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Macroline  
 

 

 

Περιγραφή προϊόντος 

Το προϊόν Macroline περιέχει το αρπακτικό Macrolophus pygmaeus. Το είδος αυτό είναι ενδημικό σε 

παραμεσόγειες χώρες, ενώ επίσης έχει παρατηρηθεί και σε χώρες της βορείου Ευρώπης. Το προϊόν 

διατίθεται σε μορφή ακμαίων σε ειδική συσκευασία σε φύλλο καπνού, όπου είναι πιθανόν να 

συνυπάρχουν και νύμφες του εντόμου. 

 

Τρόπος δράσης 
Όλα τα κινητά στάδια του Macrolophus pygmaeus, από τη νύμφη 1

ου
 σταδίου μέχρι το ακμαίο είναι 

αδηφάγα αρπακτικά. Διατρέφεται από πολλά μικρά ασπόνδυλα, αλλά έρευνες στο εργαστήριο και 

στον αγρό έδειξαν οτι δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στον αλευρώδη, ο οποίος σαν τροφή προσελκύει το 

Macrolophus στις καλλιέργειες σε περιοχές που αυτό ενδημεί. Το Macrolophus επίσης τρέφεται με τα 

αυγά Λεπιδοπτέρων και από τους χυμούς των φυτών.  

Τα θηλυκά του Macrolophus εναποθέτουν αυγά στους βλαστούς και στις νευρώσεις των φύλλων. Τα 

αυγά είναι πολύ δύσκολο να διακριθούν ακόμα και με μικροσκόπιο. Σε μέση θερμοκρασία 23°C, τα 

αυγά εκκολάπτονται περίπου 2 εβδομάδες μετά την εναπόθεση και οι νύμφες γίνονται ακμαία σχεδόν 

3 εβδομάδες αργότερα. Επίσης μεσολαβεί ένα διάστημα 1 εβδομάδας περίπου κατα την οποία τα 

θηλυκά ζευγαρώνουν και αναπτύσσονται πρίν να ωοτοκήσουν. Ο χρόνος συμπλήρωσης μιας γενεάς 

στους 23°C είναι επομένως 6 εβδομάδες, ενώ σε χαμηλότερη θερμοκρασία είναι αρκετά μεγαλύτερος. 

Το μακρύ αυτό χρονικό διάστημα αναπαραγωγής καθιστά τον αρχικό έλεγχο του αλευρώδη δύσκολο 

με το Macrolophus και πρέπει να υπάρξουν αρκετές γεννεές πρίν το έντομο αρχίζει να φαίνεται σε 

μεγάλους πληθυσμούς εντός της καλλιέργειας. Λόγω του μεγάλου αυτού χρόνου, είναι επιβεβλημένο 

να χρησιμοποιηθεί και η Encarsia formosa σαν συμπληρωματικό μέσο ελέγχου μέχρι το Macrolophus 

να εγκατασταθεί καλά. Όταν το Macrolophus έχει πλέον πλήρως εγκατασταθεί στην καλλιέργεια, 

συμβάλλει εκτός των άλλων και στον έλεγχο άλλων βλαβερών εχθρών όπως τετράνυχος, κάμπιες 

λεπιδοπτέρων και λιριόμυζα, αν και δε συστήνεται αποκλειστικά για τον έλεγχο αυτών των εχθρών. Ο 

τετράνυχος συγκεκριμένα αποτελεί πτωχή σχετικά τροφή μειώνοντας το ρυθμό ανάπτυξης και τη 

γονιμότητά του. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί οτι το Macrolophus pygmaeus όπως και άλλα 

γενικά αρπακτικά έχουν ειδικές προτιμήσεις όσον αφορά τη λεία τους, ενώ μπορεί να αγνοούν άλλους 

εχθρούς. Επομένως ο έλεγχος των υπολοίπων εχθρών δεν μπορεί γενικά να προβλεφθεί.Στη φύση, 

το Macrolophus pygmaeus είναι συνδεδεμένο με το κολλώδες, αρωματικό φυτό Inula viscosa.  

Οδηγίες χρήσης 
Διατηρήστε το σε σκιερό μέρος μέχρι την εξαπόλυση. Εξαπολύστε τα έντομα το απόγευμα ή νωρίς το 

πρωί, όταν τα ανοίγματα αερισμού είναι κλειστά, σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες: 

 Ανοίξτε τη συσκευασία αμέσως εντός της καλλιέργειας. 

 Απαλά αφαιρέστε το υλικό απο τη συσκευασία και καθώς περπατάτε μεταξύ των γραμμών 

φύτευσης, περιστρέψτε και χτυπήστε ελαφρά τη συσκευασία. 

 Επαναλάβετε το ίδιο για κάθε συσκευασία, ώστε να διασκορπίσετε το Macrolophus 

ομοιόμορφα στην καλλιέργεια. 

 Εναποθέστε τη συσκευασία καθώς και τα συνοδευτικά αυτής εντός της καλλιέργειας, ώστε να 

απελευθερωθούν και τα υπόλοιπα έντομα. 

 Εξαπολύστε 0,25 – 1/m
2  

σε μια ή δυο εφαρμογές. 
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Αποθήκευση 
Μην το εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φώς. 
Μεταφορά στους 10-20°C  
Εάν δε χρησιμοποιηθεί άμεσα αποθηκεύστε το στους 10°C σε σκιερό μέρος για 18 ώρες το πολύ. 

 

Πότε και πώς το χρησιμοποιούμε 

Το Macro-line αναπτύχθηκε ειδικά για τον έλεγχο του αλευρώδη στην τομάτα, ενώ προτείνεται μόνο 

για χρήση στην τομάτα και τη μελιτζάνα. Στις ποικιλίες τομάτας Cherry μπορεί να προκαλέσει ζημιά 

όταν αναπτυχθεί σε μεγάλους πληθυσμούς. Καθώς οι πληθυσμοί της λείας του μειώνονται, το 

Macrolophus μπορεί να γίνει φυτοφάγο προκαλώντας καρπόπτωση. Το πρόβλημα αυτό βέβαια δεν 

απαντάνται σε όλες τις περιπτώσεις. Στις πιπεριές η εγκατάσταση του εντόμου ποικίλει αν και δε 

συνίσταται για αυτήν την καλλιέργεια αλλά ούτε και στο αγγούρι.   

Στις τομάτες και τις μελιτζάνες, έγκαιρες εξαπολύσεις νωρίς στην καλλιέργεια, δίνουν τα καλύτερα 

αποτελέσματα. Συστήνεται εξαπόλυση 0.25-1/m², αναλόγως του μεγέθους προβολής από αλευρώδη. 

Οι αρχικές εξαπολύσεις πρέπει πάντα να συνοδεύονται από την ταυτόχρονη χρήση Encarsia formosa 

για τον έλεγχο του Trialeurodes. Όταν το Macrolophus εγκαθίσταται στην καλλιέργεια οι εξαπολύσεις 

Encarsia πρέπει να σταματούν. Όταν υπάρχουν επίσης άλλοι εχθροί (τετράνυχοι, λεπιδόπτερα, 

λιριόμυζα), πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλοι τρόποι καταπολέμησής τους (χημικοί-βιολογικοί) και όχι 

αποκλειστικά το Macrolophus. Εξαπολύστε το Macrolophus όσο πιο ομοιόμορφα μπορείτε και ιδίως 

απογευματινές ή πρωινές ώρες, προκειμένου να αποφύγετε πτήσεις των ακμαίων προς τα ανοίγματα 

αερισμού. Ανοίξτε τη συσκευασία και περπατήστε μεταξύ των γραμμών φύτευσης, σηκώνοντας και 

ελαφρώς κουνώντας το περιεχόμενο της συσκευασίας για την αποδέσμευση των εντόμων. Αφήστε τη 

συσκευασία στη βάση ενός φυτού ώστε να επιτρέψετε και στα τελευταία ακμαία να απελευθερωθούν. 

 
Τι δεν προσφέρει και ποιές οι εναλλακτικές λύσεις 
Το Macro-line έχει αναφερθεί να προκαλεί μικρή ζημιά σε φύλλα τομάτας και μερική καρπόπτωση στη 

Μεγάλη Βρετανία και στην Ολλανδία. Δεν έχει παρατηρηθεί κάτι αντίστοιχο στη Γαλλία καθώς και σε 

άλλες χώρες. Οι ποικιλίες τομάτας που είναι πιο ευαίσθητες είναι οι ποικιλίες Cherry και οι τσαμπάτες, 

γι’ αυτό το λόγο δεν συνίσταται η χρήση του Macrolophus σε αυτές.  

Στις ποικιλίες αυτές θεωρείται σκόπιμη η κατάρτιση προληπτικού προγράμματος καταπολέμησης με 

Encarsia. Επιπλέον συνδυασμός φαρμάκων με δραστικές ουσίες όπως buprofezin, pymetrozine, 

σαπούνια, μπορεί να μειώσει τοπικούς μεγάλους πληθυσμούς αλευρώδη. Εαν το κυρίαρχο είδος 

αλευρώδη είναι ο Bemisia και η θερμοκρασία το καλοκαίρι είναι για μακρά χρονικά διαστήματα πάνω 

απο 30°C, χρησιμοποιήστε Eretmocerus eremicus ή Eretmocerus mundus. 

Να μη χρησιμοποιηθεί σε καλλωπιστικά εαν πρώτα δεν γίνει δοκιμή μικρής κλίμακας σε μερικά φυτά. 

Το Macroline δεν μπορεί άμεσα να μειώσει μεγάλους πληθυσμούς αλευρώδη, εκτός και εαν γίνουν 

εξαπολύσεις μεγάλου αριθμού ακμαίων. Δε συστήνεται η χρήση του για τον αποκλειστικό έλεγχο 

άλλων εχθρών, αν και όταν εγκατασταθεί συμβάλλει αρκετά στον έλεγχό τους. Δε συστήνεται η χρήση 

του σε καλλιέργειες αγγουριού και πιπεριάς λόγω μικρού ποσοστού εκγατάστασης. 

Συμβατότητα με χημικά 

Αρκετά χημικά σκευάσματα μπορούν να συνδυαστούν με τη χρήση Macrolophus pygmaeus.  Μερικά 

μπορεί να μειώσουν τον πληθυσμό του εντόμου άμεσα σαν αποτέλεσμα τοξικότητας σε συγκεκριμένα 

στάδια ή έμμεσα με τη μείωση της διαθέσιμης τροφής. 
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