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Ποπυλατιον δενσιτψ σαµπλινγ ανδ δισπερσιον παττερν οφ
∆ελπηαχοδεσ κυσχηελι Φενναη (Ηοµοπτερα: ∆ελπηαχιδαε) ιν οατ χροπσ

Ε∆ΥΑΡ∆Ο ς ΤΡΥΜΠΕΡ 1,! & ΟΣΧΑΡ ΓΑΡΑΤ 2

1 ΙΝΤΑ − Ε.Ε.Α. Μανφρεδι , Μανφρεδι, Χ⌠ρδοβα, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ
2 Αµβιεντε Συρ − Χεντρο δε Εστυδιοσ παρα λα Χαλιδαδ ψ Ρεχυπεραχι⌠ν Αµβιενταλ, Χ⌠ρδοβα, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ

ΑΒΣΤΡΑΧΤ. ∆ελπηαχοδεσ κυσχηελι Φενναη (∆ελπηαχιδαε) ισ τηε ϖεχτορ οφ τηε �Μαλ δε Ρο Χυαρτο�
ϖιρυσ, τηε χαυσαλ αγεντ οφ τηε µοστ ιµπορταντ χορν δισεασε ιν Αργεντινα. Ινσεχτ δενσιτψ, σεπαρατεδ
βψ δεϖελοπµενταλ σταγε χλασσεσ, σεξ ανδ ωινγ φορµ, ωασ εστιµατεδ εϖερψ 7�14 δαψσ δυρινγ τηε
σπρινγ, ιν αν οατ φιελδ ιν Χ⌠ρδοβα Προϖινχε, χεντραλ Αργεντινα, δυρινγ τηε γροωινγ σεασονσ οφ
1993 ανδ 1994. Σαµπλεσ ωερε τακεν ωιτη α γασ−ποωερεδ συχτιον µαχηινε. Ταψλορ �σ ποωερ λαω ανδ
Ιωαο�σ πατχηινεσσ ρεγρεσσιον µοδελσ ωερε υσεδ το δεσχριβε ϖαριανχε�µεαν ρελατιονσηιπσ. Αλλ ιν−
σεχτ χατεγοριεσ σηοωεδ αγγρεγατεδ διστριβυτιονσ. Ταψλορ�σ ινδιχεσ οφ αγγρεγατιον ρανγεδ φροµ
1.137 φορ βραχηψπτερουσ αδυλτσ το 1.983 φορ τοταλ αδυλτσ ανδ νψµπησ; Ιωαο�σ δενσιτψ−χονταγιουσ−
νεσσ χοεφφιχιεντσ ρανγεδ φροµ 1.181 φορ φεµαλε αδυλτσ το 1.686 φορ Ι�ΙΙ νψµπησ. Αλλ ρεγρεσσιονσ φορ
βοτη µοδελσ ψιελδεδ χοεφφιχιεντσ οφ δετερµινατιον οφ ατ λεαστ 0.94. ∆ενσιτψ−δεπενδεντ µινιµυµ
σαµπλε σιζεσ φορ φιξεδ−πρεχισιον λεϖελσ ωερε δετερµινεδ υσινγ τηε εστιµατεδ Ταψλορ�σ χοεφφιχιεντσ.
Φιξεδ−πρεχισιον−λεϖελ στοπ λινεσ φορ σεθυεντιαλ σαµπλινγ πλανσ φορ εαχη χατεγορψ ιδεντιφιεδ ωερε
δεϖελοπεδ βασεδ ον φιττεδ Ταψλορ �σ ποωερ λαω (Γρεεν�σ µετηοδ) ανδ Ιωαο�σ µοδελ (Κυνο�σ
µετηοδ). Αδϖανταγεσ ανδ λιµιτατιονσ οφ τηε πλανσ αρε δισχυσσεδ.

ΡΕΣΥΜΕΝ. Μυεστρεο δε δενσιδαδ ποβλαχιοναλ ψ πατρ⌠ν δε δισπερσι⌠ν δε ∆ελπηαχοδεσ κυσχηελι
Φενναη (Ηοµοπτερα: ∆ελπηαχιδαε) εν χυλτιϖοσ δε αϖενα: ∆ελπηαχοδεσ κυσχηελι Φενναη
(∆ελπηαχιδαε) εσ ελ ϖεχτορ δελ ϖιρυσ δελ Μαλ δε Ρο Χυαρτο δελ Μαζ, ελ αγεντε χαυσαλ δε λα ενφερ−
µεδαδ µ〈σ ιµπορταντε δελ χυλτιϖο δε µαζ εν Αργεντινα. Σε εφεχτυαρον µυεστρεοσ δε ινσεχτοσ
δισχριµιναδοσ πορ εσταδοσ δε δεσαρρολλο, µορφοσ αλαρεσ ψ σεξο χαδα 7�14 δασ, δυραντε λα πριµαϖε−
ρα, εν χυλτιϖοσ δε αϖενα εν λα Προϖινχια δε Χ⌠ρδοβα, Αργεντινα, δυραντε λασ εσταχιονεσ δε χρεχι−
µιεντο δε 1993 ψ 1994. Λασ µυεστρασ φυερον τοµαδασ µεδιαντε υν ασπιραδορ α χοµβυστι⌠ν. Λα
ρελαχι⌠ν εντρε λα ϖαριανζα ψ ελ προµεδιο φυε αναλιζαδα µεδιαντε λα λεψ δε ποτενχια δε Ταψλορ ψ ελ
µοδελο δε ρεγρεσι⌠ν δε αγρυπαµιεντο δε Ιωαο. Τοδασ λασ χατεγορασ δε ινσεχτοσ εϖιδενχιαρον
διστριβυχιονεσ αγρυπαδασ. Ελ νδιχε δε αγρεγαχι⌠ν δε Ταψλορ ϖαρι⌠ εντρε 1.137 εν αδυλτοσ
βραθυπτεροσ ψ 1.983 εν ελ τοταλ δε αδυλτοσ ψ νινφασ. Ελ χοεφιχιεντε δε χονταγιο δενσοδεπενδιεντε
δε Ιωαο ϖαρι⌠ εντρε 1.181 εν ηεµβρασ αδυλτασ ψ 1.686 εν νινφασ Ι�ΙΙ. Τοδοσ λοσ αν〈λισισ δε ρεγρε−
σι⌠ν δε αµβοσ µοδελοσ τυϖιερον χοεφιχιεντεσ δε δετερµιναχι⌠ν ιγυαλεσ ο συπεριορεσ α 0.94. Σοβρε
λα βασε δε λοσ παρ〈µετροσ δε αϕυστε δε λα λεψ δε Ταψλορ, σε οβτυϖιερον χυρϖασ δελ νµερο µνιµο
δε µυεστρασ παρα νιϖελεσ φιϕοσ δε πρεχισι⌠ν. Σε χαλχυλαρον λασ χυρϖασ χρτιχασ δε µυεστρεο σεχυενχιαλ
παρα νιϖελεσ φιϕοσ δε πρεχισι⌠ν παρα τοδασ λασ χατεγορασ δισχριµιναδασ, βασ〈νδοσε εν λοσ αϕυστεσ
δε λα λεψ δε Ταψλορ (Μτοδο δε Γρεεν) ψ δελ µοδελο δε Ιωαο (Μτοδο δε Κυνο). Σε δισχυτεν συσ
ϖενταϕασ ψ λιµιταχιονεσ.
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ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ

Τηε �Μαλ δε Ρο Χυαρτο δελ Μαζ� (Ρο
Χυαρτο Χορν ∆ισεασε; ηερεαφτερ ΜΡΧ) ηασ βε−
χοµε τηε µοστ ιµπορταντ δισεασε οφ χορν οϖερ
α λαργε αρεα ιν χεντραλ Αργεντινα, παρτιχυλαρλψ
ιν τηε σουτηωεστ οφ Χ⌠ρδοβα Προϖινχε, ωηερε
ΜΡΧ ισ ενδεµιχ ανδ οχχυρσ ατ ηιγη λεϖελσ αλ−

µοστ εϖερψ ψεαρ (Γριλλι & Γορλα 1997). ΜΡΧ ισ
χαυσεδ βψ τηε �Μαλ δε Ρο Χυαρτο� ϖιρυσ
(Φιϕιϖιρυσ; ηερεαφτερ ΜΡΧς) (Χονχι & Μαρζαχη
1993) ωηιχη ισ τρανσµιττεδ βψ τηε πλαντηοππερ
∆ελπηαχοδεσ κυσχηελι Φενναη (Ηοµοπτερα:
∆ελπηαχιδαε) (Ρεµεσ Λενιχοϖ ετ αλ. 1985). Εχο−
νοµιχ λοσσεσ χαυσεδ βψ ΜΡΧ ωερε αρουνδ 100
µιλλιον ΥΣ δολλαρσ δυρινγ 1983�1993 (ΙΓ Λα−
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γυνα, ΙΝΤΑ, περσ. χοµµ.), ανδ α δεϖαστατινγ
επιδεµιχ οχχυρρεδ δυρινγ τηε 1996/97 γροω−
ινγ σεασον.

∆ελπηαχοδεσ κυσχηελι ηασ α σεασοναλ λιφε χψχλε
ωιτη µοστ οφ τηε γενερατιονσ οχχυρρινγ δυρ−
ινγ λατε σπρινγ ανδ εαρλψ συµµερ. ∆υρινγ
Νοϖεµβερ ανδ ∆εχεµβερ, ονε γενερατιον ισ
χοµπλετεδ ιν αππροξιµατελψ ονε µοντη (ςιρλα
& Ρεµεσ Λενιχοϖ 1991). Τηε ιµµατυρε σταγε
ηασ φιϖε ινσταρσ. Βοτη µαλε ανδ φεµαλε αδυλτσ
σηοω ωινγ πολψµορπηισµ; ι.ε., µαχροπτερουσ
(λονγ−ωινγεδ) ανδ βραχηψπτερουσ (σηορτ−
ωινγεδ) φορµσ.

∆ελπηαχοδεσ κυσχηελι δοεσ νοτ ρεπροδυχε ον
χορν (ςιρλα & Ρεµεσ Λενιχοϖ 1991) βυτ ρατηερ
ον σεϖεραλ ωιλδ γραµινεαχευσ πλαντσ ανδ ωιν−
τερ χερεαλσ (Ρεµεσ Λενιχοϖ ετ αλ. 1991; Ορναγηι
ετ αλ. 1993). Ιν τηε ενδεµιχ αρεα, α ηιγη προ−
πορτιον οφ φιελδσ αρε πλαντεδ ωιτη οατ (Αϖενα
σατιϖα Λ.), µακινγ τηισ χροπ τηε µοστ ιµπορ−
ταντ οϖερωιντερινγ ηοστ ανδ τηε µαιν σουρχε
φροµ ωηιχη τηε ϖεχτορ ιµµιγρατεσ το χορν ιν
τηε σπρινγ (Τρυµπερ 1996). Οατ ηασ αλσο βεεν
ιδεντιφιεδ ασ ονε οφ τηε νατυραλ ηοστσ οφ ΜΡΧς
(Γιµνεζ Πεχχι ετ αλ. 1993).

Ονε οφ τηε µοστ χοµµον µαναγεµεντ ταχ−
τιχσ υσεδ βψ γροωερσ ισ πλαντινγ ασ εαρλψ ασ
ποσσιβλε το αϖοιδ τηε ηιγηεστ δενσιτιεσ οφ ∆.
κυσχηελι. Ηοωεϖερ, τηισ µαναγεµεντ οπτιον
ηασ λιµιτατιονσ ασ γροωερσ ηαϖε το µακε α δε−
χισιον υνδερ υνχερταιντψ βεχαυσε βοτη δενσιτψ
ανδ τιµε οφ πεακ οχχυρρενχε οφ ϖεχτορ ποπυ−
λατιονσ ϖαρψ αµονγ ψεαρσ ανδ λοχατιονσ (Γριλλι
& Γορλα 1997). Αν εµπιριχαλ πρεδιχτιϖε µοδελ
ηασ βεεν δεϖελοπεδ τηατ ηελπσ γροωερσ µακε
α δεχισιον αβουτ χυλτιϖαρ σελεχτιον ανδ πλαντ−
ινγ δατε (Μαρχη ετ αλ. 1995).

Τηε δεϖελοπµεντ οφ µονιτορινγ προγραµσ το
εστιµατε ϖεχτορ αβυνδανχε χουλδ χοντριβυτε το
ιµπροϖε πεστ µαναγεµεντ δεχισιον µακινγ
ασ ωελλ ασ ποπυλατιον δψναµιχσ στυδιεσ. Ωηεν
εστιµατινγ ινσεχτ δενσιτιεσ, ιτ ισ νεχεσσαρψ το
βαλανχε σαµπλε σιζε ωιτη πρεχισιον οφ τηε εστι−
µατε ανδ το µινιµιζε τηε νυµβερ οφ σαµπλεσ
νεεδεδ το οβταιν α σπεχιφιεδ λεϖελ οφ πρεχισιον.
Φιξεδ σιζε ανδ σεθυεντιαλ σαµπλινγ πλανσ φορ
εστιµατιον οφ ∆. κυσχηελι ποπυλατιον δενσιτψ
ωερε δεϖελοπεδ εαρλιερ υνδερ τηε ασσυµπτιον
οφ τηε νεγατιϖε βινοµιαλ προβαβιλιτψ διστριβυ−
τιον µοδελ φιττινγ τηε σαµπλινγ διστριβυτιον
παττερν οφ ινσεχτ χουντσ (Γαρατ ετ αλ. 1999). Τηισ
αππροαχη ρεθυιρεσ α γοοδ εστιµατιον οφ τηε

παραµετερ κ οφ τηε νεγατιϖε βινοµιαλ µοδελ,
ρεπρεσεντατιϖε οφ αλλ δατα σετσ υπον ωηιχη τηε
σαµπλινγ προτοχολ ισ χαλχυλατεδ. Ηοωεϖερ,
τηεσε σαµπλινγ πλανσ ρεσυλτ ιν λαργερ σαµπλε
σιζεσ τηαν νεεδεδ το ατταιν τηε δεσιρεδ πρεχι−
σιον δυε το ποσιτιϖελψ βιασεδ εστιµατεσ οφ τηε
ϖαριανχε (Ψουνγ & Ψουνγ 1999). Τηε σπατιαλ
διστριβυτιον οφ αν ινσεχτ ποπυλατιον χαν βε
αππροξιµατεδ βψ α ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε
ϖαριανχε ανδ τηε µεαν οφ τηε ινσεχτ χουντσ περ
σαµπλε υνιτ (Κυνο 1969, 1991; Ταψλορ 1984).
Τηε οβϕεχτιϖε οφ τηισ ωορκ ωασ το δεϖελοπ
φιξεδ−πρεχισιον σαµπλινγ πλανσ βασεδ ον τηε
στυδψ οφ τηε δισπερσιον παττερν οφ σαµπλινγ
χουντσ ωιτη ϖαριανχε�µεαν ρελατιονσηιπσ.

ΜΕΤΗΟ∆Σ

Φιελδ ωορκ

Τηισ στυδψ ωασ χαρριεδ ουτ δυρινγ τωο γροω−
ινγ σεασονσ (1993 ανδ 1994) ον α 5 ηα οατ φιελδ
υσεδ φορ χαττλε γραζινγ, λοχατεδ ατ Ελ Εσπινιλλο
(Χ⌠ρδοβα Προϖινχε, Αργεντινα), ωιτηιν τηε
ενδεµιχ αρεα οφ ΜΡΧ. Ειγητ ανδ σιξ ϖισιτσ το
τηε φιελδ ωερε χαρριεδ ουτ δυρινγ τηε φιρστ ανδ
σεχονδ σεασον, ρεσπεχτιϖελψ. Σαµπλεσ ωερε
χολλεχτεδ φροµ αππροξιµατελψ τηε τηιρδ ωεεκ
αφτερ πλαντ εµεργενχε (Οχτοβερ), υντιλ σιγνιφι−
χαντ χροπ δεχαψ ωασ οβσερϖεδ ιν ∆εχεµβερ.
Φορτψ−τωο σαµπλινγ υνιτσ ωερε τακεν ον εαχη
σαµπλινγ δατε, φολλοωινγ α σψστεµατιχ προτο−
χολ ωιτη α ρανδοµ σταρτ. Εαχη σαµπλινγ υνιτ
χονσιστεδ οφ αλλ τηε ινσεχτσ χολλεχτεδ αλονγ 3 µ
οφ ροω ωιτη α γασ−ποωερεδ συχτιον µαχηινε.

Χολλεχτεδ ινσεχτσ ωερε σορτεδ το σπεχιεσ, σεξ,
ωινγ φορµ, ανδ δεϖελοπµεντ σταγε, ωιτη α στε−
ρεοµιχροσχοπε. Νψµπησ ωερε σορτεδ το σταγε
χλασσεσ Ι�ΙΙ, ΙΙΙ, Ις, ανδ ς. Νο ινσεχτιχιδε ωασ
υσεδ τηρουγηουτ τηε στυδψ, ανδ νο υσε ωασ
µαδε οφ τηε φιελδσ οτηερ τηαν χαττλε γραζινγ.

ςαριανχε�µεαν µοδελσ

Τωο αππροαχηεσ, ονε εµπιριχαλ ανδ τηε οτηερ
δεδυχτιϖε, ηαϖε βεεν υσεδ ασ γενεραλ µοδελσ
το δεσχριβε τηε ϖαριανχε−µεαν ρελατιονσηιπ
(Κυνο 1991). Ταψλορ �σ (1984) ποωερ λαω ισ α
χονσιστεντ εµπιριχαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν
ϖαριανχε (σ2) ανδ µεαν (µ) γιϖεν βψ

βµασ !∀2  . (Εθ. 1)

Αλτηουγη µορε χοµπλεξ ιντερπρετατιονσ χαν
βε µαδε (Ταψλορ ετ αλ. 1978; ∆αϖισ & Πεδιγο
1989; Ηυγηεσ 1996), ιν πραχτιχε β ισ οφτεν ρε−
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γαρδεδ ασ α σπεχιεσ−σπεχιφιχ µεασυρε οφ δισπερ−
σιον οφ σαµπλε χουντσ, ωιτη β > 1, β = 1, ανδ
β < 1 ινδιχατινγ αγγρεγατεδ, ρανδοµ, ανδ
ρεγυλαρ σπατιαλ παττερνσ, ρεσπεχτιϖελψ, ανδ α ισ
α σαµπλινγ φαχτορ. Ταψλορ�σ χοεφφιχιεντσ χαν βε
εστιµατεδ αχχορδινγ το εθυατιον 2, ωηιχη
ψιελδσ τηε λεαστ−σθυαρεσ ρεγρεσσιον παραµετερσ
λογ10α ανδ β. Τηε εστιµατε οφ α βψ αντιλογ10
(λογ10α) ισ βιασεδ (Βαδενηαυσσερ 1996). Βαδεν−
ηαυσσερ αππλιεδ α χορρεχτιον το αππροξιµατε
φορ α φροµ τηε λεαστ−σθυαρεσ ρεγρεσσιον χοεφφι−
χιεντ λογ10α = 10λογ10α − 0.5ΣΕ(λογ10α), ωηερε ΣΕ(λογ10α)
ισ τηε στανδαρδ ερρορ οφ λογ10α ιν τηε λεαστ−
σθυαρεσ ρεγρεσσιον.

# ∃ # ∃µβασ λογλογ λογ 2 !%∀  . (Εθ. 2)

Τηε δεδυχτιϖε αππροαχη ισ τηε Ιωαο�σ πατχηι−
νεσσ µοδελ, βασεδ ον τηε ασσυµπτιον τηατ
Λλοψδ�σ µεαν αγγρεγατιον παραµετερ
µ∗ = µ + (σ2/µ) − 1 ισ λινεαρλψ ρελατεδ το τηε
µεαν τηρουγη τηε ρεγρεσσιον εθυατιον:

µµ !&%∋∀∗  , (Εθ. 3)

ωηερε ∋ ανδ & αρε ρεγρεσσιον χονσταντσ χηαρ−
αχτεριστιχ οφ α σπεχιεσ. Τηε ιντερχεπτ ∋, τηε ιν−
δεξ οφ βασιχ χονταγιον, ισ 0 φορ διστριβυτιονσ
ωηερε α σινγλε ινδιϖιδυαλ ισ τηε βασιχ υνιτ, ανδ
ισ ποσιτιϖε ωηερε ποπυλατιονσ εξιστ ασ γρουπσ
οφ ινδιϖιδυαλσ ορ χλυµπσ. Τηε σλοπε &, τηε δεν−
σιτψ−χονταγιουσνεσσ χοεφφιχιεντ, δεσχριβεσ ηοω
ινδιϖιδυαλσ ορ χλυµπσ διστριβυτε τηεµσελϖεσ
ιν τηε ηαβιτατ ανδ τακεσ τηε ϖαλυεσ οφ & < 1,
& = 1, ανδ & > 1 φορ ινδιϖιδυαλσ ορ χλυµπσ αρ−
ρανγεδ ιν υνιφορµ, ρανδοµ ορ αγγρεγατεδ
παττερνσ, ρεσπεχτιϖελψ (∆αϖισ 1994).

Σαµπλινγ πλανσ

Στανδαρδ σαµπλινγ.� Τηε στανδαρδ προχε−
δυρε φορ εστιµατινγ τηε ποπυλατιον δενσιτψ ισ
το τακε αν αππροπριατε νυµβερ οφ σαµπλεσ
φροµ τηε φιελδ ανδ τηεν το εστιµατε τηε µεαν
δενσιτψ. Τηε χονϖεντιοναλ ρεθυιρεµεντ φορ
σαµπλινγ αχχυραχψ ισ τηατ τηε στανδαρδ ερρορ
οφ τηε µεαν (σ/(ν) δοεσ νοτ εξχεεδ σοµε φραχ−
τιον (∆) οφ τηε τρυε µεαν: σ/(ν < ∆µ ορ
σ2/ν < ∆2µ2. Τηεν, ν σηουλδ βε εθυαλ το ορ
γρεατερ τηαν σ2/µ2∆2. Ιφ τηε σπατιαλ ϖαριανχε χαν
βε ρελατεδ το τηε µεαν δενσιτψ αχχορδινγ το
Ταψλορ�σ ποωερ λαω (Εθυατιον 1), τηεν τηε νεχ−
εσσαρψ σαµπλε σιζε φορ σεχυρινγ α φιξεδ πρεχι−
σιον λεϖελ ∆ ισ γιϖεν βψ

2

)2(

∆

µα
ν

β)!
∗  . (Εθ. 4)

Σεθυεντιαλ σαµπλινγ.� Σεθυεντιαλ σαµπλινγ
ισ α µετηοδ ωιτη ωηιχη τηε νυµβερ οφ σαµπλεσ
ρεθυιρεδ το εστιµατε τηε δενσιτψ ισ νοτ φιξεδ ιν
αδϖανχε ανδ τηε δεχισιον ασ το ωηετηερ σαµ−
πλινγ σηουλδ βε ιντερρυπτεδ ορ νοτ ισ µαδε
αφτερ εαχη σαµπλινγ υνιτ ισ ινσπεχτεδ (ϑονεσ
1994). Τηε σεθυεντιαλ σαµπλινγ µετηοδ ισ
βασεδ ον τηε στανδαρδ ερρορ δ φορ τηε σαµπλε
µεαν, δ = σ/(ν, ανδ ιτσ ονλψ πρεµισε χονχερν−
ινγ τηε σπατιαλ παττερν ισ το εξπρεσσ τηε ϖαρι−
ανχε (σ2) ασ α δεφινεδ φυνχτιον οφ τηε µεαν µ,
�(µ), ωηερε µ χαν βε εξπρεσσεδ ασ Τν/ν, Τν
βεινγ τηε χυµυλατιϖε τοταλ οφ ινδιϖιδυαλσ φορ
τηε σαµπλε υνιτσ (Κυνο 1969). Τηεν, τηε πρε−
χισιον λεϖελ ισ
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Γρεεν×σ (1970) µετηοδ το χαλχυλατε φιξεδ−πρε−
χισιον σεθυεντιαλ σαµπλινγ στοπ λινεσ υσεσ
Ταψλορ×σ µοδελ ιν πλαχε οφ �(µ). Τηεν, φροµ
εθυατιονσ 1 ανδ 5 ιτ ηολδσ τηατ
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Κυνο�σ (1969) µετηοδ το χαλχυλατε φιξεδ−πρε−
χισιον σεθυεντιαλ σαµπλινγ στοπ λινεσ υσεσ
Ιωαο�σ µοδελ ιν πλαχε οφ �(µ):
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. (Εθ. 7)

Κυνο�σ στοπ λινε ισ συβϕεχτ το τηε ρεστριχτιον
τηατ ν > (& − 1)/∆2.

ΡΕΣΥΛΤΣ ΑΝ∆ ∆ΙΣΧΥΣΣΙΟΝ

ςαριανχε�µεαν ρελατιονσηιπσ

Τηε µεαν νυµβερ οφ ιµµατυρε ανδ αδυλτ ∆.
κυσχηελι περ υνιτ σαµπλε ρανγεδ φροµ 5.02 το
386.30, ανδ φροµ 1.00 το 44.70, ρεσπεχτιϖελψ.
∆ενσιτιεσ ωερε χλεαρλψ ηιγηερ δυρινγ τηε 1993
σεασον.

Ρεγρεσσιον στατιστιχσ φορ τηε λινεαριζεδ
Ταψλορ �σ ϖαριανχε�µεαν ρελατιονσηιπ ωερε εσ−
ταβλισηεδ σεπαρατελψ φορ εαχη χατεγορψ οφ ∆.
κυσχηελι (Ταβλε 1). Αλλ τηε ρεγρεσσιονσ ωερε
ηιγηλψ σιγνιφιχαντ (Π < 0.01), ωιτη Ρ2 ∗ 0.96.
Μοστ οφ τηε ινδιχεσ οφ αγγρεγατιον, ασ γιϖεν
βψ Ταψλορ�σ β χοεφφιχιεντ, ρανγεδ φροµ 1.137 το
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Φιγυρε 1. Λινεαρ ρεγρεσσιον οφ λογ10 οφ ϖαριανχε (Σ2)
ον λογ10 οφ µεαν (µ) φορ χουντσ οφ ∆. κυσχηελι νψµπησ
(αβοϖε) ανδ αδυλτσ (βελοω) περ σαµπλε υνιτ (Ταψλορ�σ
ποωερ λαω) ιν οατ φιελδσ ατ Ελ Εσπινιλλο. ∆ατα φροµ
γροωινγ σεασονσ 1993 ανδ 1994 ωερε ποολεδ ιν α
σινγλε δατα σετ.
Φιγυρα 1. Ρεγρεσι⌠ν λινεαλ δελ λογ10 δε λα ϖαριανζα (Σ2)
σοβρε ελ λογ10 δελ προµεδιο (µ) δε νινφασ (αρριβα) ψ
αδυλτοσ (αβαϕο) δε ∆. κυσχηελι πορ υνιδαδ µυεστραλ
(λεψ δε ποτενχιασ δε Ταψλορ) εν χυλτιϖοσ δε αϖενα εν
Ελ Εσπινιλλο. Λοσ δατοσ δε λασ χαµπα〉ασ αγρχολασ 1993
ψ 1994 φυερον αγρυπαδοσ εν υν σολο χονϕυντο δε δα−
τοσ.

Φιγυρε 2. Λινεαρ ρεγρεσσιον οφ τηε µεαν χροωδινγ
ινδεξ (µ∗) ον µεαν δενσιτψ (µ) φορ χουντσ οφ ∆.
κυσχηελι νψµπησ (αβοϖε) ανδ αδυλτσ (βελοω) περ
σαµπλε υνιτ (Ιωαο�σ πατχηινεσσ ρεγρεσσιον) ιν οατ
φιελδσ ατ Ελ Εσπινιλλο. ∆ατα φροµ γροωινγ σεασονσ 1993
ανδ 1994 ωερε ποολεδ ιν α σινγλε δατα σετ.
Φιγυρα 2. Ρεγρεσι⌠ν λινεαλ δελ νδιχε δε απι〉αµιεντο
προµεδιο (µ∗) σοβρε λα δενσιδαδ προµεδιο (µ) δε
νινφασ (αρριβα) ψ αδυλτοσ (αβαϕο) δε ∆. κυσχηελι πορ
υνιδαδ µυεστραλ (ρεγρεσι⌠ν δε απι〉αµιεντο δε Ιωαο)
εν χυλτιϖοσ δε αϖενα εν Ελ Εσπινιλλο. Λοσ δατοσ δε λασ
χαµπα〉ασ αγρχολασ 1993 ψ 1994 φυερον αγρυπαδοσ
εν υν σολο χονϕυντο δε δατοσ.

Ταβλε 1. Ρεγρεσσιον στατιστιχσ ανδ χοεφφιχιεντ οφ δετερµινατιον οφ τηε λινεαριζεδ Ταψλορ×σ ποωερ λαω φιττεδ το
δατα οφ εαχη χατεγορψ οφ ∆. κυσχηελι ιδεντιφιεδ ιν οατ φιελδσ ατ Ελ Εσπινιλλο. α ισ εθυαλ το 10λογ10α − 0.5 ΣΕ(λογ10α).
Ταβλα 1. Παρ〈µετροσ δε λα ρεγρεσι⌠ν ψ χοεφιχιεντε δε δετερµιναχι⌠ν δελ αϕυστε δε λα λεψ δε ποτενχιασ δε Ταψλορ
α λοσ δατοσ δε χαδα χατεγορα δε ∆. κυσχηελι ιδεντιφιχαδα εν χυλτιϖοσ δε αϖενα εν Ελ Εσπινιλλο. α εσ ιγυαλ α 10λογ10α −

0.5 ΣΕ(λογ10α).

Χατεγορψ Λογ10α 1 ΣΕ α Β 1 ΣΕ Ρ2

Τοταλ αδυλτσ −0.005 1 0.066 0.916 1.623 1 0.077 0.97
Μαλε αδυλτσ 0.115 1 0.045 1.237 1.482 1 0.072 0.97
Φεµαλε αδυλτσ 0.100 1 0.050 1.188 1.445 1 0.079 0.96
Μαχροπτερουσ αδυλτσ 0.054 1 0.075 1.039 1.575 1 0.094 0.96
Βραθυιπτερουσ αδυλτσ 0.164 1 0.023 1.421 1.137 1 0.044 0.98
Τοταλ νψµπησ −0.076 1 0.170 0.690 1.906 1 0.101 0.96
Ι−ΙΙ νψµπησ 0.159 1 0.137 1.232 1.872 1 0.105 0.96
ΙΙΙ νψµπησ 0.152 1 0.111 1.249 1.726 1 0.102 0.96
Ις νψµπησ 0.323 1 0.089 1.899 1.530 1 0.091 0.96
ς νψµπησ 0.282 1 0.065 1.776 1.560 1 0.068 0.98
Τοταλ αδυλτσ ανδ νψµπησ −0.262 1 0.172 0.449 1.983 1 0.099 0.97
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1.983, ινδιχατινγ στρονγ τενδενχψ φορ αγγρεγα−
τιον, φεατυρε τηατ ισ τψπιχαλ φορ χροπ πεστσ
(Ρυεσινκ 1980). Τηεσε αγγρεγατιον ινδιχεσ αρε
ηιγηερ τηαν τηοσε ρεπορτεδ βψ Περφεχτ & Χοοκ
(1983) φορ τηε ριχε βροων πλαντηοππερ
Νιλαπαρϖατα λυγενσ υσινγ Ταψλορ�σ ποωερ λαω.
Φιγυρε 1 σηοωσ τηε ρεγρεσσιονσ οφ λογ σ2 αγαινστ
λογ µ φορ νψµπησ ανδ αδυλτσ.

Ιωαο�σ ρεγρεσσιον µοδελ ψιελδεδ σιγνιφιχαντ
λινεαρ ρεγρεσσιονσ φορ αλλ χατεγοριεσ (Π < 0.01)
ωιτη Ρ2 ρανγινγ φροµ 0.94 το 0.99. Αλλ ϖαλυεσ οφ
& ωερε γρεατερ τηαν 1, ινδιχατινγ αγαιν αν αγ−
γρεγατεδ σπατιαλ παττερν. Φιγυρε 2 σηοωσ τηε
ρεγρεσσιονσ οφ µεαν χροωδινγ παραµετερ µ∗
αγαινστ µεαν οφ ινσεχτ χουντσ περ υνιτ σαµπλε.

Ωιτη ειτηερ Ταψλορ�σ ορ Ιωαο�σ µετηοδ, ιτ ισ
χλεαρ τηατ αµονγ τηε διφφερεντ χατεγοριεσ ιδεν−
τιφιεδ, νψµπησ, παρτιχυλαρλψ τηοσε οφ τηε Ι�ΙΙ
σταγε χλασσ, σηοωεδ τηε ηιγηεστ δεγρεεσ οφ αγ−
γρεγατιον. Τηε λοωερ αβιλιτψ ανδ οππορτυνιτψ
οφ ψουνγ νψµπησ φορ δισπερσινγ φροµ τηε
πλαντ ωηερε τηεψ ωερε βορν χουλδ εξπλαιν τηισ.
Τηε σαµε ρελατιονσηιπσ αππλψ ωηεν χουντσ
φροµ βοτη γροωινγ σεασονσ αρε τακεν ασ σεπα−
ρατε σετσ οφ δατα.

Βοτη Ταψλορ�σ ανδ Ιωαο�σ ρεγρεσσιον µετηοδσ
προϖιδε πραχτιχαλ τοολσ φορ ηανδλινγ φιελδ σαµ−
πλινγ δατα φροµ εξπεριµεντσ ορ συρϖεψσ, ανδ
τηεψ ηαϖε µεαν δενσιτψ ινχλυδεδ ιν τηε ρελα−
τιονσηιπ σο τηατ προβλεµσ οφ χοντινυιτψ ωιτη
χηανγινγ δενσιτψ αρε ρεµοϖεδ (Ταψλορ 1984;
Βιννσ & Νψροπ 1992). Αλτηουγη τηε εµπιριχαλ
µοδελ (Ταψλορ�σ ποωερ λαω) ηασ α ηιγηερ δε−
σχριπτιϖε αβιλιτψ τηαν Ιωαο�σ δεδυχτιϖε µοδελ
(Κυνο 1991), τηε λαττερ ηασ τηε αδϖανταγε οφ
βεινγ δεριϖεδ ωιτη χλοσε ρεφερενχε το τηεορετι−
χαλ διστριβυτιον µοδελσ ωιτη βιολογιχαλ ιντερ−
πρετατιον (Κυνο 1972, 1991; Ταψλορ 1984).

Σαµπλινγ πλανσ

Στανδαρδ σαµπλινγ.� Τηε νεχεσσαρψ σαµπλε
σιζε φορ σεχυρινγ α φιξεδ πρεχισιον λεϖελ ∆ ωασ
χαλχυλατεδ βψ υσινγ εθυατιον 4. Τηε µινιµυµ
σαµπλε σιζε ρεθυιρεδ φορ α πρεχισιον λεϖελ οφ
∆ = 0.1 ισ ϖερψ σενσιτιϖε το τηε δεγρεε οφ αγ−
γρεγατιον, ασ ιλλυστρατεδ βψ τηε διφφερενχε βε−
τωεεν τηε ν�µ ρελατιονσηιπσ (Φιγυρε 3). Φορ
ρεσεαρχη πυρποσεσ α σαµπλε σιζε οφ αππροξι−
µατελψ 100 υνιτσ µαψ βε φεασιβλε βυτ ιτ χουλδ
βε προηιβιτιϖε φορ πεστ µαναγεµεντ δεχισιον
µακινγ. Αδοπτινγ α λοωερ πρεχισιον λεϖελ (ε.γ.,
∆ = 0.2), τηε ρεθυιρεδ σαµπλινγ ισ µυχη λεσσ
δεµανδινγ ανδ φαιρλψ χονσταντ τηρουγηουτ τηε
δενσιτψ ρανγε.

Α µινιµυµ σαµπλε σιζε ταβλε φορ ∆. κυσχηελι
σαµπλινγ ιν οατ φιελδσ χαν βε πρεπαρεδ υσινγ
εθυατιον 4 ανδ τηε δατα φροµ Ταβλε 1. Ηοω−
εϖερ, ιτ µιγητ βε διφφιχυλτ το υσε τηισ αππροαχη
βεχαυσε τηε µεαν δενσιτψ ισ νοτ κνοων ιν αδ−
ϖανχε, ανδ α πρελιµιναρψ εστιµατιον οφ µεαν
δενσιτψ ωουλδ βε ρεθυιρεδ ατ εαχη σαµπλινγ
δατε (Σµιτη & Ηεπωορτη 1992).

Σεθυεντιαλ σαµπλινγ.� Το χαρρψ ουτ α σε−
θυεντιαλ σαµπλινγ πλαν, σαµπλε υνιτσ αρε τακεν
ανδ πλαντηοππερσ αρε χουντεδ. Ιφ τηε ποιντ (ν

ι
,

Τν
ι
) (ν

ι
= νυµβερ οφ σαµπλε υνιτσ τακεν;

Τν
ι
= χυµυλατιϖε πλαντηοππερ χουντσ ον τηε

ν
ι
 υνιτσ) ισ βελοω τηε λινε φορ τηε ρεθυιρεδ πρε−

χισιον λεϖελ (∆), ιτ ισ νεχεσσαρψ το χοντινυε τηε
σαµπλινγ βεχαυσε τηε φιξεδ, πρεδετερµινεδ
λεϖελ οφ πρεχισιον ηασ νοτ βεεν αχηιεϖεδ. Ωηεν
τηε ποιντ (ν

ι
, Τν

ι
) ισ αβοϖε τηε βουνδαρψ λινε

φορ τηε δεσιρεδ λεϖελ οφ πρεχισιον, τηε µεαν χαν
βε εστιµατεδ ασ Τν

ι
/ν

ι
 ανδ τηε ρεθυιρεδ λεϖελ

οφ πρεχισιον ισ οβταινεδ. Υσε οφ στοπ λινεσ προ−
ϖιδεσ α µετηοδ φορ οβταινινγ τιµε−εφφιχιεντ
εστιµατεσ οφ ποπυλατιον νυµβερσ ατ δεσιρεδ
λεϖελσ οφ πρεχισιον.

Τηε ιντερσεχτιον οφ στοπ λινεσ ανδ χονϖεξ
λινεσ ιν Φιγυρεσ 4 ανδ 5 ινδιχατεσ τηε αϖεραγε
νυµβερ οφ σαµπλεσ νεχεσσαρψ το εστιµατε ∆.
κυσχηελι δενσιτψ ατ α πρεδετερµινεδ πρεχισιον
λεϖελ. Τηυσ, φορ εξαµπλε, αχχορδινγ το Γρεεν�σ
στοπ λινεσ, φορ µεαν δενσιτιεσ οφ λεσσ τηαν 10
αδυλτσ περ σαµπλε υνιτ, µορε τηαν 40 σαµπλεσ

Φιγυρε 3. ∆ενσιτψ−δεπενδεντ µινιµυµ σαµπλε σιζε
το εστιµατε δενσιτψ οφ ιµµατυρε ανδ αδυλτ ∆. κυσχηελι
ωιτη φιξεδ πρεχισιον λεϖελσ (∆ = 0.1 ανδ ∆ = 0.2).
Φιγυρα 3. Ταµα〉ο µνιµο δε µυεστρα παρα εστιµαρ
λα δενσιδαδ δε εσταδιοσ ινµαδυροσ ψ αδυλτοσ δε ∆.
κυσχηελι χον νιϖελεσ φιϕοσ δε πρεχισι⌠ν (∆ = 0.1 ψ
∆ = 0.2).
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Φιγυρε 4. Γρεεν�σ σεθυεντιαλ σαµπλινγ στοπ λινεσ (χον−
χαϖε χυρϖεσ) φορ εστιµατινγ δενσιτιεσ οφ αδυλτ ∆.
κυσχηελι ωιτη τηρεε φιξεδ πρεχισιον λεϖελσ (∆ = 0.1,
∆ = 0.2, ανδ ∆ = 0.3). Χονϖεξ χυρϖεσ Α ανδ Β ρεπ−
ρεσεντ τηε εξπεχτεδ χυµυλατιϖε νυµβερ οφ ινσεχτσ
φορ α γιϖεν µεαν δενσιτψ. Ιντερσεχτιονσ οφ λινεσ Α ανδ
Β ωιτη στοπ λινεσ ρεπρεσεντ τηε αϖεραγε νυµβερ οφ
σαµπλεσ ρεθυιρεδ φορ εαχη πρεχισιον λεϖελ.
Φιγυρα 4. Χυρϖασ χρτιχασ δελ προτοχολο δε µυεστρεο
σεχυενχιαλ δε Γρεεν (χυρϖασ χ⌠νχαϖασ) παρα λα εστι−
µαχι⌠ν δε λα δενσιδαδ δε αδυλτοσ δε ∆. κυσχηελι χον
τρεσ νιϖελεσ φιϕοσ δε πρεχισι⌠ν (∆ = 0.1, ∆ = 0.2 ψ
∆ = 0.3). Λασ χυρϖασ χονϖεξασ Α ψ Β ρεπρεσενταν ελ
νµερο αχυµυλαδο δε ινσεχτοσ εσπεραδο παρα υνα
δετερµιναδα δενσιδαδ προµεδιο. Λασ ιντερσεχχιονεσ
δε λασ λνεασ Α ψ Β χον λασ χυρϖασ χρτιχασ ρεπρεσενταν
ελ νµερο προµεδιο δε υνιδαδεσ µυεστραλεσ ρεθυε−
ριδασ παρα χαδα νιϖελ δε πρεχισι⌠ν.

Φιγυρε 5. Κυνο�σ σεθυεντιαλ σαµπλινγ στοπ λινεσ (χον−
χαϖε χυρϖεσ) φορ εστιµατινγ δενσιτιεσ οφ αδυλτ ∆.
κυσχηελι ωιτη τηρεε φιξεδ πρεχισιον λεϖελσ (∆ = 0.1,
∆ = 0.2, ανδ ∆ = 0.3). Χονϖεξ χυρϖεσ Α ανδ Β ρεπ−
ρεσεντ τηε εξπεχτεδ χυµυλατιϖε νυµβερ οφ ινσεχτσ
φορ α γιϖεν µεαν δενσιτψ. Ιντερσεχτιονσ οφ λινεσ Α ανδ
Β ωιτη στοπ λινεσ ρεπρεσεντ τηε αϖεραγε νυµβερ οφ
σαµπλεσ ρεθυιρεδ φορ εαχη πρεχισιον λεϖελ.
Φιγυρα 5. Χυρϖασ χρτιχασ δελ προτοχολο δε µυεστρεο
σεχυενχιαλ δε Κυνο (χυρϖασ χ⌠νχαϖασ) παρα λα εστι−
µαχι⌠ν δε λα δενσιδαδ δε αδυλτοσ δε ∆. κυσχηελι χον
τρεσ νιϖελεσ φιϕοσ δε πρεχισι⌠ν (∆ = 0.1, ∆ = 0.2 ψ
∆ = 0.3). Λασ χυρϖασ χονϖεξασ Α ψ Β ρεπρεσενταν ελ
νµερο αχυµυλαδο δε ινσεχτοσ εσπεραδο παρα υνα
δετερµιναδα δενσιδαδ προµεδιο. Λασ ιντερσεχχιονεσ
δε λασ λνεασ Α ψ Β χον λασ χυρϖασ χρτιχασ ρεπρεσενταν
ελ νµερο προµεδιο δε υνιδαδεσ µυεστραλεσ ρεθυε−
ριδασ παρα χαδα νιϖελ δε πρεχισι⌠ν.

Ταβλε 2. Ρεγρεσσιον στατιστιχσ ανδ χοεφφιχιεντ οφ δετερµινατιον οφ Ιωαο×σ ρεγρεσσιονσ φορ εαχη χατεγορψ οφ ∆.
κυσχηελι ιδεντιφιεδ ιν οατ φιελδσ ατ Ελ Εσπινιλλο.
Ταβλα 2. Παρ〈µετροσ ψ χοεφιχιεντε δε δετερµιναχι⌠ν δε λα ρεγρεσι⌠ν δε Ιωαο παρα χαδα χατεγορα δε ∆. κυσχηελι
ιδεντιφιχαδα εν χυλτιϖοσ δε αϖενα εν Ελ Εσπινιλλο.

Χατεγορψ ∋21 ΣΕ & 1 ΣΕ Ρ2

Τοταλ αδυλτσ 0.564 1 0.481 1.222 1 0.031 0.99
Μαλε αδυλτσ 0.261 1 0.237 1.256 1 0.031 0.99
Φεµαλε αδυλτσ 0.438 1 0.282 1.181 1 0.037 0.99
Μαχροπτερουσ αδυλτσ 0.466 1 0.505 1.248 1 0.035 0.99
Βραθυιπτερουσ αδυλτσ 0.118 1 0.122 1.260 1 0.084 0.95
Τοταλ νψµπησ 7.329 1 6.685 1.466 1 0.055 0.98
Ι−ΙΙ νψµπησ 6.164 1 5.129 1.686 1 0.119 0.94
ΙΙΙ νψµπησ 1.322 1 2.003 1.545 1 0.069 0.98
Ις νψµπησ 1.397 1 0.598 1.407 1 0.023 0.99
ς νψµπησ 0.565 1 0.456 1.467 1 0.017 0.99
Τοταλ αδυλτσ ανδ νψµπησ 6.077 1 6.983 1.447 1 0.052 0.98
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αρε ρεθυιρεδ, ωηιλε φορ µεαν δενσιτιεσ αβοϖε
50, λεσσ τηαν 20 σαµπλεσ αρε νεεδεδ.

Σεθυεντιαλ σαµπλινγ πλανσ αρε αφφεχτεδ βψ τηε
δεγρεε οφ αγγρεγατιον οφ ποπυλατιονσ. Φιγυρε 6
χοµπαρεσ τηε χριτιχ λινεσ βασεδ ον Ταψλορ �σ
ποωερ λαω (Γρεεν�σ µετηοδ), χαλχυλατεδ φορ α
πρεχισιον λεϖελ ∆ = 0.2 χορρεσπονδινγ το
νψµπησ (β = 1.906) ανδ αδυλτσ (β = 1.623). Α
µεαν δενσιτψ οφ 50 ινσεχτσ ωουλδ ρεθυιρε α
σαµπλε σιζε οφ 13 ορ 5 υνιτσ, ιφ τηοσε αρε
νψµπησ ορ αδυλτσ, ρεσπεχτιϖελψ. Ηαδ ανψ οφ
τηεσε χατεγοριεσ σηοων α ρανδοµ δισπερσιον
παττερν (β = 1), τηε στοπ λινε ωουλδ βε α χον−
σταντ. Στοπ λινεσ φορ αλτερνατιϖε πρεχισιον ϖαλ−
υεσ ανδ ϖαριουσ χατεγοριεσ οφ ∆. κυσχηελι χαν
βε εασιλψ χαλχυλατεδ φροµ εθυατιονσ 6 ανδ 7,
ανδ παραµετερσ α, β, ∋ ανδ & αρε πρεσεντεδ ιν
Ταβλεσ 1 ανδ 2.

Υνδερ σοµε χιρχυµστανχεσ, εστιµατινγ δεν−
σιτιεσ οφ διφφερεντ δεϖελοπµεντ σταγεσ ορ σταγε
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χλασσεσ οφ α σινγλε σπεχιεσ χουλδ βε ρελεϖαντ.
Πρεδιχτιϖε µοδελσ φορ ινσεχτ ποπυλατιον αβυν−
δανχε χουλδ βε εξπανδεδ το ινχλυδε δενσιτιεσ
οφ ιµµατυρε ανδ αδυλτσ ασ σεπαρατε ινδεπεν−
δεντ ϖαριαβλεσ. Αδδιτιοναλλψ, ποπυλατιον δψ−
ναµιχσ στυδιεσ ρεθυιρινγ σταγε φρεθυενχψ
αναλψσισ (Μανλψ 1989) ωουλδ χερταινλψ νεεδ
πρεχισε δενσιτψ εστιµατιονσ οφ εαχη δεϖελοπ−
µεντ σταγε. Ιν συχη χασεσ τηε ρεσεαρχηερ χαν
βυιλδ α σαµπλε µοδελ φορ τηε ωηολε γρουπ (αλλ
χατεγοριεσ) υσινγ σαµπλε εστιµατεσ οφ τηε
γρουπ, ορ ηε χαν δεϖελοπ α πλαν φορ τηε χατ−
εγορψ ωιτη τηε µοστ ϖαριαβλε σαµπλινγ διστρι−
βυτιον ανδ αππλψ ιτ το αλλ τηε χατεγοριεσ (Βιννσ
& Νψροπ 1992).

Μοντε Χαρλο σιµυλατιον (Ναρανϕο & Φλιντ
1994) ανδ ρεσαµπλινγ (Ναρανϕο & Ηυτχηινσον
1997) στυδιεσ σηοω τηατ τηε πρεχισιον λεϖελ
σπεχιφιεδ ιν α σεθυεντιαλ σαµπλινγ πλαν χαν
διφφερ φροµ τηατ αχτυαλλψ αχηιεϖεδ ωηεν τηε
πλαν ισ εξεχυτεδ. Χονσεθυεντλψ, σαµπλινγ
πλανσ σηουλδ βε τακεν ασ προϖισιοναλ γυιδανχε
υντιλ τηεψ αρε ϖαλιδατεδ τηρουγη σιµυλατιον ορ
αγαινστ ινδεπενδεντ φιελδ δατα. Αν αδδιτιοναλ
λιµιτατιον ισ τηε σπατιαλ σχαλε ωιτη ωηιχη τηισ
στυδψ ωασ δονε. ∆εφινιτιϖε µονιτορινγ πλανσ
σηουλδ βε βασεδ ον δατα γατηερεδ ατ διφφερεντ
λοχαλιτιεσ ιφ τηεψ αρε το βε αδοπτεδ βψ φαρµερσ
ορ αγρονοµιστσ. ∆εσπιτε τηεσε χονστραιντσ, ανδ
χονσιδερινγ τηε χοµπλετε λαχκ οφ αλτερνατιϖε
χριτερια φορ µονιτορινγ τηε ΜΡΧ ϖεχτορ ιν Αρ−
γεντινα, τηε σαµπλινγ πλανσ προποσεδ ιν τηισ
παπερ χουλδ βε οφ µυχη ηελπ ιν τηε φυτυρε.

ΑΧΚΝΟΩΛΕ∆ΓΕΜΕΝΤΣ

Φινανχιαλ συππορτ φροµ ΙΝΤΑ−ΠΡΟΜΑΡΧ ισ
γρατεφυλλψ αχκνοωλεδγεδ. ∆αϖιδ Γορλα προϖιδεδ α
ηελπφυλ γυιδανχε δυρινγ αν εαρλψ πηασε οφ τηισ
ωορκ, ανδ Ναταλια Πρεζ−Ηαργυινδεγυψ γαϖε υσ
ϖαλυαβλε φιελδ ασσιστανχε.
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