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Οη θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αζζέλεηαο ηνπ 
κεηαρξωκαηηθνύ έιθνπο ηνπ πιαηάλνπ ζηελ Διιάδα 

 
Παλαγηώηεο Σζόπειαο 

Σαθηηθφο Εξεπλεηήο 
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ»- Ιλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ Δαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ 

 
Η αζζέλεηα ηνπ κεηαρξσκαηηθνχ έιθνπο ηνπ πιαηάλνπ είλαη κία απφ ηηο πιένλ 
θαηαζηξεπηηθέο αζζέλεηεο δαζηθψλ δέλδξσλ δηεζλψο. ηελ Ειιάδα, ε αζζέλεηα έρεη 
λεθξψζεη ρηιηάδεο δέλδξσλ ζε θπζηθά νηθνζπζηήκαηα πιαηάλνπ αιιά θαη δέλδξα 
πιαηάλνπ πνπ θνζκνχζαλ πιαηείεο, δξφκνπο, πάξθα θαη ρψξνπο αλαςπρήο. 

Ο κχθεηαο Ceratocystis platani πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ 
Ακεξηθή. Η αζζέλεηα έρεη δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηελ Ιηαιία θαη ζηε 
Γαιιία, ελψ έρεη εληνπηζηεί θαη ζηελ Ειβεηία, ζηελ Αιβαλία θαη ζηελ Επξσπατθή 
Σνπξθία. Σν παζνγφλνθαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Ειιάδα ην 2003 ζηελ ΠΕ 
Μεζζελίαο θαη ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε ζρεδφλ ζε νιφθιεξε ηελ Πεινπφλλεζν. Σν 
2010 ν C. platani  βξέζεθε ζηελ Ήπεηξν, ην 2011 ζηε Θεζζαιία θαη ην 2017 ζε 
ηέζζεξηο ΠΕ ηεο ηεξεάο Ειιάδαο: Αηησιναθαξλαλία, Φσθίδα, Επξπηαλία θαη Εχβνηα. 
Είλαη πηζαλφλ ε αζζέλεηα λα ππάξρεη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο θαη λα κελ 
έρεη αθφκα εληνπηζηεί. 

Ωο θπξηφηεξνο παξάγνληαο δηάδνζεο ηνπ κχθεηα C. platani ζεσξείηαη ν άλζξσπνο. 
πρλφο ηξφπνο δηαζπνξάο ηνπ παζνγφλνπ είλαη κε εξγαιείαθνπήο θαη θιάδεπζεο 
δέλδξσλ (πξηφληα, αιπζνπξίνλα, ηζεθνχξηα θ.ιπ.), πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε 
πξνζβεβιεκέλα δέλδξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε πγηή. Επίζεο, ν κχθεηαο δηαδίδεηαη κε 
κεραλήκαηα εθζθαθήο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο κε πξνζβνιέο θαη ζηε 
ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη ζε άιιεο πεξηνρέο. 

Επεηδή ν κχθεηαο κεηαδίδεηαη θπξίσο αλζξσπνγελψο, ε δηαζπνξά ηνπ κπνξεί λα 
πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά κε ηε ιήςε πξνιεπηηθψλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ. Όια 
ηα εξγαιεία θαη ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρψξνπο πνπ θχνληαη 
πιαηάληα ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ θαζαξηζηεί απφ ρψκαηα θαη θπηηθά 
ππνιείκκαηα θαη λα έρνπλ απνιπκαλζεί κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα απνιπκαληηθψλ 
νπζηψλ.εκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο είλαη ε έγθαηξε δηάγλσζε 
ηνπ παζνγφλνπ. Η αζζέλεηα έρεη αληηκεησπηζηεί επηηπρψο ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο 
Ειιάδαο φηαλ δηαπηζηψζεθε ζηα πξψηα ζηάδηα πξνζβνιήο θαη ν αξηζκφο ησλ 
αζζελψλ δέλδξσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο. Σν παζνγφλν εθξηδψζεθε κε ηε λέθξσζε κε 
δηδαληνθηφλν ησλ αζζελψλ δέλδξσλ θαη φισλ απηψλ πνπ γεηηλίαδαλ κε ηα 
πξνζβεβιεκέλα. 
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Η αζζέλεηα έρεη ήδε ιάβεη επηδεκηθέο δηαζηάζεηο ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο Ειιάδαο, 
φπνπ ε αληηκεηψπηζή ηεο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αδχλαηε, δηφηη ηα 
πξνζβεβιεκέλα δέλδξα είλαη ρηιηάδεο. Εάλ δελ ιεθζνχλ δξαζηηθά κέηξα γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισζήο ηνπ παζνγφλνπ, απηφ κπνξεί λα δηαδνζεί θαη ζηηο 
ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πξνθαιψληαο κία ηεξάζηηα νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. 
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Ζ θαζηαλνθαιιηέξγεηα ωο κνριόο αλάπηπμεο ηεο νξεηλήο 
Διιάδαο. Πξννπηηθέο, αδπλακίεο θαη πξνηάζεηο 

 
ηέθαλνο Γηακαληήο 
η. Σαθηηθφο Εξεπλεηήο 

ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ» - Ιλζηηηνχην Δαζηθψλ Εξεπλψλ 
 

Η θαζηαληά απνηειεί ζεκαληηθφ δέλδξν γηα ηελ Ειιάδα θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη 
κνριφ αλάπηπμεο νξεηλήο νηθνλνκίαο. Η θαιιηέξγεηά ηεο παξνπζίαζε έληνλε 
ππνβάζκηζε θαηά ην 2ν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα θπξίσο ιφγσ: 

 ηεο κεηαθίλεζεο ησλ νξεηλψλ πιεζπζκψλ ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηεο εγθαηάιεηςεο 
ησλ θαζηαλεψλσλ, 

 ηεο αζζέλεηαο ηνπ έιθνπο ηεο θαζηαληάο πνπ απφ ην 1963 επεθηάζεθε ζε φιεο ηηο 
θαζηαλνπαξαγσγέο πεξηνρέο θαη επέθεξε ζεκαληηθή θαηαζηξνθή ζηνπο 
θαζηαλεψλεο θαη ηα θαζηαλνδάζε, 

 ζηνλ πνιχ αξγφ ξπζκφ εθζπγρξνληζκνχ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θαζηαληάο φηαλ ζε 
άιιεο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο έγηλαλ ζαχκαηα, θαη 

 ζηε δηαρξνληθή έιιεηςε ελζαξξπληηθήο πνιηηηθήο απφ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο. 

Η βηνινγηθή αληηκεηψπηζε ηε αζζέλεηαο ηνπ έιθνπο ηεο θαζηαληάο κε δεκφζηα δαπάλε 
θαηά ηελ πεξίνδν 1998-2016 θαη ε νξαηή πιένλ γεληθή ππνβάζκηζε ηεο αζζέλεηαο, ε 
νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα καο κε ζπλέπεηα ηελ επηζηξνθή αξθεηψλ 
λέσλ ζηηο παηξνγνληθέο ηνπο εζηίεο θαη ε επαλαθαιιηέξγεηα ησλ θαζηελψλσλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζβνιή Ιηαιψλ εκπφξσλ ζηε ρψξα καο ηαηειεπηαία 6 ρξφληα γηα 
λα πξνκεζεπηνχλ Ειιεληθφ θάζηαλν, απνηεινχλ ζεηηθέο εμειίμεηο πνπ ελζαξξχλνπλ 
θαη ζπληείλνπλ ζηελ αχμεζε ηεο εζληθήο παξαγσγήο θάζηαλνπ. 

Σαπηφρξνλα φκσο αξλεηηθέο εμειίμεηο φπσο ε επέθηαζε ηεο αζζέλεηαο ηεο κειάλσζεο 
ηεο θαζηαληάο, ηα θαξπνθάγα έληνκα (θαξπφθαςα) πνπ πξνθαινχλ απψιεηα ηνπ 
20% ηεο εζληθήο παξαγσγήο θάζηαλνπ, ην αλαδπφκελν πξφβιεκα ηεο ζήςεο ηνπ 
θαξπνχ, ν πνιχ αξγφο ξπζκφο εθζπγρξνληζκνχ ηεο θαζηαλνθαιιηέξγεηαο θαη ηέινο ε 
έιιεηςε κεηαπνίεζεο ηνπ Ειιεληθνχ θάζηαλνπ απνηεινχλ ζέκαηα πνπ ηα αξκφδηα 
Τπνπξγεία ζα πξέπεη λα επηιχζνπλ ψζηε ε ρψξα καο λα κπνξεί λα ζηαζεί φξζηα ζηνλ 
νμχ αληαγσληζκφ απφ Επξσπατθέο ρψξεο αιιά θαη απφ ηελ Κίλα θαη ηε Ν. Κνξέα. 
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Η εζληθή παξαγσγή θάζηαλνπ έρεη ηε δπλακηθή ζηε ρψξα καο λα δηπιαζηαζζεί θαη λα 
θζάζεη ηνπο 35-40.000 ηφλ. εηεζίσο εάλ: 
1. Αμηνινγεζεί ην Ειιεληθφ γελεηηθφ πιηθφ θαη πηζηνπνηεζεί ην πνιιαπιαζηαζηηθφ 

πιηθφ (Ειιεληθέο πνηθηιίεο). Εξεπλεηηθφ πξφγξακκα (2017-2020) πνπ πινπνηείηαη 
ζηελ Π.Ε. Υαλίσλ απφ ηε Δ/λζε Δαζψλ Υαλίσλ θαη ην ΜΑΙΥ αμηνινγεί ην Κξεηηθφ 
θάζηαλν. 

2. Επεθηαζεί ε θαζηαλνθαιιηέξγεηα κε ελζαξξπληηθέο πνιηηηθέο ελψ ζπγρξφλσο 
εθζπγρξνληζζνχλ νη ππάξρνληεο θαζηαλεψλεο (αξδεπηηθά ζπζηήκαηα, νξζνινγηθή 
ιίπαλζε, κεραληθή ζπιινγή, εγθαηάζηαζε εηδηθψλ ςπγείσλ γηα ηελ αζθαιή 
απνζήθεπζε ηνπ πξντφληνο θ.ά.). 

3. Αληηκεησπηζζνχλ ηθαλνπνηεηηθά νη απψιεηεο απφ αζζέλεηεο θαη έληνκα. 
4. Δηνξγαλσζνχλ εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα δηαξθείαο ησλ παξαγσγψλ. 
5. Ελζαξξπλζεί ε κεηαπνίεζε ηνπ θάζηαλνπ.  Όπσο θαη κε άιια Ειιεληθά πξντφληα, 

ε ρψξα καο μεπνπιά εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θάζηαλα ζε μέλνπο κε απνηέιεζκα λα 
ράλεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία. 

Η αλάπηπμε ηεο θαζηαλνθαιιηέξγεηαο θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θάζηαλνπ ζε εζληθφ 
επίπεδν ρξεηάδνληαη εζληθέο πνιηηηθέο ζε βάζνο ρξφλνπ πνπ ραξάζζνληαη απφ ηελ 
θεληξηθή δηνίθεζε. Δπζηπρψο κέρξη ηψξα θάζε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί πξσηνβνπιία 
θαη πξνζπάζεηα  αηφκσλ θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν.   
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2014-2018: Δίζνδνο, εμάπιωζε θαη αληηκεηώπηζε                   
ηεο ζθήθαο ηεο θαζηαληάο Dryocosmus kuriphilus                 

ζηελ Διιάδα 
 

Γεκήηξηνο Λ. Αβηδήο 
Εληεηαικέλνο Εξεπλεηήο 

ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ» - Ιλζηηηνχην Δαζηθψλ Εξεπλψλ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Σν έληνκν Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (ζθήθα ηεο θαζηαληάο) πξνζβάιεη ηελ 
θαζηαληά, δεκηνπξγψληαο ραξαθηεξηζηηθέο θεθίδεο ζε θχιια θαη νθζαικνχο, νη 
νπνίεο ζπληεινχλ θαζνξηζηηθά ζηελ απψιεηα αχμεζεο ηνπ δέληξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα 
ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο. Η ζθήθα ηεο θαζηαληάο εληνπίζηεθε γηα πξψηε θνξά 
ζηελ Επξψπε ην 2001-2002 θαη έθηνηε εμαπιψζεθε ξαγδαία, εθκεηαιιεπφκελν ηφζν 
ηελ ηδηαίηεξε βηνινγία ηνπ φζν θαη ηελ αλεκπφδηζηε θαη ζπρλά αλεμέιεγθηε 
κεηαθίλεζε αγαζψλ. ηελ Ειιάδα βξέζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2014 ζε πεξηνρή ηεο 
Πηεξίαο, θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαγξάθεθε ζε ηνπιάρηζηνλ άιιεο δέθα 
πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε 
πξνζβνιή ηνπ εληφκνπ, εθαξκφζηεθε ην 2018, έλα πξφγξακκα βηνινγηθήο 
θαηαπνιέκεζεο ην νπνίν ζηεξίρηεθε ζηελ εμαπφιπζε ελφο θπζηθνχ ηνπ ερζξνχ απφ 
ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο (Torymus sinensis), κηα πξνζέγγηζε πνπ έρεη ήδε απνδεηρηεί 
απνηειεζκαηηθή κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζε άιιεο ρψξεο (π.ρ. Ιηαιία, Κξναηία, 
ινβελία θ.α.).  
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Υξεκαηνδνηήζεηο Δξεπλεηηθώλ Πξνγξακκάηωλ θαη Έξγωλ 
 

Δπάγγεινο Γθνπληνύθαο Οπξαλία Θαξακπίλε Παλαγηώηεο Γξνύγαο 
Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 
Δ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ  

θαη Δαζηθήο Πνιηηηθήο 

Πξντζηακέλε  
Σκήκαηνο 

Δαζηθψλ Εθαξκνγψλ θαη 
Έξεπλαο 

Πξντζηάκελνο  
Σκήκαηνο 

ρεδηαζκνχ θαη 
Αμηνιφγεζεο Δαζηθήο 

Πνιηηηθήο 

 
Σα Εξεπλεηηθά Δαζηθά Πξνγξάκκαηα, ηα νπνία θαιχπηνπλ δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
εθαξκνζκέλεο δαζηθήο έξεπλαο κε ζθνπφ ηελ παξνρή σθέιηκσλ πξντφλησλ πξνο 
εμππεξέηεζε πξαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ηνκέα ησλ δαζψλ, επηρνξεγνχληαη  απφ ηνλ 
«Εηδηθφ Φνξέα Δαζψλ» (Φνξέαο 120) ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. 

πγθεθξηκέλα θαη ζε φηη αθνξά ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξίδαο : 

1. Σν Εξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κε ηίηιν: «Αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο ηνπ 
κεηαρξωκαηηθνύ έιθνπο ηνπ πιαηάλνπ ζηνλ ειιεληθό ρώξν», ην νπνίν 
ζήκεξα βξίζθεηαη ζηελ θάζε ηεο απνπιεξσκήο ηνπ, ζπκβαζηνπνηήζεθε ζηηο 
30.11.2012, κε πξνυπνινγηζκφ € 165.497,00 θαη Φνξέα πινπνίεζεο ην 
Ιλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ Δαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ ηνπ ΕΛ.Γ.Ο – ΔΗΜΗΣΡΑ. 
Οη εξγαζίεο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο νινθιεξψζεθαλ ηελ 30ε 
επηεκβξίνπ 2018.  
 

2. Σν Έξγν κε ηίηιν: «Βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ έιθνπο ηεο θαζηαληάο 
ζηα θαζηαλνδάζε θαη ηνπο θαζηαλεώλεο ηεο ρώξαο» γηα ηα έηε 2014, 
2015 θαη 2016, επηρνξεγνχκελν απφ ηνλ «Εηδηθφ Φνξέα Δαζψλ», εληάρζεθε 
ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Απνθαηάζηαζε Δαζνθνκηθνχ Δπλακηθνχ» ησλ 
Υξεκαηνδνηηθψλ Πξνγξακκάησλ «Πξνζηαζία θαη Αλαβάζκηζε Δαζψλ» ησλ 
αληηζηνίρσλ εηψλ, κε αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο γηα: 

 ην έηνο 2014 € 415.032,00  
 ην έηνο 2015 € 840.857,00 
 ην έηνο 2016 € 840,857,16 

 
       Σν Έξγν πεξηειάκβαλε δχν Δξάζεηο: 

   Γξάζε 1: «Παξαζθεπή θαη πξνκήζεηα κπθεηηθψλ εκβνιίσλ» κε ζπλνιηθφ 
επηιέμηκν θφζηνο € 760.176,75 γηα ηελ Παξαζθεπή θαη Πξνκήζεηα 
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 1.030.005 κπθεηηθψλ εκβνιίσλ, πξνο πινπνίεζε ηνπ 
Έξγνπ ηεο βηνινγηθήο θαηαπνιέκεζεο ηνπ έιθνπο ηεο θαζηαληάο ζηε ρψξα 
καο, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο παξέκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 
Μειέηε απηνχ γηα ηα έηε 2014-2015-2016, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 
ππεγξάθεζαλ αληίζηνηρεο Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο κε ηνλ ΕΛ.Γ.Ο.-
ΔΗΜΗΣΡΑ/ΙΔΕ. Σν θαη’ έηνο θπζηθφ αληηθείκελν ηεο Δξάζεο απηήο 
νινθιεξψζεθε ζηηο ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο θαη εθδφζεθε απφ ηελ 
Τπεξεζία καο βεβαίσζε νινθιήξσζήο ηεο. 

  Γξάζε 2: «Σνπνζέηεζε κπθεηηθψλ εκβνιίσλ», κε ζπλνιηθφ 
πξνυπνινγηζκφ  € 1.336.569,41. Σα έξγα ηεο Δξάζεο απηήο 
δεκνπξαηήζεθαλ ηα έηε 2014, 2015, 2016 (κε θαη’ έηνο δεκνπξαηήζεηο) 
απφ ηηο Δ/λζεηο Δαζψλ ησλ  δέθα (10) Ννκψλ ηεο Υψξαο 
(θαζηαλνπαξαγσγνί Ννκνί), επηιεγκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ Μειέηε ηνπ 
Έξγνπ. 
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3. Σν έληνκν Dryocosmus kuriphilus (ζθήθα ηεο θαζηαληάο) απνηειεί έλαλ 
αθφκε ζεκαληηθφ ερζξφ ηεο θαζηαληάο ζε παγθφζκηα θιίκαθα ην νπνίν, αλ θαη 
ηζαγελέο έληνκν ηεο Κίλαο, εηζέβαιε θαη εμαπιψζεθε ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ 
πιαλήηε. ηελ Επξψπε εληνπίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Ιηαιία ην 2002, ελψ 
ζηελ Ειιάδα ην 2014 ζηελ πεξηνρή ηεο Πηεξίαο, θαη κέρξη ζήκεξα έρεη 
θαηαγξαθεί ε παξνπζία ηνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ δέθα Πεξηθεξεηαθέο 
Ελφηεηεο ηεο Υψξαο. 
 Σν πξνζβεβιεκέλν απφ ηελ ζθήθα δέλδξν εκθαλίδεη θεθίδεο ζε λεαξά θχιια, 
βιαζηνχο θαη νθζαικνχο κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη κείσζε ηεο 
αλάπηπμήο ηνπ, κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θαζηάλνπ (60-85%) θαη ηειηθά ηελ 
εμαζζέληζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δέλδξνπ. 
 
 Με ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε, πεξί ηεο παξνπζίαο ηνπ ελ ιφγσ εληφκνπ ζηελ 
Ειιάδα, ε Δηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Δαζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη 
Ελέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία, κε ηελ Δηεχζπλζε Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγή 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ην Ιλζηηηνχην 
Δαζηθψλ Εξεπλψλ ηνπ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ θαη κε ην Μπελάθεην 
Φπηνπαζνινγηθφ Ιλζηηηνχην, εμέδσζε ελεκεξσηηθφ θπιιάδην θαη αθίζα ζε 
έληππε κνξθή, αιιά θαη ζε ειεθηξνληθή ε νπνία θαη αλαξηήζεθε ζηηο 
αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ηνπο. 
 
 Η βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ Dryocosmus kuriphilus κε ηε ρξήζε ηνπ 
παξαζηηνεηδνχο εληφκνπ Torymus sinensis εθαξκφδεηαη δηεζλψο κε ζεηηθά 
απνηειέζκαηα  θαη απνηειεί ηελ κφληκε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπ. 
 Σελ άλνημε ηνπ 2018,  πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαπφιπζε ηνπ παξαζηηνεηδνχο 
εληφκνπ Torymus sinensis ζηηο πιεγείζεο απφ ηελ ζθήθα θαζηαλνπαξαγσγέο 
πεξηνρέο ηεο Υψξαο καο, ζηα πιαίζηα Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο  Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν 
Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο. Η εμαπφιπζε ηνπ παξαζηηνεηδνχο, ε νπνία 
απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, αλεηέζε ζην Μπελάθεην 
Φπηνπαζνινγηθφ Ιλζηηηνχην θαη εθαξκφζηεθε ζε πεξηνρέο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Ελνηήησλ Θεζζαινλίθεο, Πηεξίαο, Υαιθηδηθήο, Δξάκαο, Καβάιαο, Κνδάλεο, 
Λάξηζαο, Επξπηαλίαο, Φζηψηηδαο, Εχβνηαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Αξθαδίαο, 
Λαθσλίαο θαη Μεζζελίαο.  
Σν Πξφγξακκα αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 2019, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ παξαζηηνεηδνχο εληφκνπ ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο. 
 
 

                            


