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ΘΕΜΑ:«Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ  ΣΚΑΘΑΡΙΟΥ» 
    

   

 

 Συνέχεια εγγράφων µας ̟ου αφορούσαν µέτρα καταστολής του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου και µετά την έξαρση 

̟ου ̟αρουσιάζει το έντοµο λόγω υψηλών θερµοκρασιών σας γνωρίζουµε συµ̟ληρωµατικά τα εξής:  

Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος Rhynchophorus Ferrugineus θεωρείται ο σηµαντικότερος και καταστρε̟τικότερος 

εχθρός των φοινικοειδών (FAO). Η κατα̟ολέµηση είναι ̟ολύ δύσκολη και δα̟ανηρή και βασίζεται σε 

φυτοϋγειονοµικά και καλλιεργητικά µέτρα αλλά και στη χρήση εγκεκριµένων φυτο̟ροστατευτικών ουσιών. 

Χαρακτηριστικό αρχικό σύµ̟τωµα είναι τα φαγώµατα στα φύλλα α̟ό το ακµαίο όσο αυτό ε̟ιζητεί κατάλληλη θέση 

για να γεννήσει τα αυγά (σε ̟ληγές, σε τοµές, στην κορυφή, στη βάση των νεαρών και ̟αλαιών φύλλων). Μετά την 

εκκόλαψη οι ̟ρονύµφες ̟ου ̟ροκύ̟τουν εισχωρούν στο εσωτερικό της βάσης των φύλλων του φοίνικα ανοίγοντας 

στοές. Στη συνέχεια τα ̟αλαιά φύλλα κάµ̟τονται και το φυτό ̟αίρνει την όψη ανοικτής οµ̟ρέλας. Η ζηµιά αυτή 

̟ροκαλείται α̟ό τις ̟ρονύµφες ̟ου τρέφονται α̟ό τους ιστούς του φυτού ανοίγοντας στοές µήκους µέχρι και 1 m 

και γίνονται ορατές, αρκετό διάστηµα α̟ό την έναρξη της ̟ροσβολής. Συνήθως στο στάδιο αυτό η ζηµιά είναι µη 

αναστρέψιµη. Για τον λόγο αυτό οι ιδιώτες και οι δήµοι (Γεω̟ονικό ̟ροσω̟ικό) ̟ου διατηρούν φοινικοειδή να είναι 

̟ροσεκτικοί και να ελέγχουν τακτικά και ε̟ισταµένως τα φυτά. Όταν δε ̟αρατηρούν ύ̟ο̟τα συµ̟τώµατα στην 

καρδιά ή τα νεαρά φύλλα (φαγώµατα) ή στις βάσεις των µεγαλύτερων φύλλων στοές να ειδο̟οιούν άµεσα το Τµήµα 

Φυτο̟ροστασίας.        

Η µέγιστη κινητικότητα του ενήλικου εντόµου το̟οθετείται χρονικά µέσα καλοκαιριού και µέσα φθινο̟ώρου. Το 

θηλυκό γεννά ̟ερί̟ου 300 αυγά ̟ου εκκολά̟τονται σε 2-5 ηµέρες. Η ανά̟τυξη των ̟ρονυµφών διαρκεί έως και 3 

µήνες. Η νύµφωση γίνεται µέσα ή έξω α̟ό τις στοές µέσα σε κουκούλι ̟ου φτιάχνει η ̟ρονύµφη α̟ό ξερές ίνες του 

φοίνικα και διαρκεί 15-20 ηµέρες, ο̟ότε γίνεται η έξοδος των τέλειων εντόµων. Ο βιολογικός κύκλος του εντόµου 

διαρκεί 4 µήνες ̟ερί̟ου (εκτός του χειµώνα) και στον ίδιο φοίνικα µ̟ορεί να βρίσκονται ε̟ικαλυ̟τόµενες γενεές 

και να συνυ̟άρχουν όλα τα βιολογικά στάδια.  

Μέτρα καταστολής -Άµεση Εξυγίανση  

Για την αντιµετώ̟ιση του εντόµου γίνεται έγκαιρα ε̟ισήµανση των ̟ροσβεβληµένων φυτών και εφόσον η ̟ροσβολή 

είναι σε ̟ροχωρηµένο στάδιο ̟ραγµατο̟οιείται άµεσα η καταστροφή τους µε κο̟ή, τεµαχισµό, µεταφορά µέσα σε 

δίχτυ (διαµέτρου ο̟ής ≤1mm), ταφή σε βάθος ≥2 µέτρων και χρήση εγκεκριµένων φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων 

στους υ̟όλοι̟ους φοίνικες της συστάδας. Συστήνεται η χρήση εντοµο̟αθογόνων νηµατωδών ̟ου εισέρχονται στα 

έντοµα α̟ό φυσικές ̟ύλες, ̟αρασιτούν σ’ αυτά µε α̟οτέλεσµα να ε̟έρχεται ο θάνατος τους καθώς και η χρήση 

̟αγίδων φεροµόνης. 

Σε εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις και ό̟ου δεν είναι δυνατή η άµεση καταστροφή των ̟ροσβεβληµένων φυτών µ̟ορεί 

̟ροσωρινά να γίνει ̟λήρης κάλυψη του φυτού µε δίχτυ διαµέτρου ≤1mm αφού ̟ροηγουµένως αφαιρεθούν τα φύλλα. 

Όλες οι εργασίες γίνονται α̟ό τον κάτοχο του ̟ροσβεβληµένου φοίνικα µε την ε̟ίβλεψη της Υ̟ηρεσίας µας. 
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Για τους ελαφρά ̟ροσβεβληµένους φοίνικες µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί η µηχανική εξυγίανση τους ̟ου θεωρείται 

φιλική στο ̟εριβάλλον και µειώνει τον κίνδυνο διασ̟οράς του εντόµου.   

Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στην αφαίρεση όλων των ̟ροσβεβληµένων φύλλων καταστρέφοντας έτσι ̟ρονύµφες, 

νύµφες και ακµαία εώς ότου φτάσουµε σε υγιείς ιστούς. Η α̟οµάκρυνση των φύλλων µ̟ορεί να είναι ολική ανάλογα 

µε το βαθµό ̟ροσβολής, ̟αραµένοντας µόνο το κορυφαίο µερίστωµα. Όλες οι τοµές ̟ρέ̟ει να είναι λείες. Έτσι µε τον 

τρό̟ο αυτό µ̟ορούν να ε̟ιβιώσουν ιστορικά και υψηλής αισθητικής αξίας φοινικόδενδρα. 

Στο τέλος γίνεται ε̟ικάλυψη των τοµών µε εγκεκριµένες φυτο̟ροστατευτικές ουσίες για ̟ροστασία τόσο α̟ό το 

κάνθαρο όσο και α̟ό µυκητολογικές ασθένειες και γίνεται κάλυψη µε δίχτυ.  

 

Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να α̟ευθύνονται στο Τµήµα Φυτο̟ροστασίας της ∆/νσης Αγροτικής 

Ανά̟τυξης Ν.Α. Εύβοιας ( τηλ. 22213 53920, 53910, 53918).                                        
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