικού υλικού ( άνθη, βλαστοί, φύλλα, 

σπέρµατα κλπ.). 

 Η περιεκτικότητα του φυτού σε αιθέρια έλαια. 

 Η αξία (τιµή) του αιθερίου ελαίου. 

 Η χηµική σύνθεση των διαφόρων συστατικών του αιθερίου ελαίου . 

 ∆ιάφοροι άλλοι οικονοµικοί κυρίως παράγοντες. 

Οι µέθοδοι ωστόσο µε τις οποίες λαµβάνονται τα αιθέρια έλαια είναι οι εξής 

[11]: 

1.  Απόσταξη : 
 Υδραπόσταξη 
 Υδρο-ατµοαπόσταξη 
 Με υδρατµούς 
 Άλλα είδη αποστάξεως 

 
      2.  Εκχύλιση : 

 Με πτητικούς διαλύτες 
 Με ψυχρός λίπος 
 Με θερµός λίπος 

 
      3. Μηχανική : 

 Με σύνθλιψη 
 Με απόξεση 

  
 
 

 

 



1.2.5. Ανάλυση των αιθερίων ελαίων 

Η ποιότητα των αιθερίων ελαίων εξαρτάται από διάφορες φυσικές 

σταθερές και κυρίως από την χηµική σύστασή τους. Για να γίνει πλήρης 

ανάλυση ενός αιθερίου ελαίου πρέπει να προσδιοριστούν τα εξής: 

Α΄. Φυσικές σταθερές. Απ’ αυτές οι σπουδαιότερες είναι: 

1. Ειδικό βάρος 

2. ∆είκτης διαθλάσεως 

3. Στροφική ικανότητα 

4. ∆ιαλυτότητα 

5. Σηµείο ζέσεως 

Β΄. Χηµική σύνθεση. Ο προσδιορισµός των συστατικών έχει µεγάλη σηµασία 

γιατί από την παρουσία και την ποσότητά τους εξαρτάται κυρίως η ποιότητα 

των αιθερίων ελαίων [11]. 

 

1.2.6. ∆ιατήρηση των αιθερίων ελαίων 

Tα αιθέρια έλαια κατά την διάρκεια της αποθηκεύσεως, εφόσον οι 

συνθήκες δεν είναι καλές, υφίσταται ορισµένες αλλοιώσεις. Οι κυριότεροι 

παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα των αιθερίων ελαίων είναι οι εξής 

[11]: 

1. θερµοκρασία αποθηκεύσεως. Αυτή πρέπει να βρίσκεται µερικούς 

βαθµούς από το µηδέν 

2. Φως. Τα αιθέρια έλαια για να προστατευτούν από την επίδραση του 

φωτός πρέπει να διατηρούνται µέσα σε αδιαφανή δοχεία. 

3. Νερό. Τα αιθέρια έλαια πριν από την αποθήκευση υφίσταται 

αφυδάτωση(ξήρανση). Αυτή γίνεται µε µετάγγιση ή µε την 

χρησιµοποίηση ουσιών, όπως θειικού νατρίου, θειικού µαγνησίου κλπ. 

4. Αέρας. Για να αποφεύγονται αλλοιώσεις από την επίδραση του αέρα, 

από τα δοχεία όπου φυλάγονται τα αιθέρια έλαια πρέπει να γεµίζουν 

τελείως. 

 

 



5. ∆οχεία αποθηκεύσεως. Κατάλληλα δοχεία είναι τα γυάλινα ή 

µεταλλικά από ανοξείδωτο χάλυβα. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται 

πλαστικά ή ξύλινα δοχεία.  

 

 
1.2.7. ΓΕΡΑΝΙΟ 

 
 

 
 
1.2.7.1. Εισαγωγή 

Το γεράνιο, ή πελαργόνιο, ή αρµπαρόρριζα, δενδισάκι και σµύρνα 

καλλιεργείται για το αιθέριο έλαιο (γερανέλαιο) που χρησιµοποιείται στην 

ζαχαροπλαστική, αρωµατοποιία κλπ. Έλαβε το όνοµά του από το σχήµα του 

καρπού που µοιάζει µε το ράµφος του πτηνού «γερανός» Η παραγωγή 

αιθερίου ελαίου φθάνει τους 200 περίπου τόνους το χρόνο. 

Στην Ελλάδα καλλιεργείται σαν καλλωπιστικό στους κήπους και τις 

γλάστρες των σπιτιών.  Οι δυνατότητες διαθέσεως του αιθέριου ελαίου στην 

εσωτερική αγορά είναι περιορισµένες, γι’ αυτό για  να επεκταθεί η 

καλλιέργεια σε µεγάλη κλίµακα πρέπει να εξασφαλιστούν αγορές στο 

εξωτερικό [11]. 

 
 
1.2.7.2. Ταξινόµηση και περιγραφή του φυτού 

Το γεράνιο ανήκει στην οικογένεια των γερανιωδών  Geraniaceae   και 

το είδος  Geranium ή Pelargonium roseum Willd. Η οικογένεια αυτή 

περιλαµβάνει πολλά είδη τα περισσότερα από τα οποία δεν περιέχουν αιθέριο 



έλαιο και γι’ αυτό καλλιεργούνται σαν καλλωπιστικά. Έκτός από το 

παραπάνω είδος για την παραγωγή αιθερίου ελαίου χρησιµοποιούνται και τα 

εξής είδη: Pelargonium ή Geranium graveolens, P. odoratissimun, P. capitatum  και 

P. fragans.  

Η αρµπαρόρριζα είναι πολυετής θαµνώδης πόα. Ο βλαστός της φθάνει 

σε ύψος 0,60-0,80µ. έχει άφθονο φύλλωµα και πολυάριθµες διακλαδώσεις. Τα 

φύλλα της είναι µακρόµισχα, παλαµοειδή, χρώµατος ανοικτού πρασίνου ή 

κιτρινοπράσινου. Τα άνθη της είναι ροδόχρωµα [11]. 

 
 
1.2.7.3. Συλλογή-απόδοση 

Όπως, ήδη αναφέραµε το γεράνιο καλλιεργείται για το αιθέριο έλαιο 

που υπάρχει σ’ όλο το υπέργειο τµήµα του φυτού (φύλλωµα, άνθη, βλαστοί). 

Η καλύτερη εποχή για την συλλογή της είναι όταν βρίσκεται στο στάδιο της 

ανθήσεως και το αιθέριο έλαιο  παίρνει το χαρακτηριστικό του άρωµα, κι όχι 

εκείνο του λεµονιού που έχει πριν από την άνθηση. Η συλλογή γίνεται 

συνήθως µε εργάτες που χρησιµοποιούν διάφορα εργαλεία. Η συλλογή στις 

νέες φυτείες που φυτεύτηκαν  το φθινόπωρο γίνεται µετά από 7-8 µήνες, σ’ 

εκείνες δε που η φύτευση έγινε την άνοιξη, µετά από 6 περίπου µήνες. Στις 

παλιές φυτείες γίνονται δύο συλλογές. Η πρώτη τον Μάιο και η δεύτερη το 

Σεπτέµβριο-Οκτώβριο. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη συλλογή υπερτερεί από 

την δεύτερη τόσο στην απόδοση σε χλωρό χόρτο, όσο και στην ποσότητα και 

την ποιότητα του αιθερίου ελαίου. Μετά από κάθε συλλογή γίνεται λίπανση 

µε 10 κιλά θειικής αµµωνίας στο στρέµµα. Η περιεκτικότητα του χόρτου σε 

αιθέριο έλαιο είναι 1,50-1,80%. Έτσι η κατά στρέµµα απόδοση σε αιθέριο 

έλαιο φθάνει τα 5 περίπου κιλά [11]. 

 
 
1.2.7.4. Παραλαβή αιθερίου ελαίου 

Το αιθέριο έλαιο παραλαµβάνεται από τα φυτά µε απόσταξη. Για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται ειδικά αποστακτικά συγκροτήµατα. Τα πιο 

κατάλληλα είναι τα ηµίκινητα [11]. 



 

1.2.8. ΛΕΒΑΝΤΑ 

 

 

 

1.2.8.1. Εισαγωγή 

Η λεβάντα αναπτύσσεται σε ξηρικές συνθήκες και αξιοποιεί 

εγκαταλειµµένες ορεινές και ηµιορεινές περιοχές τις οποίες προστατεύει από 

τη διάβρωση . Καλλιεργείται κυρίως για το αιθέριο έλαιο που 

χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία , σαπωνοποιία και φαρµακευτική σαν 

τονωτικό , αντιασθµατικό και αντικαταροικό . Η λεβάντα θεωρείται σαν ένα 

από τα καλύτερα µελισσοτροφικά φυτά και σαν κοσµοτικό. 

Στην Ελλάδα άρχισε πριν από λίγα χρόνια να καλλιεργείται στους 

νοµούς Αρκαδίας , Κεφαλληνίας και Σερρών. Σήµερα η καλλιεργούµενη 

έκταση φθάνει τα 800 στρέµµατα. Οι τιµές του αιθερίου ελαίου στη διεθνή 

αγορά δεν είναι ικανοποιητικές, γι’ αυτό και η καλλιέργειά της δεν 

επεκτείνεται όπως θα έπρεπε [11]. 

 

 

 1.2.8.2. Ταξινόµηση και περιγραφή του φυτού 

Η λεβάντα είναι πολυετές φυτό που ανήκει στην οικογένεια των 

χειλανθών  Lamiaceae και το γένος Lavandula. Σ’ αυτό περιλαµβάνονται 30 

περίπου είδη που βρίσκονται στις παραµεσόγειες χώρες, τις Καναρίους 

νήσους, την Ινδία, τη ∆υτική Ασία και άλλες χώρες . 

Απ’ αυτά τα πιο σπουδαία είναι τα εξής : 



• Lavandula officinalis 

• Lavandula  latifolia 

• Lavandula hybrida 

• Lavandula stoechas 

Από τα παραπάνω είδη εµείς χρησιµοποιήσαµε στην ερευνάς µας το Lavadula 

officinalis λόγω τις εξαιρετικής ποιότητας του αιθέριου ελαίου. 

Η λεβάντα είναι µικρός θάµνος ύψους 30-80εκατ.  µε όρθιους 

τετραγωνικούς βλαστούς. Έχει φύλλα αντίθετα, προµήκη, γραµµοειδή, 

χρώµατος τεφρού, µε λίγο χνούδι. Οι ανθοφόροι βλαστοί είναι απλοί και δεν 

φέρουν φύλλα σε αρκετή, από την βάση των στάχεων, απόσταση. Τα άνθη 

σχηµατίζουν επάκριους, επιµήκεις, κυλινδρικούς σταχείς και έχουν χρώµα 

κυανούν. Ανάλογα µε το υψόµετρο ανθίζει Ιούλιο-Αύγουστο. Το αιθέριο 

έλαιο που η απόδοσή του στους χλωρούς ανθοφόρους βλαστούς είναι 0,5-1% 

και είναι όπως προαναφέραµε εξαιρετικής ποιότητας και γι’ αυτό το λόγω 

χρησιµοποιείται στην αρωµατοποιία [11]. 

 

 

1.2.8.3. Συλλογή-απόδοση 

Όταν η έκταση είναι µικρή, η συλλογή γίνεται µε εργάτες που 

χρησιµοποιούν δρεπάνια και συνίσταται στην αποκοπή µόνο των 

ανθοφόρων βλαστών. Σε µεγάλες εκτάσεις χρησιµοποιούνται ειδικές 

χορτοκοπτικές µηχανές. 

Η µεγαλύτερη ποσότητα αιθερίου ελαίου λαµβάνεται όταν : 

• Η συλλογή γίνεται µε καλό και ξηρό καιρό 

• Τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους ανθήσεως-απανθήσεως 

και τα άνθη αρχίζουν να γίνονται καστανόχρωµα. 

Απεναντίας η πρώιµη συλλογή έχει σαν αποτέλεσµα τη λήψη µικρότερης 

ποσότητας αιθερίου ελαίου, ενώ όψιµη την ελάττωση της περιεκτικότητάς του 

σε οξικό λιναλυλεστέρα που είναι το κύριο και σπουδαιότερο συστατικό του. 

Η συλλογή αρχίζει από τον πρώτο χρόνο της φυτεύσεως, η δε παραγωγή είναι 



πολύ µικρή( 50 κιλά/στρέµµα). Τον δεύτερο και τρίτον χρόνο η παραγωγή 

αυξάνει αντίστοιχα σε 100 και 200 κιλά/στρέµµα και τον τέταρτο η λεβάντα 

µπαίνει στην πλήρη παραγωγή [11]. 

 
 

1.2.9. ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ 
 

 

 

1.2.9.1 Εισαγωγή 

Το µελισσόχορτο ήταν γνωστό στην αρχαιότητα, το αναφέρουν οι 

Θεόφραστος και ∆ιοσκουρίδης σαν µελισσόφυλο. Το επιστηµονικό του όνοµα 

είναι µελίσσα η φαρµακευτική, ενώ από το λαό αναφέρεται και σαν µέλισσα, 

µελισσάκι, µελισσοβότανο και κιτροβάλσαµο. 

Είναι φυτό αρωµατικό, φαρµακευτικό και µελισσοτροφικό. Τα φύλλα του 

θεωρούνται ότι έχουν τονωτικές, αντισπαµωδικές και ορεκτικές ιδιότητες. Το 

αιθέριο έλαιο του χρησιµοποιείται κυρίως στην αρωµατοποιία και την 

παρασκευή ηδύποτων. Το όνοµα του (µελισσόχορτο)  το πήρε από το γεγονός 

ότι το χρησιµοποιούσαν οι µελισσοτρόφοι όταν θέλουν να προσελκύσουν τις 

µέλισσες. Σήµερα το µελισσόχορτο καλλιεργείται τόσο για το αιθέριο έλαιο , 

όσο και για την ξηρή δρόγη του. 

 Η κυριότερη χώρα παραγωγής είναι η Σοβιετική Ένωση. Στην Ελλάδα το 

µελισσόχορτο καλλιεργείται σε πολλή µικρή έκταση στο νοµό Ροδόπης ενώ 

καταβάλλεται προσπάθεια για την επέκτασή του [11]. 



 

 

1.2.9.2. Ταξινόµηση και περιγραφή του φυτού 

Το µελισσόχορτο ανήκει στην οικογένεια των χειλανθών. Είναι πολυετής 

πόα, µε βλαστό τετραγωνικό, πολύκλαδο, ύψους40-80εκατ.Έχει φύλλα µεγάλα 

ωοειδή, ελαφρώς πριονωτά µε γλυκιά οσµή λεµονιού. Τα άνθη του είναι 

άσπρα ή ροδίζοντα ανά 6-12 σε µασχαλιαίους µονόπλευρους σπονδύλους. 

Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες από τις οποίες οι πιο γνωστές είναι οι ρωσικές 

Yevtika  και Krumtsanka που το αιθέριο έλαιό τους περιέχει 80% περίπου 

κιτράλη [11]. 

 

 

1.2.9.3. Συλλογή-απόδοση 
Τον πρώτο χρόνο από τη φύτευση γίνεται µία µόνο συλλογή τον Ιούλιο-

Αύγουστο, η δε παραγωγή είναι σχεδόν η µισή απ’ εκείνη των άλλων δύο 

συλλογές, η πρώτη τον Ιούνιο και η δεύτερη τον Αύγουστο. Σε µερικές 

περιπτώσεις γίνεται και Τρίτη συλλογή αργά τον Σεπτέµβριο. Την εποχή της 

συλλογής τα φυτά βρίσκονται στην αρχή της ανθήσεως, οπότε παίρνουν το 

χαρακτηριστικό άρωµα του λεµονιού. Η µέση στρεµµατική παραγωγή στην 

πλήρη απόδοση ανέρχεται σε 1500-2000 κιλά χλωρού ή 300-400 κιλά ξηρού 

χόρτου. Η κοπή γίνεται µε χορτοκοπτικό, ή δε ξήρανση του χόρτου σε 

µικρούς σωρούς που συγκεντρώνεται µε χορτοσυλλέκτη αµέσως µετά την 

κοπή. Η ξήρανση µπορεί επίσης να γίνει και σε ειδικά ξηραντήρια, το κόστος 

όµως στην περίπτωση αυτή είναι πολύ µεγάλο [11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Αιθέρια έλαια και έντοµα 

Τα έντοµα χρησιµοποιούν τα αιθέρια έλαια µαζί µε αλλά χηµικά και 

οπτικά ερεθίσµατα στην επιλογή ή απόρριψη ενός φυτού [12].  Αιθέρια έλαια 

από τα φυτά ξενιστές και ιδιαίτερα τα άνθη είναι ισχυρά ελκύστηκα για 

πολλά έντοµα [13-17]. Τα ίδια αιθέρια έλαια έχει αποδειχθεί ότι είναι 

ελκυστικά και για ορισµένα αρπακτικά και υµενόπτερα παρασιτοεϊδή, 

εχθρούς φυτοπαρασιτικών εντόµων [18, 19].  

Τα αιθέρια έλαια επίσης έχουν εντοµο-απωθητικές ιδιότητες 

προφέροντας προστασία στο φυτό από έντοµα-εχθρούς [20-22]. Οι εντοµο-

απωθητικές ιδιότητες ορισµένων αιθέριων ελαίων  είναι γνωστές εδώ και 

πολλά χρόνια. Αιθέρια έλαια χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπους για την 

προστασία προϊόντων [23, 24] ζωών  [25] αλλά και των ίδιων [26] από 

επιβλαβή έντοµα. 

Εκτός από τις απωθητικές ιδιότητες πολλά αιθέρια έλαια 

παρεµποδίζουν την τροφική δραστηριότητα των εντόµων, ενώ σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις είναι τοξικά [27-29]. Οι εντοµοκτόνος δράση των αιθέριων 

ελαίων έχει µελετηθεί εκτεταµένα.  Βρέθηκαν 21 επιστηµονικές εργασίες τα 

τελευταία 10 χρόνια σε περιοδικά του Science Citation Index που διερευνούν 

τις τοξικολογική δράση διαφόρων αιθέριων ελαίων ενώ έχει µελετηθεί και ο 

βιοχηµικός µηχανισµός εντοµοκτόνου δράσης ορισµένων ελαίων [30].  

Πιο συγκεκριµένα για τα αιθέρια έλαια από λεβάντα (Lavandula sp.) 

έχουν αναφερθεί απωθητικές ιδιότητες εναντίων των προνυµφών της Cydia 

pomonella L. (Lepidoptera, Tortricidae) [31] και  ακαρεοκτόνο δράση κατά των 

Psoraptes cuniculi (Acarina: Psoroptidae) (ψείρα των κουνελιών - rabbit ear 

mite) και Tyrophagus longior (Acarina: Acaridae) (cheese mite) [32-34]. 

Για τα αιθέρια έλαια από γεράνι (Geranium sp.) έχουν αναφερθεί 

απωθητικές ιδιότητες εναντίων των κουνουπιών Aedes aegypti (L.) και 

Anopheles albimanus Wiedemann (Diptera: Culicidae) [35]  καθώς και του 

Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Bruchidae) (bean weevil) [36]. 

Για τα αιθέρια έλαια από µελισσόχορτο (Melissa officinalis)  δεν 

υπάρχουν αναφορές σχετικά µε την επίδραση στην συµπεριφορά των 



εντόµων.  Έχουν γίνει εκτεταµένες µελέτες από φαρµακολογική σκοπιά για 

την αντιµικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση των αιθέριων ελαίων του 

Melissa officinalis [37-41]. 

Για τον αλευρώδη B. tabaci µετά από εκτεταµένη έρευνα βρέθηκε ότι 

έχει µελετηθεί η δράση του αιθέριου ελαίου από το Melia azedarach L. 

(Chinaberry Tree) ως απωθητικό και παρεµπόδιστης τροφικής 

δραστηριότητας και ωοθεσίας [42-44]. Επίσης τα αιθέρια έλαια από τα άνθη 

του Chrysanthemum coronarium L. (Asteraceae) αναφέρονται ως τοξικά για τον 

αλευρώδη του καπνού [45]. Για τον αλευρώδη των θερµοκηπίων (Trialeurodes 

vaporariorum ) δεν βρέθηκε καµία σχετική αναφορά. 

 
 
1.4. Σκοπός της µελέτης 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου 

συστήµατος παράλληλης µελέτης της επίδρασης των αιθερίων ελαίων στην 

συµπεριφορά του B. tabaci µέσα στο εργαστήριο και στο θερµοκήπιο. Στα 

συστήµατα που αναπτύχθηκαν έγινε συγκριτική µελέτη 3 αιθερίων ελαίων. 

Τα αιθέρια έλαια προέρχονταν από το φυτό Melissa officinalis που είναι 

ξενιστής του B. tabaci και από τα φυτά  Lavandula sp και  Geranium sp που δεν 

είναι ξενιστές του B. tabaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 
 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
2.1. ΥΛΙΚΑ 
 
2.1.1. Πληθυσµοί αλευρωδών 

Στα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν πληθυσµοί αλευρωδών οι οποίοι 

εκτρέφονταν στον χώρο του θερµοκηπίου µέσα σε ειδικούς κλωβούς. Οι 

πληθυσµοί αυτοί προέρχονταν από την περιοχή της Ιεράπετρας από φυτά 

µελιτζάνας σε θερµοκήπιο. 

 
 

 
 
2.1.2. Φυτικό υλικό. 

Για της ανάγκες των πειραµάτων και την εκτροφή των αλευρωδών 

χρησιµοποιήθηκαν φυτά µελιτζάνας και φασολιάς τα οποία αναπτύχθηκαν 

στον χώρο του θερµοκηπίου και προστατευµένα από έντοµα. 

Η σπορά έγινε σε δίσκους των 50 θέσεων (4x4cm) σε υπόστρωµα 

HUMINSUBSTRAT N2. Όταν τα φυτά αναπτύχθηκαν και έφτασαν στα δύο 

πραγµατικά φύλλα µεταφυτεύθηκαν σε πλαστικά γλαστράκια µε το ίδιο 

υπόστρωµα. 

Τα φυτά ποτιζόταν καθηµερινά και για την καλύτερη ανάπτυξή τους 

λιπαίνονταν µε υδατοδιαλυτό λίπασµα Complesal σε δοσολογία 5ml/Lt, κάθε 

εβδοµάδα. 

 

 

 

 

 



 

Εικόνα 3. ∆ίσκος φύτευσης σπόρων φασολιάς. 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                       Εικόνα 4. Φυτά φασολιάς στο 2ο πραγµατικό φύλλο. 

 

2.1.3. Εντοµολογικοί κλωβοί.  

Οι αλευρώδοις εκτρέφονταν σε 

ειδικούς εντοµολογικούς κλωβούς  

διαστάσεων 0,80 x 0,80 x 1,50cm που ήταν 

κατασκευασµένοι από ξύλο και περιµετρικά 

καλυµµένοι µε λεπτή σήτα.  

Σε κάθε κλωβό τοποθετήθηκαν τρία 

µε τέσσερα φυτά µελιτζάνας. Μια φορά την 

εβδοµάδα γινόταν αντικατάσταση των 

παλιότερων φυτών µε νεαρά φυτά.  

    Εικόνα 5. Εντοµολογικός κλωβός. 

 

 

 



2.1.4. Αιθέρια έλαια. 

Στα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν αιθέρια έλαια από τα φυτά 

Geranium sp. (γεράνιο),  Lavandula sp. (λεβάντα) και Μelissa officinalis 

(µελισσόχορτο). Τα αιθέρια έλαια διατηρούνταν στο ψυγείο στους 4 0C στο 

σκοτάδι και µέσα σε σκουρόχρωµα γυάλινα µπουκαλάκια µε αεροστεγές 

σφράγισµα. 

 

2.1.5. Ολφακτόµετρο 
Για την µελέτη της επίδρασης των αιθερίων ελαίων στην συµπεριφορά 

του B. tabaci χρησιµοποιήσαµε ένα ειδικό όργανο, που ονοµάζεται 

ολφακτόµετρο. Το ολφακτόµετρο είναι ένα όργανο που αποτελείται από τον 

κεντρικό βραχίονα, τα δοχεία εξατµίσεως και το δοχείο υποδοχής εντόµων. Ο 

κεντρικός βραχίονας είναι ένας γυάλινος σωλήνας µε 4 οπές  σχήµατος Υ, ο 

οποίος διακλαδίζεται σε δύο υποβραχίονες (υποβραχίονας-1 και 

υποβραχίονας-2 (εικόνα 4-Β,Γ,Ε,Η) οι οποίοι συγκοινωνούν µε δύο γυάλινους 

θαλάµους που ονοµάζονται δοχεία εξατµίσεως (εικόνα 4-Ι). Τα σηµεία επαφής 

του κεντρικού βραχίονα µε τα δοχεία εξατµίσεως είχαν ενσµυριµένες 

επιφάνειες, το οποίο επέτρεπε το ερµητικό σφράγισµα του συνδέσµου µε την 

χρήση ενός ειδικού µηχανισµού µε ελατήριο. Στα δοχεία εξατµίσεως 

τοποθετούνταν τα αιθέρια έλαια και ο µάρτυρας (Paraffine-oil) και οι 

πτητικές ουσίες που εξατµίζονταν µεταφέρονταν µε ρεύµα αέρος από τα 

δοχεία προς τους βραχίονες. Στην οπή εξόδου αέρα υπάρχει ένα γυάλινο 

διάτρητο φίλτρο το οποίο ενώνεται µε τον σωλήνα πολυαιθυλενίου. Το δοχείο 

υποδοχής εντόµων είναι ένας γυάλινος κύλινδρος διαστάσεων 4,5x1cm 

(ωφέλιµος όγκος 3,5cm3 ) που έχει ενσµυριµένη επιφάνεια και σφραγίζει 

ερµητικά µε την χρήση του ειδικού µηχανισµού µε ελατήριο µε το 

ολφακτόµετρο. Πριν την έναρξη κάθε πειράµατος ήταν απαραίτητος ο 

καθαρισµός του ολφακτόµετρου. Αρχικά ξεπλέναµε όλα τα µέρη του 

ολφακτόµετρου µε νερό. Στην συνέχεια τα ξεπλέναµε µε αιθυλική αλκοόλη 

και τα τοποθετούσαµε σε φούρνο στους 85 0C για 30 min. Επιτρέπαµε ένα 



διάστηµα 12h για την επαναφορά της θερµοκρασίας στην θερµοκρασία 

περιβάλλοντος.  
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Εικόνα 6: Μέρη του ολφακτόµετρου. 
  
                  Α) ∆οχείο υποδοχής εντόµων                          ΣΤ) Ειδικός σύνδεσµος 

                      Β) Οπή 4η                                                              Η) Οπή 2η 

                      Γ) Οπή 3η                                                              Θ) Ενσµυριµένες επιφάνειες 

                     ∆) Κεντρικός βραχίονας                                       Ι) ∆οχείο εξατµίσεως 

                     Ε) Οπή 1η 

 
 
 
 
 



 

2.1.6. Όργανα αναρρόφησης των αλευρωδών. 

Α) Απλό όργανο αναρρόφησης των αλευρωδών. 

 Το απλό όργανο αναρρόφησης κατασκευάστηκε στο εργαστήριο για 

την συλλογή των αλευρωδών από τους εντοµολογικούς κλωβούς. Το όργανο 

αυτό αποτελείτε από ένα κυλινδρικό πλαστικό δοχείο µήκους 7cm και 

διαµέτρου 6cm. Ένα σωλήνα πολυαιθυλενίου 30cm, ένα κοµµάτι ειδικής 

λεπτής σήτας 2x2cm και τέλος δύο κίτρινα ΄τιπς΄. Στο καπάκι του δοχείου 

ανοίχτηκαν δύο οπές διαµέτρου 1mm η κάθε µία στις οποίες τοποθετήθηκαν 

τα δύο ΄τιπς΄ (χρησιµοποιείται στις αυτόµατες πιπέττες V=100µl). Στο ένα 

΄τιπ΄ ανοίχτηκε µια οπή 1mm όπου τοποθετήθηκε ο σωλήνας πολυαιθυλενίου, 

αφού πριν στην άκρη του σωλήνα είχε τοποθετηθεί µε κόλλα ειδική σήτα που 

εµποδίζει την αναρρόφηση των αλευρωδών στον σωλήνα πολυαιθυλενίου. Το 

άλλο ΄τιπ΄ ήταν ελεύθερο και αυτό ερχόταν σε επαφή µε το φύλλο του φυτού 

όπου εκτρέφονταν οι αλευρώδοις και µε την αναρρόφηση  συλλέγονταν µέσα 

στο δοχείο. 

 

Β) Ειδικό όργανο αναρρόφησης των αλευρωδών.  
Το ειδικό όργανο αναρρόφησης κατασκευάστηκε στο εργαστήριο µε το 

οποίο γινόταν η συλλογή των αλευρωδών από τους εντοµολογικούς κλωβούς. 

Για την κατασκευή του χρησιµοποιήθηκαν ένας σωλήνας πολυαιθυλενίου 

µήκους 50cm και διαµέτρου 0,5cm, ένα κοµµάτι ειδικής λεπτής σήτας 2x2cm 

και τέλος ένα µπλε ‘τιπ’(χρησιµοποιείτε στις αυτόµατες πιπέττες V=1ml). Στο 

΄τιπ΄ ανοίχτηκε µια οπή 0,5cm όπου τοποθετήθηκε ο σωλήνας 

πολυαιθυλενίου, αφού πριν στην άκρη του σωλήνα είχε τοποθετηθεί µε κόλλα 

η ειδική σήτα. Στο πίσω µέρος του ΄τιπ΄ µπορούσε να τοποθετηθεί το δοχείο 

υποδοχής των εντόµων του ολφακτόµετρου. Το όργανο αυτό επιτρέπει την 

αναρρόφηση των αλευρωδών κατευθείαν στο δοχείο υποδοχής ενώ η ειδική 

σήτα εµποδίζει την αναρρόφηση των αλευρωδών στον σωλήνα 

πολυαιθυλενίου. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 
 
2.2. ΜΕΘ
 
 
2.2.1. ΠΡ
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            Εικόνα 6. Ειδικό όργανο αναρρόφησης των αλευρωδών. 

)∆οχείο υποδοχής εντόµων                        Β)Μπλε ΄τιπ΄ 
            Γ)Σωλήνας πολυαιθυλενίου 

  

Ο∆ΟΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 

ίδραση της ροής του αέρα στην συµπεριφορά

ήθηκε η  επίδραση της ροής του αέρα στην συµπερι

α να προσδιοριστεί η µέγιστη ροή αέρα που δεν θα είχε

ιφορά του B. tabaci. Ένα ενήλικο του B. tabaci τοποθετ

ο αφού είχε τεθεί σε λειτουργία η αντλία αέρα. Οι τ

ελετήθηκαν 485,5/157,2/27,5/13,5 και 0 cc/min. Στ

ου ολφακτόµετρου δεν τοποθετήθηκε καµία ουσία.        
Γ

 του B. 

φορά του 

 επίδραση 

ήθηκε στο 

ιµές ροής 

α δοχεία 



 
2.2.1.2. Επίδραση στην συµπεριφορά του B. tabaci. µετά από την 

έκθεση τους στο CO2. 

Για τον χειρισµό των ενηλίκων του Β. tabaci απαιτείτε νάρκωση µε 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2 ) το οποίο πιθανότητα να έχει επίδραση στην 

συµπεριφορά του εντόµου. Μελετήθηκαν δύο µεθοδολογίες συλλογής και 

τοποθέτησης στο ολφακτόµετρο. 

1) Μέθοδος µε χρήση CO2  

Έγινε συλλογή µε το απλό όργανο αναρρόφησης των αλευρωδών. Για 

την τοποθέτησή τους στο δοχείο υποδοχής έπρεπε να γίνει νάρκωση µε έκθεση 

σε CO2   για 15sec που επέτρεπε τον χειρισµό των εντόµων. 

2) Μέθοδος χωρίς την χρήση CO2  

 Έγινε συλλογή µε το ειδικό όργανο αναρρόφησης των αλευρωδών. Τα 

έντοµα συγκεντρώνονταν για ικανό χρονικό διάστηµα στο κάτω µέρος του 

δοχείου υποδοχής των εντόµων µε ένα απαλό κάθετο χτύπηµα σε σταθερή 

επιφάνεια. Η τοποθέτηση των εντόµων στο δοχείο υποδοχής δεν απαιτούσε 

την έκθεση σε CO2. 

 

 

2.2.1.3. Επίδραση του διαλύτη των αιθέριων ελαίων (Paraffine-

oil) στην συµπεριφορά του B. tabaci. 
 Μελετήθηκε η επίδραση του διαλύτη στην συµπεριφορά του B. tabaci µε 

την µέθοδο του ολφακτόµετρου. Σε κάθε δοχείο εξατµίσεως τοποθετήθηκε ένα 

πλαστικό τρυβλίο Petri 5cm και απορροφητικό χαρτί ίδιας διαµέτρου. Στο 

ένα δοχείο και πάνω στο απορροφητικό χαρτί τοποθετήθηκε ο διαλύτης (1µl 

100% Paraffine-oil) και στο άλλο δοχείο δεν έγινε καµία επέµβαση. Στην 

συνέχεια τοποθετήθηκαν 20 άτοµα αλευρωδών στο δοχείο υποδοχής. 

Παρατηρήσεις γινόταν κάθε 1 ώρα µέχρι το τέλος του πειράµατος όταν όλα 

τα άτοµα του B. tabaci είχαν επιλέξει βραχίονα. 

 

 



 

2.2.1.4. Επίδραση της πυκνότητας του πληθυσµού στην 

συµπεριφορά του B. tabaci. 
Μελετήθηκε η επίδραση της πυκνότητας των αλευρωδών στην 

συµπεριφορά του B. tabaci στο δοχείο υποδοχής των εντόµων. Τοποθετήθηκαν 

20, 30 και 40 άτοµα αλευρωδών στο δοχείο υποδοχής. Στα δοχεία εξατµίσεως 

τοποθετήθηκε  ένα πλαστικό τρυβλίο Petri διαµέτρου 5cm και µέσα σε αυτό 

ένα απορροφητικό χαρτί ίδιας διαµέτρου. Πάνω στο απορροφητικό χαρτί 

γινόταν οι επεµβάσεις. Στο ένα δοχείο γινόταν επέµβαση µε αιθέριο έλαιο 

Melissa officinalis (0,1µl) και στο άλλο το δοχείο γινόταν η επέµβαση µε τον 

µάρτυρα Paraffine-oil (0,1µl). Παρατηρήσεις γινόταν κάθε 1 ώρα καθώς και 

στο τέλος του πειράµατος όταν όλα τα άτοµα του B. tabaci είχαν επιλέξει 

βραχίονα. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
2.2.2. Επίδραση των αιθέριων ελαίων στην συµπεριφορά του 

 B. tabaci µε την µέθοδο του ολφακτόµετρου. 
Σε κάθε δοχείο εξατµίσεως τοποθετούνταν ένα πλαστικό τρυβλίο 

Petri διαµέτρου 5cm και ένα απορροφητικό χαρτί ίδιας διαµέτρου. Θέταµε 

σε λειτουργία την αντλία αέρος µε προκαθορισµένη ροή (13,5 cc/min) και 

επιτρέπαµε δεκάλεπτη (10) λειτουργία ώστε να επιτύχουµε την κυκλοφορία 

των πτητικών ουσιών στο ολφακτόµετρο. 

Με το ειδικό όργανο αναρρόφησης συλλέγονταν είκοσι (20) άτοµα 

αλευρωδών µέσα στο δοχείο υποδοχής από έναν εντοµολογικό κλωβό. Τα 

έντοµα συγκεντρώνονταν για ικανό χρονικό διάστηµα στο κάτω µέρος του 

δοχείου υποδοχής των εντόµων µε ένα απαλό κάθετο χτύπηµα σε σταθερή 

επιφάνεια. Στην συνέχεια οι αλευρώδεις ήταν ελεύθεροι να επιλέξουν τον 

έναν από τους δύο βραχίονες. Στο ένα δοχείο εξατµίσεως τοποθετήθηκε το 

αιθέριο έλαιο ενώ στο άλλο τοποθετήθηκε Paraffine-oil για µάρτυρας. 

Παρατηρήσεις γινόταν κάθε 1 ώρα καθώς και στο τέλος του πειράµατος όταν 

όλα τα άτοµα του B. tabaci είχαν επιλέξει βραχίονα. 

 
Πίνακας 2: Εφαρµογή αιθερίων ελαίων σε απορροφητικό χαρτί (ολφακτόµετρο) και σε 

ειδική ετικέτα µε βαµβάκι (εντοµολογικοί κλωβοί). 
Α) Συγκέντρωση 

διαλύµατος (%). 

Β) Ποσότητα που  

εφαρµόστηκε (µl). 

Γ) Συνολική ποσότητα 

αιθερίων ελαίων (µl). 

1 1 0,01 

1 5 0,05 

10 1 0,1 

10 5 0,5 

 

Α=Συγκέντρωση διαλύµατος αιθερίου ελαίου σε Paraffine-oil. 

B=Ποσότητα διαλύµατος αιθερίου ελαίου στις συγκεντρώσεις που τοποθετήθηκαν στο 

απορροφητικό χαρτί (ολφακτόµετρο) και σε ειδικές ετικέτες µε βαµβάκι (εντοµολογικοί 

κλωβοί). 



Γ=Συνολική ποσότητα αιθερίου ελαίου που εφαρµόστηκε στο ολφακτόµετρο και στους 

εντοµολογικούς κλωβούς. 

 

2.2.3 Επίδραση αιθερίων ελαίων στη συµπεριφορά του 

B. tabaci µε την µέθοδο των εντοµολογικών κλωβών. 

 
Σε έναν εντοµολογικό κλωβό εκτροφής αλευρωδών τοποθετήθηκαν 

δύο (2) φυτά φασολιού µε 2 πραγµατικά φύλλα. Στο ένα φυτό φασολιάς 

γινόταν επέµβαση µε αιθέριο έλαιο σε ειδικές ετικέτες από βαµβάκι που ήταν 

τοποθετηµένες πάνω στο φυτό. Για τον µάρτυρα γινόταν επέµβαση µε 

Paraffine-oil πάνω στην ετικέτα στο άλλο φυτό φασολιάς. Οι επεµβάσεις 

γινόταν µε τα αιθέρια έλαια Geranium sp  (γεράνιο),  Lavandula sp. (λεβάντα) 

και Μelissa officinalis (µελισσόχορτο) και οι ποσότητες που χρησιµοποιήθηκαν 

δίνονται στον Πίνακα 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                      
 
                               Εικόνα 7. Φυτά φασολιού µε τις ειδικές ετικέτες από βαµβάκι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                     Εικόνα 8. Επέµβαση αιθερίου ελαίου σε φυτό φασολιού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Φυτό 

φασολιού µε 
την ειδική 
ετικέτα 

 
 
 
 

                               Εικόνα 9. Φυτά φασολιού µε επέµβαση σε εντοµολογικό κλωβό. 
 
 

2.2.4. Στατιστική ανάλυση. 
 

Για τα αποτελέσµατα των πειραµάτων χρησιµοποιήθηκε  το στατιστικό 

τεστ G το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισµό της ετερογένιας σε πειράµατα µε  

πολλές επαναλήψεις  [46, 47]. 

 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
3.1. Προκαταρτικά πειράµατα 
 
 
3.1.1. Eπίδραση της ροής του αέρα στην συµπεριφορά του  

B. tabaci. 
Κατά την µελέτη της ροής αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι για τις 

τιµές 27,54/157,23 και 485,51cc/min το έντοµο δεν έδειξε καµία 

δραστηριότητα. Αντίθετα όταν η ροή του αέρα ήταν στο 13,5cc/min οι 

αλευρώδεις κινούνταν όπως και στη ροή 0 cc/min. Μόνο η ροή 13,5cc/min 

δεν επιρέασε την συµπεριφορά του B. tabaci. 

 

 
3.1.2.  Επίδρασης στην συµπεριφορά του B. tabaci. από την 

έκθεση τους στο CO2. 
1) Αποτελέσµατα από την έκθεση των αλευρωδών στο CO2 . 

Μετά την έκθεση των αλευρωδών στο CO2 παρατηρήθηκε ότι στον 

σωλήνα υποδοχής οι αλευρώδεις παρέµειναν ναρκωµένοι και ακίνητοι για 

χρονικό διάστηµα 4h. 

2) Αποτελέσµατα των αλευρωδών χωρίς την έκθεσή τους στο CO2 . 

 Οι αλευρώδεις µέσα στο δοχείο υποδοχής ήτανε δραστήριοι και µέσα 

σε χρονικό διάστηµα 4h είχαν επιλέξει τον ένα από τους δύο βραχίονες. 
  

Η έκθεση σε CO2 επίδρασε σηµαντικά στην συµπεριφορά του B. tabaci 

καθώς το δοχείο υποδοχής είναι πολύ µικρού όγκου και µε κακό αερισµό που 

δεν επέτρεπε την επαναδραστηριοποίηση των εντόµων. 

 

 



3.1.3. Επίδραση του διαλύτη των αιθερίων ελαίων Paraffine-oil 
στην συµπεριφορά του B. tabaci. 
 

Τα αποτελέσµατα που από την µελέτη της επίδρασης του διαλύτη των 

αιθερίων ελαίων (Paraffine-oil) φαίνονται στην εικόνα 9. 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5

Χρόνος (h)

Π
οσ

οσ
τό

 ε
π
ιλ
ογ
ής

Κενό
Paraffine-oil
∆οχείο υποδοχής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Εικόνα 9. Αποτελέσµατα της επίδρασης του διαλύτη των αιθερίων ελαίων  
                              (Paraffine-oil) στην συµπεριφορά του B. tabaci. 
 
 

Από την Εικόνα 9 παρατηρείται ότι δεν υπάρχει καµία διαφοροποίηση 

µεταξύ του Paraffine-oil και του µάρτυρα (κενό) καθόλη την διεξαγωγή των 

πειραµάτων. Παρατηρείτε ότι στην πρώτη ώρα οι αλευρώδεις παρέµειναν στο 

δοχείο υποδοχής. Μετά από διάστηµα 2 και 3 ωρών διαπιστώνετε ότι η 

επιλογή των αλευρωδών ανάµεσα στο κενό και το Paraffine-oil είναι ισάριθµα 

κατανεµηµένη. Στην 4h όπου ολοκληρώνεται το πείραµα η επιλογή ανάµεσα 

στο κενό και το Paraffine-oil είναι 50-50. Ο διαλύτης των αιθερίων ελαίων το 

Paraffine-oil δεν είχε καµία επίδραση στην συµπεριφορά του B. tabaci και 

χρησιµοποιήθηκε ως µάρτυρας για όλα τα πειράµατα. 

 
 

 



3.1.4. Επίδραση της πυκνότητας του πληθυσµού στην 

συµπεριφορά του B. tabaci. 

Τα αποτελέσµατα από την µελέτη της επίδρασης της πυκνότητας του 

πληθυσµού για 20/30 και 40 άτοµα αλευρωδών δίνονται στην Εικόνα 10. 
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       Γ) 
 
Εικόνα 10. Αποτελέσµατα της πυκνότητας του πληθυσµού στην συµπεριφορά του B. 

tabaci. 

Α= 20 άτοµα αλευρωδών στο δοχείο υποδοχής των εντόµων. 
Β= 30 άτοµα αλευρωδών στο δοχείο υποδοχής των εντόµων. 
Γ= 40 άτοµα αλευρωδών στο δοχείο υποδοχής των εντόµων. 

 
Από τα διάγραµµα Β και Γ , για 30 και 40 ατόµων αλευρωδών στο 

δοχείο υποδοχής των εντόµων αντίστοιχα παρατηρούµε ότι υπήρχε 

υπερδραστηριότητα των αλευρωδών και ένα µεγάλο ποσοστό (50%) επέλεξε 



ένα από τους δύο βραχίονες σε διάστηµα µικρότερο από 1 ώρα. Η γρήγορη 

διαφυγή των εντόµων από το δοχείο υποδοχής οφείλεται στην υψηλή 

πυκνότητα διότι το φαινόµενο αυτό δεν παρατηρείται όταν τα άτοµα στο 

δοχείο υποδοχής ήταν 20. Η εκβιασµένη επιλογή βραχίονα λόγω υψηλής 

πυκνότητας πληθυσµού δεν είναι επιθυµητή και αυξάνει την 

παραλλακτικότητα στα αποτελέσµατα. Για το συγκεκριµένο σύστηµα 

ολφακτόµετρου τα 20 άτοµα αλευρωδών ανά επανάληψη είναι ο µέγιστος 

αριθµός εντόµων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3. Αποτελέσµατα από την µελέτη της επίδρασης των 
αιθερίων ελαίων στην συµπεριφορά του B. tabaci µε την 

µέθοδο του ολφακτόµετρου. 
 
3.3.1. Αιθέριο έλαιο Melissa officinalis 
 
Τα αποτελέσµατα από την µελέτης της επίδρασης του αιθερίου ελαίου Melissa 
officinalis φαίνονται στον Πίνακα 3 και την Εικόνα 11. 
 
Πίνακας 3. Επίδραση του αιθερίου ελαίου Melissa στον B. tabaci σε πειράµατα επιλογής 

µε ολφακτόµετρο τύπου Υ. 
Στις στήλες Melissa και Μάρτυρα αναγράφονται ο συνολικός αριθµός του B. 
tabaci που καταγράφηκαν σε κάθε βραχίονα από όλες τις επαναλήψεις (n=4) και 
για τις αντίστοιχες επεµβάσεις. Τα αποτελέσµατα από το στατιστικό τεστ G 
αναγράφονται στις στήλες G και Ετερογένια (p= πιθανότητα, β.ε.= βαθµοί 
ελευθερίας). 

Επεµβάσεις 
(µl) Melissa Μάρτυρας G p 

(β.ε.=1) Ετερογένια p 
(β.ε.=3) 

0,01 55 17 21,1 >0,01 3,33 ns 
0,05 61 18 24,7 >0,01 0,14 ns 
0,10 51 25 9,1 >0,01 0,26 ns 
0,50 56 44 1,5 ns 0,11 ns 
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            Εικόνα 11. Αποτελέσµατα από πειράµατα επιλογής  σε ολφακ
    για το αιθέριο έλαιο Melissa officinalis. 
                                  Ράβδοι που σηµειώνονται µε * παρουσιάζουν σηµα

(p<0,05).  
                                  

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 3 και την Εικόνα 11  παρατ

επεµβάσεις 0,01-0,05 και 0,1µl παρουσιάζεται σηµαντικ

µεταξύ των επεµβάσεων της Melissa και του µάρτυρα. Το 
              
*

*

τόµετρο τύπου Υ 

ντική διαφοροποίηση 

ηρούµε ότι για τις 

ή διαφοροποίηση 

ποσοστό επιλογής 



για το αιθέριο έλαιο κυµαίνεται µεταξύ 65 και 75%. Το Melissa officinalis ήταν 

ιδιαίτερα ελκυστικό για τον B. tabaci τις επεµβάσεις αυτές. Για την επέµβαση  

0,5µl δεν παρουσιάζεται σηµαντική διαφοροποίηση.  

 
3.3.2. Αιθέριο έλαιο Lavandula sp 
 
Τα αποτελέσµατα από την µελέτης της επίδρασης του αιθέριου ελαίου 
Lavandula sp φαίνονται στον Πίνακα 4 και την  Εικόνα 12. 
 
Πίνακας 4. Επίδραση του αιθερίου ελαίου  Lavandula sp. στον B. tabaci σε πειράµατα 

επιλογής µε ολφακτόµετρο τύπου Υ. 
Στις στήλες Lavandula sp. και Μάρτυρα αναγράφονται ο συνολικός αριθµός του  
B. tabaci που καταγράφηκαν σε κάθε βραχίονα από όλες τις επαναλήψεις (n=4) 
και για τις αντίστοιχες επεµβάσεις. Τα αποτελέσµατα από το στατιστικό τεστ G 
αναγράφονται στις στήλες G και Ετερογένια (p= πιθανότητα, β.ε.= βαθµοί 
ελευθερίας). 

Επεµβάσεις 
(µl) Lavandula  Μάρτυρας G p 

(β.ε.=1) Ετερογένια p 
(β.ε.=3) 

0,01 38 46 0,7 ns 1,02 ns 
0,05 52 24 10,5 >0,01 0,79 ns 
0,10 63 31 11,1 >0,01 4,03 ns 
0,50 69 30 15,7 >0,01 2,05 ns 
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           Εικόνα 12. Αποτελέσµατα από πειράµατα επιλογής  σε ολφακτόµετρο τύπου Υ 
   για το αιθέριο έλαιο Lavandula sp. 
                                  Ράβδοι που σηµειώνονται µε * παρουσιάζουν σηµαντική διαφοροποίηση 

(p<0,05). 
 

Από τον Πίνακα 4 και την Εικόνα 12 παρατηρούµε ότι για τις 

επεµβάσεις 0,01-0,05 και 0,1µl παρουσιάζεται σηµαντική διαφοροποίηση 

µεταξύ των επεµβάσεων της Lavandula και του µάρτυρα. Το ποσοστό επιλογής 



για το αιθέριο έλαιο παραµένει σταθερά και για τις 3 επεµβάσεις στο 75%. 

Ωστόσο για την µικρότερη επέµβαση (0,01µl) δεν παρουσιάζεται σηµαντική 

διαφοροποίηση και το ποσοστό του αιθερίου ελαίου σε σχέση µε το µάρτυρα 

είναι 45%. Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα το αιθέριο έλαιο από το 

Lavandula sp. ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό για τον B. tabaci στις υψηλότερες 

επεµβάσεις. 

 
3.3.3. Αιθέριο έλαιο Geranium sp 
Τα αποτελέσµατα από την µελέτης της επίδρασης του αιθέριου ελαίου 
Geranium sp φαίνονται στον Πίνακα 5 και την Εικόνα ο γράφηµα 4. 
 
Πίνακας 5. Επίδραση του αιθερίου ελαίου Geranium στον B. tabaci  σε  πειράµατα 

επιλογής µε ολφακτόµετρο τύπου Υ. 
Στις στήλες Geranium και Μάρτυρα αναγράφονται ο συνολικός αριθµός του   
B. tabaci που καταγράφηκαν σε κάθε βραχίονα από όλες τις επαναλήψεις (n=4) 
και για τις αντίστοιχες επεµβάσεις. Τα αποτελέσµατα από το στατιστικό τεστ G 
αναγράφονται στις στήλες G και Ετερογένια (p= πιθανότητα, β.ε.= βαθµοί 
ελευθερίας). 

Επεµβάσεις 

(µl) 
Geranium Μάρτυρας G 

p 
(β.ε.=1) Ετερογένια 

p 
(β.ε.=3) 

0,01 37 31 0,5 ns 4,98 ns 
0,05 50 51 0,0 ns 9,76 ns 
0,1 7 15 ----- ---- ---- ---- 
0,5 18 18 ----- ---- ---- ---- 
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            Εικόνα 13. Αποτελέσµατα από πειράµατα επιλογής  σε ολφακτόµετρο τύπου 

                  Υ για το αιθέριο έλαιο Geranium sp.  
    Ράβδοι που σηµειώνονται µε * παρουσιάζουν σηµαντική διαφοροποίηση                 
   (p<0,05).          



 Για τις επεµβάσεις 0,01 και 0,05 µl δεν παρατηρήθηκε σηµαντική 

διαφοροποίηση µεταξύ του αιθερίου ελαίου από Geranium sp και του 

µάρτυρα. Για τις επεµβάσεις 0,1 και 0,5 παρατηρήθηκε ισχυρή απωθητική 

δράση αφού τα άτοµα του αλευρώδη δεν µπόρεσαν να εγκαταλείψουν το 

δοχείο υποδοχής των εντόµων.  

 
3.4. Αποτελέσµατα της µελέτης της επίδρασης των 

αιθέριων ελαίων στην συµπεριφορά του B. tabaci µε την 
µέθοδο των εντοµολογικών κλωβών. 

 
3.4.1. Αιθέριο έλαιο  Melissa officinalis 
Τα αποτελέσµατα από την µελέτης της επίδρασης του αιθερίου ελαίου Melissa 
officinalis φαίνονται στον Πίνακα 6 και την Εικόνα 14. 
 
Πίνακας 6. Επίδραση του αιθέριου ελαίου Melissa στον B. tabaci σε πειράµατα επιλογής 

µε την µέθοδο των εντοµολογικών κλωβών. 
Στις στήλες Melissa και Μάρτυρα αναγράφονται ο συνολικός αριθµός του B. 
tabaci που καταγράφηκαν σε κάθε βραχίονα από όλες τις επαναλήψεις (n=4) και 
για τις αντίστοιχες επεµβάσεις. Τα αποτελέσµατα από το στατιστικό τεστ G 
αναγράφονται στις στήλες G και Ετερογένια (p= πιθανότητα, β.ε.= βαθµοί 
ελευθερίας). 

Επεµβάσεις 
(µl) Melissa Μάρτυρας G p 

(β.ε.=1) Ετερογένια p 
(β.ε.=3) 

0,01 359 123 120,6 >0,01 11,71 >0,01 
0,05 1103 709 86,3 >0,01 6,82 ns 
0,1 946 485 151,1 >0,01 9,08 ns 
0,5 1050 635 103,2 >0,01 21,09 >0,01 
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          Εικόνα 14. Αποτελέσµατα από πειράµατα επιλογής  σε εντοµολογικούς κλωβούς 
                              για το αιθέριο έλαιο Melissa officinalis.  
                              Ράβδοι που σηµειώνονται  µε * παρουσιάζουν σηµαντική διαφοροποίηση 
                              (p<0,05).   



 Η επίδραση του αιθερίου ελαίου από Melissa officinalis παρουσιάζει 

σηµαντική διαφοροποίηση σε όλες τις επεµβάσεις σε σχέση µε τον µάρτυρα. 

Αναλυτικότερα στις επεµβάσεις 0,05 και 0,1µl το ποσοστό επιλογής 

κυµαίνεται στο 60 µε 65%. Ωστόσο και στις άλλες δύο επεµβάσεις 0,01 και 

0,5µl το ποσοστό προτίµησης είναι ιδιαίτερα υψηλό 75% και 65% αντίστοιχα, 

όµως η υψηλή ετερογένια που παρουσιάζεται δεν µας επιτρέπει να βγάλουµε 

ασφαλή συµπεράσµατα. Η ετερογένια που παρατηρήθηκε µεταξύ των 

επεµβάσεων πιθανόν να οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες καθώς οι 

µετρήσεις γινόταν σε διαφορετικές ηµέρες. 

 

 

3.4.2. Αιθέριο έλαιο Lavandula sp 
 
Τα αποτελέσµατα από την µελέτης της επίδρασης του αιθέριου ελαίου 
Lavandula sp φαίνονται στον Πίνακα 7 και την Εικόνα 15. 
 
Πίνακας 6. Επίδραση του αιθερίου ελαίου Lavandula sp στον B. tabaci σε πειράµατα 

επιλογής µε την µέθοδο των εντοµολογικών κλωβών. 
Στις στήλες Lavandula sp. και Μάρτυρα αναγράφονται ο συνολικός αριθµός του  
B. tabaci που καταγράφηκαν σε κάθε βραχίονα από όλες τις επαναλήψεις (n=4) 
και για τις αντίστοιχες επεµβάσεις. Τα αποτελέσµατα από το στατιστικό τεστ G 
αναγράφονται στις στήλες G και Ετερογένια (p= πιθανότητα, β.ε.= βαθµοί 
ελευθερίας). 
 

Επεµβάσεις 
(µl) Lavandula Μάρτυρας G p 

(β.ε.=1) Ετερογένια p 
(β.ε.=3) 

0,01 528 312 56,1 >0,01 4,94 ns 
0,05 133 123 0,6 ns 4,25 ns 
0,1 81 63 2,2 ns 4,99 ns 
0,5 659 298 139,6 >0,01 9,15 >0,05 
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Εικόνα 15. Αποτελέσµατα από πειράµατα
                                   για το αιθέριο έλαιο Lavandula
                                  Ράβδοι που σηµειώνονται µε * 

(p<0,05). 
 
 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 6 και τη

µεγαλύτερο ποσοστό προτίµησης των αλευ

για την επέµβαση 0,5µl (70%). Ωστόσο για

των αλευρωδών παρουσίασε υψηλή ετερ

βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα. Για τ

προτίµησης είναι 65% και παρουσίασε  σηµ

επεµβάσεις 0,05 και 0,01µl δεν παρατηρήθ

συνολική εικόνα για το αιθέριο έλαιο α

εντοµολογικούς κλωβούς παρουσίασε µια

µια ισχυρή επίδραση στα άτοµα του B. taba

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 100%

ς

 επιλογής  σε εντοµολογικούς κλωβούς 
 sp.  
παρουσιάζουν σηµαντική διαφοροποίηση   

ν Εικόνα 15 διαπιστώνεται ότι το 

ρωδών στην λεβάντα παρατηρείται  

 την επέµβαση αυτή ο πληθυσµός 

ογένια που δεν µας επιτρέπει να 

ην  επέµβαση 0,01µl το ποσοστό 

αντική διαφοροποίηση ενώ για τις 

ηκε σηµαντική διαφοροποίηση. Η 

πό Lavandula sp σε πειράµατα σε 

 µικτή εικόνα και δεν διαφαίνεται 

ci. 



3.4.3. Αιθέριο έλαιο Geranium sp. 
 
Τα αποτελέσµατα από την µελέτης της επίδρασης του αιθέριου ελαίου 
Geranium sp. φαίνονται στον Πίνακα 8 και την Εικόνα 16.  
 
Πίνακας 7. Επίδραση του αιθερίου ελαίου Geranium στον B. tabaci σε πειράµατα επιλογής 

µε την µέθοδο των εντοµολογικών κλωβών. 
Στις στήλες Geranium και Μάρτυρα αναγράφονται ο συνολικός αριθµός του   
B. tabaci που καταγράφηκαν σε κάθε βραχίονα από όλες τις επαναλήψεις (n=4) 
και για τις αντίστοιχες επεµβάσεις. Τα αποτελέσµατα από το στατιστικό τεστ G 
αναγράφονται στις στήλες G και Ετερογένια (p= πιθανότητα, β.ε.= βαθµοί 
ελευθερίας). 

Επεµβάσεις 
(µl) Geranium Μάρτυρας G p 

(β.ε.=1) Ετερογένια p 
(β.ε.=3) 

0,01 835 571 49,8 >0,01 32,73 >0,01 
0,05 933 620 63,5 >0,01 53,47 >0,01 
0,1 1116 760 67,9 >0,01 6,13 ns 
0,5 1297 815 110,4 >0,05 7,94 >0,05 
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 Εικόνα 16. Αποτελέσµατα από πειράµατα επιλογής  σε εντοµολογικούς κλωβούς  
    για το αιθέριο έλαιο Geranium sp 
    Ράβδοι που σηµειώνονται µε * παρουσιάζουν σηµαντική  

διαφοροποίηση              
    (p<0,05).                     
                                              

Όλα τα αποτελέσµατα παρουσίασαν σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ 

του αιθέριου ελαίου από  Geranium sp και τον µάρτυρα.  Όµως για τις 

επεµβάσεις 0,01/0,05 και 0,5µl παρατηρήθηκε υψηλή ετερογένια που δεν µας 

επιτρέπει να βγάλουµε ασφαλή συµπεράσµατα. Το αιθέριο έλαιο από 

Geranium sp σε πειράµατα σε εντοµολογικούς κλωβούς έδειξε σταθερή µέτρια 

ελκυστικότητα (60%) σε όλες τις επεµβάσεις. 



Κεφάλαιο 4ο 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
4.1 Συµπεράσµατα προκαταρκτικών πειραµάτων. 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι η επιθυµητή  ροή του αέρα είναι η 13,5cc/min καθώς  

δεν παρεµποδίζονταν η δραστηριότητα των αλευρωδών σε αντίθεση µε τις 

άλλες υψηλότερες τιµές ροής. Για αυτό το λόγο η ροή αυτή επιλέχτηκε για την 

διεξαγωγή όλων των πειραµάτων. 

∆ιαπιστώθηκε ισχυρά αρνητική επίδραση στην συµπεριφορά του B. 

tabaci κατά την έκθεση τους στο CO2.  Για αυτό το λόγο σε όλα τα πειράµατα 

γινόταν χειρισµοί των εντόµων χωρίς την χρήση CO2. 

Η πιθανή σύγχυση των εντόµων λόγο της υψηλής πυκνότητας 

πληθυσµού όταν στον µικρό χώρο του δοχείου υποδοχής τοποθετήθηκαν 30 ή 

40 άτοµα αλευρωδών θεωρήθηκε σαν παράγοντας παραλλακτικότητας των 

αποτελεσµάτων. Για τον λόγο αυτό σε όλα τα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν 

20 άτοµα ανά επανάληψη. 

 Επιπλέον θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το Paraffine-oil που ήταν και ο 

διαλύτης των αιθέριων ελαίων αποδείχθηκε ότι δεν είχε καµία επίδραση στην 

συµπεριφορά του B. tabaci και για αυτό το λόγο χρησιµοποιήθηκε ως 

µάρτυρας σε όλα τα πειράµατα επιλογής.  

 
 
4.2. Συµπεράσµατα από την µελέτη της επίδρασης των αιθέριων 

ελαίων στην συµπεριφορά του B. tabaci. 
 

Από τα αποτελέσµατα της µελέτη για την επίδραση των αιθέριων 

ελαίων στην συµπεριφορά του B. tabaci µε τις µεθόδους που αναφέρθηκαν 

(παρ. 2.2.2. και 2.2.3.) διαπιστώθηκε  ότι εκείνο που παρουσιάζει το  

µεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το Melissa officinalis.  Οι αλευρώδεις έδειξαν µια 

ισχυρή προτίµηση της τάξεως του 75% για αυτό το αιθέριο έλαιο .  Ιδιαίτερα 

σηµαντικό ήταν η χαµηλή  ετερογένια που παρατηρήθηκε στην στατιστική 



ανάλυση. Τα αποτελέσµατα από τα πειράµατα µε την µέθοδο των 

εντοµολογικών κλωβών επιβεβαιώνουν την  ισχυρά ελκυστική δράση του 

Melissa officinalis. Πρέπει να επισηµανθεί ότι στους εντοµολογικούς κλωβούς 

έχουµε την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων που αυξάνουν την 

παραλλακτικότητα.  

Για το αιθέριο έλαιο Lavandula sp. σε πειράµατα στο ολφακτόµετρο το 

ποσοστό προτίµησης κυµαίνονταν στο 70% και η ετερογένια που 

παρατηρήθηκε ήταν χαµηλή. Αντίθετα στους εντοµολογικούς κλωβούς το 

ποσοστό προτίµησης κυµαίνονταν πάλι στο 60-65% αλλά αυτή την φορά 

παρατηρήθηκε υψηλή ετερογένια. Το αιθέριο έλαιο από Lavandula sp. δεν 

έδειξε σταθερή ισχυρή ελκυστικότητα κάτω από τις συνθήκες θερµοκηπίου. 

Τέλος το αιθέριο έλαιο από Geranium sp  έδειξε ισχυρή απωθητική 

δράση στις υψηλότερες επεµβάσεις που δοκιµάστηκαν στο ολφακτόµετρο. Σε 

πειράµατα στους εντοµολογικούς κλωβούς έδειξε µια µέτρια ελκυστικότητα 

(60%) που όµως συνοδευόταν από υψηλή ετερογένια. Το αιθέριο έλαιο από 

Geranium sp δεν είχε σηµαντική επίδραση στην συµπεριφορά του B. tabaci.  

Από τα 3 αιθέρια έλαια µόνο το Melissa officinalis έδειξε µια σταθερή 

και ισχυρή ελκυστικότητα και στα δύο πειράµατα που διεξάχθηκαν. Όπως 

διαφάνηκε ο συνδιασµός και των δύο µεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν 

(εργαστήριο και στο θερµοκήπιο) είναι απαραίτητος στην µελέτη των 

αιθερίων ελαίων για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. Για παράδειγµα 

το αιθέριο έλαιο από Lavandula sp έδειξε ισχυρή ελκυστικότητα στο 

εργαστήριο αλλά όχι στο ύπαιθρο. 

Η διερεύνηση της δράσης των διάφορων ουσιών, όπως του ισχυρού 

ελκυστικού Melissa officinalis συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη νέων 

µεθοδολογιών για την αντιµετώπιση του B. tabaci. Έτσι πολύ πιθανόν το 

Melissa officinalis και άλλες ελκυστικές ουσίες που θα µελετηθούν να 

επιτρέπουν στο µέλλον την έγκαιρη και ακριβή εκτίµηση ενός πληθυσµού B. 

tabaci στα θερµοκήπια. 
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