
Παιηά θαη κέα εκημμμιμγηθά πνμβιήμαηα 
ζηεκ πενημπή ηεξ Δνάμαξ - ε 

ιομάκηνηα (Lymantria dispar) ζηα 
πμονκάνηα θαη ε ζθήθα (Dryocosmus 

kuriphilus) ηεξ θαζηακηάξ» 

Δεμήηνημξ Ν. Αβηδήξ 

ΓΛΓΟ – Δήμεηνα 
Ικζηηημφημ Δαζηθχκ Γνεοκχκ 



Γπηβιαβήξ μνγακηζμόξ 
• Έπεη μηα γεκηά ημ πνυκμ 

 

 

 

 

 

 

• Έπεη πενηζζυηενμοξ απυ 450 
λεκηζηέξ δειαδή ηνέθεηαη με 
ημοιάπηζημκ 450 είδε πιαηφθοιιςκ 
(θαη υπη μυκμ) δέκηνςκ θαη ζάμκςκ 



Τη πνμζβάιιεη…?  
• Acer sp.  
• Acacia sp.  
• Alnus sp.  
• Betula sp.  
• Carpinus sp.  
• Castanea sp.  
• Cedrus sp.  
• Corylus sp.  
• Cotinus sp.  
• Crataegus sp.  
• Eucalyptus sp.  
• Fagus sp.  
• Juglans sp.  

• Larix sp.  
• Liquidambar sp.  
• Litchi sp.  
• Lithocarpus sp.  
• Malus sp.  
• Ostrya sp.  
• Picea sp.  
• Pinus sp.  
• Platanus sp.  
• Populus sp.  
• Prunus sp.  
• Quercus sp.  
• Rhus sp.  

• Robinia sp.  
• Rosa sp.  
• Salix sp.  
• Sorbus sp.  
• Tilia sp.  
• Ulmus sp.  
• Vaccinium sp.  
 



Πμο οπάνπεη…? 



Βημιμγηθόξ θύθιμξ  
Ιακ Φεβ Μαν Απν Μαη Ιμο Ιμο Αογ Σεπ Οθη Νμε Δεθ 



Σομπηώμαηα  
• Φάγςμα θφιιςκ πμο θηάκεη αθυμε θαη ημ 70-80%!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Οη πιεζοζμηαθέξ ελάνζεηξ εμθακίδμκηαη θάζε 5-10 πνυκηα, θάηη 
πμο υμςξ ιυγς θιημαηηθήξ αιιαγήξ απμθηά ζηεκυηενμ εφνμξ.   



Τμ πνόβιεμα 

Μείςζε ηεξ αφλεζεξ δέκηνςκ 

Γλαζζέκηζε δέκηνςκ – αφλεζε θηκδφκμο πνμζβμιήξ 
απυ δεοηενμγεκή έκημμα. 

Μείςζε ηεξ παναγςγήξ βμζθήζημεξ φιεξ (έςξ θαη 
70-80%) - άμεζμξ ακηαγςκηζμυξ με βυζθμκηα δχα.  

Υγεημκμμηθή ζεμαζία γηα άκζνςπμ θαη δχα.  

 

 

 



Πενημπέξ ελάνζεωκ ημ 2016 

…θαζχξ θαη ζε 
ανθεηέξ αθυμε? 



Τη μπμνεί κα γίκεη? 

Καηαγναθή ηςκ πενημπχκ πμο πιήηημκηαη ακά έημξ απυ ημ έκημμμ ζε 
εζκηθυ επίπεδμ.  

Δεμημονγία εκυξ δηθηφμο θενμμμκηθχκ παγίδςκ γηα μυκημμ έιεγπμ ημο 
πιεζοζμμφ χζηε κα οπάνπεη ε δοκαηυηεηα πνυβιερεξ ηςκ μειιμκηηθχκ 
πιεζοζμηαθχκ ελάνζεςκ.  

Σοκενγαζία ΔΑΟΚ – Δαζανπείςκ – Γνεοκεηηθχκ Κέκηνςκ γηα ηεκ 
παναθμιμφζεζε ηεξ πμνείαξ ηςκ πιεζοζμχκ 

Έγθαηνε θαηαπμιέμεζε (ζηάδημ πνμκφμθεξ) θαη υπη εθ ηςκ οζηένςκ 
πνμζπάζεηα ακηημεηχπηζεξ! 



Τη μπμνεί κα γίκεη? 

Καηαγναθή ηςκ πενημπχκ πμο πιήηημκηαη ακά έημξ απυ ημ έκημμμ ζε 
εζκηθυ επίπεδμ.  X 
Δεμημονγία εκυξ δηθηφμο θενμμμκηθχκ παγίδςκ γηα μυκημμ έιεγπμ ημο 
πιεζοζμμφ χζηε κα οπάνπεη ε δοκαηυηεηα πνυβιερεξ ηςκ μειιμκηηθχκ 
πιεζοζμηαθχκ ελάνζεςκ.  X 
Σοκενγαζία ΔΑΟΚ – Δαζανπείςκ – Γνεοκεηηθχκ Κέκηνςκ γηα ηεκ 
παναθμιμφζεζε ηεξ πμνείαξ ηςκ πιεζοζμχκ V 
Έγθαηνε θαηαπμιέμεζε (ζηάδημ πνμκφμθεξ) θαη υπη εθ ηςκ οζηένςκ 
πνμζπάζεηα ακηημεηχπηζεξ! Φ 



Γπηβιαβήξ μνγακηζμόξ 
• Έπεη μηα γεκηά ημ πνυκμ 

 

 

• Ακαπανάγεηαη πανζεκμγεκεηηθά 

 

• Οη πνμκφμθεξ ημο εκηυμμο πνμθαιμφκ ηε 
δεμημονγία θεθίδςκ ζηα δέκδνα θαζηακηάξ 



Τη πνμζβάιιεη…?  

• Castanea crenata (Ιαπςκηθή θαζηακηά) 
• C. dentata (Αμενηθακηθή θαζηακηά) 
• C. mollissima (Κηκέδηθε θαζηακηά) 
• C. sativa (Γονςπασθή θαζηακηά) θαη υια ηα οβνίδηα 

ημοξ 
• Δεκ έπεη παναηενεζεί ζηα άγνηα είδε ηεξ Β. Αμενηθήξ 

C. pumila θαη C. alnifolia, ηα μπμία ζοπκά 
παναηενμφκηαη θμκηά ζε πνμζβεβιεμέκεξ πενημπέξ. 



…πριν το 2002… …2002… …μετά το 2002… 

Πωξ ήνζε…? 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RutS6grpf7pgUM&tbnid=Ly0BtOiP1uQR8M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.limonova.com%2Fwww%2Fpictures%2F940-global-maps.html&ei=Hz40UdiKGIWitAbuw4GQCA&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNFP5dgfvG4bnpmTpiuNJc_IdLzxZA&ust=1362464625691272
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=M_OhmIU1K5w9wM&tbnid=csKjK_Wh8efUrM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.youreuropemap.com%2F&ei=lD40UeDAM8XYtAbhgYHgAQ&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNESGuDyXEWXUfjVyC1qBzSCeoFXjw&ust=1362464760813261


14 

Βημιμγηθόξ θύθιμξ  

Ιακ Φεβ Μαν Απν Μαη Ιμο Ιμο Αογ Σεπ Οθη Νμε Δεθ 



Σομπηώμαηα  
• Οη πνχημεξ πνμκφμθεξ δηαπεημάδμοκ μέζα ζε μθζαιμμφξ ηεξ 

θαζηακηάξ.  
 
 
 
 
 
 
 

• Καηά ηε δηάνθεηα ημο ακμίγμαημξ ηςκ μθζαιμχκ ηεκ άκμηλε ηα 
αθμαία ελένπμκηαη πνμθεημέκμο κα πνμθαιέζμοκ ημ ζπεμαηηζμυ 
θεθίδαξ δηαμέηνμο απυ  5–20 mm ζε κεφνα θφιιςκ αιιά θαη ζε 
κεανμφξ βιαζημφξ.  



• Όια ηα αθμαία είκαη ζειοθά (ανζεκηθά αθμαία δεκ έπμοκ πμηέ 
ζοιιεπζεί) 

• Κάζε εκήιηθμ ζειοθυ μπμνεί κα αθήζεη πενηζζυηενα απυ 100 
ςά ζε μμάδεξ ηςκ 3-5 ςχκ ζε θεθίδεξ.  

•Ο θφθιμξ δςήξ ημο ζειοθμφ είκαη ζπεηηθά ζφκημμμξ (πενίπμο 5-10 εμένεξ) 
•Η πενίμδμξ εθθυιαρεξ ηςκ ςχκ είκαη 30-40 εμένεξ  
•Η ακάπηολε ηεξ πνμκφμθεξ πνμπςνάεη με πμιφ ανγμφξ νοζμμφξ ηεκ πενίμδμ ημο 
θζηκμπχνμο θαη ημο πεημχκα  

Σομπηώμαηα  



Σομπηώμαηα  
Οη θεθίδεξ έπμοκ πνχμα πνάζηκμ 
ή ακμηπηυπνςμμ θυθθηκμ θαη 
ζοκήζςξ εμθακίδμκηαη ζηα μέζα 
Απνηιίμο ζε κεανμφξ βιαζημφξ. 

Γμθακίδμκηαη πςνηζηά ή θαηά μμάδεξ - 
ακαπηφζζμκηαη ζε κεανά θιαδηά ζημοξ 
μίζπμοξ ή ζημ θεκηνηθυ κεφνμ ηςκ 
θφιιςκ 

Πενηιαμβάκμοκ μένε απυ 
κεανά θφιια, βιαζημφξ 
θαη μίζπμοξ.  



Σομπηώμαηα  



Σομπηώμαηα  

Τα ςά ή μη πνχημο ζηαδίμο πνμκφμθεξ ζημ εζςηενηθυ ηςκ θεθίδςκ 
είκαη αδφκαημκ κα εκημπηζζμφκ με γομκυ μθζαιμυ 

Οη θεθίδεξ είκαη εφθμιμ κα εκημπηζζμφκ!!!!!! 

Μεηά ηε έλμδμ μη θεθίδεξ λεναίκμκηαη θαη λοιμπμημφκηαη, υπμο θαη 
παναμέκμοκ ζημ δέκηνμ έςξ θαη δφμ πνυκηα 



Τμ πνόβιεμα 
Μείςζε ηεξ αφλεζεξ 

Μείςζε ηεξ παναγςγήξ (έςξ θαη 
80-90%) 

Θεηηθή ζοζπέηηζε με ημκ μφθεηα 
Cryphonectria parasitica 
(είζμδμξ απυ ηηξ θεθίδεξ) 
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Dryocosmus kuriphilus 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fuICNETIhyi-NM&tbnid=ToqL2VJu0U5HcM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.laprovinciadivarese.it%2Fstories%2FCronaca%2F269038%2F&ei=NDs0UfSaA9HotQaLoIGYCA&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNHyfFFHs0HV9F5EDIn2uCdppirlOQ&ust=1362463924401902
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ojR2ccQtuomr4M&tbnid=O3s2QVON-rOlBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ADryocosmus_kuriphilus.jpg&ei=mTs0Ua-lIMKKtAa_n4DwDA&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNFh9_Y43ov4phEnowo5RET-_LA09A&ust=1362464007800924
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RM-272siQ6HboM&tbnid=lzFoIY4GgvLy5M:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.actaplantarum.org%2Ffloraitaliae%2Fviewtopic.php%3Ft%3D21968&ei=hzs0UcbjIonWtAbO-ICYAQ&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNFh9_Y43ov4phEnowo5RET-_LA09A&ust=1362464007800924
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5JnqKb24G4WpjM&tbnid=bi-5OEeaO9OqXM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.sisef.it%2Fiforest%2Fcontents%2F%3Fid%3Difor0598-008&ei=hzs0UcbjIonWtAbO-ICYAQ&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNFh9_Y43ov4phEnowo5RET-_LA09A&ust=1362464007800924
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zkhQcss5klfGVM&tbnid=x29ikqniVYBYnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.forestryimages.org%2Fbrowse%2Fdetail.cfm%3Fimgnum%3D5454367&ei=fTw0UbGSCsTPsgbzy4GgCQ&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNH94h0fKnYbrFdZ6gMew9XmmukFDg&ust=1362464237522204
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zkhQcss5klfGVM&tbnid=x29ikqniVYBYnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.forestryimages.org%2Fbrowse%2Fdetail.cfm%3Fimgnum%3D5454367&ei=fTw0UbGSCsTPsgbzy4GgCQ&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNH94h0fKnYbrFdZ6gMew9XmmukFDg&ust=1362464237522204


Τνόπμξ μεηαθμνάξ   
Ακ θαη έπεη δοκαηυηεηα ελάπιςζεξ (πενίπμο 8πιμ ακά έημξ), μ  
βαζηθυξ ηνυπμξ ελάπιςζεξ ημο είκαη ε μεηαθίκεζε  
πνμζβεβιεμέκςκ : 
 
• Κιαδηώκ 
• Βιαζηώκ 
• Οθζαιμώκ 
 
απυ πχνεξ υπμο έπεη παναηενεζεί ε φπανλε ημο… 

Νεανώκ θοηώκ 

Ιηαιία 

Γενμακία 

Γαιιία 

Οογγανία 

Κνμαηία 

Τζεπία 

Γιβεηία 

Βμζκία 



Σηεκ Γιιάδα 
Μέπνη ημ 2014 οπάγμκηακ ζημοξ μνγακηζμμφξ γηα ημοξ 

μπμίμοξ εθηειμφκηακ θοημτγεημκμμηθμί έιεγπμη θαη 
πνμβιέπμκηακ μέηνα δηαπείνηζεξ ημο ζε πενίπηβζε 
εηζυδμο (2006/464/ΓΚ) 

Τμ 2014, ιυγς ηεξ εθηεηαμέκεξ ελάπιςζεξ ημο ζηεκ 
Γονχπε, θαηανγείηαη ε πνμεγμφμεκε απυθαζε ημο ΓΚ 
(2014/690/ΓΚ) θαη γηα ημ έκημμμ δεκ ηζπφμοκ πιέμκ 
μη έιεγπμη 

υμςξ 
Τμ 2014 εμθακίδεηαη γηα πνχηε θμνά ζηεκ Γιιάδα!!!!! 

(πενημπή Μειηάξ – Νμμυξ Πηενίαξ) 

 

 



Σηεκ Γιιάδα 
Απυ ημ 2014 μέπνη ζήμενα ηειηθά εκημπίζηεθε αθυμε 

ζε  
Λαγθαδά Θεζζαιμκίθεξ 

Ανκαία Φαιθηδηθήξ 

Σθμηίκα Πηενίαξ 

Βειβεκδυξ Κμδάκεξ 

Ανγφνηα Φζηχηηδαξ 

Κνίθειμ Γονοηακίαξ 

Δμλάημ Δνάμαξ 

Α. Τνφθςκαξ Δνάμαξ 

Καηαθφγημ Παγγαίμο 

 

 

 

 

 
 

 

 



Καη ηώνα ηη…? 
Σοκενγαζία Ικζηηημφημο Δαζηθχκ Γνεοκχκ 
(Θεζζαιμκίθε) με Μπεκάθεημ Φοημπαζμιμγηθυ 
Ικζηηημφημ (Αζήκα) γηα ημ ζπεδηαζμυ ηεξ μεζυδμο 
θαηαπμιέμεζεξ.  

1. Γκεμένωζε 



2. Σπεδηαζμόξ 

Πνυγναμμα θαηαπμιέμεζεξ με ηεκ εηζαγςγή θαη 
απειεοζένςζε εκυξ θοζηθμφ επζνμφ ημο εκηυμμο 
(Torymus sinensis) ζηηξ πενημπέξ πμο εκημπίζηεθε ημ 
Dryocosmus kuriphilus.  

 

 

 

 

 

 

Τα πεμηθά εκημμμθηυκα δεκ έπμοκ απμηέιεζμα!!! 



Ιακ Φεβ Μαν Απν Μαη Ιμο Ιμο Αογ Σεπ Οθη Νμε Δεθ 

Α

π

ό
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σ

η

 

ω
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ν

 

Πνμκφμθε 

Νφμθε 

Αθμαίμ 



Πανυμμηα πνμγνάμμαηα έπμοκ εθανμμζηεί ζε ανθεηέξ 
πχνεξ ήδε…θαη ηα απμηειέζμαηα είκαη ελαηνεηηθά 
ειπηδμθυνα… 
Ιηαιία -  παναζηηηζμυξ 85-90% 

Γαιιία – παναζηηηζμυξ 80% (πανά ηεκ εηζαγςγή ιίγςκ 
αηυμςκ) 

Κνμαηία – παναζηηηζμυξ 75% (μεηά απυ ηεκ 1ε πνμκηά) 

Οογγανία – παναζηηηζμυξ 75% (μεηά απυ ηεκ 1ε πνμκηά) 

Σιμβεκία - παναζηηηζμυξ 75% (μεηά απυ ηεκ 1ε πνμκηά) 

 



3. Υιμπμίεζε 
Ακανηήζεηξ ζε εθεμενίδεξ 
θαη πενημδηθά εονείαξ 
θοθιμθμνίαξ – θμηκμπμίεζε 
πνμβιήμαημξ. 

Αηηήμαηα ζπεηηθχκ ζςμαηείςκ / ημπηθχκ 
μνγακχζεςκ γηα εηζαγςγή ημο παναζηημεηδμφξ, 
οπυ ηεκ επίβιερε ηςκ ανμυδηςκ ενγαζηενίςκ.  

Τμ πνυγναμμα έπεη οπμβιεζεί ήδε θαη ακαμέκεηαη 
ε έγθνηζε ημο, ζε ζοκενγαζία με ΥΠΓΚΑ θαη 

ΥΠΑΑΤ.  

Γκεμένςζε θαη πανημγνάθεζε 
ηεξ ελάπιςζε ημο εκηυμμο 
ζηεκ Γιιάδα.  
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Dryocosmus kuriphilus: θαη ηώνα ηη γίκεηαη…? 

 
Πνμζμπή θαηά ηεκ 
εηζαγςγή θοηηθμφ 
οιηθμφ. 

 
Πνμηίμεζε 
ημπηθχκ πμηθηιηχκ 
γηα επηιμγή 
θοηηθμφ οιηθμφ. 

 
Ίδνοζε θοηςνίςκ 
με ημπηθέξ 
πμηθηιίεξ. 

 
Έιεγπμξ θοηχκ 
γηα έγθαηνμ 
εκημπηζμυ 
ζομπηςμάηςκ 

 
Γκεμένωζε ανμυδηςκ 
ενγαζηενίςκ (ΙΔΓ – Μπεκάθεημ) 
γηα φπμπηα ζομπηχμαηα 



Γοπανηζηχ πμιφ γηα ηεκ 
πνμζμπή ζαξ… 

Γοπανηζηίεξ 
Μηπαειάθε Ακηχκε 
Παπαπνήζημ Δεμήηνε 
Σηεθακάημ Αιέθμ 
Σίμμγιμο Κςκζηακηίκμ 
Melika George 
Μέμηζα Γηχνγμ 
Δηεφζοκζε Δαζχκ Λάνηζαξ 
Δηεφζοκζε Δαζχκ Δνάμαξ 


