ΤΑ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ ΕΚΠΕΜΠΟΥΝ S.O.S.
(γ)

(δ)

Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος, το έντομο δηλαδή Rhynchophorus ferrugineus, είναι ένα κολεόπτερο της οικ. Curculionidae. Θεωρείται σήμερα ως ο πιο σημαντικός εχθρός των φοινικόδεντρων, προκαλώντας
σημαντικές ζημιές στα δέντρα, μέχρι και την πλήρη καταστροφή τους. Είναι ένα έντομο ιθαγενές της νοτιοανατολικής Ασίας και η πρώτη αναφορά εμφάνισής του έγινε στην Ινδία το 1891. Από το 1985
επισημάνθηκε σε αρκετές χώρες της Ασίας, της Μεσογείου και σε χώρες της Ωκεανίας. Το 1992 βρέθηκε στην Αίγυπτο και το 2005 στην Κρήτη. Η απουσία λήψης μέτρων εξολόθρευσης και περιορισμού της
ανεξέλεγκτης αύξησης του πληθυσμού του, οδήγησε στη χωρίς όρια διασπορά του απειλώντας με εξαφάνιση ακόμη και τον ενδημικό φοίνικα Phoenix theophrasti. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, το
Σεπτέμβριο του 2006, σε φοινικόδεντρα του είδους Phoenix canariensis και Phoenix dactylifera.
Σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο δράσης του Τμήματος Γεωργίας τα έτη 2012 και 2013 κόπηκαν και απορρίφθηκαν προς αντιμετώπιση του εντόμου, 532 φοινικόδεντρα στην επαρχία Αμμοχώστου, 140 στη Λάρνακα,
129 στη Λεμεσό, 280 στη Λευκωσία και 77 στην Πάφο.
Το έντομο αυτό μπορεί να προσβάλει όλα τα είδη των φοινικοειδών με κύριο όμως ξενιστή την
Phoenix canariensis (καλλωπιστική φοινικιά με χοντρό κορμό, σκούρα πράσινα φύλλα με πυκνή
διάταξη).
Μερικά είδη φοινικόδεντρων που μπορεί να προσβάλει ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος: Phoenix
theofrasti, Washingtonia spp., Chaemaerops humilis, Cocos nucifera, Trachycarpus fortune κ.α.
(α)
(β)
(γ)
Εικ. 4: (α) προνύμφη, (β) νύμφη, (γ) αρσενικό και θηλυκό ενήλικο άτομο.

Για αποφυγή μετακίνησης του εντόμου σε νέες περιοχές συστήνεται όπως:
• αποφεύγεται η μετακίνηση φοινικόδεντρων από τις προσβεβλημένες περιοχές.
• γίνεται συχνά καθαρισμός των κορυφών των φοινικοειδών ώστε να παρεμποδίζεται
η αποσάθρωση των οργανικών υλικών, ιδανική τοποθεσία για εναπόθεση αυγών.
• το κλάδεμα να γίνεται από τα μέσα Δεκεμβρίου - μέσα Φεβρουαρίου που μειώνεται
η κινητικότητα του ακμαίου.
• το κλάδεμα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό πιο μακριά από το στέλεχος του
φυτού. Όταν παραμείνει μεγάλο στέλεχος φύλλων, σε περίπτωση που εναποτεθούν
αυγά, οι προνύμφες θα διεισδύσουν μόνο στο εσωτερικό του στελέχους, χωρίς να
φθάσουν στον κορμό του φυτού.
• γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί με εντομοκτόνα.

α)
(β)
(γ)
Εικ. 7: (α) ψεκασμός φοινικόδεντρου, (β) παγίδα φερομόνης, (γ) αντιμετώπιση
με εντομοπαθογόνο μύκητα.
Εικ.1: Phoenix canariensis

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Κοινοτικής
Απόφασης 2007/365/EC και της Οδηγίας 2000/29/EC της Επιτροπής, το Τμήμα
Γεωργίας καταρτίζει ετήσια Σχέδια Δράσης για λήψη μέτρων περιορισμού της
εξάπλωσης του εντόμου Κόκκινος Ρυγχωτός Κάνθαρος που προσβάλλει τα
φοινικοειδή.

Η προσβολή ενός φοινικοειδούς από τον κόκκινο ρυγχωτό κάνθαρο, ξεκινά από την κορυφή
του φυτού όπου τα θηλυκά ωοτοκούν. Στον ίδιο φοίνικα μπορεί να απαντώνται
επικαλυπτόμενες γενιές και να συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά στάδια του εντόμου μέχρι την
πλήρη καταστροφή του φυτού οπότε τα τέλεια άτομα μεταναστεύουν σε νέα φοινικόδεντρα.

Σε περίπτωση εντοπισμού του εντόμου, θα πρέπει να γίνεται ψεκασμός των
προσβεβλημένων δέντρων, χρήση παγίδων φερομόνης και προσελκυστικών τροφής.
Αν η προσβολή επιμείνει, τότε τα φοινικόδεντρα πρέπει να καταστρέφονται, και στη
συνέχεια να καίγονται.
Όλα τα στάδια του R. ferrugineus (αυγό, προνύμφη, νύμφη, τέλειο άτομο) εξελίσσονται στο Αυτός θεωρείται ως ο αποτελεσματικότερος τρόπος καταπολέμησης εκτός από…
εσωτερικό του φοίνικα. Το ακμαίο μπορεί να διανύσει απόσταση 1 km χωρίς διακοπή. Τα
θηλυκά γεννούν περίπου 300 αυγά σε ξεχωριστές οπές ή πληγές του φοίνικα στην κορυφή, στη
βάση των νεαρών φύλλων ή στον κορμό. Τα αυγά εκκολάπτονται σε 2-5 ημέρες και οι
προνύμφες εισχωρούν στο εσωτερικό του φοίνικα ανοίγοντας στοές. Η ανάπτυξη των
προνυμφών διαρκεί 1-3 μήνες και η νύμφωσή τους γίνεται μέσα ή έξω από τον κορμό, μέσα
σε νυμφική θήκη που φτιάχνει η προνύμφη από ξερές ίνες του φοίνικα και διαρκεί 14-21
ημέρες οπότε γίνεται έξοδος των ακμαίων. Ο βιολογικός κύκλος του εντόμου συμπληρώνεται
σε τέσσερις περίπου μήνες, στις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου.
Η ζημιά προκαλείται κυρίως από τις προνύμφες. Η προσβολή ξεκινά από την κορυφή του
φοίνικα, στη βάση των νεαρών φύλλων ή από πληγές στα φύλλα και στον κορμό, όπου τα
θηλυκά γεννούν τα αυγά τους. Οι προνύμφες που τρέφονται με μαλακές ίνες, μπορούν να
εντοπιστούν σε οποιοδήποτε μέρος του κορμού ακόμα και στην βάση του στο σημείο που
αρχίζουν οι ρίζες. Λίγο πριν την νύμφωση, μετακινούνται προς το εσωτερικό του κορμού
Εικ. 8: Καταστροφή προσβεβλημένου, από τον κόκκινο ρυγχωτό κάνθαρο,
ανοίγοντας στοές και μεγάλες κοιλότητες.
φοινικόδεντρου στην Αγία Νάπα.
…την περίπτωση που καταλήξουν στο πιάτο μας όπως και στη φωτογραφία. Σε
αρκετά μέρη του κόσμου, οι προνύμφες αυτών των εντόμων θεωρούνται
εύγευστος μεζές και εξαιρετική πηγή υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών.

Εικ.2: Κύκλος ζωής του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου.
Τα τέλεια / ακμαία άτομα (αρσενικά και θηλυκά), έχουν κόκκινο-καστανό χρώμα, μήκος
περίπου 35 mm, πλάτος 12mm και φέρουν μακρύ ρύγχος. Τα αυγά έχουν λευκό κρεμ χρώμα
και ωοειδές σχήμα. Είναι μήκους 2.6 mm και πλάτους 1.1 mm. Οι προνύμφες έχουν κεφαλή,
είναι άποδες και μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 50 mm και πλάτος 20mm πριν τη νύμφωση.
Κάθε προνύμφη κατασκευάζει μία νυμφική θήκη από τις ίνες των φοινικοειδών, σχήματος
οβάλ, μήκους περίπου 60mm και πλάτους 30mm.

Εικ. 5: Τομή προσβεβλημένου στελέχους.
(α)
(β)
(γ)
Εικ. 3: (α) προνύμφη, (β) νύμφη, (γ) νυμφική θήκη – κουκούλι και ακμαίο άτομο.

Εικ. 6: Χαρακτηριστική όψη «ανοικτής ομπρέλας»
προσβεβλημένου φοινικόδεντρου.

Συνήθως η ζημιά που προκαλείται από τις προνύμφες είναι ορατή πολύ μετά την έναρξη της
προσβολής. Όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη και
επιφέρει την ολική ξήρανση του δέντρου. Τα ακμαία (τέλεια άτομα) που βρίσκονται σε ένα
φοίνικα δεν μετακινούνται σε άλλο, όσο βρίσκουν τροφή σ΄ αυτόν. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα
είναι η καταστροφή - ξήρανση της νέας βλάστησης και η κάμψη των παλιών φύλλων που δίνει
στο φυτό την όψη ανοικτής ομπρέλας.
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