
Ο ρυγχοφόροσ των φοινικοειδϊν (Rhynchophorus ferrugineus) 
 
Ειςαγωγή: Ο ρυγχοφόροσ (ή κόκκινοσ ρυγχωτόσ κάνθαροσ)  των 
φοινικοειδϊν  είναι ζνα ζντομο που ανικει ςτο γζνοσ των ρυγχωτϊν 
ςκαθαριϊν (Rhynchophorus ) και αποτελεί μεγάλο κίνδυνο ςτισ μζρεσ 
μασ ςτα  φοινικοειδι Παγκόςμια και ειδικά ςτα φοινικοειδι που 
υπάρχουν ςτθ λεκάνθ τθσ Μεςογείου.  
Στθν Κφπρο εντοπίςτθκε για πρϊτθ φορά τον Αφγουςτο του 2006 ςε 
φοινικιζσ ςτθν Επαρχία Λεμεςοφ και πιςτεφεται ότι ειςάχκθκε με 
φοινικιζσ που ιρκαν από τθν Αίγυπτο.  
Σιμερα το ζντομο ζχει εξαπλωκεί ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα προκαλϊντασ 
μεγάλεσ ηθμιζσ ςτα φοινικοειδι Παγκφπρια. Τα πρϊτα χρόνια που 
ειςιλκε ο ρυγχοφόροσ ςτθ χϊρα μασ  προκαλοφςε ηθμιζσ ςτισ 
χουρμαδιζσ του γζνουσ Dactylifera (Phoenix dactylifera) και λιγότερο 
ςτισ φοινικιζσ του γζνουσ Washingtonia (Washingtonia  robusta). 
Σιμερα πλιττει τα περιςςότερα είδθ φοινικοειδϊν ςτθν Κφπρο, 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του είδουσ Syagrus romanzoffiana (φοίνικεσ 
Arecastrum).  
Μορφολογία: Το ενιλικο ζχει μικοσ 3-4 εκατοςτά και φζρει 
χαρακτθριςτικό μακρφ ρφγχοσ. Το χρϊμα του είναι κόκκινο – καφζ. Το 
ρφγχοσ ςτο αρςενικό άτομο διαφζρει από το κθλυκό, κακότι ςτο 
αρςενικό φζρει τρίχεσ ενϊ ςτο κθλυκό όχι.  

 
Οι προνφμφεσ (ςκουλήκια) του ρυγχοφόρου ζχουν μικοσ 5-6 εκατοςτά 
και πλάτοσ 2 εκατοςτά, ζχουν χρϊμα που υποκίτρινο – μπζη και ζχουν 
εμφανζσ κεφάλι. Τα αυγά ζχουν μικοσ 2.6 χιλιοςτά και πλάτοσ 1.1 
χιλιοςτά. Η νφμφωςθ γίνεται μζςα ςε κουκοφλι που αποτελείτε από 
ξθρζσ ίνεσ του φοινικοειδοφσ μζςα ςτθ βάςθ των φφλλων ι ςε οπζσ και 
πλθγζσ ςτον κορμό.  
 
 



 
 
Βιολογία: Τα κθλυκά ενιλικα ςκακάρια γενοφν από 100-300 αυγά μζςα 
ςε ςτοζσ ι και πλθγζσ ςτο φοινικοειδζσ που δθμιουργοφνται κυρίωσ 
από τα κλαδζματα. Μετά από 3-5 μζρεσ εκκολάπτονται οι προνφμφεσ 
και ειςζρχονται ςτο εςωτερικό του φοίνικα ανοίγοντασ οπζσ αφοφ 
τρζφονται με μαλακοφσ ιςτοφσ.  
Το ςτάδιο τθσ νφμφθσ (ςκουλικι) διαρκεί από 1-3 μινεσ. Ακολοφκωσ το 
ζντομο νυμφϊνεται (το ςτάδιο αυτό διαρκεί 14-21 μζρεσ) μζςα ςε 
κουκοφλι με ίνεσ τθσ φοινικιάσ που καταςκευάηει. Σε 4 μήνεσ το 
κουκοφλι ςπάει και εξζρχεται το ενήλικο ςκαθάρι.  
Το ενιλικο ςκακάρι ζχει την ικανότητα να πετάει ακόμθ και ςε 
μακρινζσ αποςτάςεισ και επικάκεται ςτθ κορυφι (ςτεφάνθ) άλλων 
φοινικοειδϊν και ζτςι ο κφκλοσ ςυνεχίηεται.  
Συμπτϊματα: 
Λόγω τθσ φυςιολογίασ τθσ φοινικιάσ και τθσ φφςθσ τθσ προςβολισ,  ο 
εντοπιςμόσ του εντόμου ςτα αρχικά ςτάδια τθσ προςβολισ είναι 
ςχεδόν αδφνατοσ. Σε κάποιεσ χϊρεσ χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ τισ βιο 
– ακουςτικήσ όπου εντοπίηονται οι ςυχνότθτεσ των προνυμφϊν που 
τρζφονται μζςα ςτο φοινικοειδζσ.  

 
Η ςυμπτωματικι ζρευνα με γυμνό οφκαλμό μπορεί να γίνει μόνον 
αφοφ το ζντομο προχϊρθςε ιδθ μζςα ςτθν κορυφή (ςτεφάνη) του 
φοινικόδεντρου και προκάλεςε ιδθ ηθμιά, για αυτό το λόγο όταν δοφμε 
κάποια από τα παρακάτω ςυμπτϊματα ςτο φοινικοειδζσ κα πρζπει να 



ΔΡΑΣΟΥΜΕ  ΆΜΕΣΑ. Τα χαρακτθριςτικά ςυμπτϊματα που λαμβάνονται 
υπόψθ είναι: 
 Ξεραμζνα κεντρικά φφλλα . 
 Κεντρικά φφλλα που γζρνουν πζραν τθσ φυςιολογικισ κλιςθσ 

τουσ προσ τα ζξω.  
 Φφλλα φαγωμζνα ςτισ άκρεσ (ςαν ψαλίδιςμα).  
 Μυρωδιά αποςφνκεςθσ ϋϋςάπιουϋϋ και ζκκριςθ ςκουρόχρωμου 

υγροφ το οποίο βρζχει το κορμό.  
 Κατεςτραμμζνα κουκοφλια.  
 Άνοιγμα τισ ςτεφάνησ τθσ φοινικιάσ με πτϊςθ φφλλων προσ τθν 

περιφζρεια. Το φοινικόδεντρο ζχει τθν όψθ ‘’ομπρζλασ’’.  
Ειδικά ςτο τελευταίο ςφμπτωμα το φοινικοειδζσ κεωρείτε  νεκρό.  
 
Καταπολζμηςη: Η καταπολζμθςθ του κόκκινου ρυγχωτοφ κάνκαρου 
γίνεται κυρίωσ με προληπτικά μζτρα όπωσ, με τθν ειςαγωγι 
πιςτοποιθμζνων φοινικιϊν που είναι απαλλαγμζνεσ από το ζντομο, με 
τον περιοριςμό των κλαδεμάτων και του ανοίγματοσ πλθγϊν ςτα 
φοινικόδεντρα, με τθ χριςθ φερομονικϊν παγίδων και με τθν χριςθ 
εντομοκτόνων τα οποία εφαρμόηονται βρζχοντασ καλά τθν κορυφι του 
φοίνικα ςτθ βάςθ των φφλλων.  
Κατάλληλα εντομοκτόνα:  Perfekthion 40 EC.  


