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O κοινός τετράνυχος T. urticae Koch (Acari: Tetranychidae) είναι είδος κοσµοπολίτικο και 
πολυφάγο. Οι σηµαντικότερες ζηµιές καταγράφονται στα καλλωπιστικά, ανθοκοµικά, ψυχανθή, 
βιοµηχανικά φυτά, φυλλοβόλα, εσπεριδοειδή, αµπέλια, λαχανικά υπαίθρου και θερµοκηπίου, 
µπανάνες κ.ά., ενώ συναντάται και σε πάρα πολλά αυτοφυή φυτά, διαιωνίζοντας έτσι, την 
παρουσία του σε κάποιο αγροοικοσύστηµα. Η ζηµιά που προκαλεί στους ξενιστές του, οφείλεται 
στην απευθείας θρέψη των κινητών σταδίων του (προνύµφες, πρωτο- και δευτερονύµφες, 
ενήλικα) στο φυτικό ιστό. Τα σοβαρά προσβεβληµένα φυτά παρουσιάζουν καθυστερηµένη 
ανάπτυξη, τα φύλλα και τα άνθη ξηραίνονται, ενώ πολύ σοβαρή θεωρείται, επίσης, η ζηµιά που 
προκαλεί στους καρπούς (π.χ. αγγούρι, λεµόνι). Τα προσβεβληµένα φύλλα των φυτών 
συρρικνώνονται και πέφτουν πρόωρα, ενώ ολόκληρα φυτά ξηραίνονται, µε αποτέλεσµα να 
µειώνεται σηµαντικά η ποσότητα και η ποιότητα της παραγωγής. 
 
Η αντιµετώπιση του τετράνυχου θεωρείται πάρα πολύ δύσκολη, σε όλες, ανεξαιρέτως, τις καλλιέργειες 
που προσβάλλει. Όµως, οι πιο σοβαρές ζηµιές παρατηρούνται στις θερµοκηπιακές και υπαίθριες 
καλλιέργειες λαχανικών, στα καλλωπιστικά και ανθοκοµικά είδη, ενώ η αντιµετώπισή του σε αυτές είναι 
εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή. Η πιο συνήθης µέθοδος αντιµετώπισης που εφαρµόζεται από τους 
γεωργούς είναι η χηµική, όπου γίνεται ευρεία χρήση εντοµοκτόνων και ακαρεοκτόνων ουσιών, ενώ στις 
θερµοκηπιακές καλλιέργειες, γίνεται και χρήση ωφέλιµων οργανισµών (φυσικών εχθρών, 
µικροοργανισµών κ.ά.). Η συχνή, αλλά και πολλές φορές αλόγιστη χρήση των φυτοπροστατευτικών 
ουσιών, οδηγεί, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Η ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας του τετράνυχου στα ακαρεοκτόνα/εντοµοκτόνα, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και, 
κατά κύριο λόγο, σε βιολογικούς και γενετικούς παράγοντες, που αποδίδονται σε κληρονοµικά 
χαρακτηριστικά, όπως το υψηλό αναπαραγωγικό δυναµικό, οι πολλές και αλληλοκαλυπτόµενες γενεές 
ανά έτος, ο µικρός βιολογικός κύκλος κ.ά., σε οικολογικούς παράγοντες, όπως η µετανάστευση, το 
εποχικό δυναµικό του πληθυσµού, αλλά και σε παράγοντες εφαρµογής, οι οποίοι είναι άµεσα 
ελεγχόµενοι (τύπος χηµικού σκευάσµατος, συγκεντρώσεις, συχνότητα επέµβασης, χώρος, τρόπος 
επέµβασης, ποσότητα ψεκαστικού υγρού κ.ά.). Σύµφωνα µε αποτελέσµατα από µελέτες που έγιναν από 
διάφορους ερευνητές στο εξωτερικό, ο κοινός τετράνυχος µπορεί να αναπτύξει ανθεκτικότητα σε κάποια 
δραστική ουσία µέσα σε διάστηµα ενός έτους, προκαλώντας έτσι τη δραµατική µείωση της παραγωγής, 
αλλά και τη µείωση της αποτελεσµατικότητας των φυτοπροστατευτικών ουσιών που χρησιµοποιούνται. 
 
Στην εφαρµοσµένη εντοµολογία, ως ανθεκτικότητα (resistance) ορίζεται «η ανάπτυξη ικανότητας σε έναν 
πληθυσµό εντόµου να αντέχει σε δόσεις εντοµοκτόνου που κανονικά θα ήταν θανατηφόρες», η 
µετεξέλιξη, δηλαδή, ενός πληθυσµού από ευπαθή σε ανθεκτικό µε την πάροδο των γενεών, µε επιλογή 
των ανθεκτικών στο εντοµοκτόνο γονιδίων που ο πληθυσµός ήδη έχει. Παράγοντας επιλογής θεωρείται 
το εντοµοκτόνο, που µε την εφαρµογή του επιλέγονται τα ανθεκτικά γονίδια, ενώ τα ευαίσθητα άτοµα 
θανατώνονται. Η ανθεκτικότητα ενός εντόµου σε ένα εντοµοκτόνο, όπως και κάθε οργανισµού σε µια 
τοξική γι’ αυτόν ουσία, ποικίλλει από άτοµο σε άτοµο, στον ίδιο πληθυσµό. Η ανθεκτικότητα στα 
εντοµοκτόνα/ακαρεοκτόνα είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τόσο οι 
γεωργοί, όσο και οι γεωπόνοι φυτοπροστασίας, στην προσπάθεια ελέγχου των επιβλαβών εντόµων και 
ακάρεων στη γεωργική παραγωγή. Οι γεωργοί, στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν 
αποτελεσµατικά τον τετράνυχο, προβαίνουν, πολλές φορές, σε αύξηση της δόσης της δραστικής ουσίας 
που εφαρµόζουν, σε αύξηση της συχνότητας των επεµβάσεων, καθώς και σε αναµείξεις διαφόρων 
σκευασµάτων, µε διαφορετικό τρόπο και µηχανισµό δράσης. Με αυτές τις πρακτικές, αυξάνεται, 
συνεχώς, η πίεση στον πληθυσµό µε αποτέλεσµα, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, να εµφανίζονται 
περισσότερα ανθεκτικά άτοµα (επιλογή ανθεκτικών αλληλόµορφων). Για την ανίχνευση και καθορισµό 
των επιπέδων της ανθεκτικότητας απαιτούνται εξειδικευµένες έρευνες, οικονοµικοί πόροι και αρκετός 
χρόνος. 
 



 

 

Για τη µελέτη της ανθεκτικότητας του Τ. urticae στα ακαρεοκτόνα/εντοµοκτόνα, διεξήχθησαν κλασικές 
εργαστηριακές τοξικολογικές βιοδοκιµές σε πέντε φυσικούς πληθυσµούς, ένας από κάθε Eπαρχία της 
ελεύθερης Κύπρου (Λευκωσία «ΑΡΕ∆ΙΟΥ» (τριανταφυλλιά θερµοκηπίου), Λεµεσός «ΚΕΛΛΑΚΙ» 
(αγγούρι θερµοκηπίου), Αµµόχωστος «ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ» (υπαίθρια ντοµάτα), Λάρνακα «ΚΙΤΙ» (υπαίθρια 
ντοµάτα), Πάφος «ΑΡΓΑΚΑ» (λουβί)). 
• Εκτροφή φυσικών πληθυσµών στο εργαστήριο: Μετά τη συλλογή τους από το χωράφι, οι ως 

άνω πληθυσµοί µεταφέρθηκαν στο εργαστήριο, όπου έγινε η εκτροφή τους σε φυτά φασολιάς 
(Phaseolus vulgaris), τα οποία µέχρι το φύτρωµά τους, διατηρούνταν σε δωµάτιο µε ελεγχόµενες 
συνθήκες (θερµοκρασία 25°C ± 1°C, σχετική υγρασία 65%). Ακολούθως, ενήλικα άτοµα του 
τετράνυχου από τον κάθε πληθυσµό ξεχωριστά, τοποθετούνταν πάνω σε κοµµένα φύλλα φασολιάς 
(πάνω σε βαµβάκι) µέσα σε πλαστικές λεκάνες µε νερό, οι οποίες διατηρούνταν σε ειδικό θάλαµο 
ανάπτυξης (growth chamber) µε ελεγχόµενες συνθήκες.  

• Τοξικολογικές βιοδοκιµές: Χρησιµοποιήθηκαν κοµµένα φύλλα φασολιού, τα οποία τοποθετήθηκαν 
µέσα σε τρυβλία πάνω σε βρεγµένο βαµβάκι, µε τρόπο ώστε, ο µίσχος και τα σηµεία των τοµών να 
καλύπτονται από το βαµβάκι. Για τις τοξικολογικές βιοδοκιµές χρησιµοποιήθηκαν πέντε δραστικές 
ουσίες: α) pirimiphos-methyl (Actellic 50% EC) (οργανοφωσφορικό), β) abamectin (Vertimec 1,8% 
EC) (αβερµεκτίνες), γ) fenazaquin (Pride 20% SC) (ρυθµιστής ανάπτυξης), δ) bifenazate (Floramite 
24% SC) (ρυθµιστής ανάπτυξης), και ε) acrinathrin (Rufast 7,5% EW) (πυρεθροειδές). Για την κάθε 
δραστική ουσία εφαρµόστηκαν πέντε συγκεντρώσεις και τέσσερις επαναλήψεις, χρησιµοποιώντας 25 
ακµαία θηλυκά (της ίδιας ηλικίας) από κάθε φυσικό πληθυσµό και το µάρτυρα, ο οποίος ψεκάστηκε 
µε απιονισµένο νερό (600 θηλυκά/24 µεταχειρίσεις/δραστική). Ο ψεκασµός των φύλλων γινόταν µε 
2ml διαλύµατος, στον Πύργο Οµοιόµορφου Ψεκασµού (Potter Spray Tower), από τη µικρότερη 
συγκέντρωση στη µεγαλύτερη.  

• Μετρήσεις θνησιµότητας και στατιστική ανάλυση: Μία ώρα µετά τον ψεκασµό, ακολουθούσε 
µέτρηση θνησιµότητας χειρισµού, η οποία δεν συνυπολογίζεται στην τελική µέτρηση της 
θνησιµότητας. Η τελική µέτρηση της θνησιµότητας έγινε µετά από 24 ώρες για τις δραστικές 
bifenazate και fenazaquin και µετά από 48 ώρες για τις pirimiphos-methyl, abamectin και acrinathrin. 
Για την αξιολόγηση των επιπέδων ανθεκτικότητας, η θνησιµότητα των φυσικών πληθυσµών του Τ. 
urticae συγκρίθηκε µε τη θνησιµότητα του ευαίσθητου πληθυσµού αναφοράς German Susceptible 
Strain (GSS). Για την ανάλυση της θνησιµότητας έγινε Probit ανάλυση κατά Finney, 
χρησιµοποιώντας το λογισµικό Polo Plus Version 2.0.  

 
Με τη µέθοδο των τοξικολογικών βιοδοκιµών µπορεί να γίνει η διαπίστωση και η µέτρηση των επιπέδων 
της ανθεκτικότητας ενός πληθυσµού. Μπορεί, δηλαδή, να προσδιοριστεί ο βαθµός ανθεκτικότητας, 
υπολογίζοντας τη θνησιµότητα του φυσικού πληθυσµού, συγκριτικά, µε τη θνησιµότητα κάποιου 
ευαίσθητου πληθυσµού αναφοράς. Ως µέτρο σύγκρισης της τοξικότητας, χρησιµοποιείται η τιµή LC50 
(Lethal Concentration) που ορίζεται ως η συγκέντρωση της τοξικής ουσίας που θανατώνει το 50% ενός 
πληθυσµού. Τα αποτελέσµατα των τοξικολογικών βιοδοκιµών (LC50) έδειξαν πολύ υψηλά επίπεδα 
ανθεκτικότητας του T. urticae σε όλες τις δραστικές ουσίες που µελετήθηκαν, σε σύγκριση, µε τα LC50 
του ευαίσθητου πληθυσµού αναφοράς GSS. Ο συντελεστής ανθεκτικότητας (Resistance Ratio, RR), 
δείχνει το βαθµό ανθεκτικότητας του κάθε φυσικού πληθυσµού/δραστική ουσία, µε άλλα λόγια, πόσες 
φορές πιο ανθεκτικός είναι ο φυσικός πληθυσµός, σε σύγκριση, µε τον ευαίσθητο GSS. Συνοπτικά, τα 
υψηλότερα επίπεδα ανθεκτικότητας των διαφόρων πληθυσµών στις δραστικές ουσίες που µελετήθηκαν, 
έχουν ως ακολούθως: 
Abamectin. Ο «ΑΡΕ∆ΙΟΥ» σε τριανταφυλλιά θερµοκηπίου, παρουσίασε τη µεγαλύτερη ανθεκτικότητα, 
µε συντελεστή ανθεκτικότητας RR=3786 και ακολούθησε ο «ΑΡΓΑΚΑ» (λουβί), µε συντελεστή 
ανθεκτικότητας RR=1343.  
Acrinathrin. Ο «ΑΡΓΑΚΑ» σε λουβί, παρουσίασε τη µεγαλύτερη ανθεκτικότητα, µε συντελεστή 
ανθεκτικότητας RR=903 και ακολούθησε ο πληθυσµός «ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ» σε υπαίθρια ντοµάτα, µε 
συντελεστή ανθεκτικότητας RR=743. 
Fenazaquin. Ο «ΚΙΤΙ» σε υπαίθρια ντοµάτα, παρουσίασε τη µεγαλύτερη ανθεκτικότητα, µε συντελεστή 
ανθεκτικότητας RR=309 και ακολούθησε ο πληθυσµός «ΑΡΕ∆ΙΟΥ» σε τριανταφυλλιά θερµοκηπίου, µε 
συντελεστή ανθεκτικότητας RR=188.  
Pirimiphos methyl. Ο «ΑΡΕ∆ΙΟΥ» σε τριανταφυλλιά θερµοκηπίου, παρουσίασε τη µεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα, µε συντελεστή ανθεκτικότητας RR=77 και ακολούθησε ο πληθυσµός «ΚΙΤΙ» σε υπαίθρια, 
µε συντελεστή ανθεκτικότητας RR=40.  
Bifenazate. Ο «ΑΡΕ∆ΙΟΥ» σε τριανταφυλλιά θερµοκηπίου, παρουσίασε τη µεγαλύτερη ανθεκτικότητα, µε 
συντελεστή ανθεκτικότητας RR=24 και ακολούθησε ο πληθυσµός «ΚΕΛΛΑΚΙ» σε αγγούρι θερµοκηπίου, 
µε συντελεστή ανθεκτικότητας RR=6. 



 

 

 
Για να γίνουν πιο κατανοητοί οι πιο πάνω αριθµοί, θα εξηγήσουµε τα αποτελέσµατα στο παράδειγµα του 
πληθυσµού «ΑΡΕ∆ΙΟΥ», ο οποίος βρέθηκε να είναι ο πιο ανθεκτικός πληθυσµός σε όλες, σχεδόν, τις 
δραστικές ουσίες που µελετήθηκαν. Ο συγκεκριµένος πληθυσµός βρέθηκε να έχει 3786 φορές 
ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία abamectin, σε σύγκριση, µε τον ευαίσθητο GSS. Αυτό σηµαίνει ότι, η 
δραστική ουσία abamectin για να µπορέσει να θανατώσει το 50% του φυσικού πληθυσµού «ΑΡΕ∆ΙΟΥ», 
θα πρέπει ο παραγωγός να χρησιµοποιήσει δόση 3786 φορές µεγαλύτερη από αυτήν που συστήνει ο 
κατασκευαστής και που αναγράφεται στην ετικέτα. 
 
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας από τον τετράνυχο, αλλά και από άλλους 
σοβαρούς εντοµολογικούς εχθρούς, οι γεωργοί θα πρέπει να εφαρµόζουν στις καλλιέργειές τους 
Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Φυτοπροστασίας. Η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση του τετράνυχου θα πρέπει 
να περιλαµβάνει την πρόληψη, την παρακολούθηση και την αντιµετώπιση. Η έγκαιρη διάγνωση και η 
συστηµατική παρακολούθηση του φαινοµένου της ανθεκτικότητας στον αγρό, η µελέτη και η κατανόηση 
των µηχανισµών που την προκαλούν, είναι µερικές από τις βασικές προϋποθέσεις για την ορθή 
αντιµετώπισή της. Όµως, για να επιτευχθεί η αποτελεσµατική αντιµετώπισή της, θα πρέπει να προηγείται 
συστηµατική και λεπτοµερής παρακολούθηση της καλλιέργειας από το γεωργό και το γεωπόνο 
φυτοπροστασίας για τον έγκαιρο εντοπισµό των ακάρεων και άλλων επιβλαβών εντόµων, ώστε η 
επέµβαση να γίνεται όταν οι πληθυσµοί είναι χαµηλοί και στα ευαίσθητα στάδια ανάπτυξής τους.  
 
Η αντιµετώπιση της ανθεκτικότητας θα πρέπει να αφορά τον περιορισµό της επιλεκτικής πίεσης των 
ακαρεοκτόνων/εντοµοκτόνων πάνω σε έναν πληθυσµό. Αυτό επιτυγχάνεται µε: 1) τη σωστή και 
επιστηµονικά βάσιµη εναλλαγή των εντοµοκτόνων/ακαρεοκτόνων, 2) τη ρύθµιση της δόσης του 
εντοµοκτόνου/ακαρεοκτόνου, 3) τη ρύθµιση του αριθµού των επεµβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, 
µε σκοπό τη διατήρηση των ευαίσθητων αλληλόµορφων, 4) τη χρήση εντοµοκτόνων/ακαρεοκτόνων µε 
χαµηλή υπολειµµατική διάρκεια, 5) την αποφυγή προληπτικών επεµβάσεων, 6) τη συχνή εναλλαγή των 
δραστικών ουσιών που εφαρµόζονται, 7) την αποφυγή χρήσης δραστικών µε αργή απελευθέρωση, 8) τη 
χρήση δραστικών ουσιών µε διαφορετικό µηχανισµό δράσης, 9) την εφαρµογή τοπικών επεµβάσεων, και 
10) τη διατήρηση ή χρήση ωφέλιµων οργανισµών και άλλων φυσικών εχθρών, όπου αυτό είναι εφικτό. 
 

 
Ενήλικο του κοινού τετράνυχου 
 

 
Σοβαρή προσβολή (έντονη φυλλόπτωση) σε φασολιά 


