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Εισαγωγή  

H τέχνη της εκτροφής του µεταξοσκώληκα και της παραγωγής µεταξιού είναι 

γνωστή εδώ και περισσότερο από 4000 χρόνια. Από το 3.000 π. Χ. έως και τον 5ο 

αιώνα µ. Χ. η µεγάλη αυτοκρατορία της Κίνας ήταν ο µοναδικός παραγωγός 

καλλιεργηµένου και επεξεργασµένου µεταξιού σε όλο τον κόσµο. Πατρίδα του 

µεταξιού θεωρείται η Κίνα, παρόλο που σηµαντικές ποσότητες παράγονται και στην 

Ιαπωνία, στην Κορέα και την Ινδοκίνα.  

Στην Ευρώπη εισήχθηκε για πρώτη φορά στο Βυζάντιο στα χρόνια της 

βασιλείας του Ιουστινιανού, όπου δύο καλόγεροι, γυρνώντας από µια ιεραποστολική 

περιοδεία στην Κίνα το 554 µ.Χ., έφεραν µαζί τους κουκούλια µέταξας κρυµµένα στα 

ραβδιά τους, γιατί απαγορευόταν η εξαγωγή τους. 

Η Ελλάδα έχει µακρά ιστορία στον τοµέα της Σηροτροφίας και 

µεταξοϋφαντουργίας, οι τοµείς αυτοί υπήρξαν ανέκαθεν πηγή πλούτου και 

πολιτισµού για όλες τις περιοχές της χώρας. Το µετάξι, ως ύφασµα, ήταν γνωστό 

στους αρχαίους Έλληνες από τον 4ο αι. π.Χ. χάρη στις εκστρατείες του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. Τον 6ο αι. µ.Χ. το µυστικό της εκτροφής διαρρέει στο Βυζάντιο, κι από 

κει το µετάξι και η επεξεργασία του διαδίδονται στη ∆ύση. Τον 16ο - 19ο αιώνα 

ευνοείται η καλλιέργεια της µουριάς κι έτσι η σηροτροφία αναπτύσσεται από τον από 

τη Λακωνία ως τη Θράκη τροφοδοτώντας τόσο την τοπική όσο και την Ευρωπαϊκή 

µεταξουργία (Γαλλίας, Ιταλίας κυρίως) µε κουκούλια και µεταξόνηµα, µε ιδιαίτερη 

άνθηση από το 1920 µέχρι τον πόλεµο του 1940. 
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1. Υφιστάµενη κατάσταση του τοµέα της σηροτροφίας σε Παγκόσµιο, 

Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο 

Η ετήσια παγκόσµια παραγωγή µεταξιού ανέρχεται περίπου σε 90.000 τόνους, 

εκ των οποίων η µεγαλύτερη ποσότητα παράγεται στην Κίνα.  

Σε ότι αφορά την παραγωγή χλωρών κουκουλιών και ακατέργαστου µεταξιού, 

διαθέσιµα στοιχεία υπάρχουν για την εξαετία 2000 - 2005. Στον πίνακα 1 που 

ακολουθεί οι παραγόµενες ποσότητες είναι σε χιλιάδες τόνους. 

Προϊόν 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Χλωρά 
κουκούλια 609.255 681.262 736.370 634.661 686.561 721.085 

Ακατέργαστο 
µετάξι 80.247 80.774 87.853 104.856 102.818 105.115 

Πίνακας 1: Παγκόσµια παραγωγή χλωρών κουκουλιών και ακατέργαστου µεταξιού 

σε χιλιάδες τόνους για την εξαετία 2000-2005 (πηγή ∆ιεθνής Επιτροπή Συνεργασίας). 

Στον πίνακα 2 που ακολουθεί φαίνεται η παραγωγή χλωρών κουκουλιών και 

ακατέργαστου µεταξιού των 6 µεγαλύτερων παραγωγών χωρών του κόσµου σε 

χιλιάδες τόνους. 

Έτη 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
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Κίνα 455 60 513 58,6 560 64 480 84,6 547 85 584 87,8 

Ινδία 126 15,2 126 15,9 140 17,4 130 16,4 120 14,6 126 15,4 

Βραζιλία 8,5 1,4 10 1,5 10 1,6 10 1,5 8 1,5 7,1 1,3 

Ταϋλάνδη 2,3 1,4 3,5 1,5 10 1,5 11 1,5 11 1,4 - - 

Βιετνάµ 10 1 22 2 21 - - - - - - - 

Ιράν 5,6 0,9 5 0,8 3,5 0,6 3,2 0,5 - - 2,5 0,4 

Πίνακας 2: Παραγωγή χλωρών κουκουλιών και ακατέργαστου µεταξιού σε χιλιάδες 

τόνους των πέντε µαγαλύτερων παραγωγών χωρών του κόσµου για την εξαετία 

2000-2005 (πηγή ∆ιεθνής Επιτροπή Συνεργασίας). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) είναι ελλειµµατική σε ακατέργαστη µέταξα, 

εισάγοντας τις µεγαλύτερες ποσότητες από Κίνα και Ινδία.  

Η παραγωγή χλωρών κουκουλιών περιορίζεται σε Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία 

και η πορεία είναι έντονα πτωτική τα τελευταία χρόνια. Η πτώση θα ήταν 

µεγαλύτερη, µέχρις εξαφάνισης της δραστηριότητας αυτής από την Ευρώπη, αν δεν 
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υπήρχε η οικονοµική ενίσχυση ανά κουτί µεταξόσπορου που θέσπισε η Κοινότητα µε 

τον Καν(ΕΚ) 845/72. 

Σύµφωνα µε το σκεπτικό της Ε.Ε. κατά την έκδοση των Κοινοτικών Κανονισµών 

για τη στήριξη της σηροτροφίας, η εκτροφή µεταξοσκωλήκων παίζει σηµαντικό ρόλο 

στην οικονοµία ορισµένων περιοχών της Κοινότητος, η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 

πηγή συµπληρωµατικών εισοδηµάτων για τους γεωργούς των περιοχών αυτών και 

εποµένως, πρέπει να υιοθετηθούν κατάλληλα µέτρα ώστε να συµβάλλουν στην 

εξασφάλιση δίκαιου εισοδήµατος στους εκτροφείς µεταξοσκωλήκων. 

Επιπλέον, µεταξύ των κατοίκων των χωρών της Ε.Ε. διαφαίνεται µία τάση για 

ζήτηση και κατανάλωση φυσικών, βιολογικών προϊόντων που προφυλάσσουν και 

βελτιώνουν την υγεία του πληθυσµού, κάτι που είναι πραγµατοποιήσιµο λόγω της 

οικονοµικής κατάστασης του µεγαλύτερου ποσοστού του πληθυσµού των χωρών 

αυτών, η οποία επιτρέπει την κατανάλωση παρόµοιων προϊόντων, ακόµα και σε 

υψηλές τιµές. Είναι προφανές ότι τα προϊόντα από φυσικό µετάξι εισέρχονται ολοένα 

και περισσότερο στη ζωή των Ευρωπαίων, οι οποίοι έχουν την οικονοµική 

δυνατότητα να τα αποκτήσουν. 

Πολλοί παράγοντες συνέτειναν στην πτωτική πορεία του τοµέα, τόσο στη χώρα 

µας, κυρίως µεταπολεµικά, όσο και διεθνώς, οι σηµαντικότεροι από τους οποίους 

είναι: 

! Η αστάθεια των τιµών λόγω της ιδιαιτερότητας της εµπορίας των κουκουλιών 

σε νωπή κατάσταση.  

! Η µετανάστευση και αστυφιλία. 

! Ο αναδασµός και η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στις περιοχές που 

κυριαρχούσαν οι µορεώνες. 

! Το υψηλό κόστος εργασίας. 

! Ο ανταγωνισµός της µέταξας από τις τεχνητές ίνες. 

Παρ� όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, σε ορισµένες περιοχές όπου από παράδοση 

γίνεται εκτροφή µεταξοσκωλήκων, παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος των 

παραγωγών, λόγω του γεγονότος ότι, τελευταία, το µετάξι άρχισε να ξανακατακτά το 

χαµένο έδαφος στη διεθνή αγορά, καθώς και ότι µε την εφαρµογή της σύγχρονης 

τεχνικής, ο τοµέας φαίνεται να µπορεί να συναγωνισθεί τις άλλες γεωργικές 

επιδόσεις, ιδιαίτερα σε εκτάσεις οριακές για άλλες καλλιέργειες.  
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Στη χώρα µας, η συνολική παραγωγή χλωρών κουκουλιών ανέρχεται σήµερα σε 

70 τόνους περίπου (στοιχεία 2005), έναντι των 30 τόνων/έτος τα προηγούµενα 15 

χρόνια, 72 τόνους το 1983 και 500 τόνους περίπου το 1973. Οι περιοχές εκτροφής 

είναι οι Νοµοί Έβρου, Χανίων, Βοιωτίας, Σερρών και Λέσβου, µε κυριότερη περιοχή 

παραγωγής, όµως, τον Έβρο και ειδικότερα τους ∆ήµους Σουφλίου και Ορεστιάδας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η παραγωγή χλωρών κουκουλιών στην 

Ελλάδα σε χιλιάδες τόνους για την δεκαπενταετία 1990-2005. 

Έτος Παραγωγή 
1990 35,12 

1991 30,83 

1992 25,06 

1993 29,00 

1994 30,00 

1995 22,00 

1996 17,66 

1997 24,07 

1998 32,98 

1999 30,24 

2000 19,77 

2001 37,04 

2002 41,23 

2003 50,00 

2004 50,00 

2005 70,00 

Πίνακας 3: Παραγωγή χλωρών κουκουλιών στην Ελλάδα σε χιλιάδες τόνους για την 

δεκαπενταετία 1990-2005 (πηγή Υπ.Α.Α.Τ). 

Ενδεικτικά ν� αναφέρουµε ότι ο αριθµός των σηροτρόφων στην Ελλάδα το 1995 

για παράδειγµα ήταν 240, ενώ το 2006, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπ.Α.Α.Τ 

πραγµατοποίησαν εκτροφές µεταξοσκωλήκων 264 άτοµα. Ο µέγιστος αριθµός των 

σηροτρόφων στη χώρα µας σηµειώθηκε το 2003, όποτε ο αριθµός αυτών άγγιξε τους 

324. 

Όσον αφορά τα εκτρεφόµενα «κουτιά» του µεταξόσπορου (κάθε κουτί 

µεταξόσπορου περιέχει 20.000 αυγά µεταξοσκώληκα), πρέπει να πούµε ότι κινούνται 

ανοδικά τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγµα το 2006 εξετράφησαν στη χώρα µας 

6.153 «κουτιά», ενώ κατά την τρέχουσα σηροτροφική περίοδο ο αριθµός αυτός 

αναµένεται να ξεπεράσει τις 6.500.  
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Η παραγωγή επεξεργασία και αξιοποίηση µεταξιού υψηλής ποιότητας, όπως 

είναι αυτό που µπορεί να παράγει η χώρα µας, κάτι που γίνεται αντιληπτό και από τα 

ποιοτικά και ποσοτικά επίπεδα παραγωγής των προηγούµενων περιόδων άνθησης της 

σηροτροφίας στην Ελλάδα, µπορεί να αποτελέσει µια εναλλακτική λύση στα όλο και 

αυξανόµενα προβλήµατα που παρατηρούνται στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής 

γενικότερα και της παραγωγής κλωστικών ινών ειδικότερα, όπως το βαµβάκι. 

Σήµερα, η τάση για ανάπτυξη της Σηροτροφίας φαίνεται να ξεπερνά τις 2-3 

περιοχές της χώρας όπου περιοριζόταν τα τελευταία χρόνια (Έβρος, Κρήτη) και να 

αναπτύσσεται ενδιαφέρον για αναβίωση του τοµέα σε διάφορες περιοχές όπου είχε 

εντελώς εγκαταλειφθεί. 

Οι περιοχές για τις οποίες µπορούµε σήµερα να µιλάµε για σχετικά αξιόλογη 

παραγωγή κουκουλιών στη χώρα µας είναι οι εξής: 

! Ο Έβρος και η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

(Κοµοτηνή, Καβάλα, Σέρρες) όπου έχει αναπτυχθεί έντονη δραστηριότητα, 

για την ανάπτυξη της σηροτροφίας. Ο ∆ήµος Σουφλίου έχει συστήσει από το 

1986 τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Σηροτροφίας � Μετάξης (∆ΕΣΗΜΕΣ), µε σκοπό 

τη στήριξη των παραγωγών, τόσο στην καλλιέργεια της µουριάς όσο και στην 

εκτροφή του µεταξοσκώληκα και τη µεταποίηση των κουκουλιών. Η 

∆ΕΣΗΜΕΣ έχει ήδη ολοκληρώσει την κατασκευή µονάδας αναπήνισης 

κουκουλιών στο 

Σουφλί, η οποία, µε 

τη λειτουργία της, 

θα συµβάλει στην 

ανάπτυξη του 

τοµέα, δεδοµένου 

ότι το πρωτογενές 

προϊόν που είναι το 

κουκούλι, θα 

βρίσκει διέξοδο στη 

µεταποίησή του σε νήµα � ύφασµα � έτοιµο ένδυµα � χειροτεχνήµατα κλπ. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αντίστοιχες σύγχρονες εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν 

σε καµία από τις γειτονικές χώρες στις οποίες ασκείται η σηροτροφία 

(Βουλγαρία, Τουρκία, Ρουµανία, Ουκρανία) οι οποίες γι� αυτό το λόγο 

διοχετεύουν τα παραγόµενα κουκούλια για επεξεργασία σε άλλες 
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αποµακρυσµένες χώρες, αυξάνοντας έτσι το κόστος παραγωγής του µεταξιού. 

Έχει ήδη εκφραστεί ενδιαφέρον από ξένους συνεταιρισµούς να συνεργαστούν 

µε τη χώρα µας για την επεξεργασία των κουκουλιών, στο εργοστάσιο του 

Σουφλίου. 

! ∆εύτερη περιοχή, µε διαφορετικό χαρακτήρα χρήσης του προϊόντος, είναι η 

Κρήτη. Εκεί, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αύξηση της ζήτησης κουτιών 

µεταξόσπορου για εκτροφή από αγρότισσες, και αντίστοιχη αύξηση της 

παραγωγής κουκουλιών, η οποία χρησιµοποιείται εν µέρει για χειροτεχνίες ως 

κουκούλι και εν µέρει για νήµα που εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικιακής 

οικονοµίας. 

! Η τρίτη περιοχή, είναι αυτή της Στερεάς Ελλάδας, µε κύριο πόλο συσπείρωσης 

και αναφοράς τη λειτουργία καθετοποιηµένης σηροτροφικής µονάδας στη 

Βοιωτία, όπου πραγµατοποιείται εκτροφή µεταξοσκωλήκων για παραγωγή 

κουκουλιών και µεταξόσπορου, αναπήνιση κουκουλιών της ιδίας παραγωγής 

αλλά και µέρους της παραγωγής που προέρχεται από τις υπόλοιπες περιοχές 

της χώρας και παραγωγή υφάσµατος. 

Η µονάδα εξυπηρετεί ποικιλοτρόπως τους νεοεισερχόµενους στον κλάδο 

αγρότες � παραγωγούς της περιοχής, σε ότι αφορά στην εκκόλαψη του 

µεταξόσπορου και την ανάπτυξή του µέχρι την 3η ηλικία, τεχνική υποστήριξη 

για την περαιτέρω εκτροφή και το κλάδωµα, την καλλιέργεια της µουριάς 

κ.λπ. καθώς και στην απορρόφηση των παραγόµενων κουκουλιών. 

2. Πολιτική  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνική πολιτική 

Στα πλαίσια του Καν(ΕΟΚ)845/1972 του Συµβουλίου και σε εφαρµογή της 

αριθµ.625/298782/5-8-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προβλέπεται η ενίσχυση των σηροτρόφων της 

Χώρας µε το ποσό των 133,26€ για κάθε κουτί εκτρεφόµενου µεταξόσπορου, υπό 

την προϋπόθεση ότι, κάθε κουτί περιέχει τουλάχιστον 20.000 αυγά µεταξοσκώληκα, 

κατάλληλα για εκκόλαψη και αποδίδει ελάχιστη παραγωγή 20 κιλά χλωρών 

κουκουλιών, που είναι ώριµα, µε καλή εξωτερική εµφάνιση (οµοιόµορφο χρώµα και 

µέγεθος), κατάλληλα για αναπήνιση.  

Οι παραγωγοί προµηθεύονται τον µεταξόσπορο πιστοποιηµένο από το 

Σηροτροφικό Εργαστήριο Αθηνών, µέσω των ∆/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης της 

περιοχής τους. 
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Μετά το πέρας των εκτροφών και το αργότερο µέχρι την 30η Νοεµβρίου κάθε 

έτους, οι σηροτρόφοι υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στις κατά τόπους ∆/νσεις 

Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Η ενίσχυση αυτή καλύπτεται 100% από τον FEOGA � Εγγυήσεις.  

Η προµήθεια του µεταξόσπορου πραγµατοποιείται κατόπιν διαγωνισµού, ο 

οποίος διενεργείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε 

προδιαγραφές που το ίδιο καθορίζει και σε συνεργασία µε το Σηροτροφικό 

Εργαστήριο Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Η ετήσια δαπάνη προµήθειας µεταξόσπορου ανέρχεται περίπου σε 150.000€. 

 
3. Προβλήµατα  του τοµέα της σηροτροφίας στην Ελλάδα 

Τα κυριότερα προβλήµατα του τοµέα της σηροτροφίας είναι τα εξής: 

! Η µη επαρκής, για τις ανάγκες της Χώρας µας, παραγωγή εγχώριου 

µεταξόσπορου (αυγά µεταξοσκώληκα), µε αποτέλεσµα την εισαγωγή µέρους 

ή όλου από χώρες του εξωτερικού (κυρίως Κίνα), το οποίο δηµιουργεί 

προβλήµατα προσαρµοστικότητας στις κλιµατολογικές και λοιπές συνθήκες 

εκτροφής.  

! Η µη επαρκής στελέχωση του Σηροτροφικού Εργαστηρίου Αθηνών, το οποίο 

δηµιουργεί προβλήµατα στην καλή λειτουργία του και στον ρόλο που καλείται 

να παίξει στην ανάπτυξη του τοµέα, τόσο σε επιστηµονικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο. 

! Η έλλειψη ειδικών στη 

σηροτροφία, σε όλα τα 

επίπεδα (επιστηµονικό 

προσωπικό, τεχνίτες, 

παραγωγοί) και το οποίο 

επιβάλει εκπαιδεύσεις ως 

προς την εκτροφή, 

τεχνικές κ.λπ.. 

! Η µη λειτουργία (ακόµη) 

της µονάδας αναπήνισης κουκουλιών που έχει ιδρυθεί και χρηµατοδοτηθεί 

από το Β΄ΚΠΣ, στο Σουφλί Έβρου, από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Σηροτροφίας 
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� Μεταξουργίας Σουφλίου, δυσκολεύει την διέξοδο στην αγορά του προϊόντος 

(κουκούλι). 

! Η µη ασφάλιση από τον ΕΛΓΑ της µουριάς, λόγω έµµεσης επίπτωσης στην 

παραγωγή. 

! ∆υσκολία του τοµέα να απαγκιστρωθεί από παλαιές µεθόδους και 

αναχρονιστικούς τρόπους εκτροφής. 

4. Ευκαιρίες και προοπτικές του τοµέα της σηροτροφίας στην Ελλάδα  

Οι διεθνείς συγκυρίες, το ενδιαφέρον που διαφαίνεται από πολλές χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας για τη στήριξη και 

αναβίωση της σηροτροφίας, άλλα και η θέση της χώρας µας ως µέλος της Ε.Ε. και ως 

µίας από της λίγες Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η σηροτροφία δεν ασκείται µόνο σε 

πειραµατικό � ερευνητικό επίπεδο, αλλά ως γεωργική εκµετάλλευση, η οποία µάλιστα 

επιδοτείται από την Ε.Ε., αναδεικνύουν την ορθότητα της πρόθεσης του Υπουργείου 

να στηρίξει και να επενδύσει στη σηροτροφία. 

Οι κυριότερες προοπτικές ανάπτυξης του τοµέα της σηροτροφίας είναι οι εξής: 

! Η παραπέρα αύξηση της παραγόµενης ποσότητας κουκουλιών.  

! Η βελτίωση της προσαρµοστικότητας των χρησιµοποιούµενων υβριδίων 

µεταξοσκώληκα στις κλιµατολογικές και λοιπές συνθήκες εκτροφής, µέσω της 

διερεύνησης, καταγραφής και βελτίωσης του υπάρχοντος γενετικού υλικού. 

! Η κάλυψη των αναγκών της Χώρας µας εξ� ολοκλήρου από εγχώριο 

µεταξόσπορο και απεξάρτηση από τις χώρες του εξωτερικού (κυρίως Κίνα). 

! Η µεταποίηση του παραγόµενου µεταξιού και η διευκόλυνση της διεξόδου του 

προϊόντος στην αγορά, µε αποτέλεσµα την παραπέρα βελτίωση του 

εισοδήµατος των παραγωγών. 

! Λόγω της παραγωγής και διάθεσης στους σηροτρόφους της χώρας κατά τα 

τελευταία χρόνια, εγχώριων πολυϋβριδίων  µεταξόσπορου, αύξηση και 

σταθεροποίηση της παραγωγής (λόγω εγκλιµατισµού θα αυξηθεί η 

εκκολαπτικότητα), παραγωγή καλύτερου ποιοτικά προϊόντος κι εποµένως 

σταθεροποίηση των τιµών και αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

! Νέα ώθηση και τόνωση του τοµέα λόγω της πρόσφατης ενίσχυσης που 

δόθηκε στην ∆ΕΣΗΜΕΣ (∆ηµοτική Επιχείρηση Σηροτροφίας Σουφλίου) για την 

λειτουργία του αναπηνιστηρίου, καθότι εξασφαλίζεται η επεξεργασία-
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µεταποίηση της πρώτης ύλης (κουκουλιών) τόσο της ελληνικής παραγωγής,  

δίνοντας διέξοδο στους σηροτρόφους της χώρας, όσο και των χωρών της 

Βαλκανικής Χερσονήσου. 

! Η νέα συνεργασία µε τις χώρες Κ. Ασίας, Κασπίας και Μαύρης θάλασσας δίνει 

τη δυνατότητα ανάπτυξης του τοµέα στη χώρα µας λόγω της γεωγραφικής 

µας θέσης και της  γειτνίασης µας µε δύο σηµαντικές αγορές, της Βουλγαρίας 

και της Τουρκίας αλλά και λόγω συµµετοχής µας στην Ε.Ε. 

5. Στρατηγική για τη στήριξη και την ανάπτυξη του τοµέα της 

σηροτροφίας στην Ελλάδα 

Η σηροτροφία, ως παραγωγικός τοµέας σε πορεία ανάκαµψης, µπορεί να δώσει 

διέξοδο στον αγροτικό πληθυσµό µε έµφαση στις ορεινές περιοχές για τη στήριξη του 

οικογενειακού εισοδήµατος. Αποτελεί αγροτική απασχόληση που δεν απαιτεί υψηλό 

κόστος εγκατάστασης γιατί µπορεί να αξιοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις 

(αποθήκες, στάβλους κ.α.) καθώς και το εργατικό δυναµικό της αγροτικής 

οικογένειας. Για τους παραπάνω λόγους αποτελεί προωθούµενο κλάδο σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το Υπ.Α.Α.Τ πάντοτε υπήρξε αρωγός της προσπάθειας για συγκράτηση και 

ανάπτυξη του τοµέα, λαµβάνοντας τα παρακάτω µέτρα: 

! Σε συνεργασία µε τους επιστηµονικούς και παραγωγικούς φορείς προσπάθησε 

να µεταφέρει, προσαρµόσει και επιβάλει τη σύγχρονη τεχνογνωσία και 

µεθοδολογία της Σηροτροφίας. 

! Ενισχύεται η ανέγερση σύγχρονων σηροτροφείων και η εγκατάσταση 

µορεολίβαδων Ιαπωνικών δενδρυλλίων µουριάς. 

! Εισάγει πολυυβρίδια µεταξόσπορου, Ιαπωνικών ή Κινέζικων φυλών, τα οποία 

διαθέτει στους παραγωγούς έναντι συµβολικής τιµής. 

! Η Ε.Ε. ενισχύει τη Σηροτροφία δίνοντας οικονοµική ενίσχυση 133,26€ ανά 

κουτί εκτρεφόµενου µεταξόσπορου. 

! Ενισχύεται η ίδρυση, επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισµός µονάδων 

αναπήνισης κουκουλιών και αξιοποίησης προϊόντων Σηροτροφίας 

! Οι παραγωγοί � Σηροτρόφοι µπορούν επίσης να εκµεταλλευτούν τις 

ενισχύσεις που παρέχονται για τη δάσωση γεωργικών εκτάσεων µε τη 

φύτευση µουριών. 
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Για να εξελιχθεί όµως ο τοµέας και να διατηρηθεί ανταγωνιστικά προς άλλες 

γεωργικές δραστηριότητες, πρέπει να δηµιουργηθεί µία στρατηγική ανάπτυξης µέσω 

της εφαρµογής σύγχρονων τεχνικών, προσαρµοσµένων στις συνθήκες της χώρας 

µας, οι οποίες είναι σύνθετες και συνίστανται: 

! Επιλογή κατάλληλων ποικιλιών µορεώνων τόσο για τις κλιµατολογικές κι 

εδαφολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, όσο και για τα υβρίδια 

µεταξοσκωλήκων που διαθέτουµε. 

! Αξιοποίηση, µε έµφαση στις ορεινές περιοχές, των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων (αποθήκες, 

στάβλους κ.α.) και των 

εγκαταλελειµµένων και 

µειονεκτικών εκτάσεων µετά 

την απελευθέρωση τους από 

άλλες καλλιέργειες, µέσω της 

εγκατάστασης  µορεώνων, 

για την παραγωγή φύλλων 

τόσο για τη σηροτροφία όσο 

και για την διατροφή αγροτικών ζώων. Βέβαια η συστηµατική καλλιέργεια της 

µουριάς για την σηροτροφία είναι αντικείµενο που έχει ανάγκη διερεύνησης, 

ώστε να καθοριστεί ο άριστος συνδυασµός των παραγόντων για οικονοµική 

παραγωγή µεταξιού.  

! Επιλογή κατάλληλου µεταξόσπορου. 

! Εφαρµογή ενδεδειγµένων µεθόδων για την αποτελεσµατική πρόληψη και 

καταπολέµηση ασθενειών. 

! Κατάλληλες εγκαταστάσεις εκτροφής του µεταξόσπορου. 

! Μεθόδους απόπνιξης των κουκουλιών. 

! Μελέτη και καταγραφή των ντόπιων φυλών µεταξοσκώληκα και ποικιλιών 

µουριάς. 

! ∆ηµιουργία Εθνικού καταλόγου για τις ντόπιες φυλές µεταξοσκωλήκων και 

ποικιλιών µουριάς. 

! ∆ηµιουργία τράπεζας ή φορέα διαχείρισης του γενετικού υλικού. 

! Ενίσχυση και αξιοποίηση του Σηροτροφικού Εργαστηρίου Αθηνών. 
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! Έκδοση αποφάσεων και επιακαιροποίηση της υπάρχουσας νοµοθεσίας, όπου 

απαιτείται. 

! Εκπαιδεύσεις ως προς τις τεχνικές εκτροφής, την εµπορία των παραγόµενων 

προϊόντων κ.λπ.. 

! Εκµετάλλευση Κοινοτικών προγραµµάτων (διατήρησης βιοποικιλότητας, 

γενετικών πόρων, κ.λπ.) για χρηµατοδότηση των αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων.  

! Χρηµατοδότηση από Εθνικούς πόρους των δράσεων που δεν εντάσσονται σε 

Κοινοτικά προγράµµατα. 

! Ενίσχυση συλλογικών δραστηριοτήτων στον τοµέα της πρωτογενούς 

παραγωγής � µεταποίησης � εµπορίας � οικοτεχνίας. 

! ∆ηµιουργία κέντρων µεταφοράς τεχνογνωσίας στους παραγωγούς. 

! Αυτάρκεια της χώρας µας σε µεταξόσπορο, προσαρµοσµένο στις 

κλιµατολογικές και λοιπές συνθήκες εκτροφής, ο οποίος να εξασφαλίζει 

υψηλές αποδόσεις, τόσο σε ποσότητα όσο και ποιότητα κατάλληλη για 

µεταποίηση και εµπορία. 

! Εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών εκτροφής µεταξοσκωλήκων. 

! Λειτουργία σύγχρονων µονάδων µεταποίησης � αναπήνισης κουκουλιών για 

παραγωγή νήµατος. 

! Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισµό σηροτροφικών εκµεταλλεύσεων 

(σηροτροφεία - µορεώνες). 

! Αξιοποίηση του αγροπεριβαλλοντικού µέτρου που θεσπίζει ενισχύσεις για την 

αξιοποίηση γεωργικών εκτάσεων µε τη φύτευση µουριών.  

! ∆ιερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης θερµοκηπίων µε ελεγχόµενες 

συνθήκες κλιµατισµού για τη πραγµατοποίηση 3 εκτροφών µεταξοσκωλήκων 

κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού και καλλιέργεια κηπευτικών 

τον υπόλοιπο χρόνο.1 

                                                 
1 1ο Πανελλήνιο Αγροτικό συνέδριο, «Συνεδρία 5: ∆υνατότητες και προοπτικές της µελισσοκοµίας και 
σηροτροφίας», 31 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2006. 
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Οι ανωτέρω παρεµβάσεις για τον τοµέα αποσκοπούν στην ανάπτυξη και 

διάδοση της Σηροτροφίας στη χώρα µας, βασιζόµενη σε καινούργια δεδοµένα και 

αποσκοπώντας: 

! Στην παραγωγή καλής ποιότητας αναπηνίσιµων κουκουλιών και συνεπώς 

παραγωγή καλής ποιότητας νήµατος. 

! Στην αύξηση της παραγωγής κουκουλιών. 

! Στη βελτίωσης της ποιότητας των παραγόµενων κουκουλιών. 

! Στην εξασφάλισης της µεταποίησης και εµπορίας των παραγόµενων 

κουκουλιών. 

 


