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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 
ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΑΡΑΝΣΙΝΑ Μαφρος Ακανθώδης Αλευρώδης (Aleurocanthus 

spiniferus) 
 

   
 

Ο Μαφροσ Ακανκώδθσ Αλευρώδθσ Aleurocanthus spiniferus (Quintance) Hemiptera: Aleyrodidae 
κατάγεται από τθν νοτιανατολικι Αςία και ζχει εξαπλωκεί ευρζωσ ςε τροπικζσ και υποτροπικζσ περιοχζσ 
τθσ Αςίασ κακώσ και ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Αφρικισ και τθσ Ωκεανίασ. τθν Ευρώπθ βρζκθκε για πρώτθ 
φορά το 2008 ςτθν Ιταλία και ςτθ χώρα μασ το 2016 ςτθν περιοχι τθσ Κζρκυρασ ςε εςπεριδοειδι, αμπζλια 
και τριανταφυλλιζσ. Κφριοι ξενιςτζσ του είναι τα εςπεριδοειδι, το αμπζλι, ο λωτόσ, θ αχλαδιά και άλλα είδθ 
καλλιεργουμζνων και καλλωπιςτικών φυτών. 
  Ωσ προσ τα μορφολογικά του χαρακτθριςτικά τα αυγά είναι επιμικθ οβάλ ζωσ νεφροειδοφσ 
ςχιματοσ με μικοσ 0,2 mm και εναποτίκενται ςτθν κάτω επιφάνεια των φφλλων ςε ςπειροειδι διάταξθ. 
Ζχουν κιτρινωπό χρώμα ςτθν αρχι που μετατρζπεται ςε ςκοφρο καφζ και τελικά μαφρο κακώσ 
αναπτφςςεται το ζμβρυο. Οι νεαρζσ προνφμφεσ ζχουν μαφρο χρώμα, πεπλατυςμζνεσ με 6 πόδια και 
περιφερειακά 2 επιμικθ ακανκώδθ νθμάτια και άλλα μικρότερου μικουσ. Μετακινοφνται ςτο ςκιαηόμενα 
μζρθ του φυλλώματοσ και μετά από τθν πρώτθ ζκδυςθ χάνουν τα πόδια τουσ και προςθλώνονται. Υςτερα 
από δφο ακόμθ εκδφςεισ εμφανίηονται τα πτερωτά ενιλικα τα οποία τρζφονται με τουσ χυμοφσ των 
φφλλων. Σο χρώμα των πτερφγων των ενθλίκων ςε κατάςταςθ θρεμίασ είναι μεταλλικό γκρι μπλε με 
ανοιχτόχρωμα ςθμάδια.    

Ο βιολογικόσ κφκλοσ του εντόμου διαρκεί από 2 ζωσ 4 μινεσ ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ  
ςυνκικεσ. ε περίπτωςθ ζντονων προςβολών δθμιουργοφνται πολυπλθκείσ αποικίεσ προνυμφών ςτθν 
κάτω επιφάνεια των φφλλων. Σα ενιλικα βρίςκονται και αυτά ςτισ ίδιεσ κζςεισ και αν ενοχλθκοφν κινοφνται 
ζντονα πετώντασ. Από τθν προςβολι ςτα φφλλα δθμιουργοφνται κθλίδεσ μελιτωμάτων ςτισ οποίεσ 
αναπτφςςεται ζντονθ καπνιά.  

Η μετακίνθςθ των ενθλίκων ςε κοντινζσ αποςτάςεισ γίνεται πετώντασ. ε μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ 
γίνεται με τθ διακίνθςθ προςβεβλθμζνων δενδρυλλίων θ προςβεβλθμζνων τμθμάτων φυτών τα οποία 
φζρουν αυγά ι και προνφμφεσ εντόμων.                   

Ο Μαφροσ Ακανκώδθσ Αλευρώδθσ είναι οργανιςμόσ καραντίνασ ο οποίοσ πρζπει να εντοπίηεται 
εγκαίρωσ κατά τθν εμφάνιςθ του ςε άλλεσ περιοχζσ. Οι αρμόδιεσ Φυτοχγειονομικζσ Τπθρεςίεσ 
μποροφν να πραγματοποιοφν ελζγχουσ κυρίωσ από τον Μάιο ζωσ και Οκτώβριο ιδιαίτερα ςε 
καλλιζργειεσ εςπεριδοειδών. Οι καλλιεργθτζσ όταν εντοπίηουν φποπτα ςυμπτώματα να 
ενθμερώνουν άμεςα τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ (Περιφερειακά  Κζντρα Προςταςίασ Φυτών και 
Ποιοτικοφ Ελζγχου και τισ Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ).   
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