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 ΠΡΟΣ:  
1. ∆ήµους Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Έδρες τους 
    (Υπόψη υπευθύνων υπηρεσίας  
    Πρασίνου και των αρµόδιων  
     Αντιδηµάρχων).  
2.  Μέσα µαζικής Ενηµέρωσης Νοµού    
      Αιτωλ/νίας, Έδρες τους 
3.   ∆ικτυακός τόπος Περιφέρειας  
      ∆υτικής Ελλάδας (για ανάρτηση).  
Κοιν: 

1. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας. 
Ενταύθα.  

2. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδας. Ζαΐµη 21 – Τ.Κ 26110 - Πάτρα.  

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τµήµα 
Α΄, Λεωφ. Συγγρού 150 – ΤΚ 17671 – Αθήνα.   

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
«ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΣΚΑΘΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙ∆ΩΝ (ΡΥΓΧΟΦΟΡΟΣ) ΣΤΗΝ Π.Ε ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ» 

 

Το έντοµο Rhynchophorus ferrugineus (Κόκκινο Ρυγχωτό Σκαθάρι) έχει καταχωρηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα ως εχθρός καραντίνας για τα φοινικοειδή. Στα κράτη µέλη που έχει εµφανιστεί πρέπει να 

λαµβάνονται επίσηµα µέτρα για την καταπολέµηση και εξάπλωση του σύµφωνα µε την Κοινοτική Απόφαση 

2007/365/ΕΚ όπως ισχύει.  

Στον Ελλαδικό χώρο το έντοµο καταγράφηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2005 στην Κρήτη και από τότε 

διαδίδεται συνεχώς και σε άλλες περιοχές. Το έντοµο προσβάλει πολλά είδη φοινικοειδών µεταξύ των οποίων 

και τα περισσότερα που χρησιµοποιούνται ευρύτατα σε κηποτεχνικές εφαρµογές δηµόσιες ή ιδιωτικές.  

Το έντοµο (φωτογραφία Νο1) εισβάλλει και αναπτύσσεται στο εσωτερικό των φοινικοειδών από όπου τρέφεται 

και συνεχίζει τον βιολογικό του κύκλο µέχρις ότου καταστρέψει ολοκληρωτικά το φυτό, οπότε µετακινείται σε 

παρακείµενο φοινικοειδές. Για τον λόγο αυτό, ο εντοπισµός του στα αρχικά στάδια προσβολής είναι ιδιαίτερα 

δύσκολος. Βασικό σύµπτωµα, εµφανές µε γυµνό µάτι, είναι η µάρανση της κόµης των φοινικοειδών, η οποία 

παίρνει το χαρακτηριστικό σχήµα οµπρέλας (φωτογραφία Νο2), κυρίως στα είδη Phoenix canariensis. Στις 

περιπτώσεις όπου η προσβολή έχει ήδη φθάσει σε αυτό το στάδιο, είναι πολύ δύσκολη η ανάκαµψη του φυτού 

και ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η καταστροφή του υπό της οδηγίες των αρµόδιων υπηρεσιών.   

Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι τα φοινικοειδή έχουν χρησιµοποιηθεί ευρύτατα σε δηµόσιες και ιδιωτικές 

κηποτεχνικές εφαρµογές του νοµού Αιτωλ/νίας. Έτσι, η εµφάνιση του ρυγχοφόρου στην περιοχή µας απειλεί µε 

άµεση υποβάθµιση – καταστροφή το αστικό περιβάλλον των ∆ήµων. Ενδεικτικά αναφέρουµε 

τα παραλιακά µέτωπα τουριστικών ∆ήµων (όπως Αστακός, Αµφιλοχία, Βόνιτσα, Ναύπακτος, Μεσολόγγι), 

πλατείες, δενδροστοιχίες. Επίσης κινδυνεύουν σηµαντικά ιστορικά µνηµεία της Αιτωλ/νίας όπως «ο Κήπος των 

Ηρώων της Εξόδου» στην Ι.Π του Μεσολογγίου, λόγω του µεγάλου αριθµού φοινικοειδών που υπάρχουν 

µέσα και πέριξ του κήπου.  

Πριν λίγες ηµέρες εντοπίστηκε στην Περιοχή Πλατανίτης του ∆ήµου Ναυπακτίας,  

Κανάριος φοίνικας προσβεβληµένος από το κόκκινο σκαθάρι. Ως πιθανή προέλευση του 
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εντόµου εικάζεται η περιοχή της Αχαΐας όπου το έντοµο είναι παρόν και έχει προκαλέσει 

σηµαντικές ζηµιές.  

Αµέσως η υπηρεσίας µας σε συνεργασία µε τους γεωτεχνικούς του ∆ήµου Ναυπακτίας (τους οποίους και 

ευχαριστούµε θερµά για την άµεση ανταπόκριση τους) προχώρησε στην αφαίρεση του φοίνικα ώστε να 

µπορέσει να περιοριστεί η εξάπλωση του εντόµου.  

Με τα δεδοµένα αυτά  ολόκληρη η περιοχή εντάσσεται σε κατάσταση καραντίνας και αυξηµένης επιτήρησης 

σύµφωνα µε την οποία:       

1. Προβλέπεται η οριοθέτηση της σχετικής περιοχής προσβολής ώστε να υπάρξει σχέδιο δράσης για τον 

περιορισµό του εντόµου.  

2. Απαγορεύεται η διακίνηση  όλων των ειδών των φοινικοειδών χωρίς Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο.  

3. Σηµειώνουµε ότι απαγορεύεται η διακίνηση φοινικοειδών χωρίς Φ.∆ για όλη την επικράτεια.    

4. Τα φυτώρια που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή φοινικοειδών υποχρεούνται να την πραγµατοποιούν 

µόνο σε ειδικά διαµορφωµένα δικτυοκήπια.  

5. Απαγορεύεται το αυστηρό κλάδεµα των φοινικοειδών καθώς επίσης και η τελευταία τάση του «ξυρίσµατος» 

του στελέχους.  

6. Οι σχετικές υπηρεσίες των ∆ήµων καθώς και οι ιδιώτες (κάτοχοι φοινικοειδών) υποχρεούνται να 

ελέγχουν αυτά και σε περίπτωση του διαπιστώσουν ύποπτα συµπτώµατα να ενηµερώνουν άµεσα τους 

γεωπόνους της υπηρεσίας µας ώστε να λαµβάνονται τα απαραίτητα φυτοϋγειονοµικά µέτρα.  

7. Οι σχετικές υπηρεσίες των ∆ήµων καθώς και οι ιδιώτες καλούνται να λάβουν προληπτικά µέτρα για την 

προστασία των φοινικοειδών.  

Το τµήµα Ποιοτικού και Φυτουγειονοµικού ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

Αιτωλ/νίας είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και τονίζουµε για µια ακόµη φορά 

ότι ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΝΤΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Φωτογραφία 1: Ακµαίο & προνύµφη Ρυγχοφόρου  

Ο ∆ιευθυντής  
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 

 
 
 

Ιωάννης Κρινής 

Φωτογραφία 2: κατάρρευση κόµης υπό µορφή οµπρέλας 


