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Nesilinet 
                                
                          
Περιγραφή προϊόντος 

 

Το Nesiline είναι ένα προϊόν το οποίο περιέχει το αρπακτικό έντομο Nesidiocoris tenuis 

(Reuter, 1895)(Heteroptera : Miridae). Απαντάται συνήθως στην περιοχή της Μεσογείου και 

στις Κανάριες Νήσους. Είναι γενικό αρπακτικό που απαντάται κυρίως σε σολανώδη φυτά, 

συμπεριλαμβανομένων τομάτας και μελιτζάνας. Το προϊόν διατίθεται ως νεαρά ενήλικα άτομα 

συσκευασμένα σε φιάλες με υλικό μεταφοράς. Είναι πιθανό το προϊόν να εμπεριέχει 

προνύμφες του εντόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόπος δράσης 
Όλες οι κινητές μορφές του Nesidiocoris tenuis είναι αδηφάγα αρπακτικά, από το προνυμφικό 

στάδιο έως αυτό του ενηλίκου. Λεία τους είναι πολλά μικρά ασπόνδυλα, όπως ο αλευρώδης 

και διάφορα ακάρεα. Το Nesidiocoris διατρέφεται και με ωά λεπιδοπτέρων, κυρίως της Tuta 

absoluta, αλλά και από τους χυμούς των φυτών.  

Τα θηλυκά ακμαία του Nesidiocoris εναποθέτουν χωριστά τα ωά τους στους βλαστούς και 

στις νευρώσεις των φύλλων του φυτού. Τα ωά είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν 

ακόμη και με μικροσκόπιο. Υπό άριστες συνθήκες θα εξελιχθεί από ωά σε ενήλικο μέσα σε 3 

– 4 εβδομάδες. Το χρονικό αυτό διάστημα ανάπτυξης είναι κατά πολύ ταχύτερο από αυτό του 

Macrolophus, ένα παρόμοιο αρπακτικό έντομο το οποίο χρειάζεται 6 – 8 εβδομάδες για την 

πλήρη ενηλικίωση. Οι ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης κυμαίνονται στους 23 º C με υγρασία.  

 
Συγκριτικά με τα αρπακτικά ακάρεα, ο ρυθμός ανάπτυξης και αύξησης πληθυσμού των 

αρπακτικών εντόμων όπως το Nesidiocoris και το Macrolophus είναι σχετικά αργός. Αυτό 

σημαίνει πως ο συγχρονισμός των εξαπολύσεων είναι πολύ σημαντικός έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί πως οι αριθμοί των εντόμων που απαντώνται στο φυτό επαρκούν για να 

ελέγξουν αποτελεσματικά τους εχθρούς όπως αυτοί κάνουν την εμφάνισή τους. Παρόλα αυτά, 

το γεγονός πως το Nesidiocoris τρέφεται και από το φυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον 

τραυματισμό του φυτού αν ο πληθυσμός του εντόμου είναι υψηλός χωρίς λεία για να τραφεί. 

Αν ο εχθρός – στόχος είναι το Tuta absoluta, η προτιμώμενη στρατηγική εξαπόλυσης είναι η 

εισαγωγή χαμηλών πληθυσμών νωρίς στη διάρκεια του καλλιεργητικού κύκλου, ενώ αν ο 

εχθρός – στόχος είναι ο Αλευρώδης πιθανόν μια αργότερη εισαγωγή να είναι 

αποτελεσματικότερη. 
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Αφότου εγκατασταθεί στο φυτό το Nesidiocoris παρέχει σημαντική βοήθεια στον έλεγχο 

εχθρών όπως ο τετράνυχος και η Tuta absoluta, αλλά δεν συνιστάται αποκλειστικά για τους 

εχθρούς αυτούς. Συγκεκριμένα ο τετράνυχος αποτελεί τροφή χαμηλής ποιότητας και συντελεί 

σε αργοπορία ανάπτυξης και χαμηλή γονιμότητα του Nesidiocoris. Είναι σημαντικό να 

αναφερθεί πως το Nesidiocoris tenuis και άλλα αρπακτικά μπορεί να έχουν προτίμηση σε 

συγκεκριμένους εχθρούς – στόχους και να αγνοούν ένα πιθανό εχθρό εξαιτίας κάποιου 

άλλου.  Ο έλεγχος αυτών των λιγότερο προτιμώμενων εχθρών θα είναι πάντα απρόβλεπτος.  

 

Πότε και πώς το χρησιμοποιούμε 
Το Nesiline αναπτύχθηκε αρχικά για τον έλεγχο του αλευρώδη στην τομάτα αλλά τα τελευταία 

χρόνια χρησιμοποιείται περισσότερο για την Tuta absoluta. Προτείνεται για χρήση σε τομάτα 

και μελιτζάνα μόνο. Όλες οι ποικιλίες τομάτας μπορούν να υποστούν ζημιές από το 

Nesidiocoris tenuis αν οι πληθυσμοί του αυξηθούν πολύ. Καθώς οι πληθυσμοί των εχθρών – 

στόχων μειώνονται, το Nesidiocoris γίνεται όλο και περισσότερο φυτοφάγο, με αποτέλεσμα 

να εμφανίζονται νεκρωτικοί δακτυλίοι σε βλαστούς και φύλλα, καθώς επίσης προκαλείται  και 

καρπόπτωση.   

 

Σε τομάτες και μελιτζάνες, πρώιμη εξαπόλυση αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Συνιστάται ποσοστό εξαπόλυσης 0,25 – 2 άτομα / m², εξαρτώμενο από την εμπειρία της 

περασμένης καλλιεργητικής περιόδου σε σχέση με την προσβολή. Οι αρχικές εξαπολύσεις 

μπορούν να συνοδεύονται από τη χρήση αποστειρωμένων αυγών του εντόμου Ephestia, τα 

οποία υποβοηθούν την αρχική εγκατάσταση του Nesidiocoris απουσίας εχθρού – στόχου. 

 

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 από 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 Nesidiocuris 

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. 

 
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. 
 

Τί δεν προσφέρει και ποιές οι εναλλακτικές λύσεις 
Το Nesiline έχει αναφερθεί να προκαλεί μικρή ζημιά σε φύλλα τομάτας και μερική 

καρπόπτωση σε κάποιες ποικιλίες. Οι ποικιλίες τομάτας που είναι πιο ευαίσθητες είναι οι 

ποικιλίες Cherry, γι’ αυτό το λόγο δεν συνίσταται η χρήση του Nesidiocoris σε αυτές. 

 

Το Nesiline, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, στις καλλιέργειες της τομάτας και 

της μελιτζάνας συμβάλει στην αποφυγή ανάπτυξης μεγάλων πληθυσμών του αλευρώδη και 

της Tuta absoluta. 

Το Nesiline δεν μπορεί άμεσα να μειώσει μεγάλους πληθυσμούς αλευρώδη και της Tuta 

absoluta, εκτός και εάν γίνουν εξαπολύσεις μεγάλου αριθμού ακμαίων. Δε συστήνεται η 
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χρήση του για τον αποκλειστικό έλεγχο άλλων εχθρών, όμως αν και όταν εγκατασταθεί 

συμβάλλει αρκετά στον έλεγχό τους. Δε συστήνεται η χρήση του σε καλλιέργειες αγγουριού 

και πιπεριάς λόγω μικρού ποσοστού εγκατάστασης. Να μη χρησιμοποιηθεί σε καλλωπιστικά 

εάν πρώτα δεν γίνει δοκιμή μικρής κλίμακας σε μερικά φυτά. 

 

Συμβατότητα με χημικά 

Αρκετά χημικά σκευάσματα μπορούν να συνδυαστούν με τη χρήση Nesidiocoris tenuis. 

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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