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Υτιλιζαχι⌠ν δε ρεχυρσοσ ψ συπερϖιϖενχια λαρϖαλ δελ βαρρεναδορ
δελ βροτε, Χροχιδοσεµα απορεµα (Λεπιδοπτερα: Τορτριχιδαε),

εν σοϕα (Γλψχινε µαξ)

ΓΕΡΑΡ∆Ο Γ ΛΙΛϑΕΣΤΗΡ√Μ, ΓΛΟΡΙΑ Χ ΡΟϑΑΣ & ΠΑΤΡΙΧΙΑ Χ ΠΕΡΕΨΡΑ !

Χεντρο δε Εστυδιοσ Παρασιτολ⌠γιχοσ ψ δε ςεχτορεσ (ΧΕΠΑςΕ), Χαλλε 2 Ν≡ 584, 1900 Λα Πλατα, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ

ΡΕΣΥΜΕΝ. Χροχιδοσεµα απορεµα εσ λα πλαγα µ〈σ ιµπορταντε δελ χυλτιϖο δε σοϕα εν Αργεντινα. Συσ λαρϖασ
αταχαν βροτεσ ϖεγετατιϖοσ ψ φλοραλεσ, ενχοντρ〈νδοσε µ〈σ δε υνα λαρϖα πορ βροτε. ∆αδο θυε ελ νµερο
δε λαρϖασ πυεδε αφεχταρ λα χαντιδαδ δε ρεχυρσοσ δισπονιβλεσ, ελ οβϕετιϖο δελ τραβαϕο φυε αναλιζαρ ελ
δεσεµπε〉ο λαρϖαλ σεγν λα δενσιδαδ δε λαρϖασ πορ βροτε, λα εστρατεγια δε δεσαρρολλο δε υνα λαρϖα θυε
λλεγα α υν βροτε οχυπαδο ψ λα εστρατεγια δε οϖιποσιχι⌠ν δελ αδυλτο. Σε αναλιζ⌠ λα δενσιδαδ µ〈ξιµα ψ λα
δισποσιχι⌠ν εσπαχιαλ δε ηυεϖοσ ψ λαρϖασ, λα χαντιδαδ δε ρεχυρσοσ νεχεσαριοσ παρα ελ δεσαρρολλο δε υνα
λαρϖα ψ ελ εφεχτο δε υνα δενσιδαδ χρεχιεντε δε λαρϖασ πορ βροτε σοβρε λα δισπερσι⌠ν ψ λα συπερϖιϖενχια.
Εν εσταδο φενολ⌠γιχο ς5, ελ 76.7% δε λασ πλαντασ χοντενα ηυεϖοσ ψ ελ 27% χοντενα λαρϖασ. Εν ς9
(2.5 ηυεϖοσ πορ πλαντα ψ 5 βροτεσ πορ πλαντα) ηυβο ηαστα χινχο ηυεϖοσ πορ λοτε ψ ελ 74.3% δε λασ πλαντασ
χοντενα ηυεϖοσ, ελ 46% χοντενα λαρϖασ ψ, εν τοδοσ λοσ χασοσ, λα δισποσιχι⌠ν εσπαχιαλ φυε αγρεγαδα. Λοσ
ρεσυλταδοσ συγιερεν θυε λοσ αδυλτοσ διστριβυψεν λοσ ηυεϖοσ εϖιτανδο υνα αλτα δενσιδαδ δε λαρϖασ πορ
βροτε. Ελ χονσυµο ρεαλιζαδο δυραντε λοσ δοσ λτιµοσ εσταδιοσ ρεπρεσεντ⌠ ελ 95.7% δελ χονσυµο λαρϖαλ
τοταλ. Σε ρεαλιζ⌠ υν εξπεριµεντο α χαµπο εν ελ θυε σε χολονιζαρον πλαντασ χον υνα α χυατρο λαρϖασ δε
πριµερ εσταδιο πορ βροτε (τραταµιεντοσ Τ1, Τ2, Τ3 ψ Τ4, ρεσπεχτιϖαµεντε). Λα συπερϖιϖενχια λαρϖαλ µοσ−
τρ⌠ διφερενχιασ σιγνιφιχατιϖασ εντρε Τ1 ψ Τ4. Λα δενσιδαδ ινιχιαλ αφεχτ⌠ λα προπορχι⌠ν δε λαρϖασ θυε αβανδο−
ναρον ελ βροτε εν χυαρτο εσταδιο παρα τρασλαδαρσε α οτροσ βροτεσ. Λα διστανχια µ〈ξιµα προµεδιο ρεχορριδα
αυµεντ⌠ χον ελ νµερο ινιχιαλ δε λαρϖασ πορ βροτε. Α µαψορ δενσιδαδ ινιχιαλ δε λαρϖασ πορ βροτε,
µαψορ ρεσυλτ⌠ ελ νµερο δε ⌠ργανοσ δε λα πλαντα αφεχταδοσ, περο αλ διϖιδιρ ελ νµερο προµεδιο τοταλ
δε ⌠ργανοσ αφεχταδοσ πορ ελ προµεδιο δε λαρϖασ σοβρεϖιϖιεντεσ λοσ ϖαλορεσ νο φυερον διφερεντεσ δελ
προµεδιο. Υνα λαρϖα δε πριµερ εσταδιο θυε χολονιζα υν βροτε οχυπαδο πυεδε θυεδαρσε ο βυσχαρ υν
νυεϖο βροτε. Σι σε θυεδα, λα συπερϖιϖενχια χαµβιαρ〈 εν φυνχι⌠ν δε λασ λαρϖασ πρεσεντεσ. Σι βυσχα υνο
νυεϖο, λα συπερϖιϖενχια σερ〈 µενορ; ι.ε., ελ προδυχτο δε λα συπερϖιϖενχια δε Τ1 ψ λα προβαβιλιδαδ δε
χολονιζαρλο. Εστοσ ϖαλορεσ σεραν αν µενορεσ εν ελ χαµπο, δεβιδο α λα πρεσενχια δε διϖερσοσ πρεδαδορεσ,
πορ λο θυε σερα ϖενταϕοσο παρα υνα λαρϖα νεονατα θυεδαρσε εν ελ µισµο βροτε, αν σι ψα εστ〈 οχυπαδο.

ΑΒΣΤΡΑΧΤ. Ρεσουρχε υτιλιζατιον ανδ λαρϖαλ συρϖιϖαλ οφ τηε βυδ βορερ, Χροχιδοσεµα απορεµα (Λεπι−
δοπτερα: Τορτριχιδαε), ιν σοψβεαν (Γλψχινε µαξ): Χροχιδοσεµα απορεµα ισ τηε µοστ ιµπορταντ σοψβεαν
πεστ ιν Αργεντινα. Λαρϖαε φεεδ ον ϖεγετατιϖε ανδ φλοραλ βυδσ, ανδ σινχε µορε τηαν ονε λαρϖα ισ υσυαλλψ
φουνδ ιν α βυδ, τηε νυµβερ οφ λαρϖαε περ βυδ χαν αφφεχτ αϖαιλαβλε ρεσουρχεσ. Τηε οβϕεχτιϖε οφ τηισ ωορκ
ωασ το εϖαλυατε λαρϖαλ περφορµανχε αχχορδινγ το τηε λαρϖαλ δενσιτψ περ βυδ, τηε δεϖελοπµεντ στρατεγψ
οφ α λαρϖαε τηατ αρριϖεσ το αν αλρεαδψ οχχυπιεδ βυδ, ανδ αδυλτ οϖιποσιτιοναλ στρατεγψ. Ωε αναλψζεδ τηε
µαξιµυµ δενσιτιεσ οφ εγγσ ανδ λαρϖαε, τηειρ σπατιαλ διστριβυτιον, τηε αµουντ οφ ρεσουρχεσ νεεδεδ φορ
λαρϖαε δεϖελοπµεντ, ανδ τηε εφφεχτ οφ ινχρεασινγ λαρϖαλ δενσιτψ ον δισπερσαλ ανδ συρϖιϖορσηιπ. Σοψβεαν
δυρινγ ς5 πηενολογιχαλ σταγε σηοωεδ 76.7% οφ τηε πλαντσ ωιτη εγγσ, ανδ 27% ωιτη λαρϖαε. Σοψβεαν
δυρινγ ς9 σταγε (2.5 εγγσ περ πλαντ ανδ 5 βυδσ περ πλαντ) ηαδ 74.3% οφ τηε πλαντσ ωιτη εγγσ, ανδ 46%
οφ τηε πλαντσ ωιτη λαρϖαε. Ωε φουνδ αν αγγρεγατε σπατιαλ διστριβυτιον ιν αλλ χασεσ. Ρεσυλτσ συγγεστ τηατ
αδυλτσ αϖοιδ ηιγη δενσιτιεσ οφ εγγσ ορ λαρϖαε περ βυδ δυρινγ τηε οϖιποσιτιον. Χονσυµπτιον δυρινγ τηε
λαστ τωο λαρϖαλ ινσταρσ ρεπρεσεντσ 95.7% οφ τοταλ λαρϖαλ χονσυµπτιον. Ωε ινφεστεδ σοψβεαν πλαντσ ωιτη
ονε το φουρ φιρστ ινσταρ λαρϖαε περ βυδ (Τ1, Τ2, Τ3, ανδ Τ4 τρεατµεντσ, ρεσπεχτιϖελψ) ιν α φιελδ εξπεριµεντ.
Λαρϖαλ συρϖιϖαλ σηοωεδ σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ βετωεεν Τ1 ανδ Τ4. Ινιτιαλ δενσιτψ αφφεχτεδ τηε προπορτιον
οφ λαρϖαε τηατ λεφτ τηε βυδ ιν τηε φουρτη ινσταρ λοοκινγ φορ οτηερ βυδσ. Μεαν µαξιµυµ διστανχε ρυν βψ
λαρϖαε ινχρεασεδ ωιτη τηε ινιτιαλ νυµβερ οφ λαρϖαε περ βυδ. Τηε νυµβερ οφ χονσυµεδ οργανσ περ πλαντ
αλσο ινχρεασεδ ωιτη α ηιγηερ νυµβερ οφ λαρϖαε περ βυδ; ηοωεϖερ, τηε ρατιο βετωεεν µεαν τοταλ οφ
χονσυµεδ οργανσ ανδ µεαν συρϖιϖινγ λαρϖαε ωασ νοτ σιγνιφιχαντλψ διφφερεντ φροµ τηε µεαν. Α φιρστ
ινσταρ λαρϖα τηατ χολονιζεσ αν οχχυπιεδ βυδ χαν ειτηερ ρεµαιν ορ σεαρχη φορ α νεω ονε. Ιφ ιτ ρεµαινσ,
συρϖιϖαλ ωιλλ χηανγε ωιτη νυµβερ οφ λαρϖαε; ιφ ιτ σεαρχηεσ φορ ανοτηερ υνοχχυπιεδ βυδ, συρϖιϖαλ ωιλλ βε
τηε προδυχτ βετωεεν συρϖιϖαλ οφ Τ1 ανδ τηε προβαβιλιτψ οφ χολονιζε ιτ, ωηιχη µεανσ α λοωερ ϖαλυε.
Τηεσε ϖαλυεσ ωουλδ βε εϖεν λοωερ ιν τηε φιελδ, δυε το τηε οχχυρρενχε οφ διϖερσε πρεδατορσ, τηερεφορε
βεινγ αδϖανταγεουσ φορ α φιρστ ινσταρ λαρϖα το ρεµαιν ιν τηε σαµε βυδ, εϖεν ιφ ιτ ισ αλρεαδψ οχχυπιεδ.
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ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ

Υν γραν νµερο δε ινσεχτοσ ηερβϖοροσ,
εντρε ελλοσ λοσ βαρρεναδορεσ ψ λοσ µιναδορεσ,
αταχα λασ παρτεσ µ〈σ ϖιγοροσασ δε λασ πλαντασ,
λασ δε χρεχιµιεντο ρ〈πιδο ψ χον αβυνδαντεσ
νυτριεντεσ (ε.γ., λοσ βροτεσ) (Πριχε 1991). Πορ
εστα ραζ⌠ν, λασ ϖαριαχιονεσ εν λα δισπονιβιλιδαδ
δελ ρεχυρσο προϖιστο πορ λασ πλαντασ, εν τρµι−
νοσ δε χαντιδαδ, χαλιδαδ ο εσταδο φενολ⌠γιχο,
αφεχταρ〈ν δε µανερα δεχισιϖα α λασ ποβλαχιονεσ
δε εστοσ  ηερβϖοροσ. Αδεµ〈σ, ελ δεσεµπε〉ο
ο �περφορµανχε� λαρϖαλ δε λοσ ινσεχτοσ ηερβ−
ϖοροσ εστ〈 διρεχταµεντε ρελαχιοναδο χον λα
δισπονιβιλιδαδ δε ρεχυρσοσ ψ, α συ ϖεζ, ρεσυλτα
υνα µεδιδα δε λα συπερϖιϖενχια δελ ϕυϖενιλ,
δε συ χρεχιµιεντο ψ δε συ ποστεριορ φεχυνδι−
δαδ (Τηοµπσον 1988). Ελ εσταβλεχιµιεντο εφεχ−
τιϖο δε υνα λαρϖα εν υν βροτε εσ ταµβιν υνα
µεδιδα δελ δεσεµπε〉ο (Φονδριεστ & Πριχε
1996), ψα θυε σε τρατα δε υνα φασε χρτιχα εν ελ
χιχλο δε ϖιδα δελ ηερβϖορο (Πριχε 1997).

Ελ βαρρεναδορ δελ βροτε, Χροχιδοσεµα απορεµα
(Ωαλσινγηαµ 1914), αντεριορµεντε ινχλυιδο εν
ελ γνερο Επινοτια (Ποωελλ ετ αλ. 1995), εσ υν
τορτρχιδο νεοτροπιχαλ θυε σε αλιµεντα πρεφε−
ρεντεµεντε δε λοσ ⌠ργανοσ εν χρεχιµιεντο ψ
δε λοσ τεϕιδοσ µεριστεµ〈τιχοσ δε νυµεροσασ
εσπεχιεσ δε λεγυµινοσασ. Εσ χονσιδεραδο αχ−
τυαλµεντε λα πλαγα πρινχιπαλ δελ χυλτιϖο δε
σοϕα, Γλψχινε µαξ Μερριλλ, εν λα Αργεντινα (Λυνα
ετ αλ. 1996; Ροϕασ 1998).

Ελ αδυλτο δε Χ. απορεµα εσ υν µιχρολεπιδ⌠π−
τερο δε η〈βιτοσ νοχτυρνοσ θυε δεποσιτα λοσ
ηυεϖοσ εν φορµα ινδιϖιδυαλ εν λοσ νυδοσ,
εντρενυδοσ, λ〈µινα φολιαρ ψ πεχολοσ δε λα πλαν−
τα δε σοϕα (Χορρεα Φερρειρα 1980; Περεψρα ετ αλ.
1991), φυνδαµενταλµεντε δυραντε ελ εσταδο
ϖεγετατιϖο ψ αλ χοµιενζο δελ ρεπροδυχτιϖο
(Ροϕασ 1998). Λασ λαρϖασ ρεχιν εµεργιδασ µι−
δεν απροξιµαδαµεντε 1 µµ δε λονγιτυδ ψ
δεβεν δεσπλαζαρσε  ηαστα ελ βροτε ϖεγετατιϖο ο
φλοραλ µ〈σ χερχανο, ψα θυε σον στοσ λοσ σιτιοσ
πρεφεριδοσ παρα λα αλιµενταχι⌠ν (Σ〈νχηεζ ετ αλ.
1991). Υνα ϖεζ αλχανζαδο ελ βροτε, λα λαρϖα υνε
λοσ φολολοσ ο παρτεσ φλοραλεσ εν δεσαρρολλο χον
ηιλοσ δε σεδα,  γενερανδο υν �χαρτυχηο� δον−
δε ϖιϖε προτεγιδα, ψ θυε ϖα αγρανδανδο α
µεδιδα θυε χρεχε. Λα λαρϖα δελ θυιντο (λτι−
µο) εσταδιο γενεραλµεντε δεσχιενδε αλ συελο
παρα πυπαρ (Ριζζο 1972; Χορρεα Φερρειρα 1980;
Ροϕασ 1998).

Εν εστυδιοσ ρεαλιζαδοσ α χαµπο σε ενχοντρ⌠
θυε λα διστριβυχι⌠ν δε λοσ ηυεϖοσ δε Χ. απορεµα
ϖαρα σεγν ελ εσταδο φενολ⌠γιχο δελ χυλτιϖο δε
σοϕα, περο θυε, εν γενεραλ, εστ〈ν χονχεντραδοσ
εν λοσ νυδοσ δελ εστρατο µεδιο δε λα πλαντα,
δονδε ηαψ µαψορ χονχεντραχι⌠ν δε βροτεσ
(Περεψρα ετ αλ. 1991). Λα απαρεντε χοντραδιχχι⌠ν
εντρε ελ λυγαρ πρεφεριδο δε οϖιποσιχι⌠ν, ελ
νυδο, θυε εσ λα παρτε µενοσ πιλοσα δε λα πλαν−
τα, ψ ελ λυγαρ δε αλιµενταχι⌠ν, ελ βροτε, θυε εσ
µυψ πιλοσο, σερα προδυχτο δελ εφεχτο νεγατι−
ϖο δε λα πιλοσιδαδ δε λα πλαντα σοβρε λα ηεµ−
βρα αδυλτα (Κηαν ετ αλ. 1986; Σ〈νχηεζ ετ αλ.
1991; Γρεχο ετ αλ. 1998). Πορ οτρα παρτε, εξπε−
ριενχιασ εν ελ λαβορατοριο µοστραρον θυε ελ 40%
δε λασ λαρϖασ δε πριµερ εσταδιο ναχιδασ εν νυ−
δοσ πυδο ινσταλαρσε εν ελ βροτε µ〈σ χερχανο,
ρεχορριενδο εν προµεδιο µ〈σ δε 8 χµ ψ λλε−
γανδο ηαστα υν µ〈ξιµο δε 18 χµ (Σ〈νχηεζ ετ
αλ. 1991).

∆εβιδο α θυε εν λοσ χυλτιϖοσ δε σοϕα συελε
ενχοντραρσε µ〈σ δε υνα λαρϖα δε λοσ πριµεροσ
εσταδιοσ εν υν µισµο βροτε (Σταντε & Αραγ⌠ν
1988; Ροϕασ 1998) ψ θυε ελ νµερο δε λαρϖασ
(ποσιβλεµεντε δετερµιναδο πορ ελ νµερο δε
ηυεϖοσ πυεστοσ εν λασ χερχανασ δελ µισµο)
ποδρα αφεχταρ λα χαντιδαδ δε ρεχυρσοσ δισπο−
νιβλεσ παρα χαδα υνα, ελ οβϕετιϖο δε εστε τραβα−
ϕο φυε ινϖεστιγαρ λα δενσιδαδ µ〈ξιµα ψ λα
διστριβυχι⌠ν δε ηυεϖοσ ψ λαρϖασ εν ελ χυλτιϖο,
λα χαντιδαδ δε ρεχυρσο νεχεσαριο παρα χοµπλε−
ταρ ελ δεσαρρολλο δε υνα λαρϖα δε Χ. απορεµα, ψ
ελ εφεχτο δε υνα δενσιδαδ χρεχιεντε δε λαρϖασ
εν λα δισπερσι⌠ν τεµπρανα ψ λα συπερϖιϖενχια
λαρϖαλ, α φιν δε δεφινιρ ελ εφεχτο δε λα δενσιδαδ
δε λαρϖασ πορ βροτε σοβρε ελ δεσεµπε〉ο λαρϖαλ,
ψ σοβρε λασ εστρατεγιασ δε δεσαρρολλο δε λασ λαρ−
ϖασ δε πριµερ εσταδιο ψ λασ εστρατεγιασ δε
οϖιποσιχι⌠ν δελ αδυλτο.

Μ⊃ΤΟ∆ΟΣ

∆ιστριβυχι⌠ν δε ηυεϖοσ ψ λαρϖασ εν ελ χυλτιϖο

Σε ρεαλιζαρον δοσ µυεστρεοσ δε πλαντασ δε
σοϕα (ϖαρ. Ηοοδ) εν υνα παρχελα δε 300 µ″, εν
χυψα χερχανα νο σε ενχοντραβαν οτροσ λοτεσ δελ
χυλτιϖο. Λα παρχελα εσταβα σιτυαδα εν λα
Εσταχι⌠ν Εξπεριµενταλ Αγρον⌠µιχα �ϑυλιο
Ηιρσχηηορν� (ΥΝΛΠ), εν Λοσ Ηορνοσ, προϖιν−
χια δε Βυενοσ Αιρεσ. Λοσ µυεστρεοσ χοινχιδιε−
ρον χον λοσ εσταδοσ φενολ⌠γιχοσ ς5 (χινχο
νυδοσ χον ηοϕασ εξπανδιδασ) ψ ς9−Ρ1 (νυεϖε
νυδοσ χον ηοϕασ εξπανδιδασ ψ αλ µενοσ υνα
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φλορ αβιερτα) (Φεηρ & Χαϖινεσσ 1977), εν λοσ
χυαλεσ σε τοµαρον, αλ αζαρ, 30 ψ 35 πλαντασ, ρεσ−
πεχτιϖαµεντε. Λασ µισµασ φυερον λλεϖαδασ αλ
λαβορατοριο ψ βαϕο υνα λυπα βινοχυλαρ σε δετερ−
µιν⌠ ελ νµερο δε ηυεϖοσ εν χαδα πλαντα,
ιδεντιφιχανδο λα ποσιχι⌠ν δε χαδα υνο, ασ χοµο
ελ νµερο δε λαρϖασ εν χαδα βροτε.

Χονσιδεραµοσ χοµο περτενεχιεντεσ α υν
µισµο λοτε δε ηυεϖοσ α τοδοσ αθυελλοσ θυε σε
ενχοντραβαν α υνα διστανχια µενορ ο ιγυαλ α
δοσ νυδοσ δε υν βροτε ψ θυε δαραν οριγεν α
λαρϖασ χολονιζαδορασ δελ µισµο βροτε. Λα δισ−
τριβυχι⌠ν δελ νµερο δε ηυεϖοσ πορ λοτε, ασ
χοµο λα διστριβυχι⌠ν δελ νµερο δε λαρϖασ πορ
βροτε, σε δετερµιναρον µεδιαντε ελ νδιχε

µ

ν
Ι ∆

)1(Σ 2
!

∀  ,

δονδε ν εσ ελ νµερο δε βροτεσ ρεϖισαδοσ, µ
εσ ελ νµερο προµεδιο δε ηυεϖοσ πορ λοτε ο
δε λαρϖασ πορ βροτε ψ Σ2 εσ λα ϖαριανζα ρεσπεχ−
τιϖα. Ελ νδιχε σε διστριβυψε απροξιµαδαµεν−
τε χοµο υνα διστριβυχι⌠ν Ξ2 χον ν − 1 γραδοσ
δε λιβερταδ, ψ ϖαλορεσ δε Ι

∆
 µενορεσ, ιγυαλεσ ο

µαψορεσ α 1 συγιερεν υνα διστριβυχι⌠ν υνιφορ−
µε, αλεατορια ο αγρεγαδα, ρεσπεχτιϖαµεντε
(Σουτηωοοδ 1978).

Χαντιδαδ δε ρεχυρσοσ  ψ δεσαρρολλο λαρϖαλ

Ελ πατρ⌠ν δε χονσυµο λαρϖαλ διαριο σε αναλι−
ζ⌠ εν εξπεριµεντοσ εν ελ λαβορατοριο, υτιλιζαν−
δο 25 λαρϖασ δε Χ. απορεµα οβτενιδασ δε χρασ
εν ελ λαβορατοριο, µαντενιδασ ινδιϖιδυαλµεν−
τε εν χ〈πσυλασ δε Πετρι ψ οβσερϖαδασ διαρια−
µεντε ηαστα συ τρανσφορµαχι⌠ν εν πυπασ. Λασ
λαρϖασ φυερον αλιµενταδασ δεσδε ελ τερχερ αλ
θυιντο εσταδιο χον ηοϕασ τιερνασ δε σοϕα θυε
σε χαµβιαρον διαριαµεντε, τοµ〈νδοσε χοµο
ινδιχαδορ δελ χονσυµο διαριο α λα συπερφιχιε
φολιαρ χοµιδα, θυε σε εστιµ⌠ χον υν µεδιδορ
δε 〈ρεα φολιαρ ψ σε εξπρεσ⌠ εν µµ2. Λασ χονδι−
χιονεσ δελ εξπεριµεντο φυερον: 27 ± 1 °Χ,
65 ± 15% (ηυµεδαδ ρελατιϖα) ψ υν φοτοπεροδο
δε 14−10 η (λυζ−οσχυριδαδ), ψ φυε ρεαλιζαδο εν
ελ βιοτεριο δελ ΧΕΠΑςΕ.

Εφεχτο δε λα δενσιδαδ σοβρε λα δισπερσι⌠ν
ψ λα συπερϖιϖενχια

Παρα εϖαλυαρ εστε εφεχτο σε χολονιζαρον
αρτιφιχιαλµεντε πλαντασ δε σοϕα (ϖαρ. Τιϕερετα
2000) εν εσταδο φενολ⌠γιχο ς9−Ρ1 (χον υν προ−
µεδιο δε χινχο βροτεσ πορ πλαντα) χον λαρϖασ

δε πριµερ εσταδιο, εν ελ µεσ δε διχιεµβρε. Σε
σιγυι⌠ ελ δεστινο δε λασ λαρϖασ ηαστα θυε χοµ−
πλεταρον ελ δεσαρρολλο (θυιντο εσταδιο). Λασ λαρ−
ϖασ φυερον δεποσιταδασ εν ελ βροτε τερµιναλ
σεγν λοσ σιγυιεντεσ τραταµιεντοσ: 1) υνα λαρ−
ϖα πορ βροτε (Τ1; ν = 11 πλαντασ ο ρπλιχασ), 2)
δοσ λαρϖασ πορ βροτε (Τ2; ν = 11), 3) τρεσ λαρϖασ
πορ βροτε (Τ3; ν = 11), ψ 4) χυατρο λαρϖασ πορ
βροτε (Τ4; ν = 12). Χαβε αχλαραρ θυε χυατρο λαρ−
ϖασ πορ βροτε φυε ελ νµερο µ〈ξιµο ενχοντρα−
δο εν ελ χαµπο. Λασ πλαντασ χορρεσπονδιεντεσ
α χαδα τραταµιεντο σε µαντυϖιερον εν ϕαυλασ
δε 4 µ δε λαργο πορ 0.7 µ δε ανχηο ψ δε 1 µ
δε αλτυρα (χυβιερτασ πορ υνα µαλλα δε νψλον
δε 2⋅2 µµ) εν λα Εσταχι⌠ν Εξπεριµενταλ.

Χυατρο ηορασ µ〈σ ταρδε δε λα χολονιζαχι⌠ν σε
ρεαλιζ⌠ υν πριµερ χενσο παρα ϖεριφιχαρ λα εφεχ−
τιϖα χολονιζαχι⌠ν δε λοσ βροτεσ; υν σεγυνδο
χενσο φυε ρεαλιζαδο χυανδο λασ λαρϖασ µυδα−
ρον αλ χυαρτο εσταδιο ψ υν τερχερ χενσο αλ φινα−
λιζαρ ελ θυιντο εσταδιο. Εν χαδα χενσο σε
ρεγιστρ⌠ λα προπορχι⌠ν δε λαρϖασ ϖιϖασ, ελ ν−
µερο ψ τιπο δε ⌠ργανοσ δε λα πλαντα χον σιγ−
νοσ δε ηαβερ σιδο χονσυµιδοσ ο αφεχταδοσ πορ
Χ. απορεµα, ψ ελ νµερο δε λαρϖασ θυε σε δισ−
περσαρον ο αβανδοναρον ελ βροτε τεµπρανα−
µεντε (εν χυαρτο εσταδιο). Αδεµ〈σ, σε µιδι⌠
λα διστανχια µ〈ξιµα ρεχορριδα πορ λασ λαρϖασ
δεντρο δε χαδα πλαντα χοµο ελ νµερο δε
νυδοσ εντρε ελ βροτε τερµιναλ εν θυε φυερον
σεµβραδασ ψ ελ ⌠ργανο αφεχταδο µ〈σ αλεϕαδο,
σιτυαδο εν ελ ταλλο πρινχιπαλ. Εν λοσ χασοσ εν
λοσ χυαλεσ ηυβο ⌠ργανοσ αφεχταδοσ σοβρε ταλλοσ
σεχυνδαριοσ σε χοντ⌠ ελ νµερο δε νυδοσ δεσ−
δε ελ βροτε τερµιναλ ηαστα ελ οριγεν δελ ταλλο
σεχυνδαριο, συµ〈νδοσε ελ νµερο δε νυδοσ
συπυεσταµεντε ρεχορριδοσ δεσδε ελ οριγεν δελ
ταλλο σεχυνδαριο ηαστα ελ ⌠ργανο αφεχταδο.

Λασ διφερενχιασ εντρε παρεσ δε τραταµιεντοσ
ρεσπεχτο δε λα συπερϖιϖενχια λαρϖαλ σε πυσιε−
ρον α πρυεβα µεδιαντε λα Πρυεβα Υ δε Μανν�
Ωηιτνεψ. Λα σιγνιφιχαχι⌠ν δε λασ διφερενχιασ εν
ελ νµερο δε λαρϖασ θυε σε δισπερσαρον ψ εν
λα διστανχια ρεχορριδα εν χαδα πλαντα εντρε τρα−
ταµιεντοσ σε αναλιζ⌠ µεδιαντε λα Πρυεβα Η δε
Κρυσκαλ�Ωαλλισ. Παρα χοµπλεµενταρ λα ινφορ−
µαχι⌠ν θυε σε οβτενδρα δε λοσ εξπεριµεντοσ
πρεχεδεντεσ, χονχερνιεντε αλ χονσυµο λαρϖαλ
διαριο ψ α λα ποσιβλε δισπερσι⌠ν τεµπρανα δε
λασ λαρϖασ δελ βροτε τερµιναλ, σε χονσιδερ⌠ λα
διφερενχια εντρε ελ νµερο δε ⌠ργανοσ δα〉α−
δοσ εντρε τραταµιεντοσ, χυψα σιγνιφιχαχι⌠ν σε
αναλιζ⌠ µεδιαντε λα Πρυεβα Η δε Κρυσκαλ�
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Ωαλλισ, ψ ελ χοχιεντε εντρε ελ προµεδιο δε ⌠ρ−
γανοσ αφεχταδοσ πορ λαρϖα σοβρεϖιϖιεντε (ι.ε.,
ελ χονσυµο εφεχτυαδο πορ ελ νµερο προµε−
διο δε λαρϖασ ϖιϖασ εν χαδα τραταµιεντο), θυε
σε αναλιζ⌠ µεδιαντε λα Πρυεβα ∆ δε Κολµο−
γοροϖ�Σµιρνοϖ (Σιεγελ 1991; Ζαρ 1996).

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ Ψ ∆ΙΣΧΥΣΙΝ

∆ιστριβυχι⌠ν δε ηυεϖοσ ψ λαρϖασ εν ελ χυλτιϖο

Λα Φιγυρα 1 µυεστρα λα διστριβυχι⌠ν δελ ν−
µερο δε ηυεϖοσ πορ λοτε εν δοσ εσταδοσ
ϖεγετατιϖοσ δελ χυλτιϖο δε σοϕα. Χυανδο ελ χυλ−
τιϖο σε ενχοντραβα εν συ µαψορ παρτε εν εστα−
δο φενολ⌠γιχο ς5, ελ 76.7% δε λασ πλαντασ τενα
ηυεϖοσ δε Χ. απορεµα. Ελ νµερο προµεδιο δε
ηυεϖοσ πορ λοτε φυε 0.44, λα ϖαριανζα φυε 0.56,
ψ ελ νδιχε Ι

∆
 φυε 1.27 (Π < 0.005), λο θυε χο−

ρρεσπονδε α υνα διστριβυχι⌠ν αγρεγαδα, σιεν−
δο τρεσ ελ νµερο µ〈ξιµο δε ηυεϖοσ πορ λοτε.
Εν εσταδο φενολ⌠γιχο ς9 (χινχο βροτεσ πορ πλαν−
τα), ελ 74.3% δε λασ πλαντασ τενα ηυεϖοσ; ελ
νµερο προµεδιο δε ηυεϖοσ πορ λοτε φυε 2.5,
λα ϖαριανζα φυε 0.529, ψ ελ νδιχε Ι

∆
 φυε 1.26

(Π < 0.005), λο θυε συγιερε υνα διστριβυχι⌠ν
αγρεγαδα, δονδε χινχο φυε ελ νµερο µ〈ξι−
µο δε ηυεϖοσ πορ λοτε.

Ρεσπεχτο δε λασ λαρϖασ, εν σοϕα δε εσταδο ς5
σολο ελ 27% δε λασ πλαντασ τυϖο βροτεσ αφεχτα−
δοσ. Ελ νµερο τοταλ δε βροτεσ ρεϖισαδοσ φυε

δε 74, δε λοσ χυαλεσ 89.2% νο τυϖο λαρϖασ, 8.1%
µοστρ⌠ υνα λαρϖα πορ βροτε, 1.4% τυϖο δοσ λαρ−
ϖασ πορ βροτε ψ 1.4% τρεσ λαρϖασ πορ βροτε (Φι−
γυρα 2). Ελ προµεδιο φυε 0.15 λαρϖασ πορ βροτε
ψ λα ϖαριανζα 0.23, ψ ελ νδιχε Ι

∆
 φυε 1.53

(Π < 0.005), ελ χυαλ συγιερε υνα διστριβυχι⌠ν
αγρεγαδα. Εν σοϕα δε εσταδο φενολ⌠γιχο ς9, ελ
46% δε λασ πλαντασ τυϖο βροτεσ αφεχταδοσ. Ελ
νµερο τοταλ δε βροτεσ ρεϖισαδοσ φυε δε 195,
δε λοσ χυαλεσ 90.8% νο τυϖο λαρϖασ, 4.1% µοσ−
τρ⌠ υνα λαρϖα πορ βροτε, 3.6% τυϖο δοσ λαρϖασ
πορ βροτε, 0.5% τρεσ λαρϖασ πορ βροτε ψ 1% χυα−
τρο λαρϖασ πορ βροτε. Ελ προµεδιο φυε 0.22 λαρ−
ϖασ πορ βροτε ψ λα ϖαριανζα 0.35, ψ ελ νδιχε Ι

∆

φυε 1.57 (Π < 0.005), ελ χυαλ συγιερε, χοµο εν
ελ χασο αντεριορ, υνα διστριβυχι⌠ν αγρεγαδα δε
λαρϖασ πορ βροτε.

Χαντιδαδ δε ρεχυρσοσ ψ δεσαρρολλο λαρϖαλ

Εν λα Φιγυρα 3 σε µυεστρα λα συπερφιχιε φολιαρ
τοταλ (19.17 µµ2) χονσυµιδα δυραντε ελ περο−
δο δε δεσαρρολλο λαρϖαλ εν θυε σε µιδι⌠ ελ χον−
συµο δε Χ. απορεµα (18 δασ: 2 δασ δελ τερχερ
εσταδιο, 3 δασ δελ χυαρτο ψ 13 δασ δελ θυιντο).
∆υραντε λοσ πριµεροσ χινχο δασ (χορρεσπον−
διεντεσ αλ δεσαρρολλο χονϕυντο δελ τερχερ ψ χυαρ−
το εσταδιο) σε χονσυµι⌠ υνα συπερφιχιε φολιαρ
δε 2.62 µµ2 (13.67% δελ χονσυµο τοταλ), ψ
δυραντε λοσ χινχο πριµεροσ δασ δε δεσαρρολλο
δελ θυιντο εσταδιο ελ χονσυµο φολιαρ φυε χασι

Φιγυρα 1. ∆ιστριβυχι⌠ν δελ νµερο δε ηυεϖοσ δε Χ.
απορεµα πορ λοτε εν υν χυλτιϖο δε σοϕα εν Λοσ Ηορ−
νοσ, δυραντε λοσ εσταδοσ φενολ⌠γιχοσ ς5 (βαρρασ βλαν−
χασ) ψ ς9 (βαρρασ νεγρασ).
Φιγυρε 1. ∆ιστριβυτιον οφ τηε νυµβερ οφ εγγσ οφ Χ.
απορεµα περ βατχη ιν α σοψβεαν χροπ ιν Λοσ Ηορνοσ,
δυρινγ ς5 (ωηιτε βαρσ) ανδ ς9 (βλαχκ βαρσ) πηενολογι−
χαλ σταγεσ.

Φιγυρα 2. ∆ιστριβυχι⌠ν δελ νµερο δε λαρϖασ δε Χ.
απορεµα πορ βροτε εν υν χυλτιϖο δε σοϕα εν Λοσ Ηορ−
νοσ, δυραντε λοσ εσταδοσ φενολ⌠γιχοσ ς5 (βαρρασ βλαν−
χασ) ψ ς9 (βαρρασ νεγρασ).
Φιγυρε 2. ∆ιστριβυτιον οφ τηε νυµβερ οφ λαρϖαε οφ Χ.
απορεµα περ βυδ ιν α σοψβεαν χροπ ιν Λοσ Ηορνοσ,
δυρινγ ς5 (ωηιτε βαρσ) ανδ ς9 (βλαχκ βαρσ) πηενολογι−
χαλ σταγεσ.
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ελ δοβλε (4.54 µµ2; 23.68% δελ τοταλ). Αδεµ〈σ,
δυραντε λα πριµερα µιταδ δελ περοδο (9 δασ)
σε χονσυµι⌠ 6.1 µµ2 δε συπερφιχιε φολιαρ
(31.82% δελ τοταλ), εν ταντο θυε ρεχιν α λοσ
12.5 δασ (69.4% δελ τιεµπο τοταλ) σε χονσυµι⌠
ελ 50% δελ τοταλ (9.5 µµ2 δε συπερφιχιε φολιαρ).
Χονσιδερανδο ελ χονσυµο ρεαλιζαδο πορ χαδα
εσταδιο, αλ τερχερο λε χορρεσπονδι⌠ υν χονσυ−
µο δε 0.9 µµ2 (4.69% δελ τοταλ), αλ χυαρτο υν
χονσυµο δε 1.72 µµ2 (8.97%) ψ αλ θυιντο υν
χονσυµο δε 16.55 µµ2 (86.33%). Εν χονσε−
χυενχια, ελ χονσυµο ρεαλιζαδο δυραντε λοσ δοσ
λτιµοσ εσταδιοσ ρεπρεσεντ⌠ 95.7% δελ τοταλ.

Εφεχτο δε λα δενσιδαδ σοβρε λα δισπερσι⌠ν
ψ λα συπερϖιϖενχια

Συπερϖιϖενχια λαρϖαλ.� Εν τοδοσ λοσ τρατα−
µιεντοσ σε οβτυϖιερον λαρϖασ θυε χοµπλετα−
ρον ελ δεσαρρολλο, περο λα προπορχι⌠ν δε
σοβρεϖιϖιεντεσ µοστρ⌠ υνα δισµινυχι⌠ν α µε−
διδα θυε αυµεντ⌠ λα δενσιδαδ ινιχιαλ δε λαρ−
ϖασ πορ βροτε (παρα Τ1: 0.73, παρα Τ2: 0.68, παρα
Τ3: 0.67 ψ παρα Τ4: 0.48). Αλ χοµπαραρ λοσ τρατα−
µιεντοσ δε α παρεσ µεδιαντε λα Πρυεβα Υ δε
Μανν�Ωηιτνεψ, σε παρτι⌠ δε λα ηιπ⌠τεσισ δε
θυε λα συπερϖιϖενχια λαρϖαλ εστ〈 νεγατιϖα−
µεντε ρελαχιοναδα χον λα δενσιδαδ ινιχιαλ δε
λαρϖασ, ενχοντρ〈νδοσε υνα διφερενχια σιγνιφι−
χατιϖα εντρε λοσ εξτρεµοσ: Τ1 ψ Τ4 (Ταβλα 1). Εξ−
πρεσανδο εστα ινφορµαχι⌠ν εν τρµινοσ δελ
νµερο δε λαρϖασ θυε σοβρεϖιϖιερον α χαδα τρα−
ταµιεντο, σε οβτυϖο παρα Τ1 υν ϖαλορ δε 0.73,

παρα Τ2 δε 1.36, παρα Τ3 δε 2.01 ψ παρα Τ4 δε 1.92.
Σε οβσερϖα θυε χυανδο ελ βροτε τερµιναλ εσ χο−
λονιζαδο πορ υν νµερο χρεχιεντε δε λαρϖασ
δελ πριµερ εσταδιο, ελ νµερο µ〈ξιµο δε λαρ−
ϖασ θυε σοβρεϖιϖεν εσ απροξιµαδαµεντε δε
δοσ. Πορ οτρα παρτε, ταλ χοµο σε µυεστρα εν λα
Ταβλα 2, λα µορταλιδαδ λαρϖαλ σε προδυϕο µαψο−
ριταριαµεντε δυραντε λοσ πριµεροσ εσταδιοσ,
δισµινυψενδο µαρχαδαµεντε εν λοσ λτιµοσ.
Εντρε ελ πριµερ ψ ελ χυαρτο εσταδιοσ λα µορταλι−
δαδ προµεδιο φυε δε 34.1%, εν ταντο θυε υνα
ϖεζ χοµπλεταδο ελ χυαρτο εσταδιο δε δεσαρρο−
λλο λα µορταλιδαδ προµεδιο φυε δε 3.12%.

∆ισπερσι⌠ν λαρϖαλ.� Σολο εν δοσ πλαντασ, περ−
τενεχιεντεσ α Τ1, λασ λαρϖασ χοµπλεταρον ελ δε−
σαρρολλο εν ελ µισµο βροτε. Εν ελ ρεστο δε λοσ
χασοσ (ν = 66 λαρϖασ) ψ παρα τοδοσ λοσ τρατα−
µιεντοσ, λασ λαρϖασ δεϕαρον ελ βροτε ινιχιαλµεν−
τε χολονιζαδο παρα ινσταλαρσε εν βροτεσ λατεραλεσ
ο βαρρεναρ ταλλοσ. Σιν εµβαργο, σε οβσερϖαρον
διφερενχιασ σιγνιφιχατιϖασ εν λα προπορχι⌠ν δε
λαρϖασ θυε αβανδοναρον τεµπραναµεντε ελ
βροτε (δυραντε ελ χυαρτο εσταδιο), ασ χοµο λα
διστανχια µ〈ξιµα προµεδιο ρεχορριδα εν λα
πλαντα. Ελ αβανδονο τεµπρανο δελ βροτε αυ−
µεντ⌠ σιγνιφιχατιϖαµεντε χον ελ νµερο ινι−
χιαλ δε λαρϖασ πορ βροτε: παρα Τ1 ψ Τ2 νο σε
ρεγιστραρον λαρϖασ θυε λο αβανδοναραν τεµπρα−
ναµεντε (τοδασ λο ηιχιερον δυραντε ελ θυιντο
εσταδιο); εν χαµβιο, 80% δε λασ λαρϖασ σε µο−
ϖιερον δυραντε ελ χυαρτο εσταδιο χυανδο ηυβο
τρεσ λαρϖασ πορ βροτε, ψ 50% λο ηιζο χυανδο
ηυβο χυατρο λαρϖασ πορ βροτε (Η = 20.79,
γ.λ. = 3, Π < 0.001; Πρυεβα δε Κρυσκαλ�Ωαλλισ).

Φιγυρα 3. Χονσυµο φολιαρ διαριο (βαρρασ) ψ χονσυµο
αχυµυλαδο (λνεα) ρεαλιζαδοσ πορ υνα λαρϖα �προµε−
διο� δε Χ. απορεµα δεσδε ελ χοµιενζο δελ τερχερ εστα−
διο ηαστα χοµπλεταρ ελ δεσαρρολλο.
Φιγυρε 3. ∆αιλψ (βαρσ) ανδ αχχυµυλατεδ (λινε) φολιαρ
χονσυµπτιον οφ αν �αϖεραγε� Χ. απορεµα λαρϖα φροµ
τηε βεγιννινγ οφ τηε τηιρδ ινσταρ το τηε ενδ οφ ιτσ δε−
ϖελοπµεντ.

Τ1 Τ2 Τ3

Τ2 51.5 νσ
Τ3 47.5 νσ 60.5 νσ
Τ4 36.0 ∗ 39.5 νσ 42.0 νσ

Ταβλα 1. Χοµπαραχι⌠ν εσταδστιχα δε λα προπορχι⌠ν δε
λαρϖασ σοβρεϖιϖιεντεσ δε Χ. απορεµα εντρε διφερεντεσ
παρεσ δε τραταµιεντοσ. Λοσ τραταµιεντοσ εστ〈ν
δεσχριπτοσ εν Μτοδοσ, Εφεχτοσ δε λα δενσιδαδ σοβρε λα
δισπερσι⌠ν ψ λα συπερϖιϖενχια. Σε µυεστραν λοσ ϖαλορεσ
δελ εσταδστιχο Υ δε Μανν�Ωηιτνεψ ψ συ σιγνιφιχα−
χι⌠ν (∗: Π < 0.05, νσ: νο σιγνιφιχατιϖο).
Ταβλε 1. Στατιστιχαλ χοµπαρισον οφ τηε προπορτιον οφ
Χ. απορεµα συρϖιϖινγ λαρϖαε βετωεεν διφφερεντ τρεατ−
µεντ παιρσ. Τρεατµεντσ αρε δεσχριβεδ ιν τηε τεξτ. ςαλ−
υεσ οφ τηε Μανν�Ωηιτνεψ Υ στατιστιχ ανδ ιτσ
σιγνιφιχανχε αρε σηοων (∗: Π < 0.05, νσ: νοτ σιγνιφι−
χαντ).
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Ταµβιν αυµεντ⌠ λα διστανχια µ〈ξιµα προµε−
διο ρεχορριδα α µεδιδα θυε αυµεντ⌠ ελ νµε−
ρο ινιχιαλ εν χαδα βροτε, πασανδο δε 3.5 νυδοσ
εν Τ1 α 6.5 νυδοσ εν Τ4 (Η = 17.76, γ.λ. = 3,
Π < 0.001).

Υσο δε διφερεντεσ παρτεσ δε λα πλαντα.� Ελ
αυµεντο εν λα δενσιδαδ ινιχιαλ δε λαρϖασ πορ
βροτε προδυϕο υν αυµεντο εν ελ νµερο δε
⌠ργανοσ δε λα πλαντα δε σοϕα θυε φυερον αφεχ−
ταδοσ. Λοσ ϖαλορεσ προµεδιο τοταλεσ ψ λοσ δε
λοσ διφερεντεσ ⌠ργανοσ αφεχταδοσ σε µυεστραν
εν λα Ταβλα 3. Λασ διφερενχιασ εν ελ νµερο το−
ταλ δε ⌠ργανοσ αφεχταδοσ πορ πλαντα αυµεντ⌠
σιγνιφιχατιϖαµεντε α µεδιδα θυε αυµεντ⌠ ελ
νµερο ινιχιαλ δε λαρϖασ πορ βροτε (Η = 20.13,
γ.λ. = 3, Π < 0.001; Πρυεβα δε Κρυσκαλ�Ωαλλισ).
Σιν εµβαργο, αλ διϖιδιρ ελ νµερο προµεδιο
τοταλ δε ⌠ργανοσ αφεχταδοσ πορ πλαντα πορ ελ
νµερο προµεδιο δε λαρϖασ σοβρεϖιϖιεντεσ
πορ πλαντα δε χαδα τραταµιεντο, λοσ ϖαλορεσ
οβτενιδοσ (λτιµα χολυµνα δε λα Ταβλα 3) νο
φυερον σιγνιφιχατιϖαµεντε διφερεντεσ δελ ϖαλορ
προµεδιο (∆ = 0.03, νο σιγνιφιχατιϖο; Πρυεβα
δε Κολµογοροϖ�Σµιρνοϖ). Εστοσ ϖαλορεσ ρελα−
τιϖαµεντε χονσταντεσ δελ νµερο δε ⌠ργανοσ
αφεχταδοσ πορ λαρϖα σοβρεϖιϖιεντε παρα τοδοσ
λοσ τραταµιεντοσ ινδιχαν θυε ελ χονσυµο ρεα−
λιζαδο πορ λασ µισµασ χορρεσπονδερα απροξι−
µαδαµεντε αλ χονσυµο τοταλ ρεαλιζαδο πορ λασ
λαρϖασ ινιχιαλµεντε πυεστασ εν ελ βροτε τερµι−
ναλ, ψα θυε, χοµο σε µοστρ⌠ µ〈σ αρριβα, ελ χον−
συµο ρεαλιζαδο πορ λασ λαρϖασ πεθυε〉ασ θυε
νο λλεγαν α δεσαρρολλαρσε εσ µυψ βαϕο.

Εστρατεγια δε δεσαρρολλο λαρϖαλ ψ εστρατεγια
ρεπροδυχτιϖα δελ αδυλτο.� Λοσ δοσ µοµεν−
τοσ εν θυε λασ λαρϖασ δε Χ. απορεµα σε ενχυεν−
τραν φυερα δελ βροτε οχυρρεν χυανδο λα λαρϖα

δε πριµερ εσταδιο σε τρασλαδα δελ λυγαρ δονδε
φυε πυεστο ελ ηυεϖο ηαστα υν βροτε, ψ δυραντε
ελ χυαρτο ψ/ο θυιντο εσταδιο εν θυε δεϕαν ελ
βροτε παρα υβιχαρσε εν οτροσ ⌠ργανοσ δε λα
πλαντα παρα χοµπλεταρ ελ δεσαρρολλο. Εν ελ πρι−
µερ χασο λα συπερϖιϖενχια λαρϖαλ (π

(τ)
) εσ δε 0.4,

ψ φυε χαλχυλαδα πορ Σ〈νχηεζ ετ αλ. (1991) εν
φυνχι⌠ν δε εξπεριµεντοσ ηεχηοσ εν λαβορατο−
ριο. Εν ελ σεγυνδο χασο λα συπερϖιϖενχια ϖαρα
εν φυνχι⌠ν δε λα δενσιδαδ ινιχιαλ ι δε λαρϖασ
δελ πριµερ εσταδιο πορ βροτε (π

(ι)
) ψ συ χοντρι−

βυχι⌠ν ψα εστ〈 ινχλυιδα εν λα εστιµαχι⌠ν δε λα
συπερϖιϖενχια δυραντε τοδα λα εταπα λαρϖαλ, χον
λο χυαλ σε οβτιενε: π

(1)
= 0.73, π

(2)
= 0.68,

π
(3)

= 0.67 ψ π
(4)

= 0.48.

Υνα λαρϖα δε πριµερ εσταδιο θυε λλεγα α υν βρο−
τε ψα οχυπαδο τιενε δοσ εστρατεγιασ α σεγυιρ:
θυεδαρσε ο βυσχαρ υν νυεϖο βροτε. Εντονχεσ,
ποδρα χαλχυλαρσε λα συπερϖιϖενχια λαρϖαλ (Σ)
χορρεσπονδιεντε α λασ διφερεντεσ εστρατεγιασ. Σι
λα λαρϖα δεχιδε βυσχαρ οτρο βροτε θυε, εν ελ
µεϕορ δε λοσ χασοσ, ενχυεντρα δεσοχυπαδο, λα
συπερϖιϖενχια χορρεσπονδιεντε (Σ

(ιρσε)
) σερ〈

ιγυαλ αλ προδυχτο εντρε λα συπερϖιϖενχια δε λλε−
γαρ α υν νυεϖο βροτε (π

(τ)
) ψ λα προβαβιλιδαδ δε

χοµπλεταρ ελ δεσαρρολλο εν ελ νυεϖο βροτε (π
(1)

);
σιµβ⌠λιχαµεντε: Σ

(ιρσε)
= π

(τ)
π

(1)
= 0.29. Σι λα λαρ−

ϖα δεχιδε θυεδαρσε εν υν βροτε οχυπαδο, λα
συπερϖιϖενχια ποδρα ϖαριαρ εν ρελαχι⌠ν χον ελ
νµερο δε λαρϖασ θυε ψα εσταβαν πρεσεντεσ εν
ελ βροτε. Εν εσε χασο, σι ελ νµερο δε λαρϖασ
θυε ψα εσταβαν εν ελ βροτε φυερα ι = 3, λα συ−
περϖιϖενχια χορρεσπονδιεντε (Σ

(θυεδαρσε, ι = 3)
),

ποδρα χονσιδεραρσε ιγυαλ α λα προβαβιλιδαδ δε
χοµπλεταρ ελ δεσαρρολλο χυανδο ελ βροτε εσ χο−
λονιζαδο πορ χυατρο λαρϖασ; σιµβ⌠λιχαµεντε:
Σ

(θυεδαρσε, ι = 3)
= π

(4)
= 0.48. Σιτυαχιονεσ ιντερµε−

διασ σε δαραν σι ελ βροτε ηυβιερα εσταδο πρε−

Τραταµιεντο Χ1 Χ2 Μορταλιδαδ Χ1−Χ2 (%) Χ3 Μορταλιδαδ Χ2−Χ3 (%)

Τ1 11 8 27.30 8 0.00
Τ2 22 15 31.80 15 0.00
Τ3 33 24 27.30 22 8.30
Τ4 48 24 50.00 23 4.17

Ταβλα 2. Μορταλιδαδ ρεγιστραδα δυραντε ελ δεσαρρολλο λαρϖαλ δε Χ. απορεµα βαϕο διφερεντεσ τραταµιεντοσ. Σε
µυεστραν ελ νµερο τοταλ ρεγιστραδο δε λαρϖασ δε πριµερ (Χ1), δε χυαρτο (Χ2) ψ δε θυιντο εσταδιο (Χ3), ψ λα
µορταλιδαδ εντρε ελ πριµερ ψ ελ χυαρτο εσταδιο (Χ1−Χ2) ψ εντρε ελ χυαρτο ψ ελ θυιντο εσταδιο (Χ2−Χ3). Λοσ τρατα−
µιεντοσ σον λοσ µισµοσ θυε εν λα Ταβλα 1.
Ταβλε 2. Μορταλιτψ ρεχορδεδ δυρινγ λαρϖαλ δεϖελοπµεντ οφ Χ. απορεµα υνδερ διφφερεντ τρεατµεντσ. Τοταλ νυµ−
βερ οφ φιρστ ινσταρ (Χ1), φουρτη ινσταρ (Χ2), ανδ φιφτη ινσταρ (Χ3) λαρϖαε, ανδ µορταλιτψ βετωεεν φιρστ ανδ φουρτη
ινσταρ (Χ1−Χ2), ανδ βετωεεν φουρτη ανδ φιφτη ινσταρ (Χ2−Χ3) αρε σηοων. Τρεατµεντσ αρε τηε σαµε ασ ιν Ταβλε 1.
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ϖιαµεντε χολονιζαδο πορ ι = 1 ο πορ ι = 2 λαρ−
ϖασ, εν χυψο χασο λα συπερϖιϖενχια σερα, ρεσ−
πεχτιϖαµεντε, Σ

(θυεδαρσε, ι = 1)
= π

(2)
= 0.68 ψ

Σ
(θυεδαρσε, ι = 2)

= π
(3)

= 0.67. Λοσ ϖαλορεσ συγιερεν,
εντονχεσ, θυε παρα υνα λαρϖα δε πριµερ εστα−
διο θυε αλχανζα υν βροτε σερα ϖενταϕοσο θυε−
δαρσε εν ελ µισµο αν σι ψα εστ〈 οχυπαδο. Εν
χονδιχιονεσ δε χαµπο, λα συπερϖιϖενχια δε
λαρϖασ δε πριµερ εσταδιο θυε σε τρασλαδαν πορ
λα πλαντα εν βυσχα δε υν βροτε σερα µενορ αν
α λα εστιµαδα πορ Σ〈νχηεζ ετ αλ. (1991), δεβιδο
α λα πρεσενχια δε αρα〉ασ, αϖισπασ, ηορµιγασ ψ
ηεµπτεροσ δελ γνερο Οριυσ θυε πρεδαν λασ
λαρϖασ δε εστε λεπιδ⌠πτερο (Λιλϕεστηρµ ετ αλ.
1996; Μινερϖινο 1996; Ροϕασ 1998).

Λα µαψορα δε λασ ηεµβρασ δε λεπιδ⌠πτεροσ
δεποσιταν συσ ηυεϖοσ αισλαδαµεντε ψ συσ λαρ−
ϖασ σε δεσαρρολλαν εν φορµα σολιταρια. Ελ 10%
δε λασ εσπεχιεσ, σιν εµβαργο, πονε λοσ ηυεϖοσ
εν µασασ (Σταµπ 1980; Χουρτνεψ 1984), λο θυε
δα λυγαρ α υνα αλτα αγρεγαχι⌠ν δε λαρϖασ. Λοσ
ηυεϖοσ δεποσιταδοσ αισλαδαµεντε, ψ λασ λαρϖασ
θυε δε ελλοσ εµεργεν, συελεν σερ χρπτιχοσ ψ
δε χολορεσ χλαροσ, χοµο λοσ δε Χ. απορεµα. Λα
ϖενταϕα δε εστα εστρατεγια ραδιχα εν θυε λα πρε−
σι⌠ν σελεχτιϖα εϕερχιδα πορ πρεδαδορεσ ψ
παρασιτοιδεσ φαϖορεχε α λοσ ηυεϖοσ χρπτιχοσ ψ
αισλαδοσ (Σταµπ 1980). Λα εξποσιχι⌠ν α χονδι−
χιονεσ αµβιενταλεσ εξτρεµασ ψ α ενεµιγοσ
νατυραλεσ εσ βαϕα παρα λασ λαρϖασ σολιταριασ ψ
οχυλτασ εν διφερεντεσ ⌠ργανοσ ψ τεϕιδοσ δε λασ
πλαντασ. ⊃στασ σον µενοσ προπενσασ α δεφολιαρ
χοµπλεταµεντε υνα πλαντα ψ βυσχαρ υνα νυε−
ϖα; ψ, αδεµ〈σ, σε τρασλαδαν υνα χορτα διστανχια
ηαστα λοσ σιτιοσ δε πυπαχι⌠ν. Λασ ηεµβρασ θυε
πονεν ηυεϖοσ αισλαδοσ πασαν ποχοσ σεγυνδοσ
δεποσιτανδο υν σολο ηυεϖο ψ λυεγο ϖυελαν α
οτρα ηοϕα, λο θυε λεσ ινσυµε υν γραν γαστο ενερ−

γτιχο. Εστα εξποσιχι⌠ν λασ ηαχε µ〈σ συσχεπτι−
βλεσ α ενεµιγοσ νατυραλεσ ψ, εν ελ χασο δε Χ.
απορεµα, αυµεντα λα προβαβιλιδαδ δε σερ χαπ−
τυραδοσ πορ λασ τελασ ορβιχυλαρεσ δε αρα〉ασ
νοχτυρνασ δε λα φαµιλια Αρανειδαε (Μινερϖινο
1996). Πορ ελ χοντραριο, λοσ ηυεϖοσ πυεστοσ εν
µασασ, αλ ιγυαλ θυε λασ λαρϖασ, σον αποσεµ〈−
τιχοσ ψ δε χολορεσ βριλλαντεσ, λο θυε χονφιερε
ϖενταϕα φρεντε α λοσ ενεµιγοσ νατυραλεσ, υνα
µαψορ εφιχιενχια εν λα αλιµενταχι⌠ν δεβιδο α
χαµβιοσ νυτριχιοναλεσ (Χλαρκ & Φαετη 1997),
χαπαχιδαδ δε τερµορεγυλαχι⌠ν ψ υν µενορ
ριεσγο δε δεσεχαχι⌠ν (Σταµπ 1980). Λασ λαρϖασ
γρεγαριασ τιενδεν α τρασλαδαρσε γρανδεσ δισταν−
χιασ παρα λα πυπαχι⌠ν, δεβιδο α λα χοµπετεν−
χια θυε ηαψ εντρε ελλασ. Λασ ηεµβρασ αδυλτασ,
πορ συ παρτε, εστ〈ν µενοσ εξπυεστασ α λοσ ενε−
µιγοσ νατυραλεσ πορθυε ϖυελαν µενοσ ψ πα−
σαν µ〈σ τιεµπο εσχονδιδασ οϖιπονιενδο.

∆αδα λα ρελατιϖα χαπαχιδαδ δε τρασλαδο δε λασ
λαρϖασ δε πριµερ εσταδιο δε Χ. απορεµα, ελ ν−
µερο δε ηυεϖοσ σιτυαδοσ εν λασ χερχανασ δε
υν βροτε δετερµιναρα ελ νµερο δε λαρϖασ δε
πριµερ εσταδιο θυε λο χολονιζαραν. Εν εστε
χασο, σε συπονε θυε λοσ αδυλτοσ ποδραν δε−
τεχταρ λα πρεσενχια δε οτροσ ηυεϖοσ ασ χοµο
λα πρεσενχια δε λαρϖασ εν ελ βροτε, εϖιτανδο
οϖιπονερ εν λασ ινµεδιαχιονεσ. Λα διστριβυχι⌠ν
δε λοτεσ δε ηυεϖοσ εν χυλτιϖοσ δε σοϕα εν εστα−
δο ς9 (χον υν προµεδιο δε 2.5 ηυεϖοσ πορ
πλαντα ψ 5 βροτεσ πορ πλαντα) µυεστρα θυε ελ
νµερο µ〈ξιµο δε ηυεϖοσ εν υν λοτε φυε χιν−
χο, ψ θυε ελ 74.3% δε λασ πλαντασ τενα ηυεϖοσ,
λο θυε συγιερε θυε λοσ αδυλτοσ ποδραν διστρι−
βυιρ λοσ ηυεϖοσ τρατανδο δε εϖιταρ υνα αλτα
δενσιδαδ δε λαρϖασ πορ βροτε. Εστα εσ λα εστρα−
τεγια δε λα µαψορα δε λοσ λεπιδ⌠πτεροσ, θυε
χονσιστε εν ρεπαρτιρ ελ ρεχυρσο µεδιαντε λα

Τραταµιεντο Βροτεσ Ραχιµοσ Ταλλοσ Πεχολοσ Τοταλ Λαρϖασ ϖιϖασ Τοταλ/λαρϖασ ϖιϖασ

Τ1 1.00 0.91 0.09 0.00 2.00 0.73 2.74
Τ2 1.36 1.91 0.36 0.18 3.81 1.36 2.80
Τ3 2.00 2.36 0.27 0.18 4.81 2.01 2.39
Τ4 2.25 2.50 0.00 0.08 4.83 1.92 2.52

Ταβλα 3. Νµερο προµεδιο δε χαδα τιπο δε ⌠ργανο χονσυµιδοσ πορ πλαντα πορ Χ. απορεµα βαϕο διφερεντεσ
τραταµιεντοσ. Σε µυεστραν ταµβιν ελ τοταλ δε ⌠ργανοσ αφεχταδοσ, ελ νµερο προµεδιο δε λαρϖασ ϖιϖασ ψ ελ
χοχιεντε εντρε στασ δοσ λτιµασ ϖαριαβλεσ. Λοσ τραταµιεντοσ σον λοσ µισµοσ θυε εν λα Ταβλα 1.
Ταβλε 3. Μεαν νυµβερ οφ εαχη τψπε οφ χονσυµεδ οργαν περ πλαντ βψ Χ. απορεµα υνδερ διφφερεντ τρεατµεντσ.
Τοταλ αφφεχτεδ οργανσ, µεαν νυµβερ οφ λιϖε λαρϖαε, ανδ τηε ρατιο βετωεεν βοτη ϖαριαβλεσ αρε αλσο σηοων.
Τρεατµεντσ αρε τηε σαµε ασ ιν Ταβλε 1.
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οϖιποσιχι⌠ν πρεφερενχιαλ, παρα εϖιταρ υνα αλτα
δενσιδαδ δε λαρϖασ; χονσιστε εν οϖιπονερ εν
αυσενχια δε οτροσ ηυεϖοσ, λαρϖασ, ηεχεσ ο συσ−
τανχιασ εµαναδασ πορ λασ πλαντασ δεβιδο αλ
δα〉ο προδυχιδο πορ λαρϖασ δε λα µισµα εσπε−
χιε (Ρηαινδσ ετ αλ. 1996). Λα ϖενταϕα ραδιχα εν
εϖιταρ λα χοµπετενχια πορ ιντερφερενχια ψ πορ
εξπλοταχι⌠ν δε λοσ ρεχυρσοσ (Χλαρκ & Φαετη
1997), χοµο παρεχε οχυρριρ χον Χ. απορεµα,
δαδο θυε λα συπερϖιϖενχια λαρϖαλ δισµινυψ⌠
εν λοσ βροτεσ δονδε σε χριαρον χυατρο ινδιϖι−
δυοσ.

Ελ νµερο απροπιαδο δε ηυεϖοσ α δεποσιταρ
εν υν µισµο ρεχυρσο ψ ελ πατρ⌠ν δε οϖιπο−
σιχι⌠ν (ηυεϖοσ αισλαδοσ ο εν µασασ) παρεχεν
συργιρ χοµο υνα ρεσπυεστα α λασ χαραχτερστι−
χασ εστρυχτυραλεσ ψ εχολ⌠γιχασ δε λασ πλαντασ
ηοσπεδαδορασ (Σταµπ 1980) ψ α λα χαντιδαδ ψ
δισπονιβιλιδαδ δε ρεχυρσοσ. Μιεντρασ θυε λα
τ〈χτιχα δε δεπ⌠σιτο δε ηυεϖοσ εν µασασ ρεθυιε−
ρε ρεχυρσοσ µυψ αβυνδαντεσ (ι.ε., πλαντασ δε
γραν πορτε; Χουρτνεψ 1984), λοσ βροτεσ δε σοϕα
χονστιτυψεν ρεχυρσοσ ρελατιϖαµεντε εσχασοσ ψ
εφµεροσ, θυε προβαβλεµεντε χονδιχιοναν α
λασ ηεµβρασ δε Χ. απορεµα α οϖιπονερ ηυεϖοσ
εν φορµα αισλαδα, δετερµινανδο, εν παρτε, συ
αβυνδανχια ψ διστριβυχι⌠ν εν ελ χυλτιϖο.
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