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Ανακοίνωση 
Του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου 

Για την “Βαμβακάδα” των πεύκων και την αντιμετώπισή της. 
 

Όπως είναι γνωστό το   Marchalina hellenica είναι το έντομο το οποίο δημιουργεί 
την  “Βαμβακάδα”  των  πεύκων.  Το  Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό  Ινστιτούτο  ,  μετά  από 
δημόσιες  παρουσιάσεις  σε  ημερίδες,  δημοσιεύσεις  στον  τύπο  ,ραδιοφωνικές  και 
τηλεοπτικές εκπομπές, θεωρεί επιβεβλημένο με την παρούσα ανακοίνωση να ενημερώσει 
τους  δημότες  των  Δήμων  της  Αττικής      για  τον  εχθρό  αυτό  των  πεύκων  και  την 
αντιμετώπισή του. 
  Το M. hellenica επίσημα στην Ελλάδα εντοπίστηκε το 1935, όταν το μυζητικό αυτό 
έντομο  βρίσκονταν  στους  πευκώνες  της  χώρας  μας  σε  ακίνδυνους  για  τα  πεύκα 
πληθυσμούς  ,προφανώς εξαιτίας της δραστηριότητος του φυσικού του ανταγωνιστή, του 
ωφελίμου  αρπακτικού  Neuleucopis  kartliana.  Κάτω  από  αυτές  τις  συνθήκες,  το 
οικοσύστημα  πεύκο  ,  M.  hellenica,  Ν.  kartliana  βρίσκονταν  σε  απόλυτη  αρμονία  και 
βιολογική  ισορροπία,  μέχρι  που  το  1996  η  ισορροπία  αυτή  κατέρρευσε  ,όταν  οι 
μελισσοκόμοι  με  την  γνωστή  τους  παρέμβαση  ευνόησαν  μονόπλευρα  την  αλματώδη 
αύξηση του M. hellenica αναδεικνύοντας αυτό σαν τον κυριότερο εχθρό του πεύκου. 

 
Συμπτώματα από την προσβολή 

 
Τα συμπτώματα από την προσβολή του M. hellenica είναι τα γνωστά συμπτώματα 

που  προκαλούν  τα  μυζητικού  τύπου  έντομα  ,αρχίζοντας  από  τα    “Mελιτώματα”  που 
αποβάλλει  το  έντομο  στον  κορμό,  τα  κλαδιά  και  τις  “βελόνες”  του  πεύκου.  Εκεί  (στα 
μελιτώματα) κάποια στιγμή επικάθεται η “Καπνιά” ένας μύκητας υπεύθυνος για το μαύρο 
χρώμα  των  προσβεβλημένων  πεύκων,  ενώ  με  την  σειρά  της  η  καπνιά  είναι  αιτία  της 
περιορισμένης  φωτοσυνθετικής  ικανότητας  των  πεύκων  και  της  παραγωγής  της 
χλωροφύλλης.  Τέλος  στα  πιο  πάνω  συμπτώματα  την    άνοιξη  προστίθενται  οι  εριώδης 
εκκρίσεις  του M.  hellenica  που  δημιουργούν  την  “Βαμβακάδα”.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο 
βαμβακάδα  ,καπνιά  και  μελιτώματα  συνθέτουν  το  σύμπλοκο  των  συμπτωμάτων  που 
προσδίδουν  στο  πεύκο  την  καχεκτική  και  υποβαθμισμένη  όψη.  Ξέχωρα  από  αυτά  το 
κυριότερο σύμπτωμα από την προσβολή του M. hellenica είναι οι ξηράνσεις των κλάδων 
και  στην  συνέχεια  ολόκληρων  των  πεύκων.  Το  τελευταίο  αυτό  σύμπτωμα  είναι 
χαρακτηριστικό του εντόμου, δεν είναι αναστρέψιμο και αποδίδεται στη σίελο που εγχέει 
το έντομο στους ιστούς του πεύκου προκειμένου να πετύχει την αναρρόφηση των χυμών. 
Από ότι φαίνεται η σιέλός του έχει τοξικές  ιδιότητες που νεκρώνουν τα φυτικά κύτταρα. 
Ιστολογικές μελέτες έδειξαν εκτεταμένες νεκρώσεις αυτού του είδους, οι οποίες μετά από 
μεγάλη και μακροχρόνια προσβολή οδηγούν το πεύκο στην ξήρανση. 

 
Αντιμετώπιση του M. hellenica 

 
Από το 1996 και μετά ,έγιναν πολλές προσπάθειες καταπολέμησης του M. hellenica 

εφαρμόζοντας  μεθόδους  Βιολογικής  ,Βιοτεχνολογικής  και  Ολοκληρωμένης 
Καταπολέμησης.  

Η αποδεκτή   από όλους βιολογική καταπολέμηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο 
πεύκο  διότι  στηρίζεται  στο  μοναδικό  ωφέλιμο  έντομο  που  ζει  στην  βαμβακάδα,  το 



προαναφερθέν  Ν. kartliana. Αυτό από μόνο του δεν επαρκεί για να φέρει την βιολογική 
ισορροπία.  Προσπάθειες  που  έγιναν  με  την  εξαπόλυση  άλλων  ωφελίμων  εντόμων 
απέτυχαν  επίσης.  Όπως  απέτυχε  ακόμη  και  αυτό  το  δραστήριο  αρπακτικό  Cryptolemus 
mostruzieri  ,  το οποίο εγκαταλείπει γρήγορα το πεύκο,  για να  ζητήσει  την  τροφή του σε 
φυτά που αυτό προτιμάει. 

Την  ίδια αποτυχία έχει δείξει και η πολυσυζητημένη βιοτεχνολογική μέθοδος  της 
“Μαζικής Παγίδευσης”. Με  την μέθοδο αυτή  το κοινό αίσθημα  ικανοποιείτε αφού είναι 
μεγάλος  και  φανερός  ο  πληθυσμός  του  εντόμου  που  παγιδεύετε  εκεί.  Το  αποτέλεσμα 
όμως  είναι  πενιχρό  και  τούτο  διότι  ο  πληθυσμός  του M.  hellenica  που  κατορθώνει  να 
αποφύγει  την  παγίδευση,  είναι  αρκετός  να  δημιουργήσει  την  προσβολή  στα  πεύκα,  η 
οποία θα φανεί την επόμενη χρονιά (Άνοιξη) από τα έντομα που θα διαχειμάσουν.     

Απομένει  επομένως    η  “Oλοκληρωμένη  Καταπολέμηση”  η  μόνη  μέθοδος  που 
έδωσε    ικανοποιητικά  αποτελέσματα.  Με  την  σύγχρονη  αυτή  μέθοδο  αρχικά  δίδετε  η 
δυνατότητα δραστηριοποίησης του ωφελίμου εντόμου Ν. kartliana που ζει σαν αρπακτικό 
των αυγών του M. hellenica μέσα στην βαμβακάδα των πεύκων. Όταν αυτό ολοκληρώσει 
την  αρπακτική  του  δράση  (15‐25  Μαϊου)  ακολουθεί  η  επέμβαση  (5‐20  Ιουνίου)  με  ένα 
εντομοκτόνο  την  εποχή  που  το  M.  hellenica  βρίσκεται    στο  στάδιο  την  νύμφης. 
Οποιαδήποτε  άλλη  επέμβαση  μετά  την  20η  Ιουνίου  είναι  άκαιρη  αφού  το  έντομο  είναι 
κρυμμένο  στα  κρησφύγετα  του.  Τα  εντομοκτόνα  που  συνιστώνται  πρέπει  να  είναι 
εφοδιασμένα  με  την  έγκριση  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων. 
Πρόκειται  για  τα  εντομοκτόνα  Χελλόνα,  Triona,  Admiral  και  Savona.  Αυτά  είναι  ήπια 
εντομοκτόνα,  αφού  είναι  φιλικά  προς  το  περιβάλλον  και  τον  άνθρωπο,  σέβονται  τους 
ωφέλιμους  οργανισμούς,  διασπώνται  εύκολα  και  έχουν  μικρή  υπολειμματική  δράση. 
Πρέπει  βέβαια  να  εφαρμόζονται  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  των  παρασκευαστών 
οίκων προς αποφυγή πιθανών κάποιων δυσάρεστων παρενεργειών. 
 


