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1.3 Καστανιά (Castanea sativa Miller)
1.3.1 Σύντομη παρουσίαση
Η καστανιά είναι δέντρο φυλλοβόλο ημισκιόφυτο ύψους έως και 30 μέτρα. Ο κορμός του σε
νεαρή ηλικία είναι λείος λαδόχρωμος έως λαδοπράσινος και σε μεγαλύτερη των 30 ετών σταχτής με
ξηρόφλοιο και επιμήκεις ραγαδώσεις. Τα φύλλα είναι απλά, επιμήκη, μήκους έως και 20 εκατ.,
οξύληκτα, με πριονωτές παρυφές. Οι καρποί της είναι βρώσιμα αμυλώδη κάρυα με καστανό δερματώδες
περίβλημα. Ανά 2 ή 3 μαζί περιβάλλονται από ακανθώδες περίβλημα (αχινό) που ανοίγει κατά την
ωρίμανση των καρπών το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Στην Ελλάδα απαντάται σε όλη σχεδόν την ηπειρωτική χώρα από το Νομό Ξάνθης έως το Νομό
Μεσσηνίας στην Πελοπόννησο. Στη νησιωτική χώρα απαντάται σε απομονωμένους πληθυσμούς στη
Λέσβο και την Κρήτη οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερα φαινολογικά χαρακτηριστικά. Η ευρεία
εξάπλωσή της οφείλεται στην υψηλή διατροφική αξία του καρπού της, τόσο χρήσιμου σε παλαιότερες
περιόδους όταν η ανεύρεση διατροφικών πόρων ήταν ζήτημα επιβίωσης για τους πληθυσμούς μεγάλων
περιοχών της Ελλάδας, στην ταχύτατη ανάπτυξή της και στο πολύτιμο ξύλο της. Η καστανιά είναι
ασβεστόφοβο είδος, προτιμά όξινα εδάφη, σχετικά χαλαρά, πλούσια σε άργιλο και οργανική ουσία και
γι' αυτό πριν καλλιεργηθεί, κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει εδαφολογική ανάλυση και θετική γνωμάτευση
από ειδικούς.
Διαχειριστικά απαντάται σε δύο κύριες μορφές, την πρεμνοφυή και τη σπερμοφυή. Η
πρεμνοφυής μορφή απαντάται σε δάση αειφορικώς διαχειριζόμενα κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία
και το Άγιον Όρος με κύριο σκοπό την ξυλοπαραγωγή (Εικ. 1α). Η σπερμοφυής μορφή απαντάται σε
παλιούς παραδοσιακούς καστανεώνες και σε νέους, σύγχρονους με κύριο σκοπό την παραγωγή
βρώσιμου κάστανου. Οι παραδοσιακοί καστανεώνες (Εικ. 1β) αποτελούσαν κάποτε δημόσια
καστανοδάση (Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος) που έχουν παραχωρηθεί κατά νομή στους περιοίκους
πληθυσμούς προς αραίωση και καλλιέργεια (Στερεά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος). Χαρακτηριστικό
γνώρισμα τους είναι οι πολύ μεγάλες ηλικίες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 200 έτη και η
έλλειψη κανονικού φυτευτικού συνδέσμου. Τα δέντρα είναι «ήμερα» και προέρχονται από εμβολιασμούς
(κέντρωμα) «άγριων» υποκειμένων με «ήμερα» εμβόλια. Οι νέοι, σύγχρονοι καστανεώνες (Εικ. 1γ)
είναι ιδιωτικές φυτείες βελτιωμένων ποικιλιών καστανιάς που έχουν δημιουργηθεί σε αγροτικές γαίες με
κανονικό φυτευτικό σύνδεσμο. Οι περισσότερες φυτείες έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα μέσω των
Κανονισμών Δάσωσης γεωργικών γαιών και γι’ αυτό οι ηλικίες είναι μικρές, κάτω των 20 ετών.

Εικ. 1α. Πρεμνοφυής συστάδα
καστανιάς στο Άγιον Όρος

Εικ. 1β. Παραδοσιακός καστανεώνας (κασταναριό) με τυχαίο φυτευτικό
σύνδεσμο στο Όρος Όσσα.

Εικ. 1γ. Σύγχρονος καστανεώνας με κανονικό φυτευτικό σύνδεσμο στη
Μελοιβία Ν. Λάρισας.
1.3.2 Οικονομική και κοινωνική διάσταση της καλλιέργειας της καστανιάς
Το κάστανο είναι ένα διατροφικό προϊόν υψηλής θρεπτικής αξίας. Αυτό είναι γνωστό από παλιά
και γι’ αυτό η καλλιέργεια της καστανιάς διαδόθηκε σε όλο σχεδόν τον ελληνικό ηπειρωτικό χώρο αλλά
και την νησιωτική Ελλάδα όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν.
Η καλλιέργεια του βρώσιμου κάστανου χαρακτηρίζεται ως δυναμική ενώ η ελληνική αγορά είναι
ελλειμματική. Η ελλειμματικότητα σε παραγωγή βρώσιμου κάστανου καλύπτεται με εισαγωγές 6-7.000

τόν. νωπού προϊόντος από άλλες χώρες όπως η Τουρκία, η Πορτογαλία, η Κίνα και η Ν. Κορέα και
μεταποιημένου από την Ιταλία και Γαλλία.
Η ξυλεία που παράγεται από πρεμνοφυή δάση καστανιάς χρησιμοποιείται κυρίως στην
οικοδομική και την επιπλοποιϊα. Η ξυλεία καστανιάς θεωρείται πολύτιμη στην οικοδομική για δύο
βασικούς λόγους. Η υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες την καθιστά ανθεκτικότατη στη σήψη και τις
προσβολές από ξυλοφάγα έντομα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα σε εξωτερικές
ξυλοκατασκευές όπως στέγες, εξώστες, δοκούς στήριξης υπερκατασκευών, πασσάλους περιφράξεων
κλπ. Επίσης λόγω της ευθυτένιας και της ταχύτατης αύξησης που παρουσιάζει μπορεί να δώσει
κυλινδρικούς, επιμήκεις και πληρόμορφους κορμούς με μήκος έως και 18 μέτρα. Οι κορμοί αυτοί μετά
από χειρονακτική επεξεργασία (πελέκισμα) κατά την διάταξη των νερών του ξύλου ώστε να
τετραγωνιστούν και να αποκτήσουν σχεδόν ισοδιάσταση στο άνω και κάτω άκρο είναι έτοιμοι να
χρησιμοποιηθούν στην οικοδομική, ιδιαίτερα στην κατασκευή δοκών ξύλινων πατωμάτων (γκριντιές).
Η αξία τους είναι υψηλή και εκτιμάται με το μήκος και όχι με το κυβικό μέτρο. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα αρχιτεκτονικής με τη χρήση της ξυλείας καστανιάς είναι η Πηλιορείτικη και αυτή της
Χαλκιδικής με λαμπρότερη όλων τη Μοναστηριακή του Αγίου Όρους.
Η οικονομική πρόσοδος από την διαχείριση της καστανιάς για ξυλοπαραγωγή είναι αρκετά
υψηλή. Ακριβή στοιχεία δεν υπάρχουν αλλά σύμφωνα με τον Τάκο (1998) η ετήσια, στρεμματική
πρόσοδος από την εφαρμογή Γ΄ καλλιέργειας ανέρχεται σε 150.000 δρχ. (440 €). Εάν από το ποσό αυτό
αφαιρεθούν οι δαπάνες για την εφαρμογή των Α΄ και Β΄ καλλιεργητικών επεμβάσεων που ανέρχονται
σε 12.500 δρχ. (37 €) και 23.345 δρχ. (69 €) αντίστοιχα, προκύπτει καθαρή πρόσοδος από τις τρεις
καλλιεργητικές επεμβάσεις ίση με 114.145 δραχμές ή 335 € ανά στρέμμα σε τιμές 1998. Η πρόσοδος
από την τελική υλοτομία είναι σίγουρα ίση και μεγαλύτερη αυτής της Γ΄ καλλιέργειας. Από την
ανωτέρω πρόχειρη ανάλυση μπορεί να γίνει μια εύκολη εκτίμηση της οικονομικής αξίας του ξύλου της
καστανιάς. Τέλος, δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται το γεγονός ότι γύρω από τη διαχείριση των
ξυλοπαραγωγικών δασών καστανιάς δραστηριοποιούνται εκτός των υλοτόμων και πλήθος από
βιοτεχνίες και μικρές βιομηχανίες ξυλείας οι οποίες εδρεύουν στην περιφέρεια, σε αγροτικές και
ημιαστικές περιοχές. Γίνεται λοιπόν εύκολα κατανοητή και η κοινωνική διάσταση που λαμβάνει η
δράση προστασίας της καστανιάς από την ασθένεια του έλκους.
Η καστανιά εμφανίζει και υψηλή μελισσοκομική αξία. Εκτιμάται πολύ από τους μελισσοκόμους,
ως ένα από τα 4-5 σπουδαιότερα μελισσοκομικά φυτά. Αιτία της σημασίας που της αποδίδουν είναι η
επιμήκυνση της ζωής των μελισσών και τα πολυαριθμότερα σμήνη που επιτυγχάνονται και τα οποία στη
συνέχεια αποδίδουν μεγαλύτερες ποσότητες πευκόμελου ή άλλου είδους μελιού. Την επιτυχημένη
βόσκηση των μελισσών στην καστανιά μπορεί να την αντιληφθεί κανείς ανοίγοντας τυχαία μία κυψέλη
από τη χαρακτηριστική μυρωδιά που διαχέεται στον αέρα.
1.4 Το Έλκος της Καστανιάς
1.4.1 Περιγραφή της ασθένειας - Αναδρομή στην πρόσφατη βιβλιογραφία
Πριν το γύρισμα του αιώνα, η ασθένεια του έλκους της καστανιάς ήταν άγνωστη στο Δυτικό
Ημισφαίριο. Κανείς δεν μπορούσε τότε να προβλέψει ότι σε λιγότερο από 50 χρόνια, η υπέροχη
Αμερικανική καστανιά Castanea dentata θα έφθανε στα όρια της εξαφάνισης ενώ παρόμοιος κίνδυνος
θα απειλούσε και την Ευρωπαϊκή καστανιά C. sativa.

Το έλκος της καστανιάς είναι ασθένεια φλοιού. Τα έλκη εμφανίζονται στα κλαδιά και τον κορμό
των δέντρων και εξελίσσονται γρήγορα. Όταν καταστούν περιμετρικά τότε επέρχεται νέκρωση του
υπεράνω του έλκους τμήματος του δέντρου. Ο εντοπισμός των ελκών είναι εύκολος (ευκολότερος κατά
τη διάρκεια του χειμώνα που δεν υπάρχουν φύλλα) χάρη στη χαρακτηριστική διόγκωση, την κατά μήκος
ραγάδωση και την έκπτυξη αδηφάγων βλαστών στην κάτω από το έλκος περιοχή (Εικ. 2).
Στην Ελλάδα η ασθένεια πρωτοδιαγνώσθηκε από τον Μπίρη (1964) στο Πήλιο. Το 1986
βρέθηκε στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας από τον Ξενόπουλο και το 1988 στο Άγιο Όρος από το
Διαμαντή (1989).

Εικ. 2. Δραστήριο έλκος σε πρεμνοβλάστημα καστανιάς (αριστερά) και σε οπωροφόρο δέντρο (δεξιά).
Διακρίνονται οι αδηφάγοι βλαστοί στο κάτω άκρο του έλκους (βέλος).

1.4.2 Ο παθογόνος μύκητας Cryphonectria parasitica
Tο παθογόνο αίτιο που προκαλεί την ασθένεια του έλκους της καστανιάς είναι ο μύκητας
Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr, συν. Endothia parasitica (Murr.) Anderson. Ο μύκητας ενδημεί
στην Άπω Ανατολή στα Ασιατικά είδη καστανιάς Castanea mollissima και C. crenata, που όμως είναι
ανθεκτικά στην ασθένεια. Το 1904, ο μύκητας ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, στο
ζωολογικό Κήπο του Bronx στη Νέα Υόρκη (Murrill 1906). Ατυχώς, η Αμερικανική καστανιά, ένα
δέντρο ύψους μέχρι 40 μέτρα, που επεκτείνονταν κατά μήκος των Ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών
από την Πολιτεία Georgia στο Νότο μέχρι την Πολιτεία Maine στο Βορρά, αποδείχθηκε πολύ ευαίσθητη
στην ασθένεια και το κλίμα ευνοϊκό για την εξάπλωση του μύκητα. Έτσι, σε λιγότερο από 50 χρόνια
καταστράφηκαν περισσότερα από 35.000.000 στρέμ. δασών καστανιάς.
Στην Ευρώπη ο μύκητας βρέθηκε για πρώτη φορά στη Βόρεια Ιταλία το 1938. Κάθε
προσπάθεια να ανακοπεί η εξάπλωση της ασθένειας απέτυχε και έτσι η επιδημία στην Ιταλία έλαβε
παρόμοια μορφή με εκείνη των ΗΠΑ τουλάχιστον κατά τα πρώτα 15 χρόνια (Βiraghi 1950). Στη
συνέχεια η ασθένεια διαδόθηκε σε όλες τις Μεσογειακές χώρες και ακόμη Ελβετία, Αυστρία, Ουγγαρία,
Σλοβακία κ.α.

Στην Ελλάδα μετά το 1964, η ασθένεια εξαπλώθηκε γρήγορα στα καστανοδάση και καστανεώνες
του Πηλίου και για αρκετά χρόνια εθεωρείτο ότι είχε περιορισθεί στο Πήλιο, χάρη στον αυστηρό
περιοριστικό Κανονισμό που επιβλήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με τη μετακίνηση
έμφλοιας ξυλείας. Δυστυχώς, σήμερα η ασθένεια έχει εξαπλωθεί σε όλη την ηπειρωτική χώρα, τη
Λέσβο και την Κρήτη.
Ο μύκητας C. parasitica ανήκει στην Κλάση των Ασκομυκήτων. Είναι τραυματοπαράσιτο.
Σχηματίζει περιθήκια κάτω από το φλοιό, μέσα στα οποία παράγονται τα εγγενή του σπόρια, τα
ασκοσπόρια, ενώ στην επιφάνεια του φλοιού εμφανίζονται τα πυκνίδια μέσα στα οποία παράγονται τα
κονιδιοσπόρια (Εικ. 3). Το ασκογενές στάδιο, με ασκοσπόρια τα οποία εκτινάσσονται και διαδίδονται σε
μεγάλες αποστάσεις με τη βοήθεια του ανέμου δεν έχει μέχρι στιγμής εμφανισθεί στην Ελλάδα
(Ξενόπουλος 1982, Perlerou & Diamandis 2006). 'Έτσι η εξάπλωση της ασθένειας πραγματοποιείται
μόνο με τα κονιδιοσπόρια. Όταν επικρατούν ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, ήτοι υψηλή σχετική
υγρασία και θερμοκρασίες 17-24º C, τότε τα σπόρια του μύκητα που έχουν εγκατασταθεί σε πληγώσεις
του φλοιού, φυσικές ή ανθρωπογενούς χαρακτήρα, εκβλαστάνουν και εισέρχονται στο φλοιό. Το
μυκήλιο αναπτύσσεται μέσα στο φλοιό ο οποίος σύντομα παίρνει χρώμα πορτοκαλέρυθρο έως καστανό
σε αντίθεση με το λαδοπράσινο χρώμα του υγιούς φλοιού. Στην Ευρωπαϊκή καστανιά, επειδή η
νέκρωση του φλοιού και στη συνέχεια του καμβίου επέρχεται με βραδύ σχετικά ρυθμό, το δέντρο
σχηματίζει νέα κύτταρα φλοιού με αποτέλεσμα τη διόγκωση και επιμήκη ραγάδωσή του. Επάνω στον
προσβεβλημένο φλοιό παράγονται την άνοιξη και το φθινόπωρο τα πυκνίδια σαν μικρές διογκώσεις όχι
μεγαλύτερες από 2 περίπου χιλ. Υπό υγρές συνθήκες, τα κονιδιοσπόρια που βρίσκονται μέσα στα
πυκνίδια και μπορεί να ανέρχονται μέχρι 50 εκατομμύρια στο καθένα, προσροφούν υγρασία,
διογκώνονται και στη συνέχεια απελευθερώνονται.
Η εξάπλωση της ασθένειας γίνεται με τα κονιδιοσπόρια τα οποία μεταφέρονται κυρίως με τη
βροχή και το υδρονέφος που δημιουργείται μέσα στο δάσος. Θα πρέπει ιδιαίτερα να τονισθεί ότι έναρξη
νέας προσβολής δεν είναι δυνατή εάν δεν υπάρχει πλήγωση του φλοιού. Αυτός είναι ο λόγος που η
εμφάνιση των ελκών γίνεται σε διχάλες, σημεία τριβής των κορμών ή κλαδιών, τραύματα και σε τομές
αποκλάδωσης.

Εικ. 3. Πυκνίδια στην επιφάνεια έλκους. Όταν επικρατούν υγρές συνθήκες, τα κονιδιοσπόρια που
βρίσκονται μέσα στα πυκνίδια, προσροφούν υγρασία, διογκώνονται και στη συνέχεια απελευθερώνονται.

Κονιδιοσπόρια είναι δυνατό να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις με πουλιά, έντομα και
βέβαια τον άνθρωπο. Η πιθανότερη επομένως εξήγηση της εμφάνισης απόμακρων εστιών προσβολής
στο Άγιον Όρος, το Κεράσοβο Μεσολογγίου ή το Ν. Αρκαδίας είναι ότι η ασθένεια μεταφέρθηκε με τη
μετακίνηση έμφλοιας, προσβεβλημένης ξυλείας και εμβολίων ή και δενδρυλλίων καστανιάς από το
Πήλιο παρ’ όλη την ισχύ Απαγορευτικής Διάταξης του τότε Υπουργείου Γεωργίας.
1.4.3 Η υπομολυσματικότητα και η θεωρεία της βιολογικής καταπολέμησης
H πρώτη περίεργη εξέλιξη της ασθένειας παρατηρήθηκε το 1950 όταν βρέθηκαν ασθενή δέντρα
με έλκη, που ενώ επεκτείνονταν περιμετρικά στον κορμό δε νέκρωναν τα δέντρα. Το 1965, όταν σε
αρκετά καστανοδάση της Ιταλίας η ένταση της επιδημίας άρχισε να μειώνεται, ο Γάλλος μυκητολόγος
Grente απομόνωσε από τα περίεργα αυτά έλκη το μύκητα C. parasitica αλλά με μορφή διαφορετική από
το γνωστό παθογόνο στέλεχος (Grente 1965). Μετά από μακροχρόνιες έρευνες, ερευνητές (Grente et al.
1978) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένας κυττοπλασματικός, υπομολυσματικός παράγοντας (ιός του
γένους Hypovirus) με διπλή περιέλιξη RNA (dsRNA) άλλαζε την εμφάνιση του μύκητα στην
καλλιέργεια (λευκό χρώμα αντί πορτοκαλόχρωμου που παρουσίαζε ο παθογόνος μύκητας) και μείωνε
και την παθογόνο του δύναμη (Εικ. 4). Επιπλέον ανακαλύφθηκε ότι ο ιός που ονομάσθηκε
Cryphonectria hypovirus (CHV) είναι δυνατό να μεταφέρεται στα παθογόνα στελέχη του μύκητα και να
τα καθιστά υποπαθογόνα, μόνον όμως εφ' όσον ανήκουν στον ίδιο τύπο βλαστικής συμβατότητας και τα
μυκήλια τους αναστομώνονται. Ως βλαστική συμβατότητα ορίζεται η ικανότητα των διαφόρων
απομονώσεων του μύκητα να σχηματίζουν μεταξύ των υφών τους αναστομώσεις, ελέγχεται δε η
ικανότητα αυτή από ορισμένα γονίδια. Ένας τύπος βλαστικής συμβατότητας περιλαμβάνει όλα εκείνα
τα στελέχη που είναι συμβατά μεταξύ τους έτσι ώστε να σχηματίζουν αναστομώσεις και να
εξασφαλίζεται η μεταφορά του ιού.

Εικ.4. Παθογόνο στέλεχος (αριστερά) και υποπαθογόνο με μειωμένη παθογόνο δύναμη (δεξιά) του
μύκητα C. parasitica.
Στη φύση η μετάδοση και ο ρυθμός εξάπλωσης του ιού είναι αντιστρόφως ανάλογος του αριθμού
των τύπων βλαστικής συμβατότητας (Anagnostakis 1977). 'Έτσι, το 1979 στη Γαλλία και το 1980 στις
Η.Π.Α. και την Ιταλία άρχισε να εφαρμόζεται πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης της ασθένειας, το
οποίο συνίστατο στον εμβολιασμό 5-20 δέντρων/Ηa με μυκητικά εμβόλια υποπαθογόνων στελεχών του

μύκητα (Grente et al. 1978). Η τεχνική της βιολογικής καταπολέμησης συνίσταται στη μετατροπή in
vitro των παθογόνων στελεχών μίας περιοχής σε υποπαθογόνα και στη συνέχεια εγκατάσταση και
εξάπλωση αυτών στη φύση με εμβολιασμό των προσβεβλημένων δέντρων (Anagnostakis 1981,
Anagnostakis & Day 1979, Kulhman et al. 1984, Turchetti & Maresi 1991a). Οι Bisiach et al. (1991)
αναφέρουν ότι σε μία περιοχή έκτασης 13 Ha στην Ιταλία όπου εφαρμόστηκε πρόγραμμα βιολογικής
καταπολέμησης με εμβολιασμό με κατάλληλα υποπαθογόνα στελέχη, μετά από 6 χρόνια το 84,12% των
ελκών είχε επουλωθεί και το υπόλοιπο 15,88% έδειχνε σημαντική βελτίωση. Σημαντικό γεγονός
αποτέλεσε η φυσική εξάπλωση των υποπαθογόνων στελεχών μέσα στις εμβολιασμένες συστάδες, με
αποτέλεσμα σήμερα να αναφέρεται αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών δασών καστανιάς και των
καστανεώνων (Turchetti & Maresi 1991b).
1.4.4 Η βιολογική καταπολέμηση στην πράξη
Η βιολογική καταπολέμηση της ασθένειας με εισαγωγή υποπαθογόνων στελεχών του παθογόνου
μύκητα Cryphonectria parasitica αποτελεί τη μόνη μέθοδο αποτελεσματικής καταπολέμησης, η οποία
αναπτύχθηκε μετά από έρευνα 10ετιών στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Απαραίτητη προϋπόθεση κατά
την εισαγωγή των υποπαθογόνων στελεχών είναι η καλή γνώση της διασποράς κατά χώρο των τύπων
βλαστικής συμβατότητας του παθογόνου μύκητα. Παθογόνα και εισαγόμενα υποπαθογόνα στελέχη
πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο βλαστικής συμβατότητας άλλως η μετατροπή είναι αδύνατη.
Ο παθογόνος μύκητας απομονώνεται από αντιπροσωπευτικό αριθμό δειγμάτων από την υπό
μελέτη περιοχή. Καλλιεργείται in vitro και στη συνέχεια αναγνωρίζεται ο τύπος βλαστικής
συμβατότητας στον οποίο ανήκει βάσει του Ευρωπαϊκού συστήματος ταξινόμησης. Στην επόμενη φάση
μετατρέπεται σε υποπαθογόνο με εισαγωγή του ιού Cryphonectria hypovirus (CHV). Έτσι επιδιώκεται η
αποφυγή εισαγωγής στην περιοχή νέου γενετικού μυκητικού υλικού του μύκητα.
Η καλλιέργεια του νέου υποπαθογόνου μύκητα γίνεται σε υπόστρωμα Potato Dextrose Agar
(PDA) στους 24º C. Οι αποικίες καλύπτουν την επιφάνεια τριβλείων 90 χιλ. σε διάστημα περίπου 10
ημερών. Στη συνέχεια το μυκήλιο με το υπόστρωμα πολτοποιείται σε ασηπτικό περιβάλλον και
εισάγεται σε σύριγγες 60 ml. Στις περιπτώσεις που στην περιοχή εφαρμογής υπάρχουν περισσότεροι του
ενός τύποι βλαστικής συμβατότητας τότε γίνεται ανάμειξή των αντίστοιχων υποπαθογόνων στελεχών
κατά την πολτοποίηση ώστε να διευρύνεται η δυνατότητα μετατροπής όλων των παθογόνων στελεχών.
Η εργασία παρασκευής των εμβολίων αρχίζει 2 μήνες πριν την έναρξη της επιχείρησης
τοποθέτησης των εμβολίων στο ύπαιθρο με τη βοήθεια δασολόγων ή βιολόγων που υπηρετούν στο
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών.
Το συνεργείο τοποθέτησης της μυκητικής πάστας στα ασθενή δέντρα είναι διμελές και
αποτελείται από έναν πτυχιούχο δασολόγο και ένα βοηθό πτυχιούχο ΤΕΙ (Τμήμα Δασοπονίας ή
Γεωπονίας, απόφοιτο ΙΕΚ συναφούς αντικειμένου ή ακόμη και εκπαιδευμένο εργάτη). Σε περιοχές όπου
πρόκειται να εμβολιασθούν οπωροφόρα δέντρα σε καστανεώνες, πιθανό να χρειάζεται και αναρρίχηση
στα χαμηλότερα κλαδιά των δέντρων.
Η περίοδος εμβολιασμού διαρκεί μέχρι 2 ½ μήνες ετησίως, αρχίζει δηλαδή στις 15 Μαϊου και
διαρκεί μέχρι το τέλος Ιουλίου. Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται σε οπές διαμέτρου 5 χιλ. που
διανοίγονται επάνω στο φλοιό με ειδικό όργανο διάτρησης του φλοιού. Αρχικά καθορίζονται τα όρια
του έλκους και στη συνέχεια διανοίγονται περιμετρικά του έλκους οι οπές σε απόσταση 2-3 εκατ. από το
επάνω και κάτω όριο του έλκους και 2 εκατ. από τα πλάγια όρια. Η απόσταση μεταξύ των οπών είναι 3-

4 εκατ. Το σημείο εμβολιασμού καλύπτεται με ειδική κολλητική, αδιάβροχη χαρτοταινία (Εικ. 5). Τα
εμβολιασμένα δέντρα σηματοδοτούνται με αδιάβροχη κορδέλα (διαφορετικού χρώματος κάθε χρόνο) για
να προστατεύονται κατά τις υλοτομίες και κλαδεύσεις αλλά και για να διερευνηθεί σε κατάλληλο χρόνο
ο μηχανισμός εξάπλωσης της υπομολυσματικότητας. Επιλέγονται κατά το δυνατό νεαρά δέντρα (στα
πρεμνοφυή καστανοδάση 6-17 ετών) με σχετικά λεπτό φλοιό όπου τα έλκη είναι δυνατό να
οριοθετηθούν με ακρίβεια.

Εικ. 5. Οι οπές εμβολιασμού διανοίγονται σε απόσταση 2-3 εκατ. από το επάνω και κάτω όριο του
έλκους και σε απόσταση 2 εκατ. κατά μήκος των πλαγίων ορίων αριστερή εικόνα). Η απόσταση μεταξύ
οπών είναι 3-4 εκατ. Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί η τοποθέτηση του μυκητικού εμβολίου στο
ζωντανό τμήμα του φλοιού. Τα βέλη δείχνουν το όριο του έλκους (αριστερά) και τη γραμμή
εμβολιασμού (δεξιά).
Στους καστανεώνες, όπου τα δέντρα μπορεί να είναι μεγαλύτερης ηλικίας με ξηρόφλοιο και
ραγαδώσεις, υπάρχει δυσκολία στην οριοθέτηση των ελκών και τη σωστή τοποθέτηση των μυκητικών
εμβολίων. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται αναρρίχηση στα χαμηλότερα κλαδιά των δέντρων
με τη βοήθεια σκάλας και να ακολουθεί ο εμβολιασμός τους. Η αναρρίχηση πάντως αυξάνει την
επικινδυνότητα της εργασίας και μειώνει σημαντικά και την απόδοση του συνεργείου εμβολιασμών.
Ο μυκητικός εμβολιασμός επιδιώκεται να γίνεται σε καστανοδάση και καστανεώνες που
χαρακτηρίζονται ως Ασταθή διότι εκεί τα συνεργεία βρίσκουν αρκετά ασθενή δέντρα. Ενδείκνυται
όπως εμβολιάζονται 2-3 δέντρα στο στρέμμα/έτος σε όλη την έκταση που καταλαμβάνει η καστανιά.
Καθώς η υλοποίηση της μελέτης ολοκληρώνεται σε 3 χρόνια, κάθε χρόνο το δίκτυο εμβολιασθέντων
δέντρων πυκνώνει με συνέπεια ο συνολικός αριθμός εμβολιασμένων δένδτρων να ανέρχεται σε 6-9
δέντρα ανά στρέμμα (ή 100-200 εμβόλια) για την ταχύτερη και ομοιόμορφη φυσική εξάπλωση της
υπομολυσματικότητας. Εφόσον στο Έργο δεν προβλέπονται συνδυαστικά και κοστοβόρες υλοτομικές,
εξυγιαντικές υλοτομίες ο εμβολιασμός μπορεί να επεκταθεί και σε καστανοδάση και καστανεώνες που
χαρακτηρίζονται ως Κρίσιμα.

Σε πρεμνοφυή καστανοδάση με Ασταθείς ή Κρίσιμες συστάδες υπολογίζεται ότι ένα συνεργείο
μπορεί να τοποθετήσει 50-70.000 μυκητικά εμβόλια στο διάστημα των 2 ½ μηνών ανάλογα με την
προσβασιμότητα, ανάγλυφο του εδάφους, κλπ. Στους καστανεώνες ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί
και κατά 50%.
Το Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας & Μυκητολογίας του ΙΔΕ διαθέτει χάρτες διασποράς των
τύπων βλαστικής συμβατότητας σε όλες τις καστανοπαραγωγές περιοχές της χώρας (Perlerou &
Diamandis 2006). Όπου χρειάστηκε πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές δειγματοληψίες διότι όπως
ήδη προαναφέρθηκε η τοποθέτηση συμβατών μυκητικών εμβολίων σε κάθε περιοχή είναι το κλειδί της
επιτυχούς καταπολέμησης. Το ΙΔΕ διαθέτει επίσης την εμπειρία και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
για την αποτελεσματική υλοποίηση της προσπάθειας αυτής (Διαμαντής 1991). Έτσι, κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του Έργου προέβαινε σε συνεχή εκτίμηση της δράσης των εισαγομένων υποπαθογόνων
στελεχών στο πεδίο και μελέτη του μηχανισμού εξάπλωσής τους στα μη εμβολιασμένα, ασθενή δέντρα.
2. Δράσεις βιολογικής καταπολέμησης έως σήμερα
Μέχρι σήμερα και από Εθνικούς Πόρους εφαρμόστηκαν με επιτυχία εμβολιασμοί στη
Χερσόνησο του Αγίου Όρους, η οποία περιλαμβάνει μια έκταση περίπου 70.000 στρεμμάτων αμιγούς
πρεμνοφυούς καστανιάς που διαχειρίζεται από τις Μονές με σκοπό την παραγωγή ξυλείας. Κατά την
περίοδο 1998-2000 τοποθετήθηκαν 450.000 εμβόλια ενώ παράλληλα εφαρμόστηκαν δασοκομικοί
εξυγιαντικοί χειρισμοί οι οποίοι ήταν:
• Απαγόρευση των κλαδεύσεων (σαντράτσι) με τσεκούρι ή αλυσοπρίονο κατά τη διάρκεια των
καθαρισμών. Οι τομές κλάδευσης αποτελούν εισόδους και σημεία εγκατάστασης του παθογόνου.
• Διενέργεια αποψιλωτικών υλοτομιών σε περιοχές έξαρσης της ασθένειας (Περιοχές χαρακτηρισμένες
ως Κρίσιμες με ποσοστά προσβολής από 50% και άνω).
• Απομάκρυνση του χονδρού υλικού των υλοτομιών και χρήση του ως καυσόξυλου ώστε να μειωθεί το
μολυσματικό δυναμικό στις συστάδες.
• Απομάκρυνση των υπέργηρων δένδρων που χρησιμοποιούνταν ως τοπογραφικοί δείκτες ορίων
συστάδων, ορίων ιδιοκτησιών κελιών κλπ.
• Απομάκρυνση των γηραιών πρέμνων (κουτσομπάνες) επί των οποίων γίνονταν οι υλοτομίες.
• Απαγόρευση της παρακράτησης κατ’ άτομο διπερίτροπων ατόμων σε καλές ποιότητες τόπου (μανάρια)
Τα αποτελέσματα σήμερα είναι θεαματικά. Τα υποπαθογόνα στελέχη του μύκητα έχουν εγκατασταθεί με
επιτυχία σε όλη την έκταση των καστανωτών του Αγίου Όρους αναστρέφοντας πλήρως την αρνητική
από άποψη υγείας κατάσταση τους. Σήμερα, 13 χρόνια μετά, τα δάση του Αγίου Όρους διαχειρίζονται
και πάλι κανονικά βάσει των υπαρχόντων διαχειριστικών σχεδίων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη
της ασθένειας του έλκους της καστανιάς (Εικ. 5). Σημειώνεται πάντως ότι η ασθένεια δεν έχει ακόμη
εκκριζωθεί ενώ σποραδικές νεκρώσεις συνεχίζουν να υπάρχουν. Από πόρους του Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006 και
πιο συγκεκριμένα του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτήθηκε Έργο βιολογικής καταπολέμησης
στα καστανοδάση της Β. Χαλκιδικής. Κατά την περίοδο 2005-2007 τοποθετήθηκαν 168.646 μυκητικά
εμβόλια στην περιοχή Σταγίρων, Στρατονίκης, Ολυμπιάδας του Νομού Χαλκιδικής. Τα υποπαθογόνα
στελέχη και εδώ εγκαταστάθηκαν με επιτυχία και διασπείρονται. Σήμερα η υποβάθμιση της ασθένειας
είναι ορατή και βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο. Θα πρέπει όμως να τονισθεί ότι τα παθογόνα στελέχη
ακόμη υφίστανται αλλά σε χαμηλά ποσοστά. Τέλος, Έργο βιολογικής καταπολέμησης του έλκους της
καστανιάς εφαρμόσθηκε σε 17 Π.Ε. κατά την περίοδο 2007-2009 επίσης με πολύ αισιόδοξα
αποτελέσματα.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ PDA (1 lt)

PDA

39gr

H2O dist.

1000 ml

1. Ζυγίζουμε σε αλουμινόχαρτο 39 gr PDA.
2. Προσθέτουμε τη σκόνη PDA σε κωνική φιάλη 2 lt, μέσα στην οποία έχουμε τοποθετήσει ήδη το
μαγνητάκι για την ανάδευση.
3. Προσθέτουμε 1 λίτρο αποσταγμένου νερού. Προσοχή: η πρόσθεση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε
να βραχούν τα τοιχώματα της κωνικής και να ξεπλυθούν τυχόν υπολείμματα PDA.
4. Τοποθετούμε την κωνική στο μαγνητικό αναδευτήρα για 10 λεπτά περίπου στους 200 οC.
Ανοίγουμε το υδατόλουτρο (50οC).
5. Μετά την ανάδευση τοποθετούμε την κωνική στον κλίβανο αποστείρωσης, στους 121 οC, για 20
λεπτά
6. Μετά το πέρας της αποστείρωσης, τοποθετούμε την κωνική στο υδατόλουτρο (χρησιμοποιούμε
γάντια).
7. Ρίχνουμε το υπόστρωμα στα τρυβλία με προσοχή.
8. Ξέπλυμα της κωνικής πρώτα σε κουβά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ AGAR (1 lt)

Agar

20 gr

H2O dist.

1000 ml

1. Ζυγίζουμε σε αλουμινόχαρτο 20 gr agar.
2. Προσθέτουμε τη σκόνη agar σε κωνική φιάλη 2 lt, μέσα στην οποία έχουμε τοποθετήσει ήδη το
μαγνητάκι για την ανάδευση.
3. Προσθέτουμε 1 λίτρο αποσταγμένου νερού. Προσοχή: η πρόσθεση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε
να βραχούν τα τοιχώματα της κωνικής και να ξεπλυθούν τυχόν υπολείμματα agar.
4. Τοποθετούμε την κωνική στο μαγνητικό αναδευτήρα για 10 λεπτά περίπου στους 200 οC.
Ανοίγουμε το υδατόλουτρο (50οC).
5. Μετά την ανάδευση τοποθετούμε την κωνική στον κλίβανο αποστείρωσης, στους 121 οC, για 20
λεπτά
6. Μετά το πέρας της αποστείρωσης, τοποθετούμε την κωνική στο υδατόλουτρο (χρησιμοποιούμε
γάντια).
7. Ρίχνουμε το υπόστρωμα στα τρυβλία με προσοχή.
8. Ξέπλυμα της κωνικής πρώτα σε κουβά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Α. Αποστείρωση υλικών
1. Τοποθέτηση όλων των σύνεργων (κουταλάκια, πόδια mixer, σπάτουλες, οδοντογλυφίδες) στον
κλίβανο για αποστείρωση.
2. Στον κλίβανο εκτός από τα σύνεργα αυτά τοποθετούμε και απιονισμένο νερό σε μπουκάλι, το
οποίο θα χρησιμοποιήσουμε κατά την παρασκευή των εμβολίων.
Β. Προσβολές και καλλιέργεια
1. Καθαρίζουμε την τράπεζα πολύ καλά με Dettol ή αλκοόλη.
2. Παίρνουμε το τρυπανίδιο και το βουτάμε σε αλκοόλη, έπειτα το καίμε στο γκαζάκι για να
επιτύχουμε την αποστείρωσή του.
3. Αφού το αφήσουμε να κρυώσει ξεκινάμε να τρυπάμε το petri με το αρχικό μας υλικό.
4. Με μεγάλη προσοχή παίρνουμε το υλικό, χρησιμοποιώντας αποστειρωμένες οδοντογλυφίδες.
Προσοχή: Οι οδοντογλυφίδες θα πρέπει να αλλάζονται τακτικά, για να αποφύγουμε πιθανή
μόλυνση.
5. Μετά την ολοκλήρωση των προσβολών τα petri τοποθετούνται στους θαλάμους ανάπτυξης, για
χρονικό διάστημα ανάλογο με το ρυθμό ανάπτυξης του μύκητα.
Γ. Παρασκευή μυκητικών εμβολίων και τοποθέτηση σε σύριγγες.
1. Καθαρίζουμε την τράπεζα πολύ καλά με Dettol ή αλκοόλη.
2. Τοποθετούμε ικανό αριθμό petri εντός των ποτηριών των 2 lt και τα χτυπάμε με το mixer.
Προσέχουμε ώστε να μην υπάρχουν μεγάλα κομμάτια (καλό χτύπημα).
3. Προσθέτουμε ικανοποιητική ποσότητα νερού στην πάστα ώστε να αναπληρώσουμε την υγρασία
που χάθηκε από το υπόστρωμα κατά την ανάπτυξη του μύκητα
4. Αφού παρασκευάσουμε την πάστα την μεταφέρουμε στις σύριγγες. Γεμίζουμε μέχρι τα 60 cc
περίπου και κλείνουμε με παραφίλμ.
5. Τυλίγουμε τις γεμάτες σύριγγες με αλουμινόχαρτο, προσέχοντας να μην σκίσουμε το παραφίλμ
και το αλουμινόχαρτο.
6. Για κάθε παρτίδα εμβολίων (συνήθως κάθε κουτί) παρασκευάζουμε και μια σύριγγα ελέγχου.
7. Τα έτοιμα εμβόλια τοποθετούνται αρχικά στο θάλαμο ανάπτυξης για να «δέσει» το υλικό μετά
από το χτύπημα με το μίξερ και στη συνέχεια αποθηκεύονται στο ψυγείο.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015»

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015»
Έκθεση Προόδου Τριμήνου Αυγούστου-Οκτωβρίου 2015
Το Έργο εκτελείται με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ και υλοποιείται από
τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες δέκα (10) Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας. Η αναγκαία ποσότητα μυκητικής
πάστας (εμβολίου) με συμβατά υποπαθογόνα στελέχη του μύκητα Cryphonectria parasitica για κάθε
Π.Ε. παρασκευάζεται από το Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας & Μυκητολογίας του Ινστιτούτου
Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την προγραμματική Σύμβαση που
υπεγράφη μεταξύ του ΕΛΓΟ και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν από το Τμήμα Δασικών Ερευνών της Γενικής
Διεύθυνσης Δασών σε συνεργασία με το ΙΔΕ και απεστάλησαν σε όλες τις εμπλεκόμενες Περιφερειακές
Δασικές Υπηρεσίες. Αυτές με τη σειρά τους διενήργησαν Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς για την ανάδειξη
των εργοληπτών οι οποίοι επιφορτίζονται με την τοποθέτηση της μυκητικής πάστας (εμβολίων) στο
πεδίο.
Ο εξωτερικός συνεργάτης του ΙΔΕ δασολόγος κ. Στέφανος Διαμαντής μετέβη στην Κρήτη (2628/08/2015) για την εκπαίδευση του κ. Μιχάλη Τσαλίκη εργολήπτη της Διεύθυνσης Δασών Χανίων και
των εμπλεκομένων υπαλλήλων. Μετέβη επίσης στη Μυτιλήνη και Αγιάσο (04-05/09/2015) για την
εκπαίδευση του εργολήπτη κ. Νίκ. Καραθανάση και των εμπλεκομένων στο Έργο αρμοδίων υπαλλήλων.
Τέλος, σεμινάριο εκπαίδευσης εργοληπτών και παρακολουθούντων δασολόγων δημοσίων υπαλλήλων
πραγματοποιήθηκε στο Τσοτύλι Π.Ε. Κοζάνης (07/09/2015) και στα Τρίκαλα (08/09/2015). Σεμινάριο
διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντονισμού και επιθεώρησης Δασών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στις εγκαταστάσεις του ΙΔΕ στα Λουτρά Θέρμης για
τον εργολήπτη των Π.Ε. Ξάνθης, Σερρών και Ημαθίας κ. Ν. Παπαδόπουλο, για τον εργολήπτη της Π.Ε.
Ηλείας κ. Ι. Λαγκαδινό, καθώς και για τους υπαλλήλους των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δασών. Η
αποστολή εμβολίων σε κάθε Π.Ε. άρχισε αμέσως μετά το πέρας των αντίστοιχων σεμιναρίων.
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο που υπέβαλε το ΙΔΕ, το Έργο υλοποιείται σε δύο Φάσεις ως εξής:
Φάση Ι: Αυτή περιλαμβάνει αρχικά την ταυτοποίηση της συμβατότητας υποπαθογόνου και παθογόνου
στελέχους του μύκητα ανά περιοχή εφαρμογής ώστε η παρασκευή των εμβολίων να γίνεται
εξατομικευμένα σύμφωνα με τους τύπους που εμφανίζονται σε κάθε περιοχή και στη συνέχεια την
παρασκευή και προμήθεια δέκα (10) Π.Ε. της χώρας (υπαγόμενων σε έξι (6) Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις) με τον αναγκαίο αριθμό μυκητικών εμβολίων για την εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης
του έλκους της καστανιάς και
Φάση ΙΙ: Περιλαμβάνει τον έλεγχο της εγκατάστασης των υποπαθογόνων στελεχών του μύκητα
Cryphonectria parasitica στις περιοχές όπου έγινε η εισαγωγή τους καθώς και τη διασποράς τους από τα
εμβολιασθέντα στα μη εμβολιασθέντα ασθενή δένδρα.
.
Κατά τη Φάση Ι το ΙΔΕ παρασκεύασε τις αναγκαίες ποσότητες εμβολίων (συνολικά 408.351
μυκητικά εμβόλια) όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα και πάντα σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο. Για
την Παρασκευή των εμβολίων το ΙΔΕ προχώρησε στην πρόσληψη με Σύμβαση Έργου τριών έμπειρων
επιστημόνων με εξειδικευμένα προσόντα ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται
από τον Κανονισμό Ανάληψης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Μυκητικών Εμβολίων για το 2015
Αποκεντρωμένη Διοίκηση/
Περιφερειακή ενότητα
(Π.Ε.)
Μακεδονίας-Θράκης
Π.Ε. Ξάνθης
Π.Ε. Σερρών
Π.Ε. Ημαθίας
Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας
Π.Ε. Τρικάλων
Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου
Π.Ε. Ηλείας
Γενικό Σύνολο

Αριθμός εμβολίων

16.680
54.399
95.330

Αποκεντρωμένη Διοίκηση/
Περιφερειακή ενότητα
(Π.Ε.)
Δυτικής Μακεδονίας
Κοζάνης
Φλώρινας
Καστοριάς

Αριθμός εμβολίων

87.231
2.974
5.772

Αιγαίου
38.849

Π.Ε. Λέσβου

35.763

Κρήτης
10.197
408.351

Π.Ε. Χανίων

61.157

Σύμφωνα με τα πειραματικά μας δεδομένα και τη σχετική μελέτη, η ιδανικότερη περίοδος
τοποθέτησης των μυκητικών εμβολίων είναι από την 1η Μαίου έως τη 15η Ιουλίου. Αυτή είναι η
περίοδος ταχύτερης ανάπτυξης των ελκών που εξασφαλίζει και την ταχύτερη αναστόμωση των
υποπαθογόνων στελεχών (εμβολίων) με τον παθογόνο μύκητα στη διάρκεια της αυξητικής περιόδου.
Δυστυχώς όπως και κατά το 2014 και λόγω των διοικητικών διαδικασιών η τοποθέτηση των εμβολίων
για το 2015 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Σε όλες τις Π.Ε. η τοποθέτηση παρατάθηκε
μέχρι 15 Οκτωβρίου ενώ για την Π.Ε. Χανίων και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών παρατάθηκε μέχρι τις
31 Οκτωβρίου. Αποτέλεσμα της καθυστέρησης είναι η μη διασπορά των υποπαθογόνων στελεχών κατά
το 2015 παρά μόνον η εγκατάστασή τους στα ασθενή δένδρα. Η διασπορά τους θα αρχίσει από τον
Απρίλιο 2016 όταν θα επικρατήσουν ευνοϊκές θερμοκρασίες.
Η τοποθέτηση των μυκητικών εμβολίων στο πεδίο παρακολουθείται και ελέγχεται από τις
αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων των
Συμβάσεων.
Το Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας & Μυκητολογίας προγραμματίζει να ελέγξει την
εγκατάσταση των υποπαθογόνων στελεχών με δειγματοληψίες που θα πραγματοποιήσει κατά την
περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015 στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι εμβολιασμοί.
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο το Έργο σχεδιάζεται να περατωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2015.

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015»
Έκθεση Προόδου Διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015
Το Έργο εκτελείται με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ και υλοποιείται από
τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες δέκα (10) Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας. Η αναγκαία ποσότητα μυκητικής
πάστας (εμβολίου) με συμβατά υποπαθογόνα στελέχη του μύκητα Cryphonectria parasitica για κάθε
Π.Ε. παρασκευάζεται από το Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας και Μυκητολογίας του Ινστιτούτου
Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την προγραμματική Σύμβαση που
υπεγράφη μεταξύ του ΕΛΓΟ και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν από το Τμήμα Δασικών Ερευνών της Γενικής
Διεύθυνσης Δασών σε συνεργασία με το ΙΔΕ και απεστάλησαν σε όλες τις εμπλεκόμενες Περιφερειακές
Δασικές Υπηρεσίες. Αυτές με τη σειρά τους διενήργησαν Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς για την ανάδειξη
των εργοληπτών οι οποίοι επιφορτίζονται με την τοποθέτηση της μυκητικής πάστας (εμβολίων) στο
πεδίο.
Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο που υπέβαλε το ΙΔΕ, το Έργο υλοποιείται σε δύο Φάσεις ως εξής:
Φάση Ι: Αυτή περιλαμβάνει αρχικά την ταυτοποίηση της συμβατότητας υποπαθογόνου και παθογόνου
στελέχους του μύκητα ανά περιοχή εφαρμογής ώστε η παρασκευή των εμβολίων να γίνεται
εξατομικευμένα σύμφωνα με τους τύπους που εμφανίζονται σε κάθε περιοχή και στη συνέχεια την
παρασκευή και προμήθεια δέκα (10) Π.Ε. της χώρας (υπαγόμενων σε έξι (6) Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις) με τον αναγκαίο αριθμό μυκητικών εμβολίων για την εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης
του έλκους της καστανιάς και
Φάση ΙΙ: Περιλαμβάνει τον έλεγχο της εγκατάστασης των υποπαθογόνων στελεχών του μύκητα
Cryphonectria parasitica στις περιοχές όπου έγινε η εισαγωγή τους καθώς και τη διασποράς τους από τα
εμβολιασθέντα στα μη εμβολιασθέντα ασθενή δένδρα.
Η παράταση τοποθέτησης των μυκητικών εμβολίων μέχρι 31 Οκτωβρίου για την Π.Ε. Χανίων
και μέχρι 15 Οκτωβρίου για τις υπόλοιπες Π.Ε. είχε ως αποτέλεσμα την αξιολόγηση του έργου κατά το
μήνα Δεκέμβριο. Για την αξιολόγηση του Έργου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε όλες τις Π.Ε.
στις οποίες εφαρμόσθηκε η βιολογική καταπολέμηση (Παραδοτέο Φάσης ΙΙ) και τα αποτελέσματα
παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Από τα αποτελέσματα συμπεραίνεται πως σε όλες τις περιοχές εφαρμογής του Έργου
ικανοποιητικό ποσοστό εμβολίων εγκαταστάθηκε με επιτυχία αν και υπήρξε σημαντική διακύμανση στα
ποσοστά επιτυχούς εγκατάστασης μεταξύ Π.Ε. Όσον αφορά στη διασπορά των υποπαθογόνων στελεχών
σε μη εμβολιασμένα δέντρα πιστεύεται πως θα αρχίσει από τον Απρίλιο 2016 όταν και θα επικρατήσουν
ευνοϊκές θερμοκρασίες.
Επιθυμητό είναι το 2016 που θα το τρίτο και τελευταίο έτος εφαρμογής του Έργου, η όλη
διαδικασία προετοιμασίας, παρασκευής και προμήθειας των εμβολίων καθώς και η τοποθέτησή τους να
γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Μελέτη, με στενή παρακολούθηση από τις
αναθέτουσες Υπηρεσίες και με την επιστημονική καθοδήγηση του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών.
Το Έργο και σε πλήρη συμφωνία με το Τεχνικό δελτίο περατώθηκε την 31 η Δεκεμβρίου 2015 και
δεν υπάρχουν επιστημονικές και οικονομικές εκκρεμότητες. Ωστόσο, δεν έχει καταβληθεί ακόμη η
χρηματοδότηση από το φορέα και η πληρωμή του συνόλου των δαπανών πραγματοποιήθηκε με δάνειο
που δόθηκε από το Ινστιτούτο.

Πίνακας. Αποτελέσματα ελέγχου εγκατάστασης παθογόνων στελεχών στις Π.Ε. εφαρμογής
του έργου
Αποκεντρωμένη Διοίκηση/
Περιφερειακή ενότητα (Π.Ε.)
Μακεδονίας-Θράκης
Π.Ε. Ξάνθης
Π.Ε. Σερρών
Π.Ε. Ημαθίας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Π.Ε. Τρικάλων
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου
Π.Ε. Ηλείας
Δυτικής Μακεδονίας
Π.Ε. Κοζάνης
Π.Ε. Φλώρινας
Π.Ε. Καστοριάς
Αιγαίου
Π.Ε. Λέσβου
Κρήτης
Π.Ε. Χανίων
Γενικό Σύνολο

Αριθμός
εμβολίων

Ποσοστό
υπομολυσματικότητας (%)

16.680
54.399
95.330

75,0
52,0
62,3

38.849

66,7

10.197

41,0

87.231
2.974
5.772

82,5
83,8
-

35.763

73,2

61.157
408.351

75,0

