Δελτίο Τύπου
Την Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00π.μ έως 13:00μ.μ, στο Μεσογειακό
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια
συνάντηση

εμπλεκόμενων/ενδιαφερόμενων

φορέων

στο

έργο

«Διερεύνηση

δυνατοτήτων διατήρησης του ιδιόρρυθμου γενετικού υλικού καστανιάς του Ν. Χανίων
μέσω της προστασίας γενοτύπων των εντοπίων ποικιλιών και της ενίσχυσης της
εμπορευσιμότητας του κάστανου. Πιλοτική εφαρμογή».
Το έργο που υλοποιείται από το ΜΑΙΧ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών
Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, είναι διάρκειας τεσσάρων
επανεντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2016 και
χρηματοδοτείται για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο/Πρόγραμμα Προστασία
και

Αναβάθμιση

Δασών

2016.Δικαιούχος

του

έργου

είναι

η

Διεύθυνση

Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Η καλλιέργεια του κάστανου αποτελεί μια από τις πλέον παραδοσιακές αλλά και
ιδιαίτερα ελκυστικές δεντροκαλλιέργειες της Κρήτης και ιδιαίτερα της νοτιοδυτικής
ορεινής ενδοχώρας του Ν. Χανίων. Τα τελευταία χρόνια αφενός μεν η ασθένεια του
έλκους της καστανιάς, η έλλειψη εντόπιου φυτευτικού υλικού, οι αδυναμία
μεταποίησης και πιστοποίησης των μοναδικών ποικιλιών που φύονται στην περιοχή
και αφετέρου η αυξανόμενη ζήτηση οδήγησαν στην αναγκαιότητα ανάληψης
συντονισμένων δράσεων, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο έργο.
Φιλοδοξία του έργου αυτού είναι η διαφύλαξη των καστανεώνων των ορεινών και
ημιορεινών περιοχών του Νομού Χανίων μέσω της προστασίας τους από διάφορους
φυτοπαθολογικούς

παράγοντες

που

συνδέονται

κυρίως

με

την

εισαγωγή

πολλαπλασιαστικού υλικού, η περιφρούρηση των εντόπιων πολύτιμων ποικιλιών από
τον κίνδυνο γενετικής διάβρωσης και ο καθορισμός των βασικών αρχών διαχείρισης
των καστανεώνων. Τέλος, προβλέπεται μια σειρά ενεργειών για την αποτύπωση και
ανάδειξη της οικονομικής και κοινωνικής σημασίας της συγκεκριμένης ιδιαίτερα
δυναμικής για την ορεινή ενδοχώρα καλλιέργειας αλλά και για την πιστοποίηση και
προώθηση ενός τελικού προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία της
Ένωσης Κασταντοπαραγωγών του Ν Χανίων αλλά και των Δήμων στα όρια των
οποίων φύεται η Καστανιά και συγκεκριμένα του Δ. Πλατανιά, Κισσάμου και
Καντάνου-Σελίνου, οι οποίοι έχουν προσκληθεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Επιπλέον στο έργο αλλά και στη συγκεκριμένη συνάντηση θα συμμετάσχει ο Δρ
Στέφανος Διαμαντής, Τακτ. Ερευνητής του Ελληνικού Οργανισμού "ΔΗΜΗΤΡΑ",
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, με εκτενή εμπειρία στην καλλιέργεια
της καστανιάς και ιδιαίτερα στην καταπολέμηση των ασθενειών της.

