Δελτίο Τφπου
Την Τετάρτη 24 Μαΐου, 2017 και ώρα 12:00 μ. κα πραγματοποιθκεί ενθμερωτικι ςυηιτθςθ
ςτο πλαίςιο του ζργου «Διερεφνηςη δυνατοτήτων διατήρηςησ του ιδιόρρυθμου γενετικοφ
υλικοφ καςτανιάσ του Ν. Χανίων μζςω τησ προςταςίασ γενοτφπων των εντόπιων
ποικιλιών και τησ ενίςχυςησ τησ εμπορευςιμότητασ του κάςτανου. Πιλοτική εφαρμογή».
Η εκδιλωςθ κα διεξαχκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αγροτικοφ – Ελαιοκομικοφ
Καςτανοπαραγωγικοφ υνεταιριςμοφ Π. Ρουμάτων «ΓΗ», ςτα Π. Ροφματα του Δ Πλατανιά,
ενϊ κα προθγθκεί ςφντομθ επίςκεψθ ςτθ Μονάδα Διατιρθςθσ Πολλαπλαςιαςτικοφ Τλικοφ
που ζχει ιδθ εγκαταςτακεί ςε αγροτεμάχιο που βρίςκεται ςτα όρια του οικιςμοφ.

Σο ςυγκεκριμζνο ζργο διάρκειασ τεςςάρων ετϊν, ζχει ανατεκεί ςτο Μεςογειακό
Αγρονομικό Ινςτιτοφτο Χανίων (ΜΑΙΧ) με ςυνεργαηόμενο φορζα τθ Διεφκυνςθ Δαςϊν
Χανίων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, δικαιοφχο τθ Γεν. Δ/νςθ Ανάπτυξθσ και
Προςταςίασ Δαςϊν & Αγροπεριβάλλοντοσ του Τπ. Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΤΠΕΝ) και
χρθματοδότθςθ από το πρόγραμμα «Προςταςία και Αναβάκμιςθ Δαςϊν 2016» του
Πράςινου Σαμείου.

Τλοποιείται δε ςε ςυνεργαςία με τουσ καςτανοπαραγωγικοφσ διμουσ του Ν Χανίων και
ςυγκεκριμζνα τουσ Δ. Πλατανιά, Δ. Καντάνου-ελίνου και Δ. Κιςςάμου κακϊσ και με τον
υνεταιριςμό Καςτανοπαραγωγϊν. κοπόσ του είναι θ διαφφλαξθ των καςτανεϊνων των

ορεινϊν και θμιορεινϊν περιοχϊν του Ν. Χανίων, θ προςταςία των εντόπιων πολφτιμων
ποικιλιϊν, θ διατφπωςθ βαςικϊν αρχϊν διαχείριςθσ τουσ, και τζλοσ θ ανάδειξθ και
προϊκθςθ του τελικοφ προϊόντοσ.
Η ενθμερωτικι ςυηιτθςθ διοργανϊνεται ςτο πλαίςιο τθσ υπθρεςιακισ επίςκεψθσ τθσ
Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ και Προςταςίασ Δαςϊν &
Αγροπεριβάλλοντοσ του ΤΠΕΝ, ενϊ πρόκειται για τθν πρϊτθ μιασ ςειράσ εκδθλϊςεων που
κα πραγματοποιθκοφν ςε όλουσ τουσ καςτανοπαραγωγικοφσ διμουσ του νομοφ.
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Παρακολοφκθςθσ, κα ενθμερωκεί από τθν ερευνθτικι ομάδα για τθν πρόοδο εργαςιϊν και
του πιλοτικοφ ζργου «Μακροχρόνια παρακολοφθηςη αυτοφυών αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών ςτο Νομό Χανίων και αξιολόγηςη των φυςικών πληθυςμών
τουσ», το οποίο επίςθσ υλοποιείται από το ΜΑΙΧ ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Δαςϊν Χανίων
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ, με Δικαιοφχο το ΤΠΕΝ και χρθματοδότθςθ από το
Πράςινο Σαμείο.

