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ΘΕΜΑ : Υπενθύμιση της  παρουσίας στην Ελλάδα του επιβλαβούς οργανισμού Aleurocanthus  
                spiniferus (Quaintance) (Homoptera: Aleyrodidae)

ΣΧΕΤ. : α)  το οικ. 3859/30-3-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
               β)  το 3781/23-4-2018  έγγραφο της Υπηρεσίας μας

                

Σε συνέχεια των  παραπάνω σχετικών ενημερωτικών εγγράφων μας, θα θέλαμε να σας 

υπενθυμίσουμε   την επιβεβαιωμένη παρουσία στην χώρα του επιβλαβούς οργανισμού Aleurocanthus 

spiniferus (Quaintance). 

Ο επιβλαβής οργανισμός Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) (Hemiptera: Aleyrodidae) που 

εντοπίστηκε ονομάζεται και μαύρος ακανθώδης αλευρώδης .

Το Aleurocanthus spiniferus προέρχεται από τη Νοτιοανατολική Ασία και έχει εξαπλωθεί και σε 

πολλές περιοχές της Αφρικής και της Ωκεανίας. Το συγκεκριμένο είδος βρέθηκε στην Ευρώπη για πρώτη 

φορά στην Ιταλία το 2008 και έκτοτε εντοπίστηκε τόσο στην Κροατία όσο και στο Μαυροβούνιο. 

Στην Ελλάδα βρέθηκε για πρώτη φορά το 2016 στην περιοχή της Κέρκυρας, όπου 

παρατηρήθηκε εκτεταμένη προσβολή σε εσπεριδοειδή, αμπέλια και τριανταφυλλιές και το 2017 στην 

πόλη της Ηγουμενίτσας. Το 2019 βρέθηκε σε εσπεριδοειδή, αμπέλι και τριανταφυλλιά στην Άρτα και 

σε εσπεριδοειδή και αμπέλι στην Αιτωλοακαρνανία.

 Κύριοι ξενιστές του A. spiniferus είναι τα εσπεριδοειδή αλλά το έντομο αναπτύσσεται και σε άλλα 

είδη με οικονομική αξία όπως είναι το αμπέλι (Vitis vinifera), η γουάβα (Psidium guajava), η αχλαδιά 

(Pyrus spp.), ο λωτός (Diospyros kaki) και άλλα είδη καλλιεργούμενων και καλλωπιστικών φυτών.
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Το έντομο εναποθέτει τα αυγά του στην κάτω επιφάνεια των φύλων σε χαρακτηριστική 

σπειροειδή διάταξη, είναι επιμήκη-οβάλ έως νεφροειδούς σχήματος με μήκος 0.2 mm και έχουν κιτρινωπό 

χρωματισμό στην αρχή που μετατρέπεται στην συνέχεια σε σκούρο καφέ και τελικά μαύρο (εικόνα 1).

Εικόνα 1 
                                                              

Οι νεαρές προνύμφες που προκύπτουν είναι μαύρου χρώματος, πεπλατυσμένες και έχουν πόδια . 

Στην συνέχεια χάνουν τα πόδια τους, αποκτούν οβάλ σχήμα και προσηλώνονται στο συγκεκριμένο 

σημείο και οι οποίες τρέφονται με τους χυμούς των φύλλων (εικόνα 2).

Εικόνα 2 

Τα ενήλικα έντομα έχουν μήκος από 1,35 έως 1,7 mm περίπου . Το χρώμα τους είναι ένα 

μεταλλικό γκρι-μπλε χρώμα το οποίο είναι το χρώμα των πτερύγων τους τα οποία καλύπτουν το 
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μεγαλύτερο μέρος του σώματός τους. Οι οφθαλμοί του εντόμου είναι κοκκινωπού-καφέ χρώματος ενώ 

οι κεραίες και τα πόδια είναι λευκά με ανοιχτού κίτρινου χρώματος σημάδια τα οποία τρέφονται με τους 

χυμούς των φύλλων. (εικόνα 3)

Εικόνα 3 

Τα ενήλικα μπορούν να διασπαρούν από μόνα τους πετώντας σε κοντινές αποστάσεις. Η διασπορά 

των εντόμων σε μεγαλύτερες αποστάσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω προσβεβλημένων 

δενδρυλλίων που προορίζονται για φύτευση ή προσβεβλημένων τμημάτων φυτών που προορίζονται για 

άλλες χρήσεις. Τέτοιο υλικό μπορεί να έχει αυγά ή/και προνύμφες των εντόμων.

Τα έντομα δημιουργούν σε περίπτωση έντονων προσβολών πολυπληθείς αποικίες προνυμφών στην 

κάτω επιφάνεια των φύλλων (εικόνα 4). 

Εικόνα 4 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60ae16e3e910c255f984d031 στις 26/05/21 12:56

Τα ενήλικα βρίσκονται και αυτά στις ίδιες θέσεις και σε περίπτωση που ενοχληθούν κινούνται έντονα 

πετώντας. Η προσβολή στα φύλλα δημιουργεί κηλίδες μελιτωμάτων όπου στη συνέχεια αναπτύσσεται 

έντονη καπνιά (εικόνα 5).

Εικόνα 5 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το παθογόνο μεταδίδεται με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό θα 

πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού όπως ανθαγορές, 

φυτώρια, garden center, παραγωγοί, καταστήματα εμπορίας φυτ/κών προϊόντων καθώς και οι 

Δήμοι  μαζί με τους απλούς πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διακινούν δενδρύλλια, 

τμήματα φυτών, καλλωπιστικά φυτά κλπ από περιοχές  που έχει εντοπιστεί το παθογόνο και να 

πραγματοποιούν μακροσκοπικούς ελέγχους σε φυτά ξενιστές του παθογόνου  A. spiniferus.    

Επειδή όμως ο αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης ενός παθογόνου καραντίνας 

αποτελεί η πρόληψη με σκοπό να μην εισαχθεί σε μία περιοχή, θα θέλαμε να τονίσουμε εκ νέου ότι 

απαιτείται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η εφαρμογή όλων όσων αναφέρονται παραπάνω για 

την διακίνηση πολ/κού υλικού καθώς και η ΑΜΕΣΗ ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για όποια ύποπτη 

προσβολή εντοπιστεί .

Επιπλέον σας επισυνάπτουμε το ενημερωτικό φυλλάδιο του τμήματος Φυτουγειονομικού 

Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παρακαλούμε για την ανάρτησή του 

σε εμφανές σημείο για ενημέρωση των πολιτών.

           

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
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