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Impacts:
Severe pest of many crops causing

damage to the fruits by feeding on them.
Infested fruits can be sold for a lower
price but may become unmarketable.

Massive infestations may result in
increased pesticide applications that can

threaten the natural environment,
including beneficial species such as

pollinators.
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Have you seen it?

CyDAS

Where it can be found:
Busy locations such as big towns, near

ports, airports, or tourist sites. In
cultivated areas with fruits, vegetables or

ornamentals during the warmer and in
buildings during the colder months.

Alien alert!
Halyomorpha halys (Stål, 1855)
Brown marmorated stink bug
What does H. halys look like?

1) Αntennae striped, black and white.
2) Five yellowish spots, which may be

more or less pronounced.
3) Μargin of the body black and white,

with the white parts triangular in shape.
 4) Thin-skinned, transparent part of the

wings (membrane) has black lines.
5) Legs with a clear white band.

6) Size 1.5 cm, excellent climber with a
loud buzz!
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Επιπτώσεις:
Σοβαρές σε καλλιέργειες προκαλώντας

ζημιές στους καρπούς. Οι
προσβεβλημένοι καρποί μπορεί να
πωληθούν σε χαμηλότερη τιμή ή να

καταστούν μη εμπορεύσιμοι. Οι μαζικές
προσβολές μπορεί να οδηγήσουν σε

αυξημένη χρήση φυτοφαρμάκων
απειλώντας το φυσικό περιβάλλον και

ωφέλιμα είδη όπως οι επικονιαστές.

Πού μπορεί να βρεθεί:
Κοντά σε λιμάνια, αεροδρόμια ή

τουριστικές τοποθεσίες. Σε
καλλιεργούμενες περιοχές με φρούτα,
λαχανικά ή καλλωπιστικά φυτά κατά
τους θερμότερους και σε κτίρια κατά

τους ψυχρότερους μήνες.
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Halyomorpha halys (Stål, 1855)
Καφέ βρωμούσα

Πώς μοιάζει η H. halys;
1) Κεραίες μαυρόασπρες, ριγωτές.

2) Πέντε κιτρινωπές κηλίδες που μπορεί
να είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονες.

3) Περιθώριο σώματος ασπρόμαυρο, με 
 λευκά μέρη που έχουν τριγωνικό σχήμα.

 4) Λεπτόδερμο, διαφανές τμήμα των
φτερών (μεμβράνη) με μαύρες γραμμές.

5) Πόδια με μια σαφή λευκή ζώνη.
6) Μέγεθος 1,5 cm, εξαιρετικός

αναρριχητής με δυνατό βουητό!

Συναγερμός!
Ξενικό!

Για πληροφορίες:

Το έχετε δει;

CyDAS


