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Εφιχιενχια δε χαπτυρα δε αδυλτοσ δε Λεπιδοπτερα πλαγασ δε µαζ (Ζεα
µαψσ) ψ δε σοϕα (Γλιχινε µαξ) εν τραµπασ δε λυζ δε ϖαπορ δε µερχυριο ψ
δε λυζ νεγρα εν λα ρεγι⌠ν χεντραλ δε λα προϖινχια δε Χ⌠ρδοβα (Αργεντινα)
ΙΛΕΑΝΑ Μ ΣΑΓΑ∆ΙΝ 1,! & ∆ΑςΙ∆ Ε ΓΟΡΛΑ 2
1 Μανεϕο Ιντεγραδο δε Πλαγασ, Φαχ. δε Χσ. Αγροπεχυαριασ, Υνιϖ. Ναχιοναλ δε Χ⌠ρδοβα, Χ⌠ρδοβα, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ
2 ΧΡΙΛΑΡ − ΧΟΝΙΧΕΤ−ΥΝΛαΡ, Ανιλλαχο, Λα Ριοϕα, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ
ΡΕΣΥΜΕΝ. Εν ελ χεντρο δε λα προϖινχια δε Χ⌠ρδοβα λασ λαρϖασ δε Λεπιδοπτερα χονστιτυψεν πλαγασ
δε γραν ιµπορτανχια δεβιδο α λασ πρδιδασ δε ρενδιµιεντο θυε οχασιοναν εν λοσ χυλτιϖοσ δε µαζ
ψ σοϕα. Εν εστε τραβαϕο σε χοµπαρα λα εφιχιενχια δε χαπτυρα δε αδυλτοσ δε Λεπιδοπτερα εν δοσ
τραµπασ δε λυζ, υνα χον λ〈µπαρα δε ϖαπορ δε µερχυριο τιπο ΗΠΛ δε 125 Ω ψ οτρα χον υν τυβο δε
λυζ νεγρα δε 15 Ω. Λα ρεχολεχχι⌠ν δε αδυλτοσ σε ρεαλιζ⌠ χον υνα φρεχυενχια δε 13 ϖεχεσ πορ σεµα−
να, δεσδε διχιεµβρε 1997 ηαστα διχιεµβρε 2000. Λα χοµπαραχι⌠ν δε λα εφιχιενχια δε λασ τραµπασ
παρα χαδα εσπεχιε σε ρεαλιζ⌠ εστιµανδο λα πενδιεντε δε λα ρελαχι⌠ν εντρε λασ χαπτυρασ σεµαναλεσ
οβτενιδασ πορ χαδα τιπο δε τραµπα. Εν γενεραλ, σε οβσερϖ⌠ µαψορ εφιχιενχια δε χαπτυρα εν λασ
τραµπασ δε λυζ δε ϖαπορ δε µερχυριο, χον αλγυνασ ϖαριαχιονεσ δε αχυερδο αλ περοδο αναλιζαδο.
Νο σε οβσερϖαρον διφερενχιασ σιγνιφιχατιϖασ εντρε αµβασ τραµπασ παρα Αγροτισ µαλεφιδα ψ Αγροτισ
ιπσιλον, ψ λα τραµπα δε λυζ νεγρα φυε µ〈σ εφιχιεντε σολο παρα Ηελιχοϖερπα ζεα, Σποδοπτερα φρυγιπερδα ψ
Σπιλοσοµα ϖιργινιχα. Λα εφιχιενχια δε λασ τραµπασ ρεσυλτ⌠ δενσοδεπενδιεντε εν 8 δε λασ 18 εσπεχιεσ
χαπτυραδασ. [Παλαβρασ χλαϖε: Νοχτυιδαε, τραµπασ δε λυζ, πλαγασ δε µαζ, πλαγασ δε σοϕα.]
ΑΒΣΤΡΑΧΤ. Χατχη εφφιχιενχψ οφ αδυλτ Λεπιδοπτερα πεστσ οφ χορν (Ζεα µαψσ) ανδ σοψβεαν (Γλιχινε
µαξ) υσινγ µερχυρψ ϖαπουρ ανδ βλαχκλιγητ τραπσ ιν τηε χεντραλ ρεγιον οφ Χ⌠ρδοβα Προϖινχε
(Αργεντινα): Τηε λαρϖαε οφ Λεπιδοπτερα αρε ϖερψ ιµπορταντ χροπ πεστσ ιν χεντραλ Χ⌠ρδοβα Προϖ−
ινχε (Αργεντινα), βεχαυσε οφ τηε ψιελδ λοσσεσ τηεψ προδυχε ον χορν ανδ σοψβεαν. Ωε χοµπαρεδ
τηε εφφιχιενχψ οφ τωο λιγητ τραπσ, ονε ωιτη α 125 Ω µερχυρψ ϖαπουρ λαµπ ΗΠΛ τψπε ανδ οτηερ
ωιτη α 15−Ω βλαχκλιγητ λαµπ. Μοτη χατχηεσ ωερε χουντεδ 13 τιµεσ/ωεεκ, φροµ ∆εχεµβερ 1997 το
∆εχεµβερ 2000. Τηε χοµπαρισον οφ τραπ εφφιχιενχψ φορ εαχη σπεχιεσ ωασ χαρριεδ ουτ ωιτη τηε σλοπε
οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ωεεκ χατχηεσ οβταινεδ φορ εαχη τραπ. Τηε µερχυρψ ϖαπουρ τραπ ωασ
µορε εφφιχιεντ φορ µοστ οφ τηε σπεχιεσ, ωιτη σοµε ϖαριατιονσ δεπενδινγ ον τηε περιοδ τηατ ωασ
αναλψσεδ. Τηερε ωερε νο σιγνιφιχαντ διφφερενχεσ βετωεεν τραπσ φορ Αγροτισ µαλεφιδα ανδ Αγροτισ
ιπσιλον, ανδ τηε βλαχκλιγητ τραπ ωασ µορε εφφιχιεντ φορ Ηελιχοϖερπα ζεα, Σποδοπτερα φρυγιπερδα ανδ
Σπιλοσοµα ϖιργινιχα. Φορ 8 ουτ οφ τηε 18 χολλεχτεδ σπεχιεσ τηε εφφιχιενχψ οφ τηε τραπσ δεπενδεδ ον
τηε σπεχιεσ δενσιτψ. [Κεψωορδσ: Νοχτυιδαε, λιγητ τραπσ, χορν πεστ, σοψβεαν πεστ.]

ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΧΙΝ
Ελ χοµπλεϕο δε λαρϖασ δε Λεπιδοπτερα εσ υνο
δε λοσ φαχτορεσ θυε µαψορ περϕυιχιο εχον⌠µι−
χο προδυχε δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα δε λα σανι−
δαδ δε λοσ χυλτιϖοσ εν λα προϖινχια δε Χ⌠ρδοβα.
Παρα ελ χοντρολ δε εστασ πλαγασ σε υτιλιζαν µα−
ψορµεντε πλαγυιχιδασ θυµιχοσ νευροτ⌠ξιχοσ,
χον ελ χονσεχυεντε ινχρεµεντο δε λοσ χοστοσ ψ
λοσ πελιγροσ δεριϖαδοσ δε συ υσο. Λασ εσπεχιεσ
ινϖολυχραδασ αφεχταν α λοσ χυλτιϖοσ εν συσ δισ−
τιντασ εταπασ, προϖοχανδο υνα δισµινυχι⌠ν
! Μανεϕο Ιντεγραδο δε Πλαγασ; Φαχ. Χσ. Αγροπεχυα−
ριασ (ΥΝΧ); Αϖ. ςαλπαρασο Σ/Ν, Χιυδαδ Υνιϖερσιταρια;
5000 Χ⌠ρδοβα, ΑΡΓΕΝΤΙΝΑ. ιµσαγαδιν≅ψαηοο.χοµ

δελ ρενδιµιεντο δε λασ χοσεχηασ. Λοσ αδυλτοσ
δε εστασ λαρϖασ σον µαριποσασ δε η〈βιτο χρε−
πυσχυλαρ ο νοχτυρνο θυε σον ατραδασ πορ λα
λυζ. Υν αυξιλιαρ µυψ ιµπορταντε εν ελ πλανεα−
µιεντο δελ χοµβατε ιντεγραδο δε πλαγασ εν λασ
〈ρεασ αγρχολασ εσ λα υτιλιζαχι⌠ν δε χαπτυρασ
περι⌠διχασ εν τραµπασ δε λυζ, θυε περµιτε ελ
εστυδιο δε λασ φλυχτυαχιονεσ νυµριχασ δε πο−
βλαχιονεσ α τραϖσ δελ α〉ο (Παχηεχο 1976).
Χοµο συχεδε χον οτροσ µτοδοσ δε εστιµα−
χι⌠ν δε δενσιδαδ ρελατιϖα, λασ τραµπασ δε λυζ
νο προδυχεν δατοσ θυε περµιταν ηαχερ χοµ−
παραχιονεσ εντρε λασ δενσιδαδεσ δε λασ διστιν−
Ρεχιβιδο: 19 διχιεµβρε 2001; Ρεϖισαδο: 12 αβριλ 2002
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τασ εσπεχιεσ. Λοσ ρεσυλταδοσ σον τιλεσ παρα
χοµπαραρ λασ δενσιδαδεσ δε υνα εσπεχιε δε υν
α〉ο α οτρο ψ ϖιγιλαρ χονσταντεµεντε λασ φεχηασ
δε εµεργενχια δε µυχηασ εσπεχιεσ (Μετχαλφ &
Λυχκµανν 1990).
Ελ υσο δε τραµπασ δε λυζ εστ〈 µυψ διφυνδι−
δο πορ συ υτιλιζαχι⌠ν εν λα χαπτυρα δε λεπιδ⌠π−
τεροσ αδυλτοσ παρα διστιντοσ φινεσ; πορ εϕεµπλο,
παρα οβτενερ εϕεµπλαρεσ αδυλτοσ χοµο µατε−
ριαλ ινιχιαλ παρα ρεαλιζαρ ποστεριορεσ εστυδιοσ
βιολ⌠γιχοσ ψ µορφολ⌠γιχοσ δε διστιντασ εσπεχιεσ
(Φιελδσ & Μχ Νειλ 1984; Ριζζο ετ αλ. 1985; Παρρα
ετ αλ. 1986; Πυτρυελε 1986). Ελ υσο µ〈σ φρεχυεντε
δε λασ τραµπασ δε λυζ δεσδε ηαχε ψα µυχηοσ
α〉οσ εσ ελ εστυδιο δε λασ ϖαριαχιονεσ τεµπορα−
λεσ δε λα αβυνδανχια ποβλαχιοναλ δε αδυλτοσ
δε λασ διφερεντεσ εσπεχιεσ δε Λεπιδοπτερα πλα−
γασ δε λα αγριχυλτυρα, σεγν µυεστραν λοσ τρα−
βαϕοσ ρεαλιζαδοσ πορ Γεντρψ ετ αλ. (1971),
Ηιχηινσ ετ αλ. (1974), ∆ορεστε (1975), Παχηεχο
(1976), Ριπα (1979), Εσπυλ ετ αλ. (1981), Πυτρυελε
(1986), Τολλεψ & Ροβινσον (1986) ψ ∆αψ ετ αλ.
(1996).
Λοσ δατοσ δε φλυχτυαχιονεσ ποβλαχιοναλεσ δε
αδυλτοσ δε Λεπιδοπτερα εν τραµπασ δε λυζ πυε−
δεν υσαρσε παρα εστυδιαρ λα φρεχυενχια δε λασ
µιγραχιονεσ, λασ ποχασ δε µαψορ αβυνδανχια,
λα πρεσενχια σοστενιδα ο νο δυραντε τοδο ελ α〉ο
ψ, αδεµ〈σ, πυεδε εστυδιαρσε λα ρελαχι⌠ν εντρε
λοσ ρεγιστροσ οβτενιδοσ ψ λοσ αταθυεσ δε λαρϖασ
εν λοσ χαµποσ δε χυλτιϖοσ (∆ορεστε 1975). Αν
χυανδο λοσ δατοσ δε λασ χαπτυρασ σεµαναλεσ εν
τραµπασ νο ρεεµπλαζαν α λοσ µυεστρεοσ δε λα
αβυνδανχια δε λαρϖασ εν λα τοµα δε δεχισιο−
νεσ, λα ινφορµαχι⌠ν δε λασ τραµπασ πυεδε
σερϖιρ χοµο υνα αδϖερτενχια δε ποσιβλεσ
ινφεσταχιονεσ δε λαρϖασ ψ αψυδαρ εν λα δετερ−
µιναχι⌠ν δελ µοµεντο εν θυε δεβεν ιντενσι−
φιχαρσε λοσ µυεστρεοσ (Παραϕυλεε ετ αλ. 1998).
Σε ηαν υτιλιζαδο διφερεντεσ τραµπασ δε λυζ
παρα λα χαπτυρα δε αδυλτοσ δε Λεπιδοπτερα,
υσανδο λ〈µπαρασ δε ϖαπορ δε µερχυριο, τυβοσ
δε λυζ νεγρα ο τυβοσ φλυορεσχεντεσ βλανχοσ
(Ηιχηινσ ετ αλ. 1974; ∆ορεστε 1975; Παχηεχο
1976; Ωιλλσον ετ αλ. 1981; Ριζζο ετ αλ. 1985; Παρρα
ετ αλ. 1986; Πυτρυελε 1986; Τολλεψ & Ροβινσον
1986). Χυανδο εν λοσ εστυδιοσ σε υτιλιζαρον
χονϕυνταµεντε αλγυνοσ δε εστοσ τιποσ δε φυεν−
τε δε λυζ (∆ορεστε 1975; Πυτρυελε 1986; Ριζζο
ετ αλ. 1985), εν νινγν χασο σε χοµπαρ⌠ λα χα−
παχιδαδ δε χαπτυρα δε λασ διστιντασ τραµπασ.
Σε ενχοντραρον διφερενχιασ αλ χοµπαραρ τραµ−
πασ δε λυζ ψ τραµπασ δε φεροµονασ, ενχοντρ〈ν−
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δοσε µαψορ πραχτιχιδαδ εν λασ δε φεροµονασ
χυανδο σε τραβαϕα χον υνα εσπεχιε εν παρτιχυ−
λαρ, δεβιδο α θυε λασ τραµπασ δε λυζ ρεθυιερεν
υνα ιντενσα λαβορ, µαντενιµιεντο φρεχυεντε ψ
υνα φυεντε δε ενεργα χερχανα (Ηαψεσ 1991;
Χοοπ ετ αλ. 1992); σιν εµβαργο, χυανδο ελ οβ−
ϕετιϖο εσ ρεχοπιλαρ ινφορµαχι⌠ν σοβρε υν ν−
µερο ιµπορταντε δε εσπεχιεσ λασ τραµπασ δε
λυζ σον δε γραν υτιλιδαδ.
Ελ οβϕετιϖο δελ πρεσεντε τραβαϕο φυε εστυδιαρ
λα ρελαχι⌠ν εντρε λα αβυνδανχια δε αδυλτοσ δε
Λεπιδοπτερα οβτενιδοσ µεδιαντε λα υτιλιζαχι⌠ν
δε υνα τραµπα χον λ〈µπαρα δε ϖαπορ δε µερ−
χυριο ψ υνα τραµπα δε λυζ νεγρα, α φιν δε εϖα−
λυαρ χυ〈λ ρεσυλτα µ〈σ εφιχιεντε εν χυαντο αλ
νµερο δε ινδιϖιδυοσ αδυλτοσ χαπτυραδοσ
παρα χαδα εσπεχιε.

Μ⊃ΤΟ∆ΟΣ
ℑρεα δε εστυδιο
Λασ αχτιϖιδαδεσ σε ρεαλιζαρον εν ελ Χαµπο
Εσχυελα δε λα Φαχυλταδ δε Χιενχιασ Αγροπεχυα−
ριασ δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Χ⌠ρδοβα,
σιτυαδο εν Χαµινο α Χαπιλλα δε λοσ Ρεµεδιοσ
Κµ 15.5 (31.5°Σ; 64°Ω) α 20 κµ δε λα χιυδαδ
δε Χ⌠ρδοβα. Ελ 〈ρεα δε εστυδιο εστ〈 υβιχαδα
δεντρο δε λα ρεγι⌠ν φιτογεογρ〈φιχα δελ Εσπιναλ,
χον χλιµα τεµπλαδο συβηµεδο δε λλανυρα,
πρεχιπιταχι⌠ν προµεδιο ανυαλ δε 600 µµ,
τεµπερατυρα προµεδιο ανυαλ δε 18 °Χ ψ χον
υν περοδο λιβρε δε ηελαδασ δε 272 δασ πορ
α〉ο.

Εστιµαχι⌠ν δε λα αβυνδανχια δε αδυλτοσ
Σε υτιλιζαρον δοσ τραµπασ δε λυζ (Φιγυρα 1),
υνα χον λ〈µπαρα δε ϖαπορ δε µερχυριο δε
125 Ω τιπο ΗΠΛ (υτιλιζαδα αχτυαλµεντε εν ελ
σιστεµα δε αλαρµα εν λα προϖινχια δε Χ⌠ρδο−
βα; Αραγ⌠ν 1991) ψ οτρα δε λυζ νεγρα χον λ〈µ−
παρα Φ15ΤΒ/ΒΛ δε 15 Ω ψ 220 ϖ (Ηιχηινσ ετ αλ.
1974). Λασ τραµπασ φυνχιοναρον χον υνα χλυ−
λα φοτοελχτριχα παρα ενχενδιδο ψ απαγαδο αυ−
τοµ〈τιχο. Λασ τραµπασ σε υβιχαρον εν ελ
Χαµπο Εσχυελα δε λα Φαχυλταδ δε Χιενχιασ
Αγροπεχυαριασ εν χερχανασ δελ εδιφιχιο πριν−
χιπαλ, εν λασ ινµεδιαχιονεσ δε λοσ λοτεσ χυλτι−
ϖαδοσ. Λοσ χυλτιϖοσ πρεσεντεσ εν λα ποχα δε
εστυδιο φυερον πρινχιπαλµεντε δε σοϕα ψ µαζ,
εν µενορ προπορχι⌠ν δε αλφαλφα ψ σοργο, ψ δε
ϖερδεοσ ψ τριγο εν λα ποχα ινϖερναλ. Λα δισ−
τανχια εντρε τραµπασ φυε δε απροξιµαδαµεν−
τε 70 µ; εσταβαν σεπαραδασ εντρε σ πορ υνα
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χορτινα δε 〈ρβολεσ ψ υν γαλπ⌠ν παρα θυε ηυ−
βιερα λα µενορ ιντερφερενχια ποσιβλε εντρε ελλασ.
Λα χολεχτα δε δατοσ σε εφεχτυ⌠ χον υνα φρεχυεν−
χια δε 13 ϖεχεσ πορ σεµανα εν λοσ µεσεσ φροσ
ψ δε 23 ϖεχεσ πορ σεµανα εν ελ ϖερανο. Λα
χολεχτα σε ινιχι⌠ εν διχιεµβρε δε 1997 ψ χον−
χλυψ⌠ εν διχιεµβρε δε 2000.
Παρα λα ρεχολεχχι⌠ν δε λοσ αδυλτοσ εν λασ τραµ−
πασ δε λυζ, σε διο µυερτε α λοσ ινσεχτοσ χον υν
ινσεχτιχιδα εν αεροσολ δε βαϕα ρεσιδυαλιδαδ ψ
αλτο ποδερ δε ϖολτεο α βασε δε τετραµετρινα
0.15% ψ ∆∆ςΠ 0.60%. Λα ιδεντιφιχαχι⌠ν δε λοσ
ινδιϖιδυοσ αδυλτοσ σε ρεαλιζ⌠ τενιενδο εν
χυεντα πρινχιπαλµεντε λα µαχυλαχι⌠ν αλαρ (Αν−
γυλο & ϑανα Σ〈ενζ 1986; Σαγαδιν 1994).

Αν〈λισισ δε δατοσ
Σε αναλιζαρον λασ χαπτυρασ δε αδυλτοσ δε
Λεπιδοπτερα αχυµυλαδασ πορ σεµανα παρα
χαδα εσπεχιε µεδιαντε αν〈λισισ δε ρεγρεσι⌠ν,
χον ελ οβϕετο δε δετερµιναρ χυ〈λ τραµπα δε
λυζ φυε µ〈σ εφιχιεντε. Παρα ελ αν〈λισισ σε τοµ⌠
ελ περοδο χοµπλετο, πορ α〉οσ ινδιϖιδυαλεσ
(τρεσ ρεπετιχιονεσ) ψ πορ εσταχι⌠ν χλιµ〈τιχα (τρεσ
ρεπετιχιονεσ παρα χαδα υνα εξχεπτο παρα πρι−
µαϖερα, δε λα χυαλ ηυβο χυατρο ρεπετιχιονεσ).
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Λα εφιχιενχια δε λασ τραµπασ πορ εσπεχιε σε
εϖαλυ⌠, παρα υν περοδο δε τιεµπο δετερµι−
ναδο, χον ελ ϖαλορ δε λα πενδιεντε δε λα ρελα−
χι⌠ν λινεαλ εντρε ελ νµερο δε ινδιϖιδυοσ
χαπτυραδοσ πορ λα τραµπα δε λυζ δε ϖαπορ δε
µερχυριο (τοµαδο χοµο ϖαριαβλε ινδεπεν−
διεντε) ψ πορ λα δε λυζ νεγρα (τοµαδο χοµο
ϖαριαβλε δεπενδιεντε). Σι ελ νµερο δε ινδι−
ϖιδυοσ χαπτυραδοσ πορ χαδα τιπο δε τραµπα
φυερα ελ µισµο, λα φυνχι⌠ν λινεαλ αϕυσταδα τεν−
δρα υνα πενδιεντε δε 1 ψ πασαρα πορ ελ ορι−
γεν. Υνα πενδιεντε σιγνιφιχατιϖαµεντε µαψορ
θυε 1 ινδιχαρα θυε λα αβυνδανχια δε λα τραµ−
πα δε λυζ νεγρα φυε µαψορ, ψ υνα πενδιεντε
µενορ θυε 1 λα σιτυαχι⌠ν ινϖερσα. ∆αδα λα φυερ−
τε εσταχιοναλιδαδ δε λα αβυνδανχια δε λα µα−
ψορα δε λασ εσπεχιεσ, ελ αν〈λισισ δε λα πενδιεντε
δε λα ρεγρεσι⌠ν περµιτε εϖαλυαρ χον µαψορ χλα−
ριδαδ ψ σιµπλεζα λα εφιχιενχια δε χαδα τιπο δε
τραµπα θυε οτρασ πρυεβασ εσταδστιχασ (ε.γ.,
πρυεβασ παρεαδασ δε τ, ΑΝΟςΑ), ψα θυε εϖα−
λα λα ιµπορτανχια δε λα δεσϖιαχι⌠ν δε χαδα παρ
οβσερϖαδο δελ ϖαλορ εσπεραδο (ιγυαλ νµερο
δε ινδιϖιδυοσ χαπτυραδοσ πορ χαδα τιπο δε
τραµπα), δεσχοντανδο ιµπλχιταµεντε ελ εφεχ−
το δε λα ϖαριαχι⌠ν τεµποραλ δε λα αβυνδανχια
δε λασ εσπεχιεσ. ∆εβιδο α θυε αµβασ ϖαριαβλεσ
αναλιζαδασ σον αλεατοριασ, ελ αν〈λισισ σε ρεαλιζ⌠
σεγν ελ Μοδελο ΙΙ δε Ρεγρεσι⌠ν, εστιµανδο
λα πενδιεντε β δε λα τενδενχια λινεαλ α τραϖσ
δελ Μτοδο δελ Εϕε Πρινχιπαλ (Σοκαλ & Ροηλφ
1981). Λα σιγνιφιχαχι⌠ν δε λα πενδιεντε θυε ρε−
πρεσεντα αλ εϕε πρινχιπαλ µαψορ σε εϖαλυ⌠ χαλ−
χυλανδο λοσ λµιτεσ δε χονφιανζα.
∆εβιδο α θυε λα εφιχιενχια δε λασ τραµπασ φυε
ϖαριαβλε εντρε α〉οσ, σε εστυδι⌠ λα ρελαχι⌠ν εν−
τρε λα αβυνδανχια δε χαδα εσπεχιε ψ ελ ϖαλορ
δε λα πενδιεντε αϕυσταδα παρα λα ρελαχι⌠ν λινεαλ
δε λασ χαπτυρασ εφεχτυαδασ πορ χαδα τιπο δε
τραµπασ. Εν εστε χασο, λα ρελαχι⌠ν εντρε λα αβυν−
δανχια εσπεχφιχα ψ λα πενδιεντε δε λα φυνχι⌠ν
φυε υσαδα παρα χοντρασταρ λα ηιπ⌠τεσισ δε υν
εφεχτο δενσοδεπενδιεντε εν λα εφιχιενχια δε λασ
τραµπασ. Χοµο εστιµαχι⌠ν δε λα αβυνδανχια
εσπεχφιχα σε υσ⌠ ελ τερχερ χυαρτιλ δε λα διστρι−
βυχι⌠ν δελ νµερο δε αδυλτοσ χαπτυραδοσ πορ
αµβοσ τιποσ δε τραµπα.

Φιγυρα 1. Τραµπα δε λυζ δε ϖαπορ δε µερχυριο (ιζ−
θυιερδα) ψ τραµπα δε λυζ νεγρα (δερεχηα) υτιλιζαδασ
εν λα ρεγι⌠ν χεντραλ δε Χ⌠ρδοβα.
Φιγυρε 1. Μερχυρψ ϖαπουρ λιγητ τραπ (λεφτ) ανδ βλαχκ−
λιγητ τραπ (ριγητ) υσεδ ιν χεντραλ Χ⌠ρδοβα Προϖινχε.

ΡΕΣΥΛΤΑ∆ΟΣ Ψ ∆ΙΣΧΥΣΙΝ
∆υραντε ελ περοδο δε εστυδιο σε χαπτυραρον
ινδιϖιδυοσ δε 18 εσπεχιεσ: Σποδοπτερα φρυγιπερδα
(Σµιτη), Σποδοπτερα λατιφασχια (Ωαλκερ), Ραχηιπλυσια
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Ταβλα 1. Νµερο δε ινδιϖιδυοσ χαπτυραδοσ εν τραµπασ δε λυζ δε ϖαπορ δε µερχυριο (ΤΒ) ψ δε λυζ νεγρα (ΤΝ)
εν λα ρεγι⌠ν χεντραλ δε Χ⌠ρδοβα, ψ χοµπαραχι⌠ν δε λα εφιχιενχια δε αµβασ ταµπασ. Ελ νµερο δε ινδιϖιδυοσ
χορρεσπονδε α λασ χαπτυρασ ρεαλιζαδασ δυραντε τοδο ελ περοδο δε εστυδιο. Σε ινδιχα χυ〈λ τραµπα φυε µ〈σ
εφιχιεντε χυανδο σε αναλιζα ελ περοδο δε εστυδιο χοµπλετο ο δεσαγρεγαδο πορ α〉οσ (Περιοδο), χυανδο σε
αναλιζαν πορ εσταχι⌠ν χλιµ〈τιχα (Εσταχι⌠ν) ψ λα τενδενχια γενεραλ χυανδο λοσ δατοσ σον αναλιζαδοσ εν διφερεν−
τεσ περοδοσ (Γενεραλ). Σε ινχλυψε λα σιτυαχι⌠ν θυε οχυρρι⌠ χον µαψορ φρεχυενχια, σεγυιδα εντρε παρντεσισ πορ
λα σιτυαχι⌠ν θυε οχυρρι⌠ χον µενορ φρεχυενχια. Ταµβιν σε ινδιχα σι εξιστε ρελαχι⌠ν εντρε λα εφιχιενχια δε λα
τραµπα ψ λα αβυνδανχια οβσερϖαδα δε λα εσπεχιε (∆∆: δενσοδεπενδιεντε; ∆Ι∆: δενσοινδεπενδιεντε).
Ταβλε 1. Νυµβερ οφ ινδιϖιδυαλσ χαπτυρεδ ιν µερχυρψ ϖαπουρ λιγητ τραπσ (ΤΒ) ανδ ιν βλαχκλιγητ τραπσ (ΤΝ) ιν
χεντραλ Χ⌠ρδοβα Προϖινχε, ανδ α χοµπαρισον οφ τηε εφφιχιενχψ οφ βοτη τραπσ. Τηε νυµβερ οφ ινδιϖιδυαλσ χορρε−
σπονδσ το τηε χατχηεσ οβταινεδ δυρινγ τηε ωηολε στυδψ περιοδ. Τηε µορε εφφιχιεντ τραπ ωηεν αναλψσινγ τηε
ωηολε στυδψ περιοδ ορ περ ψεαρ (Περοδο), ωηεν αναλψσινγ περ σεασον (Εσταχι⌠ν) ανδ τηε γενεραλ τρενδ ωηεν
δατα ωερε αναλψσεδ φορ διφφερεντ περιοδσ (Γενεραλ) ισ ινδιχατεδ ιν εαχη χασε. Τηε µορε φρεθυεντ σιτυατιον ισ
ινδιχατεδ, φολλοωεδ βψ τηατ ωιτη α µινορ φρεθυενχψ (ιν παρεντηεσεσ). Τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τραπ εφφι−
χιενχψ ανδ σπεχιεσ οβσερϖεδ αβυνδανχε ισ αλσο σηοων (∆∆: δενσοδεπενδεντ; ∆Ι∆: δενσοινδεπενδεντ).
Ν≡ δε ινδιϖιδυοσ
Εσπεχιε

ΤΒ

Αντιχαρσια γεµµαταλισ
4490
∆ιατραεα σαχχηαραλισ
17307
Επινοτια απορεµα
11199
Πσευδαλετια σππ.
193559
Μοχισ λατιπεσ
1077
Ευξοα βιλιτυρα
222
Αχηψρα βιφιδαλισ
16572
Φαροντα αλβιλινεα
12645
Περιδροµα σαυχια
5921
Σποδοπτερα λατιφασχια
1358
Ραχηιπλυσια νυ
25225
Ηελιχοϖερπα γελοτοποεον
4117
Αγροτισ µαλεφιδα
6846
Αγροτισ ιπσιλον
1410
Ηελιχοϖερπα ζεα
6303
Σπιλοσοµα ϖιργινιχα
88
Σποδοπτερα φρυγιπερδα
3876

ΤΝ

Περοδο

Εσταχι⌠ν

Γενεραλ

2088
ΤΒ
ΤΒ
ΤΒ
8200
ΤΒ
ΤΒ
ΤΒ
4257
ΤΒ
ΤΒ
ΤΒ
51926
ΤΒ
ΤΒ
ΤΒ
674
ΤΒ
ΤΒ
ΤΒ
159
ΤΒ
ΤΒ
ΤΒ
9265
ΤΒ
ΤΒ (ο ΤΝ)
ΤΒ
7409
ΤΒ
ΤΒ (ο ΤΝ)
ΤΒ
4003
ΤΒ
ΤΒ (ο ΤΒ=ΤΝ)
ΤΒ
1022
ΤΒ (ο ΤΒ=ΤΝ)
ΤΒ (ο ΤΒ=ΤΝ)
ΤΒ (ο ΤΒ=ΤΝ)
14615
ΤΒ (ο ΤΝ)
ΤΒ (ο ΤΝ)
ΤΒ (ο ΤΝ)
3555
ΤΒ (ο ΤΝ)
ΤΒ (ο ΤΒ=ΤΝ)
ΤΒ (ϖαριαβλε)
7092
ΤΒ=ΤΝ (ο ΤΝ)
ΤΝ
ΤΒ=ΤΝ (ο ΤΝ)
1992 ΤΒ=ΤΝ (ϖαριαβλε) ΤΒ=ΤΝ (ϖαριαβλε) ΤΒ=ΤΝ (ϖαριαβλε)
13905
ΤΝ
ΤΝ
ΤΝ
132
ΤΝ (ϖαριαβλε)
ΤΝ (ϖαριαβλε)
ΤΝ (ϖαριαβλε)
4474
ΤΝ (ο ΤΒ)
ΤΝ (ο ΤΒ)
ΤΝ (ο ΤΒ)

νυ (Γυενε), Αντιχαρσια γεµµαταλισ Ηβνερ,
Αγροτισ ιπσιλον (Ηυφναγελ), Αγροτισ µαλεφιδα
(Γυενε), Ηελιχοϖερπα ζεα (Βοδδιε), Ηελιχοϖερπα
γελοτοποεον (∆ψαρ), Σπιλοσοµα ϖιργινιχα (Φαβρι−
χιυσ), ∆ιατραεα σαχχηαραλισ (Φαβριχιυσ), Αχηψρα
βιφιδαλισ (Φαβριχιυσ), Επινοτια απορεµα (Ωαλσηινγ−
ηαµ), Μοχισ λατιπεσ (Γυενε), Πσευδαλετια σππ.
(ινχλυψε λασ εσπεχιεσ Π. υνιπυνχτα Ηαωορτη ψ Π.
αδυλτερα Σηαυσ, νο διστινγυιβλεσ χον φαχιλιδαδ
πορ µαχυλαχι⌠ν αλαρ), Φαροντα αλβιλινεα (Ηβνερ),
Περιδροµα σαυχια (Ηβνερ) ψ Ευξοα βιλιτυρα
Γυενε.
∆ε αλγυνασ εσπεχιεσ σιεµπρε σε χαπτυραρον
µ〈σ ινδιϖιδυοσ εν λα τραµπα δε λυζ δε ϖαπορ
δε µερχυριο (ε.γ., Αντιχαρσια γεµµαταλισ,
∆ιατραεα σαχχηαραλισ, Επινοτια απορεµα, Μοχισ
λατιπεσ, Πσευδαλετια σππ. ψ Ευξοα βιλιτυρα; Ταβλα 1).
Εν ελ χασο δε λασ τρεσ πριµερασ, αλ αυµενταρ λα
δενσιδαδ σε οβσερϖ⌠ θυε λα εφιχιενχια δε χαπ−

∆∆
∆∆
∆∆
∆∆
∆Ι∆
∆Ι∆
∆Ι∆
∆Ι∆
∆Ι∆
∆∆
∆Ι∆
∆Ι∆
∆Ι∆
∆Ι∆
∆∆
∆∆
∆∆

τυρασ δε λα τραµπα δε λυζ δε ϖαπορ δε µερχυ−
ριο δισµινυψ⌠, χοντραριαµεντε α λο θυε συχε−
δι⌠ χον Πσευδαλετια σππ., παρα λα χυαλ λα
εφιχιενχια αυµεντ⌠. Παρα Μοχισ λατιπεσ ψ Ευξοα
βιλιτυρα νο σε οβσερϖ⌠ νινγν τιπο δε ρελαχι⌠ν
εντρε λα δενσιδαδ εν λοσ διστιντοσ α〉οσ ψ λα
πενδιεντε.
Εν οτρασ εσπεχιεσ σε οβσερϖ⌠ µαψορ αβυνδαν−
χια εν λασ χαπτυρασ εν λα τραµπα δε λυζ δε ϖα−
πορ δε µερχυριο τοµανδο ελ περοδο δε λοσ τρεσ
α〉οσ χονϕυνταµεντε, περο σε οβσερϖαρον αλ−
γυνασ ϖαριαχιονεσ αναλιζανδο λοσ α〉οσ πορ σε−
παραδο ο τοδο ελ περοδο πορ εσταχιονεσ.
Εν ελ χασο δε Αχηψρα βιφιδαλισ, Φαροντα αλβιλινεα
ψ Περιδροµα σαυχια σε οβσερϖαρον ϖαριαχιονεσ
εσταχιοναλεσ. ∆ε λασ δοσ πριµερασ σε χαπτυρα−
ρον µ〈σ ινδιϖιδυοσ εν λα τραµπα δε λυζ δε
ϖαπορ δε µερχυριο εν ϖερανο, οτο〉ο ψ πριµα−
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ϖερα, περο εν ινϖιερνο φυερον χαπτυραδασ εν
µαψορ χαντιδαδ εν λα τραµπα δε λυζ νεγρα. ∆ε
Περιδροµα σαυχια σε ρεγιστραρον µαψορεσ χαπ−
τυρασ εν λα τραµπα δε λυζ δε ϖαπορ δε µερχυ−
ριο δυραντε οτο〉ο, πριµαϖερα ε ινϖιερνο, περο
δυραντε ελ ϖερανο νο ηυβο διφερενχιασ σιγνιφι−
χατιϖασ. Νινγυνα δε εστασ τρεσ εσπεχιεσ πρεσεν−
τ⌠ ρελαχι⌠ν εντρε λα δενσιδαδ δε λοσ διστιντοσ
α〉οσ ψ λα πενδιεντε.
Εν Σποδοπτερα λατιφασχια, Ραχηιπλυσια νυ ψ
Ηελιχοϖερπα γελοτοποεον σε οβσερϖαρον διφερεν−
χιασ αλ νιϖελ δε α〉ο ψ εσταχιονεσ, ψ σολο
Σποδοπτερα λατιφασχια µοστρ⌠ υνα ρελαχι⌠ν εντρε
λα δενσιδαδ εντρε λοσ διστιντοσ α〉οσ ψ λα πεν−
διεντε, αυµεντανδο εστα λτιµα αλ αυµενταρ
λα δενσιδαδ. Σποδοπτερα λατιφασχια τυϖο µ〈σ χαπ−
τυρασ εν λα τραµπα δε λυζ δε ϖαπορ δε µερχυ−
ριο εν ελ τερχερ α〉ο ψ δυραντε ελ ϖερανο ψ ελ
οτο〉ο, περο εν ελ πριµερ ψ σεγυνδο α〉ο ψ εν
πριµαϖερα νο σε ρεγιστραρον διφερενχιασ σιγνι−
φιχατιϖασ εντρε λασ τραµπασ. ∆ε Ραχηιπλυσια νυ
σε οβσερϖαρον µ〈σ χαπτυρασ εν λα τραµπα δε
λυζ δε ϖαπορ δε µερχυριο δυραντε ελ πριµερ ψ
σεγυνδο α〉ο ψ εν ϖερανο ψ οτο〉ο; εν ελ τερχερ
α〉ο, ινϖιερνο ψ πριµαϖερα σε ρεγιστραρον µ〈σ
χαπτυρασ εν λα τραµπα δε λυζ νεγρα. Ηελιχοϖερπα
γελοτοποεον τυϖο µαψορεσ χαπτυρασ εν λα τραµ−
πα δε λυζ δε ϖαπορ δε µερχυριο δυραντε ελ σε−
γυνδο α〉ο ψ δυραντε ϖερανο, ινϖιερνο ψ
οτο〉ο; δυραντε ελ πριµερ ψ τερχερ α〉ο σε ρεγισ−
τραρον µαψορεσ χαπτυρασ εν λα τραµπα δε λυζ
νεγρα ψ εν πριµαϖερα νο σε οβσερϖαρον διφε−
ρενχιασ σιγνιφιχατιϖασ εντρε αµβασ τραµπασ.
Αναλιζανδο ελ περοδο χοµπλετο, παρα αλγυ−
νασ εσπεχιεσ νο σε ρεγιστραρον διφερενχιασ σιγ−
νιφιχατιϖασ εν λασ χαπτυρασ εντρε αµβασ
τραµπασ, περο σε δετεχταρον διφερενχιασ αλ ανα−
λιζαρ λοσ α〉οσ σεπαραδαµεντε ο πορ εσταχιονεσ.
Εν Αγροτισ ιπσιλον σε ρεγιστραρον µ〈σ χαπτυρασ
εν λα τραµπα δε λυζ νεγρα δυραντε ελ πριµερ ψ
σεγυνδο α〉ο ψ ελ ινϖιερνο; εν ελ τερχερ α〉ο ψ
εν λα πριµαϖερα λασ χαπτυρασ φυερον συπεριο−
ρεσ εν λα τραµπα δε λυζ δε ϖαπορ δε µερχυριο;
δυραντε ελ οτο〉ο νο σε ρεγιστραρον διφερενχιασ
σιγνιφιχατιϖασ ψ εν ελ ϖερανο νο σε οβσερϖ⌠ ρε−
λαχι⌠ν εντρε λασ χαπτυρασ δε αµβασ τραµπασ.
Εν ελ χασο δε Αγροτισ µαλεφιδα νο σε ρεγιστραρον
διφερενχιασ σιγνιφιχατιϖασ δυραντε ελ πριµερ ψ
τερχερ α〉ο; δυραντε ελ σεγυνδο α〉ο ψ εν τοδασ
λασ εσταχιονεσ λασ χαπτυρασ φυερον µαψορεσ εν
λα τραµπα δε λυζ νεγρα. Εστασ δοσ εσπεχιεσ νο
πρεσενταρον ρελαχι⌠ν εντρε λα δενσιδαδ δε λοσ
διστιντοσ α〉οσ ψ λα πενδιεντε.
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Οτρασ εσπεχιεσ ρεγιστραρον µαψορεσ χαπτυρασ
εν λα τραµπα δε λυζ νεγρα. Ηελιχοϖερπα ζεα φυε
λα νιχα θυε µοστρ⌠ µαψορ χαντιδαδ δε χαπ−
τυρασ εν λα τραµπα δε λυζ νεγρα εν τοδοσ λοσ
περοδοσ αναλιζαδοσ. Σε οβσερϖ⌠ υν λεϖε αυ−
µεντο δε λα πενδιεντε αλ αυµενταρ λα αβυν−
δανχια δε εστα εσπεχιε. Σποδοπτερα φρυγιπερδα ψ
Σπιλοσοµα ϖιργινιχα πρεσενταρον µ〈σ χαπτυρασ
εν λα τραµπα δε λυζ νεγρα αναλιζανδο ελ πε−
ροδο χοµπλετο, περο ηυβο ϖαριαχιονεσ εν ελ
ρεστο δε λοσ αν〈λισισ. Σποδοπτερα φρυγιπερδα πρε−
σεντ⌠ υν µαψορ νµερο δε χαπτυρασ εν λα
τραµπα δε λυζ νεγρα δυραντε ελ πριµερ ψ σε−
γυνδο α〉ο ψ εν ϖερανο; σε οβσερϖ⌠ µ〈σ αβυν−
δανχια εν λα τραµπα δε λυζ δε ϖαπορ δε
µερχυριο δυραντε ελ τερχερ α〉ο ψ εν οτο〉ο. Α
µαψορ δενσιδαδ σε χαπτυραρον µ〈σ ινδιϖιδυοσ
δε εστα εσπεχιε εν λα τραµπα δε λυζ νεγρα.
Σπιλοσοµα ϖιργινιχα τυϖο µ〈σ χαπτυρασ εν λα
τραµπα δε λυζ δε ϖαπορ δε µερχυριο δυραντε
ελ πριµερ α〉ο ψ εν ϖερανο; νο ηυβο διφερεν−
χιασ σιγνιφιχατιϖασ εντρε λασ τραµπασ δυραντε ελ
σεγυνδο α〉ο νι εν πριµαϖερα ε ινϖιερνο; σε
ρεγιστραρον µ〈σ χαπτυρασ εν λα τραµπα δε λυζ
νεγρα δυραντε ελ οτο〉ο ψ ελ τερχερ α〉ο, θυε
χοινχιδι⌠ χον δενσιδαδεσ µ〈σ ελεϖαδασ.

ΑΓΡΑ∆ΕΧΙΜΙΕΝΤΟΣ
Εστε τραβαϕο εσ παρτε δε λα τεσισ δοχτοραλ δε
Ιλεανα Μ. Σαγαδιν, θυε σε ρεαλιζα γραχιασ αλ
απορτε δε λα Σεχρεταρα δε Χιενχια ψ Τεχνολο−
γα δε λα Υνιϖερσιδαδ Ναχιοναλ δε Χ⌠ρδοβα ψ
αλ αποψο δε λα Φαχυλταδ δε Χιενχιασ Αγροπε−
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