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Έντομα αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Λήψη μέσω της τροφής
Πως εμπλέκεται ο pest controller σε αυτά?
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των ……
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Υγειονομικών υπηρεσιών και των μέτρων επισκόπησης
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Φορέων ελέγχου τροφίμων
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ΚΟΡΙΟΙ (Hemiptera: Cimicidae)
bedbugs
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Κυρίως το Cimex lectularius ενώ
έχουν βρεθεί και άλλα είδη (Cimex
hemipterus κα)

Ετερομετάβολα: ωό- νύμφη-
ακμαίο

Αυγό (ωό): υπόλευκο,
λαμπυρίζον, 1 mm, μακρόστενο

Νύμφη: μόλις εξέρχεται από το
αυγό, είναι κίτρινη

Ενήλικο: καστανό (βαθύ κόκκινο
όταν έχει τραφεί) , 4-7 mm, ωοειδές
με μακριά λεπτή προβοσκίδα
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ANOPLURA, ψείρεςANOPLURA, ψείρες



Αντιμετώπιση κοριών
Έγκαιρη ανίχνευση

Χρειάζεται εμπειρία
Πολλές επισκέψεις

Εφαρμογή εντομοκτόνων
Συνθετικά πυρεθροειδή, ρυθμιστές

ανάπτυξης
Και με foggers
Συχνότατα, πάνω από μια εφαρμογή

Ανθεκτικότητα
Υποκαπνισμός

Χώρων και υλικών (κρεβατιών,
στρωμάτων κα)

Δεν αποκλείει επανεμφάνιση
Απομάκρυνση, αποκλεισμός

Διάφορες συσκευές (UV, vacuum κα)
Απομάκρυνση επίπλων, στρωμάτων κτλ.
Κολλητικές επιφάνειες (ταινίες)

Αποκλεισμός εισόδου (ρούχα σε
σακούλες, κάλυψη στρωμάτων με πλαστικό,
κλείσιμο σχισμών με σιλικόνη, κα)
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Ακραίες θερμοκρασίες
>45 oC
Ανθεκτικοί σε χαμηλέ

θερμοκρασίες (αντέχουν μερικές
ημέρες στους 0 oC)

Δεν αποκλείεται η
επανεμφάνιση

Εφαρμογή CO2, Ν2, ατμού
CO2 και Ν2 ως αέριο, αλλά

και ως ξηρός πάγος
Δεν αποκλείεται η

επανεμφάνιση
Παγίδες

Για παρακολούθηση
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Ψύλλοι (Siphonaptera: Pulicidae)
fleas

Ψύλλοι (Siphonaptera: Pulicidae)
fleas

Πολλά είδη, κυρίως σε θηλαστικά αλλά και
σε πτηνά, κυρίως τα γένη Pulex και
Xenopsylla

Ολομετάβολα: ωό- προνύμφη- pupa- ακμαίο
Αυγό (ωό): λευκό, λαμπυρίζον, 1 mm
Προνύμφη: ευκέφαλη- άποδη, έχει δύο

αποφύσεις στο τελευταίο κοιλιακό τμήμα και
θύσσανους με τρίχες σε κάθε τμήμα

Pupa: σε βομβύκιο 3-7 mm, λευκό
Ενήλικο: 1-4 mm, ωοειδές, συμπιεσμένο

πλευρικά, καστανό, με οπίσθιο ζεύγος ποδιών
πηδητικού τύπου, με δύο σειρές κτενίδια
(παρειακό και προθωρακικό- ανάλογα με το
είδος)
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Υγειονομική σημασία των ψύλλωνΥγειονομική σημασία των ψύλλων
Πανώλη (αστική, black death)

Χαρακτηριστικός τρόπος μετάδοσης με τρωκτικά
Πνευμονική πανώλη
Μετάδοση και με τα αποχωρήματα και με το τσίμπημα
Μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω των ψύλλων

Ενδημικός τύφος
Και εδώ τα τρωκτικά παίζουν σημαντικό ρόλο

Λοιμώξεις που οφείλονται σε ιούς
Λεμφοκυτταρική χοριομηνιγγίτιδα και εγκεφαλίτιδα

Άλλες βακτηριακές ασθένειες
Τουλαραιμία (μοιάζει με την πανώλη), Ψευδοφυματίωση, Ερυσίπελα
Βρουκέλλωση (μελιταίος πυρετός), μεταδίδεται από τα ζώα στον

άνθρωπο μέσω του γάλακτος
Σαλμονέλλα (άμεσα συμπτώματα)

Παραισθησιακή παρασίτωση- αντίδραση
υπερευαισθησίας

Κεστώδεις σκώληκες
Ταινίες (Dipylidium, Hymenoepis), περιστασιακά και σε ανθρώπους
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Αντιμετώπιση ψύλλων
Έγκαιρη ανίχνευση

Χρειάζεται εμπειρία
Οπτική παρατήρηση σε οικόσιτα και των

χώρων που τα φιλοξενούν
Εφαρμογή εντομοκτόνων

υνθετικά πυρεθροειδή, ρυθμιστές
ανάπτυξης, νεονικοτινοειδή και άλλα

Ανθεκτικότητα (σε πυρεθροειδή),
απώλεια δραστικών

Και με foggers
Απωθητικές ουσίες (ατομική προστασία,

κυρίως στα ζώα)
Ολομετάβολα- η εφαρμογή γίνεται και

κατά των ακμαίων και κατά των ατελών
σταδίων

Αντιμετώπιση τρωκτικών
Το πιο κρίσιμο μέτρο για την

αντιμετώπιση των ψύλλων
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αποχωρημάτων κτλ. των ψύλλων,
καθαρισμός δυνητικών εστιών
(σκόνες, μοκέτες κτλ.)

Οι ψύλλοι αναπτύσσονται
ακόμα και στο πιο καθαρό σπίτι

Παγίδες
Για παρακολούθηση

Καθαριότητα
Απομάκρυνση υπολειμμάτων,

αποχωρημάτων κτλ. των ψύλλων,
καθαρισμός δυνητικών εστιών
(σκόνες, μοκέτες κτλ.)

Οι ψύλλοι αναπτύσσονται
ακόμα και στο πιο καθαρό σπίτι

Παγίδες
Για παρακολούθηση



Βιολογικός κύκλος κουνουπιών

Ωά (eggs)
Προνύμφη (larva)
Νύμφη (pupa)
Ακμαίο (adult, imago) 1

2

3
4





Ο ιός του Δυτικού Νείλου- WNV
(και στην Ελλάδα)



13 φορείς (www.malwest.gr)
Συντονισμός: Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας- ΚΕΕΛΠΝΟ (Greek CDC)
Συμμετοχή του WHO και του ECDC
Εργαστήριο Εντομολογίας:

Επαναξιολόγηση προνυμφοκτόνων
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ



3500 είδη
Παμφάγα-«Σκουπιδοφάγοι»
Μόνο (περίπου) δέκα είδη είναι σημαντικά σε κατοικημένους χώρους

3500 είδη
Παμφάγα-«Σκουπιδοφάγοι»
Μόνο (περίπου) δέκα είδη είναι σημαντικά σε κατοικημένους χώρους

Ζημιές προκαλούμενες από τις κατσαρίδεςΖημιές προκαλούμενες από τις κατσαρίδες
Ποσοτική ζημιά

Προσβολή σε τρόφιμα κα.
Ποιοτική υποβάθμιση

Αποχωρήματα, εκδύματα, εκκρίματα
Αλλεργική αντίδραση- άλλες άμεσες επιπτώσεις

Δεύτερη αιτία αλλεργίας και άσθματος μετά τα ακάρεα (αναπνοή,
λήψη μέσω τροφής)
Η επαφή με τα εκκρίματα προκαλεί συχνά αίσθημα ναυτίας, ζάλη

Κατσαρίδες (Blattaria)





Βιολογικός κύκλος: 15 ημέρες
Προσβάλλει προϊόντα με
υψηλή περιεκτικότητα σε
λίπος και πρωτεΐνες

ΑΚΑΡΕΑ (cheese mites)ΑΚΑΡΕΑ (cheese mites)



Τρωκτικά
Ρυπαντές

Ένα τρωκτικό παράγει ετησίως:
16000 τεμαχίδια αποχωρημάτων
>6 λίτρα ούρων
>300000 τρίχες

Ρυπαντές
Ένα τρωκτικό παράγει ετησίως:

16000 τεμαχίδια αποχωρημάτων
>6 λίτρα ούρων
>300000 τρίχες

Σημασία για τη Δημόσια Υγεία
Λεπτοσπείρωση (ικτεροαιμοραγική κα) από ούρα
Τυφοειδής πυρετός
Πανώλη
Τριχινέλλωση
«Ποντικοπυρετός» (rat-bite fever)
Μεταφέρουν ψύλλους κα.
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Έντομα με την τροφή και προβλήματα υγείας
στον άνθρωπο

Έντομα αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Πόσο επικίνδυνα είναι;
Υπάρχουν όρια για την επέμβαση;
Τρώμε συχνά έντομα;
Τι γίνεται με τα εντομοκτόνα στα μετασυλλετικά στάδια των προϊόντων;



Διαταραχές στην υγεία από έντομα (και άλλους
ζωικούς εχθρούς)

Παρουσία εντόμων στο χώρο και στο προϊόν
Τεμαχίδια εντόμων (insect fragments)
Αποχωρήματα, εκδύματα
Εκκρίματα

Οικογένεια Dermestidae (π.χ. Dermestes, Attegenus ,
Anthrenus, Trogoderma)

Τρίχες, λέπια
Αποχωρήματα, εκδύματα, εκκρίματα, σκόνη (εντόμων)



Τοξίνες που παράγονται από έντομα
Τα πιο πολλά είδη εντόμων των τροφίμων παράγουν αλκυλ.
βενζοκινόνες (γνωστές και ως κινόνες) για άμυνα και οριοθέτηση
ενδιαιτήματος (Tenebionidae, π. χ. Tribolium, Tenebrio κα)

Κάθε άτομο στα τρόφιμα μπορεί να παράγει 400 μg κινόνες (δηλ. 10
άτομα Tribolium σε ένα κιλό από άλευρα παράγουν αρκετά γραμμάρια)
Οι κινόνες προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισμό δερματίτιδες, κύστεις,
ερύθημα, μείωση όρασης
Οι κινόνες συνδέονται με καρκονογενέσεις, και σήμερα κατατάσσονται
στις τοξικές ουσίες «ευρέος φάσματος»
Στις κατσαρίδες, οι κινόνες σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένους
τύπους καρκίνου
Οι κινόνες αντιδρούν ταχύτατα με ορισμένες ουσίες στα τρόφιμα, όπως οι
πρωτεϊνες, καθιστώντας πολλές φορές δύσκολη ακόμα και την ανίχνευσή
τους
Υπάρχουν και πολλές άλλες κατηγορίες τοξινών που παράγονται από τα
έντομα και τα ακάρεα, και σχετίζονται άμεσα με προβλήματα για την
υγεία



Τοξίνες που μεταφέρονται από έντομα
Τα πιο πολλά είδη εντόμων αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων σχετίζονται άμεσα με την μεταφορά σπορίων μυκήτων
που παράγουν μυκοτοξίνες

Τα είδη του γένους Aspergillus παράγουν αφλατοξίνες, που είναι από τα πιο γνωστά
«φυσικά» αίτια καρκινογενέσεων του πεπτικού (ήπατος κα)
Τα έντομα μεταφέρουν (συχνά όχι μόνο «μηχανικά») τα σπόρια και τα άλλα στάδια ενός
μύκητα, αυξάνοντας τη συχνότητα της παρουσίας μυκοτοξινών
Η μεταφορά γίνεται ακόμα και με εκδύματα-αποχωρήματα
Εκτός από τις μυκοτιξίνες, τα έντομα μπορούν να μεταφέρουν και άλλες τοξίνες
(πολλές από τις οποίες είναι «φυσικές» και περιέχονται στα τρόφιμα, π.χ. αλκαλοειδή)
Υπάρχουν έντομα αποθηκών που τρέφονται μόνο από μύκητες (Mycetophagidae,
Cryptophagidae κα)
Σε πολλές περιπτώσεις έχει καταγραφεί και χρόνια έκθεση σε μυκοτοξίνες μέσω της
τροφής, που δεν διασπώνται τελικά στο ήπαρ
H HBV με ταυτόχρονη παρουσία αφλατοξίνης έχει αποδειχθεί ότι έχει συνεργιστική
δράση στην ανάπτυξη καρκίνου του ήπατος
Ακόμα και να μην υπάρχουν σπόρια, η προσβολή από έντομα (π.χ. οπές σε σπόρους)
διευκολύνει την είσοδο του μύκητα στα τρόφιμα



Πότε λέμε ότι ένα έντομο είναι έντομο αποθηκών;
Ως έντομο αποθηκών ορίζεται το έντομο που α) προκαλεί ζημιά
στα αποθηκευμένα προϊόντα, και β) μπορεί να αναπτυχθεί και να
αναπαραχθεί σε χώρους που φιλοξενούν τέτοια προϊόντα

Απώλειες κατά την αποθήκευση
(πχ. δημητριακά)

Ανεπτυγμένες χώρες 17 %
Αναπτυσσόμενες χώρες >30 %

Κυριότερα ζημιογόνα αίτια κατά
την αποθήκευση
Έντομα
Ακάρεα
Μύκητες-βακτήρια
Τρωκτικά
Μη παρασιτικές απώλειες

Έντομα 59 %

Ακάρεα, μύκητες,
τρωκτικά 41 %









Το πρόβλημα στην αντιμετώπιση των εντόμων
αποθηκών είναι ένα: Δεν έχουμε πια το

βρωμιούχο μεθύλιο
• Σημείο ζέσεως +4 oC
• Μη διαβρωτικό, δεν είναι εύφλεκτο
• Πολύ γρήγορο (<16 h)
• Καλό ωοκτόνο- Καλό απολυμαντικό
• NOTHING LIKE MB TODAY



Θερμαντήρες για χώρους

www.thermonox.de

www.biotech.at



Ξυλοφάγα έντομα κατοικημένων χώρων
Τα ξυλοφάγα έντομα είναι τα έντομα που τρέφονται από το
ξύλο.

Είδη που προσβάλλουν το ξύλο των δένδρων σε εξωτερικούς χώρους
(δάση, αγρούς)
Είδη που προσβάλλουν το ξύλο των κατοικημένων χώρων
Είδη που προσβάλλουν και τις δύο κατηγορίες ξύλου

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ξύλου: το μαλακό και το σκληρό
ξύλο

Μαλακό ξύλο: κωνοφόρα (έλατο κτλ.)
Σκληρό ξύλο, πλατύφυλλα δένδρα (ευκάλυπτος κτλ)



Μύθοι και Πραγματικότητα για τους Τερμίτες

Οι τερμίτες προσβάλλουν μόνο ξύλο
Τρέφονται επίσης από υφάσματα, δέρματα, χαρτί, φυτά,
οργανική ουσία, βαμβάκι, άχυρο κα.

Όλα τα είδη τερμιτών είναι επιζήμια
Από τα 2400 είδη, μόνο το 10 % είναι επιζήμιο

Προσβάλλουν κάθε είδους ξύλο
Τα πιο πολλά κωνοφόρα (μερικά είδη πεύκου, έλατο) δεν
προσβάλλονται ή προσβάλλονται λιγότερο (περιέχουν ουσίες
που δρουν τοξικά στο στόμαχο ή είναι απωθητικές)

Προσβάλλουν ζωντανά δένδρα
Σε πόιά δένδρα;

Χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες
Πολλά είδη έχουν βρεθεί και στη Β. Ευρώπη, σε 10 οC



Κατηγορίες τερμιτών

Οι πιο εξελιγμένοι τερμίτες και οι καταστρεπτικότεροι με αποικίες εκατομμυρίων
ατόμων

Φτιάχνουν τις φωλιές κοντά στο έδαφος γιατί χρειάζονται υγρασία, και διατηρούν
επαφή με αυτό, μέσω δικτύου στοών (στοές που ξεπερνούν και τα 100 μ.,
κυκλοφορούν μόνο σε στοές με τη προστασία οπλιτών)

Υπόγειοι: δεν φαίνονται οι εργάτες, παρά μόνο τα πτερωτά στη σύζευξη

Υπόγειοι (Subterranean termites)



Παρόμοια βιολογία και δομή φωλιάς με τους υπόγειους, αλλά βγαίνουν στην
επιφάνεια και διανύουν μικρές αποστάσεις σε μονοπάτια (προστατευόμενοι από
τους οπλίτες)

Κόβουν κομμάτια φυτών και τα μεταφέρουν στη φωλιά (μπορεί να προκαλέσουν
ζημιές σε βοσκοτόπους)

Θεριστές (Harvesters)

Δεν έχουν τάξη εργατών (ψευδεργάτες)
Μένουν εξ ολοκλήρου πάνω στο έδαφος και δεν συνδέουν τη φωλιά με το χώμα
Δεν εξαρτώνται από την υγρασία και προσβάλλουν ξύλο με πολύ μικρή

περιεκτικότητα σε υγρασία (κυρίως παλιό ξύλο)
Μικρές κοινωνίες (μερικές χιλιάδες άτομα-20 άτομα τον πρώτο χρόνο)
Σύμπτωμα προσβολής: περιττώματα που βγαίνουν από τα ανοίγματα του ξύλου

Ξηρού ξύλου (Drywood termites)

Παρόμοια βιολογία και συνήθειες με τα προηγούμενα αλλά απαιτούν υγρασία στο
ξύλο (βρίσκονται και σε αποσυντιθεμένα δένδρα)

Μικρές αποικίες, δεν απομακρύνονται πολύ από τη φωλιά, προσβάλλουν ξύλο σε
υγρά κτίρια

Υγρού ξύλου (Dampwood termites)





Pest Control: ανάγκη διαβούλευσηςPest Control: ανάγκη διαβούλευσης
Άδειες για το Pest Control

Νομοθεσία- ποιος πρέπει να έχει άδεια;
Απολυμάνσεις;
Εμπορία- Εφαρμογή
Η παρουσία του ΕΥ
Χρειάζεται διαχωρισμός των χώρων;

Άδειες για το Pest Control
Νομοθεσία- ποιος πρέπει να έχει άδεια;
Απολυμάνσεις;
Εμπορία- Εφαρμογή
Η παρουσία του ΕΥ
Χρειάζεται διαχωρισμός των χώρων;

Ανάγκη περαιτέρω διαχωρισμού
Νομοθεσία για τα βιοκτόνα (και τις «ερασιτεχνικές»

συσκευασίες βιοκτόνων)
Τι κάνουμε με τις κενές συσκευασίες βιοκτόνων;
Τι κάνουμε με τα δολώματα τρωκτικών που

αντικαθιστούμε;
Χρειάζεται επαγγελματικός χώρος;

Ανάγκη περαιτέρω διαχωρισμού
Νομοθεσία για τα βιοκτόνα (και τις «ερασιτεχνικές»

συσκευασίες βιοκτόνων)
Τι κάνουμε με τις κενές συσκευασίες βιοκτόνων;
Τι κάνουμε με τα δολώματα τρωκτικών που

αντικαθιστούμε;
Χρειάζεται επαγγελματικός χώρος;



Ευχαριστώ


