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Το έντομο Rhynchophorus ferrugineus θεωρείται ο σημαντικότερος εχθρός των
φοινικοειδών παγκοσμίως. Τα ακμαία έντομα (αρσενικά και θηλυκά) έχουν κόκκινο-καστανό
χρώμα, μήκος 3 εκ. και φέρουν ρύγχος, ενώ οι προνύμφες, οι οποίες προκαλούν και τη
μεγαλύτερη ζημιά, είναι ευκέφαλες, άποδες και το μήκος τους φτάνει τα 5 εκ. Η προσβολή
ξεκινά από τη κορυφή του φοίνικα, στη βάση των νεαρών φύλλων ή από πληγές στα φύλλα
και το κορμό...
Η ζημιά που προκαλείται από τις προνύμφες είναι ορατή πολύ μετά την έναρξη της
προσβολής, έτσι ώστε όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα το πρόβλημα είναι μη
αναστρέψιμο. Χαρακτηριστικό μακροσκοπικό σύμπτωμα είναι η καταστροφή της νέας
βλάστησης (“καρδιά του φοίνικα”) και η κάμψη των παλαιών φύλλων που δίνει στο δένδρο
την όψη “ανοικτής ομπρέλας”. Οι έντονα προσβεβλημένοι φοίνικες εμφανίζουν ολική
απώλεια των φύλλων και σήψη του κορμού, με συνέπεια τη ξήρανση του δένδρου.
Η εμφάνιση του εντόμου στην Ελλάδα διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στο Ηράκλειο
Κρήτης το Μάιο του 2005, σε φοίνικες που εισήχθησαν από την Αίγυπτο. Το έντομο
εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και από τότε έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές όχι μόνο στη
Κρήτη, αλλά και σε πολλές περιοχές των Δωδεκανήσων, της Πελ/σου και της Αττικής.
Στις αρχές του Οκτώβρη παρατηρήθηκαν τα πρώτα κρούσματα προσβεβλημένων
φοινικοειδών στη περιοχή της Νέας Σμύρνης. Λίγες μέρες αργότερα η Γεωπονική
Υπηρεσία του Δήμου αποφάσισε την υλοποίηση προγράμματος περιορισμού της εξάπλωσης
του εντόμου που συνίσταται στα εξής:
- Προληπτικός ψεκασμός όλων των φοινικοειδών που βρίσκονται σε δημοτικούς και
ιδιωτικούς χώρους του Δήμου Ν. Σμύρνης με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα. Ο
ψεκασμός στους ιδιωτικούς χώρους απαιτεί τη συναίνεση των ενδιαφερομένων. Οι
ψεκασμοί πραγματοποιήθηκαν από συνεργείο της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν.
Σμύρνης συμφώνα με την υπ΄αριθμ.132623/24-9-2009 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα με τη δημόσια
υγεία.
- Κοπή των εμφανώς προσβεβλημένων φοινίκων, την οποία θα ακολουθήσουν
κατάλληλοι χειρισμοί και άμεση απομάκρυνση των τεμαχισμένων δένδρων, ώστε να
αποφευχθεί περεταίρω διασπορά της μόλυνσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότερη
καταπολέμηση του Rhynchophorus ferrugineus οι κάτοικοι της Νέας Σμύρνης
μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γεωπονική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Σμύρνης.
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