ΓΙΥΣΤ ΠΡΟΣΑΙΑ TUTA ABSOLUTA

Η Tuta absoluta είλαη έληνκν πνπ πξνζβάιιεη ηελ ηνκάηα ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Ννηίνπ
Ακεξηθήο από ην 1970. Πξόζθαηα, ε Tuta absoluta εληνπίζζεθε θαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο
Επξώπεο θαη εηδηθόηεξα ζην λόην πξνθαιώληαο ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ην κέιινλ ηεο
παξαγσγήο ηνκάηαο ζηε δώλε ηεο Μεζνγείνπ. Η παξνπζία ηεο Tuta absoluta αλαθέξζεθε γηα
πξώηε θνξά ζην ηέινο ηνπ 2006 ζε ηνκαηνθαιιηέξγεηεο ζηελ Ιζπαλία. Τν 2008, ε Tuta
absoluta εληνπίζζεθε ζε αξθεηέο πεξηνρέο ζηε Γαιιία, Αιγεξία θαη Μαξόθν. Τν 2009 ην
έληνκν απηό αλαθέξεηαη επηζήκσο ζηε Γαιιία, Ιηαιία, Τπλεζία θαη Μάιηα. Εμαπιώλεηαη
ηαρύηαηα ζε όιε ηε δώλε ηεο Μεζνγείνπ. Τν έληνκν απηό αλαπηύζζεηαη πνιύ γξήγνξα ζε
επλντθέο αγξν-νηθνινγηθέο ζπλζήθεο. Επηπιένλ, αθ'ήο ζηηγκήο εγθαηαζηαζεί, ν έιεγρόο ηνπ
θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δύζθνινο
Βιολογία
Τα ελήιηθα έληνκα έρνπλ κήθνο 5-7 ρηιηνζηά κε άλνηγκα πηεξπγίσλ 8-10 ρηι. Τα ελήιηθα
δηαζέηνπλ δηαγλσζηηθέο λεκαηνεηδείο θεξαίεο (θεξαίεο ζε ζρήκα ράλδξαο). Τα ζειπθά ελήιηθα
γελλνύλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 250 απγά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Τα απγά είλαη Μηθξά
θπιηλδξηθά, ππόιεπθα έσο θίηξηλα κήθνπο 0,35 ρηι. Τα απγά ηεο Tuta absoluta βξίζθνληαη
ζπλήζσο ζηελ θάησ πιεπξά ησλ θύιισλ ή ησλ βιαζηώλ. Η εθθόιαςε γίλεηαη 4-6 εκέξεο
κεηά ηε γέλλεζε ηνπο. Οη πξνλύκθεο έρνπλ ππόιεπθν ρξώκα κε ραξαθηεξηζηηθό καύξν
θεθάιη. Τέζζεξηο είλαη νη πξνλπκθηθέο θάζεηο. Η πξνλπκθηθή πεξίνδνο δηαξθεί 10–15 εκέξεο.
Οη λύκθεο είλαη ρξώκαηνο θαθέ. Τν λπκθηθό ζηάδην ιακβάλεη ρώξα κέζα ζε 10 εκέξεο ζην
έδαθνο, ζε ζηνέο ή ζηελ θπιιηθή επηθάλεηα. Τα ελήιηθα έρνπλ αζεκνγθξί απόρξσζε θαη
ραξαθηεξηζηηθέο καύξεο θνπθίδεο ζην εμσηεξηθό πηεξύγην ζπλνιηθόο θύθινο δσήο
νινθιεξώλεηαη ζε 30–40 εκέξεο. Η Tuta absoluta έρεη πςειό αλαπαξαγσγηθό δπλακηθό. Οη
πξνλύκθεο δελ κπαίλνπλ ζε ζηάδην ελδηάκεζεο παύζεο ελόζσ ππάξρεη δηαζέζηκε ηξνθή.
Εκθαλίδνληαη έσο 12 γελεέο αλά έηνο. Τα ελήιηθα είλαη λπρηόβηα θαη ζπλήζσο θξύβνληαη
αλάκεζα ζηα θύιια θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Τν έληνκν κπνξεί λα δηαρεηκάζεη σο απγά,
λύκθεο ή ελήιηθα. Σεκαληηθνί ηύπνη αλαγλώξηζεο. Ελήιηθν: Νεκαηνεηδείο θεξξαίεο (ζε ζρήκα
ράλδξαο), αζεκνγθξί απόρξσζε θαη ραξαθηεξηζηηθέο καύξεο θνπθίδεο ζην επάλσ πηεξύγην.
Φύση της Ζημιάς
Η πηζαλή επίπησζε ηεο Tuta absoluta είλαη πςειόηαηε ηόζν ζε πξνζηαηεπόκελεο όζν θαη ζε
ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο ηνκάηαο. Η Tuta absoluta επηηίζεηαη, ηξέθεηαη θαη αλαπηύζζεηαη ζε όια
ηα ππέξγεηα κέξε ηνπ θπηνύ. Σηα θύιια, νη πξνλύκθεο ηξέθνληαη κεηαμύ ησλ επηδεξκηθώλ
ζηξσκάησλ, πξνθαιώληαο αθαλόληζηεο ζηνέο νη νπνίεο κπνξεί αξγόηεξα λα λεθξσζνύλ. Οη
θαξπνί κπνξεί λα πξνζβιεζνύλ θαηά ην ζρεκαηηζκό ηνπο θαη νη ζηνέο πνπ δεκηνπξγνύληαη
εληόο ηνπο κπνξεί λα πξνζβιεζνύλ από δεπηεξνγελή παζνγόλα πνπ πξνθαινύλ ζάπηζκα
ησλ θαξπώλ. Η πξνζβνιή ηνπ εληόκνπ απηνύ εκθαλίδεηαη θαζόιν ηνλ θύθιν αλάπηπμεο ηεο
ηνκάηαο, πνπ απεπζύλεηαη ζηελ αγνξά λσπώλ πξντόλησλ θαη ζηε βηνκεραλία. Η πηζαλή
δεκηά κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε απώιεηα ηνπ 100% ηεο ζπγθνκηδήο, εάλ δελ ιεθζνύλ κέηξα
ειέγρνπ.

