3. υμπτώματα – Ζημιές
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 στο στέλεχος, όπου
τα θηλυκά ωοτοκούν.
Οι προνύμφες μπορούν να εντοπιστούν σε οποιοδήποτε μέρος του στελέχους ακόμα και
στην βάση του σε ορισμένα είδη (σπάνια).
Προσβεβλημένος φοίνικας
Αρχικά παρατηρούνται φαγώματα στα φύλλα, διάτρητα φύλλα ή
σπασμένα φύλλα που κρέμονται εκτός θέσεως.
Μπορεί να σημειωθεί ανώμαλη ανάπτυξη του φοίνικα και να
εντοπίσουμε στοές στους μίσχους των φύλλων και έκκριση
κόμμεος.
Χαρακτηριστικό
μακροσκοπικό
σύμπτωμα
είναι
η
καταστροφή της νέας βλάστησης (καρδιάς) και η κάμψη
των φύλλων που δίνει στο φυτό την χαρακτηριστική
εικόνα της ανοικτής ομπρέλας.
Οι έντονα προσβεβλημένοι φοίνικες εμφανίζουν ολική απώλεια
των φύλλων και σήψη του στελέχους, με συνέπεια τη
ξήρανση του φυτού. υνήθως η ζημιά που προκαλείται από
τις προνύμφες είναι ορατή πολύ μετά την έναρξη της
προσβολής. Όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, με την
κατάρρευση της κορυφής,
η ζημιά μπορεί να είναι μη
αναστρέψιμη.

4. Μέτρα αντιμετώπισης

Σο Κόκκινο Ρυγχωτό καθάρι
(Ρυγχοφόρος)
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
ένα καταστρεπτικό έντομο και
μέγιστη απειλή, για τα φοινικοειδή

Δενδροχειρουργική
σε «χτυπημένο»
φοίνικα

Δενδροχειρουργική
μέχρι το κορυφαίο μερίστωμα

Α. το αρχικό στάδιο προσβολής, μπορεί να
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εφαρμοστεί μηχανική εξυγίανση – δενδροχειρουργική,
κοπή και απομάκρυνση των προσβεβλημένων τμημάτων
μέχρι του σημείου του κορυφαίου μεριστώματος και
ταυτόχρονη χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων ή σκευασμάτων εντομοπαθογόνων νηματωδών
από κατάλληλα εκπαιδευμένο συνεργείο υπό την
επίβλεψη γεωπόνου φυτοϋγειονομικού ελεγκτή (Φ.Ε).

Β. Προχωρημένο στάδιο προσβολής, κοπή απομάκρυνση και ταφή των
προσβεβλημένων φυτών σε βάθος τουλάχιστον τριών μέτρων σε ειδικά επιλεγμένους
χώρους, σύμφωνα με φυτοϋγειονομικά αποδεκτές διαδικασίες, από κατάλληλα
εκπαιδευμένο συνεργείο υπό την επίβλεψη γεωπόνου Φ.Ε. ημειώνουμε ότι, οι φοίνικες
λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας στο εσωτερικό τους σε νερό, δεν καίγονται και για αυτό
η πρακτική της καύσης πρέπει να αποφεύγεται.

ΠΡΟΟΧΗ
•Να μην γίνεται άσκοπη και αλόγιστη χρήση γεωργικών φαρμάκων.
•Το κλάδεμα των φοινικοειδών να πραγματοποιείται κατά τους χειμερινούς μήνες που είναι
μειωμένη η δραστηριότητα του εντόμου.
•Να λαμβάνεται μέριμνα, κατά την χρήση γεωργικών φαρμάκων, για την προστασία των
μελισσών (αφαίρεση ανθοταξιών πριν την χρήση γεωργικών φαρμάκων).
•Απαγορεύεται η αγοραπωλησία ή διακίνηση φοινικοειδών χωρίς φυτουγειονομικό
διαβατήριο.
•Σε περίπτωση που κάποιος/α εντοπίσει σε φοίνικα ένα σύμπτωμα όπως περιγράφηκε
παραπάνω, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τους γεωπόνους των Δ/νσεων Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής ή των Δήμων ή των Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε
υντάκτες κειμένου, φωτογραφικό υλικό: Δημήτριος Δήμου (ΔΑΟΚ Αργολίδας), Χρήστος Αραμπατζής (ΔΑΟΚ
Αιτωλ/νίας), Αναστάσιος Πάττας (ΔΑΟΚ Μεσσηνίας), Αναστάσιος Γεωργιάδης (ΔΑΟΚ Αχαΐας).
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«χτυπημένοι» φοίνικες από ρυγχοφόρο ή το χρονικό
ενός προαναγγελθέντος θανάτου…
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1. ημασία Φοινικοειδών – ανάγκη για προστασία τους

2. Σο Κόκκινο Ρυγχωτό καθάρι των Φοινικοειδών
Σα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή του σε
διάφορες περιοχές της χώρας ένας νέος σοβαρότατος
εντομολογικός εχθρός που απειλεί τους φοίνικες με
εξαφάνιση, τουλάχιστον ορισμένα είδη. Σο έντομο αυτό
είναι ο Ρυγχοφόρος ή Κόκκινο Ρυγχωτό καθάρι
των Φοινικοειδών (ΚΡ).

Σα φοινικοειδή αποτελούν μια οικογένεια φυτών η
οποία χρησιμοποιείται ευρύτατα στην σύγχρονη
αρχιτεκτονική τοπίου. Πρόκειται για μονοκοτυλήδονα
φυτά τα οποία δεν είναι δένδρα, αλλά γιγάντιοι πόες, οι
οποίοι χαρακτηρίζονται από την έλλειψη κορμού και
την ύπαρξη στελέχους που έχει ινώδη υφή ενώ δεν
υπάρχουν ετήσιοι δακτύλιοι. Επειδή δεν έχουν κάμβιο
δεν σχηματίζουν ξύλο, δεν αυξάνουν σε διάμετρο με
συνέπεια να μην επουλώνονται τυχόν πληγές που
γίνονται στο στέλεχος.

Ο Ρυγχοφόρος
των Φοινικοειδών Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae) είναι
έντομο των τροπικών χωρών της Ν.Α Ασίας.

Ακμαίο Ρυγχοφόρου

Προνύμφη Ρυγχοφόρου

Chamaerops humilis (Χαμαίρωπας)

Κατάγονται από τις τροπικές περιοχές ενώ υπάρχουν
και είδη φοινικοειδών αυτοφυή της Ευρωπαϊκής
Ηπείρου όπως το είδος Chamaerops humilis και το
είδος Phoenix theophrasti ή φοίνικας του Θεοφράστου
ή ελληνικός φοίνικας, που συναντάμε μεμονωμένα στις
νότιες περιοχές της χώρας και κυρίως στην Κρήτη
(φοινικόδασος Βαϊ, Πρέβελη). ημειώνουμε τη
χαρακτηριστική
επικράτηση του Κανάριου φοίνικα
(Phoenix canariensis), ο οποίος όμως αποδείχτηκε ο
πλέον ευαίσθητος στο ρυγχοφόρο, λόγω της
χαρακτηριστικής υδαρούς υφής στο εσωτερικό του
στελέχους του.

Washingtonia spp. (Γουασινγκτόνια)

Phoenix
theophrasti, στην
πρώτη από τις
τρεις
συστάδες,
μοναδικές στην
Πελοπόννησο,
στην Αρχαία
Επίδαυρο

Σα φοινικοειδή έχουν προσαρμοστεί
άριστα στο κλίμα των νότιων
περιοχών της χώρας, σε τέτοιο βαθμό
μάλιστα που μετά από δεκαετίες φυτεύσεων να
αποτελούν πια συστατικά στοιχεία
του
μεσογειακού τοπίου. Είναι δε σίγουρο ότι
αρκετά τουριστικά τοπία θα έχαναν σε
χαρακτήρα και γοητεία αν δε υπήρχαν τα
φοινικοειδή.
Η εξάπλωσή τους οφείλεται στην αισθητική τους
αξία
(μεγαλοπρέπεια φυλλώματος) καθώς
επίσης και στην προσαρμοστικότητα και
αντοχή που παρουσιάζουν σε αντίξοες συνθήκες
όπως είναι η αλμύρα, ο άνεμος και η ξηρασία.

Phoenix canariensis με φόντο το κτήριο της πρώτης Βουλής
των Ελλήνων στην πλατεία συντάγματος στο Ναύπλιο

Phoenix dactylifera (Χουρμαδιά) στο μικρό
θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου

την Ελλάδα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2005, στην
περιοχή Χερσονήσου του νομού Ηρακλείου και στη
συνέχεια σε γειτονικούς Δήμους προκαλώντας την
καταστροφή χιλιάδων φοινικοειδών. Σο πιθανότερο να
«ήρθε» στη χώρα με την εισαγωγή φυτών από την Αίγυπτο.
ήμερα έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη την Κρήτη, στην
Αττική, στην Αργολίδα (Ερμιονίδα), στην Εύβοια, στη
Βοιωτία, στη Φθιώτιδα, στην Αχαΐα, στην Κορινθία, στην
Ηλεία, στην Αρκαδία, στη Ρόδο, στη άμο και στη
Χαλκιδική, η οποία αποτελεί το βορειότερο σημείο της
γεωγραφικής εξάπλωσης του εντόμου στη χώρα.

Βομβύκιο νύμφωσης

Σα ακμαία (αρσενικά και θηλυκά) έχουν κόκκινο-καστανό χρώμα, μήκος
3cm περίπου και φέρουν ρύγχος. Οι προνύμφες (σκουλήκια) είναι
ευκέφαλες, άποδες και μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 5cm πριν τη
νύμφωση, στο τέλος της προνυμφικής ανάπτυξης νυμφώνονται σε βομβύκιο
που κατασκευάζεται από τις ίνες του φοίνικα. Σα αυγά είναι λευκού, κρεμ
χρώματος, λεία και ωοειδούς σχήματος. Έχουν μήκος 2,6mm και πλάτος
1,1mm.
Έχει τέσσερα στάδια εξέλιξης (αυγό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο). Ο
βιολογικός κύκλος διαρκεί 3-4 μήνες. Όλα τα στάδια αναπτύσσονται μέσα
στο κορμό του φοίνικα. Σο θηλυκό γεννά έως και 300 αυγά, σε σχισμές,
καινούργιες πληγές, που εκκολάπτονται σε 2-5 ημέρες.

Βιολογικός κύκλος του
Ρυγχοφόρου

Οι
προνύμφες
τρέφονται
με
τους
μαλακούς ιστούς και τις ίνες. Σο νυμφικό
στάδιο
διαρκεί
14-21
μέρες
και
εξελίσσεται μέσα στο νυμφικό βομβύκιο
απ’ όπου εξέρχεται το ακμαίο.
Σο μέγιστο των πτήσεων παρατηρείται την
άνοιξη και το φθινόπωρο. Όμως το έντομο
δραστηριοποιείται και τους υπόλοιπους
μήνες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
που επικρατούν (θερμοκρασία).

Οι φοίνικες και το κλάδεμα

Νεαρά φύλλα

Μια αραβική δοξασία αναφέρει ότι «ο άνεμος κλαδεύει τους φοίνικες».
Για λόγους ασφαλείας ή για λόγους παρεμπόδισης διέλευσης πεζών ή
οχημάτων ή ακόμη και για αισθητικούς λόγους το κλάδεμα που
ενδείκνυται να γίνεται, αφορά μόνο τα ξερά φύλλα. ή σε έσχατη
περίπτωση ορισμένα ώριμα φύλλα. Έτσι, είναι λανθασμένος τρόπος
κλαδέματος όταν κόβονται τα νεκρά, τα ώριμα και τα ενήλικα φύλλα και
παραμένουν μόνο τα νεαρά.

Ενήλικα φύλλα

ημειώνουμε ότι, τα νεαρά φύλλα δεν παράγουν ενέργεια, αλλά
καταναλώνουν, ενώ τα ενήλικα φύλλα παράγουν λιγότερη ενέργεια απ’
ότι καταναλώνουν και στη συνέχεια τα ώριμα φύλλα παράγουν την
ενέργεια που θρέφει το φυτό, ενώ τέλος τα νεκρά φύλλα, δεν είναι
άχρηστα, αφού παραμένουν κολλημένα πάνω στο στέλεχος (π.χ
Washingtonia spp., Livinstona spp.) παρέχοντας με αυτό τον τρόπο
προστασία από ακραίες θερμοκρασίες, αλατότητα.

Ώριμα φύλλα

Όταν αφαιρούμε πράσινα φύλλα, προκαλούμε τροφικό στρες στο φυτό,
αφού αυτά τα φύλλα το συντηρούν, ενώ στην περιοχή αυτή,
δημιουργείται μόνιμη στένωση του στελέχους. Επιπλέον, επειδή κάθε
είδος φοινικοειδούς έχει συγκεκριμένο αριθμό φύλλων και το φυτό
προκειμένου να αναπληρώσει την απώλεια, κάνει ταχεία ανάπτυξη
φύλλων, οι ιστοί σε αυτά τα ταχέως αναπτυσσόμενα φύλλα δεν είναι
συνεκτικοί, κάμπτονται εύκολα και ξεραίνονται σύντομα.
Παράλληλα, με τις τομές που δημιουργούμε με την κοπή πράσινων
φύλλων, είναι πιο εύκολη η μεταφορά παθογόνων και η προσέλκυση
εντόμων από την ροή των χυμών, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές
αφαιρώντας τα ώριμα φύλλα που έχουν εγκλιματιστεί στην αλατότητα,
εκθέτουμε τα νεαρά φύλλα στο θαλασσινό αέρα με αποτέλεσμα αυτά, να
ξεραίνονται γρηγορότερα και να σπάζουν ευκολότερα.
Ακόμη το αυστηρό κλάδεμα, έχει
καθοριστικές συνέπειες αφού με τον
τρόπο αυτό δημιουργούμε ένα αδύναμο,
ευάλωτο και ευπαθές φυτό. Επιπλέον τα
νεαρά φύλλα εκτίθενται σε αντίξοες
καιρικές
συνθήκες
όπως
ακραίες
θερμοκρασίες, αλατότητα, άνεμοι, ενώ
μειώνεται η μηχανική στήριξη στην
κορυφή, με συνέπεια να προκαλούνται
θραύσεις από τον δυνατό άνεμο και να
προκαλείται αισθητική υποβάθμιση του
φοίνικα, αφού χάνουμε σε όγκο και
χρώμα.
Αυστηρό κλάδεμα σε κανάριο φοίνικα, με
συνέπεια το σπάσιμο των νεαρών φύλλών.

Νεκρά φύλλα

Ηλικιακή κατανομή φύλλων σε κανάριο φοίνικα (Phoenix
canariensis)

