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    Σας ευχαριστούµε για την παρουσία σας στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής 
Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, το οποίο πραγµατοποιείται στην 
Ηρωική πόλη της Νάουσας, ένα τόπο µε θαυµάσιο φυσικό περιβάλλον και ένδοξη 
Ιστορία. Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ∆ένδρων Νάουσας του Εθνικού Ιδρύµατος 
Αγροτικής Έρευνας, το οποίο ανέλαβε την οργάνωση του Συνεδρίου, είχε στην 
προσπάθεια αυτή την αρωγή του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηµαθίας, του ∆ήµου Νάουσας και  ιδιωτικών επιχειρήσεων 
αγροτικής κατεύθυνσης. 
 
Το Συνέδριο αποτελεί µοναδική ευκαιρία για να συναντηθούν επιστήµονες ειδικευµένοι 
στην Γενετική Βελτίωση των Φυτών και να ανακοινώσουν τα αποτελέσµατα της έρευνάς 
τους στους τοµείς της  Κλασσικής Γενετικής Βελτίωσης, της Βιοτεχνολογίας, της 
Γενετικής Βελτίωσης για Ανθεκτικότητα των Φυτών σε Βιοτικούς και Αβιοτικούς 
Παράγοντες καθώς και του τοµέα ∆ιαχείρισης και Προστασίας των Γενετικών Πόρων. 
Επιστήµονες από τα Πανεπιστήµια, το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τα Τ.Ε.Ι. της χώρας, πολλοί 
φοιτητές, επιχειρηµατίες γεωπόνοι και ενδιαφερόµενοι παραγωγοί συµµετέχουν στο 
Συνέδριο. 
 
Επίσκεψη και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βεργίνας και στην ‘Σχολή 
Αριστοτέλους’ θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του Συνεδρίου. 
 
Ευχαριστούµε θερµά τα µέλη της Οργανωτικής, τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής 
και το προσωπικό του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων ∆ένδρων Νάουσας, για την φροντίδα και 
την συνέπεια µε την οποία διεκπεραίωσαν τις αναληφθείσες εργασίες. Ιδιαίτερες 
ευχαριστίες εκφράζουµε στους Χορηγούς η οικονοµική ενίσχυση των οποίων συνέβαλε 
στην αρτιότερη οργάνωση του Συνεδρίου. 
 
Καραγιάννη-Σγουρού Ειρήνη 
 
Νάουσα, Οκτώβριος 2008 
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Προσφώνηση του προέδρου της Ελληνικής  Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής 
Βελτίωσης Φυτών 

 
Καθ. Ιωάννη Τοκατλίδη 

 
  ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 
 
Εκ µέρους του ∆Σ της ΕΕΕΓΒΦ σας καλωσορίζω και εγώ στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Εταιρείας µας. 
 
Γνωρίζοντας πόσο σκληρή προσπάθεια απαιτείται, θα θέλαµε να εκφράσουµε τις 
ιδιαίτερες ευχαριστίες µας στην Οργανωτική Επιτροπή για την κατ’ αρχή ανάληψη της 
υποχρέωσης και τελικά την άρτια οργάνωση του Συνεδρίου, επιλέγοντας µάλιστα την 
υπέροχη αυτή περιοχή του Άλσους Αγ. Νικολάου. 
 
Όλοι γνωρίζουµε ότι για να προκόψει και να αναπτυχθεί η χώρα µας οικονοµικά και κατ’ 
επέκταση και κοινωνικά, πρέπει να προκόψει και να αναπτυχθεί η Ελληνική Γεωργία, που 
έχει µάλιστα το συγκριτικό πλεονέκτηµα της ποιότητας στην πλειοψηφία των προϊόντων 
της. 
 
Επίσης όλοι γνωρίζουµε ότι η προκοπή της Ελληνικής Γεωργίας εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες όπως είναι η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, αλλά και η επιστηµονική κοινότητα 
είτε µε την παρεµβατική συµβολή στο επίπεδο της γεωργικής πράξης είτε µε την έρευνα 
σε διάφορα επιστηµονικά πεδία. 
 
Όσον αφορά το δικό µας κοµµάτι, γνωρίζουµε πολύ καλά ότι το µεγάλο βάρος για να 
εξασφαλιστεί επάρκεια τροφίµων µε τις όλο και αυξανόµενες ανάγκες, πέφτει στη 
Γενετική Βελτίωση των Φυτών για τη δηµιουργία νέων ποικιλιών που θα ικανοποιούν τις 
ανάγκες για νέα προϊόντα, µεγαλύτερη παραγωγή, και καλύτερη προσαρµοστικότητα στις 
µεταβαλλόµενες κλιµατικές συνθήκες.  
 
Επίσης είναι καλά γνωστό ότι η ορθολογική διαχείριση των φυτογενετικών πόρων 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη τέτοιων στόχων. Συνεπώς ευελπιστούµε 
ότι το 12ο Συνέδριο της Εταιρείας µας θα αποτελέσει σηµαντική συµβολή στα παραπάνω. 
 
Ευχόµαστε λοιπόν καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και κυρίως να είµαστε όλοι 
γεροί ώστε µετά από δύο χρόνια να βρεθούµε και πάλι για το 13ο Συνέδριο µετά από µια 
διετία εποικοδοµητικής  εργασίας στον τοµέα που υπηρετούµε. 
 
 
Σας ευχαριστώ  
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Abstract 
The German Federal Genebank at the Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant 
Research (IPK) in Gatersleben comprises ca. 148,000 accessions of crop plants and their 
wild relatives. IPK’s collection of Greek germplasm, with more than 2700 accessions, is 
the world’s third largest collection of crops and wild relatives from Greece. The largest 
part of this material (ca. 1600 accessions) originates from two collecting expeditions 
organized by Hans Stubbe, the founder of the “Institute of Cultivated Plant Research”, and 
other German collectors during the Second World War, in 1941 (ca. 500 accessions) and 
1942 (ca. 1100 accessions). Stubbe’s expeditions are described with respect to the regions 
visited and the species collected.  A comparison between the original collections and their 
present state in the IPK genebank is provided. A formal scientific report about the results 
of these expeditions has not been published before.  
 
Keywords 
Balkan, collecting expedition, crop plants, Greece, plant genetic resources 
 
Introduction 
German scientists carried out collecting expeditions for plant genetic resources in the 
Balkan region during the Second World War. The expeditions were organized by Hans 
Stubbe who was strongly influenced by the Russian explorer Nikolai Vavilov (Vavilov 
1997, cf. Loskutov 1999). They covered northern Greece and Albania in 1941, and 
Peloponnesus and Crete in 1942. The crops and their wild relatives collected during these 
expeditions constituted a considerable part of the germplasm collection of the “Kaiser-
Wilhelm-Institut für Kulturpflanzenforschung” when it was founded by Stubbe in 
Tuttenhof near Vienna in 1943. It was transferred to Gatersleben, its present location, after 
the end of the War. Stubbe’s expeditions were the first ones to be organized as multi-crop 
expeditions that later became typical for collecting expeditions of the Gatersleben Institute 
(Hammer et al. 1995). 
A scientific report of these expeditions has never been published, but the material has been 
widely evaluated and used in breeding programmes. A large part of the material has been 
preserved in the genebank of the Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant 
Research (IPK) in Gatersleben up to the present. This publication aims at giving an 
overview of the itineraries and the material collected during Stubbe’s Balkan expeditions. 
Material from Greece constitutes a considerable part of the present IPK genebank 
collection, with 2756 accessions. The Gatersleben collections from this country are 
compared with other large collections of genetic resources worldwide. 
 
Material and Methods 
The original reports of Stubbe’s Balkan expeditions (Stubbe 1941, 1942) provide an 
overall description of the itineraries, the material collected, observations about agriculture 
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in the regions visited, and maps of the regions. The descriptions of the itineraries are based 
on these reports1. Geographical names were, as far as possible, adapted to a contemporary 
spelling. The reports do not contain detailed collecting lists. Such lists were later 
reconstructed by staff of the IPK genebank as a basis for documentation, initially on card 
files, and from the 1980s also in electronic information systems. Information about IPK’s 
present collection was derived from GBIS, the Genebank Information System2.  
An overview of worldwide germplasm holdings from Greece was compiled from the 
“Bioversity Directory of Germplasm Collections” where it is possible to search by country 
of origin. FAO’s more up-to-date “World Information and Early Warning System” 
(WIEWS), while similar in scope, is not searchable by country of origin of the material. 
Therefore, relevant information was requested from WIEWS (S. Diulgheroff, pers. comm., 
January 2009). These results were complemented by information from the European 
Search Catalogue for Genetic Resources, EURISCO, and the System-wide Information 
Network for Genetic Resources of the CGIAR, SINGER. Individual websites of large 
genebanks, such as GRIN (USA) and PGRC (Canada), were also consulted. 
 
Results and Discussion  
Material from Greece in genebanks  
The genebank of the Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) in 
Gatersleben comprises 147,765 accessions of crop plants and their wild relatives, 
belonging to 774 genera and 2593 species in 98 plant families. 
There are 28,000-30,000 accessions of Greek material in about 200 genebanks in ca. 50 
countries worldwide (the largest collections are shown in Table 1). According to the size 
of these collections, IPK’s genebank with 2756 accessions ranks third. A total of 171 
species in 73 genera are represented, many of them with 1 or 2 accessions only. 
The main sources of Greek material in IPK’s genebank collection are Stubbe’s Balkan 
expedition of 1942, followed by that of 1941 (Table 2). Other accessions were received in 
2002 from the former Braunschweig genebank during the course of the amalgamation of 
the German genebanks. Some of the accessions may also have originated from Stubbe’s 
material. Another 267 accessions, mainly of Aegilops, were collected in the Greek islands 
by the University of Halle.  
Table 3 gives an overview of the IPK collection of Greek germplasm by genera, with 
indication of the contributions of the major sources of material as listed in Table 2.  
The 1941 expedition to Northern Greece and Albania 
Parts of the Balkan region were occupied by the Italian and German armies during the 
Second World War. These regions, including the border regions between the Balkan 
countries, became easily accessible for German crop plant researchers. This led Hans 
Stubbe, influenced by Vavilov’s work, to organise his first expedition to northern Greece 
and Albania during summer 1941, from July 1 to September 2. The aims (Stubbe 1941) 
were to collect wild and primitive forms of cultivated plants in northern and central Greece 
and Albania, and to carry out phytogeographical and taxonomic studies in hitherto 
unexplored regions, also on wild plants. The region belongs to the Mediterranean centre of 
origin or diversity for many crops, and thus a high diversity could be expected, especially 
in mountains and valleys. It was expected to find forms tolerant to drought, frost and 
various diseases.  

                                                      
1 The geographical designations employed and the presentation of material in this article do not imply the 
expression of any opinion whatsoever on the part of the author or IPK concerning the legal status of any 

country, territory, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. 
2 Internet addresses of websites consulted are listed in the Appendix. 
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The team consisted of five officers, among them four scientists, and ten soldiers serving as 
drivers and supporting personnel. Three groups travelling together most of the time were 
led by H. Stubbe, R. Freisleben, and W. Hoffmann. As independent teams they collected 
289, 692, and 653 samples, respectively. Material was also gathered from sites in Hungary 
(16 samples) and Yugoslavia (145), on the journeys from and to Germany. Altogether, 
according to the collecting lists, 948 samples were collected in Greece and 525 in Albania, 
totalling 1634 samples. Some Greek wheat, barley and oats accessions were donated by 
the plant breeder and geneticist I. S. Papadakis, Thessaloniki, who had accompanied 
Vavilov in 1926 when he explored the surroundings of Thessaloniki during his 
Mediterranean expedition (Vavilov 1997). 
Upon arrival, the collectors stayed three days in Thessaloniki for preparations, then 
continued southward to the Mountain Vermion near Naoussa, which were explored 
phytogeographically during four days, using pack animals. The team travelled via Veria 
and Larissa through the plain of Thessalia to Volos, where the peninsula of Magnisia, with 
its steep eastern coast, was explored in more detail. From there, the group moved via 
Larissa, Trikala and Kalabaka through the Mountain Pindos to Ioannina, where part of the 
team lodged for ten days to explore the surroundings. A considerable part of the Mountain 
Pindos was explored in several trips, using pack animals. A separate excursion was made 
to the region of Igoumenitsa, close to the coast of the Ionian Sea. A smaller group moved 
on towards Albanian territory via Metsovo and returned to Ioannina. The whole expedition 
team went then again to Albania, this time northwards via Kalibaki. 
A summary of the material collected by plant genera, based on the collecting lists, is 
provided in Table 4. The total figure provided in Table 4 is lower than that in the report, 
because it comprises only those accessions that had been included in the genebank 
collection at least initially. The itinerary of this expedition is shown on a map (Fig. 1) 
attached to the report (Stubbe 1941). 
A large diversity was generally found, especially in wheat, and it was concluded that the 
thorough investigation of the material collected would require several years by several 
research institutions (Stubbe 1941). 
The 1942 expedition to Crete and Peloponnesus 
Hans Stubbe organized another expedition in the region in 1942, encouraged by the 
promising results of the 1941 expedition. This time, the aims of the expedition were even 
broader than those of the 1941 expedition. Besides the collection and description of plant 
genetic resources, which addressed the variation, distribution and origin of some crops, 
phytogeographical, taxonomic and zoological (faunistic and domesticated animals) studies 
were also carried out.  
Two teams were formed, collecting independently on Crete and in Peloponnesus. The 
details provided below have been extracted from Stubbe (1942). 
Crete. Stubbe led the first team which collected 332 samples on Crete and its neighboring 
islands and cliffs between 18 April and 16 July. His team also included the botanist K. H. 
Rechinger, and the zoologists O. von Wettstein and K. Zimmermann. The areas visited are 
shown on the map (Fig. 2, from Stubbe 1942).  
The Crete team arrived in Chania on April 16 and departed on July 21, after having sent to 
Germany almost 90 boxes containing the collected seed material as well as botanical and 
zoological collections. Explorations took place in three sub regions: western Crete from 
Chania (April 18-30 and May 24 to June 17; Fig. 2a), central Crete from Iraklion (June 23 
to July 16; Fig. 2b), and eastern Crete from Sitia (May 1-23; Fig. 2c).  
The regions around Chania and north-western Crete were explored first, and some wild 
oats samples were collected. Rye cultivation predominated on the Plateau of Omalos in the 
White Mountains (Lefka Ori). Potato fields were found at 1800 m near the Katsiveli Alp in 
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the White Mountains. Cereals and forage legumes were found predominantly during a trip 
to the Peninsula of Akrotiri, the island Agios Theodoros and the south-western part of 
Crete. Some seed samples were taken from the poorly productive cereal fields on Gavdos 
Island.   
The drier eastern region was explored from Sitia, at that time under Italian occupation. 
Barley cultivation dominated here, but also wild and local forms of Medicago, Trifolium, 
Agropyron and Linum were collected. In the coastal region south of Sitia, only barley was 
cultivated. Barley again predominated near Ierapetra on the southern coast, but there was 
also some oat cultivation.  
Crop plants were collected west of Iraklion in central Crete. The team received numerous 
samples of local crops from colleagues from Ambelouzos near the southern coast, where 
they also collected cereals in the plain of Messara. The botanists visited the Plateau of 
Lassithi finally, where they found mostly potatoes and cereals in this irrigated, most 
productive region agriculturally at an altitude of 800m. 
Peloponnesus. The second team was led by R. Freisleben (crop scientist) and included the 
scientists W. Rothmaler (botanist) and G. Niethammer (zoologist). It collected 1168 
samples (Stubbe 1942). Dr. Caravias from the German Embassy in Athens contributed 
additional material (155 samples, cf. Table 5) that he had collected separately from June 5 
to July 1. The areas visited are shown on the map (Fig. 3, from Stubbe 1942).  
The participants of Peloponnesus group largely worked separately but met from time to 
time. R. Freisleben participated in the expedition between April 24 and June 7, while the 
other participants continued the floristic and zoological explorations till July 1. 
The collectors started in Kalamaki at the coast west of Korinthos (cf. map, Fig. 3, Region 
I), where Beta maritima seeds were also collected. Wheat, barley, oats and rye were found 
in the villages Perachora and Pissia in the Mountains Gerania north of Korinthos where 
Vicia faba was the most important legume. In Examilia and Xylokeriza, southern of 
Korinthos, cereals were found only on dry, non-irrigated slopes, while grape cultivation 
for sultanas was widespread. The team moved across the peninsula of Argolis for one 
week, using pack animals, on April 28. Wheat cultivation was found on dry and stony 
slopes, but crop yields were low. Citrus cultivation predominated and horticultural crops 
were more abundant than agricultural ones on the eastern coast. The very fertile plain of 
Argos was crossed by foot from Nafplion to Mykines. Vegetables and grapes were 
growing under irrigation, and wheat gave good yields. Crop rotation between cereals and 
vegetables (beans, tomato) was observed. Potatoes were harvested twice a year, in June-
July and December.  
The group moved on from the plain of Argos towards Tripolis on May 8,  (region IV, cf. 
map).The crop composition was different: cereals and forage legumes were collected due 
to the higher altitude and a more continental climate. The collectors moved to Gythion in 
the southern part of Lakonia, travelling via Sparti (region II) and visited the two southern 
peninsulas and the region between them. Barley and forage legumes were found here, as 
well as irrigated horticultural crops. Some poor stands of cereals and forage legumes were 
seen under olive trees, southern of Mavrovouni. Wheat, barley, rye and white lupins were 
collected in Molai on the eastern peninsula under stands of fig trees, on May 13. The 
collectors started walking from Pyrgos through the peninsula of Mani with pack animals 
on May 15. Only poor cereal and legume fields were found, due to a lack of water. 
Productive field crops were observed behind the range of Taygetos, on the eastern side of 
the peninsula. High yields of cereals and maize were recorded, as well as rice and cotton 
cultivation, around Skala, in the moist soils of the estuary of the river Eurotas. Numerous 
collections of crop seeds were made here. Wild relatives of cereals (Hordeum bulbosum, 
Aegilops, Agropyron) were collected finally in the valleys and coastal areas south of 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 20 

 

Gythion. The team visited the plains around Sparti, where wheat, barley, vetches, rye and 
white lupins were found growing under fruit and olive tree plantations, after May 23. 
Maize was cultivated under irrigation.  
The team moved again to Tripolis (Region IV) and its surroundings between May 27 and 
June 2. They found the main potato growing area near Tegea and around Arachova, 
between 900 and 1100 m asl., but because of virus infections, fresh material had to be 
imported every three years. Cereal and forage legumes were growing in the densely 
forested central Peloponnesus around Levidi, Vytina and Dimitsana, between 1000 and 
1200 m asl., while rye dominated around Chrysovitsa. The collectors visited the 
Agricultural School in Vytina.  
The group moved on to Kalamata (region III) in June 2, to study the plains around this 
town and parts of Messinia. This area is climatically the most favored region of 
Peloponnesus, where subtropical cultures like banana, date palm and peanut can be grown. 
The last crop collections were made around Olympia (region V).  
The material collected during the 1942 expeditions is summarized by crop groups in Table 
5. These figures, based on the collecting lists compiled in Gatersleben in the 1940s-1950s, 
correspond almost exactly with those from the report (Stubbe 1942, see above).  
Material from the 1941 and 1942 expeditions in the IPK genebank 
Lehmann (1963) reported that from the two Balkan expeditions, altogether 1850 
accessions entered into the genebank collection, among them 1040 cereals and 729 
legumes. Hammer et al. (1994) reported 1954 accessions for the two expeditions. In 2006, 
1886 Balkan accessions were documented in the former genebank documentation system, 
whereas the present figure (cf. Tables 4 and 5) is 1848. Tables 4 and 5 also provide the 
present number of accessions per crop genus in the IPK genebank compared to the 
originally collected material. 
The differences between the numbers of samples of crops and their wild relatives collected 
in 1941 and 1942 in Greece and Albania (Tables 4 and 5) and the figures for currently 
existing accessions from this expedition in the IPK genebank (Tables 2 and 3) are due to 
several reasons. Some material collected may not have been suitable for inclusion in the 
genebank, or may have been lost with the passage of time, while some of the highly 
variable landrace accessions have been split into several morphologically distinct lines 
kept as separate accessions in the genebank (cf. Knüpffer 2002).  
 
Conclusions 
The numerous and diverse material collected by Stubbe’s two Balkan expeditions in 1941 
and 1942 formed part of the initial collection of the “Institute of Cultivated Plant 
Research” founded in 1943, which recently became the German Federal Genebank. Since 
the collections were made, the material has been studied in various ways, and many 
accessions with interesting characteristics were identified and utilized in plant breeding 
programmes.  
By comparing the infraspecific diversity in different crop species between the material 
collected in 1941 and more recently (1993-1995), we found that genetic erosion is still 
continuing in Albania (Hammer et al. 1996a). The material and information collected in 
Greece in 1941 and 1942 also allows a comparison to be made between the situation more 
than 65 years ago and the present. For example, the results of a recent collecting 
expedition in Crete (Laghetti et al. 2008) and of other landrace collections in Greece 
carried out in recent years, would allow conclusions to be drawn about the genetic erosion 
that may have affected crop landraces in Greece.  
While studying the historical documents in the genebank’s archive we realized that the 
quality and completeness of the passport data of accessions from the 1941 and 1942 
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expeditions in IPK’s Genebank Information System can be improved by adding missing 
collection sites and collectors’ remarks to complete the records. Some collection numbers 
should also be traced to the collecting lists to connect the original documentation with the 
present material.  
The material collected by German researchers during the Second World War in Albania 
and Greece has largely been preserved in the German genebank over many years, and it is 
ready for repatriation on request. For example, after the civil war in Albania in the 1990s, 
some collections that were lost or destroyed could be replaced with material from the 
Gatersleben genebank. Like many other genebank accessions, the material from these 
expeditions can be freely requested from the IPK genebank, after signing a Material 
Transfer Agreement. 
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Appendix. Websites consulted, January/February 2009 
Bioversity Directory of Germplasm Collections, 

http://www.bioversityinternational.org/Information_Sources/Germplasm_Databases/Ge
rmplasm_Collection_Directory/EURISCO Catalogue, http://eurisco.ecpgr.org 

FAO World Information and Early Warning System (WIEWS), 
http://apps3.fao.org/wiews/germplasm_query.htm 

GBIS, online Genebank Information System of IPK, http://gbis.ipk-gatersleben.de/gbis_i/ 
GRIN, Genetic Resources Information Network (USA), http://www.ars-grin.gov 
SINGER, the CGIAR’s System-wide Information Network for Genetic Resources, 

http://singer.cgiar.org/ 
PGRC, Plant Gene Resources of Canada, http://pgrc3.agr.gc.ca 
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Tables 
 
Table 1. Greek plant genetic resources collections in genebanks worldwide (sources: FAO 
WIEWS, Bioversity, EURISCO, SINGER, IPK and other genebank websites) 
Accessions Genebank Remarks, largest genera 
5,432 Greek Genebank, Thessaloniki, Greece Avena (860), Vitis (784), Prunus (620), Briza (598), Triticum 

(534), Nicotiana (488), Lycopersicon (374), Cynara (253), 
Hordeum (204), and 9 other genera 

3,170 Australian Medicago Genetic Resources Centre, 
Adelaide, Australia 

Melilotus (2101), Triticum (597), and 14 other genera 

2,756 Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant 
Research (IPK), Gatersleben, Germany 

cf. Tables 2, 3 

2,295 US Department of Agriculture, USA Medicago (339), Aegilops (315), Triticum (291), Hordeum (226), 
and 83 other genera 

2,209 International Center for Agricultural Research in 
the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria 

Triticum (846), Hordeum (359), Aegilops (245), Lupinus (244), 
and 4 other genera 

1,835 Australian Trifolium Genetic Resource Centre, 
Western Australian Department of Agriculture, 
Perth, Australia 

Trigonella (1505), Ornithopus (199), and 5 other genera 

1,462 Plant Gene Resources of Canada, Saskatoon, 
Canada 

Hordeum (805), Avena (326), Triticum (197), and 17 other genera 

1,121 Australian Temperate Field Crops Collection, 
Horsham, Australia 

Lupinus (622), Vicia (365), Pisum (126), and 4 other genera 

1,090 RBG Millennium Seed Bank, UK Trollius (205), Avena (109), Stipa (99), and 21 other genera 
616 Vavilov Institute, St. Petersburg, Russian 

Federation 
Triticum (181), Avena (96), Lupinus (88), Vigna (75), and 10 other 
genera 

 
 
Table 2. Main sources of IPK’s accessions originating from Greece  
Accessions Expedition or donor Remarks, references 
1,103 Balkan 1942 Peloponnese, Crete 
524 Balkan 1941  Northern Greece. The expedition also included material from Albania (205 accs.; Knüpffer in 

press), Yugoslavia (16 accs.) and Hungary 
400 Braunschweig 

Genebank 
Transferred to IPK in 2002-2004; mostly Beta (253 accs.), Triticum (75 accs.), Hordeum (28 
accs.) 

267 University of Halle mainly Aegilops (250 accs.); collection from Greek islands; Schubert 1996 

 
 
 
 
 
Table 3. IPK’s germplasm collection originating from Greece, by largest genera with more 
than 10 accessions. The material from the larger sources (cf. Table 2) is listed separately. 
The total also includes material from minor sources 
Genus Balkan 1941 Balkan 1942 Braunschweig MLU* Halle Total IPK 
Triticum 226 220 75 6 694 
Hordeum 63 236 28   375 
Aegilops       250 331 
Beta     253   260 
Vicia 55 168 3   236 
Phaseolus 25 108     133 
Lathyrus 5 108     124 
Avena 34 47 8   106 
Lens 22 55     86 
Pisum 33 41 10   84 
Zea 18 15     33 
Linum   12     21 
Lupinus   14 5   21 
Brassica   17 1   19 
Medicago   8     16 
Cicer 8 7     15 
Cucumis 3 12     15 
Dasypyrum       11 12 

* MLU = Martin Luther University Halle 
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Table 4. Overview of crops and wild species collected by the three teams of Stubbe’s 
Balkan expedition in 1941. Source: abridged collecting lists. The figures for Greece and 
Albania include the subtotals from Stubbe’s, Freisleben’s and Hoffmann’s teams, while 
collections in Yugoslavia and Hungary were carried out by Freisleben’s and Hoffmann’s 
teams only. The last column gives the accessions present in the IPK genebank 
Genus Greece Albania Yugoslavia, 

Hungary 
Total Gene-

bank 
Cereals, grasses 561 296 109 966 539 
Triticum 294 151 36 481 345 
Hordeum 91 31 25 147 97 
Zea 49 48 20 117 43 
Secale 60 23 11 94  
Avena 49 36 7 92 52 
sorghum and millets (Panicum, Pennisetum, Setaria, 
Sorghum) 

13 4 6 23 2 

Aegilops, other grasses 5 3 4 12  
      
Legumes 171 51 4 226 178 
Vicia 55 26  81 71 
Phaseolus 54 18 3 75 30 
Lens 23 2  25 23 
Cicer 17  1 18 8 
Pisum 12 1  13 41 
Lathyrus 7 4  11 5 
Glycine, Medicago, Trifolium 3   3  
      
Vegetables 43 2  45 23 
Cucurbitaceae (melons, cucumbers) 11   11 8 
Brassica 4 2  6  
Lactuca 5   5 2 
Allium 4   4  
Raphanus 4   4  
Lycopersicon 3   3 2 
Beta 2   2  
Cichorium 2   2 2 
Apiaceae (Anethum, Anisum, Apium, Daucus, 
Foeniculum, Petroselinum) 

7   7 4 

Spinacia 1   1 5 
      
Other species 3 6  9 - 
Linum 1 4  5  
Nicotiana 1 1  2  
Papaver  1  1  
Poterium 1   1  
      
Total 778 355 113 1246 740 

*incl. 20 Triticum and 2 Hordeum received from Prof. I. S. Papadakis, Thessaloniki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 25 

 

Table 5. Overview of crops and wild species collected by the two teams (Crete and 
Peloponnese) of Stubbe’s Balkan expedition in 1942. Dr. Caravias, German Embassy in 
Athens, provided additional material collected separately. Source: collecting lists. The last 
column gives the accessions present in the IPK genebank 
Genus Crete Peloponnese Total Gene-

bank Freisleben & 
Rothmaler 

Caravias Subtotal  

Cereals, grasses 161 398 77 475 636 521 
Triticum 70 135 33 168 238 221 
Hordeum 43 102 20 122 165 236 
Zea  92 12 104 104 15 
Avena 28 33 6 39 67 48 
Secale 9 19 4 23 32  
sorghum and millets (Panicum, Pennisetum, Setaria, 
Sorghum) 

 7 2 9 9  

Aegilops, other grasses 11 8  8 19 1 
Oryza  2  2 2  
       
Legumes 98 400 36 436 534 516 
Vicia 25 127 9 136 161 168 
Phaseolus 3 133 18 151 154 108 
Lens 5 43 8 51 56 59 
Lupinus 11 36  36 47 14 
Medicago 31    31 8 
Pisum 9 21  21 30 41 
Lathyrus 4 21  21 25 108 
Cicer 1 19 1 20 21 7 
Other (Lotus, Melilotus, Trifolium, Trigonella) 9    9 1 
Vigna      2 
       
Vegetables 11 130 13 143 154 58 
Cucurbitaceae (melons, cucumbers) 1 38 1 39 40 20 
Sinapis 2 21 2 23 25 4 
Lactuca  10 1 11 11 1 
Abelmoschus esculentus  8 2 10 10  
Apiaceae (Anethum, Apium, Carum, Daucus) 2 6 2 8 10  
Spinacia  8 1 9 9 1 
Lycopersicon  7 1 8 8 6 
Raphanus 2 6  6 8 3 
Beta 1 3 2 5 6  
Allium 2 3  3 5  
Brassica 1 3  3 4 18 
Solanum (S. melongena, S. tuberosum)  6  6 6  
Cichorium  3  3 3 4 
Capsicum  2  2 2  
Leafy vegetables  6 1 7 7 1 
       
Other species 63 80 29 109 172 13 
Linum 7 22  22 29 13 
Gossypium  6  6 6  
Sesamum  5  5 5  
Arachis  2  2 2  
Helianthus  1 1 2 2  
Salvia 2    2  
Nicotiana  1  1 1  
Other spp. (wild, fruit, not identifiable) 54 43 28 71 125  
       
Total 333 1008 155 1163 1496 1108 
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Figures.

 
Figure 1. Historical map of Northern Greece and Albania showing the itineraries of the 
three collecting teams of the Balkan 1941 expedition (from Stubbe 1941).  
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Figure 2. Historical map of Crete showing the itineraries of Stubbe’s collecting team of the 
Balkan 1942 expedition (from an original map, also reproduced in Stubbe 1942). Details 
of western, central and eastern Crete are presented in Figures 2a, 2b and 2c, respectively. 

 
 
 
 
 
Figure 2a. Western Crete (section of Fig. 2). 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 28 

 

 
 
Figure 2b. Central Crete (section of Fig. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2c. Eastern Crete (section of Fig. 2). 
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Figure 3. Historical map of the Peloponnesus showing the itineraries of Freisleben’s and 
Rothmaler’s collecting team of the Balkan 1942 expedition (from Stubbe 1942). The 
regions visited are marked with handwritten Roman numerals referred to in the text. 
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2Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας  

570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη 
 
 
Περίληψη 
∆ύο υβρίδια τοµάτας (L. esculentum Mill .) νωπής κατανάλωσης, τα ‘Iron’ και ‘Sahara’, 
αξιολογήθηκαν µε σκοπό την αποµόνωση επίλεκτων γενοτύπων από τις διασπώµενες 
γενεές. Εφαρµόστηκε η µέθοδος της µαζικής επιλογής στην F2 και η µέθοδος της 
ηµισυγγενικής επιλογής στην F3 γενεά. Η αξιολόγηση των ανασυνδυασµένων σειρών 
τοµάτας διαφορετικής βελτιωτικής διαδικασίας αποτέλεσε σκοπό της εργασίας. Το 
πείραµα πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδος 
(Κ.Γ.Ε.Β.Ε.), το έτος 2008, σε µη θερµαινόµενο θερµοκήπιο. Αξιολογήθηκαν δύο σειρές 
µαζικής επιλογής έβδοµης γενεάς και τέσσερις ηµισυγγενικές σειρές τέταρτης γενεάς οι 
οποίες δηµιουργήθηκαν εντός της F3, µε µάρτυρα την F1 γενεά των υβριδίων. Έγιναν 
µετρήσεις για χαρακτηριστικά απόδοσης, πρωιµότητας και ποιότητας. Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι σε γενικές γραµµές οι ηµισυγγενικές σειρές εµφάνισαν παρόµοια ή καλύτερη 
συµπεριφορά από τις προχωρηµένες γενεές από µαζική επιλογή, γεγονός που οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι η τροποποίηση της µεθοδολογίας επέδρασε θετικά.  
 
Εισαγωγή 
Ένα βελτιωτικό πρόγραµµα επιτυγχάνει το στόχο του, δηλαδή τη δηµιουργία επίλεκτων 
ποικιλιών, όταν επιλέγεται το κατάλληλο γενετικό υλικό ως υλικό εκκίνησης (Duvick 
1996) και όταν χρησιµοποιείται η κατάλληλη µεθοδολογία βελτίωσης (Ipsilandis και 
Koutsika 2000). Όπως σε όλα τα αυτογονιµοποιούµενα είδη, έτσι και στην τοµάτα, πολύ 
σηµαντικό βελτιωτικό βήµα είναι η επιλογή στις πρώτες γενεές (Αυδίκος κ.α. 2004). Η 
συµπεριφορά ενός γενοτύπου στις πρώτες γενεές αυτογονιµοποίησης προβλέπει τη 
συµπεριφορά του στο στάδιο της οµοζυγωτίας (Bernardo 2003). Ο βελτιωτικός στόχος 
στις αυτογόνιµες καλλιέργειες µε µικρή συγκέντρωση εκφυλιστικών γονιδίων, όπως η 
τοµάτα, είναι οι ποικιλίες καθαρές σειρές και όχι τα υβρίδια (Fasoulas 1993). Από τη 
στιγµή που την µεγαλύτερη συνεισφορά στη µεγιστοποίηση της απόδοσης έχουν τα 
αθροιστικά γονίδια, το µέγιστο δυναµικό παραγωγής δεν µπορεί να αποκτηθεί σε ένα F1 
υβρίδιο, αλλά στους οµογαµετικούς πληθυσµούς που θα προκύψουν (Genter 1982). 
Εφόσον εφαρµοστεί αποτελεσµατικά η επιλογή, τα εκφυλιστικά γονίδια θα 
αντικατασταθούν από αθροιστικά (Fasoula και Fasoula 2002).  
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να αξιολογήσει τις ανασυνδυασµένες σειρές τοµάτας που 
προήλθαν από διαφορετική βελτιωτική διαδικασία. Ειδικότερα τα υβρίδια Iron και Sahara 
έδειξαν διαφορετική ανταπόκριση στον οµοζυγωτικό εκφυλισµό στην F2 γενεά (Αυδίκος 
κ.α. 2006). Στη συνέχεια δηµιουργήθηκαν ανασυνδυασµένες οικογένειες τόσο µε µαζική 
επιλογή στην F2, όσο και µε ηµισυγγενική επιλογή στην F3 γενεά, υλικά τα οποία 
συνολικά αξιολογούνται στην παρούσα εργασία. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε το 2008, στο αγρόκτηµα του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας 
Βόρειας Ελλάδας, σε µη θερµαινόµενο θερµοκήπιο. Το φυτικό υλικό που 
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χρησιµοποιήθηκε περιελάµβανε την F1 γενεά (µάρτυρας) των απλών εµπορικών υβριδίων 
τοµάτας νωπής κατανάλωσης, «κλασσικού τύπου», Iron και Sahara (Γεωπονικό σπίτι), και 
τις ανασυνδυασµένες σειρές: δύο F7 γενεά µε µαζική επιλογή και τέσσερις F4 γενεά 
(HS4) µε ηµισυγγενική επιλογή.  
Σχέδιο πλήρως τυχαιοποιηµένων οµάδων εφαρµόστηκε µε τρεις επαναλήψεις. Σε κάθε 
επανάληψη κάθε γενετικό υλικό συµµετείχε µε 8 φυτά. Η απόσταση φύτευσης ήταν 50 cm 
επί της γραµµής και 100 cm µεταξύ των γραµµών. Το σύστηµα κλαδέµατος ήταν 
µονοστέλεχο και η καρπόδεση φυσιολογική. Όλες οι παρατηρήσεις και µετρήσεις 
πάρθηκαν στο επίπεδο του ατοµικού φυτού.  
Τρεις διαδοχικές συγκοµιδές εµπορικά ώριµου καρπού πραγµατοποιήθηκαν και λήφθηκαν 
στοιχεία όσον αφορά την απόδοση, την πρωιµότητα και την ποιότητα. Οι καρποί κάθε 
ατοµικού φυτού ζυγίστηκαν ξεχωριστά και ταξινοµήθηκαν σε εµπορεύσιµους και µη 
εµπορεύσιµους σύµφωνα µε το µέγεθος και την παρουσία φυσιολογικών ανωµαλιών. Η 
πρωιµότητα υπολογίστηκε βάση της απόδοσης των δυο πρώτων συγκοµιδών. Τα 
χαρακτηριστικά της ποιότητας βρώσιµου καρπού εξετάστηκαν σε δείγµα δυο ώριµων 
εµπορικά καρπών από κάθε φυτό  και περιελάµβαναν µέτρηση των ολικών διαλυτών 
στερεών συστατικών (°Brix) και της ξηρής ουσίας (%). 
Στη στατιστική επεξεργασία έγινε ανάλυση παραλλακτικότητας και σύγκριση των µέσων 
όρων µε το τεστ πολλαπλών ευρών Duncan (α = 0,05). Η υστέρηση ή υπεροχή των 
γενετικών υλικών για τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού δυναµικού και της ποιότητας 
υπολογίστηκε συγκριτικά µε την αντίστοιχη F1 γενεά.  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Τα γενετικά υλικά της ‘Iron’ δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ τους τόσο στην πρώιµη, όσο 
και τη συνολική απόδοση (Πίν. 1). Ωστόσο, οι σειρές παρουσίασαν υπεροχή που έφτασε 
το 15% για τη 2η ηµισυγγενική σειρά στο σύνολο της απόδοσης. Στα υλικά της «Sahara», 
όσον αφορά την πρωιµότητα οι ηµισυγγενικές σειρές δεν διέφεραν σηµαντικά από το 
υβρίδιο, σε αντίθεση µε τη σειρά µαζικής επιλογής η οποία υστέρησε σηµαντικά (31,5%). 
Στο σύνολο της απόδοσης υπήρξε υστέρηση κατά 10% στη 2η ηµισυγγενική σειρά (µη 
σηµαντική), 14,5% στη 1η ηµισυγγενική σειρά (σηµαντική), και 27,5% στη σειρά µαζικής 
επιλογής (σηµαντική).  
Στο σύνολο της παραγωγής, τα γενετικά υλικά έδειξαν υψηλότερη σταθερότητα 
συµπεριφοράς ως προς την πρωιµότητα, ίσως λόγω της µεγάλης επίδρασης του 
περιβάλλοντος στην έκφραση της πρωιµότητας (Khalf-Allah και Peirce 1963). 
 
Πίνακας 1. Μαζική αντί Ηµισυγγενικής για πρώιµη και συνολική απόδοση. 

Γενετικό υλικό 
Πρώιµη απόδοση (g/φυτό) Συνολική απόδοση (g/φυτό) 

x H* x/s x H x/s 
Υλικό εκκίνησης Iron  1287,91  a − 2,54 2014,00  a − 3,27 
Μαζική Iron F7 1396,75  a 108,45 3,65 2143,00  a 106,41 5,34 

Ηµισυγγενική 
Iron-HS4-2 1348,79  a 104,73 2,12 2317,54  a 115,07 2,69 
Iron-HS4-3 1380,74  a 107,21 3,07 2102,91  a 104,41 4,08 

Υλικό εκκίνησης Sahara  1475,48  a − 3,01 2809,83  a − 3,21 
Μαζική Sahara F7 1011,08  b 68,53 3,01 2034,00  c 72,39 3,69 

Ηµισυγγενική 
Sahara HS4-1 1441,79  a 97,72 3,81 2401,83  b 85,48 3,13 
Sahara HS4-2 1473,75  a 99,88 3,24 2539,79  ab 90,39 3,75 

H*= ετέρωση ή οµοζυγωτικός εκφυλισµός. 
 
Όσον αφορά το χαρακτηριστικό του αριθµού καρπών ανά φυτό, οι σειρές της ‘Iron’ 
υπερείχαν µη σηµαντικά από το αρχικό υβρίδιο, τόσο στην πρώιµη όσο και τη συνολική 
παραγωγή, µε καλύτερη συµπεριφορά να δείχνει η 3η ηµισυγγενική σειρά µε υπεροχή 
31% (Πίν. 2). Στα υλικά της ‘Sahara’ και για το ίδιο χαρακτηριστικό, η σειρά µαζικής 
επιλογής υστέρησε µη σηµαντικά τόσο στην πρώιµη όσο και τη συνολική παραγωγή, σε 
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αντίθεση µε εκείνες της ηµισυγγενικής επιλογής οι οποίες υπερείχαν σηµαντικά έως 
42,5% στην πρώιµη και 36,5% στη συνολική. 
 
Πίνακας 2. Μαζική αντί Ηµισυγγενικής για αριθµό πρώιµων και συνολικών καρπών. 

Γενετικό υλικό 

Αριθµός καρπών ανά φυτό πρώιµης 
παραγωγής 

Αριθµός καρπών ανά φυτό συνολικής 
παραγωγής 

x H* x/s x H x/s 

Υλικό εκκίνησης Iron  8,39  a − 2,86 11,65  a − 3,71 

Μαζική Iron F7 10,17  a 121,16 4,39 14,29  a 122,65 6,23 

Ηµισυγγενική 
Iron-HS4-2 9,17  a 109,24 2,58 14,42  a 123,73 3,49 

Iron-HS4-3 11,09  a 132,12 3,32 15,26  a 130,97 5,13 

Υλικό εκκίνησης Sahara  9,48  b − 3,19 15,17  b − 3,21 

Μαζική Sahara F7 8,5  b 89,68 3,75 14,25  b 93,91 5,14 

Ηµισυγγενική 
Sahara HS4-1 13,38  a 141,11 3,91 19,79  a 130,43 4,14 

Sahara HS4-2 13,50  a 142,43 2,90 20,71  a 136,47 3,70 

H*= ετέρωση ή οµοζυγωτικός εκφυλισµός. 
 
Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά οι σειρές της «Iron» δεν διέφεραν σηµαντικά από το αρχικό 
υβρίδιο, ενώ την καλύτερη συµπεριφορά έδειξε η 3η ηµισυγγενική σειρά µε υπεροχή 5% 
στα στερεά διαλυτά συστατικά και 7,5% στην ξηρή ουσία (Πίν. 3). Τα υλικά της ‘Sahara’ 
δεν διέφεραν σηµαντικά στα στερεά διαλυτά συστατικά. Ωστόσο, όσον αφορά την ξηρή 
ουσία υπήρξε σηµαντική υπεροχή, που έφτασε το 5% για τη σειρά µαζικής και 7,5% για 
τη σειρά ηµισυγγενικής επιλογής. 
 
Πίνακας 3. Μαζική αντί Ηµισυγγενικής για ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Γενετικό υλικό 
°Brix Ξηρή ουσία (%) 

x H* x/s x H x/s 

Υλικό εκκίνησης Iron  5,40  bc − 25,33 5,90  b − 21,10 

Μαζική Iron F7 5,34  bc 98,92 14,15 6,01  b 101,91 18,26 

Ηµισυγγενική 
Iron-HS4-2 5,47  ab 101,23 13,79 5,97  b 101,14 12,97 

Iron-HS4-3 5,65  a 104,67 12,47 6,34  a 107,36 11,36 

Υλικό εκκίνησης Sahara  5,02  de − 17,86 5,49  c − 25,79 

Μαζική Sahara F7 5,18  cd 103,05 13,29 5,76  b 105,00 13,74 

Ηµισυγγενική 
Sahara HS4-1 5,22  bcd 103,88 10,20 5,90  b 107,54 8,57 

Sahara HS4-2 4,84  e 96,33 17,12 5,45  c 99,28 18,71 

H*= ετέρωση ή οµοζυγωτικός εκφυλισµός. 
 
Συµπερασµατικά, η τροποποίηση της µεθοδολογίας µε εφαρµογή ηµισυγγενικής επιλογής 
επέδρασε θετικά. Η ηµισυγγενική επιλογή έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στη βελτίωση 
πολλών καλλιεργειών, κυρίως στο καλαµπόκι αποδεικνύοντας µεγαλύτερη πρόοδο από τη 
µαζική (Sprague και Eberhard 1977). Στην ‘Iron’, οι σειρές υπερείχαν στην απόδοση και 
τον αριθµό καρπών ανά φυτό του υβριδίου, µε τις ηµισυγγενικές σειρές να δείχνουν την 
ίδια ή καλύτερη συµπεριφορά από αυτές της µαζικής επιλογής. Στα υλικά της «Sahara» οι 
ηµισυγγενικές σειρές έφτασαν σε πρωιµότητα το υβρίδιο και έδειξαν καλύτερη 
συµπεριφορά από αυτές της µαζικής επιλογής, στην απόδοση και τον αριθµό καρπών ανά 
φυτό. Στον αριθµό καρπών ανά φυτό έδειξαν µεγάλη υπεροχή. Καταληκτικά, οι σειρές 
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που προέκυψαν είτε από την ηµισυγγενική, είτε από τη µαζική επιλογή, θα µπορούσαν να 
ενταχθούν στη διαδικασία εγγραφής νέων ποικιλιών. 
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Summary 
Two commercial single cross hybrids of large fruit tomato for fresh consumption, Iron and 
Sahara, were evaluated for developing elite lines through segregating generations.  Mass 
selection in F2 generation and half-sib selection in F3 generation was applied. The present 
study was conducted to evaluate recombinant lines derived through mass/half-sib 
selection. The experiment established at the NAGREEF, in unheated greenhouse in 2008. 
Four half-sib families (HS4) which derived from crosses in the F3 and two families of 
mass selection (F7 generation) from each hybrid were evaluated, with the F1 of Iron and 
Sahara as check. Yield characteristics, earliness and quality of ripe fruit were measured.  
The results of the experiment showed that half-sib methodology gave better results than 
the mass methodology, leading to the conclusion that it is a promising method for tomato 
breeding. 
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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκαν 15 F2 πληθυσµοί µαλακού σιταριού και οι έξι 
γονείς τους, για αγρονοµικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το πειραµατικό σχέδιο που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες µε τρεις επαναλήψεις και το 
πείραµα εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης, την καλλιεργητική 
περίοδο 2006 – 2007. Τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν για την επιλογή των ελπιδοφόρων 
διασταυρώσεων-πληθυσµών ήταν 1) η αξιολόγηση των F2 αυτών καθαυτών, 2) η υπεροχή 
τους σε σχέση µε την µέση τιµή των γονέων, 3) η υπεροχή ή υστέρηση των F2 πληθυσµών 
σε σχέση µε τον υψηλοαποδοτικό γονέα και 4) η υπεροχή ή υστέρηση µε το δίκτυο των 
ποικιλιών, που χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων 
προέκυψε ότι 8 F2 πληθυσµοί υπερείχαν ως προς την απόδοση από τη συνολική µέση τιµή 
των 15 F2. Από την µέση τιµή των γονέων και τον µέσο όρο των µαρτύρων υπερείχαν 
σηµαντικά δύο F2, ενώ καµία F2 δεν ξεπέρασε σηµαντικά τον υψηλοαποδοτικό γονέα. Η 
πιο ελπιδοφόρα F2 ήταν η ΟΡΦΕΑΣ*ΩΡΩΠΟΣ η οποία υπερείχε σηµαντικά σε τρία από 
τα τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης. Από τις ποικιλίες µάρτυρες η ΓΕΚΟΡΑ – Ε συµµετείχε 
περισσότερο στην διαµόρφωση του πειραµατικού σφάλµατος και είχε τον µικρότερο 
συντελεστή οµοιόστασης. Για τα χαρακτηριστικά ποιότητας, υπήρχαν F2 που έδωσαν 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα και θα µπορούσε να γίνει επιλογή για βελτίωση απόδοσης 
και ποιότητας.  
 
Εισαγωγή 
Στην µεθοδολογία βελτίωσης αυτογονιµοποιούµενων φυτών, η F2 γενεά αποτελεί την 
σηµαντικότερη για την επισήµανση ελπιδοφόρων διασταυρώσεων, καθώς η γενετική 
παραλλακτικότητα έχει την µέγιστη τιµή της και µειώνεται µε κάθε γενεά 
αυτογονιµοποίησης (Stoskopf, 1999). Η αξιολόγηση διαφόρων F2 και η υπεροχή τους σε 
σχέση µε τους γονείς, θα καθορίσει τις ελπιδοφόρες διασταυρώσεις στους πληθυσµούς 
των οποίων θα γίνει η επιλογή (Cox and Murphy, 1990). Σε ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα βελτίωσης, πέραν της µεγιστοποίησης της απόδοσης, η επιλογή θα πρέπει να 
περιλαµβάνει και τα χαρακτηριστικά ποιότητας, καθώς η εµπορευσιµότητα του τελικού 
προϊόντος θα καθοριστεί από αυτά (Bushuk, 1998). Συνεπώς η µελέτη της αγρονοµικής 
συµπεριφοράς των F2 πληθυσµών µπορεί να δώσει ενδείξεις ως προς τους πληθυσµούς 
από τους οποίους τελικά θα γίνει επιλογή ατοµικών φυτών. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση 15F2 πληθυσµών µαλακού σιταριού 
(Triticum aestivum) και των γονέων αυτών για αγρονοµικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Τα πειραµατικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι ποικιλίες µαλακού σιταριού του 
Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης ΑΧΕΡΩΝ, ΓΕΚΟΡΑ-Ε, ΝΕΣΤΟΣ, ΟΡΦΕΑΣ, 
ΩΡΩΠΟΣ, ΑΧΕΛΩΟΣ και οι 15 F2 πληθυσµοί που προήλθαν από τις µεταξύ τους 
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µονόπλευρα διασταυρώσεις. Το πείραµα εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτου Σιτηρών 
Θεσσαλονίκης την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007. Το πειραµατικό σχέδιο που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες (RCB), µε 21 επεµβάσεις και 3 
επαναλήψεις, συνολικά 63 πειραµατικά τεµάχια. Μεταξύ των επαναλήψεων υπήρχε 
διάδροµος 1,5m. Σε κάθε πειραµατικό τεµάχιο σπάρθηκαν 7 γραµµές πλάτους 0,25m και 
µήκους 0.60m ώστε το εµβαδόν να είναι 1m2 και συγκοµίστηκαν οι 5 κεντρικές. Τα 
αγρονοµικά χαρακτηριστικά που µετρήθηκαν ήταν τα αδέλφια/φυτό, ο αριθµός των 
στάχεων, το ύψος Μαρτίου, το τελικό ύψος και η απόδοση (γρ/πειρ.τεµάχιο). Τα 
χαρακτηριστικά ποιότητας ήταν το βάρος 1000 κόκκων, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, η 
περιεκτικότητα σε γλουτένη και η τιµή καθίζησης. Οι F2 πληθυσµοί αξιολογήθηκαν βάσει 

της παραγωγικότητας, της υπεροχής τους σε σχέση µε την µέση απόδοση των γονέων ( )MP, 

την υπεροχή ή υστέρηση σε σχέση µε τον καλύτερο γονέα ( )BP  και την υπεροχή ή 
υστέρηση σε σχέση µε το δίκτυο των έξι µαρτύρων ποικιλιών – γονέων (Μ∆Μ). Για την 
µελέτη της σταθερότητας της συµπεριφοράς των γονέων υπολογίστηκαν οι συντελεστές 
οµοιόστασης (C.H.) των ποικιλιών-γονέων. Η στατιστική επεξεργασία έγινε µε το MS 
Excel. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση  
Η κατάταξη των F2 πληθυσµών βάσει της απόδοσης δίδεται στον Πίνακα 1. Ως προς την

 δύο F2 πληθυσµοί την ξεπέρασαν σηµαντικά (ΓΕΚΟΡΑ*ΩΡΩΠΟΣ και 

ΟΡΦΕΑΣ*ΩΡΩΠΟΣ) ενώ καµία F2 δεν ξεπέρασε σηµαντικά την ( )BP . Τέλος ως προς το 
δίκτυο των µαρτύρων δύο F2 υπερήχαν σηµαντικά (ΟΡΦΕΑΣ*ΩΡΩΠΟΣ και 
ΩΡΩΠΟΣ*ΑΧΕΛΩΟΣ). 
 
Πίνακας 1. Κατάταξη των υλικών βάσει της απόδοσης.  

Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρει και ο Στρατηλάκης κ.α. (1994) όπου η απόδοση της F2 
ήταν υψηλότερη από των δύο γονέων αλλά δεν διέφερε σηµαντικά από τον καλύτερο 
γονέα. Και η Gouli κ.α. (1999), αναφέρει θετική ετέρωση στην F2 σε µαλακό σιτάρι. Ο 
επι-µερισµός του πειραµατικού σφάλµατος έδειξε ότι η ΓΕΚΟΡΑ-Ε συµµετείχε µε το 
µεγαλύτερο ποσοστό (Σχήµα 1). 

( )MP

Επέµβαση Απόδοση MP BP 
ΟΡΦΕΑΣ * ΩΡΩΠΟΣ 454,50 a 327,95 356,87 

ΩΡΩΠΟΣ * ΑΧΕΛΩΟΣ 428,40 ab 327,62 356,20 

ΓΕΚΟΡΑ - Ε * ΩΡΩΠΟΣ 422,03 abc 305,62 312,20 

ΝΕΣΤΟΣ * ΑΧΕΛΩΟΣ 402,47 abcd 316,78 356,20 

ΓΕΚΟΡΑ - Ε * ΑΧΕΛΩΟΣ 398,50 abcde 334,20 356,20 

ΓΕΚΟΡΑ - Ε * ΟΡΦΕΑΣ 390,87 abcdef 334,53 356,87 

ΝΕΣΤΟΣ * ΩΡΩΠΟΣ 384,73 abcdefg 288,20 299,03 

ΝΕΣΤΟΣ * ΟΡΦΕΑΣ 370,17 abcdefgh 317,12 356,87 

ΟΡΦΕΑΣ 356,87 abcdefghi - - 

ΑΧΕΛΩΟΣ 356,20 abcdefghi - - 

ΑΧΕΡΩΝ * ΟΡΦΕΑΣ 340,80 bcdefghi 307,90 356,87 

ΓΕΚΟΡΑ - Ε * ΝΕΣΤΟΣ 340,33 bcdefghi 294,78 312,20 

ΟΡΦΕΑΣ * ΑΧΕΛΩΟΣ 339,40 bcdefghi 356,53 356,87 

ΑΧΕΡΩΝ * ΩΡΩΠΟΣ 319,90 cdefghi 278,98 299,03 

ΑΧΕΡΩΝ*ΓΕΚΟΡΑ-Ε 312,80 cdefghi 285,57 312,20 

ΓΕΚΟΡΑ-Ε 312,20 cdefghi - - 

ΩΡΩΠΟΣ 299,03 efghi - - 

ΝΕΣΤΟΣ 277,37 ghi - - 

ΑΧΕΡΩΝ * ΝΕΣΤΟΣ 275,17 ghi 268,15 277,37 

ΑΧΕΡΩΝ 258,93 i - - 

ΑΧΕΡΩΝ * ΑΧΕΛΩΟΣ 247,53 i 307,57 356,20 
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Η ανάλυση της παραλλακτικότητας έγινε για τις 21 
επεµβάσεις και στη συνέχεια χωρίς να υπολογιστεί η 
επέµβαση ΓΕΚΟΡΑ-Ε (Πίνακας 2). 

 
Πίνακας 2. Ανάλυση διακύµανσης για το χαρακτηριστικό απόδοση.                            
(Α: όλες οι επεµβάσεις, Β: δεν συµπεριλαµβάνεται η ΓΕΚΟΡΑ-Ε) 

CV=19,73%  σt2=53,22% σε2=46,78%  CV=16,70% σt2=66,45% σε2=33,55% 

 
Πίνακας 3: Συντελεστές οµοιόστασης γονέων για την απόδοση 
Επέµβαση ΑΧΕΡΩΝ ΓΕΚΟΡΑ-Ε ΝΕΣΤΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΩΡΩΠΟΣ ΑΧΕΛΩΟΣ 
C.H. 33,12 2,34 3,13 6,73 3,54 4,90 

 
Η ποικιλία ΓΕΚΟΡΑ-Ε µε τον χαµηλότερο συντελεστή οµοιόστασης έδειξε την µικρότερη 
σταθερότητα συµπεριφοράς ως προς την απόδοση, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από 
άλλους ερευνητές Γεωργιάδης κ.α. (1998). 
 
Πίνακας 4: Κατάταξη των υλικών βάσει των χαρακτηριστικών ποιότητας  

 

Α Προέλευση  
διακύµανσης 

Β.Ε. MS Β Προέλευση  
διακύµανσης 

Β.Ε. MS 

 Επεµβάσεις 20 10023,37*  Επεµβάσεις 19 10349,47* 
 Επαναλήψεις 2 237011,16*  Επαναλήψεις 2 223220,12* 
 Σφάλµα 40 4688,69  Σφάλµα 38 3472,59 

Επέµβαση Πρωτεΐνη Γλουτένη Τ.καθίζησης 

ΑΧΕΡΩΝ 15,99% ab 67,83 abcde 26,67 ef 

ΓΕΚΟΡΑ-Ε 15,51% abcde 58,87 g 38,00 a 

ΝΕΣΤΟΣ 16,29% a 67,17 bcde 37,67 abc 

ΟΡΦΕΑΣ 16,17% ab 66,23 bcdef 33,00 bc 

ΩΡΩΠΟΣ 14,99% cde 69,57 abc 32,00 bcde 

ΑΧΕΛΩΟΣ 13,41% f 60,53 fg 25,67 f 

ΑΧΕΡΩΝ*ΓΕΚΟΡΑ-Ε 15,43% abcde 66,70 bcde 40,67 a 

ΑΧΕΡΩΝ * ΝΕΣΤΟΣ 15,57% abcd 70,53 ab 32,00 bcde 

ΑΧΕΡΩΝ * ΟΡΦΕΑΣ 16,28% a 73,27 a 28,33 def 

ΑΧΕΡΩΝ * ΩΡΩΠΟΣ 15,30% bcde 69,07 abcd 30,33 def 

ΑΧΕΡΩΝ * ΑΧΕΛΩΟΣ 15,41% abcde 67,30 bcde 30,00 def 

ΓΕΚΟΡΑ - Ε * ΝΕΣΤΟΣ 15,25% bcde 69,23 abcd 41,67 a 

ΓΕΚΟΡΑ - Ε * ΟΡΦΕΑΣ 15,65% abc 64,37 cdefg 37,33 abc 

ΓΕΚΟΡΑ - Ε * ΩΡΩΠΟΣ 15,37% abcde 62,33 efg 40,33 a 

ΓΕΚΟΡΑ - Ε * ΑΧΕΛΩΟΣ 14,60% e 63,87 cdefg 38,00 ab 

ΝΕΣΤΟΣ * ΟΡΦΕΑΣ 15,74% abc 65,97 bcdef 31,67 cdef 

ΝΕΣΤΟΣ * ΩΡΩΠΟΣ 14,82% cde 65,87 bcdef 33,00 bcd 

ΝΕΣΤΟΣ * ΑΧΕΛΩΟΣ 14,99% cde 63,57 defg 32,67 bcde 

ΟΡΦΕΑΣ * ΩΡΩΠΟΣ 15,36% abcde 70,77 ab 30,00 def 

ΟΡΦΕΑΣ * ΑΧΕΛΩΟΣ 14,66% de 68,97 abcd 32,00 bcde 

ΩΡΩΠΟΣ * ΑΧΕΛΩΟΣ 14,92% cde 67,07 bcde 30,33 def 

Σχήµα 1: Επιµερισµός σφάλµατος. 
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Για τα χαρακτηριστικά ποιότητας, ως προς την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη διακρίθηκαν 3 
F2 µε πατέρα τον ΟΡΦΕΑ, ως προς την περιεκτικότητα σε γλουτένη τρεις F2 
(ΑΧΕΡΩΝ*ΟΡΦΕΑΣ, ΟΡΦΕΑΣ*ΝΕΣΤΟΣ, ΑΧΕΡΩΝ*ΝΕΣΤΟΣ) και ως προς την τιµή 
καθίζησης πέντε F2 (όλες µε µητέρα την ΓΕΚΟΡΑ και η ΑΧΕΡΩΝ*ΓΕΚΟΡΑ). Ως προς 

τα κριτήρια αξιολόγησης, σηµαντικά ξεπέρασαν την ( )MP δύο F2 σε γλουτένη 

Καµία F2 δεν ξεπέρασε σηµαντικά την ( )BP  ενώ ως προς το δίκτυο των µαρτύρων µία F2 
υπερήχε σηµαντικά σε γλουτένη (ΑΧΕΡΩΝ*ΟΡΦΕΑΣ) και τρεις στην τ.κ. 
(ΑΧΕΡΩΝ*ΓΕΚΟΡΑ, ΓΕΚΟΡΑ*ΝΕΣΤΟΣ, ΓΕΚΟΡΑ*ΩΡΩΠΟΣ). Παρόµοια 
αποτελέσµατα αναφέρει και ο Στρατηλάκης κ.α. (1994). 
Ο επιµερισµός του σφάλµατος για τα χαρακτηριστικά ποιότητας έδειξε την µεγάλη 
συµµετοχή της ΓΕΚΟΡΑ-Ε στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και στην περιεκτικότητα σε 
γλουτένη, ενώ στην τ.κ. το σφάλµα διαµορφώθηκε κυρίως από διασταυρώσεις της 
ΓΕΚΟΡΑ-Ε (Σχήµα 2). Τέλος ο υπολογισµός του C.H. των γονέων για τα χαρακτηριστικά 
ποιότητας έδειξε πως η ΓΕΚΟΡΑ-Ε είχε την µικρότερη σταθερότητα συµπεριφοράς 
(Σχήµα 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2: Επιµερισµός σφάλµατος για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

  
Σχήµα 3: Συντελεστές οµοιόστασης γονέων για τα χαρακτηριστικά ποιότητας 
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EVALUATION OF 15 F2 BREAD WHEAT POPULATIONS ( Triticum aestivum) 
AND THEIR PARENTS FOR AGRONOMIC AND QUALITY TRAITS 
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Summary 
 Evaluation of 15 F2 and their six parents for agronomic and quality traits was made, in 
order to determine the most promising ones. The experimental design was a randomized 
complete block design with three repetitions and the experiment was conducted in the 
Cereals Institute of Thessaloniki during 2006 – 2007. The criteria used were 1) the 
evaluation of F2 crosses 2) the superiority of the F2 over mid – parent value 3) the 
superiority over the best – parent value 4) the superiority over the check cultivars network, 
that will determine the most promising F2 crosses, in the populations of which the 
selection will begin. As far as yield is concerned 8F2 surpassed the mean yield of the total 
15F2, two F2 out yielded the mid parent and the six – parent mean significantly, but none 
of the F2 surpassed significantly the best parent. The best F2 was ORFEAS*OROPOS 
which was significantly superior in three out of the four criteria. As long as check cultivars 
are concerned, YECORA - E had the highest contribution in the experimental error and the 
lowest coefficient of homeostasis. For the quality traits there were F2 which equaled the 
parents thus making the selection for both yield and quality feasible.      
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η επαναφορά της καλλιεργητικής αξίας της εγχώριας 
ποικιλίας λαθουριού «Φάβα Σαντορίνης» µε τη διερεύνηση της υπάρχουσας 
παραλλακτικότητας και την εφαρµογή τετραετούς ενδοπληθυσµιακής κυψελωτής 
επιλογής εντός της ποικιλίας. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν στο αγρόκτηµα του 
Α.Π.Θ. την πενταετία 2004-08. Η επιλογή οδήγησε στη δηµιουργία δύο βιοτύπων, ο ένας 
µε ιώδες και ο άλλος µε λευκό χρώµα άνθους, που στη συνέχεια ακολούθησαν παράλληλη 
πορεία επιλογής µε ανεξάρτητα πειράµατα για τα έτη 2006-07 και 2007-08. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζονται τα δεδοµένα του 2007-08. Βρέθηκε θετικός ο συντελεστής 
κληρονοµικότητας για την απόδοση και για τους δύο βιότυπους (h2=0,47 λευκό άνθος, 
h2=0,0017 ιώδες άνθος). Πρόσθετα ένα ποσοστό εύρωστων φυτών σε ποσοστό 10-15% 
µετρήθηκε και στους δύο βιότυπους. Η βελτιωτική διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2008, 
επιτυγχάνοντας να πενταπλασιάσει την απόδοση ανά φυτό συνδυάζοντας σταθερότητα και 
οµοιοµορφία. Αποµένει ο πειραµατισµός των επιλογών σε πυκνές συνθήκες σποράς.  
 
Εισαγωγή 
Η «Φάβα Σαντορίνης» είναι µια εγχώρια ποικιλία που διαθέτει ιστορική καταγωγή, 
διακριτή ταυτότητα, γενετική παραλλακτικότητα, ειδική προσαρµοστικότητα, και είναι 
συνδεδεµένη µε το παραδοσιακό σύστηµα καλλιέργειας όπως όλα τα εγχώρια γενετικά 
υλικά (Camacho Villa et al., 2006). Έχει υψηλή αγρονοµική αξία λόγω της αντοχής στην 
ξηρασία, στην κατάκλυση, στα βαριά πηλώδη εδάφη µε φτωχή στράγγιση και 
προσαρµοστικότητα στα ηφαιστιογενή εδάφη του νησιού. Τα πλεονεκτήµατα αυτά σε µια 
µακρόχρονη βελτιωτική διαδικασία ενδεχόµενα να οδηγήσουν σε µια σταθερή 
αναβαθµισµένη ποικιλία (Newton et al., 2009). Με αυτή την επιδίωξη 
πραγµατοποιήθηκαν χειρισµοί που αφορούσαν την εγχώρια ποικιλία και διαβαθµίσθηκαν 
σε τρεις διαδοχικούς στόχους: (1) στη µελέτη της αγρονοµικής συµπεριφοράς, (2) στη 
διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων και (3) στην εφαρµογή βελτιωτικού 
προγράµµατος ενδοπληθυσµιακής επιλογής. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται και 
σχολιάζονται πειράµατα που αφορούν στον τρίτο στόχο ήτοι στο τελευταίο στάδιο 
ενδοπληθυσµιακής επιλογής και συγκεκριµένα το 4ο έτος επιλογής. Σηµειωτέον, ήδη από 
το τρίτο έτος επιλογής δηµιουργήθηκαν δύο βιότυποι ο ένας µε ιώδες χρώµα άνθους και ο 
άλλος µε λευκό. Στον κάθε βιότυπο εφαρµόσθηκε ανεξάρτητη παράλληλη επιλογή. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Τον Νοέµβριο του 2007 εγκαταστάθηκαν δύο πειράµατα στο Αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. Το 
πειραµατικό σχέδιο ήταν κυψελωτή διάταξη R-7, κοινό και για τα δύο πειράµατα, που 
αντιπροσώπευαν το καθένα διαφορετικό βιότυπο. Στους δύο βιότυπους που 
διαχωρίστηκαν το 2006 συνεχίσθηκε η διαδικασία της επιλογής το 2007 µε επτά επιλογές 
για το καθένα. Στο βιότυπο µε χρώµα άνθους λευκό που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως 
«πείραµα 1», συµµετείχαν οι τέσσερις οικογένειες του προηγούµενου έτους, η 1 µε µία 
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επιλογή, και οι 2, 3, 4 µε δύο επιλογές η καθεµιά. Όλες οι οικογένειες είχαν κοινό 
πρόγονο την οικογένεια 6 του 2005. Στο βιότυπο µε χρώµα άνθους µωβ, που στη συνέχεια 
θα αναφέρεται ως «πείραµα 2», συµµετείχαν 4 οικογένειες του προηγούµενου έτους η 1 
µε δύο επιλογές, η 2 µε τρεις επιλογές, και οι 4 και 7 µε µια επιλογή. Κάθε πείραµα 
περιλάµβανε 10 γραµµές των 28 φυτών ήτοι συνολικά 280 φυτά. Η απόσταση των φυτών 
µεταξύ τους ήταν 1µ. και των γραµµών 86,7εκ. ήτοι συνολικά 245m2. Κάθε επιλογή 
αντιπροσωπεύονταν µε 40 επαναλήψεις. Μετρήθηκαν τα εξής χαρακτηριστικά όλα µε 
βάση το ατοµικό φυτό: απόδοση, αριθµός λοβών, χαρακτηριστικά λοβού (σε δείγµα δύο 
λοβών ανά φυτό), µέγεθος φυτού και χρώµα φυτού µε βάση τους πίνακες UPOV. 
Η στατιστική επεξεργασία έγινε µε τη χρήση του t-κριτηρίου. Εκτιµήθηκαν τα συστατικά 
του παραγωγικού δυναµικού (Fasoula και Fasoula, 2002). Τέλος, υπολογίσθηκε η 
πραγµατοποιηθείσα κληρονοµικότητα (h2) των προχωρηµένων επιλογών, ως πηλίκου της 
ανταπόκρισης στην επιλογή (R) προς το διαφορικό της επιλογής (Hartl και Clark, 1998). 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Στον βιότυπο µε τα λευκά άνθη (πείραµα 1), παρατηρήθηκε αύξηση των παραγωγικών 
φυτών (Είκ. 1α) που συνέτεινε στην αύξηση της απόδοσης από 11,97γρ./φυτό (που ήταν 
το 2007) σε 17,82 γρ./φυτό το 2008. Στον βιότυπο µε τα µωβ άνθη (πείραµα 2) 
παρατηρήθηκε σταθεροποίηση αφ’ ενός µε την απόδοση που παρέµεινε στα 17, 82 γρ. ανά 
φυτό (από τα 17,4γρ. που µετρήθηκαν για το 2007) και αφ’ ετέρου από τη µείωση του 
%CV κατά 17 µονάδες (Είκ. 1β). Η πραγµατοποιηθείσα κληρονοµικότητα ήταν θετική και 
στους δύο βιότυπους αναλυτικότερα, h2=0.47 για το βιότυπο µε τα λευκά άνθη και 
h2=0,0017 για τον βιότυπο µε τα µωβ άνθη (Είκ. 1α, 1β).  
Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της ενδοπληθυσµιακής κυψελωτής επιλογής, 
διαπιστώθηκε ότι: (1) αυξήθηκε η απόδοση του αρχικού πληθυσµού περίπου 5 φορές (Εικ. 
2α), (2) µειώθηκαν τα εκφυλισµένα φυτά ~93%, (3) µειώθηκαν τα µικρού µεγέθους φυτά 
κατά 33%, (4) προέκυψε ένα ποσοστό 12,5% φυτών που παρουσίασαν υψηλή 
παραγωγικότητα (Εικ. 2β), (5) τα φυτά µε ανοιχτό πράσινο χρώµα µειώθηκαν κατά 55%, 
ενώ τα φυτά µε πράσινο χρώµα αυξήθηκαν 100% (Εικ. 2β) και τέλος, (6) το χρώµα του 
άνθους (λευκό ή µωβ) παρέµεινε σταθερό από το 1ο έτος επιλογής, σε όλους τους 
πειραµατικούς αγρούς των επόµενων τριών ετών.  
Η κλασσική βελτίωση παραδοσιακά βασίστηκε στη βελτίωση της απόδοσης για κάθε 
φυτικό είδος δηλ. στην άµεση επιλογή για το χαρακτηριστικό αυτό (Anncchiarico και 
Pecetti, 1998). Όσον αφορά την µεθοδολογία εφήρµοσε συνδυασµό µαζικής-γενεαλογικής 
επιλογής (Ceccarelli και Grando, 1989). Η δυνατότητα να συµπληρωθεί η κλασική 
µεθοδολογία µε δείκτες έµµεσης επιλογής για απόδοση δηλ. να συµπληρωθεί µε την 
αναλυτική βελτίωση, την προσέφερε στην παρούσα εργασία το αρχικό γενετικό υλικό, η 
εγχώρια ποικιλία. ∆ιότι η µελέτη του υλικού εκκίνησης αποκάλυψε εκφυλιστικά 
φαινόµενα (κυρίως χλώρωση) σε ποσοστό 62,5% και παραλλακτικότητα στα συστατικά 
της απόδοσης. Η αναλυτική βελτίωση µπορεί να προσφέρει εργαλεία για την αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας της επιλογής (Ceccarelli et al., 1991), µε σταθερότερα εργαλεία τα 
χαρακτηριστικά που αποτελούν τα συστατικά της απόδοσης τα οποία συσχετίζονται 
άµεσα  µ’ αυτήν (Pecetti et al., 1994). Τέτοια χαρακτηριστικά εντοπίσθηκαν στην 
παρούσα εγχώρια ποικιλία όπως τα «χλωρωτικά φυτά» και ο «αριθµός λοβών ανά φυτό» 
και οδήγησαν στην απαλλαγή του πληθυσµού από εκφυλισµένους γενοτύπους και στη 
δηµιουργία γενοτύπων µε υψηλοπαραγωγικό δυναµικό. Αν και σε ευνοϊκά περιβάλλοντα 
η κληρονοµικότητα είναι µεγαλύτερη από ότι σε φτωχά (Blum, 1988) όπως το περιβάλλον 
της Σαντορίνης, ωστόσο η διαδικασία επιλογής που εφαρµόσθηκε ex situ ήταν σε 
συνθήκες περιορισµένων εισροών (µε µοναδικές εισροές τη γονιµότητα του εδάφους και 
τη βροχόπτωση). Η αναλυτική βελτίωση ήταν αποτελεσµατικότερη στην περίπτωση των 
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βελτιωτικών προγραµµάτων, στα όποια λαµβάνει υπόψη ατοµικά χαρακτηριστικά και ο 
κύριος σκοπός τους ήταν η µεγαλύτερη σταθερότητα απόδοσης (Ceccarelli et al., 1991). Η 
βασική παράµετρος «ευρωστία του φυτού» στην οποία βασίσθηκε η παρούσα επιλογή, 
είχε αποτέλεσµα την αύξηση του παραγωγικού δυναµικού του φυτού αυτού καθ’ αυτού. 
Έτσι οι δύο βιότυποι έδειξαν παραγωγικότητα, σταθερότητα και αποµένει το συγκριτικό 
πείραµα απόδοσης µε τον αρχικό πληθυσµό για να ολοκληρωθεί το βελτιωτικό 
πρόγραµµα της «Φάβας Σαντορίνης». 
 

 
Eικόνα (1α).  Κατανοµή απόδοσης πληθυσµού µε άσπρο χρώµα άνθους 2007-2008, (1β) 
Κατανοµή απόδοσης πληθυσµού µε µωβ χρώµα άνθους 2007-2008. 
 

 
Εικόνα (2α). Βελτίωση της απόδοσης ανά φυτό του αρχικού πληθυσµού, (2β) Μεταβολή 
των % ποσοστών των 4 κατηγοριών όσον αφορά το µέγεθος του φυτού (µικρό-µέσο-
µεγάλο-πολύ µεγάλο) µε την πάροδο των ετών επιλογής (µε Α* σηµειώνεται ο βιότυπος 
µε τα άσπρα άνθη) 
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Summary 
This study aimed to improve the local population of “Fava Santorinis” (Lathyrus sp.) 
through the study of the existing variability and an intra-cultivar pedigree selection 
scheme. The experiments were conducted at the farm of Aristotelian University of 
Thessaloniki during 2004-06 and the selection carried out the basis of single plant in 
honeycomb design experiments. Out of the selection emerged two biotypes, one with 
purple and the other with white colour of flowers following the independent experiments 
of 2006-07 and 2007-08. In the present manuscript the data of 2007-08 are being 
presented. They display positive heritability values for yield (h2= 0.47 for the white and 
h2=0.0017 for the purple biotype) Furthermore a percentage of vigorous plants ranging 
from 10-15% appeared in each biotype. In 2008, the breeding procedure has succeed in 
five folding the yield per plant, a result that remains to be certified in comparative trials.  
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Περίληψη 
Οι παράµετροι της γονιµότητας µελετήθηκαν σε φυτά των BC1 και BC2 γενεών διειδικών 
υβριδίων µεταξύ του Solanum violaceum (V) και των τριών ελληνικών ποικιλιών 
µελιτζάνας (S. melongena) Λαγκαδά (Λ), Έµι (Ε) και Τσακώνικης (Τ). Το ποσοστό 
επιτυχίας των αναδιασταυρώσεων και η γονιµότητα της γύρης µετρήθηκε για το σκοπό 
αυτό και µελετήθηκε η µορφολογία των ανθήρων και η ικανότητά τους να ελευθερώνουν 
γύρη. Το ποσοστό επιτυχίας των αναδιασταυρώσεων αυξήθηκε από την BC1 (37,1-
46,0%) στην BC2 γενεά (55,1–59,6%), εκτός από την BC2(VxE) στην οποία το ποσοστό 
µειώθηκε. Η γονιµότητα της γύρης των αναδιασταυρώσεων ήταν αρκετά χαµηλότερη από 
εκείνη των ποικιλιών και µειώθηκε από την BC1 (23,4-47,8%) στην BC2 (29,0-36,0%), 
εκτός από την BC2(VxΛ) στην οποία αυξήθηκε. Η συχνότητα εµφάνισης µορφολογικά 
ανώµαλων ανθήρων και η αδυναµία τους να ελευθερώσουν γύρη αυξήθηκε από την BC1 
στην BC2 γενεά. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το κυτταρόπλασµα του S. violaceum 
µειώνει τη γονιµότητα της γύρης των φυτών από την BC1 στην BC2 γενιά. 
 
Εισαγωγή 
Η µελιτζάνα (Solanum melongena L.) πιστεύεται ότι κατάγεται από την Ινδία, ενώ η Κίνα 
θεωρείται το δευτερεύον κέντρο καταγωγής της (Kalloo 1993). Σύµφωνα µε στοιχεία του 
FAO είναι η τρίτη σηµαντικότερη καλλιέργεια των σολανωδών, µετά την πατάτα και την 
τοµάτα (FAO 2007). Οι καρποί της χρησιµοποιούνται ως κύρια τροφή και επιδόρπιο 
(Bletsos κ.ά. 2004). 
Σήµερα, καλλιεργούνται κυρίως F1 υβρίδια, τα οποία δίνουν υψηλή παραγωγή αλλά είναι 
ακριβότερα από τις ποικιλίες, γιατί η παραγωγή υβριδιόσπορου απαιτεί κοπιώδεις 
εργασίες που αυξάνουν το κόστος. Το κόστος µπορεί να µειωθεί µε τη δηµιουργία 
αρρενόστειρων σειρών µελιτζάνας. Στην Ιαπωνία οι Isshiki και Kawajiri (2002) 
δηµιούργησαν µία αλλοπλασµική αρρενόστειρη σειρά µετά από πέντε αναδιασταυρώσεις 
του διειδικού υβριδίου S. violaceum x S. melongena µε τη µελιτζάνα. Στο Κέντρο 
Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας (Κ.Γ.Ε.Β.Ε.), στο πλαίσιο της έρευνας για τη 
δηµιουργία αρρενόστειρων σειρών, δηµιουργήθηκαν διειδικά υβρίδια µεταξύ του S. 
violaceum και των τριών ελληνικών ποικιλιών Λαγκαδά, Έµι και Τσακώνικης το 2004, 
και το 2005 και 2006 έγινε η πρώτη και δεύτερη αναδιασταύρωσή τους µε τη µελιτζάνα. 
Σκοπός της εργασίας ήταν να µελετηθεί η δυνατότητα αναδιασταύρωσης των BC1 και 
BC2 γενεών µε τις αντίστοιχες ποικιλίες µελιτζάνας και να µελετηθούν οι παράµετροι της 
γονιµότητάς τους. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Την άνοιξη του 2006 και 2007 καλλιεργήθηκαν σε ανοιχτό αγρό του Κ.Γ.Ε.Β.Ε., 
σπορόφυτα της πρώτης [BC1(VxΛ), BC1(VxE), BC1(VxT)] και δεύτερης [BC2(VxΛ), 
BC2(VxE), BC2(VxT)] αναδιασταύρωσης των τριών διειδικών υβριδίων, των ποικιλιών 
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Λαγκαδά (Λ), Έµι (Ε), Τσακώνικη (Τ) και του S. violaceum (V). Τα BC φυτά 
αναδιασταυρώθηκαν µε γύρη των αντίστοιχων ποικιλιών (αρχές Μαΐου-αρχές Ιουλίου) 
και µετρήθηκε το ποσοστό επιτυχίας των αναδιασταυρώσεων. Το ποσοστό των γόνιµων 
γυρεοκόκκων υπολογίστηκε σε περισσότερους από 1000 γυρεόκοκκους οι οποίοι 
χρωµατίσθηκαν µε διάλυµα ακετοκαρµίνης 2%. Η ικανότητα ελευθέρωσης της γύρης 
εκτιµήθηκε µετά από ελαφρύ χτύπηµα του πόρου των ανθήρων πάνω από µία 
αντικειµενοφόρο πλάκα. Σε τέσσερα άνθη από κάθε φυτό µελετήθηκε η µορφολογία των 
ανθήρων. Συνολικά εξετάστηκαν 9-12 φυτά στην BC1 και 33-48 φυτά στην BC2 γενεά. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Στις BC2(VxΛ) και BC2(VxΤ) βρέθηκε αύξηση του ποσοστού επιτυχίας των 
αναδιασταυρώσεων κατά 9,1 και 22,5% αντίστοιχα, ενώ στην BC2(VxE) το ποσοστό 
µειώθηκε κατά 14,5% (Πιν. 1). 
 
Πίνακας 1. Ποσοστό (%) επιτυχίας αναδιασταυρώσεων 
BC1(VxΛ) BC2(VxΛ) BC1(VxE) BC2(VxE) BC1(VxT) BC2(VxT) 

46,02±5,51 55,14±5,07 66,19±6,55 51,98±5,55 37,09±7,60 59,55±5,58 

 
Η γονιµότητα της γύρης των BC γενεών ήταν χαµηλή (Εικ. 1) και µειώθηκε από την BC1 
στην BC2 εκτός από την BC2(VxΛ) στην οποία αυξήθηκε. Η υψηλότερη γονιµότητα 
βρέθηκε στις BC1(VxT) (47,8%) και BC2(VxT) (36,0%) και η χαµηλότερη στις 
BC1(VxΛ) (23,4%) και BC2(VxΛ) (29,0%). 

Εικόνα 1. Κατανοµή συχνοτήτων της γονιµότητας γύρης (%). Το βέλος δείχνει το µέσο 
όρο. Οι τιµές του S. violaceum (V), των ποικιλιών (Λ, Ε, Τ) και των αντίστοιχων 
διειδικών τους υβριδίων δίνονται στο υπόµνηµα. 
 
Τα άνθη των ποικιλιών και του S. violaceum ελευθέρωναν γύρη µε ελαφρύ τίναγµα, ενώ 
στις αναδιασταυρώσεις βρέθηκαν άνθη που δεν ελευθέρωναν γύρη κατά την άνθηση (Πίν. 
2, Εικ. 2). Το µεγαλύτερο ποσοστό των φυτών που δεν ελευθέρωναν γύρη βρέθηκε στις 
BC1(VxΛ) και BC2(VxΛ) (62,5 και 83,3%, αντίστοιχα) και το µικρότερο στις BC1(VxΤ) 
και BC2(VxΤ) (42,9 και 57,7%, αντίστοιχα). 
     Οι ποικιλίες µελιτζάνας και το S. violaceum είχαν άνθη µε κανονικούς ανθήρες, ενώ σε 
όλες τις αναδιασταυρώσεις βρέθηκαν άνθη µε ανώµαλους ανθήρες (Εικ. 2) και η 
συχνότητα εµφάνισής τους αυξήθηκε από την BC1 στην BC2 (Πίν. 3). 
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Πίνακας 2. Ικανότητα ελευθέρωσης γύρης 

Ελευθέρωση γύρης 
Ποσοστό % 
BC1 (VxΛ) BC2 (VxΛ) BC1 (VxE) BC2 (VxE) BC1 (VxT) BC2 (VxT) 

Ναι 37,50 16,67 47,06 20,83 57,14 42,31 

Όχι 62,50 83,33 52,94 79,17 42,86 57,69 

 
Στις BC1(VxΛ) και BC1(VxE) βρέθηκαν άνθη µε δύο κατηγορίες ανώµαλων ανθήρων 
(ατροφικοί και µεταµορφωµένοι σε πέταλα) µε συνολική συχνότητα εµφάνισης 27,8 και 
10,3%, αντίστοιχα. Στις BC2(VxΛ) και BC2(VxΕ) η συχνότητα εµφάνισης των 
ανώµαλων ανθήρων ήταν 44,0 και 43,9%, αντίστοιχα. Στις BC1(VxT) και BC2(VxT) 
βρέθηκε µία κατηγορία ανώµαλων ανθήρων (ατροφικοί) µε συχνότητα εµφάνισης 5,6% 
και 45,4%, αντίστοιχα. 
 
Πίνακας 3. Συχνότητες εµφάνισης ανθέων µε κανονικούς και ανώµαλους ανθήρες 

Μορφολογία ανθήρων 
Ποσοστό % 

BC1 (VxΛ) BC2 (VxΛ) BC1 (VxE) BC2 (VxE) BC1 (VxT) BC2 (VxT) 

Κανονικοί 72,22 56,00 89,71 56,08 94,40 55,65 

Ατροφικοί 16,66 33,00 1,47 22,97 5,60 45,35 

Μεταµορφωµένοι 11,12 11,00 8,82 20,95 0,00 0,00 

 
Η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας των αναδιασταυρώσεων που παρατηρήθηκε πιθανόν να 
οφείλεται στην αύξηση της γενετικής συγγένειας των BC2 φυτών µε τις αντίστοιχες 
ποικιλίες και δείχνει ότι η γονιµότητα του γυναικείου δεν επηρεάστηκε από το 
κυτταρόπλασµα του άγριου είδους (Πίν. 1). Οι Isshiki και Kawajiri (2002) οι οποίοι 
αναδιασταύρωσαν το διειδικό υβρίδιο S. violaceum x S. melongena ποικ. µελιτζάνας 
‘Uttara’ µε τη µελιτζάνα, βρήκαν µικρή µείωση στην επιτυχία των αναδιασταυρώσεων 
από την BC1 στην BC2 γενεά. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη και άλλων ερευνητών 
που υποστηρίζουν ότι ο γενότυπος παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία των 
αναδιασταυρώσεων (Bletsos κ.ά. 2004). 
Η χαµηλή γονιµότητα της γύρης των BC1 και BC2 θα µπορούσε να αποδοθεί σε µειωτικές 
ανωµαλίες. Οι Isshiki και Kawajiri (2002) µελέτησαν τη µείωση του F1 υβριδίου S. 
violaceum x S. melongena ποικ. ‘Uttara’ και βρήκαν υψηλή συχνότητα δισθενών (11.75ΙΙ 
και 0,5Ι). Το αποτέλεσµα αυτό, σε συνδυασµό µε τη σταθεροποιηµένη χαµηλή γονιµότητα 
στις επόµενες BC γενεές (Εικ. 1), δείχνει ότι το κυτταρόπλασµα του S. violaceum, είναι 
αυτό που προκαλεί τη χαµηλή γονιµότητα της γύρης και όχι η υβριδική σύσταση του 
πυρήνα. 
Παρά τη χαµηλή γονιµότητα τους, πολλά BC1 και BC2 φυτά παρήγαγαν και βιώσιµους 
γυρεοκόκκους στους ανθήρες τους, αλλά δεν µπορούσαν να τους ελευθερώσουν (Πίν. 2). 
∆ιαπιστώθηκε ότι η αδυναµία ελευθέρωσης της γύρης οφείλεται στη µορφολογία του 
πόρου των ανθήρων και τα φυτά αυτά χαρακτηρίστηκαν λειτουργικώς αρρενόστειρα (Εικ. 
2). Το ποσοστό των αρρενόστειρων φυτών αυξήθηκε από την BC1 στην BC2. Αυτό 
δείχνει ότι η ικανότητα ελευθέρωσης της γύρης πιθανόν να οφείλεται σε γονίδια του S. 
violaceum η συχνότητα των οποίων µειώνεται µετά από κάθε αναδιασταύρωση µε 
µελιτζάνα. 
Η εµφάνιση ατροφικών και µεταµορφωµένων σε πέταλα ανθήρων δείχνει ότι το 
κυτταρόπλασµα του άγριου είδους επηρέασε και τη µορφολογία του άνθους (Budar κ.ά. 
2003). Στην παρούσα έρευνα δεν παρατηρήθηκαν ανωµαλίες στα θηλυκά µέρη του 
άνθους. Στις BC1(VxΛ), BC1(VxE), BC2(VxΛ) και BC2(VxE) βρέθηκαν οι ίδιες 
κατηγορίες ανώµαλων ανθήρων (ατροφικοί και µεταµορφωµένοι), ενώ στις BC1(VxT) 
και BC2(VxT) εµφανίστηκαν µόνο ατροφικοί, γεγονός που δείχνει ότι ο γενότυπος πρέπει 
να παίζει σηµαντικό ρόλο στη µορφή των ανωµαλιών (Πιν. 3, Εικ. 2). 
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Οι BC1(VxT) και BC2(VxT) 
ποσοστό φυτών µε ανθήρες
ανώµαλους ανθήρες από τις
οφείλεται στην κληρονόµηση
στις BC γενεές ή στην ύπαρξη
γονίδια επαναφοράς είναι απαραίτητα
στη δηµιουργία παραγωγικών
φέρουν γονίδια επαναφοράς
2002). 
Η βιωσιµότητα της γύρης και
το κυτταρόπλασµα του S. violaceum, 
αρρενόστειρα. Επίσης, το κυτταρόπλασµα
εµφανίστηκαν ανώµαλοι ανθήρες
επηρεάστηκε. Συµπερασµατικά
αναθερµαίνει την αισιοδοξία
ενώ η ύπαρξη µερικών γόνιµων
επαναφοράς της γονιµότητας
 

 
Εικόνα 2. (Α.1) Χρώση γύρης
( ) και δεν χρωµατίστηκαν
µεταµορφωµένοι ανθήρες BC2(Vx
ανθήρες. (∆.1) Πόρος ανθήρα
ανθήρα BC2(VxΛ) που δεν άνοιξε
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 BC2(VxT) είχαν υψηλότερο ποσοστό γόνιµης γύρης
ανθήρες που ελευθέρωναν γύρη και µικρότερο ποσοστό
από τις υπόλοιπες BC. Η υψηλότερη γονιµότητά

κληρονόµηση γονιδίων επαναφοράς της γονιµότητας από
στην ύπαρξη γονιδίων επαναφοράς στην ποικιλία
είναι απαραίτητα για τη χρησιµοποίηση των αρρενόστε

παραγωγικών υβριδίων. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί
επαναφοράς γι’ αυτόν τον τύπο αρρενοστειρότητας (Isshiki 

γύρης και η ικανότητα ελευθέρωσής της επηρεάστηκαν
του S. violaceum, και κατέστησαν πολλά BC φυτά
το κυτταρόπλασµα επηρέασε τη µορφολογία του

ανώµαλοι ανθήρες, ενώ η γονιµότητα του γυναικείου
Συµπερασµατικά, η µείωση της γονιµότητας από την

αισιοδοξία µας για τη δηµιουργία αρρενόστειρων σειρών
µερικών γόνιµων φυτών στην BC2(VxT) για την 
γονιµότητας. 

Χρώση γύρης Έµι και (Α.2) BC2(VxE). Γυρεόκοκκοι που
χρωµατίστηκαν ( ). (Β.1) Κανονικοί ανθήρες Λαγκαδά
ανθήρες BC2(VxΛ). (Γ) Άνθος BC2(VxΛ) µε µεταµορφωµένους

ανθήρα Λαγκαδά που άνοιξε κατά την άνθηση
που δεν άνοιξε (µη λειτουργικός). 
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Summary 
Commercial eggplant F1 hybrids exhibit considerable heterosis in yield and earliness but 
they are more expensive since hand emasculation, bagging and pollination are required for 
hybrid seed production. Thus, the development of male sterile eggplant lines could reduce 
the cost of hybrid seed. Experiments carried out by Isshiki and Kawajiri (2002) showed 
that the development of cytoplasmic male sterile eggplant lines is possible by crossing 
eggplant as male parent with the wild spiny species S. violaceum and four backcrosses of 
the interspecific hybrid with the eggplant parent. In our effort to develop male sterile lines 
of greek eggplant cultivars, three interspecific hybrids were obtained after crossing S. 
violaceum (V) as female parent with the cultivars ‘Langada’ (L), ‘Emi’ (E) and 
‘Tsakoniki’ (T). The aim of the present work was to investigate the backcrossing ability 
and some fertility parameters of BC1 and BC2 progenies of the aforementioned 
interspecific hybrids. 
BC2(VxL) and BC2(VxT) had a higher percentage of successful backcrosses (55,1% and 
59,6%, respectively) compared to their BC1 counterparts, whereas BC2(VxE) had a lower 
percentage (52,0%). The increased overall percentage of successful backcrosses in BC2 
may be attributed to the increased genetic affinity with eggplant. This indicates that 
gynoecium fertility was not affected by the cytoplasm of S. violaceum. The differences 
observed in the percentage of successful backcrosses indicate that backcrossing ability is 
genotype depended. In contrast, the androecium fertility in BC1 and BC2 was very low 
when compared to that of eggplant and S. violaceum and resulted in decreased fruit set, 
formation of parthenocarpic fruits and absence of fruit set. Low fertility was attributed to 
the presence of abnormal or rudimentary anthers, decreased pollen release ability and low 
pollen viability. Since these abnormalities were more frequent in BC2 progenies it was 
concluded that the S. violaceum cytoplasm in combination with the increased genetic 
affinity with eggplant (alloplasmy) significantly reduced the androecium fertility.  
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Περίληψη  
Τριάντα δύο καθαρές σειρές κριθαριού (Hordeum vulgare L.) αξιολογήθηκαν στο 
Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ως προς την απόδοση και ορισµένα 
αγροκοµικά χαρακτηριστικά, όπως η πρωιµότητα (εµφάνιση του 50% των στάχεων), το 
ύψος, το µήκος του στάχυος, ο αριθµός των γόνιµων κόκκων/στάχυ, το µέγεθος του 
κόκκου και το πλάγιασµα, την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007. Από τους 32 
γενοτύπους, οι 26 ήταν F7 καθαρές σειρές, που προήλθαν από γενεαλογική επιλογή και οι 
6 ήταν διαπλοειδείς σειρές, που προήλθαν από καλλιέργεια ανθήρων F3 φυτών. 
Σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν µεταξύ των καθαρών σειρών ως προς την απόδοση και τα 
δευτερεύοντα γνωρίσµατα. Από τους 32 γενοτύπους που αξιολογήθηκαν, οι 28 ξεπέρασαν 
σε απόδοση τον µέσο όρο των δύο µαρτύρων (από 4 έως 66%) και κάποιοι από αυτούς 
συνδύαζαν υψηλή απόδοση µε πρωιµότητα και αντοχή στο πλάγιασµα. Στους 28 
γενοτύπους συµπεριλαµβάνονταν και δύο διαπλοειδείς σειρές µε αποδόσεις κατά 37 και 
42% µεγαλύτερη από τον µέσο όρο των δύο µαρτύρων. 
 
Εισαγωγή 
Η δηµιουργία µιας καθαρής σειράς µε τις κλασικές µεθόδους είναι µία δύσκολη και 
χρονοβόρα διαδικασία, γιατί απαιτούνται επαναλαµβανόµενοι κύκλοι επιλογής, για τον 
εντοπισµό και την αποµόνωση υπέρτερων γενοτύπων και ταυτόχρονα την επίτευξη 
οµοζυγωτίας (Bingham 1975). Η τεχνική της in-vitro καλλιέργειας ανθήρων αποσκοπεί 
στη δηµιουργία διαπλοειδών σειρών και είναι ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια των 
βελτιωτών στην προσπάθειά τους να παράγουν καθαρές σειρές σε συντοµότερο χρονικό 
διάστηµα. (Devaux κ.ά. 1996). Χρησιµοποιώντας σειρές µε καλά χαρακτηριστικά ως 
γονείς για τις διασταυρώσεις έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να συγκεντρώσουν 
περισσότερα επιθυµητά χαρακτηριστικά σε οµοζύγωτα φυτά (Kao 1996). Αυτή η τεχνική 
µπορεί να εφαρµοστεί ήδη από την F1 γενεά, αλλά µπορεί να καθυστερήσει για µία ή δύο 
γενεές ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα για ανταλλαγή (Snape και Simpson 1981, 
De Buyser κ.ά. 1985). Έτσι ένας βελτιωτής µπορεί να επιλέξει στην F2 γενεά και να 
καλλιεργήσει ανθήρες της F3 γενεάς.  
Η εφαρµογή της in-vitro καλλιέργειας ανθήρων στο κριθάρι έχει αναφερθεί για πρώτη 
φορά το 1971 από τον Clapham. Από τότε το πρωτόκολλο ανδρογένεσης έχει βελτιωθεί 
αρκετά και η εφαρµογή του έχει δώσει γένεση σε πολλές διαπλοειδείς σειρές (Καο κ.ά. 
1991, Lazaridou κ.ά. 2005). Υπάρχει όµως ανάγκη αξιολόγησης αυτών των διαπλοειδών 
σειρών όσον αφορά την απόδοση τους αλλά και άλλα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά. Επί 
πλέον, υπάρχει ανάγκη σύγκρισης των καθαρών σειρών που προέρχονται από 
ανθηροκαλλιέργεια µε αυτές που προκύπτουν από γενεαλογική επιλογή στο χωράφι 
(Γουλή-Βαβδινούδη κ.ά. 2004). 
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η αξιολόγηση 26 F7 καθαρών σειρών, που προέκυψαν 
από γενεαλογική επιλογή και 6 διαπλοειδών σειρών, που προήλθαν από καλλιέργεια 
ανθήρων F3 φυτών, ως προς την απόδοση και άλλα αγροκοµικά χαρακτηριστικά, όπως η 
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πρωιµότητα (εµφάνιση του 50% των στάχεων), το ύψος, το µήκος του στάχυος, ο αριθµός 
των γόνιµων κόκκων/στάχυ, το µέγεθος του κόκκου και το πλάγιασµα. 
  
Υλικά και Μέθοδοι 
Την καλλιεργητική περίοδο 2006-07, στο Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες γεωργού 26 F7 καθαρές σειρές κριθαριού, που προήλθαν 
από γενεαλογική επιλογή και 6 διαπλοειδείς σειρές. Οι 32 καθαρές σειρές επιλέχτηκαν την 
προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο (2005-06) µε τη µέθοδο του γειτονικού µάρτυρα 
µετά από αξιολόγηση 178 F6 γενοτύπων της διασταύρωσης Νίκη x Καρίνα και 17 
διαπλοειδών σειρών που προέκυψαν από καλλιέργεια ανθήρων F3 φυτών κριθαριού της 
ίδιας διασταύρωσης (Lazaridou κ.ά. 2005, Λαζαρίδου κ.ά. 2006).  
Το σχέδιο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το σχέδιο των τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων µε 
3 επαναλήψεις. Κάθε πειραµατικό τεµάχιο ήταν 5 γραµµών των 5m µε απόσταση µεταξύ 
γραµµών 0,25m. 
Για την εκτίµηση της απόδοσης σε καρπό συγκοµίσθηκαν οι τρεις µεσαίες γραµµές του 
κάθε πειραµατικού. Επιπλέον, εκτιµήθηκε η πρωιµότητα (εµφάνιση του 50% των 
στάχεων), το ύψος του φυτού, το µήκος του στάχυος, ο αριθµός των γόνιµων 
κόκκων/στάχυ, και το ποσοστό πλαγιάσµατος. Για τον υπολογισµό της πρωιµότητας κάθε 
ποικιλίας, υπολογίσθηκε ο αριθµός ηµερών από την ηµεροµηνία σποράς έως την ηµέρα 
κατά την οποία ξεστάχυασε το 50% των φυτών της κάθε ποικιλίας. Το πλάγιασµα 
εκτιµήθηκε οπτικά και εκφράσθηκε ως ποσοστό.  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Η απόδοση της κάθε καθαρής σειράς αποδόθηκε και ως απόλυτη τιµή και επί πλέον 
εκφράστηκε ως ποσοστό της απόδοσης του µέσου όρου των δύο µαρτύρων. H απόδοση 
των καθαρών σειρών κυµάνθηκε από 75% έως και 166% του µέσου όρου των δύο 
µαρτύρων (Πίνακας 1). Από τους 32 γενοτύπους που αξιολογήθηκαν οι 28 ξεπέρασαν σε 
απόδοση τον µέσο όρο των δύο µαρτύρων κατά 4 έως και 66%, ένας είχε απόδοση ίδια µε 
την απόδοση των δύο µαρτύρων και µόνο τρεις υπολείπονταν από 18 έως και 25%. Από 
τους 28 γενοτύπους που υπερείχαν σε απόδοση οι δύο ήταν διαπλοειδείς σειρές µε 
αποδόσεις κατά 37 και 42% µεγαλύτερες από τον µέσο όρο των δύο µαρτύρων. 
Παροµοίως, οι Γουλή-Βαβδινούδη κ.ά. (2004) αναφέρουν ότι ορισµένες διαπλοειδείς 
σειρές στο µαλακό σιτάρι ήταν ισοδύναµες ή σηµαντικά καλύτερες από τις σειρές 
γενεαλογικής επιλογής. 
Από τους δύο µάρτυρες η ποικιλία Νίκη ήταν ευαίσθητη στο πλάγιασµα (80%), ενώ η 
Καρίνα είχε ικανοποιητική αντοχή (25%). Οι περισσότεροι από τους γενοτύπους ήταν 
ευαίσθητοι στο πλάγιασµα (>50%), έξι είχαν µέτρια αντοχή (25-50%), ενώ µόνο τρεις 
είχαν ικανοποιητική ανθεκτικότητα (ποσοστό πλαγιάσµατος <25%). Από τους γενοτύπους 
που υπερείχαν σε σχέση µε το µέσο όρο των δύο µαρτύρων οι σειρές 20, 19, 30, 28, 5, 17 
και 24, επιπλέον συνδύαζαν την απόδοση µε άλλα επιθυµητά χαρακτηριστικά, όπως 
πρωιµότητα και αντοχή στο πλάγιασµα. Από αυτές ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 
γενότυπος 19 διότι είναι πρώιµος, µε απόδοση 151% του µέσου όρου των µαρτύρων και 
επιπλέον είναι ανθεκτικός στο πλάγιασµα. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
διαπλοειδείς σειρές 30 και 28, µε απόδοση αντίστοιχα 142%, 137% του µέσου όρου των 
δύο µαρτύρων. Οι διαπλοειδείς αυτές σειρές είναι υποσχόµενες και αξίζει να προσεχθούν 
ιδιαίτερα διότι παρουσιάζουν µία σχετικά καλή αντοχή στο πλάγιασµα και η 30 επί πλέον 
είναι πρώιµη.  
Το ύψος των σειρών κυµάνθηκε από 90 έως 113 cm και δεν βρέθηκε να υπάρχει 
συσχέτιση µε το πλάγιασµα ή την απόδοση. Οι περισσότερες από τις υποσχόµενες σειρές 
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είχαν ύψος παρόµοιο µε αυτό των δύο µαρτύρων. Όσον αφορά το µήκος των στάχεων και 
του αριθµού γονίµων κόκκων/στάχυ δεν βρέθηκαν διαφορές µεταξύ των σειρών. 
Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι τόσο η γενεαλογική επιλογή όσο και η δηµιουργία 
διαπλοειδών σειρών µπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση υπέρτερων γενοτύπων οι οποίοι 
επιπλέον συνδυάζουν και επιθυµητά αγροκοµικά χαρακτηριστικά.  
 
Πίνακας 1. Απόδοση σε κιλά/στρέµµα και επί τοις % του µέσου όρου των δύο µαρτύρων 
(Νίκη και Καρίνα) και αγρονοµικά χαρακτηριστικά 34 γενοτύπων (32 καθαρών σειρών 
και 2 µαρτύρων) κριθαριού. 
Σειρές Απόδοση 

Kg/στρ 
 

Απόδοση% 
µαρτύρων 

Πλάγιασµα (%) Ύψος (cm) Μήκος 
Στάχυος (cm) 

Αριθµός 
γόνιµων 
κόκκων/στάχυ 

Πρωιµότητα 

8 367 166 75 99 10,3 30,1 µεσοπρώιµη 

20 349 158 40 95 10,4 27,7 µεσοπρώιµη 

2 334 152 85 100 8,8 27,3 µεσοπρώιµη 

19 333 151 15-20 105 10,6 27,7 πρώιµη 

13 327 149 70 107 11,6 31,3 µεσοπρώιµη 

3 325 148 80 95 9,2 27,5 µεσοπρώιµη 

1 314 143 80 96 11,5 28,5 µεσοπρώιµη 

30 313 142 50 102 9,5 28,2 πρώιµη 

21 313 142 65 101 11,5 26,5 µεσοπρώιµη 

28 303 137 50 95 9,2 25,7 µεσοπρώιµη 

5 302 137 55 99 9,7 27,1 πρώιµη 

14 298 135 80 101 10,8 29,7 µεσοπρώιµη 

17 297 135 15 98 9,6 26,8 πρώιµη 

12 296 134 65 101 10 28,0 πρώιµη 

9 295 134 80 106 10,4 26,3 πρώιµη 

24 292 132 30 101 10,6 26,4 πρώιµη 

7 287 130 85 98 10,3 29,0 Όψιµη 

25 282 128 80 113 11,1 28,9 πρώιµη 

11 279 127 75 93 10,4 26,7 µεσοπρώιµη 

26 279 127 >90 108 11,6 30,0 µεσοπρώιµη 

18 276 125 50 110 10,9 29,0 πρώιµη 

22 267 121 60 100 9,1 25,5 πρώιµη 

6 263 119 60 95 12,3 30,2 µεσοπρώιµη 

15 262 119 75 97 11,8 28,1 µεσοπρώιµη 

23 253 115 55 97 8,7 27,4 πρώιµη 

10 252 114 65 96 10,6 28,4 µεσοπρώιµη 

32 236 107 75 104 10,4 27,6 πρώιµη 

16 229 104 70 102 10,7 27,0 πρώιµη 

Νίκη 229 - 80 96 11,4 28,7 µεσοπρώιµη 

31 221 100 50 96 11,7 28,7 Όψιµη 

Καρίνα 212 - 25 96 9,55 26,1 µεσοπρώιµη 

27 192 87 10 90 11,9 30,7 Όψιµη 

29 181 82 75 98 9,4 29,6 µεσοπρώιµη 

4 166 75 85 99 11,2 30,0 Όψιµη 
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Summary 
During the 2006-2007 growing season, at the farm of Aristotle University of Thessaloniki 
32 inbred lines of barley (Hordeum vulgare L.) were cultivated to estimate grain yield and 
several agronomic traits (the heading date, the plant height, the length of spike, the number 
of fertile grain per spike and the lodging). From the 32 selected genotypes 26 were F7 
inbred lines derived from the pedigree method, whereas 6 of them were doubled haploid 
produced by the anther culture of F3 plants. From the 32 genotypes studied the 28 were 
superior to the mean of the two controls in grain yield (4 to 66%) and also differences 
were found between the genotypes. A very good performance of two doubled haploid lines 
was also observed.  
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Περίληψη 
Το πείραµα εγκαταστάθηκε το Νοέµβριο του 2006 στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. Το 
πειραµατικό σχέδιο ήταν κυψελωτή διάταξη R-13, και περιελάµβανε τις ποικιλίες 
Αθηναΐδα, ∆ήµητρα, Κως, Νίκη, Περσεφόνη και τα F1 υβρίδια τους. Σκοπός του 
πειράµατος ήταν η µελέτη της ετέρωσης σε σχέση µε το παραγωγικό δυναµικό µεταξύ των 
πέντε ποικιλιών κριθαριού, µε απώτερο στόχο τον εντοπισµό υποσχόµενων F1 υβριδίων 
που θα δώσουν αξιόλογο F2 διασπώµενο υλικό. Συγκεκριµένα τα γενετικά υλικά 
κατατάχτηκαν ως προς τα συστατικά του παραγωγικού δυναµικού, εκτιµήθηκε µε 
πολλαπλούς τρόπους η ετέρωση καθώς και η γενική και η ειδική συνδυαστική ικανότητα. 
Βρέθηκαν τρία F1 υβρίδια, το υβρίδιο (Νίκη×Περσεφόνη), το υβρίδιο 
(∆ήµητρα×Περσεφόνη) και το υβρίδιο  (∆ήµητρα×Αθηναΐδα), τα οποία παρουσίασαν 
ταυτόχρονα: υψηλές τιµές σε κάθε συστατικό και στο σύνολο του παραγωγικού 
δυναµικού, υψηλές τιµές ετέρωσης, και υψηλή θετική ειδική συνδυαστική ικανότητα. Τα 
τρία αυτά F1 υβρίδια αποτελούν ελπιδοφόρο υλικό και θέτουν τα θεµέλια για ένα 
επιτυχηµένο πρόγραµµα βελτίωσης κριθαριού. 
 
Εισαγωγή 
Στα µεσογειακά περιβάλλοντα η καλλιέργεια του κριθαριού προτιµάται για την 
προσαρµοστικότητα της σε ποικίλες εδαφοκλιµατικές συνθήκες, την πρωιµότητα της και 
την ανταγωνιστικότητα της στα ζιζάνια. Ταυτόχρονα συνεκτιµώντας την οικονοµική 
σηµασία της στα ξηροθερµικά κλίµατα και τις σύγχρονες απαιτήσεις της γεωργίας για 
ποικιλίες υψηλής και σταθερής παραγωγικότητας µε χαµηλές απαιτήσεις σε εισροές, 
γίνεται επιτακτική η διερεύνηση των παραµέτρων µεγιστοποίησης της παραγωγικότητας 
στη δηµιουργία νέων ποικιλιών. Σηµαντική παράµετρος αποτελεί η ετέρωση, στη µελέτη 
της οποίας επικεντρώνεται η παρούσα εργασία. Συγκεκριµένα µελετάται η ετέρωση και το 
παραγωγικό δυναµικό των εµπορικών ποικιλιών Αθηναΐδα, ∆ήµητρα, Κως, Νίκη και 
Περσεφόνη. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Η σπορά του πειράµατος έγινε το Νοέµβριο του 2006 στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. Ως 
πειραµατικό υλικό χρησιµοποιήθηκαν 5 ποικιλίες-γονείς κριθαριού και τα F1 υβρίδια 
τους. Αναλυτικότερα, το πειραµατικό υλικό αποτελούνταν από τα παρακάτω υλικά: 
ποικιλία Αθηναΐδα κωδικός 1, F1 ∆ήµητρα × Αθηναΐδα κωδικός 2, F1 Κως × Αθηναΐδα 
κωδικός 3, F1 Νίκη × Αθηναΐδα κωδικός 4, ποικιλία ∆ήµητρα κωδικός 5, F1 Κως × 
∆ήµητρα κωδικός 6, F1 Νίκη × ∆ήµητρα κωδικός 7, F1 Περσεφόνη × ∆ήµητρα κωδικός 
8, ποικιλία Κως κωδικός 9, ποικιλία Νίκη κωδικός 10, ποικιλία Περσεφόνη κωδικός 11, 
F1 Κως × Περσεφόνη κωδικός 12 και F1 Νίκη × Περσεφόνη κωδικός 13. Το πειραµατικό 
σχέδιο ήταν κυψελωτή διάταξη R-13 (Fasoulas και Fasoula, 1995) µε 15 σειρές των 26 

φυτών. Εκτιµήθηκαν τα συστατικά του παραγωγικού δυναµικού: απόδοση ανά φυτό ( X ), 
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σταθερότητα συµπεριφοράς ( X /S) και ανταπόκριση σε εισροές [( X sel-X )/S] (Fasoula 
και Fasoula 2002) (Πίν. 1), και υπολογίσθηκαν το άθροισµα των συστατικών και το ολικό 
παραγωγικό δυναµικό (Line Crop Yield Potential, LCYP) (Φασούλα, 2006) (Πίν. 1). 
Επίσης, εκτιµήθηκε η ετέρωση ως προς τον καλύτερο γονέα (ΒP), η µέση ετέρωση (MP) 
και η τυπική ετέρωση έναντι του δικτύου των µαρτύρων-ποικιλιών (Πίν. 2) (Koutsika και 
Boss, 1996), η γενική (GCA) και η ειδική (SCA) συνδυαστική ικανότητα των γονέων 
(Falconer, 1989). Η σύγκριση των µέσων όρων έγινε µε t κριτήριο (δείγµατα ανεξάρτητα) 
µε διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις µε την Cochan’s προσέγγιση (Snedecor και Cochran, 
1989). 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της απόδοσης στο κριθάρι έχει επιτευχθεί είτε µε 
επιλογήβασιζόµενη στην απόδοση, είτε µε επιλογή βασιζόµενη σε γνωρίσµατα που 
µειώνουν τις απώλειες της απόδοσης (Anderson και Reinbergs, 1985). Σύµφωνα µε τους 
Yan και Wallace (1995) η απόδοση ανά φυτό σε συνθήκες απουσίας ανταγωνισµού 
αποτελεί συστατικό του δυναµικού παραγωγής. Στο πείραµα βρέθηκε µεγάλη 
διαφοροποίηση τόσο µεταξύ των ποικιλιών όσο και µεταξύ των υβριδίων για την απόδοση 
ανά φυτό (25-100%). Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση ανά φυτό παρουσίασαν τα υβρίδια F1 
Νίκη × Περσεφόνη και F1 Περσεφόνη × ∆ήµητρα, ενώ από τις ποικιλίες ξεχώρισαν η 
∆ήµητρα και η Περσεφόνη. Συνολικά τα υβρίδια ήταν παραγωγικότερα των ποικιλιών-
γονέων κατά 56% (Πίν. 1).  
Για να είναι παραγωγική µια ποικιλία πρέπει να έχει ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις 
των περιβαλλόντων που πρόκειται να καλλιεργηθεί (Aderson και Renbergs, 1985). Για τη 
σταθερότητα συµπεριφοράς διαπιστώθηκε υπεροχή των ποικιλιών Αθηναΐδα, ∆ήµητρα, 
Περσεφόνη, και από τα υβρίδια, αυτών της σταθερότερης ποικιλίας δηλ. της ποικιλίας 
Αθηναΐδα µε τις ποικιλίες ∆ήµητρα και Κω. Συνολικά τα υβρίδια υστερούσαν έναντι των 
ποικιλιών-γονέων κατά 22,5% .  
Για το συστατικό της ανταπόκρισης στις εισροές το οποίο ούτε είχε διερευνηθεί ούτε είχε 
προταθεί τρόπος εκτίµησης του, δεν υπήρξε µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ των γενετικών 
υλικών του πειράµατος και δεν βρέθηκε διαφορά µεταξύ των υβριδίων και των ποικιλιών. 
Ιδιαίτερα υψηλή τιµή παρουσίασε η ποικιλία ∆ήµητρα και οι F1 Νίκη × Περσεφόνη και 
∆ήµητρα × Περσεφόνη.  
Συνολικά σε ότι αφορά το άθροισµα των συστατικών του παραγωγικού δυναµικού όσο 
και το ολικό παραγωγικό δυναµικό (Crop Yield Potential) υπήρχε διαφοροποίηση µεταξύ 
των γενετικών υλικών. Ωστόσο, στο άθροισµα των συστατικών του παραγωγικού 
δυναµικού δεν υπήρχαν διαφορές µεταξύ µέσου όρου υβριδίων και ποικιλιών, ενώ στο 
ολικό παραγωγικό δυναµικό τα υβρίδια υπερείχαν των ποικιλιών-γονέων κατά ~30%. 
Συνολικά για το άθροισµα των συστατικών παραγωγικού δυναµικού και το ολικό 
παραγωγικό δυναµικό βρέθηκε υπεροχή των F1 Νίκη × Περσεφόνη, ∆ήµητρα × 
Περσεφόνη και ∆ήµητρα × Αθηναΐδα.  
Επιτυχηµένα βελτιωτικά προγράµµατα βασίζονται στην ετέρωση που παρουσιάζεται στην 
F1 γενεά, στην σταθερότητα της F2 σε σχέση µε την F1 και στη γενική συνδυαστική 
ικανότητα των γονέων (Koutsika-Sotiriou και Bos, 1996). Υπήρξε µεγάλη διαφοροποίηση 
της F1 γενεάς ως προς όλους τους τύπους ετέρωσης που εκτιµήθηκαν και ως προς την 
ειδική συνδυαστική ικανότητα. Συνολικά και ως προς τους 3 τύπους ετέρωσης και την 
ειδική συνδυαστική ικανότητα, ξεχώρισαν οι ίδιες F1 που παρουσίασαν το υψηλότερο 
παραγωγικό δυναµικό (Πίν. 1, Πίν. 2).  Επιπλέον, όλες οι ποικιλίες-γονεις, εκτός από την 
ποικιλία Αθηναΐδα, που συµµετείχαν στις τρεις διακριθείσες διασταυρώσεις, έδειξαν 
υψηλές τιµές γενικής συνδυαστικής ικανότητας. Η επιλογή από τις πρώτες γενεές, 
απουσία ανταγωνισµού µε κυψελωτά σχέδια αγρού είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 55 

 

(Koutsika-Sotiriou και Traka-Mavrona, 2008; Lignu et al. 1987; Mitchell et al., 1982) σε 
αυτογονιµοποιούµενα φυτικά είδη. Εποµένως, η µεγάλη διαφοροποίηση, για την απόδοση 
µε τη βοήθεια των αντικειµενικών κριτηρίων αξιολόγησης των κυψελωτών σχεδίων 
αγρού, της ετέρωσης και της συνδυαστικής ικανότητας, µπορεί να κάνει αποτελεσµατική 
την επιλογή στην F1 γενεά, θέτοντας τα θεµέλια για ένα επιτυχηµένο βελτιωτικό 
πρόγραµµα κριθαριού. 
 
Πίνακας1. Τα συστατικά του παραγωγικού δυναµικού, το άθροισµα τους, και το ολικό 
παραγωγικό δυναµικό (LCYP) των ποικιλιών κριθαριού και των F1 υβριδίων τους. 

Κωδικός 
γενετικού 
υλικού 

Απόδοση × φυτό-1 Σταθερότητα συµπεριφοράς 
Ανταπόκριση στις 
Εισροές 

Άθροισµα 
Συστατικών 
Παραγωγικού 
∆υναµικού 

Ολικό 
Παραγωγικό 
∆υναµικό 
(LCYP) X  % Χ/S % (Xsel-X)/s % 

1 18,72f 25 2,6 100 1,52 77 202 73,981 

2 47,85c 65 2,13 82 1,5 76 223 152,88 

3 36,01cde 49 2,05 79 1,49 75 203 109,99 

4 39,8cde 54 1,61 62 1,77 89 205 113,42 

5 42,52c 58 2,37 91 1,92 97 246 193,48 

6 46,38c 63 1,85 71 1,73 88 222 148,44 

7 49,64bc 67 1,79 69 1,78 90 226 158,16 

8 66,36ab 90 1,94 75 1,98 100 265 254,9 

9 33,03de 45 2,32 89 1,83 92 226 140,23 

10 30,1e 41 2,06 79 1,52 77 197 94,249 

11 40,07cd 54 2,36 91 1,67 84 229 157,92 
12 50,93abc 69 1,27 49 1,81 92 210 117,07 

13 73,55a 100 1,85 71 1,88 95 266 255,81 

*Μέσοι όροι της ίδιας στήλης µε διαφορετικά γράµµατα διαφέρουν σηµαντικά για p ≤0,05  
 
Πίνακας 2. Εκτίµηση της ετέρωσης και της ειδικής συνδυαστικής ικανότητας των F1 και 
της γενικής συνδυαστικής ικανότητας των γονέων-ποικιλιών. 
Κωδικός 
γενετικού 
υλικού 

Μέση 
ετέρωση 

Ετέρωση ως προς 
τον καλύτερο γονέα 

Τυπική Ετέρωση έναντι 
δικτύου των µαρτύρων 
ποικιλιών 

Γενική 
συνδυαστική 
ικανότητα 

Ειδική 
συνδυαστική 
ικανότητα 

1    -13,46  
2 56,27 12,53 45,49  8,34 
3 39,17 9,02 9,49  7,32 
4 63,05 32,23 21,02  -2,08 
5    1,66  
6 22,78 9,08 41,02  2,58 
7 36,71 16,75 50,94  -7,35 
8 60,70 56,07 101,78  -3,01 
9    -9,17  
10    4,02  
11    16,40  
12 39,34 27,10 54,86  -7,62 
13 109,63 85,55 123,64  1,82 
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Summary 
Aim of the experiment was the study of the heterosis and the crop yield potential of five 
greek commercial barley cultivars. The experiment was established in the Farm of 
Aristotelian University of Thessaloniki in November 2006. The experimental design was a 
honeycomb replicated R-13 with 390 plant positions. The experimental material was 
constituted by the cultivars Athinaida, Dimitra, Kos, Niki, Persefoni and the F1 hybrids of 
them. The entries were evaluated for the three yield potential components, the total value 
of them, the heterosis (mid, best parent and standard heterosis), and the general and 
specific combining ability. Finally, three F1 crosses Niki×Persephone, 
Dimitra×Persephone and Dimitra×Athinaida were exhibited high values for each 
component of the crop yield potential, for mid and best parents and standard heterosis and 
for specific combining ability. Seed of superior plant of the 3 pre-mentioned F1 hybrids 
will be evaluated the next year and constitute auspicious plant material in barley breeding 
programs.  
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Περίληψη 
∆ώδεκα σειρές µε επίπεδα οµοζυγωτίας F = 0, 0,25, 0,5 και 0,75 δηµιουργήθηκαν από 
τρεις οικογένειες µιας τοπικής ποικιλίας χειµερινού κολοκυθιού. Σχέδιο πλήρων 
τυχαιοποιηµένων οµάδων µε τέσσερις επαναλήψεις εγκαταστάθηκε και ακολούθησε η 
αξιολόγηση των σειρών ως προς ένα σηµαντικό αριθµό αγρονοµικών και λαχανοκοµικών 
χαρακτηριστικών. Το µέγεθος του οµοζυγωτικού εκφυλισµού κυµάνθηκε από -0,142 έως 
0,143. Οι σειρές µε συντελεστή οµοζυγωτίας F = 0,5 παρουσίασαν οµοζυγωτική υπεροχή 
για τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν. Σηµαντικές 
αλληλεπιδράσεις βρέθηκαν µεταξύ Οικογένειας x F, αποκαλύπτοντας διαφορετικές τάσεις 
της γραµµικής, τετραγωνικής και κυβικής συνιστώσας κάθε οικογένειας µε τον 
συντελεστή οµοζυγωτίας. Τρεις σειρές (F = 0,5) µε την καλύτερη συµπεριφορά εντός της 
κάθε οικογένειας αξιολογήθηκαν τo επόµενo έτος µαζί µε τέσσερις τοπικές ποικιλίες 
χειµερινού κολοκυθιού σε ένα κυψελωτό R-7 σχέδιο µε 12 επαναλήψεις απουσία 
ανταγωνισµού. Η αξιολόγηση έδειξε ότι οι F = 0,5 σειρές παρουσίασαν πολύ καλή 
αγρονοµική συµπεριφορά σηµειώνοντας τις υψηλότερες αθροιστικές τιµές ως προς τα 
τρία συστατικά του παραγωγικού δυναµικού.  
 
Εισαγωγή 
Η βελτίωση των τοπικών ποικιλιών αποτελεί µία στρατηγική, που χρησιµοποιείται στην 
αύξηση της απόδοσης και της σταθερότητας σε λιγότερο ευνοϊκά περιβάλλοντα. Μία 
τέτοια στρατηγική εφαρµόστηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία στην Κούβα στις αρχές του 1990, 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που δηµιουργήθηκαν λόγω της ενεργειακής 
κρίσης και του αναγκαστικού περιορισµού των εισροών στους αγρούς παραγωγής (Ríos 
κ.ά., 2002). Σε τέτοιες καταστάσεις, για τη µακροπρόθεσµη αύξηση των αποδόσεων δύο 
προσεγγίσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν, η πρώτη βασίζεται στην αύξηση του 
παραγωγικού δυναµικού, ενώ η δεύτερη στην καλύτερη αξιοποίηση των χαρακτηριστικών 
προσαρµογής του κάθε γενοτύπου (Acevedo και Fereres, 1993). 
Με βάση πρωταρχικές έρευνες, το κολοκύθι θεωρείται ότι διατηρεί την ευρωστία του 
µετά από συγγενική αναπαραγωγή (Doijode και Sulladmath, 1983). Πρόσφατες, ωστόσο, 
µελέτες καταδεικνύουν ότι ο οµοζυγωτικός εκφυλισµός είναι δυνατό να συµβεί στο γένος 
Cucurbita (Hayes κ.ά., 2005). Ακολουθώντας την προτροπή των Acevedo και Fereres 
(1993), αντικείµενο της µελέτης αποτελεί η διερεύνηση της παραλλακτικότητας ως προς 
την αγρονοµική και λαχανοκοµική συµπεριφορά µιας τοπικής ποικιλίας χειµερινού 
κολοκυθιού, λόγω αύξησης της οµοζυγωτίας και η µετέπειτα αξιολόγηση των F = 0,5 
σειρών ως προς το παραγωγικό δυναµικό. Οι διαφορετικές τάσεις κάθε οικογένειας µε την 
αύξηση του επιπέδου οµοζυγωτίας και το παραγωγικό δυναµικό των σειρών αποτελούν τα 
αντικείµενα της ανάλυσης.           
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Μέσα από ένα κατάλληλο δίκτυο διασταυρώσεων δηµιουργήθηκαν από τρεις φαινοτυπικά 
επιλεγµένες οικογένειες µιας τοπικής ποικιλίας χειµερινού κολοκυθιού (Cucurbita 
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moschata Duch.), 12 σειρές µε διαβαθµισµένα επίπεδα οµοζυγωτίας (F = 0, 0,25, 0,5 και 
0,75). Την άνοιξη του 2003 εγκαταστάθηκε πείραµα αγρού σε σχέδιο πλήρων 
τυχαιοποιηµένων οµάδων µε τέσσερις επαναλήψεις και 5 φυτά ανά επανάληψη. Η 
αξιολόγηση των σειρών έγινε ως προς ένα σηµαντικό αριθµό χαρακτηριστικών που 
σχετίζονταν µε το παραγωγικό δυναµικό (βάρος (g) και αριθµός καρπών), τη βλαστική 
ευρωστία (µέγεθος επιφάνειας γυρεοκόκκων (µm2) και βάρος 100 σπόρων (g)) και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού (ολικά διαλυτά στερεά συστατικά (oBrix) και pH). 
Την άνοιξη του 2004, οι τρεις F = 0,5 σειρές αξιολογήθηκαν παράλληλα µε τέσσερις 
επίλεκτες τοπικές ποικιλίες χειµερινού κολοκυθιού της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (Πίν. 
1). Για το σκοπό αυτό, εγκαταστάθηκε πείραµα αγρού σε R-7 κυψελωτή διάταξη µε 12 
φυτά ανά γενετικό υλικό και αποστάσεις φύτευσης 2,30 m (0,2 φυτά/m2), ώστε να 
αποκλειστεί ο ανταγωνισµός µεταξύ των φυτών. 
Τα δεδοµένα αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας ένα γενικό γραµµικό πρότυπο µε την 
οικογένεια και τα επίπεδα οµοζυγωτίας να αποτελούν σταθερές επιδράσεις και τις οµάδες 
τυχαίες επιδράσεις. Για κάθε οικογένεια υπολογίστηκε η γραµµική, τετραγωνική και 
κυβική συνιστώσα µε το συντελεστή οµοζυγωτίας και εκτιµήθηκε η σηµαντικότητά τους. 
Ο µέσος βαθµός οµοζυγωτικού εκφυλισµού (δ) για κάθε χαρακτηριστικό υπολογίστηκε 
από τον τύπο: δ = 1 - ws/wo, όπου ws είναι η µέση τιµή των ατόµων στο αντίστοιχο 
επίπεδο οµοζυγωτίας (F = 0,25, 0,5 και 0,75) και wo είναι η µέση τιµή για τα F = 0 άτοµα. 
Η ανάλυση των δεδοµένων της κυψελωτής διάταξης έγινε µε βάση τα συστατικά του 
παραγωγικού δυναµικού και συγκεκριµένα το παραγωγικό δυναµικό του ατοµικού φυτού 

( X ), την ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις ( X /s) και την ανταπόκριση στις εισροές (( X

sel-X )/s) (Fasoula και Fasoula, 2002). 
 
Πίνακας 1. Στοιχεία συλλογής και γενεαλογικά δεδοµένα των τοπικών ποικιλιών 
χειµερινού κολοκυθιού (C. moschata) που χρησιµοποιήθηκαν στην αξιολόγηση του 
παραγωγικού δυναµικού.  
Κωδικός Συλλογής 
στην Τ.Γ.Υ. 

Γενεαλογική 
κατάσταση 

Περιοχή 
συλλογής 

Γεωγρ. πλάτος Γεωγρ. µήκος 
Υψόµετρο 
(m) 

Τοπική  
ονοµασία 

XKA109/07 (I) S1 σειρά Χαλκιδική  40o28́031́ ΄N 23o16́217́ ΄E 360 Καλκαµπάκι 

XKA109/07 (II) S1 σειρά Χαλκιδική 40o28́031́ ΄N 23o16́217́ ΄E 360 Καλκαµπάκι 

XKA109/07 (III) S1 σειρά Χαλκιδική 40o28́031́ ΄N 23o16́217́ ΄E 360 Καλκαµπάκι 

GR018/99 S0 πληθυσµός Σάµος 37o43́512́ ΄N 26o54́432́ ΄E 27 Γλυκοκολοκύθα 

GR151/99 S0 πληθυσµός Ηράκλειο 35o13́510́ ΄N 24 o24́015́ ΄E 390 - 

GR231/99 S0 πληθυσµός Λακωνία 36o93́802́ ΄N 22 o20́420́ ΄E 215 - 

GR293/99 S0 πληθυσµός Αριδαία 40o56́943́ ΄N 21 o55́561́ ΄E 352 Πνιγµένο 

 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Η ανάλυση παραλλακτικόττητας αποκάλυψε σηµαντικές διαφορές και για τους δύο 
κύριους παράγοντες, ήτοι οικογένεια και επίπεδο οµοζυγωτίας, ως προς τα 
χαρακτηριστικά του παραγωγικού δυναµικού και της βλαστικής ευρωστίας, ενώ δεν 
παρατηρήθηκαν διαφορές σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (Πίν. 2). Ειδικότερα, 
µία οικογένεια (II), διαφοροποιήθηκε από τις υπόλοιπες παρουσιάζοντας σηµαντικά 
υψηλότερη απόδοση, αλλά και σηµαντικά µικρότερο βάρος σπόρου και µέγεθος 
γυρεοκόκκων (Πίν. 3). Σε ότι αφορά το επίπεδο οµοζυγωτίας, οι F = 0,5 σειρές 
παρουσίασαν σηµαντικά καλύτερη συµπεριφορά εντός της κάθε οικογένειας σε όλες 
σχεδόν τις περιπτώσεις των χαρακτηριστικών του παραγωγικού δυναµικού και της 
βλαστικής ευρωστίας που µελετήθηκαν (Πίν. 3). Η σηµαντικότητα της αλληλεπίδρασης 
αποκάλυψε διαφορετικές τάσεις κάθε οικογένειας µε το επίπεδο οµοζυγωτίας (Πίν. 2). 
Ειδικότερα, για την απόδοση η κυρίαρχη τάση σε κάθε οικογένεια ήταν µία αύξηση των 
τιµών στο επίπεδο F = 0,5 και µία επακόλουθη µείωση στο επίπεδο F = 0,75, όπως 
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αποκαλύπτεται και από τη σηµαντικότητα της τετραγωνικής και κυβικής συνιστώσας για 
τις οικογένειες I και ΙΙΙ, αντίστοιχα (Πίν. 2). Για τη βλαστική ευρωστία, η γραµµική 
συνιστώσα ήταν σηµαντική στην οικογένεια III, καταδεικνύοντας αύξηση του βάρους 
σπόρου και του µεγέθους των γυρεοκόκκων µε αύξηση της οµοζυγωτίας (Πίν. 2). Το 
µέγεθος του οµοζυγωτικού εκφυλισµού κυµάνθηκε από -0,142 έως 0,143 µε τις αρνητικές 
τιµές να υποδηλώνουν οµοζυγωτική υπεροχή και να αντιστοιχούν στο πλείστο των 
περιπτώσεων στις F = 0,5 σειρές (Πίν. 4). Ο Cardoso (2004) σηµειώνει αρνητική 
γραµµική συσχέτιση µεταξύ παραγωγικών χαρακτηριστικών και επιπέδου οµοζυγωτίας σε 
ποικιλία του C. moschata. Οι Hayes κ.ά. (2005) αναφέρουν ότι µία γενεά 
αυτογονιµοποίησης ήταν αρκετή για να παρατηρηθεί εκφυλισµός σε όλα τα 
χαρακτηριστικά του παραγωγικού δυναµικού στο άγριο είδος C. pepo ssp. texana.  
Από την ανάλυση του R-7 κυψελωτού σχεδίου προκύπτει ότι µία F = 0,5 σειρά είναι αυτή 
που παρουσιάζει την υψηλότερη µέση απόδοση ανά φυτό (Πίν. 5). Επιπλέον, οι τρεις F = 
0,5 σειρές αθροίζουν τις υψηλότερες τιµές ως προς τα τρία συστατικά του παραγωγικού 
δυναµικού (Πίν. 5), ενώ παρουσιάζουν τη βέλτιστη τιµή µεταξύ όλων των υλικών που 
αξιολογήθηκαν σε διαφορετικό συστατικό, επιβεβαιώνοντας την άποψη των Fasoula και 
Fasoula (2002) για έλεγχο κάθε συστατικού από ανεξάρτητη οµάδα γονιδίων.  
 
Πίνακας 2. Ανάλυση παραλλακτικότητας και επιµερισµός των Α.Τ. του επιπέδου 
οµοζυγωτίας (F) και της αλληλεπίδρασης Οικογένεια x F σε αµοιβαίες ανεξάρτητες 
ορθογώνιες συγκρίσεις. 
  Απόδοση  

(g/φυτό) 
Αριθµός 
καρπών/φυτό 

Βάρος  
σπόρου (g) 

Επιφάνεια 
γυρεοκόκκων (µm2) 

oBrix pH 

Πηγή ΒΕ ΜΤ P ΜΤ P ΜΤ P ΜΤ P ΜΤ P ΜΤ P 
Οµάδες 3 22064925 0,029 0,064 0,056 2,76 0,005 92534,3 0,582 0,617 0,381 0,016 0,466 
Οικογένεια 2 114427264 <0,001 0,113 0,014 161,78 <0,001 4170090,5 <0,001 0,992 0,198 0,047 0,090 
F 3 27769652 0,011 0,073 0,038 10,67 <0,001 4152321,7 <0,001 0,313 0,661 0,011 0,627 
Οικογένεια*F 6 18269492 0,024 0,055 0,050 5,53 <0,001 1474105,3 <0,001 0,831 0,235 0,025 0,259 
Σφάλµα 33 6409920  0,023  0,53  139868,7  0,584  0,018  
Σύνολο 47             
I Γραµµική 1 16434845 0,119 0,031 0,250 17,94 <0,001 3485176,3 0,094 2,621 0,042 0,003 0,685 

Τετραγωνική 1 48790225 0,009 0,077 0,077 19,85 <0,001 66930590,9 <0,001 0,436 0,394 0,002 0,723 
Κυβική 1 9786005 0,225 0,001 0,844 16,24 <0,001 233199,7 0,852 0,034 0,812 0,052 0,099 

II Γραµµική 1 3268361 0,480 0,001 0,844 3,45 0,016 4775641,3 0,042 0,183 0,579 0,000 0,925 
Τετραγωνική 1 6592056 0,318 0,004 0,659 1,48 0,104 13110002,6 <0,001 1,227 0,157 0,048 0,114 
Κυβική 1 8573951 0,256 0,387 <0,001 2,37 0,042 10202852,7 0,006 0,802 0,250 0,039 0,152 

III  Γραµµική 1 59150801 0,005 0,017 0,383 3,60 0,014 56029859,3 <0,001 0,157 0,608 0,008 0,500 
 Τετραγωνική 1 1506756 0,631 0,003 0,695 0,29 0,464 7163115,5 0,012 0,181 0,582 0,011 0,449 
 Κυβική 1 38822911 0,019 0,017 0,383 0,00 0,937 62902,9 0,848 0,286 0,489 0,016 0,350 

 
Πίνακας 3. Σύγκριση µέσων όρων των υπό µελέτη χαρακτηριστικών. 
Οικογένεια 

Επίπεδο 
οµοζυγωτίας (F) 

Aπόδοση 
(g/φυτό) 

Αριθµός 
καρπών/φυτό 

Βάρος 
σπόρου (g) 

Επιφάνεια 
γυρεοκόκκων (µm2) 

oBrix pH 

I 0,00 11620,0 3,49 15,66 12593,75 8,56 6,13 
I 0,25 14620,0 4,22 17,04 13856,12 8,61 6,22 

I 0,50 17625,0 4,50 20,69 13821,98 8,13 6,08 

I 0,75 13640,0 3,98 17,60 12097,04 7,52 6,22 

II 0,00 17650,0 3,72 12,29 11660,85 7,75 6,01 

II 0,25 17220,0 2,48 14,00 11978,73 7,69 6,20 

II 0,50 18780,0 4,26 13,39 12939,57 7,19 6,07 

II 0,75 15782,5 3,21 13,88 11935,33 8,23 6,04 

III 0,00 15605,0 3,75 19,07 11529,31 8,13 6,25 

III 0,25 10485,0 3,24 19,25 12670,08 8,02 6,12 

III 0,50 12945,0 3,49 19,64 13219,81 8,29 6,19 

III 0,75 9052,5 3,24 20,36 13383,30 7,75 6,16 

Ε.Σ.∆. (Β.Ε. ΣΦ.)  1790,24 (33) 0,107 (33) 0,515 (33) 264,451 (33) 0,540 
(33) 

0,095 
(33) *Οι µέσοι όροι για τον αριθµό καρπών συγκρίθηκαν βάση του µετασχηµατισµού της 

τετραγωνικής ρίζας. 
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Ο υψηλός βαθµός γενετικής παραλλακτικότητας εντός της τοπικής ποικιλίας χειµερινού 
κολοκυθιού και το σχετικά χαµηλό ή και αρνητικό µέγεθος οµοζυγωτικού εκφυλισµού, 
υποδηλώνουν ότι επίλεκτες καθαρές σειρές χειµερινού κολοκυθιού, που συνδυάζουν 
υψηλές αποδόσεις και άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι δυνατό να προκύψουν, µε 
στόχο να υποστηρίξουν µία ποιοτική γεωργία µε χαµηλές απαιτήσεις σε εισροές.  
 
Πίνακας 4. Τιµές οµοζυγωτικού εκφυλισµού για τα υπό µελέτη χαρακτηριστικά. 
 
Επίπεδο  
οµοζυγωτίας (F) 

Aπόδοση  
(g/φυτό) 

Αριθµός 
καρπών/φυτό 

Βάρος 
σπόρου (g) 

Επιφάνεια 
γυρεοκόκκων (µm2) 

oBrix pH 

0,25 0,057 0,041 -0,069 -0,076 0,005 -0,008 
0,50 -0,100 -0,044 -0,142 -0,117 0,034 0,003 

0,75 0,143 0,020 -0,102 -0,046 0,039 -0,002 

 
 
Πίνακας 5. Αξιολόγηση των τριών σειρών σε σύγκριση µε τέσσερις τοπικές ποικιλίες 
χειµερινού κολοκυθιού και καταµερισµός του παραγωγικού δυναµικού στα τρία 
ανεξάρτητα συστατικά.  
 

Κωδικός Συλλογής 
στην Τ.Γ.Υ. 

Μέση απόδοση  
ανά φυτό (g) 

Ανθεκτικότητα στις 
καταπονήσεις 

Ανταπόκριση  
στις εισροές* 

Γενικό 
Σύνολο 

X  %** X /s % ( X sel- X )/s % % 

XKA109/07 (II) 16361,5 100,00 4,20 81,26 1,10 73,18 254,43 
GR018/99 15537,5 94,96 2,27 43,81 1,27 84,57 223,34 

XKA109/07 (I) 14062,5 85,95 5,17 100,00 1,21 80,64 266,58 

GR151/99 14059,1 85,93 3,22 62,30 1,22 81,63 229,86 

GR231/99 12287,5 75,10 4,19 79,78 1,29 86,13 241,00 

XKA109/07 (III) 11762,5 71,89 3,82 73,80 1,50 100,00 245,69 

GR293/99   8462,5 51,72 3,17 61,19 1,39 92,80 205,71 

Ε.Σ.∆. (Β.Ε. ΣΦ.) 1682,06 (77)       

* selX  ανταποκρίνεται σε 25% πίεση επιλογής και είναι η µέση απόδοση των 3 
υψηλοαποδοτικότερων φυτών ανά γενετικό υλικό. **Εκατοστιαίο ποσοστό της 
υψηλότερης τιµής. 
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IN BREEDING EFFECTS STUDIES ON A WINTER SQUASH LAND RACE 

 
A.L. Tsivelikas and M.S. Koutsika-Sotiriou 
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541 24 Thessaloniki, Greece 
 
Summary 
Twelve lines with varied levels of inbreeding (F = 0, 0,25, 0,5 and 0,75) were developed 
from three families of a winter squash landrace. A field experiment using a completely 
randomized bocks design was established with four replications and a significant number 
of agronomical and horticultural characteristics was assessed. The magnitude of 
inbreeding depression varied from -0,142 to 0,143. Lines with inbreeding coefficients F = 
0,5 performed the highest values for most of the measured traits. Significant interactions 
were found, revealing different trends for the linear, quadratic and cubic components of 
each family with inbreeding coefficient. The three F = 0,5 lines were evaluated along with 
four winter squash landraces in an R-7 honeycomb trial. These F = 0,5 lines revealed an 
excellent agronomic performance summing up the higher total values for the three 
independent components of yield potential.  
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Περίληψη 
Μελετήθηκε η ανταπόκριση στην επιλογή εντός τριών ποικιλιών βαµβακιού (Gossypium 
hirsutum L), για απόδοση σε σύσπορο βαµβάκι. Τρεις ποικιλίες βαµβακιού και έξι 
διαλογές 1ης γενεάς από κάθε ποικιλία, που προήλθαν από αυτογονιµοποίηση και ενδο-
ποικιλιακή επιλογή των έξι αποδοτικότερων φυτών σε πυκνότητα 1,2 φυτά/m2, το 2005 
εγκαταστάθηκαν σε τρεις περιοχές, σε κυψελωτό R-21. Την επόµενη χρονιά 
επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία µε διαλογές 2ης γενεάς, ενώ το 2007 αξιολογήθηκαν σε 
συνθήκες κανονικής σποράς. Όλες οι διαλογές της Χριστίνα υπερτερούσαν της αρχικής 
ποικιλίας (σηµαντικά τέσσερις 1ης και οι έξι 2ης γενεάς και µία σε πυκνή σπορά). Στην 
περίπτωση της Corona, σε αραιή σπορά, µία διαλογή 1ης και δύο 2ης γενεάς εµφάνισαν 
σηµαντική υπεροχή έναντι της ποικιλίας, ενώ στην πυκνή σπορά µία διαλογή υπερείχε 
σηµαντικά. Τέλος, όλες οι διαλογές της Flora υστερούσαν του µάρτυρα, (σηµαντικά πέντε 
1ης και µία 2ης γενεάς σε αραιή σπορά και µία σε πυκνή σπορά). Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι πιθανά υπάρχει παραλλακτικότητα στις ποικιλίες, η αξιοποίηση της οποίας 
µπορεί να συµβάλλει σε αποφυγή βαθµιαίου εκφυλισµού ή και αναβάθµισής τους.   
 
Εισαγωγή 
Το βαµβάκι ανήκει στα αυτογονιµοποιούµενα είδη και για το λόγο αυτό οι elite ποικιλίες 
του θεωρούνται λίγο-πολύ γενετικά οµοιογενείς. Παρόλα αυτά, βρέθηκε ότι το γένωµα 
έχει µεγάλη πλαστικότητα (Fasoula και Boerma 2005), δυναµική και µπορεί να αλλάζει 
εξαιτίας των καταπονήσεων που δέχεται από το περιβάλλον (McClintock, 1984), ενώ οι 
elite γενετικές δεξαµενές έχουν ενδογενείς µηχανισµούς που συνεχώς δηµιουργούν νέα 
παραλλακτικότητα (Rasmusson και Philips, 1997). 
Παράλληλα, φυσική σταυρογονιµοποίηση µπορεί να συµβαίνει σε ποσοστά από µηδέν 
έως 50% (Xanthopoulos και Kechagia, 2000). Συνεπώς, οι elite ποικιλίες βαµβακιού 
πιθανόν να είναι ως ένα βαθµό ετεροζύγωτες, έχοντας κληρονοµήσιµη παραλλακτικότητα 
που οφείλεται σε λανθάνουσα ετεροζυγωτία, σταυρογονιµοποίηση, µετάλλαξη ή 
συνδυασµό αυτών. Ο Fasoulas (2000) ανέφερε εκµεταλλεύσιµη γενετική 
παραλλακτικότητα µέσα σε µια ποικιλία βαµβακιού για απόδοση σε σύσπορο βαµβάκι και 
αντοχή στο Verticillium wilt, όµως, δεν είναι γνωστές άλλες µελέτες οι οποίες να έχουν 
ασχοληθεί µε την ύπαρξη γενετικής παραλλακτικότητας και µε το εάν µπορεί να 
επιτευχθεί επιλογή στη βάση του ατοµικού φυτού µέσα σε elite ποικιλίες βαµβακιού. 
Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η ανταπόκριση στην επιλογή τριών ποικιλιών 
βαµβακιού για απόδοση σε σύσπορο βαµβάκι. 
  
Υλικά και Μέθοδοι 
Το 2005, οι ποικιλίες Χριστίνα, Flora και Corona µαζί µε έξι διαλογές τους, 1ης γενεάς, οι 
οποίες προήλθαν από αυτογονιµοποίηση των αρχικών ποικιλιών και επιλογή των έξι 
αποδοτικότερων φυτών από κάθε ποικιλία, αξιολογήθηκαν σε αγρό της 
Αλεξανδρούπολης, στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ., και σε αγρό της Λάρισας, σε κυψελωτό 
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πείραµα R-21 (70 φυτά ανά διαλογή και απόσταση µεταξύ των φυτών 100 cm). Την 
επόµενη χρονιά, επαναλήφθηκε ακριβώς η ίδια διαδικασία µε διαλογές 2ης γενεάς που 
προέκυψαν µε επιλογή των αποδοτικότερων φυτών στις διαλογές 1ης γενεάς. 
Προσδιορίστηκε η µέση απόδοση ανά φυτό σε σύσπορο βαµβάκι ( x ) και ο συντελεστής 
παραλλακτικότητας (CV). Οι µέσες αποδόσεις των διαλογών συγκρίθηκαν µε το z-
κριτήριο. 
Την άνοιξη του 2007, εγκαταστάθηκαν στον ίδιο αγρό στην Αλεξανδρούπολη, στο 
Αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. και σε αγρό στην Ορεστιάδα, οι 18 διαλογές 2ης γενεάς µαζί µε 
τις αρχικές ποικιλίες σε διάταξη τύπου «split plot», µε κύρια τεµάχια τις ποικιλίες και 
υποτεµάχια τις διαλογές. Το κάθε πειραµατικό αποτελούνταν από τρεις πλήρεις 
επαναλήψεις, µε υποτεµάχια 4 m (10 φυτά/m µετά το αραίωµα) και αποστάσεις µεταξύ 
των γραµµών 1 m. Από κάθε γραµµή συγκοµίστηκαν 30 φυτά στα οποία δεν υπήρχε κενό 
δίπλα τους. Υπολογίστηκε ο µέσος όρος κάθε διαλογής, και έγινε ανάλυση 
παραλλακτικότητας σύµφωνα µε το τυχαιοποιηµένο σχέδιο πλήρων οµάδων. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται συνολικά και για τις τρεις περιοχές (πίνακας 1), καθώς 
στόχος δεν ήταν η αλληλεπίδραση γενοτύπου x περιβάλλον. Σε αραιή σπορά η µέση 
απόδοση των διαλογών της Χριστίνα ξεπερνούσε την αρχική ποικιλία κατά 16 και 19% 
στην 1η και 2η γενεά αντίστοιχα, και όλες οι διαλογές υπερτερούσαν της Χριστίνα 
(σηµαντικά τέσσερις 1ης και οι έξι 2ης γενεάς). Στην πυκνή σπορά το σύνολο των 
διαλογών της Χριστίνα την ξεπερνούσε κατά 7% µε µια να υπερέχει σηµαντικά κατά 17%. 
Στην περίπτωση των διαλογών της Corona, σε αραιή σπορά σηµαντική υπεροχή έναντι 
της ποικιλίας εµφάνισε µία στην 1η γενεά (κατά 9%) και δύο στη 2η γενεά (κατά 9 και 
14%), ενώ στην πυκνή σπορά οι έξι διαλογές απέδωσαν κατά 9% περισσότερο της 
αρχικής ποικιλίας και µία διαλογή υπερείχε σηµαντικά (κατά 18%). Στην περίπτωση της 
Flora η εικόνα αντιστρέφεται. Όλες οι διαλογές υστερούσαν του µάρτυρα. Πέντε διαλογές 
1ης και µία 2ης γενεάς υστερούσαν σηµαντικά σε αραιή σπορά και µία σε πυκνή σπορά. 
Ο µέσος όρος των διαλογών 1ης γενεάς υστερούσε του µάρτυρα κατά 11%, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό του µέσου όρου των διαλογών 2ης γενεάς µειώθηκε στο 3,2%. 
Η µορφή ανταπόκρισης των ποικιλιών στην επιλογή εξηγεί το είδος και την έκταση της 
παραλλακτικότητάς τους. Οι ποικιλίες Χριστίνα και Corona ανταποκρίθηκαν θετικά. Αυτό 
αποτελεί ένδειξη ευνοϊκής ενδο-ποικιλιακής παραλλακτικότητας. Στην περίπτωση της 
ποικιλίας Flora, πιθανά σταυρογονιµοποίηση να ήταν υπεύθυνη για τη διατήρηση 
ετεροζυγωτίας µέσα στην ποικιλία, γεγονός που εξηγεί την αρνητική ανταπόκριση στην 
επιλογή και η αυστηρή αυτογονιµοποίηση που εφαρµόστηκε, οδήγησε σε γενετική 
διάσπαση. Το συµπέρασµα αυτό στηρίζεται από το γεγονός ότι, µετά από 
αυτογονιµοποίηση, επιλογή στις διαλογές 1ης γενεάς οδήγησε σε µικρότερη διαφορά των 
διαλογών 2ης γενεάς από την ποικιλία (από 11 σε 3,2%).  
Η σηµαντική διαφοροποίηση µέσα στις τρεις ποικιλίες για απόδοση σε σύσπορο  και η 
θετική ανταπόκριση στην επιλογή σε συνθήκες αραιής σποράς (και στις δύο γενεές στη 
Χριστίνα και Corona, από την 1η στη 2η γενεά στη Flora), καθώς και οι αποδόσεις σε 
κανονική σπορά, αποτελούν σοβαρή ένδειξη για αξιοποιήσιµη ευνοϊκή ενδοποικιλιακή 
παραλλακτικότητα. Οι Fasoula και Fasoula (2000) υποστήριξαν: «η συνέχιση της 
επιλογής και µετά τη διάθεση µιας ποικιλίας επιβάλλεται από την ανάγκη να περιοριστούν 
οι εκφυλιστικές µεταλλάξεις και να αξιοποιηθεί οποιαδήποτε θετική πηγή υπάρχουσας ή 
νεοδηµιουργηθείσας παραλλακτικότητας, τόσο γενετικής όσο και επιγενετικής». Οι 
επιγενετικές αλλαγές που προκαλούνται από το περιβάλλον µπορεί να εξελιχθούν σε 
κληρονοµήσιµη παραλλακτικότητα (Riggs και Porter, 1996). Επιλογή στη βάση του 
ατοµικού φυτού απουσία ανταγωνισµού, όπου µεγιστοποιείται η διαφοροποίηση µεταξύ 
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φυτών, διευκολύνοντας µ’ αυτό τον τρόπο την επιλογή υπέρτερων γενοτύπων (Fasoula και 
Fasoula, 1997. Janick, 1999), φαίνεται να αποτελεί µια αποτελεσµατική διαδικασία στη 
διατήρηση των elite ποικιλιών βαµβακιού. Το συµπέρασµα αυτό διατυπώθηκε και για 
ποικιλίες σιταριού (Tokatlidis κ.α., 2006) ή σόγιας (Fasoula και Boerma, 2005). Η 
απουσία ανταγωνισµού βελτιστοποιεί το διαφορικό επιλογής (s) και την κληρονοµικότητα 
(h2), παράµετροι που σύµφωνα µε την εξίσωση R=ih2s (Falconer, 1989) επηρεάζουν την 
ανταπόκριση στην επιλογή (R). Οι Batzios et al. (2001) εφάρµοσε την κυψελωτή 
γενεαλογική επιλογή παράλληλα µε τη συµβατική σε δύο πληθυσµούς βαµβακιού. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν ότι η κυψελωτή µέθοδος είναι πιο αποτελεσµατική στο να 
προσδιορίζει σειρές µε µεγάλη παραγωγική ικανότητα και καλή ποιότητα ίνας. 
Πίνακας 1. Στατιστικές παράµετροι της απόδοσης σε σύσπορο βαµβάκι των διαλογών 1ης  
(2005) και 2ης γενεάς (2006) σε συνθήκες αραιής σποράς  και σε πυκνή σπορά (2007): 
µέση απόδοση ( x ) και συντελεστής παραλλακτικότητας (CV). 
∆ιαλογή 2005 2006 2007 

x (g/φυτό) 
CV(%) x (g/φυτό) 

CV(%) x (kg/στρέµµα) 

Χ
ρι
στ
ίν
α 

11 522 * 28,8 408 * 31,9 
472,5  
  

8 508 * 34,2 350 * 37,4 571 * 
6 502 * 33,1 400 * 31,7 558,8  
3 486 * 30,6 375 * 32,9 493,2   
2 448  31,4 383 * 34,0 540,6  
12 439  29,6 353 * 29,3 493,4   
Μάρτυρας 418  38,4 318 34,3 490,5   
Μ.Ο. διαλογών 484 * 31,3 378 * 32,9 521,6 

F
lo

ra
 

Μάρτυρας 514  27,7 370 30,5 525  
19 502  31,8 369 31,5 500,6  
15 465 * 27,2 365 35,9 501,2  
9 465 * 32,7 358 36,9 423,9 * 
13 446 * 31,8 346  * 32,4 491,3  
18 443 * 29,5 356 31,2 529,7  
10 441 * 32,2 352 35,3 518,6  
Μ.Ο. διαλογών 460 * 30,9 358 33,9 494,2 

C
o

ro
na

 

20 472 * 36,3 338 * 34,7 430,3 
4 456  28,4 330 35,8 486,3  
17 443  31,8 353 * 35,6 517,7 * 
16 438  32,3 322 35,9 461,9  
5 435  34,1 281 44,8 457,7  
Μάρτυρας 432  36,6 310 37,2 439,4   
1 415  34,3 305 40,9 505,3  
Μ.Ο. διαλογών 443 32,9 322 37,9 476,5 

*διαφέρουν σηµαντικά από τον αντίστοιχο µάρτυρα (P<0.05) 
 
Ως τελικό συµπέρασµα που προκύπτει από αυτή την εργασία, είναι ότι η επιλογή όταν 
πραγµατοποιείται µε την κυψελωτή µέθοδο, σε πολύ µικρή πυκνότητα η οποία 
προσεγγίζει συνθήκες απουσίας ανταγωνισµού, µπορεί να αποτελέσει αποτελεσµατικό 
εργαλείο για τη διατήρηση του σπόρου του βελτιωτή στις elite ποικιλίες βαµβακιού. 
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Sumarry 
The response to selection within cotton (Gossypium hirsutum L) elite cultivars was 
investigated. A replicated-21 (R-21) honeycomb experiment with three cultivars and six 
families from each cultivar was established in three regions, during 2005 and 2006 (1.2 
plants/m2). These families had been derived after self-pollination and selection of the six 
highest yielding plants at the density of 1.2 plants/m2. In 2007 the 18 families along with 
the original cultivars were evaluated at dense stand (10 plants/m2) in three locations. 
Families derived from Christina yielded higher than the original cultivar (four, six and one 
out of the six were significantly superior at the 1st, 2nd, and dense stand, respectively). In 
case of Corona one 1st generation and two 2nd generation families yielded significantly 
higher than the respective check, while in dense stand one family yielded significantly 
higher. Families derived from Flora yielded lower than the original cultivar, but the 
average gap among families and the original cultivar reduced from 11 to 3.2% from the 1st 
to the 2nd generation (6% at dense stand). Significant differentiation of families suggested 
extensive intra-cutlivar variation. This variation could be beneficially exploited to either 
avoid the risk of gradual degeneration, or even to improve the cultivar.    



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 66 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (Gossypium hirsutum L.) ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ε∆ΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ 

ΤΙΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
 

∆ιονυσία Φασούλα1* και Αναστάσιος Λιθουργίδης2 
 
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, 54124 

Θεσσαλονίκη 
*Νέα διεύθυνση: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, P.O. Box 22016, 1516 Λευκωσία 

e-mail: dfasoula@arinet.ari.gov.cy 
2Αγρόκτηµα Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 570 01 Θέρµη 

 
 
Περίληψη 
Η ανακαλυφθείσα αρνητική συσχέτιση µεταξύ ανταγωνιστικής και αποδοτικής 
ικανότητας αντιπροσωπεύει µία σηµαντική αιτία εκφυλισµού του σπόρου των 
καλλιεργούµενων ποικιλιών, και κατά συνέπεια συντελεί στη µείωση της εµπορικής αξίας 
µιας ποικιλίας, καθώς διευκολύνεται σταδιακά ο πολλαπλασιασµός και η αριθµητική 
υπεροχή γενοτύπων που είναι ισχυροί ανταγωνιστές, σε  βάρος των γενοτύπων που 
διαθέτουν υψηλότερες αποδόσεις. Με στόχο την αποφυγή του εκφυλισµού και την 
αξιοποίηση της πλαστικότητας του φυτικού γονιδιώµατος, που ελευθερώνει ωφέλιµη 
παραλλακτικότητα ανταποκρινόµενο σε περιβαλλοντικά ερεθίσµατα, πραγµατοποιήθηκε 
τετραετής πειραµατική εργασία σε µία ποικιλία βαµβακιού στο Αγρόκτηµα του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου. Στο πρώτο στάδιο πραγµατοποιήθηκε διετής κυψελωτή 
επιλογή µέσα στην ποικιλία µε βάση την απόδοση και την οµοιόσταση συµπεριφοράς των 
ατοµικών φυτών µε κατάλληλες εξισώσεις φαινοτύπισης. Η επιλογή οδήγησε στην 
αποµόνωση µιας σειράς, που όταν δοκιµάστηκε για δύο επιπλέον καλλιεργητικές 
περιόδους σε συγκριτικά πειράµατα RCB (τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες), ξεπέρασε σε 
µέση απόδοση διετίας την αρχική ποικιλία κατά 20%. Αυτή η απροσδόκητα υψηλή 
ανταπόκριση στην επιλογή καταδεικνύει την αξία της ιδέας της αέναης επιλογής (nonstop 
selection) µετά τη δηµιουργία των ποικιλιών, προκειµένου να αξιοποιείται το εκάστοτε 
περιβάλλον καλλιέργειας για µεγιστοποίηση των στρεµµατικών αποδόσεων και ενίσχυση 
της εµπορικής αξίας των ποικιλιών. Η αέναη επιλογή αποκτά επιπλέον βαρύνουσα 
σηµασία σε σχέση µε τις τρέχουσες κλιµατικές αλλαγές, οι οποίες αυξάνουν την 
παραλλακτικότητα των περιβαλλόντων καλλιέργειας, ακόµη και σε περιοχές που µέχρι 
πρόσφατα διέθεταν σχετική περιβαλλοντική οµοιοµορφία.  
 
Εισαγωγή 
Το βαµβάκι αποτελεί µία ιδιαίτερα σηµαντική καλλιέργεια για την ελληνική οικονοµία. Η 
Ελλάδα σταθερά κατατάσσεται ανάµεσα στις 10 χώρες µε τις υψηλότερες στρεµµατικές 
αποδόσεις παγκόσµια. Οι βελτιωµένες ποικιλίες είναι καθοριστικός παράγοντας αύξησης 
των αποδόσεων και βελτίωσης της ποιότητας. Στατιστικά δεδοµένα υπολογίζουν το 
κέρδος που οφείλεται στη γενετική βελτίωση των ποικιλιών σε 1% ετησίως (Douches κ.α. 
1996).   
Κατά τη διαδικασία της γενετικής βελτίωσης, η αποτελεσµατικότητα της επιλογής 
επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, περιλαµβανοµένου του ανταγωνισµού µεταξύ 
φυτών, της εδαφικής ετερογένειας, της ετεροζυγωτίας και της αλληλεπίδρασης 
γενοτύπου-περιβάλλοντος. Ο ανταγωνισµός ορίζεται ως το άνισο µοίρασµα των πόρων 
ανάπτυξης, που προκαλείται από τις γενετικές και τις επίκτητες διαφορές µεταξύ φυτών 
(Fasoula and Fasoula 1997) και επηρεάζει τόσο την τελική απόδοση στο χωράφι όσο και 
την αποτελεσµατικότητα της επιλογής. Η αποτελεσµατικότητα της επιλογής επηρεάζεται 
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από την αρνητική συσχέτιση µεταξύ απόδοσης και ανταγωνιστικής ικανότητας (Kyriakou 
and Fasoulas 1985˙ Fasoula 1990), διότι ευνοείται η επιλογή γενοτύπων µε υψηλή 
ανταγωνιστική ικανότητα σε βάρος γενοτύπων µε υψηλή αποδοτικότητα. Επιπλέον, 
βρέθηκε ότι αυτή η αρνητική συσχέτιση είναι και µία βασική αιτία εκφυλισµού του 
σπόρου των καλλιεργούµενων ποικιλιών, καθώς οδηγεί στη σταδιακή επικράτηση της 
πρώτης κατηγορίας γενοτύπων µε υψηλή ανταγωνιστική ικανότητα (Fasoula, 1990). 
Στην παρούσα εργασία αναφέρονται αποτελέσµατα επιλογής ως προς υψηλή και σταθερή 
απόδοση εντός µιας από τις κορυφαίες ποικιλίες βάµβακος στην Ελλάδα και αύξηση της 
στρεµµατικής απόδοσης κατά 20% (µέσος όρος διετίας), µετά από διετή κυψελωτή 
επιλογή εντός της εµπορικής ποικιλίας Celia. Η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας 
ενισχύθηκε µε τη χρήση νέων εξειδικευµένων εξισώσεων για φαινοτύπιση ακριβείας 
(Φασούλα 2006˙ Fasoula 2008). 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Όλα τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν στο Αγρόκτηµα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας πάγιες καλλιεργητικές πρακτικές για την 
περιοχή. 
Καλλιεργητική περίοδος 2004: 
Επτά ποικιλίες βάµβακος, µε κωδικούς 1 έως 7, δοκιµάστηκαν σε επαναλαµβανόµενο 
κυψελωτό σχέδιο R-7 (Fasoulas and Fasoula 1995), µε 133 φυτά ανά ποικιλία και 100 cm 
απόσταση ανά φυτό. Η συγκοµιδή έγινε µε βάση το ατοµικό φυτό. Κατόπιν, οι αποδόσεις 
των ατοµικών φυτών σε σύσπορο µετατράπηκαν σε τιµές plant Yield by Homeostasis (Y x 
H), µε βάση τις νέες εξισώσεις φαινοτύπισης. Τριάντα φυτά της ποικιλίας Celia 
επιλέχθηκαν για την επόµενη καλλιεργητική περίοδο. 
Καλλιεργητική περίοδος 2005:  
Οι 30 απογονικές σειρές που επιλέχθηκαν, µαζί µε την αρχική ποικιλία ως µάρτυρα, 
δοκιµάστηκαν σε επαναλαµβανόµενο κυψελωτό σχέδιο R-31 µε κωδικούς 1 έως 31, 23 
επαναλήψεις ανά σειρά και 100 cm απόσταση ανά φυτό. Με εφαρµογή των νέων 
εξισώσεων και ένταση επιλογής 4,2%, επελέγησαν έξι µίγµατα των πέντε φυτών, που 
αντιπροσώπευαν τις έξι σειρές µε τις µεγαλύτερες τιµές plant Yield by Homeostasis (Y x 
H). 
Καλλιεργητική περίοδος 2006:  
Οι έξι σειρές που επιλέχθηκαν την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο, µαζί µε την 
αρχική ποικιλία, δοκιµάστηκαν σε πειραµατικό σχέδιο µε τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες 
(RCB), σε τεµάχια των τριών γραµµών, µήκους 5 m ανά γραµµή, µε τέσσερεις 
επαναλήψεις. Μετά το φύτρωµα, έγινε αραίωση των πειραµατικών τεµαχίων στα 12 φυτά 
ανά m2. Συγκοµίστηκε µόνον η κεντρική γραµµή. 
Καλλιεργητική περίοδος 2007:  
Οι δύο καλύτερες σειρές της προηγούµενης περιόδου µαζί µε την αρχική ποικιλία, 
δοκιµάστηκαν σε πειραµατικό σχέδιο µε τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες (RCB), σε 
τεµάχια των τριών γραµµών, µήκους 5 m ανά γραµµή, µε έξι επαναλήψεις. Μετά το 
φύτρωµα, έγινε αραίωση των πειραµατικών τεµαχίων στα 12 φυτά ανά m2. Συγκοµίστηκε 
µόνον η κεντρική γραµµή. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Από τα αρχικά 133 φυτά της ποικιλίας Celia, επιλέχθηκαν τα 30 υπέρτερα µε βάση τον 

πρώτο συντελεστή της εξίσωσης φαινοτύπισης ( )2rxx  και δοκιµάστηκαν τον επόµενο 
χρόνο µαζί µε την αρχική ποικιλία ως µάρτυρα σε επαναλαµβανόµενο κυψελωτό σχέδιο 
R-31. Οι έξι κορυφαίες σειρές είχαν δύο έως τέσσερεις φορές µεγαλύτερες τιµές plant 
YxH σε σχέση µε την αρχική ποικιλία (Πίν.1). 
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Πίνακας 1. Κατάταξη των 30 σειρών της ποικιλίας Celia µε βάση την µέση τιµή plant 
yield by homeostasis (plant YxH). Κάθε τιµή αντιστοιχεί στα πέντε υπέρτερα φυτά από 
σύνολο 23 φυτών ανά σειρά. 
Κωδικός 
σειράς 

Τιµές 
Plant YxH  

Κωδικός σειράς Τιµές 
Plant YxH  

Κωδικός 
σειράς 

Τιµές 
Plant YxH  

3 49 15 21 25 16 
5 45 30 20 7 14 
16 39 23 20 10 13 
6 33 28 20 27 13 
19 27 26 19 Μάρτυρας 12 
8 26 4 19 24 10 
1 25 9 18 13 9 
22 22 20 17 17 8 
18 21 12 16 11 8 
29 21 21 16 14 8 
    2 7 

 
Όταν µίγµατα των πέντε φυτών από τις έξι υπέρτερες σειρές συγκρίθηκαν µε την αρχική 
ποικιλία σε πείραµα µε τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες (RCB) την επόµενη χρονιά, η 
σειρά 5 υπερέβη την αρχική ποικιλία κατά 18,5% (Πίν. 2). 
 
Πίνακας 2. Αποτελέσµατα του πειράµατος RCB το 2006. ∆ίνονται οι αποδόσεις σε 
σύσπορο (t/ha) των τεσσάρων επαναλήψεων, η µέση απόδοση ανά σειρά, και το γενετικό 
κέρδος. 
 Κωδικός  
σειράς 

Επαναλήψεις 

 I II III IV Μέση απόδοση Κέρδος 
5 6,58 6,50 6,82 6,70 6,65a 118,5 
3 6,60 5,50 6,90 5,80 6,18ab 110,2 
16 6,24 5,82 6,50 5,26 5,96ab 106,2 
19 6,60 5,50 4,70 5,74 5,64b 100,5 
Μάρτυρας 5,84 5,10 6,10 5,40 5,61b 100,0 
1 5,26 6,10 5,70 4,60 5,42b 96,6 
6 5,38 5,16 5,30 5,80 5,41b 96,4 

              CV=9,0%      LSD0.05=0,78 
Για περαιτέρω επιβεβαίωση αυτής της απροσδόκητα ψηλής ανταπόκρισης στην επιλογή, 
την επόµενη χρονιά εγκαταστάθηκε ένα δεύτερο πείραµα µε τυχαιοποιηµένες πλήρεις 
οµάδες, µε έξι επαναλήψεις, για έλεγχο των δύο υπέρτερων σειρών της προηγούµενης 
χρονιάς σε σχέση µε την αρχική ποικιλία (Πιν. 3). Τα δεδοµένα δείχνουν ότι η σειρά 5 
υπερέβη την αρχική ποικιλία κατά 21,6%, που αντιστοιχεί σε µέση υπεροχή διετίας 20%. 
 
Πίνακας 3. Αποτελέσµατα του πειράµατος RCB το 2007. ∆ίνονται οι αποδόσεις σε 
σύσπορο (t/ha) των έξι επαναλήψεων, η µέση απόδοση ανά σειρά, και το γενετικό κέρδος. 
Κωδικός 
σειράς 

Επαναλήψεις 

 I II III IV V VI Μέση 
απόδοση 

Κέρδος 

5 5,88 5,38 5,88 5,50 6,75 7,00 6,07a 121,6 
3 4,63 4,88      5,63 4,38 5,00 5,88 5,07b 101,6 
Check 5,20 4,37 5,25 5,00 4,88 5,25 4,99b 100,0 

CV=7,4%        LSD0,05=0,56 
 
Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα δείχνουν την ύπαρξη µεγάλης και προς το παρόν 
αναξιοποίητης γενετικής παραλλακτικότητας για παραγωγικότητα και σταθερότητα 
συµπεριφοράς µέσα σε σύγχρονες ποικιλίες βάµβακος, που υπερβαίνει την µέση ετήσια 
αύξηση των αποδόσεων στα προγράµµατα βελτίωσης. Η παραλλακτικότητα αυτή µπορεί 
να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά για βελτιωτικούς σκοπούς µε βάση τη διαδικασία που 
περιγράφηκε. 
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Summary 
The documented negative correlation between competitive and yielding ability represents 
a major cause of cultivar degeneration and is a factor towards the reduction of the 
commercial value of varietal seed. This is due to the preferential multiplication of the high 
competitor genotypes at the expense of the higher yielders. In order to avoid variety 
degeneration and exploit genome’s plasticity, we performed a 4-year study with a cotton 
cultivar in the Farm of the Aristotelian University. During the first two years, honeycomb 
selection within the cultivar was performed based on the yield and the stability of 
performance of individual plants using new phenotyping equations. A line was selected 
that when tried for two additional years in comparative RCB trials, outyielded the original 
cultivar in an average of 20%. This unexpectedly high response to selection demonstrated 
the value of nonstop selection after a variety is created, in order to exploit the constantly 
changing cultivating environments for attaining maximum crop yields. The concept of 
nonstop selection gets additional meaning when considering the current climatic changes, 
which increase the variability of the cultivating environments, even in prior relatively 
uniform areas. 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την αποτελεσµατικότητα της γενεαλογικής κυψελωτής 
επιλογής εντός των πληθυσµών «Αυθεντική» και «Καϊσιά» της µικρόκαρπης τοµάτας 
Σαντορίνης, εφαρµόζοντας δύο συστήµατα καλλιέργειας: (α) το συµβατικό (υψηλές 
εισροές), µε µεταφύτευση σποροφύτων και αρδεύσεις, και (β) το παραδοσιακό (χαµηλές 
εισροές), µε απ’ ευθείας σπορά στη θηραϊκή γη και αραίωµα στο ένα φυτό. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν ισχυρή επίδραση του άνυδρου περιβάλλοντος στην απόδοση των 
φυτών µε αποτέλεσµα η γενετική πρόοδος να είναι µικρή έως αρνητική. Οι υψηλές 
εισροές µπορεί να µεγιστοποιήσουν την πρόοδο, ωστόσο και τα δύο συστήµατα 
καλλιέργειας απαιτούν πρώιµη απ’ ευθείας σπορά. 
 
Εισαγωγή 
 Το τοµατάκι Σαντορίνης είναι παλιά εγχώρια ποικιλία/πληθυσµός µικρόκαρπης τοµάτας, 
που εκτοπίστηκε από τη συστηµατική καλλιέργεια και η διατήρησή της από τους 
εναποµείναντες αγρότες είναι οριακή. Επίσης, η ποικιλία έχει επιµολυνθεί µε άλλες 
µικρόκαρπες ποικιλίες και παρατηρείται πανσπερµία τύπων, όπως είναι η «Αυθεντική», µε 
τις χαρακτηριστικές εσχαρώσεις, η ελαφρά πεπλατυσµένη σφαιρική, γνωστή ως 
«Καϊσιά», κ.ά. (Τράκα-Μαυρωνά κ.ά. 2002, 2004). Καθίσταται, συνεπώς, αναγκαία η 
βελτίωση της οµοιοµορφίας και σταθερότητας της ποικιλίας, ώστε να κατοχυρωθεί και 
προστατευτεί ως επώνυµο παραδοσιακό προϊόν. Οι στόχοι του ερευνητικού 
προγράµµατος καθορίστηκαν σταδιακά, ξεκινώντας µε τη µελέτη της αγρονοµικής 
συµπεριφοράς και των φυλογενετικών σχέσεων των δύο κυρίαρχων τύπων (Τράκα-
Μαυρωνά κ.ά. 2002, 2004), και καταλήγοντας στην in situ ενδοπληθυσµιακή επιλογή για 
να µη χαθεί η προσαρµοστικότητα (Σκοπελίτης κ.ά. 2006, 2007).  
Το ερώτηµα που τέθηκε ήταν εάν έπρεπε να ακολουθήσει το βελτιωτικό πρόγραµµα την 
παραδοσιακή καλλιεργητική τεχνική (απ’ ευθείας σπορά στη θηραϊκή γη µεγάλης 
ποσότητας σπόρου το Φεβρουάριο, αραίωµα στα 5-6 φυτά/όρχο, απουσία αρδεύσεων) ή 
τη συµβατική (µεταφύτευση σποροφύτων, αρδεύσεις). Τα πρώτα πειράµατα 
πραγµατοποιήθηκαν µε υψηλές εισροές εξαιτίας της µικρής ποσότητας σπόρου, της 
εξάρτησης της βιωσιµότητας της καλλιέργειας από τις βροχοπτώσεις, καθώς και της 
εµπορικής πίεσης για εφαρµογή εντατικού συστήµατος καλλιέργειας για αύξηση της 
παραγωγής, ενώ τα επόµενα στο παραδοσιακό σύστηµα χαµηλών εισροών. Με την 
παρούσα εργασία εκτιµάται η αποτελεσµατικότητα της βελτίωσης στο συµβατικό και στο 
παραδοσιακό σύστηµα καλλιέργειας. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
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Τα πειράµατα έγιναν in situ. Ως υλικά εκκίνησης χρησιµοποιήθηκαν επιλεγέντες 
γενότυποι των διαλογών «Αυθεντική» και «Καϊσιά», που προέκυψαν από 
αντιπροσωπευτικούς αγρούς του νησιού και από το ex situ (Θέρµη) πρόγραµµα επιλογών 
(Τράκα-Μαυρωνά & Κούτσικα-Σωτηρίου 2005). ∆ύο συστήµατα καλλιέργειας 
εφαρµόστηκαν: α) µε υψηλές εισροές και β) µε χαµηλές εισροές. 
Το πρώτο σύστηµα (µεταφύτευση σποροφύτων, αρδεύσεις) εφαρµόστηκε, ως εξής: Το 
2005, εγκαταστάθηκαν, σε φθινοπωρινή καλλιέργεια, δύο πειραµατικοί αγροί µελέτης της 
αγρονοµικής συµπεριφοράς, εφαρµόζοντας το R-7 κυψελωτό σχέδιο (Fasoulas 1993), των 
490 φυτών, ένα για κάθε διαλογή. Εφαρµόστηκε γενεαλογική επιλογή για πρωιµότητα, 
απόδοση και σταθερότητα. Ακολούθησε, την άνοιξη’06, αξιολόγηση των επιλεγέντων 
οικογενειών, εφαρµόζοντας ένα R-13 σχέδιο µε 420 φυτά «Αυθεντικής» και ένα R-21 
σχέδιο µε 714 φυτά «Καϊσιάς».  
Το δεύτερο σύστηµα εφαρµόστηκε, ως εξής: Το Φεβρουάριο’07, εγκαταστάθηκαν, σε 
άνυδρη καλλιέργεια (απ’ ευθείας σπορά τριών σπόρων/όρχο, αραίωµα στο ένα φυτό), δύο 
πειραµατικοί αγροί αξιολόγησης των επιλεγέντων γενοτύπων, εφαρµόζοντας δύο R-13 
των 420 φυτών, ένα για την «Αυθεντική» και ένα για την «Καϊσιά». Έγινε γενετική 
ανάλυση του παραγωγικού δυναµικού στα συστατικά του: µέσος όρος, σταθερότητα 
συµπεριφοράς, προσαρµοστικότητα και παραγωγικό σειράς (Fasoula & Fasoula 2002). 
Ακολούθησε επιλογή οικογενειών που συγκέντρωναν πλην της απόδοσης, ποιότητας και 
σταθερότητας, χαµηλές απαιτήσεις σε εισροές. Ακολούθησε, το 2008, αξιολόγηση των 
επιλεγέντων οικογενειών σε όµοιες συνθήκες (άνυδρη καλλιέργεια), εφαρµόζοντας δύο R-
9 των 300 φυτών, ένα για την «Αυθεντική» και ένα για την «Καϊσιά». Τα κριτήρια 
αξιολόγησης ήταν όµοια µε το προηγούµενο έτος. 
Η αποτελεσµατικότητα της επιλογής στα δύο συστήµατα καλλιέργειας εκτιµήθηκε για τον 
αριθµό και το βάρος των καρπών. Οι µέσοι όροι των γονεϊκών πληθυσµών (xp) και των 
επιλεγέντων φυτών (xs) χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του διαφορικού επιλογής 
S=xs-xp. Η ανταπόκριση στην επιλογή (R) υπολογίστηκε ως η διαφορά στην απόδοση 
µεταξύ των απογονικών πληθυσµών και των αντίστοιχων της προηγούµενης γενεάς. Η 
πραγµατοποιηθείσα κληρονοµικότητα (h2) υπολογίστηκε ως το πηλίκο R/S. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Σύστηµα υψηλών εισροών: Ο προσδιορισµός της γενετικής παραλλακτικότητας στα υλικά 
εκκίνησης ήταν σηµαντικός για την επιτυχία του προγράµµατος επιλογής. Στην 
«Αυθεντική», οι αντίξοες συνθήκες του φθινοπώρου επηρέασαν δυσµενώς τη βλαστική 
ανάπτυξη και καρποφορία, µε αποτέλεσµα ο συντελεστής παραλλακτικότητας να είναι 
πολύ µεγάλος (CV=84-123%), και η απόδοση να µην ξεπερνά τους 9 καρπούς/φυτό (Πίν. 
1). Αντίστοιχα δεδοµένα για την «Καϊσιά» (CV=64-94%, 20 καρποί/φυτό) αποτελούν 
ένδειξη καλύτερης προσαρµοστικότητας. Στον επόµενο κύκλο επιλογών, οι αποδόσεις και 
η σταθερότητα αυξήθηκαν και στα δύο υλικά (63 καρποί/φυτό, CV=41-48% στην 
«Αυθεντική», 74 καρποί/φυτό, CV=50-52% στην «Καϊσιά»), υποδηλώνοντας σηµαντική 
επίδραση της εποχής καλλιέργειας στην παραγωγικότητα της τοµάτας Σαντορίνης. Ο 
Kalloo (1993) αναφέρει αξιοσηµείωτη παραλλακτικότητα στην αντοχή σε αβιοτικές 
καταπονήσεις υψηλών και χαµηλών θερµοκρασιών κατά την ανθοφορία και καρπόδεση 
σε διαφορετικούς γενοτύπους τοµάτας. Η υψηλή ανταπόκριση στην επιλογή έδωσε 
συντελεστή κληρονοµικότητας που κυµάνθηκε στο εύρος h2=7,59-7,66 στην 
«Αυθεντική» και h2=3,91-4,27 στην «Καϊσιά». 
Σύστηµα χαµηλών εισροών: Η απουσία άρδευσης, η παρατεταµένη ανοµβρία και οι 
υψηλές θερµοκρασίες του 2007 µείωσαν τα συστατικά της απόδοσης (36,51-37,06% στην 
«Αυθεντική», 34,18-59,03% στην «Καϊσιά», Πίν. 2), σε σύγκριση µε τη συµβατική 
καλλιέργεια του προηγούµενου έτους (Πίν. 1). Οι συνθήκες αυτές µπορεί να επηρέασαν, 
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επίσης, τα διαλυτά στερεά συστατικά και το χρώµα των καρπών (Σκοπελίτης κ.ά. 2007). 
Συσχέτιση της αξιολόγησης in situ (άνυδρη) και ex situ (συµβατική) έδειξε ισχυρή 
επίδραση του περιβάλλοντος στα ποσοτικά χαρακτηριστικά και χαµηλή στα ποιοτικά 
(Τράκα-Μαυρωνά κ.ά. 2007). Η πρόωρη αποφύλλωση, εξαιτίας της ξηρασίας και του 
καύσωνα, διατήρησε παρόµοια διαλυτά στερεά συστατικά στην in situ και ex situ 
καλλιέργεια. Επιπλέον, οι αντίξοες συνθήκες επηρέασαν δυσµενώς την παραλλακτικότητα 
των γενετικών υλικών. Στον επόµενο κύκλο, η επίδραση της ανοµβρίας και του καύσωνα 
ήταν µεγαλύτερη στην «Αυθεντική», εξαιτίας καθυστέρησης της σποράς. Οι αποδόσεις 
µειώθηκαν στο 57-64% του προηγούµενου έτους και η πρόοδος µε την επιλογή ήταν 
αρνητική (Πίν. 2). 
 
Πίνακας 1. Αριθµός και βάρος καρπών ανά φυτό των πληθυσµών (xp) και των 
επιλεγέντων φυτών (xs), διαφορικό επιλογής (S), ανταπόκριση στην επιλογή (R) και 
πραγµατοποιηθείσα κληρονοµικότητα (h2) µετά από ένα κύκλο επιλογής στους 
γενοτύπους της «Αυθεντικής» και «Καϊσιάς», σε συνθήκες υψηλών εισροών.  
 
Γενετικό υλικό Αριθµός καρπών/φυτό Απόδοση (g/φυτό) 
«Αυθεντική»   
Υλικό εκκίνησης, φθινόπωρο ’05   
xp 9,09±7,66 145,35±48,28 
xs 16,17±8,70 258,56±78,58 
S 7,08 113,21 
1ος κύκλος, άνοιξη ’06   
xp 63,33±30,55 891,30±367,5 
R 54,24 745,95 
h2 7,66 7,59 
«Καϊσιά»   
Υλικό εκκίνησης, φθινόπωρο ’05   
xp 20,46±13,10 224,85±36,94 
xs 33,06±15,7 363,33±51,26 
S 12,60 138,48 
1ος κύκλος, άνοιξη ’06   
xp 74,28±36,85 765,68±399,26 
R 53,82 540,83 
h2 4,27 3,91 

 
Πίνακας 2. Αριθµός και βάρος καρπών ανά φυτό των πληθυσµών (xp) και των 
επιλεγέντων φυτών (xs), διαφορικό επιλογής (S), ανταπόκριση στην επιλογή (R) και 
πραγµατοποιηθείσα κληρονοµικότητα (h2) µετά από ένα κύκλο επιλογής στους 
γενοτύπους της «Αυθεντικής» και «Καϊσιάς», σε συνθήκες χαµηλών εισροών.  
 
Γενετικό υλικό Αριθµός καρπών/φυτό Απόδοση (g/φυτό) 
«Αυθεντική»   
Υλικό εκκίνησης, άνοιξη ’07   
xp 40,21±20,72 560,97±323,47 
xs 86±16,52 1357,56±254,25 
S 45,79 796,59 
1ος κύκλος, άνοιξη ’08   
xp 25,56±17,43 321±263,54 
R -14,65 -239,97 
h2 0 0 
«Καϊσιά»   
Υλικό εκκίνησης, άνοιξη ’07   
xp 48,89±25,19 313,69±179,63 
xs 100,33±33,12 728,89±203,14 
S 52,44 415,2 
1ος κύκλος, άνοιξη ’08   
xp 65,03±45,20 385,02±303,01 
R 17,14 71,33 
h2 0,33 0,17 
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Στην «Καϊσιά, που διαθέτει µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα στις αβιοτικές αντιξοότητες, 
παρατηρήθηκε χαµηλή θετική πρόοδος και h2=0,17-0,33. 
Συνοψίζοντας: 1) Το άνυδρο περιβάλλον της Σαντορίνης σε συνδυασµό µε τους 
παρατεταµένους καύσωνες των τελευταίων ετών επηρέασαν αρνητικά την απόδοση της 
τοµάτας, µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί µικρή έως αρνητική πρόοδος στην επιλογή. 2) Η 
µετατροπή της παραδοσιακής καλλιέργειας σε συµβατική µεγιστοποίησε τη γενετική 
πρόοδο αυξάνοντας τις αποδόσεις. Ωστόσο, απαιτείται πρώιµη απ’ ευθείας σπορά και για 
τα δύο συστήµατα καλλιέργειας. Με δεδοµένο ότι οι διαθέσιµοι φυσικοί πόροι 
καθηµερινά λιγοστεύουν, οι φιλικές στο περιβάλλον καλλιεργητικές τεχνικές της 
παραδοσιακής γεωργίας αποτελούν αναγκαιότητα, έστω και σε βάρος της εµπορικότητας.  
 
Βιβιογραφία 
Fasoula V.A., Fasoula D.A. (2002) Principles underlying genetic improvement for high and 

stable crop yield potential. Field Crops Res. 75: 191–209. 
Fasoulas A.C. (1993) Principles of crop breeding. A.C. Fasoulas, P.O. Box 1555, GR-54124, 

Thessaloniki 17, Greece. 
Kalloo G. (1993) Tomato. pp. 645-668. In: G. Kalloo and B.O. Bergh (Ed.), Genetic 

Improvement of Vegetable Crops. Pergamon Press, England. 
Σκοπελίτης Γ., Ζαχαροπούλου Α., ∆ηµόπουλος Μ., Τράκα-Μαυρωνά Α., Κούτσικα-

Σωτηρίου Μ. (2006) Επιλογή εντός των τύπων τοµάτας Σαντορίνης in situ. Πρακ. 
11ου Συνεδρίου ΕΕΕΓΒΦ, Ορεστιάδα, σελ. 71-78. 

Σκοπελίτης Γ., ∆ηµόπουλος Μ., Αλεξανδρής Χ., Αυδίκος Η., Τράκα-Μαυρωνά Α., 
Κούτσικα-Σωτηρίου Μ. (2007) Αποτελεσµατικότητα in situ επιλογής της τοµάτας 
Σαντορίνης. Πρακ. 23ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Χανιά, 23-26/10/2007, σελ. 917-920. 

Τράκα-Μαυρωνά Α., Τάσιος Β., Παλάτος Γ., Κουτσός Θ., Σταυρόπουλος Ν., Μελλίδης Β. 
(2002) Τοµατάκι Σαντορίνης: Περιγραφή, αξιολόγηση, αξιοποίηση. Πρακ. 1ου 
∆ιεθνούς Συνεδρίου «Cherry Τomatο», Σαντορίνη, 27-29/6/02, σελ. 5-12. 

Τράκα-Μαυρωνά Α., Τσιβελίκας Α., Σταυρόπουλος Ν., Κούτσικα-Σωτηρίου Μ. (2004) 
Φυλογενετική συγγένεια µεταξύ της ποικιλίας «Τοµατάκι Σαντορίνης» και εγχώριων 
ποικιλιών τοµάτας. Πρακ. ∆ιεθνούς Συνεδρίου «Φυτογενετικός Πλούτος και Αγροτική 
Παράδοση Κυκλάδων», 23-25/9/04, Σαντορίνη. 

Τράκα-Μαυρωνά Α., Κούτσικα-Σωτηρίου Μ. (2005) Αξιοποίηση της µικρόκαρπης τοµάτας 
Σαντορίνης ως πηγή γονιδίων άντλησης επιθυµητών χαρακτηριστικών. Πρακ. 22ου 
Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Πάτρα, τόµος 12, σελ. 525-528. 

Τράκα-Μαυρωνά Α., Αυδίκος Η., Κούτσικα-Σωτηρίου Μ. (2007) Ποσοτική και ποιοτική 
αξιολόγηση in situ επιλεγέντων γενοτύπων από τοπικούς πληθυσµούς τοµάτας 
Σαντορίνης και των διασταυρώσεών τους. Πρακ. 23ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ, Χανιά, 23-
26/10/2007, σελ. 913-916. 

 
 
  



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 75 

 

EFFECTIVENESS OF PEDIGREE HONEYCOMB SELECTION IN LO CAL 
POPULATIONS OF THE NON-IRRIGATED SANTORINI’S 

SMALL-SIZED TOMATOES 
 

X. Alexandris1, Μ. Dimopoulos1, M. Kafouros1, I. Milonas2, E. Ninou3,  
E. Τraka-Mavrona3,  M. Koutsika-Sotiriou2 

 
1Association Cooperatives of Theraic Products (SANTO), Pirgos- Santorini, 

 847 00 Thera, Greece 
2Laboratory of Genetics and Plant Breeding, School of Agriculture,  
Aristotelian University of Thessaloniki 541 24 Thessaloniki, Greece 

3Laboratory of Agronomy, School of Agriculture, Aristotelian University of Thessaloniki  
541 24 Thessaloniki, Greece 

4Agricultural Research Center of Northern Greece,National Agricultural Research Foundation 
(N.AG.RE.F.),  570 01 Thermi-Thessaloniki, Greece 

 
 
Summary 
The present study presents the effectiveness of pedigree honeycomb selection in the 
populations of “Afthentic” and “Kaisia” of Santorini’s small-sized tomatoes, which were 
obtained by sampling in the island and by the N.AG.RE.F. selection programme. Two 
cultivation systems were applied: (a) conventional (high-input), by transplanting seedlings 
and normally drip-irrigating, and (b) traditional (low-input, without irrigation), by over 
sowing in hills and later thinning to one seedling per hill. All experiments were conducted 
in situ and included two subsequent selection cycles per population and cultivation system. 
The results showed strong effects of the non-watering environment of Santorini island on 
plant yield, conducing to small till negative effectiveness of selection. High inputs can 
maximize the effectiveness of selection however both systems of cultivation need an early 
sowing to the “theraic earth”. 
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Περίληψη 
     Ένα ευρύ πρόγραµµα έρευνας για την γενετική βελτίωση της βερικοκιάς (Prunus 
armeniaca L.) διεξάγεται στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ∆ένδρων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε µε στόχο 
την δηµιουργία νέων ποικιλιών βερικοκιάς, µε ανθεκτικότητα στην ίωση Sharka και µε 
άλλα επιθυµητά χαρακτηριστικά. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η επιλογή νέων 
ποικιλιών βερικοκιάς µε πρωιµότητα στην ωρίµανση. Οι ανθεκτικές στην ίωση Sharka 
αµερικανικές ποικιλίες: ‘NJA2’, ‘Orangered’, ‘Harcot’, ‘Stark Early Orange’, και 
‘Veecot’, χρησιµοποιήθηκαν ως γονείς σε διασταυρώσεις µε τις ελληνικές ποικιλίες 
‘Μπεµπέκου’ και  ‘Πρώιµο ‘Τίρυνθος’. Το πρώτο κριτήριο επιλογής ήταν η 
ανθεκτικότητα στην ίωση Sharka. Όλα τα αποκτηθέντα υβρίδια υποβλήθηκαν σε τεχνητή 
µόλυνση από τον ιό Plum pox virus, ο οποίος την προκαλεί. Η επιλογή για την 
πρωιµότητα  και τα επιθυµητά χαρακτηριστικά διεξάχθηκε µόνο µεταξύ των επιλεγέντων 
ανθεκτικών απογόνων. Παρατηρήσεις λαµβάνονταν επί τέσσερα τουλάχιστον έτη µετά 
την είσοδο των δένδρων στην καρποφορία. Μεγαλύτερη πρωιµότητα παρουσίασαν oι 
επιλογές από την διασταύρωση ‘Orangered’ x ‘K104-98’ µε έναρξη ωρίµανσης στις 28 
Μαϊου, αλλά µε µικρό βάρος καρπού.  Μικρότερη πρωιµότητα, µε έναρξη ωρίµανσης στις 
5-10  Ιουνίου αλλά µε  ικανοποιητικό µέγεθος και ποιότητα καρπού,  επιτεύχθηκε από τις 
διασταυρώσεις: (‘Veecot x Πρώιµο Τίρυνθος’, επιλογές: ‘Τύρβη’ και ‘∆αναϊς’), 
(‘Μπεµπέκου x Harcot’, επιλογή: ‘Χαρίεσσα’), (‘Stark Early Orange x Πρώιµο Τίρυνθος’, 
επιλογή: ‘Νίκη’),  και (‘Μπεµπέκου x NJA2’, επιλογή: ‘Νεράϊδα’). Οι τελευταίες πέντε 
επιλογές πολλαπλασιάσθηκαν και καλλιεργούνται σε δοκιµαστικούς οπωρώνες.  

 
Εισαγωγή 
Ο αριθµός των καλλιεργουµένων σε κάθε χώρα ποικιλιών  βερικοκιάς (Prunus armeniaca 
L.) είναι µικρός, διότι οι διάφοροι γενότυποι παρουσιάζουν µικρή προσαρµοστικότητα σε 
περιβάλλον διαφορετικό από εκείνο του τόπου καταγωγής των. 
      Η βερικοκιά έχει βρεί ένα από τα καλύτερα περιβάλλοντα στις χώρες γύρω από τη 
Μεσόγειο Θάλασσα οι οποίες παράγουν το 60% της παγκόσµιας παραγωγής. Η παραγωγή 
βερικόκων της χώρας µας προερχόταν µέχρι τώρα από ένα µικρό αριθµό ποικιλιών των 
οποίων η εποχή ωρίµανσης κάλυπτε την περίοδο 1-20 Ιουνίου. Το πρόγραµµα γενετικής 
βελτίωσης της βερικοκιάς του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων ∆ένδρων  για την δηµιουργία 
ανθεκτικών στην ίωση Sharka ποικιλιών, το οποίο ξεκίνησε πριν από είκοσι περίπου 
χρόνια (Karayiannis et al 1999),  είχε ως ένα εκ των στόχων του  και την δηµιουργία  
ποικιλιών µε µεγαλύτερη πρωιµότητα στην εποχή ωρίµανσης. ∆έκα χιλιάδες περίπου 
σπορόφυτα δηµιουργήθηκαν από εκατό και πλέον ελεγχόµενες διασταυρώσεις, από το 
1989 µέχρι το 2005. Η πρωιµότητα στην ωρίµανση επιζητείται διότι οι πρώιµες ποικιλίες  
επιτυγχάνουν καλύτερες τιµές στην αγορά, δεδοµένου ότι ο ανταγωνισµός από άλλα είδη 
οπωρών είναι µικρός κατά την περίοδο εκείνη (τέλη Μαϊου-αρχές Ιουνίου. 
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Οι δύο ελληνικές ποικιλίες βερικοκιάς, ‘Π. Τίρυνθος’ και ‘Μπεµπέκου’ παρουσιάζουν 
καλή προσαρµοστικότητα στα διάφορα κλιµατικά περιβάλλοντα, είναι αυτογόνιµες, 
παραγωγικές, µε πολύ καλή ποιότητα καρπού. Για τους λόγους αυτούς χρησιµοποιήθηκαν 
ως γονείς στις διασταυρώσεις µε τις αµερικανικές-ανθεκτικές στην ίωση Sharka ποικιλίες 
(Κarayiannis et al 2006). Ο µεγάλος αριθµός των διασταυρώσεων που διενεργήθηκαν και 
οι πολυάριθµοι πληθυσµοί των απογόνων που αποκτήθηκαν και αξιολογήθηκαν, σε ένα 
περιβάλλον όπου ενδηµεί η ασθένεια, έδωσαν την δυνατότητα µελέτης και του τρόπου 
κληρονόµησης της ανθεκτικότητας στην προσβολή από τον ιό Plum pox virus 
(Karayiannis et al 2008). Πρώτο κριτήριο επιλογής  αποτέλεσε η ανθεκτικότητα στην 
ίωση Sharka.  H επιλογή για πρωιµότητα στην ωρίµανση και για τα υπόλοιπα επιθυµητά 
χαρακτηριστικά διεξαγόταν µεταξύ των ανθεκτικών απογόνων. H παρούσα εργασία 
οδήγησε στην επιλογή πρώιµων υβριδίων τα οποία δοκιµάζονται µε ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα και στα νότια περιβάλλοντα της χώρας (∆ενδροκοµικός Σταθµός Πόρου 
Τροιζηνίας, περιοχή Αργολίδος – Κορινθίας). 
   Έρευνα για την γενετική βελτίωση της βερικοκιάς και για την επιλογή ποικιλιών µε 
πρωιµότητα στην ωρίµανση διεξάγεται και σε γειτονικές µας χώρες (Βellini κ.ά. 1989, 
Cociu 1990,  Guerriero 1992,  Pennone  1999, Topor 2006). Οι ξένες αυτές ποικιλίες δεν 
έχουν δηµιουργηθεί µε σκοπό την ανθεκτικότητα στην ασθένεια Sharka και δεν διαθέτουν 
την απαιτούµενη προσαρµοστικότητα στο ελληνικό περιβάλλον, µε αποτέλεσµα οι 
περισσότερες  να µην αποδίδουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα όταν  καλλιεργούνται 
στη χώρα µας. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
    Οι ελληνικές ποικιλίες ‘Μπεµπέκου’ και ‘Πρώιµο Τίρυνθος’ χρησιµοποιήθηκαν ως 
γονείς στις διασταυρώσεις, σε συνδυασµό µε τις ακόλουθες αµερικανικές ποικιλίες 
:‘Κ 104-98’, ‘NJA2’, ‘Orangered’ ‘Harcot’, ‘Stark Early Orange’ και Veecot’ για την  
επίτευξη πρωιµότητας. Οι τελευταίες ωριµάζουν στις ηµεροµηνίες: 22/5ου, 3/6 ου, 9/6 ου, 
10/6ου, 15/6ου και 16/6ου αντιστοίχως.  Όλα τα κλειστά άνθη στο στάδιο λευκού µπαλονιού 
αποστηµονώθηκαν πλήρως στα δένδρα του θηλυκού γονέα, ενώ τα ανοικτά άνθη και οι 
πολύ µικροί οφθαλµοί απορρίφθηκαν. Οι ακόλουθες διασταυρώσεις  διεξάχθηκαν µε 
επικονίαση του υπέρου, µε γύρη από άνθη του αρσενικού γονέα, µία ηµέρα µετά την 
αποστηµόνωση: (‘Orangered’ x ‘K104-98’), (‘Veecot’ x ‘Πρώιµο Τίρυνθος’),   
(‘Μπεµπέκου’ x ‘Harcot’), (‘S. Early Orange’ x ‘Πρώιµο Τίρυνθος’) και (‘Μπεµπέκου x 
NJA2’). 
     Ένας µεγάλος αριθµός σπόρων ελήφθη από κάθε διασταύρωση οι οποίοι 
απολυµάνθηκαν και στρωµατώθηκαν στα µέσα ∆εκεµβρίου σε  υγρή καθαρή άµµο και 
παρέµειναν σε ανοικτό περιβάλλον για να υποστούν την επίδραση χαµηλών 
θερµοκρασιών και να βλαστήσουν. Η µεταφορά των φυταρίων έγινε σε καλά 
προετοιµασµένο φυτώριο, στις αρχές Μαρτίου του επόµενου έτους. Τα αναπτυχθέντα 
δενδρύλλια παρέµειναν στο φυτώριο µέχρι τον Φεβρουάριο του επόµενου έτους οπότε και 
µεταφέρθηκαν στον αγρό για φύτευση σε πυκνές αποστάσεις 1,5χ 3,0 µ.  
     Σπορόφυτα ροδακινιάς ενός έτους του φυτικού δείκτη GF-305 χρησιµοποιήθηκαν ως 
υποκείµενα για τον  εµβολιασµό εκάστου υβριδίου κατά τον Αύγουστο του ιδίου έτους 
και την τεχνητή µόλυνσή του δύο εβδοµάδες αργότερα µε δύο οφθαλµούς από παλαιό 
δένδρο ιωµένο από Plum pox virus. Οι πλέον ενδιαφέρουσες  ανθεκτικές επιλογές 
εµβολιάσθηκαν σε υποκείµενο άγριο βερίκοκο και φυτεύθηκαν στον αγρό σε κανονικές 
αποστάσεις 4x5µ για την µελέτη της συµπεριφορά τους σε σύγκριση µε τις πλέον 
διαδεδοµένες ποικιλίες. Παρατηρήσεις που αφορούσαν: την εποχή άνθησης και 
ωρίµανσης, την ζωηρότητα, την αυτογονιµότητα και  παραγωγικότητα του δένδρου, το 
µέσο βάρος  καρπού, την συνεκτικότητα και την γευστική ποιότητα της σάρκας, το 
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άρωµα, τα ολικά διαλυτά στερεά κ.ά ελήφθησαν επί τέσσερες βγλαστικές περιόδους µετά 
την είσοδο των δένδρων στη καρποφορία.  
 
Αποτελέσµατα  και Συζήτηση 
 Χαρακτηριστικά των υβριδίων  τα οποία επιλέχθηκαν  για την πρωιµότητά τους καθώς 
και των ποικιλιών-γονέων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
Πίνακας 1. Χρόνος έναρξης ωρίµανσης και χαρακτηριστικά καρπού ποικιλιών ‘γονέων’ 
και επιλεγµένων F1 υβριδίων βερικοκιάς  

 
Ποικιλίες ‘γονείς’ 

Έναρξη 
ωρίµανσης  

Μέσο 
Βάρος 
Καρπού 

Ολικά 
διαλυτά 
στερεά  

Οξύτητα 
 

‘Κ104-98’ 22/5 47,0 11,5 1,20 
ΝJA2   3/6 65,0 12,5 1,10 
‘Πρώιµο Τίρυνθος’   5/6 59,0   8,8 1,20 
‘Οrangered’   9/6 59,8 10,3 1,20 
‘Harcot’ 10/6 78,0 13,2 1,10 
‘Stark Early Orange 15/6 48,2 14,0 1,15 
‘Veecot’ 16/6 65,0   9,0 1,10 
‘M πεµπέκου’ 20/6 70.0 11,0 1,20 
     

∆ιασταυρώσεις και 
Επιλεγέντα F1 υβρίδια  

    

     
‘Orangered’ x ‘K104-98’     

311/99 28/5 44,0 10,5 1,5 
314/99 28/5 32,7   8,7 1,4 
     

‘Veecot’ x ‘Πρώιµο Τίρυνθος’     
A64/91 (Τύρβη) 31/5 50,8 11,3 1,3 
Α96/91 (∆αναϊς) 30/5 45,2 11,0 1,1 
 
     ‘Μπεµπέκου’ x ‘Harcot’ 

    

Β605/91 (Χαρίεσσα)   2/6 74,0 10,0 2,2 
B509/91 12/6 85,3   8,9 2,3 
Β599/91 12/6 68,6 11,5 2,5 
Β540/91 12/6 78,4 14,0 1,3 
 
‘S. Early Orange’ x ‘Πρώιµο Τίρυνθος’ 

   

EOT 43 (Nίκη) 5/6 70,9 10,9 1,6 
EOT 125 5/6 56,2 12,5 1,7 
EOT 30 9/6 61,1 13,7 1,7 
EOT 15 9/6 53,6 11,9 1,4 
 
       ‘Μπεµπέκου’ x ‘NJA2’ 

    

Α300/91 (Νεράϊδα)   9/6 61,7 13,0 1,3 
     Μεγάλη διάσπαση παρατηρήθηκε µεταξύ των απογόνων ως προς τον χρόνο έναρξης 
ωρίµανσης των καρπών σε σχέση µε αυτόν της έναρξης ωρίµανσης των ποικιλιών-
γονέων. Μεγάλη πρωιµότητα, 28 Μαϊου, παρουσίασαν οι επιλογές 311/99 και 314/99 από 
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την διασταύρωση ‘Οrangered x K104-98’ οι οποίες όµως είχαν  µικρό µέγεθος και µη 
συνεκτική   σάρκα καρπού. Τα ακόλουθα πέντε υβρίδια  επιλέχθηκαν  διότι διέθεταν 
πρωιµότητα στην ωρίµανση του καρπού και τα άλλα επιθυµητά χαρακτηριστικά (Πίνακας 
1.) 
 
1) ‘Τύρβη’   
Προήλθε από την διασταύρωση (‘Veecot’ x ‘Πρώιµο Τίρυνθος’) . Επιλέχθηκε µε  τον 
αριθµό Α64/91. Μέσος χρόνος έναρξης ωρίµανσης: τέλη Μαϊου-πρώτο πενθήµερο 
Ιουνίου. Είναι αυτογόνιµη. Χαρακτηρίζεται από υψηλή παραγωγικότητα και χρειάζεται 
αραίωµα καρπών, 20-30 ηµέρες µετά την πλήρη  άνθηση, ώστε να αποκτήσουν 
εµπορεύσιµο µέγεθος και το δένδρο να µην παρουσιάσει το φαινόµενο της 
παρενιαυτοφορίας.  Η περιεκτικότητα σε Ολικά ∆ιαλυτά Στερεά είναι µικρή αλλά 
βελτιώνεται µε την πρόοδο της ωρίµανσης. Οι καρποί είναι στρογγυλοί, έχουν χρώµα 
κίτρινο και είναι κατάλληλοι για το εξαγωγικό εµπόριο λόγω της µεγάλης συνεκτικότητάς 
τους  και της αντοχής τους στις µεταχειρίσεις. 
2) ‘∆αναϊς’  
Προέρχεται από τους ίδιους γονείς µε την ‘Τύρβη’. Επιλέχθηκε µε  τον αριθµό Α96/91.  
Είναι αυτογόνιµη, έχει µεγάλη παραγωγικότητα και χρειάζεται αραίωµα των καρπών.  
Έχει µεγαλύτερη πρωιµότητα από την Τύρβη, 1-2 ηµερών. Οι καρποί είναι µέσου 
µεγέθους, µε ανοικτό πορτοκαλί χρώµα, κόκκινο ελκυστικό επίχρωµα στην ηλιαζόµενη 
πλευρά και  καλή γευστική ποιότητα. 
3) ‘Xαρίεσσα’   
Προήλθε από την διασταύρωση (‘Μπεµπέκου x ‘Harcot’). Επιλέχθηκε µε  τον αριθµό 
B605/91. Μέσος χρόνος έναρξης ωρίµανσης πρώτο πενθήµερο Ιουνίου. Είναι αυτογόνιµη, 
πολύ παραγωγική και χρειάζεται αραίωµα καρπών 20-30 ηµέρες µετά την πλήρη άνθηση.  
Οι καρποί είναι στρογγυλοί, µεγάλοι-πολύ µεγάλοι αναλόγως του φορτίου του δένδρου, 
µε ανοικτό πορτοκαλί χρώµα, κόκκινο επίχρωµα και πάρα πολύ καλή γευστική ποιότητα. 
4) ‘Νίκη’  
Προήλθε από την διασταύρωση (‘S. Early Orange’ x ‘Πρώιµο Τίρυνθος’) . Επιλέχθηκε µε  
τον αριθµό EOT-43. Μέσος χρόνος έναρξης ωρίµανσης πρώτο πενθήµερο Ιουνίου.  Είναι 
αυτογόνιµη και παραγωγική.  Τα καρποφόρα όργανα είναι κυρίως τα λογχοειδή 
πολυετείς δηλαδή καρποφόρες αιχµές οι οποίες χρειάζονται ανανέωση µε το κατάλληλο 
κλάδευµα του δένδρου. Το δένδρο ενδέχεται να παρουσιάσει προβλήµατα καρπόδεσης 
ορισµένες χρονιές, στις νότιες κυρίως περιοχές, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις σε 
χειµερινό ψύχος για την διακοπή του ληθάργου. Οι καρποί είναι µεγάλοι, στρογγυλοί, 
κιτρίνου χρώµατος, συνεκτικοί µε καλή γευστική ποιότητα. 
5) ‘Νεράϊδα’  
Προήλθε από την διασταύρωση (‘Μπεµπέκου’ x ‘ NJA2’). Επιλέχθηκε µε  τον αριθµό 
Α300/91. Μέσος χρόνος έναρξης ωρίµανσης δεύτερο πενθήµερο Ιουνίου. Είναι 
αυτογόνιµη, πολύ παραγωγική και χρειάζεται αραίωµα καρπών. Οι καρποί είναι 
στρογγυλοί, έχουν πολύ ωραίο έντονο πορτοκαλί χρώµα, κόκκινο επίχρωµα και πολύ 
καλή γευστική ποιότητα.    
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Summary 
     A large scale research project for the genetic improvement of apricot is carried out at 
the Pomology Institute of N.AG.RE.F.  to create  new apricot cultivars resistant to Sharka 
disease and with other desirable characteristics. Precocity in maturity is wanted because 
early maturing apricot cultivars succeed better prices in the market since the competition 
with other fruit species is small during that period (end of May beginning of June). The 
aim of the present work was the selection of new early maturing apricot cultivars. The 
resistant to Sharka disease American origin cultivars:  ‘NJA2’, ‘Harcot’, ‘Orangered’, 
‘Stark Early Orange’ and ‘Veecot’, were used as parents in crossing with the Greek origin 
cultivars ‘Bebecou’ and ‘Proimo Tirynthos’. The first criterion for the selection was 
resistance to Sharka disease. All the created hybrids were inoculated from Plum pox virus 
artificially by budding. Observations for early fruit maturity and the other desirable 
characteristics were obtained only among the preselected resistant to Sharka progenies, 
after the entrance of the trees in the fruit bearing period for at least four years.  Greater 
precocity was achieved from the cross ‘Orangered’ x ‘K104-98’with beginning of maturity 
at 28th of May but with small fruit size. Smaller precocity, beginning of maturity 5-10 of 
June with acceptable fruit size and quality, was achieved from the crosses: (‘Veecot x 
P.Tirynthos’ selections: ‘Tyrbe’ and ‘Danais’), (‘Benecou x Harcot’ selection: ‘Hariessa’), 
(‘Stark Early Orange’ x ‘P.Tirynthos’ selection: Nike) and (‘Bebecou’ x ‘NJA2’ selection: 
‘Neraida’). The last five selections were propagated and cultivated in trial orchards. 
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Περίληψη 
Χωροταξικοί ή εγγύτερων γειτόνων µέθοδοι (spatial or nearest neighbor methods) είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν όταν οι παραδοσιακές µέθοδοι τοπικού ελέγχου αδυνατούν 
να  αποµακρύνουν την εντός των οµάδων έντονη ετερογένεια του εδάφους.  
Χρησιµοποιούνται έτσι πληροφορίες από τα γειτονικά πειραµατικά τεµάχια για να µειωθεί 
ή να αποµακρυνθεί η ανεπιθύµητη επίδραση της ετερογένειας και ως εκ τούτου να 
βελτιωθεί η εκτίµηση των πειραµατικών επεµβάσεων. Για την αξιολόγηση των παραπάνω 
µεθόδων αναλύθηκαν δεδοµένα από διαφορετικά πειράµατα σίτου των ετών 2000-2004. Η 
χρήση των εγγύτερων γειτόνων βελτιώνει σηµαντικά τον συντελεστή προσδιορισµού (R2) 
των πειραµάτων, όταν παρατηρείται έντονη εδαφική ετερογένεια, αυξάνοντας την 
παραλλακτικότητα που οφείλεται στην επίδραση των επεµβάσεων, µειώνοντας 
ταυτόχρονα το πειραµατικό σφάλµα. 
 
Εισαγωγή 
Για την ορθότερη ερµηνεία των αποτελεσµάτων του γεωργικού πειραµατισµού απαιτείται 
η σωστή εκτίµηση του πειραµατικού σφάλµατος. Στα πειράµατα που πραγµατοποιούνται 
στον αγρό υπεισέρχονται και πηγές σφαλµάτων, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο του 
πειραµατιστή, όπως είναι η ετερογένεια του εδάφους.  
Οι παραδοσιακοί τρόποι τοπικού ελέγχου όπως οι οµάδες, οι σειρές και οι στήλες ή και τα 
δικτυωτά σχέδια αδυνατούν να αποµακρύνουν την παραλλακτικότητα που οφείλεται στην 
έντονη εδαφική ετερογένεια, όταν αυτή είναι πολύπλοκη ή απρόβλεπτη. Για το σκοπό 
αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωροταξικοί ή εγγύτερων γειτόνων µέθοδοι (spatial or 
nearest neighbor methods). Οι µέθοδοι αυτοί εκµεταλλεύονται το γεγονός ότι στον αγρό, 
τα πειραµατικά τεµάχια που γειτνιάζουν εµφανίζονται να είναι πιο όµοια σε αντίθεση µε 
τα πιο απόµακρα. Έτσι, οι µέθοδοι εγγύτερων γειτόνων χρησιµοποιούν πληροφορίες από 
τα γειτονικά πειραµατικά τεµάχια, για να µειώσουν ή να αποµακρύνουν την ανεπιθύµητη 
επίδραση της ετερογένειας και ως εκ τούτου να βελτιώσουν την εκτίµηση των 
πειραµατικών επεµβάσεων (Dixon, 2001).  
Η πρώτη µέθοδος εγγύτερων γειτόνων παρουσιάστηκε από τον Παπαδάκη το 1937. Ο 
Παπαδάκης, ο οποίος ήταν εδαφολόγος και όχι στατιστικός, δεν εντυπωσιαζόταν από την 
παραδοσιακή χρήση των οµάδων, οι οποίες αγνοούσαν την ανοµοιογένεια της εδαφικής 
γονιµότητας. Αντ΄ αυτού, πρότεινε την προσαρµογή-διόρθωση της απόδοσης των 
πειραµατικών τεµαχίων σε σχέση µε την απόδοση των γειτονικών πειραµατικών 
τεµαχίων. 
Η βασική µέθοδος του Παπαδάκη ήταν η ακόλουθη: 

Όρισε ως ei = yi -y  τη διαφορά από το i πειραµατικό τεµάχιο. 
όπου, yi:  η απόδοση από το i πειραµατικό τεµάχιο και 
y

:  ο µέσος όρος από όλα τα πειραµατικά τεµάχια που δέχτηκαν την ίδια επέµβαση που 
εφαρµόστηκε στο i πειραµατικό τεµάχιο. 
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Υπολόγισε µία συµµεταβλητή για κάθε εσωτερικό πειραµατικό τεµάχιο έχοντας τον µέσο 
όρο των διαφορών των γειτονικών πειραµατικών τεµαχίων. Για τα πειραµατικά τεµάχια 
της άκρης, η συµµεταβλητή ήταν η διαφορά του εσωτερικού πειραµατικού τεµαχίου. 
Ανέλυσε τα δεδοµένα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της ανάλυσης της συνδιασποράς. 
Η µέθοδος εγγύτερων γειτόνων του Παπαδάκη εξετάστηκε και βελτιώθηκε από τους 
Bartllet (1938) και Παπαδάκη (1940) αλλά παρέµεινε στην αφάνεια για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα λόγω της έλλειψης του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου και των δυσκολιών 
στους υπολογισµούς που χρειάζονταν. Ο Παπαδάκης συνέχισε να αναπτύσσει την µέθοδο 
του, προτείνοντας αρκετές τροποποιήσεις (Παπαδάκης, 1954, 1970, 1984, 1988, 1991). Η 
µέθοδος επανεξετάστηκε από τους Pearce & Moore (1976), Bartllet (1978), Pearce (1978, 
1980) και Kempton & Howes (1981) υπό το φως των νέων εξελίξεων της χωροταξικής 
στατιστικής (Spatial Statistics). 
Άλλη µία µέθοδος σχετική µε τη µέθοδο Παπαδάκη είναι η µέθοδος Συσχέτισης 
(Correlation Method). H µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί τη συσχέτιση µεταξύ των γειτονικών 
παρατηρήσεων µε τη βοήθεια της ανάλυσης των γενικευµένων ελάχιστων τετραγώνων 
(GLS Analysis) (Williams, 1952). Οι Atkinson (1969) και Draper & Farraggi (1985) 
εξέτασαν τη σχέση της µεθόδου Συσχέτισης µε την µέθοδο Παπαδάκη, βασιζόµενοι στο 
πρότυπο της πρώτου βαθµού αυτο-παλινδρόµησης. Άλλες µέθοδοι εγγύτερων γειτόνων 
είναι η µέθοδος Wilkinson (1983) και η µέθοδος των Κινούµενων Ελάχιστων Τετραγώνων 
(Least Squares Smoothing Method) των Green, Jennison & Seheult (1983, 1985). 
Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η αξιολόγηση και παρουσίαση εναλλακτικών 
µεθόδων τοπικού ελέγχου σε πειράµατα αγρού µε έντονη εδαφική ετερογένεια, καθώς και 
η απόκτηση νέων πληροφοριών που θα µπορούν να βοηθήσουν στο σχεδιασµό και την 
ανάλυση των γεωργικών πειραµάτων σε βελτιωτικά προγράµµατα  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
∆εδοµένα πειραµάτων σίτου αναλύθηκαν µε τη βασική µέθοδο του Παπαδάκη. 
Υπολογίστηκε αρχικά η διαφορά ei για κάθε πειραµατικό τεµάχιο και µε συµµεταβλητή 
τον µέσο όρο των διαφορών των γειτονικών πειραµατικών τεµαχίων, έγινε ανάλυση της 
συνδιασποράς. Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα JMP 7.  
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στις στατιστικές αναλύσεις, προέρχονται από δύο 
πειράµατα αξιολόγησης ποικιλιών που πραγµατοποιήθηκαν στον πειραµατικό αγρό του 
Εργαστηρίου Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραµατισµού, στην περιοχή του 
Βοτανικού. To πρώτο πείραµα (Α) πραγµατοποιήθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο 
2000-2001 και χρησιµοποιήθηκαν δέκα ελληνικές ποικιλίες σκληρού σιταριού: Αίας, 
Άννα, Άθως, Καλλιθέα, Μεξικάλι 81, Παπαδάκης, Πόντος, Σίφνος, Σκήτη και Σκύρος που 
παραχωρήθηκαν από το Ινστιτούτο Σιτηρών, του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας. 
Χρησιµοποιήθηκαν πειραµατικά τεµάχια διαστάσεων 120 x 150 εκατοστά και 
εφαρµόστηκε το σχέδιο των τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων µε δύο επαναλήψεις. Το 
δεύτερο πείραµα (Β) πραγµατοποιήθηκε την καλλιεργητική περίοδο 2003-2004 και 
χρησιµοποιήθηκαν τρεις κυπριακές ποικιλίες σκληρού σιταριού: Άρωνας, Ds-15/Geier και 
Μακεδονία. Χρησιµοποιήθηκε το σχέδιο των τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων µε πέντε 
επαναλήψεις και διαστάσεις των πειραµατικών τεµαχίων 100 x 200 εκατοστά . 
Καταχωρήθηκαν οι εξής παρατηρήσεις: ηµεροµηνία ξεσταχυάσµατος, ηµεροµηνία 
άνθησης, συνολικό βάρος και ύψος φυτού κατά τη συγκοµιδή, αριθµός αδελφιών, βάρος 
και µήκος του κύριου στάχυ, αριθµός σταχυδίων, αριθµός σπόρων και βάρος σπόρων του 
κύριου στάχυ, βάρος χιλίων κόκκων και απόδοση τεµαχίου. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
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Τα δεδοµένα των δύο πειραµάτων για την απόδοση και τα συστατικά της απόδοσης 
αναλύθηκαν µε τα εξής σχέδια: Εντελώς Τυχαιοποιηµένο Σχέδιο, Τυχαιοποιηµένων 
Πλήρων Οµάδων, µέθοδο Παπαδάκη και τη µέθοδο Παπαδάκη µε τη χρήση Οµάδων. 
Εκτιµήθηκε ο συντελεστής προσδιορισµού (R2), ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος του 
αθροίσµατος τετραγώνου του µοντέλου προς το άθροισµα τετραγώνου του συνόλου. Τα 
αποτελέσµατα από τις στατιστικές αναλύσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
 
Πίνακας 1. Ο συντελεστής προσδιορισµού R2 των δύο πειραµάτων (A και Β) όπου, R21: 
η ανάλυση κατά το Ε.Τ.Σ., R22: η ανάλυση κατά το σχέδιο των Τ.Π.Ο., R23: η ανάλυση 
µε τη µέθοδο Παπαδάκη και R24: η ανάλυση µε τη µέθοδο Παπαδάκη µε Οµάδες. 
 R21 R22 R23 R24 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α Β  Α Β  Α Β  Α Β  

ΒAΡΟΣ ΣΤAΧΥ (g) 0,30 0,12 0,71 0,22 0,66 0,15 0,79 0,28 

ΜHΚΟΣ ΣΤAΧΥ (cm) 0,79 0,13 0,82 0,27 0,81 0,44 0,84 0,87 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΧΥ∆IΩΝ/ΣΤΑΧΥ 0,58 0,11 0,65 0,13 0,63 0,14 0,71 0,41 

ΑΡΙΘΜOΣ ΣΠOΡΩΝ/ΣΤΑΧΥ 0,37 0,10 0,68 0,36 0,6 0,38 0,74 0,57 

ΒAΡΟΣ ΣΠOΡΩΝ/ΣΤΑΧΥ (g) 0,29 0,10 0,69 0,36 0,61 0,28 0,76 0,50 

ΒAΡΟΣ 1000 ΣΠOΡΩΝ (g) 0,28 0,13 0,58 0,5 0,43 0,14 0,63 0,55 

ΑΠO∆ΟΣΗ (Kg/στρέµµα) 0,29 0,10 0,69 0,36 0,61 0,28 0,76 0,50 

 
Από τις στατιστικές αναλύσεις των δεδοµένων της απόδοσης και των συστατικών της, 
φαίνεται ότι, όταν υπάρχει έντονη εδαφική ετερογένεια, η χρήση της αρχικής µεθόδου 
Εγγύτερων Γειτόνων του Παπαδάκη, αυξάνει πράγµατι σηµαντικά τον συντελεστή 
προσδιορισµού (R2) και των δύο πειραµάτων, βελτιώνοντας την εκτίµηση της επίδρασης 
των επεµβάσεων και µειώνοντας έτσι το πειραµατικό σφάλµα. Επιπλέον, ο συνδυασµός 
της µεθόδου Παπαδάκη µε τις Οµάδες, βελτιώνει ακόµα περισσότερο τον συντελεστή R2, 
διαπίστωση η οποία επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές (Pearce, 1998). 
Η αποτελεσµατικότητα των µεθόδων των εγγύτερων γειτόνων σε σχέση µε το σχέδιο των 
Τυχαιοποιηµένων Πλήρων Οµάδων είναι συνήθως µεγαλύτερη κατά 1,2 µέχρι 2 φορές 
(Dagnelie, 1989). Ωστόσο µπορεί να δώσει µεροληπτικές εκτιµήσεις για την επίδραση των 
επεµβάσεων (Wilkinson κ.α., 1983). Η µέθοδος Παπαδάκη εµφανίζεται να έχει καλύτερα 
αποτελέσµατα όταν έχει τουλάχιστον τρεις επαναλήψεις ανά επέµβαση, αρκετές 
επεµβάσεις (περισσότερες από δέκα) και έντονη εδαφική ετερογένεια (Dagnelie, 1989). 
 Συµπερασµατικά, η βελτιωµένη εκδοχή της µεθόδου Παπαδάκη, µπορεί πράγµατι να 
χρησιµοποιείται ως µία εναλλακτική µέθοδος Γεωργικού Πειραµατισµού, στα πλαίσια 
βελτιωτικών προγραµµάτων, µε στόχο την αποµάκρυνση της έντονης ετερογένειας του 
εδάφους. 
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CONTROL OF SOIL HETEROGENEITY BY NEAREST NEIGHBOR M ETHODS 

 
Katsileros A. and Y. Symillides 

 
Agricultural University of Athens Laboratory of Plant Breeding and Biometry, Iera Odos 75, 

11855 Athens, Greece 
 
Summary 
When traditional methods of local control fail in reducing intrablock soil heterogeneity, 
spatial or nearest neighbor methods may be applied. Information from adjacent 
experimental plots is used to adjust intra-block soil heterogeneity and so provide more 
precise treatment mean estimates. For evaluation of the above mentioned methods, data 
acquired in years 2000-2004 have been analyzed. Under high soil heterogeneity, nearest 
neighbor methods significantly improve determination coefficient (R2), resulting in better 
treatment effect estimation by decreasing experimental error. 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία ανασκόπησης αναφέρεται στη βιοποικιλότητα του γένους Narcissus, 
στην βελτίωση του, στην εφαρµογή της ιστοκαλλιέργειας στον εµπορικό πολλαπλασιασµό 
των ποικιλιών και στην ανακάλυψη αλκαλοειδών του φυτού µε θεραπευτικές ιδιότητες. 
Το γένος Narcissus περιλαµβάνει περί τα 80 καλλιεργούµενα και άγρια είδη, και ανήκει 
στα µονοκοτυλήδονα φυτά και στην οικογένεια Amaryllidaceae. Η ταξινόµηση των ειδών  
είναι δύσκολη καθώς σε µεγάλη συχνότητα συµβαίνει φυσικός υβριδισµός µεταξύ των 
ειδών. Σε αντίθεση µε τα άλλα γένη της οικογένειας, το γένος Narcissus έχει καταγωγή 
από τις παραµεσόγειες χώρες, µε κέντρα παραλλακτικότητας την Ιβηρική Χερσόνησο, την 
νοτιο-δυτική Γαλλία, την Βόρεια Αφρική και την Ελλάδα.. Σηµαντική προσπάθεια 
βελτίωσης των καλλιεργούµενων ποικιλιών έχει γίνει τον τελευταίο αιώνα µε υβριδισµό 
µεταξύ των ποικιλιών και τη δηµιουργία διειδικών υβριδίων για τη µεταβίβαση 
χαρακτηριστικών όπως το χρώµα και η µορφολογία των ανθέων, η ευρωστία και η 
ανθεκτικότητα σε ασθένειες. Η ιστοκαλλιέργεια βρίσκει εφαρµογή στον ταχύ 
πολλαπλασιασµό του φυτού και την απαλλαγή από ιολογικές ασθένειες. Τέλος τα 
αλκαλοειδή του νάρκισσου εµφανίζουν θεραπευτικές ιδιότητες σε πολύ σοβαρές 
ασθένειες του ανθρώπου, ενώ και άλλες ουσίες έχουν βρεθεί να έχουν αντικαρκινικές 
ιδιότητες.  
 
Εισαγωγή  
To γένος Narcissus ανήκει στα µονοκοτυλήδονα φυτά, στην οικογένεια Amaryllidaceae 
και περιλαµβάνει περί τα 80 είδη. Το γένος Narcissus διαφοροποιείται από τα άλλα γένη 
της οικογένειας Amaryllidaceae από την παρουσία στην στεφάνη του άνθους ενός 
κυπελλοειδούς ή σωληνοειδούς σχηµατισµού που ονοµάζεται κορώνα.  
Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα γένη της οικογένειας Amaryllidaceae τα οποία εντοπίζονται 
κυρίως σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, το γένος Narcissus έχει καταγωγή από τις 
παραµεσόγειες χώρες, µε ένα µεγάλο κέντρο παραλλακτικότητας στη νοτιοδυτική 
Ευρώπη και τη Βορειοδυτική Αφρική. Τα περισσότερα είδη απαντώνται στην Ιβηρική 
χερσόνησο, λιγότερα είδη έχουν την καταγωγή τους από περιοχές της Γαλλίας και της 
Ιταλίας, ενώ ακόµα λιγότερα ευρίσκονται στην περιοχή των Βαλκανίων ( Ν. poeticus, 
N.serotinus, N. tazetta) και της Ανατολικής Μεσογείου (N. serotinus). Φυσικοί πληθυσµοί 
του είδους N. tazetta εµφανίζονται στην Κεντρική Ασία, την Κίνα και την Ιαπωνία 
(Hanks, 2002).  
 Το όνοµα του γένους έχει δοθεί, από τον Νάρκισσο, µυθικό πρόσωπο της ελληνικής 
µυθολογίας που αγαπούσε τόσο πολύ τον εαυτό του που συνέχεια κοιτούσε την 
αντανάκλαση του σε ένα ποτάµι. Οι Θεοί βλέποντας τον να πεθαίνει από την πείνα από 
την εµµονή του αποφάσισαν να τον µετατρέψουν σε φυτό, ώστε να µείνει εκεί για πάντα.  
 
Βοτανική περιγραφή  



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 86 

 

Τα είδη του γένους Narcissus χαρακτηρίζονται ως πολυετή γεώφυτα, που αναπαράγονται 
εγγενώς µε σπόρο και αγενώς µε βολβούς.  
Η άνθιση στα περισσότερα είδη του γένους πραγµατοποιείται την άνοιξη και έπεται της 
βλαστικής ανάπτυξης. Ωστόσο κάποια είδη ανθίζουν το φθινόπωρο και µάλιστα η άνθιση 
προηγείται της βλαστικής ανάπτυξης.  
Το άνθος αποτελείται από το περιάνθιο που αποτελείται από 3 σέπαλα και 3 πέταλα και 
την κορώνα (corona) που είναι έκφυση από την βάση των πετάλων  και είναι σχήµατος 
κυπελλοειδούς (cup), τροµπέτας (trumpet) ή δίσκου (disc).  
Τα άνθη  ποικίλουν σε µέγεθος από 1,5 cm έως 11 cm, είναι µεµονωµένα ή σε ταξιανθία 
και µπορεί να έχουν είτε ίδιο χρώµα περιανθίου και κορώνας, είτε διαφορετικό, σε 
συνδυασµούς που ποικίλουν. Τα συνήθη χρώµατα είναι το λευκό, το κίτρινο, το 
πορτοκαλί, το κόκκινο, το πράσινο και το ροζ σε όλες τις αποχρώσεις.  
 
Βοτανική και εµπορική ταξινόµηση 
Το γένος Narcissus παρουσιάζει πολλά προβλήµατα στη συστηµατική κατάταξη των 
ειδών λόγω ότι πολλά από τα είδη διασταυρώνονται µεταξύ τους. Σήµερα περί τα 80 είδη 
περιλαµβάνονται στο γένος Narcissus το οποίο υποδιαιρείται στα υπογένη: 1) Narcissus  
(x=7, 2n=14) µε κυριότερα είδη τα N. poeticus και N. pseudonarcissus, 2) Hermione  
(x=5, 2n= 10, 20, 30) µε κυριότερο είδος το N. tazetta, 3) Corbularia  (x=7, 2n=14 έως 56) 
µε κυριότερο είδος  το N.bulbocodium    
Οι εµπορικές ποικιλίες νάρκισσου κατατάσσονται σε 13 κατηγορίες µε κριτήρια 
µορφολογίας του άνθους όπως  αριθµός ανθέων ανά βλαστό, µέγεθος και τύπος κορώνας, 
γωνία του περιανθίου µε το βλαστό, άνθη µονόχρωµα ή δίχρωµα. 
Ειδική κατηγορία που έχει µορφολογικά χαρακτηριστικά που µπορεί να ανήκουν σε 
διάφορες από τις παραπάνω κατηγορίες είναι οι νάρκισσοι µινιατούρες (miniature 
daffodils). H διάκριση είναι ότι τα άνθη τους δεν ξεπερνούν τα 4 εκατοστά σε διάµετρο, 
ενώ και η βλαστική τους ανάπτυξη είναι περιορισµένη.  
 
H βελτίωση του νάρκισσου 
Η βελτιωτική προσπάθεια στο νάρκισσο έχει διπλό στόχο: 1) τη δηµιουργία  φυτών 
υψηλής ποιότητας για διαγωνισµούς και εκθέσεις και 2) τη δηµιουργία  φυτών µε 
ξεχωριστά µορφολογικά χαρακτηριστικά και ευρωστία για καλλιέργεια σε κήπους και 
πάρκα 
Ξεχωριστή σηµασία και για τις δύο κατηγορίες έχει και η επιλογή για χαρακτηριστικά που 
προσδίδουν ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες 
Ο  υβριδισµός µεταξύ των ειδών του γένους Narcissus  είχε ως συνέπεια τη δηµιουργία 
πολλών σύγχρονων ποικιλιών. Ποικιλίες µε άνθος µε σχήµα τροµπέτας και έγχρωµο 
περιάνθιο και κορώνα προέρχονται από το είδος Narcissus pseudonarcissus, ενώ ποικιλίες 
µε άνθος µε σχήµα τροµπέτας µε λευκό περιάνθιο και έγχρωµη κορώνα προέρχονται από 
το  Narcissus pseudonarcissus sp. bicolor. Ποικιλίες µε µεγάλα κυπελλοειδή άνθη είναι 
αποτέλεσµα διασταυρώσεων µεταξύ των ειδών Narcissus pseudonarcissus και Narcissus 
poeticus. Ποικιλίες µε µικρά κυπελλοειδή άνθη προέκυψαν από αναδιασταύρωση των 
παραπάνω υβριδίων µε το Narcissus poeticus. Ποικιλίες µε πολλαπλά άνθη ανά βλαστό 
προέρχονται από διασταύρωση µεταξύ των ειδών  Narcissus poeticus και Narcissus 
tazetta. 
Σήµερα η τάση που επικρατεί είναι η ανάµιξη καλών διαφορετικών χαρακτηριστικών από 
ποικιλίες  που δεν είναι δηλαδή συγγενικές.  
Ποικιλίες που προκύπτουν από διασταυρώσεις µεταξύ διπλοειδών και τετραπλοειδών 
ειδών είναι συνήθως άγονες ή εµφανίζουν µικρή γονιµότητα. Ως αποτέλεσµα υβρίδια 
δεύτερης γενιάς από αυτές τις κατηγορίες είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθούν.  
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Σηµαντική είναι η προσπάθεια που καταβάλλεται για την βελτίωση των ποικιλιών για 
ανθεκτικότητα σε ασθένειες και ειδικότερα σε αυτές που προκαλούν σήψη στο βολβό, 
όπως ο µύκητας Fusarium oxysporum f.sp. narcissi. Το διπλοειδές είδος Narcissus 
jonquilla βρέθηκε να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα  στον µύκητα (Βowes et al., 1992).  
 
Παραγωγή σπόρου µε ελεγχόµενες διασταυρώσεις 
Ο πιο κατάλληλος χρόνος για την εφαρµογή της τεχνητής επικονίασης είναι 1 έως 3 
ηµέρες αφότου ανοίξει το άνθος, ώστε η γύρη να έχει ωριµάσει. Αν οι ποικιλίες που 
πρόκειται να διασταυρωθούν δεν συνανθούν η γύρη µπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο. 
Μάλιστα σε περιπτώσεις που είναι επιθυµητή η επικονίαση µιας ποικιλίας που ανθίζει 
νωρίς µε µια ποικιλία που ανθίζει αργά, είναι αναγκαία η διατήρηση της γύρης για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα (έως και 1 χρόνο), οπότε αυτή καταψύχεται.  
Ο κατάλληλος χρόνος για την παραλαβή του σπόρου  είναι όταν το ξεραµένο άνθος 
αποµακρύνεται εύκολα µε το χέρι.  
Προτιµάται, η φύτευση του σπόρου να γίνεται αµέσως µετά την συγκοµιδή, αλλά οι 
σπόροι µπορούν να διατηρηθούν σε θερµοκρασία δωµατίου χωρίς να χάσουν την 
βλαστική ικανότητα τους, έως το Σεπτέµβριο, οπότε είναι και η ιδανική περίοδος 
φύτευσης.  
Μετά από δύο χρόνια οι µικροί βολβοί µεταφυτεύονται σε µεγαλύτερες αποστάσεις ώστε 
να έχουν χώρο να αναπτυχθούν και να ανθοφορήσουν (συνήθως χρειάζεται 5 χρόνια για 
να ανθοφορήσουν τα φυτά από σπόρο).  
Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού 
Ο  νάρκισσος πολλαπλασιάζεται αγενώς µε τη φύτευση  βολβών. Πολλαπλασιασµός µε 
σπόρο εφαρµόζεται µόνο από τους βελτιωτές για τη δηµιουργία νέων ποικιλιών. Ο ρυθµός 
πολλαπλασιασµού µε τη χρήση βολβών είναι µικρός και φτάνει µόλις το 1,6 ανά έτος.  
Τεχνικές µακροπολλαπλασιασµού, χρησιµοποιούν τεµάχια του βολβού, µε κυριότερη 
αυτή κατά την οποία ο ώριµος βολβός τεµαχίζεται σε 8-16 επιµήκη τεµάχια που φέρουν 
τµήµα των µεταµορφωµένων φύλλων και του δίσκου βάσεως (twin scale propagation), 
(Hanks et al., 1979). Αυτά τοποθετούνται σε υπόστρωµα βερµικουλίτη σε υψηλή υγρασία 
στους 20°C για 3 µήνες, ώστε προκύπτουν βολβίδια, συνήθως ένα για κάθε τεµάχιο. Τα 
βολβίδια ανθοφορούν συνήθως µετά από 3 χρόνια. Με τη µέθοδο αυτή  ο ρυθµός 
πολλαπλασιασµού αυξάνεται σε 10 ανά έτος. 
Tα τελευταία χρόνια οι τεχνικές του µικροπολλαπλασιασµού εφαρµόζονται και στον 
νάρκισσο για µεγαλύτερο ρυθµό παραγωγής πολλαπλασιαστικό υλικού αλλά και 
εξυγίανση των φυτών από διάφορες ιώσεις. 
Καλλιέργεια in vitro, τεµαχίων του βολβού µε τµήµα του δίσκου βάσης σε θρεπτικό 
διάλυµα εµπλουτισµένο µε αυξίνη και κυτοκινίνη, δίνουν βολβίδια που ανθοφορούν την 
πρώτη χρονιά (Santos et al., 1998). Αναγέννηση φυταρίων νάρκισσου έχει επιτευχθεί από 
τµήµατα φύλλου, βλαστού και µεταµορφωµένων φύλλων του βολβού , καθώς και 
σωµατική εµβρυογένεση από τµήµατα φύλλου και βλαστού (Sage et al., 2000) καθώς και 
από ωοθήκες (Malik, 2008). 
Καλλιέργεια in vitro τεµαχίων βολβού φυτών µολυσµένων από ιό Potyvirus,  αποκοπή 
των επίκτητων οφθαλµών και καλλιέργεια τους σε θρεπτικό υπόστρωµα έδωσε φυτά 
απαλλαγµένα από τον ιό σε ποσοστό 74% (Shochachi et al. , 2005). 
 
Τα αλκαλοειδή του νάρκισσου 
Από τα είδη του γένους Narcissus έχει αποµονωθεί πληθώρα αλκαλοειδών που βρίσκουν 
χρήση για την ίαση σοβαρών παθήσεων του ανθρώπου (Bastida et al., 2006).  
   Το πιο σηµαντικό από τα αλκαλοειδή είναι γκαλανθαµίνη (galanthamine), που 
χρησιµοποιείται για την θεραπεία της νόσου Alzheimer (Lopez et al., 2002). Αναστέλλει 
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τη δράση του ενζύµου ακετυλοχολινεστεράση (acetylocholinesterase) και έχει λιγότερες 
παρενέργειες στον άνθρωπο σε σχέση µε άλλες ουσίες που χρησιµοποιούνται. 
  Από φυτά του είδους Νarcissus tazzeta var. chinensis αποµονώθηκε ένα πεπτίδιο 
πλούσιο σε γλουταµίνη, που έχει µυκητοκτόνες ιδιότητες καθώς επίσης και 
αντικαρκινικές ιδιότητες καθώς µειώνει τον πολλαπλασιασµό των καρκινικών κυττάρων 
της λευχαιµίας (Chu et al., 2005).  
 
Προοπτικές της βελτίωσης του νάρκισσου 
Ο νάρκισσος είναι ένα φυτό µε ευρεία γενετική βάση και µεγάλη παραλλακτικότητα. 
Υπάρχουν ποικίλοι συνδυασµοί που δεν έχουν εξερευνηθεί, για τη δηµιουργία νέων 
ποικιλιών µε ξεχωριστά χαρακτηριστικά και υψηλή ανθοκοµική και καλλωπιστική αξία. 
 Έµφαση  πρέπει να δοθεί στην αναζήτηση ανθεκτικών σε ασθένειες γενοτύπων στα άγρια 
συγγενή ειδή και µεταφορά της ανθεκτικότητας στις καλλιεργούµενες ποικιλίες. 
 Με την ανακάλυψη τα τελευταία χρόνια µεταβολιτών που παράγονται από το φυτό και 
έχουν θεραπευτικές ιδιότητες για σοβαρές ασθένειες του ανθρώπου, η βελτίωση πρέπει να 
στραφεί και σε αυτή την κατεύθυνση. 
 Πολύ σηµαντική είναι η διατήρηση της γενετικής παραλλακτικότητας  για να µη χαθούν  
«χρήσιµα» γονίδια τα οποία µε τη Γενετική Μηχανική µπορούν να µεταφερθούν σε άλλα 
φυτά, όπως έγινε µε τη δηµιουργία του «χρυσού» ρυζιού στο οποίο µεταφέρθηκε το 
γονίδιο της συνθετάσης του φυτεονίου από είδος νάρκισσου (Burkhardt et al., 1997).  
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Summary 
This review refers to the biodiversity of the genus Narcissus L, the improvement of the 
commercial cultivars, the application of micropropagation in the commercial production of 
narcissus bulbs and to the discovery of alkaloids with therapeutical properties. The genus 
Narcissus L includes about 80 cultivated and wild species and it is classified to the 
monocotyledonous plants and in the family Amaryllidaceae. The classification of the 
species inside the genus is difficult because it frequently occurs natural hybridization 
between its species. Contrary to the other genera of the family Amaryllidaceae, the genus 
Narcissus L. originates from the Mediterranean Basin, with centers of diversity the Iberian 
Peninsula, south-western France, North Africa and Greece. Important efforts for the 
improvement of the cultivated varieties have been made during the last century, with 
hybridization between cultivars and between different species with generation of 
interspecific hybrids for the transfer of traits like flower shape and colour, robustness and 
disease resistance. Tissue culture is applied for the rapid multiplication of commercial 
cultivars and the purification from pathogenic viruses. Finally narcissus alkaloids show 
therapeutical properties for serious human diseases and extracts from some Narcissus 
species show properties against cancer. 
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47100 Κωστακιοί Άρτας 
 
 
Περίληψη 
O Ηλίανθος είναι φυτό το οποίο έχει καλλιεργηθεί για την παραγωγή σπόρου σε 
παγκόσµια κλίµακα καθώς επίσης και στη χώρα µας. Φαίνεται ότι µπορεί επίσης να 
καλλιεργηθεί σαν ενεργειακό φυτό µε αρκετά καλά αποτελέσµατα όπως αναφέρεται σε 
αρκετές βιβλιογραφικές πηγές. Με την παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να µελετηθεί 
για πρώτη φορά η προσαρµοστικότητα, η απόδοση, και άλλα αγρονοµικά χαρακτηριστικά 
του ηλίανθου στη ∆υτική Ελλάδα για την παραγωγή βιοντίζελ µε συµβατική και 
βιολογική καλλιέργεια. Η ποικιλία Sanluca επιλέχθηκε και καλλιεργήθηκε σε πειραµατικό 
αγρό  5 στρεµµάτων στο αγρόκτηµα του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα το 2006. Τα διάφορα 
στάδια αύξησης και ανάπτυξης του φυτού προσδιορίστηκαν και µελετήθηκαν καθώς και 
οι αποδόσεις σε σπόρο και η περιεκτικότητα αυτών σε λάδι. Η πρότυπη πειραµατική 
κοχλιωτή πρέσα χρησιµοποιήθηκε για την παραλαβή του ελαίου από τον σπόρο. Ο µέσος 
όρος των αποδόσεων στα πειραµατικά τεµάχια κυµάνθηκε κατά µέσο όρο στα 454 και 380 
κιλά/στρέµµα σε συνθήκες συµβατικής και βιολογικής καλλιέργεια αντίστοιχα, ενώ στην 
εκτατική καλλιέργεια οι αποδόσεις ήταν µειωµένες.  
 
Εισαγωγή 
Ο ηλίανθος (Helianthus annus L.) είναι ένα σηµαντικό ελαιοδοτικό φυτό µε πολλαπλές 
χρήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Το λάδι που εξάγεται από τους σπόρους είναι πλούσιο σε 
ακόρεστα λιπαρά οξέα και κατάλληλο για βρώση. Η πίτα που παραµένει µετά την 
εξαγωγή του λαδιού µπορεί να αξιοποιηθεί ως ζωοτροφή για πρόβατα, κουνέλια, χοίρους 
και πουλερικά. Το λάδι του Ηλίανθου έχει κατάλληλες ιδιότητες και για βιοµηχανικές 
εφαρµογές. Είναι ιδανικό για την ανάµειξη χρωµάτων, την παρασκευή σαπουνιών, 
κεριών, αγροχηµικών, καθώς και σαν λιπαντικό κλπ. (Schuster 1992). Τελευταία 
διερευνάται η δυνατότητα αξιοποίησης του ηλιέλαιου, ως ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και 
συγκεκριµένα ως υποκατάστατο του πετρελαίου σε µηχανές εσωτερικής καύσης, 
αυτούσιο ή σε µίγµατα µε Diesel, έπειτα από κατάλληλη µετατροπή του σε µεθυλεστέρες 
(Visente et al., 2006).  
Η καλλιέργεια του ηλίανθου παρουσιάζει υψηλό συντελεστή διαπνοής, όµως λόγω του ότι 
διαθέτει βαθύ και εκτεταµένο ριζικό σύστηµα µπορεί να εκµεταλλεύεται την υγρασία και 
σε βαθύτερα εδαφικά στρώµατα και έτσι να συγκαταλέγεται στα ανεκτικά σε συνθήκες 
ξηρασίας φυτά σε συνθήκες υδατικής ανεπάρκειας (Barisich and Weigl 1988 ). Στη χώρα 
µας έχει καλλιεργηθεί στο παρελθόν κυρίως σε ξηρικές εκτάσεις της Ανατολικής 
Μακεδονίας και ιδιαίτερα της Θράκης. Οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες (ξηροθερµικές) 
είχαν ως αποτέλεσµα χαµηλές στρεµµατικές αποδόσεις. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό 
µε τις χαµηλές τιµές και προβλήµατα ασθενειών στις τότε καλλιεργούµενες ποικιλίες και 
υβρίδια οδήγησαν στην ελαχιστοποίηση των καλλιεργούµενων µε ηλίανθο εκτάσεων 
(Panoutsou et al., 2008). Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει ο ηλίανθος τελευταία 
ως ενεργειακό φυτό θεωρήθηκε σκόπιµο να διερευνηθεί, στην πεδινή περιοχή του Νοµού 
Άρτας, η προσαρµοστικότητα, ορισµένα αγρονοµικά χαρακτηριστικά καθώς και η 
αποδοτικότητα του ελαιοδοτικού αυτού φυτού σε συνθήκες βιολογικής και συµβατικής 
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αρδευόµενης καλλιέργειας. Υπάρχουν µελέτες που δείχνουν ότι τα εδαφοκλιµατικά 
στοιχεία της περιοχής είναι ευνοϊκά για την καλλιέργεια του ηλίανθου (Λενέτη et al., 
2007). 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Ο πειραµατισµός πραγµατοποιήθηκε στο αγρόκτηµα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα το 
2007. Η καλλιέργεια εγκαταστάθηκε σε  αργιλλοπηλώδες έδαφος µε ΡΗ 7,5-7,8, 
αλατότητα 0,5 mmhos/cm, πλούσια εφοδιασµένο σε ανθρακικό ασβέστιο και οργανική 
ουσία. Η περιοχή της καλλιέργειας παρουσιάζει υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος όπως 
διαπιστώθηκε από τον πειραµατισµό δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την 
καλλιέργεια.  
Επιλέχθηκε η ποικιλία Sanluca η οποία εγκαταστάθηκε σε πειραµατικά τεµάχια 10 m2 µε 
τέσσερις επαναλήψεις και σε εκτατική καλλιέργεια πέντε στρεµµάτων για κάθε 
µεταχείριση (συµβατική – βιολογική καλλιέργεια). Στα αγροτεµάχια συµβατικής 
καλλιέργειας εφαρµόστηκε προσπαρτική ζιζανιοκτονία µε trifluralin και βασική ανόργανη 
λίπανση µε 10 µονάδες Ν, 6 µονάδες P2O5, 6 µονάδες Κ2Ο. Στα αγροτεµάχια βιολογικής 
καλλιέργειας έγινε χλωρή λίπανση µε ενσωµάτωση των ζιζανίων. ∆εν εφαρµόστηκε άλλη 
οργανική λίπανση και η αντιµετώπιση των ζιζανίων στα πειραµατικά τεµάχια έγινε 
χειρονακτικά.  
Πραγµατοποιήθηκε σχετικά όψιµη σπορά το δεύτερο δεκαήµερο του Απριλίου. 
Εφαρµόστηκαν δύο αρδεύσεις, µία πριν την έναρξη της ανθοφορίας και η δεύτερη κατά το 
στάδιο γεµίσµατος του σπόρου µε 60 m3 κάθε µια. Για την προστασία του σπόρου από τα 
πουλιά στα πειραµατικά τεµάχια τοποθετήθηκαν κορδέλες. Στα πειραµατικά τεµάχια η 
συλλογή των κεφαλών και ο διαχωρισµός του σπόρου έγιναν χειρονακτικά ενώ στην 
εκτατική καλλιέργεια η συγκοµιδή έγινε µε θεριζοαλωνιστική µηχανή. Υπολογίστηκαν οι 
στρεµµατικές αποδόσεις στα πειραµατικά τεµάχια και την εκτατική καλλιέργεια. Για την 
εξαγωγή του λαδιού από τον σπόρο χρησιµοποιήθηκε η πρότυπη πειραµατική πρέσα 
KK8/standard δυναµικότητας 8 Kg σπόρου/h και δοκιµάστηκαν δύο διαφορετικές 
διάµετροι ακροφυσίων (10 και 11 mm). Υπολογίστηκε η περιεκτικότητα (%) σε 
ακαθάριστο λάδι καθώς και η πίτα που απέµεινε. Για την αξιολόγηση της απόδοσης σε 
λάδι και πίτα πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των µέσων όρων µε το LSD κριτήριο. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Οι κλιµατικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές και οδήγησαν σε πολύ καλό φύτρωµα και σε 
γρήγορη πρώτη ανάπτυξη των φυτών του ηλίανθου. Ο βιολογικός κύκλος των φυτών 
συµπληρώθηκε σε 105 µέρες. Στον πίνακα 1 αναφέρονται οι παρατηρήσεις σχετικά µε τα 
στάδια ανάπτυξης και το βιολογικό κύκλο της ποικιλίας Sanluca.  
 
Πίνακας 1. Ανάπτυξη φυτών του πειραµατισµού 
Στάδιο ανάπτυξης Ηµέρες 

Σπορά – Εµφάνιση εµβρυϊκών φύλλων 6 

Εµφάνιση εµβρυϊκών φύλλων – Έναρξη σχηµατισµού ταξιανθίας 37 

Έναρξη σχηµατισµού της ταξιανθίας – Πρώτη άνθιση 16 

Πρώτη άνθιση – Έναρξη ωρίµανσης 22 

Έναρξη ωρίµανσης – Πλήρη ωρίµανση και συγκοµιδή 24 

Βιολογικός κύκλος 105 

 
Τα φυτά της συµβατικής καλλιέργειας ανέπτυξαν κατά µέσο όρο µεγαλύτερο ύψος και 
περισσότερα φύλλα (1,82 m, 30 φύλλα) συγκριτικά µε τα φυτά της βιολογικής 
καλλιέργειας (1,73 m, 28 φύλλα) (Σχ. 1). Και στις δύο µεταχειρίσεις δεν παρουσιάστηκαν 
πρόβληµα µε πλάγιασµα των φυτών, το δε γέµισµα της πίτας ήταν πολύ καλό. Στο 
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γράφηµα που ακολουθεί (Σχ. 2) αναφέρονται οι µέσοι όροι της απόδοση του ηλίανθου σε 
σπόρο σε συνθήκες συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας στα πειραµατικά τεµάχια και 
στην εκτατική καλλιέργεια.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η απόδοση του ηλίανθου σε σπόρο στα πειραµατικά τεµάχια βιολογικής καλλιέργειας 
ήταν µειωµένη κατά 16 % συγκριτικά µε τα αντίστοιχα της συµβατική καλλιέργειας 
γεγονός που οφείλεται στις χαµηλές εισροές σε λιπαντικά στοιχεία και κυρίως σε άζωτο 
στα αγροτεµάχια βιολογικής καλλιέργειας. Οι µειωµένες αποδόσεις σε σπόρο στην 
εκτατική καλλιέργεια και των δύο µεταχειρίσεων σε σχέση µε τα πειραµατικά τεµάχια 
οφείλονται κυρίως σε προβλήµατα που ενέσκηψαν κατά το στάδιο της συγκοµιδής λόγω 
έλλειψης εµπειρίας. Η διαφορά των στρεµµατικών αποδόσεων  στις δύο µεταχειρίσεις 
αυξήθηκε στην εκτατική καλλιέργεια και ανήλθε στο 21% λόγω της µη αποτελεσµατικής 
αντιµετώπισης ενός δυσκολοεξώντοτου πολυετούς ζιζανίου, του Βέλιουρα (S. halepense), 
στα αγροτεµάχια της εκτατικής βιολογικής καλλιέργειας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Αντίθετα µε την απόδοση σε σπόρο στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερη εκατοστιαία 
απόδοση σε ακαθάριστο λάδι παρατηρήθηκε στο σπόρο που αναπτύχθηκε κάτω από 
συνθήκες βιολογικής καλλιέργειας (p=0,05) (Σχ. 3). ∆ιαπιστώθηκε ακόµη ότι η διάµετρος 
του ακροφυσίου επηρεάζει την ποσότητα του λαδιού που παραλαµβάνεται µε την 
κοχλιωτή πρέσα συµπίεσης των σπόρων. Αν και το αναµενόµενο ήταν όσο µειώνεται η 
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Σχήµα 1. Σχέση µεταξύ αριθµού φύλλων και 
σταδίων ανάπτυξης . Σ.Τ.= Σχηµατισµός 
ταξιανθιών, Π.Α. = Πρώτη άνθιση, Ε.Ω.= 
Έναρξη ωρίµανσης, Π.Ω.= Πλήρη ωρίµανση 

Σχήµα 4. Πίτα % που αποµένει µετά την 
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διαµέτρου 11 και 10 mm. Σ= συµβατική, 
Β= Βιολογική καλλιέργεια. 

Σχήµα 3. Απόδοση του σπόρου σε 
ακαθάριστο λάδι % µε ακροφύσια διαµέτρου 
11 και 10 mm. Σ= συµβατική, Β= Βιολογική 
καλλιέργεια. 
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διάµετρος του ακροφυσίου να αυξάνει ο χρόνος συµπίεσης και η ποσότητα του ελαίου 
που εξάγεται, στατιστικώς σηµαντικά µεγαλύτερη απόδοση σε λάδι (p=0,05) 
παρατηρήθηκε µε το ακροφύσιο µεγαλύτερης διαµέτρου, γεγονός που οφείλεται σε 
άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της πρέσας σε λάδι.  
Από τα αποτελέσµατα του πειραµατισµού φαίνεται ότι η ποικιλία Sanluca παρουσιάζει 
καλή προσαρµοστικότητα στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής που µελετήθηκε. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τόσο στην συµβατική όσο και την βιολογική καλλιέργεια οι 
αποδόσεις σε σπόρο κρίνονται ικανοποιητικές. Στην συµβατική καλλιέργεια 
παρατηρήθηκαν µεγαλύτερες αποδόσεις σε σπόρο και µικρότερη περιεκτικότητα του 
σπόρου σε λάδι %. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε προηγούµενα δεδοµένα που 
αναφέρουν ότι το άζωτο σχετίζεται αρνητικά µε την περιεκτικότητα του σπόρου σε λάδι, 
αυξάνει όµως την απόδοση σε σπόρο και την παραγωγή σε λάδι/στρέµµα (Weise, 2000). 
Από τα πειραµατικά αποτελέσµατα φαίνεται ότι η καλλιέργεια του ηλίανθου στην περιοχή 
της ∆υτικής Ελλάδας είναι ενδιαφέρουσα κυρίως λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών 
κλιµατικών συνθηκών του οικοσυστήµατος της περιοχής. 
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ADAPTABILITY OF SUNFLOWER FOR BIOFUEL PRODUCTION IN  
WESTERN GREECE ΒΥ CONVENTIONAL AND BIOLOGICAL CULTIVATION 

 
E. Leneti, A. Prezas, S. Manos, Κ. Zisis, P. Yfanti, I. Zaridis, G. Manos 

 
Technological Educational Institute of Epirus, Agricultural Technology,  

47100 Kostakioi, Arta, Greece 
 
 
Summary 
The sunflower is a plant which has been cultivated worldwide, including Greece, to 
produce seed. It can also be grown as an energy plant presenting satisfactory results. The 
purpose of the present work was to study the adaptability, the yield and other agronomical 
characteristics of the sunflower in western Greece for the production of biodiesel with 
conventional or with biological cultivation. The variety of Sunluca was chosen and 
cultivated in an experimental plot of 5.000 m2 in the farm of Technological Educational 
Institute of Epirus in Arta, in the year 2006. The various stages of the plant growth and 
development were defined and studied including the seed yield and its content in oil. 
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Περίληψη 
Σκοπός του πειράµατος ήταν να µελετηθεί η συνολική παραγωγική συµπεριφορά και 
παραλλακτικότητα της F2 γενεάς της F1 διασταύρωσης (Νίκη × Περσεφόνη) που είχε 
δείξει υψηλή ετέρωση (Μέση ετέρωση=109,6%, Ετέρωση ως προς τον καλύτερο 
γονέα=85,6%). Την καλλιεργητική περίοδο 2007-2008 στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. 
εγκαταστάθηκε πείραµα κυψελωτής διάταξης µη επαναλαµβανόµενο R-3, µε συνολικό 
αριθµό φυτών 690. Ως πειραµατικό υλικό χρησιµοποιήθηκε F2 σπόρος που προήλθε από 
επιλεγέντα F1 φυτά της διασταύρωσης Νίκη × Περσεφόνη. Στο πείραµα 
χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες οι ποικιλίες-γονείς και η ποικιλία ∆ήµητρα. Εκτός από 
την απόδοση µετρήθηκαν τα χαρακτηριστικά: ύψος Μαρτίου, ύψος ωρίµανσης, βλαστική 
περίοδος, αριθµός αδελφιών, µήκος στάχεως και αριθµός κόκκων ανά στάχυ. Βρέθηκε 
υψηλή παραλλακτικότητα για όλα τα χαρακτηριστικά. Η απόδοση του F2 πληθυσµού 
κυµάνθηκε από 24 έως 251 γρ./φυτό. Η εκτίµηση του παραγωγικού δυναµικού έδειξε ότι ο 

F2 πληθυσµός παρουσίασε υψηλή παραγωγικότητα (µ.ο.=117gr, X =97,7%), ίση µε αυτή 

του καλύτερου γονέα, και παρόµοιες τιµές για τη σταθερότητα συµπεριφοράς [( X /s)= 
75%] και το ολικό παραγωγικό δυναµικό (LCYP) µε τη µέση τιµή των δύο γονέων. Τέλος, 
εντοπίσθηκαν φυτά τα οποία παρουσίασαν ~200% υπεροχή τόσο µε το µ.ο. του 
καλύτερου µάρτυρα όσο και µε το µ.ο. του δακτυλίου 31 φυτών. Τα υλικά αυτά θα 
αξιολογηθούν µε απογονικό έλεγχο και επιπλέον αποτελούν υποσχόµενα υλικά για την 
συνέχιση του βελτιωτικού προγράµµατος καθώς και για την βελτίωση και δηµιουργία 
νέων ποικιλιών κριθαριού. 
 
Εισαγωγή 
Στα µεσογειακά περιβάλλοντα η καλλιέργεια του κριθαριού προτιµάται για την ευρεία 
προσαρµοστικότητα, την πρωιµότητα, την ανταγωνιστικότητα στα ζιζάνια και τις µικρές 
απαιτήσεις σε αζωτούχο λίπανση. Λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική σηµασία του στα 
ξηροθερµικά κλίµατα και τις σύγχρονες απαιτήσεις για ποικιλίες υψηλής και σταθερής 
παραγωγικότητας µε χαµηλές απαιτήσεις σε εισροές, γίνεται επιτακτική η διερεύνηση των 
παραµέτρων µεγιστοποίησης της παραγωγικότητας στη δηµιουργία νέων ποικιλιών. 
Σκοπός του πειράµατος ήταν να µελετηθεί η συνολική παραγωγική συµπεριφορά της F2 
γενεάς µιας διασταύρωσης που είχε δείξει υψηλή ετέρωση (Μέση ετέρωση=109,6%, 
Ετέρωση ως προς τον καλύτερο γονέα=85,6%) στην F1 γενεά και να εκτιµηθεί το 
παραγωγικό δυναµικό αυτής. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε στο αγρόκτηµα του Α.Π.Θ. κατά την καλλιεργητική 
περίοδο 2007-08. Πειραµατικό υλικό αποτέλεσαν οι ποικιλίες Περσεφόνη, Νίκη, ∆ήµητρα 
µε κωδικούς 1, 2, 3 αντίστοιχα, και σπόροι από επιλεγέντα φυτά της F1διασταύρωσης 
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Νίκη x Περσεφόνη. Η διασταύρωση αυτή κατά το προηγούµενο έτος αξιολογήθηκε και  
έδειξε τη µεγαλύτερη τιµή τόσο για το παραγωγικό δυναµικό (Fasoula και Fasoula, 2000), 
όσο και για τη µέση ετέρωση (109,6%) και την ετέρωση ως προς τον καλύτερο γονέα 
(85,6%). Το πειραµατικό σχέδιο ήταν κυψελωτή διάταξη µη επαναλαµβανόµενου R-3 
(Fasoulas και Fasoula, 1995) µε 15 γραµµές των 46 φυτών, δηλ. συνολικά 690 φυτά 
(546,2 m2). Σε κάθε φυτό µετρήθηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ύψος Μαρτίου (cm) 
ύψος ωρίµανσης (cm), βλαστική περίοδος (ηµέρες), αριθµός αδελφιών, µήκος (cm) και 
αριθµός κόκκων ανά στάχυ, και η απόδοση. Επιπλέον, εκτιµήθηκε η ετέρωση ως προς των 
καλύτερο γονέα, η µέση ετέρωση και η ετέρωση ως προς το δίκτυο των τριών µαρτύρων 
(Fehr, 1987), καθώς επίσης και το ολικό παραγωγικό δυναµικό (Line Crop Yield 
Potential, LCYP) (Φασούλα, 2006). Η σύγκριση των µέσων όρων έγινε µε t κριτήριο.  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Βρέθηκε υψηλή παραλλακτικότητα για όλα τα γνωρίσµατα του του F2 πληθυσµού. Η 
απόδοση του κυµάνθηκε από 24 έως 251 γρ./φυτό, µε ιδιαίτερα υψηλή µέση τιµή (117 
γρ.). και ικανοποιητική τιµή για το συντελεστή παραλλακτικότητα (CV%=33,3) (Πίν. 1). 
Η σύγκριση του F2 πληθυσµού µε τις τρεις ποικιλίες-µάρτυρες δεν έδειξε διαφορές για 
όλα τα γνωρίσµατα. Η εκτίµηση του παραγωγικού δυναµικού (LCYP) έδειξε ότι ο F2 
πληθυσµός παρουσίασε υψηλή παραγωγικότητα (97,7%) σχεδόν ίση µε αυτή του 

καλύτερου γονέα, και παρόµοιες τιµές για τη σταθερότητα συµπεριφοράς ( X /s)= 75% και 
το ολικό παραγωγικό δυναµικό (LCYP) µε τη µέση τιµή των δύο γονέων (Πίν. 2). Ακόµη 
εκτιµήθηκε η ετέρωση του F2 πληθυσµού ως προς τον καλύτερο γονέα, το µέσο όρο των 
δύο γονέων και του δικτύου των τριών µαρτύρων (Πίν. 2). Ακόµη εντοπίσθηκαν φυτά µε 
πολύ υψηλή απόδοση (200 έως 250 γρ.), που ταυτόχρονα υπερείχαν ~200% από το µέσο 
όρο του καλύτερου µάρτυρα (180-230%) όσο και από το µέσο όρο του δακτυλίου 31 
φυτών. 
  
Πίνακας 1. Ο αριθµός των φυτών, ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση, και το %CV, για τα 
γνωρίσµατα που µετρήθηκαν στα γενετικά υλικά του πειράµατος. 
Γενετικό 
Υλικό 

 

Απόδοση 
Αριθµός 
αδελφιών 

Ύψος 
Μαρτίου 

Τελικό 
Ύψος 

Βλαστική 
περίοδος 

Μήκος 
στάχεως 

Σπόροι 
στάχεως 

∆ήµητρα Ν 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

∆ήµητρα Χ 119,91a 93,03a 45,56a 95,03a 137,19a 12,04a 33,75a 

∆ήµητρα CV% 33,31 28,24 14,78 7,83 3,76 8,69 10,85 

Νίκη Ν 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Νίκη Χ 102,47a 87,63a 43,67a 91,87a 139,47a 11,55a 31,67a 

Νίκη CV% 43,42 33,83 18,49 13,25 3,76 9,83 12,64 

Περσεφόνη Ν 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Περσεφόνη Χ 119,88a 94,96a 44,81a 95,58a 136,88a 11,97a 33,27a 

Περσεφόνη CV% 27,95 29,74 15,08 8,84 3,71 9,57 10,19 

F2 (Ν x Π) N 518,00 518,00 518,00 517,00 518,00 518,00 518,00 

F2 (Ν x Π) X 117,12a 95,73a 44,62a 93,83a 138,06a 11,88a 32,97a 
F2 (Ν x Π) CV% 37,24 30,95 14,91 9,64 3,17 10,10 10,59 

*Μέσοι όροι της ίδιας στήλης µε διαφορετικά γράµµατα διαφέρουν σηµαντικά για p ≤0,05  
 
Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι υπήρχε µεγάλη παραλλακτικότητα ως προς την 
απόδοση και όλα τα χαρακτηριστικά του F2 πληθυσµού. Στην F2 γενεά παρατηρείται η 
µεγαλύτερη διαφοροποίηση από όλες τις γενεές, άρα είναι το καλύτερο στάδιο για επιλογή 
(Fehr, 1987). Ωστόσο, είναι ένα κρίσιµο στάδιο, γιατί  αποτελεσµατική επιλογή στο 
στάδιο αυτό βάζει τα θεµέλια για ένα επιτυχηµένο τελικό αποτέλεσµα 
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Πίνακας 2. Τα συστατικά του παραγωγικού δυναµικού και το συνολικό παραγωγικό 
δυναµικό (Line Crop Yield Potential) των γενετικών υλικών του πειράµατος. 

 
Πίν. 3. Η % υπεροχή ή υστέρηση του F2 πληθυσµού ως προς τον καλύτερο γονέα (BP), το 
µέσο όρο των δύο γονέων (MP), και το δίκτυο των τριών µαρτύρων. 

 
 Στην αντίθετη περίπτωση, και σε συνδυασµό µε µη αποτελεσµατική επιλογή στην F3 
γενεά το πιθανότερο είναι ένα µη επιτυχηµένο βελτιωτικό πρόγραµµα (Fehr, 1987). Η 
επιλογή από τις πρώτες γενεές, απουσία ανταγωνισµού µε κυψελωτά σχέδια αγρού ήταν 
ιδιαίτερα αποτελεσµατική (Koutsika-Sotiriou και Traka-Mavrona, 2008; Lignu κ.ά. 1987; 
Mitchell κ.ά., 1982) σε αυτογονιµοποιούµενα φυτικά είδη. Εποµένως, η µεγάλη 
διαφοροποίηση για όλα τα γνωρίσµατα και ιδιαίτερα για την απόδοση του F2 πληθυσµού 
και η υψηλή µέση απόδοσης του, µε τη βοήθεια των αντικειµενικών κριτηρίων 
αξιολόγησης των κυψελωτών σχεδίων αγρού, αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα της 
επιλογής. 
Σύµφωνα µε τους Υan και Wallace (1995),  η απόδοση ανά φυτό σε συνθήκες απουσίας 
ανταγωνισµού αποτελεί συστατικό του δυναµικού απόδοσης. Στην παρούσα µελέτη, ο F2 
πληθυσµός παρουσίασε ιδιαίτερα υψηλή απόδοση ανά φυτό (117γρ.) ενώ δεν διέφερε από 
τις ποικιλίες-γονείς-µάρτυρες. Επιπλέον, παρουσίασε και σχετικά χαµηλό συντελεστή 
παραλλακτικότητας δείχνοντας ότι η διασταύρωση έχει χαµηλό φορτίο εκφυλιστικών 
γονιδίων (Fasoulas, 1993). Ακόµη βρέθηκε ότι ο πληθυσµός παρουσίασε ελαφρώς 
µικρότερη σταθερότητα συµπεριφοράς σε σχέση µε την καλύτερη ποικιλία-γονέα και 
ενδιάµεσο παραγωγικό δυναµικό σε σχέση µε τις δύο ποικιλίες-γονείς. Όλα αυτά δείχνουν 
ότι η επιλογή των ποικιλιών γονέων ήταν επιτυχηµένη. Τέλος, εντοπίσθηκαν φυτά τα 
οποία παρουσίασαν πολύ υψηλή απόδοση ανά φυτό (200-250 γρ.) και ταυτόχρονα έδειξαν 
σηµαντική υπεροχή (~200%) τόσο από το µέσο όρο του καλύτερου µάρτυρα όσο και από 
το µέσο όρο του δακτυλίου 31 φυτών, τα οποία θα αξιολογηθούν µε απογονικό έλεγχο και 
αποτελούν υποσχόµενα υλικά για την συνέχιση του βελτιωτικού προγράµµατος και για 
την βελτίωση και δηµιουργία νέων ποικιλιών κριθαριού. 
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Γενετικό Υλικό Ν Χ (gr) X% Χ/S Χ/S% LCYP LCYP% 

Περσεφόνη 32 119,91 100, 3,00 83,92 9,52 70,45 

Νίκη 30 102,47 85,46 2,30 64,38 4,09 30,27 

∆ήµητρα 26 119,88 99,98 3,58 100,00 13,52 100,00 

F2 518 117,12 97,67 2,69 75,05 7,27 53,76 

Ετέρωση Απόδοση 
Αριθµός 
αδελφιών 

Ύψος 
Μαρτίου 

Τελικό 
Ύψος 

Βλαστική 
περίοδος 

Μήκος 
στάχεως 

Σπόροι 
στάχεως 

BP -2,36 0,80 -0,48 -1,86 -1,06 -0,77 -0,99 
MP 5,34 4,85 0,81 0,12 -0,13 1,02 1,46 
Τρεις µάρτυρες 2,66 4,20 -0,19 -0,35 0,11 0,22 0,14 
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EVALUATION AND SELECTION IN F2 GENERATION IN THE CR OSS OF 
BARLEY ( Hordeum vulgare L.) VARIETIES ‘Niki’ × ‘Persephone’ 
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Summary 
The aim of the experiment was to study the yield and the stability of F2 population ‘Niki’ 
x ‘Persephone’. The experiment was established in the farm of Aristotelian University of 
Thessaloniki in November 2007. The experimental design was a honeycomb un-replicated 
R-3 with 736 plant positions. The experimental material was constituted by F2 seeds of the 
cross Niki × Persephone. Also, the varieties Niki, Persephone and Dimitra were used as 
testers. The following traits were measured in each individual plant: plant height in March 
(cm), final plant height (cm), number of tillers, spike length (cm), number of kernels per 
spike, and the yield.  The yield of F2 population varied from 24 gr to 251 gr.plant-1. The 
F2 population exhibit high productivity (mean value=117 gr.plant-1) almost equal with 

that of better parent. Also, it had intermediate value for stability of performance [(X /s)= 
75%] and line crop yield potential, in relation to the values of two varieties-parents. 
Finally, a number of plants found that had high productivity. Almost, 200% supremacy 
from the mean of better tester as much as with the mean of 31 plant honeycomb ring 
(intensity of selection 3.2%). Offspring of the superior plants will be evaluated the next 
year and constitute auspicious plant material in barley breeding programs.  
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση επτά προχωρηµένων επιλογών του 
εγχώριου πληθυσµού λαθουριού «Φάβα Σαντορίνης», ως προς τα τρία συστατικά του 
παραγωγικού δυναµικού σε συνθήκες απουσίας ανταγωνισµού, καθώς και η µελέτη της 
αγρονοµικής συµπεριφοράς τους. Το πείραµα εγκαταστάθηκε στο αγρόκτηµα του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το Νοέµβριο του 2006. Το πειραµατικό σχέδιο ήταν 
κυψελωτή διάταξη R-7. Όλες οι παρατηρήσεις πάρθηκαν σε επίπεδο ατοµικού φυτού και 
περιλάµβαναν τα εξής γνωρίσµατα: αριθµό λοβών, αριθµό σπόρων ανά λοβό, απόδοση σε 
σπόρο, µήκος, πλάτος και φάρδος λοβού, χρώµα φυτού, µέγεθος φυτού και χρώµα άνθους. 
Βρέθηκε µεγάλη παραλλακτικότητα ως προς τον αριθµό λοβών ανά φυτό (µ.ο. 23,71-
55,42 µεταξύ των οικογενειών), την απόδοση σε σπόρο ανά φυτό (µ.ο.=12,23-25,84 γρ. 
µεταξύ των οικογενειών) και τη σταθερότητα συµπεριφοράς (48-100% εκφρασµένο σε 
ποσοστό της υψηλότερης τιµής ή CV%=23,71-55,42 µεταξύ των οικογενειών) γεγονός 
που δηλώνει ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση των παραπάνω 
γνωρισµάτων. Μικρότερη διαφοροποίηση παρατηρήθηκε στην ανταπόκριση στις εισροές, 
στον αριθµό σπόρων και στα µορφολογικά χαρακτηριστικά του λοβού, ενώ διαπιστώθηκε 
διάσπαση στο χρώµα (βιολετί) του άνθους. Τελικά, δύο από τις επτά οικογένειες είχαν 
πολύ υψηλές τιµές παραγωγικού δυναµικού. Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα, από το 
πρόγραµµα ενδοποικιλακής βελτίωσης που ακολουθήθηκε στον εγχώριο πληθυσµό 
λαθουριού «Φάβα Σαντορίνης», διάρκειας τριών ετών, διαπιστώνεται αύξηση της µέσης 
απόδοσης σηµαντική, ένδειξη της αποτελεσµατικότητας της επιλογής και της αυξηµένης 
προσαρµοστικότητας που εγκλείει κάθε εγχώριος πληθυσµός. 
 
Εισαγωγή 
Με βάση την περιορισµένη έκτασή της, η Ελλάδα είναι από τις πλουσιότερες χώρες της 
υφηλίου ως προς τη βιοποικιλότητα αυτοφυών και καλλιεργούµενων ειδών. Ειδικότερα 
για το λαθούρι το ∆ιεθνές Κέντρο Γεωργικής Έρευνας για ξηρές περιοχές (ICARDA), 
αναφέρει για την Ελλάδα συλλογές γενετικού υλικού που ανήκουν σε τρία είδη 
(Robertson και El-Moneim, 1996): το L. sativus µε 20, το L. cicera µε 48 και το L. ochrus 
µε 29 συλλογές. Επιπλέον, κατά την τελευταία δεκαετία επανήλθε το ενδιαφέρον για τους 
φυτογενετικούς πόρους, καθώς έγινε αντιληπτός ο ρόλος τους στην παγκόσµια διατροφή 
και γεωργία. Τα χορτοδοτικά µπιζέλια ή λαθούρια (Lathyrus sp.), στα οποία ανήκει και η 
«Φάβα Σαντορίνης», καλλιεργούνται εδώ και 2500 χρόνια για τη διατροφή του ανθρώπου 
και των ζώων.  
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση επτά προχωρηµένων επιλογών του 
εγχώριου πληθυσµού λαθουριού «Φάβα Σαντορίνης» ως προς τα τρία συστατικά του 
παραγωγικού δυναµικού σε συνθήκες απουσίας ανταγωνισµού και η µελέτη της 
αγρονοµικής συµπεριφοράς τους. 
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Υλικά και Μέθοδοι 
Το πειραµατικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν σπόροι από 7 επιλεγέντα φυτά που 
προήλθαν από 4 οικογένειες, οι οποίες κατά την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο 
2005-2006 ξεχώρισαν σε πείραµα κυψελωτής διάταξη παρουσιάζοντας υψηλό 
παραγωγικό δυναµικό. Το πείραµα εγκαταστάθηκε στο αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007. Η σπορά πραγµατοποιήθηκε στις 
20 Νοεµβρίου του 2006. Το πειραµατικό σχέδιο ήταν κυψελωτή διάταξη R-7 (Fasoulas 
και Fasoula, 1995) και περιελάµβανε 11 γραµµές των 16 φυτών. Εκτιµήθηκε το 
παραγωγικό δυναµικό (άθροισµα συστατικών, LCYP) (Fasoula και Fasoula, 2000, 
Φασούλα, 2006) και όλες οι παρατηρήσεις πάρθηκαν σε επίπεδο ατοµικού φυτού. Κατά 
την διάρκεια του γεµίσµατος των λοβών, καταγράφηκε το µέγεθος και το χρώµα του 
φυτού. Προσδιορίστηκε η απόδοση και καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά του λοβού. Η 
απόδοση υπολογίστηκε µε τη µέτρηση του αριθµού των λοβών ανά φυτό και το ζύγισµα 
του ξηρού σπόρου. Παράλληλα, καταγράφηκε το µήκος, το πλάτος, το ύψος και ο αριθµός 
σπόρων ανά λοβό. Η σύγκριση των µέσων όρων έγινε µε το t κριτήριο. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Το 60,80% των φυτών ήταν παραγωγικά µε µέση απόδοση 17,42 γρ. και αριθµό σπόρων 
ανά λοβό 5,11 µε πράσινο χρώµα και µεγάλη βλαστική ανάπτυξη. Υπήρξε µεγάλη 
διαφοροποίηση σε ότι αφορά στον αριθµό λοβών και στην απόδοση µε το CV να παίρνει 
υψηλές τιµές (CV=70,12%, CV=76,02% αντίστοιχα), ενώ δεν υπήρξε διαφοροποίηση ως 
προς τον αριθµό σπόρων και στα µορφολογικά χαρακτηριστικά του λοβού (Πίν. 1). ∆εν 
διαπιστώθηκε διάσπαση στο χρώµα (βιολετί) του άνθους.. Υπολογίστηκαν τα τρία 
συστατικά του παραγωγικού δυναµικού για ένταση επιλογής 14,3% και διαπιστώθηκε 
µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ των γενετικών υλικών ως προς την απόδοση (12,23-25,84 
γρ) αλλά και ως προς τη σταθερότητα συµπεριφοράς, όχι όµως και ως προς την 
ανταπόκριση στις εισροές. Ακόµη βρέθηκε θετική συσχέτιση µεταξύ απόδοσης ανά φυτό 
και σταθερότητας συµπεριφοράς (r=0,612), και αρνητική συσχέτιση των δύο 
προηγούµενων συστατικών µε την ανταπόκριση στις εισροές (r=-0,457, r=-0,732 
αντίστοιχα). Τέλος, το ολικό παραγωγικό δυναµικό (LCYP) διαφοροποίησε περισσότερο 
τα γενετικά υλικά, σε σχέση µε το άθροισµα των συστατικών του παραγωγικού 
διευκολύνοντας την επιλογή  (Πιν. 2) δεδοµένου ότι αποτελεί το κριτήριο της 
συµπεριφοράς των επιλογών σε πυκνή σπορά (Φασούλα, 2006). 
Με βάση τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω διαπιστώθηκε ότι οι δύο από 
τις επτά οικογένειες που αξιολογήθηκαν µε κωδικούς αριθµούς 6 και 7, παρουσίασαν 
πολύ υψηλό παραγωγικό δυναµικό. Η οικογένεια 7 είχε την µεγαλύτερη απόδοση σε 
σπόρο, ενώ η οικογένεια 6 έδειξε τη µεγαλύτερη σταθερότητα συµπεριφοράς. Η 
κυψελωτή βελτίωση συνέβαλε στον προσδιορισµό των σηµείων που υστερούν ή 
υπερέχουν τα επιλεγέντα γενετικά υλικά. Η µεγάλη παραλλακτικότητα του αριθµού των 
λοβών ανά φυτό, της απόδοσης ανά φυτό και της σταθερότητας συµπεριφοράς, δηλώνει 
ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση ως προς τα παραπάνω γνωρίσµατα. 
Επιπλέον, η θετική συσχέτιση που βρέθηκε µεταξύ απόδοσης ανά φυτό και σταθερότητας 
συµπεριφοράς, αποτελεί ένδειξη της δυνατότητας δηµιουργίας σειρών οι οποίες 
συνδυάζουν παραγωγικότητα και σταθερότητα. Ωστόσο, η ενσωµάτωση του συστατικού 
της ανταπόκρισης στις εισροές κρίνεται αρκετά πιο δύσκολη λόγω της αρνητικής 
συσχέτισης που παρουσιάζει µε τα άλλα δύο συστατικά, ενδεχόµενα αποτελεί 
ενσωµατωµένο χαρακτηριστικό, δεδοµένου ότι το αρχικό υλικό είναι εγχώρια ποικιλία 
(Zeven, 1998). Το χρώµα του άνθους διατηρήθηκε σταθερό σε όλα τα φυτά. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα βελτίωσης και επιλογής του εγχώριου πληθυσµού λαθουριού 
«Φάβα Σαντορίνης» για το 3ο έτος επιλογής έδειξε αύξηση της µέσης απόδοσης του 
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πληθυσµού από τα 5,39 γρ./φυτό, που ήταν στο 2ο έτος επιλογής, στα 17,42 γρ./φυτό, και 
έναντι του υλικού έναρξής του βελτιωτικού προγράµµατος που είχε απόδοση 2,9 γρ./φυτό 
(Κούτσικα-Σωτηρίου κ.α., 2006). Από τα παραπάνω δεδοµένα διαπιστώνεται ότι η 
κυψελωτή βελτίωση οδηγεί στην αναβάθµιση της «Φάβα Σαντορίνης» και ενδεχόµενα 
στην επαναφορά της στην καλλιέργεια µετά τα συγκριτικά πειράµατα απόδοσης που θα 
πραγµατοποιηθούν. 
 
Πίνακας 1. Ποσοτικά χαρακτηριστικά των οικογενειών του πειράµατος. 

 
    ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΛΟΒΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΡΩΝ 
ΑΝΑ ΛΟΒΟ 

 ΛΟΒΟΣ  

ΜΗΚΟΣ 
(σε εκ.) 

ΠΛΑΤΟΣ 
(σε εκ.) 

ΦΑΡ∆ΟΣ 
(σε εκ.) 

1 
Μ.Ο. 23,71b 5,26a 5,15ab 0,90a 0,46ab 
CV% 88,04 10,41 7,64 5,82 10,34 

2 
Μ.Ο. 43,27a 5,31a 5,06ab 0,84c 0,46b 
CV% 60,44 8,72 7,61 6,14 10,30 

3 
Μ.Ο. 36,25ab 5,03a 5,14 ab 0,88ab 0,49a 
CV% 65,57 7,12 11,02 6,13 9,97 

4 
Μ.Ο. 36,15ab 4,99a 4,90 bc 0,84c 0,48ab 
CV% 66,39 7,28 7,92 5,49 9,26 

5 
Μ.Ο. 35,68ab 4,96a 4,67c 0,86abc 0,49ab 
CV% 89,34 13,94 12,75 6,71 13,61 

6 
Μ.Ο. 43,36a 4,93a 5,12ab 0,84c 0,47ab 
CV% 46,12 13,22 9,62 6,82 9,61 

7 
Μ.Ο. 55,42a 5,42a 5,34a 0,86bc 0,48ab 
CV% 63,50 13,53 6,93 5,36 13,02 

 * Μέσοι όροι της ίδιας στήλης µε διαφορετικά γράµµατα διαφέρουν σηµαντικά για 
p<0,05 (t test) 
 
Πίνακας 2. Τα συστατικά του παραγωγικού δυναµικού των οικογενειών του πειράµατος.  
Γενετικό 
Υλικό ( X ) 

gr 
( X )  
% 

( X /s) ( X /s)  
% 

( X sel 

- X )/s 

( X sel  

- X )/s % 

Άθροισµα 
συστατικών 

LCYP% 

1 12,23 47 1,115 53 1,565 80 181 18,10 

2 19,74 76 1,399 67 1,646 84 228 46,00 

3 15,40 60 1,224 59 1,870 96 214 27,46 
4 16,30 63 1,452 69 1,500 77 209 40,90 
5 15,65 61 0,994 48 1,954 100 208 18,41 
6 19,21 74 2,091 100 1,458 75 249 100 
7 25,84 100 1,669 80 1,443 74 254 85,70 
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Summary 
In order to evaluate seven advanced selections of the local population "Fava Santorinis" as 
for the crop yield potential an experiment was conducted at the farm of Aristotelian 
University of Thessaloniki during 2006-07. The experiment layout was a honeycomb 
design R-7. The measured traits were: number of pod, number of seeds per pod, yield in 
seed, length, width and thickness of pod, color and size of plant and flower color. The 
number of pods per plant (mean= 23,71-55,42 between the families), the yield in seeds per 
plant (mean=12.23-25.84 gr between the families) and the stability of performance (CV% 
= 23.71-55.42 between the families) showed high differentiation that shows a possibility 
for further improvement. Smaller differentiation was observed for the responsiveness to 
inputs, the number of seeds per pod and the morphological traits of the pods. The flower 
color was stable and same in all the plants. Two of the 7 families showed extremely high 
values for crop yield potential. Finally, the 3-years breeding program resulted in a 
significant increase of productivity, an indication of the effectiveness of the selection 
procedure and of the enclosed useful adaptive variation of the local population.  
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Περίληψη 
Eνας πληθυσµός σκληρού σιταριού ("Μαυραγάνι Αιγαίου") αξιολογήθηκε ως προς το 
παραγωγικό του δυναµικό, για δυο χρόνια, σε σύγκριση µε δυο ανοιξιάτικες ποικιλίες 
εξαπλοειδούς σιταρόβριζας, και µε τέσσερις εµπορικές ποικιλίες σιταριού (δύο µαλακού 
σιταριού και δυο σκληρού). ∆ύο περιοχές χρησιµοποιήθηκαν, η µια υποβαθµισµένη και η 
άλλη γόνιµη. Ένας πειραµατικός µε τέσσερις επαναλήψεις εγκαταστάθηκε σε κάθε 
τοποθεσία, για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε το σχέδιο των τυχαιοποιηµένων πλήρων 
οµάδων. Ο πειραµατισµός διήρκεσε επί δυο καλλιεργητικές περιόδους (1997-98 και 1998-
99). Μετρήσεις καταγράφηκαν για τρία γνωρίσµατα µε γεωργικό ενδιαφέρον: απόδοση, 
πρωιµότητα και ύψος φυτών κατά την ωρίµανση. Τα στοιχεία αναλύθηκαν κατά έτος, 
κατά τοποθεσία και σε συνδυασµένη ανάλυση, σύµφωνα µε το µικτό πρότυπο. Η 
επίδραση της καλλιεργητικής περιόδου ήταν σηµαντική, καθιστώντας της διαφοροποίηση 
των µελετώµενων ποικιλιών δύσκολη. Η σηµαντική αλληλεπίδραση γενοτύπου-
περιβάλλοντος όσον αφορά την απόδοση, ενισχύει την άποψη ότι η αξιολόγηση των 
ποικιλιών δεν µπορεί να βασισθεί µόνο στη µέση συµπεριφορά απόδοσης. Ο πληθυσµός 
"Μαυραγάνι Αιγαίου" απέδωσε σταθερά στο άγονο περιβάλλον και ασταθώς στο γόνιµο. 
Όσον αφορά τα άλλα δυο γνωρίσµατα, ήταν πιο κοντός αλλά και πιο όψιµος σε σχέση µε 
τους µάρτυρες. Τέλος, επιπλέον έρευνα είναι αναγκαία ώστε να επιβεβαιωθεί η 
συµπεριφορά του πληθυσµού "Μαυραγάνι Αιγαίου", κάτω από συνθήκες, όπως ήταν 
αυτές που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της παρούσης εργασίας.    
 
Εισαγωγή 
Το σκληρό σιτάρι καταλαµβάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση µια έκταση µεγαλύτερη των 37 
εκατοµµυρίων στρεµµάτων, ενώ η ετήσια  παραγωγή κυµαίνεται στους 8,5 εκατοµύρια 
τόνους (Garrido-Lestache κ. ά. 2005). Η καλλιέργεια αυτή επικεντρώνεται στην περιοχή 
της Μεσογείου (Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία) όπου πραγµατοποιείται το 82% της 
συνολικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Commission 2002). Η 
συγκέντρωση της καλλιέργειας του σκληρού σιταριού στη περιοχή της Μεσογείου 
οφείλεται στις ξηροθερµικές προτιµήσεις του φυτού (Φασούλας και Σενλόγλου 1966, 
Ανώνυµος 1991).  
Το σκληρό σιτάρι είναι φυτό αρκετά ψηλό (Βozzini 1998) και για το λόγο αυτό ευάλωτο 
στο πλάγιασµα. Τα δυο κυριότερα γονίδια νανισµού του σιταριού, το Rht1 και το Rht2 
βρίσκονται στα χρωµοσώµατα 4Α και 4D αντίστοιχα και µεταφέρθηκαν στις σύγχρονες 
ποικιλίες από τη Γιαπωνέζικη ποικιλία Norin 10 (Borojevic 1998). Έτσι, από τα δυο αυτά 
γονίδια µόνο το Rht1 µπορεί να εκφραστεί και να χρησιµοποιηθεί στο σκληρό σιτάρι. Για 
να αντιµετωπισθεί λοιπόν το πρόβληµα του ύψους στο σκληρό σιτάρι, καταβάλλονται 
προσπάθειες να βρεθούν πηγές γονιδίων νανισµού. Η µεταφορά όµως των τελευταίων και 
η ενσωµάτωσή τους στις σύγχρονες ποικιλίες δεν θα πρέπει θα πρέπει να γίνονται εις 
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βάρος της απόδοσης και της ποιότητας της καλλιέργειας. Ένας πληθυσµός σκληρού 
σιταριού, το "Μαυραγάνι Αιγαίου", προβάλλει σαν µια ενδιαφέρουσα πρόταση, λόγω του 
χαµηλού του ύψους και του χονδρού στελέχους του.  
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η αξιολόγηση του τοπικού πληθυσµού σκληρού 
σιταριού "Μαυραγάνι Αιγαίου" και η σύγκριση της αγρονοµικής συµπεριφοράς του σε 
σχέση µε το µαλακό, το σκληρό σιτάρι και της σιταρόβριζας, (δευτερογενείς σειρές, τύπου 
υποκατάστασης).  
 
Υλικά και Mέθοδοι 
Για το σκοπό της εργασίας, χρησιµοποιήθηκαν ένας πληθυσµός σκληρού σιταριού 
("Μαυραγάνι Αιγαίου"), δύο δευτερογενείς σειρές εξαπλοειδούς σιταρόβριζας, τύπου 
υποκατάστασης (∆άδα και Βροντή), δύο εµπορικές ποικιλίες µαλακού σιταριού (∆ίο και 
Βεργίνα) και δύο εµπορικές ποικιλίες σκληρού σιταριού (Μεξικάλλι και Άθως). Από το 
γενετικό υλικό που µελετήθηκε οι µεν ποικιλίες έχουν δηµιουργηθεί στο Ινστιτούτο 
Σιτηρών Θεσσαλονίκης (Ανώνυµος 1991), ο δε πληθυσµός παραχωρήθηκε ευγενικά από 
την Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΕΘΙΑΓΕ. Ο πληθυσµός αυτός επιλέχθηκε λόγω του 
χαµηλού του ύψους και του καλού αδελφώµατος. Για τρία χρόνια πραγµατοποιήθηκε µια 
υποτυπώδης επιλογή του πληθυσµού (περισσότερο καθαρισµός), αποµακρύνοντας τα 
άτοµα που απέκλιναν µορφολογικά (φυτά ψηλά ή φυτά µε άσπρα άγανα). Το γενετικό 
υλικό εγκαταστάθηκε σε ένα πειραµατικό αγρό τεσσάρων επαναλήψεων στα Κτήµατα του 
Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας στη Θέρµη (άγονο περιβάλλον) και στο Λουδία 
Θεσσαλονίκης (γόνιµο περιβάλλον). Χρησιµοποιήθηκε το σχέδιο των πλήρων οµάδων σε 
ελεύθερη διάταξη (randomized complete blocks, Steel και Torrie 1960) και ο 
πειραµατισµός διήρκεσε 2 χρόνια (1997-98 και 1998-99). Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια, 
ώστε τα φυτά να αναπτυχθούν σύµφωνα µε τις συνήθεις πρακτικές που ακολουθούν οι 
παραγωγοί, χρησιµοποιώντας τις λιγότερες δυνατές εισροές ενέργειας. Σπάρθηκαν 5 
γραµµές των 5m από τις οποίες συγκοµίσθηκαν οι τρεις µεσαίες, ενώ η απόσταση µεταξύ 
των γραµµών ήταν 0,26m (επιφάνεια των συγκρινόµενων  πειραµατικών τεµαχίων 3,9 
m2). Καταγράφηκαν παρατηρήσεις για τρία γνωρίσµατα µε γεωργικό ενδιαφέρον: 
αριθµός ηµερών έως το ξεστάχυασµα (πρωιµότητα), τελικό ύψος φυτών και απόδοση. Για 
τον υπολογισµό της πρωιµότητας κάθε ποικιλίας, σηµειώθηκε ο αριθµός ηµερών από την 
ηµεροµηνία σποράς έως την ηµέρα κατά την οποία ξεστάχυασε το 50% των φυτών της 
ποικιλίας. Για τον υπολογισµό του τελικού ύψος των φυτών µετρήθηκε η απόσταση από 
το έδαφος έως την κορυφή του στάχεως. Η συγκοµιδή έγινε µηχανικά. Η στατιστική 
επεξεργασία έγινε σύµφωνα µε το σχέδιο των τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων (RCB, 
Steel και Torrie 1960) και έγινε συνδυασµένη ανάλυση χρησιµοποιώντας το µικτό 
πρότυπο (Mc Intosh 1983). Για την κατάταξη των σειρών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της 
ελάχιστης σηµαντικής διαφοράς (ΕΣ∆). Έγιναν συσχετίσεις µεταξύ των γνωρισµάτων που 
µελετήθηκαν, για να διευκρινισθεί κατά πόσο το ένα γνώρισµα επηρεάζεται από το άλλο. 
Για την επεξεργασία των δεδοµένων και την κατάταξη των σειρών χρησιµοποιήθηκε το 
πρόγραµµα mstatc.  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Η επίδραση της καλλιεργητικής περιόδου ήταν σηµαντική, καθιστώντας της 
διαφοροποίηση των µελετώµενων ποικιλιών δύσκολη (Πίν. 1). Η σηµαντική 
αλληλεπίδραση γενοτύπου-περιβάλλοντος όσον αφορά την απόδοση, ενισχύει την άποψη 
ότι η αξιολόγηση των ποικιλιών δεν µπορεί να βασισθεί µόνο στη µέση συµπεριφορά 
απόδοσης. Για το λόγο αυτό έγινε ανάλυση της παραλλακτικότητας για κάθε έτος και 
τοποθεσία χωριστά. Η ανάλυση αυτή έδειξε σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των 
ποικιλιών και για τα τρία γνωρίσµατα που µελετήθηκαν. Οι τιµές της επαναληψιµότητας 
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όσον αφορά την απόδοση, ήταν σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις υψηλές (µε εξαίρεση την 
καλλιεργητική περίοδο 1998-99 στο Κεντρικό Κτήµα του Ι. Σ.), επιβεβαιώνοντας την 
καταλληλότητα των περιοχών που µελετήθηκαν για την αξιολόγηση του υλικού. ∆εν 
βρέθηκαν συσχετίσεις µεταξύ των γνωρισµάτων που µελετήθηκαν.  
 
Πινακας 1. Ανάλυση της παραλλακτικότητας ως προς την απόδοση, την πρωιµότητα και 
το τελικό ύψος του πληθυσµού "Μαυραγάνι Αιγαίου" και των έξι µαρτύρων. 
Πηγή ΒΕ Μέσα τετράγωνα 
  Απόδοσης Ύψους φυτών Πρωιµότητας 

Έτη (Ε) 1 ** ** ** 
Τοποθεσίες 
(Τ) 

1 ** ** ** 

Γενότυποι 
(Γ) 

6 ΜΣ * * 

Ε x Γ 6 ** ** ** 
Τ x Γ 6 ** ΜΣ ** 
Ε x Τ x Γ 6 ** ΜΣ ** 
Συντ. Παρ-
τας 

CV 15,59 5,47 0,69 

 Κεντρικό Ν. Ζωή Κεντρικό Ν. Ζωή Κεντρικό Ν. Ζωή 

Τοποθεσίες 
(Τ) 

1 ** ** ** ** ** ΜΣ 

Γενότυποι 
(Γ) 

6 ΜΣ ΜΣ ΜΣ ** ΜΣ ** 

Γ x  Τ 6 ** ** ΜΣ ΜΣ ** ΜΣ 

Συντ. Παρ-
τας 

CV 12,96 16,36 7,03 3,84 0,64 0,75 

  97-98 98-99 97-98 98-99 97-98 98-99 97-98 98-99 97-98 98-99 97-98 98-99 

Γενότυποι 6 ** ΜΣ ** ** ΜΣ ** ** ** ** ** ** ** 

Συντ. Παρ-
τας 

CV 12,65 14,93 12,94 16,51 9,21 2,71 4,63 4,53 0,67 0,93 0,60 0,51 

Επαναλ-
τητα 

h2 0,88 0,62 0,90 0,94 0,96 0,96 0,83 0,83 0,01 0,92 0,91 0,98 

 
Η κατάταξη των ποικιλιών ως προς την απόδοση ήταν διαφορετική σε κάθε µια περίοδο 
(Πίν. 2), κάνοντας φανερή την ύπαρξη αλληλεπίδρασης ανταλλαγής (crossover 
interaction, Crossa 1990, αναφορά από Guillen-Portal κ. ά. 2004). Ο πληθυσµός 
"Μαυραγάνι Αιγαίου" απέδωσε σταθερά στο άγονο περιβάλλον του Κεντρικού Κτήµατος 
του Ινστιτούτου Σιτηρών, καταλαµβάνοντας την τρίτη θέση, µη διαφέροντας σηµαντικά 
από τους καλύτερους µάρτυρες (Πίνακας 2). Αντίθετα, στο περιβάλλον της Ν. Ζωής 
έδειξε αστάθεια, καταλαµβάνοντας την πρώτη θέση κατά την πρώτη καλλιεργητική 
περίοδο (που ήταν η λιγότερο ευνοϊκή) και την προτελευταία κατά τη δεύτερη 
καλλιεργητική περίοδο (που ήταν πιο ευνοϊκή, Πίν. 2).  
Όσον αφορά τα άλλα δυο γνωρίσµατα που µελετήθηκαν, ο πληθυσµός "Μαυραγάνι 
Αιγαίου", ήταν ο πιο χαµηλόσωµος αλλά και ο πιο όψιµος. Το χαµηλό ύψος του 
πληθυσµού αυτού το καθιστά σαν ένα ενδιαφέροντα γονέα σε προγράµµατα 
διασταυρώσεων. Επίσης, ο πληθυσµός "Μαυραγάνι Αιγαίου" θα πρέπει να µελετηθεί και 
ως προς τα ποιοτικά του γνωρίσµατα, για να αποσαφηνισθεί η καταλληλότητα του ως 
γονέα. Πάντως, η µελέτη των αποθηκευτικών του πρωτεϊνών έδειξε ότι δεν φέρει την 
υποµονάδα γλιαδινών γ42, που είναι ένα από τα συστατικά της γονιδιακής θέσης Gli-B1 
και αποτελεί δείκτη κατώτερης ποιότητας (µη δηµοσιευµένα στοιχεία). Τέλος, επιπλέον 
έρευνα είναι αναγκαία ώστε να επιβεβαιωθεί η συµπεριφορά του πληθυσµού "Μαυραγάνι 
Αιγαίου", κάτω από συνθήκες, όπως ήταν αυτές που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της 
παρούσης εργασίας.   
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Πίνακας 2. Κατάταξη των ποικιλιών που µελετήθηκαν ως προς την απόδοση σύµφωνα, 
ανά τοποθεσία και έτος, µε τη µέθοδο της ΕΣ∆.  
 
Κεντρικό Ν. Ζωή 
1997-98 1998-99 1997-98 1998-99 

Βεργίνα* 1300 α Μεξικάλι** 1750 α Αιγαίο** 1984 α ∆άδα*** 3270 α 

Μεξικάλι** 1254 α ∆άδα*** 1570 αβ ∆ίο* 1613 β Βροντή*** 3235 α 

Αιγαίο** 1231 αβ Αιγαίο** 1489 αβ Μεξικάλι** 1490 βγ Βεργίνα* 2376 β 

Άθως** 1164 αβ ∆ίο* 1481 αβγ  Βεργίνα* 1465 βγ Μεξικάλι** 2080 βγ 

∆ίο* 1029 βγ Άθως** 1454 αβγ ∆άδα*** 1280 γδ ∆ίο* 1714 γδ  

∆άδα***  940 γδ Βεργίνα*  1385 βγ Βροντή*** 1264 γδ Αιγαίο** 1445 δ 

Βροντή***  750 δ Βροντή*** 1161 γ Άθως** 1079 δ Άθως** 1339 δ 

ΕΣ∆=205,9 ΕΣ∆=326,0 ΕΣ∆=279,4 ΕΣ∆=541,7 

 
*µαλακό σιτάρι, 
 ** σκληρό σιτάρι, 
 *** σιταρόβριζα.  
Το διαφορετικό γράµµα δίπλα σε κάθε σειρά ή µάρτυρα δηλώνει διαφορές στο p< 5. 
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Summary 
A local durum wheat population ("Aegean black-awn") was evaluated for its yield 
potential for two years (1997-98 and 1998-99). Two spring hexaploid triticale lines and 
four commercial wheat cultivars (two bread and two durum) were used as checks. The 
evaluation was conducted in two locations, one marginal and one optimal. In each location 
a complete randomized blocks experiment with four replications was established. Three 
agronomic traits were measured in the field: i. e. grain yield, earliness to heading, and 
plant height at maturity. The data were analysed per year and combined, according to the 
fixed model. A significant cropping season effect was observed, rendering the across-years 
differentiation of the germplasm studied difficult. The significant genotype X environment 
interaction in grain yield also observed supports the view that variety evaluation can not be 
based on mean yield performance. The yield performance of the"Aegean black-awn" 
population was steady in the marginal environment and less steady in the optimal. 
Furthermore, the aforementioned population was shorter than the checks and later heading. 
Finally, more research in necessary to confirm the performance of the"Aegean black-awn" 
population, under conditions similar to the ones prevailing during the present study.  
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Περίληψη 
 Ένδεκα ανοιξιάτικες ποικιλίες εξαπλοειδούς σιταρόβριζας αξιολογήθηκαν ως προς το 
παραγωγικό τους δυναµικό, σε σύγκριση µε  δυο εµπορικές ποικιλίες µαλακού σιταριού 
και µια ποικιλία σκληρού σιταριού. Ένας πειραµατικός µε τέσσερις επαναλήψεις 
εγκαταστάθηκε σε τρεις περιοχές και για τέσσερις καλλιεργητικές περιόδους, σύµφωνα µε 
το σχέδιο των τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων. Μετρήσεις καταγράφηκαν για τρία 
γνωρίσµατα µε γεωργικό ενδιαφέρον: απόδοση, πρωιµότητα και ύψος φυτών κατά την 
ωρίµανση. Τα στοιχεία αναλύθηκαν σύµφωνα µε το µικτό πρότυπο. Σηµαντικές διαφορές 
προέκυψαν και για τα τρία γνωρίσµατα που µελετήθηκαν από τη συνδυασµένη ανάλυση 
και παρά την ύπαρξη µεγάλης περιβαλλοντικής παραλλακτικότητας. Εννέα από τις ένδεκα 
σειρές σιταρόβριζας απέδωσαν καλύτερα και από τους τρεις µάρτυρες. Οι επτά από τις 
σειρές αυτές ήταν υψηλές, ενώ όλες οι σειρές ήταν πιο πρώιµες από τους µάρτυρες. 
Αρνητικές και σηµαντικές συσχετίσεις (επίπεδο 5%) καταγράφηκαν τόσο µεταξύ της 
απόδοσης και της πρωιµότητας, όσο και µεταξύ της πρωιµότητας και του τελικού ύψους 
των φυτών. Τα αποτελέσµατα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι η πρωιµότητα είναι 
καθοριστική για την αποδοτικότητα των σειρών της σιταρόβριζας. Η ποικιλία ∆άδα ήλθε 
πρώτη σε απόδοση, ενώ ήταν από τις πλέον κοντές σειρές σιταρόβριζας. Η ποικιλία αυτή 
αποτελεί µια ελπιδοφόρα εναλλακτική πρόταση και θα µπορούσε να αντικαταστήσει το 
σιτάρι, ειδικά σε συνθήκες µειωµένων εισροών. Οι υπόλοιπες οκτώ υψηλοαποδοτικές 
σειρές, θα µπορούσαν επίσης να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά σε διάφορα 
περιβάλλοντα, παρόµοια µε αυτά που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του πειραµατισµού. 
 
Εισαγωγή 
Η σιταρόβριζα αποτελεί µια οικολογική καλλιέργεια που συνδυάζει υψηλή αποδοτικότητα 
µε ταυτόχρονη ανθεκτικότητα στις συνθήκες καταπόνησης (CIMMYT 1990). Το 
µοναδικό αυτό συνδυασµό φαίνεται να οφείλει στο πρώιµο ξεστάχυασµα και στην 
καλύτερη απορρόφηση του νερού (Ford κ.α. 1984˙ Giunta κ.α. 1993). Επίσης, το 
εκτεταµένο ριζικό της σύστηµα αποτελεί ένα επιπλέον σπουδαίο γνώρισµα που την 
χαρακτηρίζει (Jessop 1996). Από τους δυο τύπους σιταρόβριζας (πλήρεις και 
υποκατάστασης) οι πλήρεις σειρές είναι πιο ανθεκτικές στην ξηρασία (Pfeiffer 1993) ενώ 
οι τύπου υποκατάστασης είναι ιδιαίτερα αποδοτικές σε γόνιµα περιβάλλοντα (Royo κ.α. 
1993).   
Προηγούµενη έρευνα έδειξε ότι, όταν οι ελληνικές σειρές σιταρόβριζας αξιολογήθηκαν σε 
µεµονωµένα περιβάλλοντα, είτε αυτά ήταν γόνιµα, είτε ήταν άγονα, η επίδραση της 
καλλιεργητικής περιόδου ήταν τόσο επισκιαστική ώστε ήταν σχεδόν αδύνατη η εξαγωγή 
ασφαλών συµπερασµάτων (Ξυνιάς κ.α. 2000˙ 2008). Για το λόγο αυτό, η εξαγωγή των 
όποιων συµπερασµάτων επιχειρήθηκε µέσω κάποιων επιµέρους αναλύσεων, που 
απέκλειαν τη γενίκευση των συµπερασµάτων.  
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Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διατοπική και διαχρονική αξιολόγηση των ένδεκα 
ελληνικών δευτερογενών σειρών σιταρόβριζας (τύπου υποκατάστασης) και η σύγκριση 
της αγρονοµικής συµπεριφοράς τους σε σχέση µε τις τρεις πλέον καλλιεργούµενες 
ποικιλίες σιταριού. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Χρησιµοποιήθηκαν 11 σειρές εξαπλοειδούς σιταρόβριζας που έχουν δηµιουργηθεί στο 
Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης (Ανώνυµος 1991). Οι σειρές αυτές εγκαταστάθηκαν 
σε ένα πειραµατικό αγρό τεσσάρων επαναλήψεων στα Κτήµατα του Εθνικού Ιδρύµατος 
Αγροτικής Έρευνας στη Θέρµη, στο Λουδία Θεσσαλονίκης και στον Άγιο Μάµα 
Χαλκιδικής. Χρησιµοποιήθηκε το σχέδιο των πλήρων οµάδων σε ελεύθερη διάταξη (Steel 
και Torrie 1960) και ο πειραµατισµός διήρκεσε 4 χρόνια (1995 έως 1998). Καταβλήθηκε 
κάθε προσπάθεια, ώστε τα φυτά να αναπτυχθούν σύµφωνα µε τις συνήθεις πρακτικές που 
ακολουθούν οι παραγωγοί, χρησιµοποιώντας τις λιγότερες δυνατές εισροές ενέργειας. Ως 
µάρτυρες χρησιµοποιήθηκαν οι ευρέως καλλιεργούµενες στην Ελλάδα ποικιλίες µαλακού 
σιταριού Βεργίνα και ∆ίο και η ποικιλία σκληρού σιταριού Μεξικάλι 81, που έχουν επίσης 
δηµιουργηθεί στο Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης. Σπάρθηκαν πέντε γραµµές µήκους 
5 m από τις οποίες συγκοµίσθηκαν οι τρεις µεσαίες, ενώ η απόσταση µεταξύ των 
γραµµών ήταν 0,26 m (επιφάνεια των συγκρινόµενων  πειραµατικών τεµαχίων 3,9 m2). 
Καταγράφηκαν παρατηρήσεις για τρία γνωρίσµατα µε γεωργικό ενδιαφέρον: αριθµός 
ηµερών έως το ξεστάχυασµα (πρωιµότητα), τελικό ύψος φυτών και απόδοση σε καρπό. 
Για τον υπολογισµό της πρωιµότητας κάθε ποικιλίας σηµειώθηκε ο αριθµός ηµερών από 
την ηµεροµηνία σποράς έως την ηµέρα κατά την οποία ξεστάχυασε το 50% των φυτών 
της ποικιλίας. Για τον υπολογισµό του τελικού ύψος των φυτών µετρήθηκε η απόσταση 
από το έδαφος έως την κορυφή του στάχεως. Η συγκοµιδή έγινε µηχανικά. Για τη 
στατιστική επεξεργασία έγινε συνδυασµένη ανάλυση για τα δώδεκα περιβάλλοντα του 
πειραµατισµού χρησιµοποιώντας το µικτό πρότυπο (Mc Intosh 1983). Για την κατάταξη 
των σειρών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ελάχιστης σηµαντικής διαφοράς (ΕΣ∆). 
Έγιναν συσχετίσεις µεταξύ των γνωρισµάτων που µελετήθηκαν, για να διευκρινισθεί κατά 
πόσο το ένα γνώρισµα επηρεάζεται από το άλλο. Για την επεξεργασία των δεδοµένων και 
την κατάταξη των σειρών χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα mstatc.  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Η ανάλυση της παραλλακτικότητας έδειξε την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών 
µεταξύ των δοκιµαζόµενων ποικιλιών, αλλά και των περιβαλλόντων του πειραµατισµού 
για όλα τα γνωρίσµατα (Πίν. 1). Επίσης, µε εξαίρεση το ύψος, βρέθηκε σηµαντική 
αλληλεπίδραση µεταξύ των περιβαλλόντων και των ποικιλιών. Από την άλλη πλευρά, η 
ύπαρξη µεγάλης περιβαλλοντικής παραλλακτικότητας δεν έδρασε ανασταλτικά στη 
σηµαντική διαφοροποίηση των ποικιλιών. Το αποτέλεσµα αυτό αποδίδεται στο µεγάλο 
σχετικά  αριθµό περιβαλλόντων, αλλά και το κατάλληλο πειραµατικό σχέδιο. Το µοντέλο 
ανάλυσης που εφαρµόσθηκε (το στατιστικό πρότυπο ήταν µεικτό µε τα περιβάλλοντα ως 
τυχαία µεταβλητή και τις ποικιλίες ως σταθερή), απεδείχθη ικανό στην αποκάλυψη των 
διαφορών που υπάρχουν µεταξύ των ποικιλιών που µελετήθηκαν. 
Οι οκτώ από τις 11 σειρές της σιταρόβριζας απέδωσαν καλύτερα από τους τρεις µάρτυρες 
(Πίν. 2). Άλλες δυο σειρές (Βροντή και Νιόβη) ήταν αποδοτικότερες από δυο από τους 
µάρτυρες (∆ίο και Μεξικάλι). Όλες οι σειρές σιταρόβριζας ήταν πρωιµότερες από τους 
τρεις µάρτυρες, ενώ δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ τους.  Όσον αφορά το τελικό ύψος, 
οι σειρές σιταρόβριζας ήταν πιο ψηλές και οι επτά από αυτές ήταν σηµαντικά ψηλότερες 
από τους τρεις µάρτυρες. Αρνητικές αλλά σηµαντικές συσχετίσεις καταγράφηκαν τόσο 
µεταξύ της απόδοσης και της πρωιµότητας, όσο και µεταξύ της πρωιµότητας και του 
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τελικού ύψους των φυτών. Τα αποτελέσµατα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι η πρωιµότητα 
είναι καθοριστική για την αποδοτικότητα των σειρών της σιταρόβριζας (Ford κ. ά. 1984˙ 
Giunta κ. α. 1993). 
 
Πίνακας 1. ∆ιατοπική ανάλυση παραλλακτικότητας ως προς την απόδοση, το ύψος και 
την πρωιµότητα των 11 σειρών σιταρόβριζας και των τριών µαρτύρων. 
Πηγή Β. Ε. ΜΤ Απόδοσης ΜΤ  

ύψους 
ΜΤ Πρωιµότητας 

Περιβάλλοντα (Π) 11 ** ** ** 
Γενότυποι (Γ) 13 ** ** ** 
Γ Χ Π 143 ** ΜΣ ** 
Συντ. παραλλακτικότητας CV 13,51% 6,56 1,25 

 
Πίνακας 2. Κατάταξη κατά ΕΣ∆ των σειρών σιταρόβριζας και των τριών µαρτύρων ως 
προς την απόδοση, την πρωιµότητα και το τελικό ύψος. 
Απόδοση (g/πειρ. τεµ.) Ηµέρες έως ξεστάχυασµα Τελικό ύψος (cm) 
Ποικιλία Κατάταξη Ποικιλία Κατάταξη Ποικιλία Κατάταξη 

∆άδα 1248 α ∆ίο*  141,2 α Λητώ 100,6 α 
Φαίδρα 1134   β Βεργίνα*  139,6    β ∆ιώνη   97,2   β 

Εκάτη 1090   βγ Μεξικάλι**  138,2      γ Κυβέλη   95,8   β 
Λητώ 1075     γ Ερατώ   136,0        δ Βρυτώ   95,4   β 

Ερατώ 1069     γ Εκάτη   136,0        δ Φαίδρα    92,8     γ   
Κυβέλη 1057     γ Νιόβη  135,9        δε Θίσβη   92,7     γ 

Βρυτώ 1054     γ ∆άδα  135,9        δε Εκάτη   90,5     γδ 
Θίσβη 1053     γ Κυβέλη  135,7        δε Βροντή   89,1       δε 

Βροντή 1049     γδ Βροντή 135,7        δε Ερατώ    88,9        δε 
Νιόβη 1041     γδε Φαίδρα  135,6        δε Νιόβη   87,9          ε 

Βεργίνα* 993,7      δεζ Θίσβη 135,6        δε ∆άδα   87,7          ε 
∆ιώνη 984,9        εζ Βρυτώ 135,5        δε Βεργίνα*   86,8          ε 

∆ίο* 953,2         ζ Λητώ 135,4        δε Μεξικάλι**   84,1            ζ 
Μεξικάλι** 840,4           η ∆ιώνη 135,3          ε ∆ίο*   81,5              η 
ΕΣ∆ 56,7 ΕΣ∆ 0,7 ΕΣ∆ 2,4 

*µαλακό σιτάρι, ** σκληρό σιτάρι. Το διαφορετικό γράµµα δίπλα σε κάθε σειρά ή µάρτυρα δηλώνει διαφορές στο p< 5%. 

 
Η ποικιλία ∆άδα, ήλθε πρώτη σε απόδοση, ενώ ήταν από τις πλέον κοντές σειρές 
σιταρόβριζας. Η ποικιλία αυτή αποτελεί µια ελπιδοφόρα εναλλακτική πρόταση και θα 
µπορούσε να αντικαταστήσει το σιτάρι, ειδικά σε συνθήκες µειωµένων εισροών. Οι 
υπόλοιπες οκτώ υψηλοαποδοτικές σειρές, θα µπορούσαν επίσης να χρησιµοποιηθούν 
εναλλακτικά σε διάφορα περιβάλλοντα, παρόµοια µε αυτά που επικράτησαν κατά τη 
διάρκεια του πειραµατισµού. 
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Summary 
Yield potential of 11 spring substituted hexaploid triticale lines was evaluated for four 
years (1994-1995 to 1997-1998). Seeds from the aforementioned lines were sown in a 
randomized complete block design with four replications. The experiments were 
established in three locations (farms of Cereal Institute in Thessaloniki and Loudias and 
farm of NAGREF in Agios Mamas). Two broadly grown bread wheat (cv. Vergina and cv. 
Deo) cultivars and one durum wheat (cv. Mexicalli 81) were used as checks. The lines 
were evaluated for yield, earliness to heading and plant height at maturity. The data were 
analysed according to the mixed model and despite the existence of great values of 
environmental variability, significant differences in all studied traits were revealed. Nine 
out of the 11 triticale lines outyielded the wheat checks. Seven of the above mentioned 
lines were taller, whereas all on the lines were earlier heading than the checks. Negative 
correlations (significant at p=0.05) were recorded between yield and days to heading and 
between the last and plant height at maturity. The results support the view that early 
heading is crucial for yield performance of triticale. Cultivar Dada, was ranked first for 
yield and appears as an interesting alternative to substitute wheat under low input 
environments. Eight more triticale lines could be alternatively grown in various 
environments, similar to the ones of the present study.  
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Περίληψη 
Πειραµατικός αγρός 85 πειραµατικών τεµαχίων µε το υβρίδιο βαµβακιού Europa 
εγκαταστάθηκε στην Ορεστιάδα, µε στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης της οµοιόµορφης 
ανάπτυξης της φυτείας στην παραγωγικότητα του βαµβακιού, την καλλιεργητική περίοδο 
2006. Τα γνωρίσµατα: απόδοση σε σύσπορο βαµβάκι, αριθµός βραχιόνων, αριθµός 
γονάτων, αριθµός καρυδιών και ύψος φυτού, µετρήθηκαν σε 20 φυτά από κάθε τεµάχιο. 
Οι µέσες αποδόσεις ανά πειραµατικό τεµάχιο και οι συντελεστές παραλλακτικότητας 
(CV) για το σύνολο των γνωρισµάτων υπολογίστηκαν. Βρέθηκε οι τιµές CV να 
σχετίζονται αρνητικά µε την απόδοση, µε τους συντελεστές γραµµικής συσχέτισης να 
είναι σηµαντικοί για τον αριθµό βραχιόνων, αριθµό γονάτων και αριθµό καρυδιών (r=-
0,55, -0,50 και -0,51 αντίστοιχα). Τα αποτελέσµατα αυτά καταδεικνύουν πόσο σηµαντικό 
είναι οι παραγωγοί να λαµβάνουν µέτρα ώστε να επιτυγχάνουν τη µέγιστη δυνατή 
οµοιοµορφία στην ανάπτυξη της φυτείας, ώστε να επιτύχουν τη µέγιστη παραγωγικότητα 
σε σύσπορο βαµβάκι.  
 
Εισαγωγή 
Ως Περιβάλλον καλλιέργειας ορίζεται αυτό στο οποίο γενετικά όµοια φυτά 
αναπτύσσονται σε συνθήκες πυκνής σποράς (Fasoula και Fasoula, 1997). Τα φυτά ασκούν 
το ένα στο άλλο ακριβώς την ίδια επίδραση στο µοίρασµα των διαθέσιµων πόρων, 
θεωρητικά, παρόλο που αυτοί λόγω µεγάλης πυκνότητας αποτελούν περιοριστικό 
παράγοντα για το κάθε φυτό χωριστά. Ανταγωνισµός αναπτύσσεται συνεπώς µεταξύ των 
φυτών, αλλά στον ίδιο βαθµό στο σύνολο της φυτείας, δηλαδή επικρατούν συνθήκες ισο-
ανταγωνισµού. Η µέγιστη απόδοση ανά µονάδα επιφάνειας επιτυγχάνεται στις συνθήκες 
αυτές και για το λόγο αυτό αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον καλλιέργειας (Fasoula και 
Fasoula, 1997). Στην πραγµατικότητα όµως συνθήκες ισο-ανταγωνισµού ποτέ δεν 
επιτυγχάνονται και πάντοτε παρατηρείται παραλλακτικότητα. Η παραλλακτικότητα αυτή 
οφείλεται αποκλειστικά στην επίδραση του περιβάλλοντος, εισάγει ανοµοιοµορφία στη 
φυτεία και είναι συνυφασµένη µε το γενετικό υπόβαθρο της ποικιλίας και τις 
µεταχειρίσεις που γίνονται στη φυτεία. Η ανοµοιοµορφία της φυτείας επηρεάζει αρνητικά 
την παραγωγικότητά της, όπως έχει αναφερθεί στο καλαµπόκι (Tollenaar και Wu, 1999). 
Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της οµοιοµορφίας ανάπτυξης της 
φυτείας (εκφρασµένη σε τιµές CV) στην παραγωγικότητα ενός υβριδίου βαµβακιού. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Πειραµατικός αγρός 85 πειραµατικών τεµαχίων, µε το υβρίδιο Europa (Gossypium 
hirsutum x Gossypium barbadence), εγκαταστάθηκε στην Ορεστιάδα στις 29 Απριλίου 
2006, σε αγρό όπου είχαν προηγηθεί καλλιέργειες ζαχαροτεύτλων και σκληρού σιταριού. 
Το πειραµατικό σχέδιο περιλάµβανε 5 οµάδες των 17 πειραµατικών τεµαχίων µιας 
γραµµής µήκους 3,5 m. Οι αποστάσεις ήταν 96 cm µεταξύ των γραµµών και 10 cm επί 
των γραµµών. Προσπαρτική και προφυτρωτική ζιζανιοκτονία, σκάλισµα και βοτάνισµα, 
εφαρµόστηκε για την αντιµετώπιση των ζιζανίων. Η λίπανση έγινε κατά τη σπορά µε 10, 
5, 5 µονάδες ανά στρέµµα Ν, Ρ, Κ, αντίστοιχα. Έγινε χρήση φυτορρυθµιστικής ουσίας 
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(mepiquat chloride 5% SL) όταν τα φυτά είχαν ύψος 0,6 m (50 g/στρ.) και 0,9 m (150 
g/στρ.). Ο πειραµατικός αρδεύτηκε µε καταιωνισµό µέχρι τα µέσα Αυγούστου. Όταν είχαν 
ανοίξει το 40% των καρυδιών εφαρµόστηκε αποφυλλωτικό (Miraculan 50% w/w, 35 
g/στρ) σε συνδυασµό µε ζιζανιοκτόνο (Diuron 80% w/w, δόση 4g/στρ.), ενώ όταν είχαν 
ανοίξει 60-70% των καρυδιών εφαρµόστηκε ωριµαντικό (Ethephon 48% w/v, 350g/στρ.). 
Παρατηρήσεις πάρθηκαν από 8 µη γειτνιάζοντα τεµάχια σε κάθε µια από την 1η, 3η και 
5η οµάδα. Σε 20 φυτά από κάθε τεµάχιο µετρήθηκαν τα γνωρίσµατα: απόδοση σε 
σύσπορο βαµβάκι, αριθµός βραχιόνων, αριθµός γονάτων, αριθµός καρυδιών και ύψος 
φυτού. Υπολογίστηκαν οι µέσες αποδόσεις ανά πειραµατικό τεµάχιο και οι συντελεστές 
παραλλακτικότητας (CV) για το σύνολο των γνωρισµάτων (πίνακας 1). Για τον 
προσδιορισµό της επίδρασης της οµοιοµορφίας της φυτείας στην απόδοση σε σύσπορο 
βαµβάκι, υπολογίστηκαν οι συντελεστές γραµµικής συσχέτισης µεταξύ των τιµών CV µε 
τις αντίστοιχες αποδόσεις. 
 
Πίνακας 1. Μέση απόδοση σε σύσπορο βαµβάκι (g/φυτό) και τιµές CV των γνωρισµάτων. 

Πειρ. τεµάχιο 
g/φυτό 

CV 
απόδοση αρ. βραχ αρ. γονατ αρ. καρ. ύψος φυτ. 

1 31,2 0,40 0,18 0,17 0,28 0,11 
2 24,15 0,54 0,21 0,14 0,33 0,12 
3 25,5 0,55 0,21 0,16 0,39 0,12 
4 21,55 0,62 0,23 0,15 0,43 0,10 
5 21,95 0,38 0,18 0,12 0,30 0,08 
6 23,55 0,66 0,18 0,15 0,46 0,12 
7 26,1 0,51 0,25 0,15 0,44 0,10 
8 18,55 0,65 0,22 0,16 0,42 0,13 
9 16,15 0,30 0,27 0,18 0,48 0,13 
10 18,65 0,54 0,21 0,16 0,37 0,07 
11 20,45 0,62 0,23 0,16 0,44 0,15 
12 18,95 0,40 0,24 0,15 0,35 0,13 
13 23,9 0,58 0,28 0,17 0,40 0,09 
14 19,2 0,69 0,24 0,16 0,47 0,12 
15 25,2 0,43 0,26 0,15 0,40 0,15 
16 21,3 0,63 0,22 0,15 0,45 0,15 
17 23,25 0,54 0,21 0,13 0,43 0,08 
18 13,1 0,56 0,35 0,23 0,47 0,16 
19 19,7 0,56 0,18 0,15 0,37 0,10 
20 20,45 0,52 0,28 0,19 0,43 0,12 
21 17,6 0,49 0,26 0,17 0,48 0,12 
22 17,8 0,66 0,26 0,18 0,51 0,10 
23 22,25 0,60 0,22 0,15 0,51 0,12 
24 18,35 0,41 0,27 0,19 0,48 0,10 

 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Στον πίνακα 1 δίνονται οι µέσες αποδόσεις σε σύσπορο βαµβάκι ανά πειραµατικό τεµάχιο 
και οι τιµές CV για τα διάφορα γνωρίσµατα. Γενικά παρατηρήθηκε η απόδοση να 
µειώνεται µε αύξηση της ανοµοιοµορφίας στην ανάπτυξη της φυτείας (µεγάλο CV), 
καθώς παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση µεταξύ των δύο παραµέτρων για το σύνολο 
των γνωρισµάτων. Εντούτοις, οι συσχετίσεις δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές για την 
απόδοση ανά φυτό (r=-0,09) και το ύψος φυτού (r=-0,23). Αντίθετα ήταν στατιστικά 
σηµαντικοί για τον αριθµό βραχιόνων (r=-0,55, P<0,001), τον αριθµό γονάτων (r=-0,50, 
P<0,002), και τον αριθµό καρυδιών (r=-0,50, P<0,002). Στην εικόνα 1 απεικονίζεται η 
επίδραση της ανοµοιοµορφίας της φυτείας στην παραγωγικότητα και δίνονται οι 
εξισώσεις που περιγράφουν καλύτερα την αρνητική συσχέτιση µε βάση τον συντελεστή 
προσδιορισµού (R2). Παρόµοια επίδραση αναφέρεται στο καλαµπόκι από τους Tollenaar 
και Wu (1999), Tokatlidis και Koutroubas (2004), Fasoula και Tollenaar (2005).  
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Εικόνα 1. Η παραγωγικότητα σε σύσπορο βαµβάκι µειώνεται µε αύξηση της 
ανοµοιοµορφίας της φυτείας (µεγάλο CV) για τον αριθµό γονάτων (a: y = 52,114x-
0,7823, R2=0,30), τον αριθµό βραχιόνων (b: y = 409,32e-2,697x, R2=0,36) και τον 
αριθµό καρυδιών (c: y = 133,1x-0,5596, R2=0,24) 
 
Τα αποτελέσµατα αυτά καταδεικνύουν πόσο σηµαντικό είναι οι παραγωγοί να λαµβάνουν 
µέτρα ώστε να επιτυγχάνουν τη µέγιστη δυνατή οµοιοµορφία στην ανάπτυξη της φυτείας, 
ώστε να επιτύχουν τη µέγιστη παραγωγικότητα σε σύσπορο βαµβάκι. Από τα δεδοµένα 
συµπεραίνεται ότι ακόµη και σε θεωρητικά οµοιογενείς ποικιλίες παρατηρείται 
ανοµοιοµορφία ανάπτυξης της φυτείας, όπου το µέγεθος της ανοµοιοµορφίας 
αντικατοπτρίζει την επίδραση του περιβάλλοντος. Έτσι όσο µεγαλύτερη είναι η επίδραση 
του περιβάλλοντος τόσο µεγαλύτερες φαίνεται να είναι και οι επίκτητες διαφορές µεταξύ 
των φυτών. Από την άλλη όσο αυξάνεται η ανοµοιοµορφία στη φυτεία τόσο µειώνεται η 
παραγωγικότητά της σε σύσπορο βαµβάκι. Κατά συνέπεια απαιτούνται µέτρα στη 
γεωργική πράξη ώστε να ελαχιστοποιείται η ανοµοιοµορφία στην ανάπτυξη της φυτείας. 
Τέτοια µέτρα µπορεί να αφορούν την επιλογή ποικιλίας µε γενετικό υπόβαθρο που 
εξασφαλίζει τη µικρότερη δυνατή επίδραση από το περιβάλλον (ποικιλίες µε 
οµοιόσταση), τη χρήση σπόρου µε οµοιόµορφο µέγεθος και καλή φυτρωτική ικανότητα, 
την επιλογή γόνιµου και οµοιογενούς χωραφιού, την επιµέλεια κατεργασίας και 
προετοιµασίας της σποροκλίνης ώστε να επιτευχθεί οµοιόµορφο βάθος σποράς και 
οµοιόµορφο φύτρωµα, αλλά και την οµοιόµορφη εφαρµογή των καλλιεργητικών 
φροντίδων αναφορικά µε τη φυτοπροστασία, τη λίπανση και την άρδευση. 
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THE EFFECT OF STAND UNIFORMITY ON PRODUCTIVITY IN C OTTON 

 
K.Tzantarmas, C.Gaidatzi, A. Kargiotidou, I.Tokatli dis 

 
Dept. of Agricultural Development, Democritus University of Thrace, 68200 Orestiada, Greece 

 
 
Summary 
Eighty five experimental plots of cotton were established in Orestiada, Greece, during the 
growing season of 2007, involving the hybrid Europa, aiming to investigate the effect of 
stand uniformity on productivity in cotton. Five traits were measured in 20 plants of each 
plot: seed-cotton yield, number of main branches, number of nodes, number of cotton bolls 
and plant height. Mean yields per plot and the coefficients of variation (CV) for all the 
traits were calculated. It was found that CV values were negatively related with the yield, 
and the coefficients of linear correlation were significant for the number of main branches, 
number of nodes and number of cotton bolls (r=-0,55, -0,50 and -0,51 respectively). The 
results demonstrated that, in order to achieve the highest seed-cotton productivity, it is 
essential for the producers to take measures targeting at the most possible stand 
uniformity.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΟΡΓΟΥ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 
Α.Λ. Τσιβελίκας, Ι.Γ. Μυλωνάς, Π. Ράλλη, Ε. Νίνου, Ε. Κόταλη, Κ. Γανίτης,  

Ε. Ψαρρά και Χ. Γκατζελάκη 
 

Τράπεζα Γενετικού Υλικού,  Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας,  
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 570 01 Θέρµη-Θεσσαλονίκη 

 
 
Περίληψη 
Σε µια προσπάθεια διάσωσης και αξιοποίησης των εγχώριων φυτικών γενετικών πόρων, 
µελετήθηκε η παραλλακτικότητα ως προς τα µορφολογικά χαρακτηριστικά 22 τοπικών 
ποικιλιών σόργου (Sorghum bicolor (L.) Moench). Συνολικά µελετήθηκαν 18 διαφορετικά 
µορφολογικά χαρακτηριστικά από τα πρώτα βλαστικά στάδια ανάπτυξης των φυτών µέχρι 
και το στάδιο της συγκοµιδής του ώριµου σπόρου. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε την 
Ανάλυση σε Οµάδες, και την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες. Από την ανάλυση των 
δεδοµένων προέκυψαν δύο κύριες οµάδες ποικιλιών µε βάση την παραγωγική τους 
κατεύθυνση (χορτοδοτικό ή καρποδοτικό σόργο), ενώ µέσα σε κάθε κύρια οµάδα 
επισηµάνθηκαν ορισµένες υπο-οµάδες, που ερµηνεύονται µε βάση τη γεωγραφική 
προέλευση των ποικιλιών. Μεταξύ των χαρακτηριστικών, εκείνα που συνέβαλαν στη 
διάκριση των ποικιλιών ήταν κυρίως αυτά που σχετίζονταν µε τη µορφή της φόβης και 
του σπόρου. Ο συνδυασµός των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από το χαρακτηρισµό 
και την ανάλυση των δεδοµένων, αναµένεται να αποτελέσουν πληροφορίες χρήσιµες 
στους βελτιωτές µε στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση εγχώριων τοπικών ποικιλιών στο 
πλαίσιο µιας ποιοτικής γεωργίας µε δυνατότητα εναλλακτικών παραγωγικών 
κατευθύνσεων, όπως αυτές που προσφέρει η καλλιέργεια του σόργου.     
 
Εισαγωγή 
Το καλλιεργούµενο σόργο (Sorghum bicolor (L.) Moench), έχει ως πιθανότερο κέντρο 
καταγωγής την περιοχή µεταξύ Αιθιοπίας και Σουδάν στη βορειοανατολική ζώνη της 
αφρικανικής ηπείρου (Doggett, 1965). To σόργο είναι ένα C4 σιτηρό, που καλλιεργείται 
κατά παράδοση σε περιοχές µε περιορισµένη δυνατότητα για άρδευση, εξαιτίας της 
ανθεκτικότητας του στην ξηρασία (Rosenow κ.ά., 1983). 
Στον ελλαδικό χώρο η καλλιέργεια του σόργου, µολονότι αρκετά εκτεταµένη στο 
παρελθόν, είναι πλέον πολύ περιορισµένη και ασκείται µόνο σε µικρή κλίµακα σε 
ορισµένες µειονεκτικές περιοχές. Οι ποικιλίες που απαντώνται είναι κυρίως ντόπιες 
αβελτίωτες ποικιλίες µε ιδιαίτερα διακριτά µορφολογικά, αγρονοµικά και φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά, ανάλογα µε τις περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκαν και 
προσαρµόστηκαν. Ορισµένες από αυτές χρησιµοποιούνται για ζωοτροφή µε διάφορους 
χαρακτηριστικούς τύπους και τοπικές ονοµασίες, ενώ κάποιες άλλες χρησιµοποιούνται για 
την παραγωγή ινών και την παραδοσιακή κατασκευή σκούπας. Με στόχο τη διερεύνηση 
της υπάρχουσας παραλλακτικότητας, επιχειρήθηκε ο µορφολογικός χαρακτηρισµός και η 
αξιολόγηση 22 εγχώριων τοπικών ποικιλιών σόργου, αντιπροσωπευτικών ενός µεγάλου 
µέρους της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το φυτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε περιελέµβανε 22 εγχώριες τοπικές ποικιλίες 
σόργου που αποτελούσαν µέρος της Συλλογής Sorghum bicolor της Ελληνικής Τράπεζας 
Γενετικού Υλικού (Πίνακας 1).  
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Πίνακας 1. ∆εδοµένα συλλογής των 22 εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών σόργου που 
χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη.  
Col. No.  Περιοχή 

Συλλογής 
Τοπική Ονοµασία Col. No.  Περιοχή Συλλογής Τοπική 

Ονοµασία 

GRC002/04 Πιερία  ANP-228/07  Πάρος Νταρή 

GRC1022B/04 Ναυπακτία  ANP-251/07  Πάρος  

GRC221/05 Σέρρες  AO-003/07  Άγιο Όρος  

F-164/06 Καστοριά Φουκαλιά KThI-072/07 Ιωάννινα Πιτσέλι 

K-011/06 Κοζάνη Φουκαλιά KD-135/07 Καβάλα  

K-021/06 Κοζάνη Φουκαλιά KD-211/07 Καβάλα  

T-006/06 Καρδίτσα Ασπρίτσα LKK-030/07 Λέρος  

T-064/06 Καρδίτσα Ασπρίτσα MFS-045/07  Μήλος  

T-577/06 Καρδίτσα Ασπρίτσα MFS-064/07  Μήλος  

T-603/06 Καρδίτσα  MFS-129/07  Φολέγανδρος  

ANP-014/07 Αµοργός  ROX-141/07  Ροδόπη  

 
Ο προσδιορισµός των µορφολογικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών έγινε σε δείγµα 10 
ατοµικών φυτών κάθε ποικιλίας µε βάση τον επίσηµο κατάλογο περιγραφής (IΒPGR και 
ICRISAT, 1993). Συνολικά µελετήθηκαν 18 µορφολογικά χαρακτηριστικά, από τα πρώτα 
βλαστικά στάδια ανάπτυξης των φυτών µέχρι και το στάδιο της συγκοµιδής του ώριµου 
σπόρου. Η καταγραφή των δεδοµένων έγινε για τα ποσοτικά χαρακτηριστικά µε βάση τις 
πραγµατικές µετρούµενες τιµές, ενώ για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά χρησιµοποιώντας 
µία µετρική κλίµακα ακέραιων αριθµών από το 1-9. Οι τιµές των ποσοτικών γνωρισµάτων 
µετασχηµατίστηκαν σε ταξινοµήσιµα δεδοµένα και στις µέσες τιµές όλων των µετρήσεων 
εφαρµόστηκε η Z-µετατροπή, ώστε να ικανοποιηθούν οι παραδοχές για ανεξαρτησία και 
κανονική κατανοµή µε µέσο όρο µηδέν. 
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες 
Συνιστώσες και η Ανάλυση σε Οµάδες. Ο αριθµός των Κύριων Συνιστωσών που λήφθηκε 
υπόψη ήταν αυτός που ερµήνευε ποσοστό ≥80% της συνολικής παραλλακτικότητας. Κατά 
την Ανάλυση σε Οµάδες, κατασκευάστηκε δενδρόγραµµα µε τη βοήθεια του αλγορίθµου 
οµαδοποίησης “Ward”. Για την εύρεση του βέλτιστου αριθµού των οµάδων, 
χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο “upper-tail” (α = 0,10). Όλες οι αναλύσεις έγιναν µε χρήση 
του λογισµικού πακέτου JMP (έκδοση 7.0.0).  
 
Αποτελέσµατα και  Συζήτηση 
H ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες έδωσε 8 νέες µεταβλητές, οι οποίες ερµηνεύουν 
αθροιστικά ποσοστό ≥80% της συνολικής παραλλακτικότητας που παρατηρείται µεταξύ 
των εγχώριων ποικιλιών. Μεταξύ των χαρακτηριστικών εκείνα που συνέβαλαν στη 
διάκριση των εγχώριων τοπικών ποικιλιών σόργου ήταν κυρίως αυτά που σχετίζονταν µε 
τη µορφή της φόβης και του σπόρου. Ειδικότερα, από τα πλέον σηµαντικά θεωρήθηκαν το 
χρώµα του σπόρου, η επικάλυψη του σπόρου από τα λέπυρα, καθώς και η συνεκτικότητα, 
το σχήµα και η προεξοχή της φόβης (Εικόνα 1).  
Η Ανάλυση σε Οµάδες κατέταξε τις 22 τοπικές ποικιλίες σόργου σε δύο σηµαντικά 
διαφορετικές οµάδες, όπως προέκυψε µε την εφαρµογή του κριτηρίου “upper-tail” για α = 
0,10 (Σχήµα 1). Η αρχική διάκριση των ποικιλιών έγινε, όπως προκύπτει από την ανάλυση 
των µορφολογικών δεδοµένων µε βάση τον τύπο της ποικιλίας (χορτοδοτικό ή 
καρποδοτικό σόργο). Ωστόσο, µέσα σε κάθε οµάδα επισηµάνθηκαν ορισµένες υπο-
οµάδες, οι οποίες διακρίθηκαν κυρίως µε βάση τη γεωγραφική προέλευση των ποικιλιών. 
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Εικόνα 1. Παραλλακτικότητα
εγχώριων τοπικών ποικιλιών
χορτοδοτικού σόργου,  γ: λεπτοµέρεια
φόβη καρποδοτικού σόργου
χορτοδορικού σόργου.  
 
Η αξιοποίηση από τους βελτιωτές
Γενετικού Υλικού είναι πολύ
προβληµατισµό (Brown κ.ά
κυριότερους λόγους για την
έλλειψη πληροφοριών πάνω
διαχείριση του φυτικού 
αναπολλαπλασιασµού, χαρακτηρισµού
την επικείµενη χρησιµοποίηση
Με την προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε
ποικιλιών σόργου χαρακτηρίστηκε
χαρακτηριστικά. Ειδικότερα
µεταξύ των εγχώριων τοπικών
τα µορφολογικά χαρακτηριστικά
στις δύο κύριες οµάδες να
παραγωγική τους κατεύθυνση
παρατηρήθηκε στενή σύνδεση
ποικιλίες µε κοινό τόπο καταγωγής
και κατατάχθηκαν σε µικρότερου
οµάδων.  
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Παραλλακτικότητα στη µορφή του σπόρου και στο σχήµα
ποικιλιών σόργου. α: σπόροι καρποδοτικού σόργου
γ: λεπτοµέρεια χαρακτήρων σπόρου, δ: συµπαγής
γου, ε: φόβη τύπου ηµί-σκούπας και στ: φόβη

τους βελτιωτές των τοπικών ποικιλιών που διατηρούνται
είναι πολύ περιορισµένη, γεγονός που δηµιουργεί έντονη

κ.ά., 1989). Σύµφωνα µε τον Marshall (1989), 
για την περιορισµένη αξιοποίηση των φυτογενετικών
πάνω στο συγκεκριµένο φυτικό γενετικό υλικό
ικού γενετικού υλικού περιλαµβάνει διαδικασίες
χαρακτηρισµού, αξιολόγησης και διατήρησης µε

χρησιµοποίηση του.  
που χρησιµοποιήθηκε, ένα µεγάλο µέρος των εγχώριων

χαρακτηρίστηκε και αξιολογήθηκε ως προς τα κυριότερα
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε υψηλή φαινοτυπική παραλλακτικότητας

τοπικών ποικιλιών σόργου που αξιολογήθηκαν, ιδιαίτερα
ιστικά της φόβης και του σπόρου µε τη διάκριση

οµάδες να οφείλεται στο βοτανικό τους τύπο και κατ
κατεύθυνση (χορτοδοτκές – καρποδοτικές ποικιλίες
σύνδεση των ποικιλιών µε τη γεωγραφική τους προέλευση

τόπο καταγωγής εκδήλωσαν διακριτά µορφολογικά
µικρότερου µεγέθους υπό-οµάδες εντός των ευρύτερων
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σχήµα της φόβης των 
καρποδοτικού σόργου, β: σπόροι 

συµπαγής και ελλειπτική 
φόβη τύπου σκούπας 

διατηρούνται στις Τράπεζες 
δηµιουργεί έντονη ανησυχία και 

 Marshall (1989), ένας από τους 
φυτογενετικών πόρων είναι η 

υλικό. Ωστόσο, η ορθή 
διαδικασίες συλλογής, 

διατήρησης µε απώτερο σκοπό 

των εγχώριων τοπικών 
κυριότερα µορφολογικά 

φαινοτυπική παραλλακτικότητας 
αξιολογήθηκαν, ιδιαίτερα ως προς 

διάκριση των ποικιλιών 
και κατ’ επέκταση στην 
ποικιλίες). Επιπλέον, 

τους προέλευση, καθώς 
µορφολογικά χαρακτηριστικά 

των ευρύτερων κύριων 
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Μία συνοπτική ερµηνεία των
Οµάδα Α: Αποτελεί την πολυπληθέστερη
του χορτοδοτικού σόργου, γνωστές
οµάδας αυτής χαρακτηρίζονται
Εντός της ευρύτερης οµάδας
γεωγραφική τους προέλευση
Φολέγανδρο (κωδικός MFS), 
(κωδικός KD), αποτέλεσαν ξεχωριστές
Οµάδα Β: Στην οµάδα αυτή
Χαρακτηριστικό των ποικιλιών
στέλεχος και το λευκό χρώµα
Ο συνδυασµός των αποτελεσµάτων
διάκρισης των τοπικών ποικιλιών
µορφολογικών χαρακτηριστικών
στους βελτιωτές µε στόχο την
πλαίσιο µιας ποιοτικής 
κατευθύνσεων, όπως αυτές που
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ερµηνεία των οµάδων που προέκυψαν έχει ως ακολούθως
την πολυπληθέστερη οµάδα στην οποία κατατάσσονται

σόργου, γνωστές µε την ευρύτερη ονοµασία «σκούπα
χαρακτηρίζονται από χαλαρή φόβη και σπόρο κίτρινου-καφέ

οµάδας διαπιστώθηκε συσχέτιση ορισµένων 
προέλευση. Έτσι, οι ποικιλίες από τα όµορα νησιά

 MFS), όπως και οι ποικιλίες από την περιοχή
αποτέλεσαν ξεχωριστές υπο-οµάδες στο δενδρόγραµµα. 
οµάδα αυτή κατατάσσονται οι ποικιλίες του καρποδοτικού

ποικιλιών αυτών είναι η συµπαγής ταξιανθία µε
χρώµα σπόρου, ο οποίος φέρει χαλαρά προσαρτηµένα
αποτελεσµάτων που προέκυψαν από το χαρακτηρισµό

τοπικών ποικιλιών σόργου και της επισήµανσης 
κτηριστικών τους, αναµένεται να αποτελέσουν πληροφορίες
στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση εγχώριων τοπικών

ποιοτικής γεωργίας µε δυνατότητα εναλλακτικών
αυτές που προσφέρει η καλλιέργεια του σόργου.    
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Σχήµα 1. ∆ενδρόγραµµα
οµαδοποίησης των
τοπικών ποικιλιών
βάση τη διάκριση
προέκυψε από τη
µορφολογικών 
χαρακτηριστικών (
‘WARD’, α = 0,10). 
µε ίδια 
κατατάσσονται στην
και µε ίδιο σύµβολο
υπο-οµάδα εντός
οµάδας. 
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ακολούθως: 
κατατάσσονται οι ποικιλίες 
σκούπα». Οι ποικιλίες της 

καφέ χρωµατισµού. 
ορισµένων ποικιλιών µε τη 
όµορα νησιά Μήλο και 
περιοχή της Καβάλας 

 
καρποδοτικού σόργου. 

ταξιανθία µε το καλαµοειδές 
προσαρτηµένα άγανα. 
χαρακτηρισµό µέσω της 

επισήµανσης των κυριότερων 
πληροφορίες χρήσιµες 
τοπικών ποικιλιών στο 

εναλλακτικών παραγωγικών 
σόργου.     
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Summary 
Aiming at the exploitation and evaluation of indigenous genetic material the 
morphological variability of 22 Greek sorghum landraces was assessed. On total 18 
morphological characteristics were analyzed using Cluster Analysis and Principal 
Components Analysis. As for the first process, a clustering procedure using Ward’s 
clustering method was applied, and a dendrogram classifying the landraces into two main 
clusters according to the botanical type was obtained. What is more, some sub-clusters of 
landraces into the main clusters were specified according to their geographical origin. 
Principal Component Analysis resulted into the discrimination of the most important 
characteristics for the characterization of sorghum indigenous landraces, such as traits 
which related with patterns of inflorescence and seed.     
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Περίληψη 
Η ανάπτυξη της γονιδιωµατικής σε συνδυασµό µε τη διαθεσιµότητα πληθώρας µοριακών 
γενετικών δεικτών εντυπώνουν πλέον το ίχνος τους πάνω στην εξέλιξη της γενετικής και 
βελτιωτικής επιστήµης.  Ωστόσο, η εποχή της ταχείας επιστηµονικής προόδου είναι 
συγχρόνως και εποχή µιας άνευ προηγουµένου – τουλάχιστον για τα τελευταία 12000 
χρόνια – καταστροφής των φυσικών οικοσυστηµάτων, απεµπόλησης των αρχών της 
αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης σε ανθρωπογενώς διαχειριζόµενα οικοσυστήµατα 
και σηµαντικής απώλειας γενετικών πόρων, έτσι ώστε η βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα η 
γενετική κληρονοµιά του πλανήτη να βρίσκονται σε κίνδυνο.  Η προστασία και διατήρηση 
των γενετικών πόρων τόσο εντός, όσο και εκτός σταθµού, γίνεται πλέον ένα αρκετά 
περίπλοκο εγχείρηµα.  Καλείται να αποτελέσει αντιστάθµισµα στις διαφαινόµενες 
απώλειες γενετικού υλικού εξ αιτίας της καταστροφής των οικοσυστηµάτων και της 
επίδρασης της κλιµατική µεταβολής, ενώ παράλληλα καλείται να διασφαλίσει την ύπαρξη 
γονιδίων και γονιδιακών συνδυασµών που είναι απαραίτητοι τόσο για τη διαιώνιση των 
ειδών, όσο και για την ανάπτυξη και εξέλιξη της γενετικής βελτίωσης.  Η συµβολή των 
µοριακών γενετικών δεικτών στην αντιµετώπιση της απώλειας των φυτογενετικών πόρων 
είναι αδήριτη.  Στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται είκοσι λόγοι για τους οποίους 
επιβάλλεται η χρήση των µοριακών γενετικών δεικτών στις εργασίες προστασίας και 
διατήρησης των φυτογενετικών πόρων.  Αναπτύσσονται επίσης δέκα τρόποι µε τους 
οποίους µοριακοί γενετικοί δείκτες του πυρηνικού, του χλωροπλαστικού και του 
µιτοχονδριακού γονιδιώµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.  Από την 
αξιολόγηση των µοριακών προσεγγίσεων σε σχέση µε άλλες κλασσικές προσεγγίσεις για 
την προστασία των φυτογενετικών πόρων τεκµαίρεται ότι αν και η εφαρµογή των 
µοριακών γενετικών δεικτών δεν πρόκειται να αντικαταστήσει άλλες προσεγγίσεις, η 
συνεργιστική δράση που δηµιουργείται είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση των 
σύγχρονων σύνθετων προβληµάτων προστασίας των φυτογενετικών πόρων.  
 
Εισαγωγή 
Η ανάπτυξη της γονιδιωµατικής σε συνδυασµό µε τη διαθεσιµότητα πληθώρας µοριακών 
γενετικών δεικτών εντυπώνουν πλέον το ίχνος τους πάνω στην εξέλιξη της γενετικής και 
βελτιωτικής επιστήµης.  Σήµερα τεχνικές κυρίως µοριακής γενετικής ανάλυσης παρέχουν 
υψηλής πληροφοριακής αξίας γενετικούς δείκτες (SNPs, SSRs, SCARs, S-SAPs, SRAPs, 
ESTs, STSs, CAPs, RAPDs, RFLPs, AFLPs, ISSRs κ.α.) και εξασφαλίζουν εκτεταµένη 
και τυχαιοποιηµένη δειγµατοληψία του γονιδιώµατος (Aravanopoulos 2003).  Η 
λειτουργικότητα των µοριακών δεικτών πολλαπλασιάζεται εξαιτίας της βελτιστοποίησης 
των µοριακών τεχνικών εκχύλισης και αποµόνωσης DNA τα τελευταία χρόνια, µε 
αποτέλεσµα DNA υψηλής καθαρότητας και σε ικανοποιητικές ποσότητες να λαµβάνεται 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.  Την τελευταία δεκαετία νέοι δείκτες που προσφέρει η 
απευθείας αλληλούχιση του DNA, όπως οι απλοί νουκλεοτιδικοί πολυµορφισµοί (SNPs) 
καταλαµβάνουν ένα όλο και µεγαλύτερο µέρος της σχετικής έγκριτης διεθνούς 
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βιβλιογραφίας (Schlotterer 2004).  Οι µικροδιατάκτες στους οποίους µικρά τµήµατα 
αλύσων DNA είναι δυνατό να δεσµευτούν και να ανιχνευθούν, σε συνδυασµό µε τους 
δείκτες ESTs (περιοχές του γονιδιώµατος που εκφράζονται κάτω από συγκεκριµένες 
συνθήκες) δίνουν τη δυνατότητα της συσχέτισης της δραστηριότητας συγκεκριµένων 
γονιδίων µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες.  H ισχύς της γονιδιωµατικής επιστήµης και 
ιδιαίτερα των αλµατωδών τεχνικών εξελίξεων που βιώνουµε σχετικά µε την ανάλυση 
γονιδιωµάτων, µεταβάλει συν τω χρόνω την προσέγγιση των επιστηµονικών 
προβληµάτων της γενετικής µε τη χρήση γενετικών δεικτών.  Από την εποχή της 
γονιδιακής αποτύπωσης (γενοτύπισης) µεταβαίνουµε στην εποχή της γονιδιωµατικής 
αποτύπωσης.   
Ωστόσο, η εποχή της ταχείας επιστηµονικής προόδου είναι συγχρόνως και εποχή µιας 
άνευ προηγουµένου – τουλάχιστον για τα τελευταία 12000 χρόνια – καταστροφής των 
φυσικών οικοσυστηµάτων, απεµπόλησης των αρχών της αειφορίας και της βιώσιµης 
ανάπτυξης σε ανθρωπογενώς διαχειριζόµενα οικοσυστήµατα και σηµαντικής απώλειας 
γενετικών πόρων, έτσι ώστε η βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα η γενετική κληρονοµιά του 
πλανήτη να βρίσκονται σε κίνδυνο (Bariteau κ.α. 2003, IPCC 2007).  Αν και η γνώση µας 
για την εξάπλωση, βιολογία και τις απειλές που αντιµετωπίζουν πολλά είδη, ιδίως 
τροπικά, είναι µάλλον ασαφής, οι πλέον αξιόπιστες εκτιµήσεις σήµερα αναφέρουν ως 
απειλούµενα µε κίνδυνο εξαφάνισης περίπου 8000 είδη, ή το 10% των καταγεγραµµένων 
ειδών του πλανήτη.  Η προστασία και διατήρηση των γενετικών πόρων τόσο εντός όσο 
και εκτός σταθµού, γίνεται πλέον ένα αρκετά περίπλοκο εγχείρηµα.  Καλείται να 
αποτελέσει αντιστάθµισµα στις διαφαινόµενες απώλειες γενετικού υλικού εξ αιτίας της 
καταστροφής των οικοσυστηµάτων, στην αβεβαιότητα που δηµιουργεί η κλιµατική 
µεταβολή, ενώ παράλληλα καλείται να διασφαλίσει την ύπαρξη γονιδίων και γονιδιακών 
συνδυασµών που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη και εξέλιξη της γενετικής 
βελτίωσης.   
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται είκοσι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η χρήση 
των µοριακών γενετικών δεικτών στις εργασίες προστασίας και διατήρησης των 
γενετικών πόρων.  Παρουσιάζονται επίσης δέκα τρόποι µε τους οποίους µοριακοί 
γενετικοί δείκτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό αυτό.   
Είκοσι Λόγοι 
Ι.  Καθορισµός του ∆ραστικού Μεγέθους Πληθυσµού. 
Ως µέγεθος πληθυσµού θεωρείται συνήθως ο συνολικός αριθµός των ατόµων σε µια 
προσδιορισµένη γεωγραφικά περιοχή, ωστόσο κατά την εξελικτική θεώρηση και κατ’ 
επέκταση τη θεώρηση της προστασίας γενετικών πόρων, µόνο τα άτοµα που θα 
αναπαραχθούν έχουν σηµασία.  Το µέγεθος αυτό ονοµάζεται «δραστικό µέγεθος 
πληθυσµού» (Ne) και ορίζεται ως ο αριθµός των ατόµων ενός πληθυσµού που 
συνεισφέρουν γονίδια στους απογόνους της επόµενης γενιάς µέσω διασταυρώσεων 
(Wright 1931).  Ουσιαστικά το δραστικό µέγεθος πληθυσµού καθορίζει πόση από τη 
διαθέσιµη γενετική ποικιλότητα θα διατηρηθεί σε βάθος χρόνου.  Το δραστικό µέγεθος 
πληθυσµού αποτελεί τη σηµαντικότερη ίσως παράµετρο για την προστασία των γενετικών 
πόρων στο επίπεδο του πληθυσµού.  Γενικά µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η γενετική 
ποικιλότητα λειτουργεί πρακτικά µε ουδέτερο τρόπο όταν ο συντελεστής επιλογής "s" 
(είτε εξαιτίας του επιλεκτικού µειονεκτήµατος ενός θανατηφόρου αλληλοµόρφου, είτε 
λόγω του επιλεκτικού πλεονεκτήµατος ενός προσαρµοστικού αλληλοµόρφου), είναι 
s<1/(2Ne) (Kimura 1983).  Εποµένως όταν το δραστικό µέγεθος πληθυσµού είναι χαµηλό 
(π.χ. Ν=50) τότε η γενετική εκτροπή παίζει πολύ σηµαντικότερο ρόλο από την επιλογή για 
την εξελικτική πορεία του πληθυσµού, µε προφανέστατη σηµασία για την προστασία των 
γενετικών πόρων (Falconer και Mackay 1996).  Καθώς το δραστικό µέγεθος πληθυσµού 
µπορεί να είναι µικρότερο κατά τάξη µεγέθους από τον αριθµό των ατόµων του 
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πληθυσµού (Lynch και Lande 1998), γίνεται αντιληπτή η σηµασία της παραµέτρου αυτής 
στη διαµόρφωση προγραµµάτων προστασίας γενετικών πόρων.  Η ύπαρξη σήµερα ενός 
µεγάλου αριθµού µοριακών γενετικών δεικτών που παρέχουν τη δυνατότητα ανίχνευσης 
πολλών γονιδιακών θέσεων και αλληλοµόρφων ανά γονιδιακή θέση, οδηγούν σε 
εξαιρετικά καλές εκτιµήσεις της παραµέτρου Ne και εποµένως σε ασφαλέστερες επιλογές 
σε σχέση µε την in-situ προστασία φυσικών πληθυσµών (ιδιαίτερα µικρών, 
αποµονωµένων και οριακών πληθυσµών, πληθυσµών σπάνιων ή/και επαπειλούµενων 
ειδών), στην επιλογή και εγκατάσταση «γενετικών διαδρόµων» (genetic corridors) κ.α.   
ΙΙ.  Εκτίµηση Προσαρµοστικής Ποικιλότητας 
Οι γενοτυπικές µεταβολές ως υποκείµενο της προσαρµοστικής εξέλιξης των φαινοτύπων 
και η σύνδεση των µοριακών πολυµορφισµών µε οικολογικές και εξελικτικές επιδράσεις 
αποτελούν δύο από τις κυριότερες προκλήσεις της βιολογίας που δεν έχουν ακόµη 
αναλυθεί σε βάθος.  Η διερεύνηση της συσχέτισης µεταξύ γενετικών δεικτών και 
προσαρµοστικών γνωρισµάτων ή αρµοστικότητας αν και περίπλοκη, έχει επιδείξει θετικά 
αποτελέσµατα (Aravanopoulos και Zsuffa 1998).  Γενικά, υψηλή ποικιλότητα σε 
ουδέτερους δείκτες είναι πολύ πιθανό να συνδέεται µε σηµαντικό δυναµικό 
προσαρµοστικής ποικιλότητας (Hedrick 2004).  Το κλασσικό κριτήριο ποσοτικοποίησης 
της γενετικής ποικιλότητας, η αναµενόµενη ετεροζυγωτία (Hexp) που αντικατοπτρίζει το 
αναµενόµενο ποσοστό ετεροζύγωτων ατόµων εάν ο υποκείµενος πληθυσµός βρίσκεται σε 
ισορροπία Hardy-Weinberg, έχει άµεση συσχέτιση µε το µέγεθος της αθροιστικής 
γενετικής παραλλακτικότητας ποσοτικών γνωρισµάτων (Falconer και Mackay 1996).  
Επίσης, η επιλογή ως προς ένα γνώρισµα προσαρµογής οδηγεί σε διαδικασίες που 
επηρεάζουν τις συχνότητες αλληλοµόρφων γειτονικών ουδέτερων δεικτών σε µια πιο 
εκτεταµένη γονιδιωµατική περιοχή.  Σήµερα, η ύπαρξη - πλέον των δοµικών - και 
λειτουργικών γενετικών δεικτών, που µπορεί να είναι π.χ. πολυµορφισµοί απλών 
νουκλεοτιδίων (SNP), ή πολλαπλασιασµένοι πολυµορφισµοί εξειδικευµένων 
αλληλουχιών (S-SAP) ενισχύει σηµαντικά τις δυνατότητες ανίχνευσης προσαρµοστικής 
ποικιλότητας.  Πολυµορφισµοί σε γονίδια που έχουν ως αποτέλεσµα λειτουργικές 
διαφοροποιήσεις στην έκφραση, πολυµορφισµοί ευρισκόµενοι σε ανισορροπία σύνδεσης 
µε λειτουργικά γονίδια, δείκτες DNA προερχόµενοι από µοτίβα αλληλουχιών που 
επιδρούν στη φαινοτυπική παραλλακτικότητα, οδηγούν στην πληρέστερη κατανόηση της 
υπάροχουσας γενετικής βάσης φυσικών ή τεχνητών πληθυσµών.  Με τον τρόπο αυτό 
συνεισφέρουν τα µάλλα στην επιλογή πληθυσµών για in situ προστασία και στην ίδρυση 
ex situ φυτειών, για την προστασία προσαρµοστικών πολυµορφισµών και έντονα 
διαφοροποιηµένων πληθυσµών. 
IΙΙ.  Εκτίµηση Γενετικής Βάσης Τραπεζών Γενετικού Υλικού 
Οι υπάρχουσες τράπεζες γενετικού υλικού υφίστανται ως επί το πλείστον ως ex situ 
φυτείες.  Επίσης έχουν τη µορφή συλλογών σπόρων, γύρης, υλικού σε κάποια µορφή 
ιστοκαλλιέργειας κ.α. Οι τρόποι επιλογής του υλικού συµµετοχής σε τράπεζα γενετικού 
υλικού σπάνια περιλάµβαναν εκτίµηση της γενετικής ποικιλότητας αυτού κατά τη 
δηµιουργία της τράπεζας.  ∆εν είναι γενικά γνωστό πόση γενετική ποικιλότητα υφίσταται 
στις υπάρχουσες τράπεζες γενετικού υλικού και στις περιπτώσεις που έχουν εκτεθεί σε 
ανάλυση µε κάποιο γενετικό δείκτη δεν είναι γνωστό πόση από τη συνολική ποικιλότητα 
δεν έχει ανιχνευθεί ακόµα.  Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της πλειάδας των 
διαθέσιµων σήµερα δοµικών και λειτουργικών γενετικών δεικτών είναι η δυνατότητα που 
µας προσφέρουν να επισκεφθούµε ξανά τις υπάρχουσες τράπεζες γενετικού υλικού και να 
προσδιορίσουµε τη έκταση και τη δοµή της γενετικής βάσης που διαθέτουν.  Παράµετροι 
που εκτιµώνται µε µοριακούς γενετικούς δείκτες και αφορούν τη δοµική γενετική 
ποικιλότητα, όπως το ποσοστό πολυµορφικών γονιδιακών θέσεων (P), ο αριθµός των 
αλληλοµόρφων ανά γονιδιακή θέση (Na), ο αριθµός µοναδικών (private) αλληλοµόρφων 
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(Npa), η αναµενόµενη (Hexp) και η παρατηρηθείσα ετεροζυγωτία (Hobs), ο δείκτης 
ποικιλοµορφίας Shannon (I) κ.α., καθώς και τη λειτουργική γενετική ποικιλότητα, όπως η 
χρονική και χωρική ποσοτικοποίηση έκφρασης γονιδίων, η ποικιλότητα σε συνώνυµες  
έναντι µη συνώνυµων µεταβολών σε δείκτες SNPs κ.α., προσφέρουν µια νέα οπτική στην 
αξιολόγηση των υφιστάµενων τραπεζών γενετικού υλικού. 
IV. Ελαχιστοποίηση Κοινής Καταγωγής 
Η κοινή καταγωγή "f" (coancestry, Malécot 1948) µπορεί να θεωρηθεί ως το αντίθετο της 
γενετικής ποικιλότητας και ορίζεται γενικά ως η πιθανότητα δύο αλληλόµορφα 
διαφορετικών ατόµων να είναι ταυτόσηµα εκ κληρονοµικότητας (identical by descent).  
Οι µοριακοί γενετικοί δείκτες περιέχουν σήµερα τη δυνατότητα εξαιρετικά αξιόπιστης 
µέτρησης της κοινής καταγωγής.  H ελαχιστοποίηση της κοινής καταγωγής είναι 
σηµαντικότατη παράµετρος στην επιλογή γενετικού υλικού για ex situ προστασία.  Καθώς 
η κοινή καταγωγή αναφέρεται στο πόση γενετική συσχέτιση υφίσταται σε µια οµάδα 
ατόµων, η ελαχιστοποίηση της κοινής καταγωγής οδηγεί στην ελαχιστοποίηση του 
συντελεστή οµοµειξίας "F" και εποµένως στη µεγιστοποίηση του δραστικού µεγέθους 
πληθυσµού "Ne" (Fernandez κ.α. 2005).  Η σηµασία του δραστικού µεγέθους πληθυσµού 
παρουσιάστηκε παραπάνω (σηµείο Ι). 
V. Επιλογή Ειδών για Προστασία Γενετικών Πόρων 
Η ιεράρχηση και επιλογή ειδών για προστασία γενετικών πόρων είναι µια επίπονη και 
δυσχερής διαδικασία, καθώς τα κριτήρια είναι πολλά, εν δυνάµει αντικρουόµενα, 
(επαπειλούµενα, σπάνια, ενδηµικά, οικολογικής σηµασίας, οικονοµικής σηµασίας κ.α.), 
ενώ υπάρχουν και βιοηθικές προεκτάσεις στο ζήτηµα αυτό.  Η χρήση των µοριακών 
γενετικών δεικτών µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη εκτίµηση της κατάστασης των 
πληθυσµών ενός είδους και µε τον τρόπο αυτό να διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων 
σχετικών µε την ιεράρχηση που θα έχει ένα είδος, ή ένας πληθυσµός εντός είδους, στο 
θέµα της προστασίας.  Η γενετική πληροφορία εδραζόµενη στην εκτίµηση γενετικών 
παραµέτρων, (όπως π.χ. οι αναφερόµενες στο σηµείο ΙΙΙ) και σε δοκιµές που αφορούν την 
κατάσταση του πληθυσµού (έλεγχος ισορροπίας Hardy-Weinberg, ανισορροπίας 
σύνδεσης, ουδέτερης µοριακής εξέλιξης), µε βάση πολλαπλές γονιδιακές θέσεις και 
πολλαπλά αλληλόµορφα, συνεισφέρει στην εκτίµηση της διασφάλισης ή µη του 
εξελικτικού δυναµικού των πληθυσµών, εποµένως και στην εκτίµηση της ανάγκης για 
προστασία του πληθυσµού ή του είδους. 
VΙ.  Αξιολόγηση των Μονάδων Εξελικτικής και Λειτουργικής Σηµαντικότητας (ESU, 
FSU) 
Ως µονάδες εξελικτικής σηµαντικότητας (evolutionarily significant units, ESUs) 
θεωρούνται πληθυσµοί γεωγραφικά οριοθετηµένοι που παρουσιάζουν αναπαραγωγική 
αποµόνωση από άλλους πληθυσµούς και εµφανίζουν µοναδική ή διαφορίζουσα 
προσαρµοστική παραλλακτικότητα (Crandall κ.α. 2000).  Χαρακτηρίζονται από 
αναπαραγωγική και ιστορική αποµόνωση (γενετική αποµόνωση), ή διαφορετικότητα στην 
προσαρµογή (λειτουργική γονιδιακή ποικιλότητα).  Η ανίχνευση της τελευταίας οδήγησε 
τους Tienderen κ.α. (2002) στην θεώρηση των µονάδων λειτουργικής σηµαντικότητας 
(functionally significant units, FSUs).  Καθώς το δυναµικό εξελικτικής επιτυχίας ενός 
είδους µεγιστοποιείται µέσω της προστασίας της προσαρµοστικής παραλλακτικότητας, 
διατηρώντας τη µέγιστη ποικιλότητα λειτουργικά διαφοροποιούµενων αντιγράφων 
γονιδίων σε όλη τη γεωγραφική εξάπλωση αυτού, ο καθορισµός και ιδιαίτερα η 
αξιολόγηση των ESUs/FSUs, (εφικτά σήµερα µε τη χρήση κυρίως µοριακών δεικτών 
SNPs και S-SAPs), αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στην επιλογή πληθυσµών για προστασία 
γενετικών πόρων. 
VΙΙ.  Γενετική Ταυτοποίηση και Γονιδιακή Αποτύπωση 
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Η ταυτοποίηση του γενετικού υλικού που ορίζεται ως η αδιαµφισβήτητη αναγνώριση του 
γενετικού υλικού που χρησιµοποιεί ο βελτιωτής, ή ο παραγωγός, αποτελεί σήµερα 
απαραίτητη διαδικασία στην ex situ προστασία και ιδιαίτερα στις τράπεζες γενετικού 
υλικού.  Η ταυτοποίηση µε βάση κλασσικές µεθοδολογίες εδράζεται στην καταγραφή των 
λεγόµενων γνωρισµάτων περιγραφής (descriptors).  Η διαδικασία παρουσιάζει εγγενή 
µειονεκτήµατα καθώς πολλά γνωρίσµατα περιγραφής: (α) παρουσιάζουν µεγάλο εύρος 
τιµών και σηµαντική παραλλακτικότητα, ή καταγράφονται µόνο κατά την ώριµη ηλικία, 
(β) αδυνατούν να ταυτοποιήσουν νέους κλώνους και ποικιλίες που παρουσιάζουν 
συγγένεια στη γενεαλογία τους, (γ) παρουσιάζουν συγκλίνουσες τιµές σε υβρίδια, µε 
αποτέλεσµα την αδυναµία ταυτοποίησης, (δ) ως πολυγονιδιακά µορφολογικά γνωρίσµατα 
επηρεάζονται σηµαντικά από αλληλεπιδράσεις γενοτύπου-περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα 
τη δυσχέρεια ή αδυναµία ταυτοποίησης ευρέως διαδεδοµένων κλώνων (Aravanopoulos 
2003).  Η µοριακή ταυτοποίηση, ή ταυτοποίηση µε χρήση αποτυπωµάτων DNA 
(molecular identification, DNA fingerprinting) πλεονεκτεί καθώς βασίζεται σε µεγάλο 
αριθµό γενετικών δεικτών (ο γενετικός δείκτης είναι εξ’ ορισµού αποκλειστικά ποιοτικό 
γνώρισµα µε πλήρη διαπερατότητα), µε πολλαπλά αλληλόµορφα, έτσι ώστε η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση µε ισχυρή στατιστική σηµαντικότητα ακόµη και 
εκατοµµυρίων ατόµων να είναι εφικτή.  Το µέλλον της ταυτοποίησης του γενετικού 
υλικού βρίσκεται στην ανάπτυξη της γονιδιακής αποτύπωσης.  Η χρήση π.χ. 
πολυµορφισµών SNP λειτουργικών γονιδίων σχετιζόµενων µε προσαρµοστικά 
γνωρίσµατα σε τράπεζες γονιδίων και η επέκταση της χρήσης στους υποκείµενους 
πληθυσµούς θα οδηγήσει στην ουσιαστική συγχώνευση των προς το παρόν ανεξάρτητων 
προσεγγίσεων των γνωρισµάτων περιγραφής και της µοριακής αποτύπωσης µε προφανή 
οφέλη για την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισµό του υπό προστασία γενετικού υλικού. 
VΙΙΙ.  Εύρεση Συνωνύµων και Οµωνύµων 
Ως συνώνυµο γενετικό υλικό θεωρούνται δύο ή περισσότεροι, κλώνοι ή ποικιλίες, 
καταχωρηµένοι µε διαφορετικό όνοµα – κωδικό που παρουσιάζουν ταυτόσηµο γενετικό 
αποτύπωµα σε στατιστικά σηµαντικό αριθµό γονιδιακών θέσεων και υποκείµενων 
αλληλοµόρφων.  Ως οµώνυµο γενετικό υλικό θεωρούνται δύο ή περισσότεροι, κλώνοι ή 
ποικιλίες, καταχωρηµένοι µε το ίδιο όνοµα – κωδικό που παρουσιάζουν ωστόσο 
διαφορετικό γενετικό αποτύπωµα.  Η συνωνυµία και η οµωνυµία (ιδιαίτερα η πρώτη), 
αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα στην ex-situ διατήρηση του γενετικού υλικού.  Η εύρεση 
συνωνύµων και οµωνύµων µε υψηλή στατιστική ασφάλεια είναι εφικτή σήµερα χάρη 
στον µεγάλο διαθέσιµο αριθµό µοριακών γενετικών δεικτών (βλ. σηµείο VΙΙ). 
ΙX.  Ανίχνευση Σωµακλωνικής Ποικιλότητας 
Η σωµακλωνική ποικιλότητα αναφέρεται σε µια ευρεία ποικιλία µη αναµενόµενων 
γενετικών και επιγενετικών µεταβολών στο πυρηνικό ή στα κυτοπλασµατικά γονιδιώµατα 
ως αποτέλεσµα της καταπόνησης του φυτού από την έκθεση σε καλλιέργεια in vitro 
(Brawn 1959).  Πρόκειται για ένα όχι σπάνιο φαινόµενο το οποίο αναφέρεται στο 7,2% 
των εργασιών µικροπολλαπλασιασµού και διατήρησης υλικού in vitro της δεκαετίας 
1992-2002 (Aravanopoulos 2003).  Η σωµακλωνική ποικιλότητα η οποία σε µεγάλο 
βαθµό ανιχνεύεται αξιόπιστα από τους διαθέσιµους σήµερα µοριακούς δείκτες, είναι 
σηµαντική στην ex-situ διατήρηση του γενετικού υλικού (ιστοκαλλιέργεια, 
κυτταροκαλλιέργεια, κρυοδιατήρηση). 
X. Επιλογή Πληθυσµών και Περιοχών Προστασίας Γενετικού Υλικού (GCU) 
Η µονάδα προστασίας γενετικού υλικού (gene conservation unit, GCU) αναφέρεται στην 
επιλογή επιφάνειας όπου ασκείται προστασία των γενετικών πόρων στο σταθµό (Moritz 
1999).  Οι GCUs επιλέγονται έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν την προσαρµοστική 
παραλλακτικότητα στο κύριο µέρος της γεωγραφικής εξάπλωσης του είδους, 
συµπεριλαµβάνοντας χαρακτηριστικά οριακών πληθυσµών.  Οι GCUs βρίσκονται (ή 
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πρέπει να βρίσκονται) κάτω από καθεστώς προστασίας και ειδική διαχείριση.  Η επιλογή 
πληθυσµών µε σκοπό την προστασία των γενετικών πόρων αναφέρεται στην προστασία 
όλου του πληθυσµού in situ, ή στη δηµιουργία GCU εντός του πληθυσµού και 
δευτερευόντως στη λήψη υλικού για ex-situ διατήρηση.  Οι γενετικές παράµετροι που 
συνήθως λαµβάνονται υπόψη κατά την επιλογή GCUs είναι οι αναφερόµενες στο σηµείο 
ΙΙΙ µε έµφαση στο ποσοστό πολυµορφικών γονιδιακών θέσεων και στην ετεροζυγωτία.  
Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίδεται στην ποικιλότητα σε επίπεδο αλληλοµόρφων (allelic 
richness, Petit κ.α. 1998), καθώς τα όρια της ανταπόκρισης στην επιλογή καθορίζονται 
από τον αρχικά διαθέσιµο αριθµό αλληλοµόρφων και την αρχικά διαθέσιµη γενετική 
ποικιλότητα (Fernandez κ.α. 2005).  Οι παράµετροι που προαναφέρθηκαν µπορούν να 
εκτιµηθούν µε επάρκεια από τους µοριακούς γενετικούς δείκτες. 
XΙ.  ∆ιαχείριση Γενετικού Υλικού υπό Προστασία  
Η διαχείριση γενετικού υλικού υπό προστασία µε τη συνδροµή των µοριακών γενετικών 
δεικτών, εδράζεται πέρα από την εκτίµηση της γενετικής ποικιλότητας, στην ανίχνευση 
και αξιολόγηση γενεαλογικών πληροφοριών µε γενετικούς δείκτες.  Οι διαθέσιµοι σήµερα 
µοριακοί δείκτες οδηγούν σε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε τις γενεαλογικές 
συσχετίσεις και συγγένειες του γενετικού υλικού, ιδίως σε προγράµµατα διατήρησης και 
πολλαπλασιασµού σε ex situ φυτείες.  Η χρήση γενεαλογικών πληροφοριών οδήγησε στη 
διατήρηση 88-100% της διαθέσιµης ετεροζυγωτίας σε προγράµµατα προστασίας 
γενετικών πόρων µε ex situ φυτείες πολλαπλών γενεών (Fernandez κ.α. 2005).  
Προφανώς, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η εκτίµηση της γενεαλογίας όταν δεν υπάρχουν 
διαθέσιµες γενεαλογικές πληροφορίες, ή οι υπάρχουσες δεν είναι αξιόπιστες.   
XΙΙ.  «Τοποθέτηση» Ατόµων στον Πλέον Πιθανό Πληθυσµό Προέλευσης 
Ένα από τα συνήθη ζητήµατα στην ex situ διατήρηση του γενετικού υλικού είναι η 
πιστοποίηση της αρχικής προέλευσης του υλικού.  Ιδιαίτερα σε παλαιές συλλογές, η 
ταυτότητα της προέλευσης των ατόµων που τις απαρτίζουν δεν είναι σαφής µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δυσχέρειες στην ανάπτυξη της συλλογής και στην ορθή 
χρήση του υλικού.  Η µεγάλη αύξηση των διαθέσιµων γενοτυπικών δεδοµένων από 
µοριακούς δείκτες, η ταχύτητα απόκτησης τους και η ανάπτυξη ειδικών στατιστικών 
µεθοδολογιών, παρέχουν την ευχέρεια σήµερα για την «τοποθέτηση» ατόµων σε 
υποκείµενους πληθυσµούς προέλευσης (Dawson και Belkhir 2001).  Ικανός αριθµός 
διαθέσιµων γονιδιακών θέσεων και δείγµα οδηγούν σε ανέλπιστα αξιόπιστη στατιστική 
σηµαντικότητα τοποθέτησης.  Η κλασσική αναλυτική προσέγγιση χρησιµοποιεί την 
πολυµεταβλητή ανάλυση διακριτότητας (Pimentel 1979) µε την ευχέρεια του εξαιρετικά 
µεγάλου αριθµού ανεξάρτητων µεταβλητών που παρέχει η µοριακή ανάλυση, ωστόσο 
σήµερα υπάρχει εξειδικευµένο λογισµικό το οποίο στην πλειονότητα του βασίζεται σε 
βιοστατιστικές εφαρµογές του θεωρήµατος του Bayes (Dawson και Belkhir 2001).  Μια 
σειρά λογισµικών πακέτων έχει βρει σήµερα ευρεία εφαρµογή στη σχετική βιβλιογραφία, 
όπως π.χ. το λογισµικό «Structure» (Pritchard κ.α. 2000). 
XI ΙΙ.  Μέτρηση Ροής Γονιδίων σε Τοπικό Επίπεδο 
Η µέτρηση της ροής γονιδίων είναι σηµαντική στην περίπτωση της in situ προστασίας.  Ο 
διαχειριστής του γενετικού υλικού αποκτά σηµαντική πληροφορία σχετικά µε τη δυναµική 
του γενετικού αποθέµατος, τη «συνδεσιµότητα» των πληθυσµών (ανταλλαγή γενετικού 
υλικού), τα συστήµατα σύζευξης (πιθανή οµοµειξία, έκταση και φύση αυτής), ροή 
γονιδίων (µέγεθος, προέλευση) σε συνδυασµό µε γεωστατιστικά δεδοµένα.  Στην 
καστανιά π.χ. οι Aravanopoulos κ.α. (2005) αφού µελέτησαν 15 ευρωπαϊκούς πληθυσµούς 
σε 28 γονιδιακές θέσεις (>81000 ατοµικά γενοτυπικά δεδοµένα) κατέληξαν στο 
συµπέρασµα ότι η ροή γονιδίων µέσω γύρης µειώνεται κάτω του 1% σε απόσταση 
µεγαλύτερη των 2,2 km, ένα αποτέλεσµα µε προφανή σηµασία για την επιλογή και 
διαχείριση επιφανειών in situ προστασίας του γενετικού υλικού.   
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XIV. Ανίχνευση Μεταλλαξιογόνων ∆ιαδικασιών 
Η ανίχνευση µεταλλαξιογόνων διαδικασιών είναι σηµαντική για την εκτίµηση της 
σταθερότητας του γενετικού υλικού που έχει τεθεί υπό προστασία (Hedrick 2001, Poon 
και Otto 2000).  Η χρήση SNPs, που τα σηµερινά δεδοµένα εικάζουν ότι θα αποτελέσουν 
τον πλέον διαδεδοµένο γενετικό δείκτη του µέλλοντος για τα περισσότερα γονιδιώµατα, 
δίνει άµεσες απαντήσεις στο ερώτηµα της εκτίµησης του ρυθµού µεταλλαξιγέννεσης.  H 
σηµαντική ποικιλότητα σε SNPs που έχει ανιχνευθεί στα ανώτερα φυτά (π.χ. Neophytou 
κ.α. 2008), µπορεί να βρει άµεση εφαρµογή σε σχετικές µελέτες. 
XV. Ανίχνευση Επιλεκτικών ∆ιαδικασιών σε Προστατευόµενους Πληθυσµούς 
Η επίδραση της επιλογής στην εξελικτική διαδικασία πληθυσµών που βρίσκονται υπό 
καθεστώς in situ προστασίας έχει πασίδηλη σηµασία στη διαχείριση των πληθυσµών 
αυτών.  Αντί της µελέτης της επίδρασης της επιλογής πάνω σε ποσοτικά γνωρίσµατα για 
µία ή λίγες γενεές, το µοριακό αποτύπωµα της επιλογής σε έναν αριθµό γενεών ή κάποιο 
δραστικό επιλεκτικό επεισόδιο (Stockwell κ.α. 2003), µπορεί να ανιχνευθεί κατά την 
ανάλυση της ποικιλότητας DNA µε χρήση κατάλληλου µοριακού δείκτη.  Η ποικιλότητα 
SNP δεικτών, κυρίως όσον αφορά τη σύγκριση συνώνυµων και µη συνώνυµων 
µεταβολών, αποτελεί ένα πρόσφατο ενδιαφέρον παράδειγµα.  Η ανίχνευση 
χαρακτηριστικών ποικιλότητας αλληλουχιών εντός και µεταξύ ειδών, όπως ο συνδυασµός 
µειωµένης ποικιλότητας και σηµαντικής ανισορροπίας σύνδεσης σε ισχυρά ευνοούµενα 
από την επιλογή γονίδια, µπορεί επίσης να συµβάλει ουσιαστικά στην ανίχνευση 
επιλεκτικών διαδικασιών (Clark 2006). 
XVI. Ανίχνευση Γενετικών Στενώσεων του Παρελθόντος 
Γενετικές στενώσεις (genetic bottlenecks) υφίστανται όταν οι πληθυσµοί εµφανίζουν 
ακραίες µειώσεις στο δραστικό µέγεθος τους, οι οποίες µπορούν να µειώσουν δραµατικά 
τη γενετική τους ποικιλότητα.  Σε τέτοιες περιπτώσεις  υπάρχει πολύ αυξηµένος κίνδυνος 
απώλειας σπάνιων αλληλοµόρφων σε σχέση µε τα κοινά αλληλόµορφα και γενικά 
µειωµένη ικανότητα προσαρµογής σε νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις (Amos και 
Balmford 2001).  Η ανίχνευση των γενετικών στενώσεων είναι δυνατή εφόσον υπάρχουν 
διαθέσιµα µοριακά δεδοµένα (Cornuet και Luikart 1996). 
XVII. Εξειδίκευση Πρακτικών Προστασίας Γενετικών Πόρων 
Στην περίπτωση των σπάνιων και επαπειλουµένων και υπό εξαφάνιση ειδών, η 
εξειδίκευση των πρακτικών προστασίας των γενετικών πόρων είναι απαραίτητη.  Όλη η 
διαθέσιµη γενετική και δηµογραφική πληροφορία πρέπει να αναλυθεί και να 
χρησιµοποιηθεί (Russelo και Amato 2007).  Τα προτεινόµενα µέτρα αφορούν τη 
διερεύνηση της γενετικής σύνθεσης του είδους στο παρελθόν (εκχύλιση DNA από 
δείγµατα ερµπαρίων, µουσείων, ανασκαφών κτλ.), την αύξηση κατά χρόνο και χώρο της 
δειγµατοληψίας, την επισήµανση των ατόµων ιδιαίτερου γενετικού ενδιαφέροντος κ.α. 
(Russelo και Amato 2007).  Τα παραπάνω µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε τη χρήση 
µοριακών γενετικών δεικτών και συµβάλλουν στη µεγιστοποίηση της 
αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης, ιδιαίτερα για την εκτός σταθµού διατήρηση η 
οποία στις περιπτώσεις αυτές έχει σηµαντικό ρόλο. 
XVIII. Βιοπειρατεία 
Η ∆ιεθνής Συνθήκη για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD 1993) έχει ως κύριους στόχους 
την προστασία της βιοποικιλότητας, τη χρήση των συστατικών της µερών µε πρακτικές 
αειφορικής διαχείρισης και τη δίκαιη και ισοµερή κατανοµή των ωφελειών που 
προκύπτουν από την εκµετάλλευση των γενετικών πόρων (prior informed concent, benefit 
sharing).  Η συνθήκη αφορά τη χρήση λειτουργικών µονάδων κληρονοµικότητας 
(functional units of heredity, CBD 1993).  Αν και είναι φανερό ότι οι γενετικοί πόροι 
προστατεύονται από µια σηµαντικότατη διεθνή συνθήκη υπό την αιγίδα των Ηνωµένων 
Εθνών, το φαινόµενο της βιοπειρατίας (Pietra 2002) αυξάνεται ακόµη και µεταξύ των 
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λεγόµενων ανεπτυγµένων κρατών.  Όσον αφορά την Ελλάδα που κατέχει µια από τις 
υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο σε αριθµό ειδών και ενδηµισµό, η 
προστασία της γενετικής της κληρονοµιάς είναι εκ των ων ουκ άνευ.  Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί το ενδηµικό της Λέσβου Alyssum lesbiacum ένα φυτό που εµφανίζει 
ιδιαίτερη ανθεκτικότητα ως βιοσυσσωρευτής βαρέων µετάλλων.  Γονίδια ανθεκτικότητας 
έχουν εντοπιστεί και µελετάται η µεταφορά τους σε άλλα φυτά (Ingle κ.α 2005).  Τα 
τελευταία 10-15 χρόνια κατ’ επανάληψη έχουν γίνει δειγµατοληψίες πεδίου από 
ερευνητικές οµάδες ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων, ιδίως βρετανικών.  Ωστόσο 
καµία από τις πρόνοιες της CBD (βλ. παραπάνω) δεν έχει λάβει χώρα.  Η χρήση των 
µοριακών γενετικών δεικτών στην ανίχνευση της γενετικής βάσης τέτοιων ειδών, στη 
διαµόρφωση της στρατηγικής προστασίας τους, στην επισήµανση των γονιδίων 
ανθεκτικότητας που παρουσιάζουν οικονοµικό ενδιαφέρον είναι απαραίτητη για την 
καταπολέµηση της βιοπειρατίας.   
XVIX. Γενετική Αποκατάσταση (genetic restoration) 
Πληθυσµοί επαπειλούµενων και υπό εξαφάνιση ειδών µε πολύ µικρό µέγεθος εµφανίζουν 
πολύ µικρή γενετική βάση και επιβλαβή ή θανατηφόρα αλληλόµορφα σε υψηλή 
συχνότητα.  Οι γενετικοί δείκτες µπορούν να συµβάλουν στη «διάγνωση» αυτής της 
κατάστασης, αλλά και στον έλεγχο της «θεραπείας» που συνήθως έγκειται στην εισαγωγή 
κατάλληλου γενετικού υλικού από συγγενείς πληθυσµούς (Hedrick 2004).  Η 
καταλληλότητα των µοριακών γενετικών δεικτών, ιδίως των µικροδορυφόρων έχει 
δοκιµαστεί επανειληµµένα µε επιτυχία σε θέµατα γενετικής αποκατάστασης (βλ. Hedrick 
2004 και βιβλιογραφία της εργασίας αυτής). 
XX. ∆ιαρκής Γενετική Παρακολούθηση (genetic monitoring) 
∆ιαρκής γενετική παρακολούθηση είναι η ποσοτικοποίηση κατά χρόνο µεταβολών σε 
παραµέτρους που αφορούν τη γενετική ανάλυση πληθυσµών µε τη χρήση µοριακών 
δεικτών.  Αναφέρεται στην ανίχνευση και αξιολόγηση αλλαγών στο γενετικό σύστηµα και 
βρίσκει εφαρµογή ως σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης στην προστασία των γενετικών 
πόρων (Schwartz κ.α. 2005).  Η χρήση των µοριακών δεικτών παρέχει στις µεθόδους 
διαρκούς γενετικής παρακολούθησης την αυξηµένη στατιστική ισχύ που απαιτείται στη 
διαδικασία αυτή τόσο όσον αφορά τη χρήση ουδέτερων, όσο και λειτουργικών γενετικών 
δεικτών. 
∆έκα Τρόποι 
Οι είκοσι λόγοι που συνηγορούν στη χρήση των µοριακών γενετικών δεικτών στην 
προστασία των γενετικών πόρων αντικατοπτρίζουν τουλάχιστον είκοσι διαφορετικές 
επιστηµονικές προσεγγίσεις στη µελέτη αυτών.  ∆έκα τρόποι µε τους οποίους οι µοριακοί 
γενετικοί δείκτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην προστασία των γενετικών πόρων 
παρουσιάζονται στη συνέχεια.  Πρέπει να τονιστεί εξ’ αρχής ότι διαφορετικοί µοριακοί 
γενετικοί δείκτες έχουν διαφορετικές ιδιότητες, συνδέονται µε διαφορετικές κατά 
περίπτωση θεωρητικές παραδοχές, αντικατοπτρίζουν υποκείµενες γονιδιωµατικές 
περιοχές µε διαφορετικό ρυθµό εξέλιξης, παρουσιάζουν διαφορετική αναλυτική 
ικανότητα και απαιτούν κατά περίπτωση διαφορετική τεχνική εξειδίκευση και 
εργαστηριακή υποδοµή (Aravanopoulos 2003).  Η επιλογή του δείκτη ή των δεικτών 
οφείλει κατά περίπτωση να συνδέεται µε το υπό µελέτη επιστηµονικό ερώτηµα και µόνο.  
Πάντως για να υπάρξει ολοκληρωµένη εικόνα της γενετικής ποικιλότητας ενός είδους ή 
πληθυσµού πρέπει να µελετηθούν τόσο το πυρηνικό, όσο και τα κυτοπλασµατικά 
(χλωροπλαστικό, µιτοχονδριακό) γονιδιώµατα (Aravanopoulos 2003).  Για τη µελέτη των 
τριών φυτικών γονιδιωµάτων υπάρχουν διαθέσιµες δύο κατηγορίες δεικτών: (α) τυχαίοι 
(π.χ. παγκόσµιοι εκκινητές) ή ουδέτεροι µοριακοί δείκτες, και (β) ειδικοί (π.χ. βασισµένοι 
σε συγκεκριµένα τµήµατα γονιδιακών αλληλουχιών) ή λειτουργικοί µοριακοί δείκτες.  Ο 
συνδυασµός των παραπάνω δεικτών και γονιδιωµάτων, (τα οποία επίσης εξελίσσονται µε 
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διαφορετικούς ρυθµούς και κληρονοµούνται µε διαφορετικές διαδικασίες), υποδεικνύει 
έξι τρόπους για την πειραµατική προσέγγιση της χρήσης µοριακών δεικτών στην 
προστασία των γενετικών πόρων.  Τέσσερεις ακόµη τρόποι αφορούν τη χρήση δεικτών: 
(α) εύχρηστων στην εκτίµηση της ετεροζυγωτίας (π.χ. SSRs, SNPs), (β) σχετιζόµενων µε 
τη δυναµική του γονιδιώµατος (π.χ. S-SAPs), (γ) χρησιµοποιουµένων στη γενετική 
χαρτογράφηση για την ανίχνευση ανισορροπία σύνδεσης µε QTL (π.χ. AFLPs, SSRs, 
SNPs) και (δ) εύχρηστων στην ανίχνευση της µεθυλίωσης του γονιδιώµατος.  Η 
αντιστοίχηση του πλέον πρόσφορου τρόπου επιστηµονικής προσέγγισης µε τα πεδία 
εφαρµογής των µοριακών δεικτών που προαναφέρθηκαν υπερβαίνει τις φιλοδοξίες της 
παρούσας εργασίας, καθώς υπάρχει γενικότερη σχετική βιβλιογραφία στην οποία µπορεί 
να καταφύγει ο αναγνώστης (Hedrick 2001, Hedrick 2004, Karp κ.α. 1999, Petit κ.α. 
1998). 
 
Συµπεράσµατα 
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η προστασία και η διατήρηση των γενετικών πόρων εντός και 
εκτός σταθµού θα χρησιµοποιεί τις µέχρι τώρα καθιερωµένες πρακτικές αξιολόγησης για 
πολλά χρόνια ακόµα.  Είναι επίσης πέραν πάσης αµφιβολίας ότι οι µοριακοί γενετικοί 
δείκτες µπορούν να διαφωτίσουν µια πληθώρα ιδιοτήτων και διεργασιών του υπό µελέτη 
υλικού οι οποίες δεν είναι δυνατό να γίνουν αντιληπτές µε άλλο τρόπο.  Μια από τις 
βασικές µεταβολές που θα προσφέρει η χρήση των µοριακών δεικτών στην προστασία 
των γενετικών πόρων είναι η αύξηση της στατιστικής σηµαντικότητας σε υπερθετικό 
βαθµό.  Χωρίς, ωστόσο, αυτό να σηµαίνει ότι η υψηλή στατιστική σηµαντικότητα έχει 
πάντα ανάλογη αξιόλογη βιολογική σηµασία, ή ότι οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
αντικατοπτρίζουν πάντα σοβαρές βιολογικές διαφοροποιήσεις.  Επιπλέον η 
χρησιµοποίηση των µοριακών γενετικών δεικτών εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετικά 
δαπανηρή επιλογή αν και εκτιµάται ότι το κόστος, τουλάχιστον ανά µονάδα αποκτώµενης 
πληροφορίας, θα µειωθεί σηµαντικά στο µέλλον.  Η µεγάλη σηµασία των µοριακών 
γενετικών δεικτών έγκειται στη συνεργιστική δράση που µπορούν να αναπτύξουν σε 
συνδυασµό µε τις κλασσικές προσεγγίσεις και στην ευχέρεια που παρέχουν στο γενετιστή-
βελτιωτή να κατανοεί καλύτερα το υλικό που έχει στη διάθεση του.  Υπό το πρίσµα αυτό, 
η πλήρης αξιολόγηση του γενετικού υλικού µε σκοπό την προστασία των γενετικών 
πόρων επιβάλλει την εκτεταµένη µελέτη διαφορετικών ειδών µοριακών δεικτών και 
γονιδιωµάτων.  Η τυχόν επιλογή υπόκειται στον κατά περίπτωση σκοπό και τον έλεγχο 
των υποθέσεων που έχουν τεθεί. 
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Abstract 
The development of genomics in conjunction to the availability of a plethora of molecular 
genetic markers are casting a detectable footprint on the evolution of genetics and 
breeding.  Nevertheless, the era of swift scientific progress is simultaneously an era of an 
unprecedented – at least for the last 12000 years – destruction of natural ecosystems, 
renouncement of sustainable development    principles in managed ecosystems and of 
significant losses in genetic resources.  In this respect, the biodiversity and the genetic 
heritage of the planet are becoming endangered.  The protection and conservation of 
genetic resources, either in situ or ex situ has become a complicated endeavor.  It is 
invoked to counterbalance the potential genetic resource losses due to ecosystem 
destruction and climatic change effects, while striving to secure the existence of genes and 
gene complexes that are paramount not only for the survival and evolution of the species, 
but for the development of genetic improvement as well.  The contribution of molecular 
markers in the confrontation of genetic diversity loss is certain.  In this paper, 20 reasons 
attesting to the use of molecular markers in the protection and conservation of genetic 
resources research and application, are presented and discussed in detail.  In addition, 10 
approaches that employ molecular genetic markers of the nuclear, chloroplast and 
mitochondrial genomes for the above purposes are offered and discussed.  From the 
evaluation of molecular genetic approaches vis à vis other classical approaches, it can be 
concluded that the former will not replace the latter, nevertheless a synergistic action is 
needed in order to effectively confront the contemporary complex problems of the 
protection of plant genetic resources.  
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Περίληψη 
Τα microRNAs (miRNAs) είναι µόρια απλής αλυσίδας RNA, µεγέθους 21-23 
νουκλεοτιδίων, τα οποία ρυθµίζουν τη λειτουργία της έκφρασης των γονιδίων στα 
ευκαρυωτικά κύτταρα. Τα miRNAs κωδικεύονται από γονίδια τα οποία µεταγράφονται σε 
RNA αλλά δεν µεταφράζονται σε πρωτεΐνη (µη-κωδικεύον RNA, non-coding RNA). 
Αντίθετα, τα πρωτογενή µεταγραφήµατα (pri-miRNA) µετατρέπονται σε µικρότερες 
δοµές φουρκέτας (pre-miRNA) και τελικά στα λειτουργικά µόρια, τα miRNA. Μέχρι 
τώρα δεν υπάρχουν δεδοµένα για miRNAs στο σακχαρότευτλο (Beta vulgaris L.). Η 
αναγνώριση των miRNAs, των γενετικών πληροφοριών που κωδικεύουν τα miRNAs 
(γονίδια miRNAs) και των στόχων αυτών στο σακχαρότευτλο πραγµατοποιήθηκε 
ακολουθώντας µια γονιδιωµατική προσέγγιση. Για το σκοπό αυτό, έγινε χρήση δεδοµένων 
του σακχαροτεύτλου από τις βάσεις γονιδιωµατικών δεδοµένων (Genome survey 
sequences, Expressed sequence tags [ESTs]) και χρήση των αλληλουχιών των miRNAs 
του φυτού Arabidopsis thaliana. Λαµβάνοντας υπόψη τα κάτωθι κριτήρια: α) το ώριµο 
miRNA να µην έχει περισσότερες από 4 βάσεις διαφορά από το miRNA του A. thaliana, 
β) το RNA το οποίο κωδικεύει το miRNA να λαµβάνει δευτεροταγή δοµή φουρκέτας, γ) 
το miRNA να τοποθετείται στον ένα βραχίονα της δευτεροταγούς δοµής, δ) να µην 
υπάρχουν περισσότερες από 6 συνεχόµενες βάσεις διαφορά µεταξύ της προβλεπόµενης 
αλληλουχίας του miRNA και της αντίστοιχης αλληλουχίας του miRNA* στη δευτεροταγή 
δοµή, ε) να µην παρατηρείται φουρκέτα στην αλληλουχία του miRNA και του miRNA*, 
στ) η προβλεπόµενη δοµή να έχει αρνητική τιµή MFE (minimal folding free energy) και 
υψηλή τιµή MFEI (MFE index), προσδιορίστηκαν τα πιθανά miRNAs στο 
σακχαρότευτλο. Ανάλυση έκφρασης στις βάσεις δεδοµένων EST έδειξε ότι µερικά από τα 
προβλεπόµενα miRNAs εκφράζονται στο σακχαρότευτλο. Τα miRNA αυτά µπορούν να 
εµπλέκονται σε διάφορες κυτταρικές και µεταβολικές διεργασίες στο σακχαρότευτλο 
όπως ανταπόκριση σε καταπονήσεις, στη µεταγωγή σηµάτων και στο δευτερογενή 
µεταβολισµό.  
 
Εισαγωγή 
Τα miRNAs είναι µια κατηγορία µικρών RΝΑs τα οποία δρουν ως ρυθµιστές της 
έκφρασης των γονιδίων στο µέτα-µεταγραφικό επίπεδο σε φυτά και ζώα. Είναι απλής 
αλυσίδας, ενδογενή, µεγέθους 21-23 µόρια RNA, τα οποία δεν µεταφράζονται και 
καταστέλλουν τα γονίδια-στόχο είτε µέσω της αποδόµησης του mRNA τους είτε µέσω της 
µεταφραστικής καταστολής αυτών (Jones-Rhoades, 2006). Τα γονίδια miRNA 
µεταγράφονται σε πρωτογενή µεταγραφήµατα (pri-miRNA), τα οποία -µε τη δράση των 
πρωτεϊνών DICER και Drosha (στα ζώα) ή DICER-Like (στα φυτά) στον πυρήνα- 
µετατρέπονται σε µικρότερες δοµές φουρκέτας (pre-miRNA) που µε τη σειρά τους 
µετατρέπονται σε δίκλωνα µόρια miRNA:miRNA*, τα οποία µεταφέρονται στο 
κυτταρόπλασµα και συνήθως ενσωµατώνονται στο σύµπλοκο RISC, µε τη λειτουργία του 
οποίου επιτυγχάνεται η καταστολή της έκφρασης των οµολόγου αλληλουχίας µε τα 
miRNA γονιδίων (µέθοδος δράσης για τα περισσότερα miRNAs των φυτών).  
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Ο ρόλος των miRNAs στα φυτά είναι η ρύθµιση της ανάπτυξής τους (Jones-Rhoades et 
al., 2006; Reinhart et al., 2002), µέσω της καταστολής σχετικών µεταγραφικών 
παραγόντων, και η εµπλοκή τους στην ανταπόκριση των φυτών έναντι διαφόρων βιοτικών 
και αβιοτικών καταπονήσεων (Jones-Rhoades et al., 2004), όπως η είσοδος 
φυτοπαθογόνου και η καταπόνηση στην ξηρασία (Zhang et al., 2007).  
Τα miRNAs στα φυτά είναι πολύ συντηρηµένα και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι 21 
οικογένειες miRNAs, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί µέχρι σήµερα, εµφανίζουν υψηλή 
συντήρηση στα τρια αλληλουχηµένα γενώµατα, ήτοι του Arabidopsis thaliana, Oryza 
sativa και του Populus trichocarpa (Jones-Rhoades et al., 2006; Zhang et al., 2006a). Το 
γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα χρήσης της βιοπληροφορικής για την ανίχνευση 
οµόλογων των γνωστών miRNAs σε γενώµατα άλλων φυτικών ειδών (Zhang et al., 2005; 
2006b; 2007). Επίσης, το υψηλό ποσοστό συµπληρωµατικότητας της αλληλουχίας µεταξύ 
των miRNAs στο Α. thaliana και των γονιδίων-στόχων τους βοηθά, σε µεγάλο βαθµό, 
στην πρόβλεψη των γονιδίων-στόχων των miRNAs µε τη χρήση βιοπληροφορικής 
προσέγγισης (Rhoades et al., 2002), όταν είναι γνωστά τα miRNAs στα φυτά.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Ι. Αλληλουχίες των miRNA του φυτού A. thaliana που χρησιµοποιήθηκαν ως αναφορά 
και οι χρησιµοποιηθείσες γονιδιωµατικές αλληλουχίες του σακχαροτεύτλου. 
Οι 184 αλληλουχίες των miRNA από το φυτό A. thaliana (At-miRNA), που 
χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη αυτή για τον in silico εντοπισµό οµόλογων αλληλουχιών 
στο σακχαρότευτλο, αποκτήθηκαν από τη βάση miRBase (Griffiths-Jones et al., 2006).  
Για την αναγνώριση πιθανών γονιδίων miRNA στο σακχαρότευτλο (BV-miRNA) έγινε 
χρήση δεδοµένων από τις βάσεις γονιδιωµατικών δεδοµένων οι οποίες περιελάµβαναν 
28.502 Genome survey sequences (GSS) (NCBI, Ιούνιος 2008) και 17.151 µοναδιαία 
Expressed sequence tags (ESTs) (BVGI v.2, Μαΐος 2008) του σακχαροτεύτλου.  
ΙI. Αναγνώριση πιθανών miRNAs του σακχαροτεύτλου χρησιµοποιώντας ανάλυση των 
δεδοµένων GSS και EST.  
∆ιαγραµµατικά η πορεία η οποία ακολουθήθηκε για τον εντοπισµό των πιθανών γονιδίων 
miRNAs στο σακχαρότευτλο συνοψίζεται στην Εικόνα 1.  
 

 
 
Εικόνα 1. Σχηµατική αναπαράσταση της διαδικασίας εύρεσης των πιθανών γονιδίων 
miRNA στο σακχαρότευτλο, η οποία χρησιµοποιήθηκε για την in silico αναγνώριση 
οµολογίας στα γνωστά miRNAs του φυτού Arabidopsis thaliana.  
 
Για την αναγνώριση των πιθανών miRNAs του σακχαροτεύτλου ελήφθησαν υπόψη τα 
κάτωθι κριτήρια: α) το ώριµο πιθανό BV-miRNA να µην έχει περισσότερες από 4 βάσεις 
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διαφορά από το miRNA του A. thaliana (BLASTn, οπτική παρατήρηση), β) το RNA το 
οποίο κωδικεύει το BV-miRNA να λαµβάνει δευτεροταγή δοµή φουρκέτας (χρήση 
λογισµικού MFOLD [Zuker, 2003]), γ) το BV-miRNA να τοποθετείται στον ένα βραχίονα 
της ανωτέρω δευτεροταγούς δοµής (οπτική παρατήρηση), δ) να µην υπάρχουν 
περισσότερες από 6 συνεχόµενες βάσεις διαφορά µεταξύ της προβλεπόµενης αλληλουχίας 
του BV-miRNA και της αντίστοιχης αλληλουχίας του BV-miRNA* (αντινοηµατικό BV-
miRNA) στη δευτεροταγή δοµή (οπτική παρατήρηση), ε) να µην παρατηρείται φουρκέτα 
στην αλληλουχία του BV-miRNA και του BV-miRNA* (οπτική παρατήρηση), στ) η 
προβλεπόµενη δοµή να έχει αρνητική τιµή MFE (minimal folding free energy) και υψηλή 
τιµή MFEI (MFE index) (MFOLD). 
ΙΙΙ. Αναγνώριση πιθανών στόχων των miRNAs του σακχαροτεύτλου 
Για να εντοπιστούν οι πιθανές πρωτεΐνες στόχοι των BV-miRNAs, έγινε σύγκριση των 
ανιχνευθέντων BV-miRNAs µε νουκλεοτιδικές αλληλουχίες που αντιστοιχούν σε 
πρωτεΐνες στη βάση δεδοµένων των πρωτεϊνών των φυτών.   
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
I. Αναγνώριση πιθανών miRNAs του σακχαροτεύτλου  
Στη µελέτη αυτή µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια αναγνωρίσθηκαν 15 πιθανά miRNAs (Εικ. 
2). Πιο συγκεκριµένα στη βάση GSS βρέθηκαν τα: miR160a, miR168a και miR426, ενώ 
στη βάση EST βρέθηκαν τα: miR169h, miR172a, miR172e, miR396a, miR399b, miR404, 
miR414, miR426, miR779.1, miR825, miR828, miR834. Η ανίχνευση των τελευταίων στη 
βάση EST υποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα miRNA βρίσκονται σε περιοχές του 
γονιδιώµατος οι οποίες µεταγράφονται και εποµένως τα πιθανά miRNAs εκφράζονται στο 
σακχαρότευτλο. 
 

 
 
Εικόνα 2. Αλληλουχίες και δευτεροταγείς δοµές των pre-miRNAs µερικών πιθανών 
miRNAs  του σακχαροτεύτλου.  
 
Φαίνεται η οµολογία του miRNA του φυτού Arabidopsis thaliana µε το πιθανό miRNA 
του σακχαροτεύτλου. Η σκιασµένη περιοχή προσδιορίζει την αλληλουχία του miRNA του 
σακχαροτεύτλου στην προβλεπόµενη δευτεροταγή δοµή του αντίστοιχου pre-miRNA.  
Ως πιθανά γονίδια-στόχοι των BV-miRNAs του σακχαροτεύτλου, βρέθηκαν για τα 
miR169, miR172α, miR404, miR414, miR426, miR825 και παρουσιάζονται στον Πίνακα 
1.  
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Πίνακας 1. Λίστα των πιθανών πρωτεϊνών-στόχων των αναγνωρισθέντων miRNAs του 
σακχαροτεύτλου (BV-miRNA). 
 

BV-miRΝΑ πιθανή πρωτεΐνη στόχος 

169 ADP-ribosylation factor 

172α, 404 υποθετική πρωτεΐνη  

414, 426 υποθετική πρωτεΐνη ή µεταγραφικός παράγοντας 

825 µέλος της οικογένειας πρωτεϊνών Argonaute ή υποθετική πρωτεΐνη 

 
Μετά τον προσδιορισµό, µέσω βιοπληροφορικής προσέγγισης, των miRNAs του 
σακχαροτεύτλου, είναι απαραίτητη η πειραµατική επιβεβαίωση της ύπαρξης των BV-
miRNAs και των στόχων τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα BV-miRNAs να 
κλωνοποιηθούν, µια διαδικασία που αποτελείται από τα κάτωθι στάδια: την αποµόνωση 
των µικρών RNAs από βιολογικά δείγµατα, τη συγκόλληση ολιγονουκλεοτιδικών 
προσαρµοστών, της αντίστροφης µεταγραφής, του πολλαπλασιασµού και της 
αλληλούχησης. Για την επιβεβαίωση των γονιδίων-στόχων των BV-miRNAs µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µέθοδοι όπως της εγχύσεως µε Agrobacterium και της επακόλουθης 
διαπίστωσης των προϊόντων αποδόµησης των γονιδίων-στόχων στο φυτό Nicotiana 
benthamiana, ή µε τη διαπίστωση της ενεργότητας των miRNA σε εκχυλίσµατα φύτρου 
σίτου (wheat-germ extract) ή τέλος µε τη χρήση της τεχνικής 5’-RACE για την in vivo 
ανίχνευση των προϊόντων της διαµεσολαβούµενης µέσω miRNA διάσπασης των 
µεταγραφηµάτων των γονιδίων-στόχων (Jones-Rhoades, 2006).  
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Summary 
MicroRNAs (miRNAs) are single stranded RNA (ssRNAs) molecules, 21-23 nt long, that 
regulate gene expression in eukaryotic cells. MiRNAs are encoded by genes that are 
transcribed into RNA but do not get translated into protein (non-coding RNA). In contrast, 
the primary transcripts (pri-miRNA) are converted in smaller hairpin structures (pre-
miRNA) and finally into the functional miRNAs. There are no data regarding the miRNAs 
in sugarbeet (Beta vulgaris L.) up todate. The detection of miRNAs, the genetic 
information encoding miRNAs (miRNA genes) and their targets in sugarbeet was 
accomplished following a genomics approach. In this effort, sequencing data for sugarbeet 
(Genome survey sequences, Expressed sequence tags [ESTs]) and the miRNAs of 
Arabidopsis thaliana were used. The follwoing criteria were used: a) the mature miRNA 
not having more than four nucleotides difference than the miRNA of A. thaliana, b) the 
RNA encoding the potential miRNA to be able to obtain a secondary hairpin structure, c) 
the miRNA to be placed in one arm of the secondary structure, d) the predicted sequence 
of miRNA not having more than six consecutive nucleotides difference to the 
corresponding miRNA* in the secondary structure, e) a hairpin structure not to be present 
in the sequence of miRNA and miRNA*, f) the predicted structure should have a negative 
MFE (minimal folding free energy) value and high MFEI (MFE index). Based on these 
criteria the potentail miRNAs of sugarbeet were detected. Gene expression based on EST 
databases revealed that some predicted miRNAs are expresseed in sugarbeet. MiRNAs 
could be involved in various cellular and metabolic processes in sugarbeet such as the 
response to stress, signal transductiion and secondary metabolism.  
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Περίληψη 
Ποικιλίες κερασιάς (Prunus avium L.) της βόρειας Ελλάδας µελετήθηκαν και 
ταυτοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, µε την χρήση µικροδορυφορικών δεικτών. Έγινε 
προσπάθεια να διερευνηθεί η εντός και µεταξύ των ποικιλιών ποικιλότητα. Τέσσερα ζεύγη 
εκκινητών χρησιµοποιήθηκαν. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων βρέθηκε ότι οι 
µοριακοί δείκτες µικροδορυφορικού DNA (SSR) που χρησιµοποιήθηκαν, ήταν 
πολυµορφικοί και ικανοί για την αποτύπωση και ταυτοποίηση των ποικιλιών καθώς και 
την εκτίµηση των γενετικών σχέσεων µεταξύ τους. Υπολογίστηκε ο δείκτης γενετικής 
οµοιότητας µεταξύ των υπό µελέτη  ποικιλιών και αναλύθηκαν γραφικά οι γενετικές τους 
αποστάσεις. Για κάθε ζεύγος εκκινητών τα αλληλόµορφα κυµάνθηκαν από 1 έως 4 ενώ το 
σύνολο των αλληλοµόρφων που βρέθηκαν ήταν 12. Η µέση αναµενόµενη ετεροζυγωτία 
ήταν 0,614 ενώ η µέση τιµή της περιεχόµενης πληροφορίας πολυµορφισµούς (PIC) ήταν 
0,855. Η εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη αναφορά διαχωρισµού και µοριακής 
ταυτοποίησης των  Ελληνικών ποικιλιών Prunus avium. 
 
Εισαγωγή  
Η κερασιά (Prunus avium L.) πρωτοκαλλιεργήθηκε στην Ελλάδα (Hendrick 1915, 
Marshall 1954), όπως περιγράφεται από τον Θεόφραστο το 300 π.Χ. Η παγκόσµια 
παραγωγή κερασιών υπερβαίνει τους 1.800.000 µετρικούς τόνους (FAO 2005). Στην 
Ελλάδα η µέση ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 45.000 τόνους (FAO 2005) και σχεδόν το 
73% της παραγωγής εντοπίζεται στη Μακεδονία και συγκεκριµένα στην ευρύτερη 
περιοχή του Νοµού Πέλλας (50% του συνόλου). Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε 
ποικιλίες του Ν. Πέλλας µε σκοπό την ταυτοποίηση τους µε µοριακούς γενετικούς  
δείκτες µικροδορυφόρων. Επιπλέον, διερευνήθηκε η γενετική ενδοποικιλιακή ποικιλότητα 
µεταξύ και εντός των εξεταζόµενων ποικιλιών. Η αυξανόµενη χρήση του γενετικού 
υλικού δηµιουργεί την ανάγκη ασφαλούς και ακριβούς µοριακής µελέτης, εύρεσης των 
χαρακτηριστικών της γενετικής ποικιλότητας καθώς και των γενοτύπων (κλώνων, 
ποικιλιών) που χρησιµοποιούνται µε σκοπό την απρόσκοπτη διαχείριση του 
(Aravanopoulos 2003, Chong κ.α. 1995). Ο πιο αξιόπιστος τρόπος για την επίτευξη των 
παραπάνω στόχων είναι η χρήση πολυµορφικών συγκυρίαρχων δεικτών από τους οποίους 
πλέον κατάλληλοι σήµερα µπορούν να θεωρηθούν οι µοριακοί µικροδορυφορικοί δείκτες 
SSR (Aravanopoulos 2003). Οι απλές επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες (SSR) 
αποτελούνται από 2-5 νουκλεοτίδια, όπως (AC) n, (ΑΤΤ)n ή (ATGT)n, που 
επαναλαµβάνονται στη σειρά. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µικροδορυφόρων, όπως η 
παρουσία τους στα γονιδιώµατα όλων των οργανισµών, το υψηλό επίπεδο 
πολυµορφισµού, ο συγκυρίαρχος τρόπος κληρονόµισης και η δυνατότητα για 
αυτοµατοποιηµένη ανάλυση, τους καθιστά άριστους µοριακούς δείκτες για σειρά 
γενετικών προσεγγίσεων. 
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Υλικά και Μέθοδοι 
Στην παρούσα εργασία περιλαµβάνονται οι περισσότερο αντιπροσωπευτικές ποικιλίες του 
Ν. Πέλλας (Πίν. 1). Το φυτικό υλικό συλλέχθηκε από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων 
∆ένδρων Νάουσας (ΕΘΙΑΓΕ). Επιπλέον, έγινε προσπάθεια συλλογής ατόµων της ίδιας 
ποικιλίας από διαφορετικές θέσεις ή συλλογές, µε σκοπό να διερευνηθεί η εν δυνάµει 
ενδοποικιλιακή γενετική ποικιλότητα. Συνολικά, έγινε δειγµατοληψία 42 ατόµων. 
 
Πίνακας 1: Ποικιλίες κερασιάς, κωδικός, καταγωγή και µέγεθος δείγµατος. 
Table 1: Sweet cherry cultivars, registration code, origin and sample size. 
 

Ποικιλία 
Κωδικός 
καταγραφής Εξάπλωση 

Μέγεθος 
δείγµατος 

Λεµονίδη L ∆ιαδεδοµένη 5 
Μπακιρτζέικα M ∆ιαδεδοµένη 15 
Τραγανά Εδέσσης TE ∆ιαδεδοµένη 15 
Τραγανά Σαρακηνών TS Μη διαδεδοµένη 5 
Βασιλειάδη V Μη διαδεδοµένη 2 

 
 
Νεαρά φύλλα συλλέχθηκαν, τοποθετήθηκαν σε ψυγείο και ακολούθησε εκχύλιση DNA 
σύµφωνα µε τη µέθοδο CTAB µε τροποποιήσεις (Doyle και Doyle 1987). Η 
ποσοτικοποίηση του DNA έγινε οπτικά σε πηκτή αγαρόζης (0,7%) µετά από σύγκριση µε 
πρότυπα διαλύµατα του λ-φάγου. Για την γενετική ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 
4 ζεύγη εκκινητών που συνετέθησαν από την εταιρεία Ιnvitrogen. Η επιλογή των 
εκκινητών έγινε σύµφωνα µε τους Dirlewanger κ.α. (2002). Τα ζεύγη εκκινητών 
σχεδιάστηκαν ώστε να έχουν µήκος βάσεων από 17 έως 24 bp, θερµοκρασία υβριδισµού 
µεταξύ σε 57 και 60 οC και αναµενόµενο µέγεθος προϊόντος PCR από 100 έως 250 bp 
(Πίνακας 2). Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο των Dirlewanger (2002) µε τροποποιήσεις. 
 
Πίνακας 2: Γονιδιακές θέσεις, επαναλαµβανόµενα µοτίβα εκκινητών, προέλευση 
εκκινητών και µήκος βάσεων (bp) στην κερασιά. 
Table 2: Loci, primer sequences, primer origin and size range (bp) in sweet cherry.  
 

Γονιδιακή θέση 
Επαναλαβανόµενα µοτίβα 
εκκινητών Προέλευση Αναµενόµενο µέγεθος προϊόντων (bp) 

BPPCT002 (AG)25 P. persica 175-185 

BPPCT026 (AG)8 GG(AG)6 P. persica 140-190 

BPPCT037 (GA)25 P. persica 130-150 

BPPCT039 (GA)20 P. persica 134-150 

 
Τα προϊόντα πολλαπλασιασµού της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης διαχωρίστηκαν 
µε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης υπέρ-υψηλής ανάλυσης 3% Metaphor (FMC, 
Bioproducts)  σε ρυθµιστικό διάλυµα 1 X TBE στα 80 V για 2 ώρες. Η σήµανση έγινε µε 
προσθήκη βρωµιούχου αιθιδίου σε συγκέντρωση 6 ng/µl. Η εκτίµηση του αριθµού των 
βάσεων εµφανιζόµενων ζωνών, έγινε σε σχέση µε δύο κλίµακες DNA 100 και 10 bp 
αντίστοιχα. Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, η πηκτή εκτέθηκε σε υπεριώδη 
ακτινοβολία και φωτογραφήθηκε. 
Με βάση τα δεδοµένα των παραπάνω αναλύσεων εκτιµήθηκαν οι παράµετροι: αριθµός 
των αλληλοµόρφων ανά γονιδιακή θέση (Ν), δείκτης ποικιλότητας (DI) (Weir 1990), 
περιεχόµενη πληροφορία πολυµορφισµού (PIC) (Weber 1990) και πιθανότητα οµοιότητας 
(I) (Paetkau κ.α, 1995). Οι παράµετροι DI, PIC, I υπολογίστηκαν µε βάση τις παρακάτω 
σχέσεις (Pasqualone κ.α. 1999) : 
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 όπου ΄΄pi΄΄ και ΄΄pj΄΄ οι συχνότητες του ΄΄i΄΄ και ΄΄j΄΄ αλληλοµόρφου και ΄΄n΄΄ ο αριθµός 
των αλληλοµόρφων αντίστοιχα. Το λογισµικό CERVUS (Marshall κ.α. 1998) 
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του αριθµού των αλληλοµόρφων ανά γονιδιακή 
θέση, της παρατηρηθείσας ετεροζυγωτίας και της αναµενόµενης ετεροζυγωτίας (Vaughan 
και Russell 2004). Επιπλέον έγινε πολυµεταβλητή ανάλυση κύριων συντεταγµένων 
(PCOORDA) για τις πρώτες δύο κύριες συνιστώσες µε χρήση του προγράµµατος 
GeneAlEx 6.0 (Peakall και Smouse 2006). Επίσης, τα προϊόντα ενίσχυσης που 
εµφανίστηκαν στην πηκτή αγαρόζης αποτυπώθηκαν σε πίνακες όπου σηµειώθηκαν η 
παρουσία (1) ή η απουσία (0) των αντίστοιχων ζωνών (ζεύγη βάσεων) για κάθε εκκινητή 
και δείγµα. Οι πίνακες αναλύθηκαν µε το  λογισµικό FreeTree v.0.9.1.50 (Hampl κ.α. 
2001). Η οµοιότητα των δεδοµένων υπολογίστηκε µε χρήση του Nei και Li (1979)δείκτη 
οµοιοµορφίας και µε βάση τις µήτρες γενετικής οµοιοµορφίας κατασκευάστηκαν 
δενδρογράµµατα µε τις µεθόδους NEIGHBOR-JOINING και UPGMA. Οι πίνακες των 
συντελεστών οµοιοµορφίας που υπολογίστηκαν από το λογισµικό FreeTree  
µετατράπηκαν µε τα λογισµικά MEGA 3 v3.1 (Kumar κ.α. 2004) και PhyloDraw 
(PhyloDraw 2009) µε σκοπό την καλύτερη αποτύπωση του δενδρογράµµατος. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Οι τιµές της αναµενόµενης ετεροζυγωτίας κυµάνθηκαν από 0,321 έως 0,758 µε µέση τιµή 
0,654  ενώ ο αριθµός αλληλοµόρφων ανά γονιδιακή θέση κυµάνθηκε από 2 έως 4 µε µέσο 
όρο 3 αλληλόµορφα / γονιδιακή θέση (Πίν. 3). Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε 
συµφωνία µε προηγούµενες εργασίες. Συγκεκριµένα οι Wünsch και Hormaza (2002) 
ταυτοποίησαν 76 εµπορικές ποικιλίες Prunus avium χρησιµοποιώντας 9 ζεύγη εκκινητών 
SSR µε µέσο όρο αλληλοµόρφων για κάθε γονιδιακή θέση  3,7 και µέση ετεροζυγωτία 
0,49. Οι Dirlewanger κ.α. (2002) η Hexp κυµάνθηκε από 0,39 έως 0,76 µε µέση τιµή 0,60 
για τους πολυµορφικούς εκκινητές. 
 
Πίνακας 3: Γονιδιακές θέσεις, αριθµός αλληλοµόρφων (Κ), αριθµός ατόµων (Ν), 
αναµενόµενη ετεροζυγωτία (Hexp) και  παρατηρηθείσα  ετεροζυγωτία (Hobs)  στις 
εξετασθείσες ποικιλίες κερασιάς. 
Table 3: Loci, number of alleles (K), number of individuals (N), expected heterozygosity 
(Hexp) and observed heterozygosity (Hobs) in sweet cherry cultivars. 
 

Γονιδιακή θέση Κ Ν Hexp Hobs 
BPPCT002 2 42 0,580 0,465 
BPPCT026 3 42 0,408 0,535 
BPPCT037 3 42 0,321 0,395 
BPPCT039 4 42 0,758 0,953 
Μ.Ο 3 42 0,654 0,587 

 
Για την παράµετρο PIC η µέση τιµή ήταν 0,533 µε ένα εύρος από 0,386 έως 0,702. Η τιµή 
αυτή βρίσκεται κοντά µε την µέση τιµή των ποικιλιών Prunus avium Sicilian όπου είχαν 
µέση τιµή 0,65 (Marchese κ.α. 2007). Για την παράµετρο DI, η µέση τιµή ήταν 0,603 µε 
επιµέρους τιµές που κυµαινόταν από ένα ελάχιστο 0,473  έως ένα µέγιστο 0,748, ενώ για 
την παράµετρο  I  η αντίστοιχη µέση τιµή ήταν 0,237 µε ένα εύρος από 0,111 έως 0,364 
(Πίν. 4). 
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Πίνακας 4: ∆είκτης ποικιλότητας (DI), περιεχόµενη πληροφορία πολυµορφισµού (PIC) 
και πιθανότητα οµοιότητας (I) στις εξετασθείσες ποικιλίες κερασιάς. 
Table 4: Polymorphic information content (PIC), diversity indices (DI) and probabilities of 
identity (I) in sweet cherry cultivars. 
 

Γονιδιακή Θέση PIC DI I 
BPCCT002 0,499 0,574 0,256 
BPCCT026 0,386 0,473 0,364 
BPCCT037 0,547 0,620 0,217 
BPCCT039 0,702 0,748 0,111 
Μ.Ο 0,533 0,603 0,237 

 
Σύµφωνα µε την οµαδοποίηση κατά UPGMA, και τον δείκτη οµοιοµορφίας κατά Nei και 
Li (1979), οι γενότυποι κατατάχθηκαν σε τρεις οµάδες (Σχ. 1). Οι γενότυποι των 
εµπορικών ποικιλιών Τραγανά Εδέσσης και Τραγανά Σαρακηνών βρέθηκαν να είναι 
στενά συγγενικές και οµαδοποιήθηκαν µαζί, σε συµφωνία µε τη θεωρούµενη προέλευση 
της δεύτερης από την πρώτη (Chatzicharisis κ.α. 2000).  Η δεύτερη οµάδα αποτελείται 
από τους γενότυπους των ποικιλιών Βασιλειάδη και Λεµονίδη οι οποίοι φαίνεται να έχουν 
κοινή καταγωγή. Τέλος η τρίτη οµάδα συµπεριλαµβάνει τους γενοτύπους της εµπορικής 
ποικιλίας Μπακιρτζέικα. ∆εν διαπιστώθηκε ενδοποικιλιακή ποικιλότητα και παρά το ότι ο 
αριθµός των εκκινητών της παρούσας εργασίας ήταν περιορισµένος, το ίδιο αποτέλεσµα 
παρατηρήθηκε στην περίπτωση που χρησιµοποιήθηκε πολύ µεγαλύτερος αριθµός 
εκκινητών (Γανόπουλος κ.α. αδηµοσίευτο). 

0 .02

 
 
Σχήµα 1: ∆ενδρόγραµµα των εξεταζόµενων ατόµων κερασιάς µε εφαρµογή του δείκτη 
οµοιοµορφίας των Nei και Li (1979) και οµαδοποίηση µε τη µέθοδο UPGMA. 
Figure 1.  Dendrogram of the studied sweet cherry individuals based on a UPGMA 
analysis of the Nei και Li (1979) similarity index.  
 
H οµαδοποίηση µε την πολυµεταβλητή ανάλυση κύριων συντεταγµένων (PCOORD) 
επεξήγησε το 87,38% της συνολικής ποικιλότητας και κατέταξε τις ποικιλίες σε τέσσερις 
κατηγορίες (Σχ. 2). Το ποσοστό της συνολικής ποικιλότητας που επεξήγησε η ανάλυση 
είναι αρκετά µεγάλο σε σύγκριση µε πειράµατα στη µηλιά µε εφαρµογή SSR δεικτών 
(Song κ.α. 2006) κατά την οποία η PCOORD σε δύο κύριες συνιστώσες εξηγούσε µόνο το 
40,43% της συνολικής ποικιλότητας.  
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Σχήµα 2: Ανάλυση κυρίων
κερασιάς. 
Figure 2: Principal coordinated analysis (PCOORDA) of the studied sweet cherry 
cultivars. 
 
Συµπεράσµατα  
Oι δείκτες µικροδορυφορικού
πολυµορφικοί και εµφάνισαν
γενοτύπων κερασιάς που
πολυµορφισµού PIC, DI και
τεκµαίρεται ότι η διακριτική
επιπλέον µικροδορυφορικών
γενετική ταυτοποίηση. Οι
ετεροζυγωτίας ήταν επίσης υψηλές
Οι ποικιλίες Τραγανά Εδέσσης
χρήση µόνο δύο SSR εκκινητών
Με ένα περιορισµένο αριθµό
από τις πλέον σηµαντικές ποικιλίες
Οι παραπάνω µικροδορυφορικές
ταυτοποίηση της Prunus avium
περιεχόµενο.  
Η οµαδοποίηση των γενοτύπων
(PCOORDA, UPGMA) των
Επειδή οι περισσότεροι άριστοι
ταυτοποίηση επιτρέπει την ανάπτυξη
η αναγνώριση οποιουδήποτε
επηρεάσουν τον φαινότυπο
δυνατότητα µελέτης της γενετικής
πληθυσµών θα ωφελήσει τα
βελτιωτές να πάρουν αποφάσεις
και τη διαχείριση του γενετικού
ποικιλότητας. 
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Summary 
The study and the genetic fingerprinting of Prunus avium cultivars from northern Greece, 
via the use of SSR markers, has been carried out.  In addition the genetic diversity within 
and between cultivars has been investigated.  A total of four microsatellite primer pairs 
have been employed.  The SSR loci used were highly polymorphic and adequate for DNA 
fingerprinting and for the assessment of genetic diversity parameters.  Genetic similarity 
indices were used in order to investigate cultivar distance relationships.  A total of 12 
alleles have been detected in a range of 1-4 alleles per primer pair.  Expected 
heterozygosity reached a value of 0,614, while the value of the polymorphic information 
content (PIC) was 0,855. To the authors’ knowledge, this paper is the first report on 
Prunus avium Hellenic cultivars DNA fingerprinting genetic relationships assessment.  
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Περίληψη 
Η καλλιέργεια της λεµονιάς (Citrus limon Burm.) στη χώρα µας αντιµετωπίζει δύο πολύ 
σοβαρά προβλήµατα, ήτοι την ευαισθησία στην κορυφοξήρα και στο ψύχος. Ωστόσο, η 
ποικιλία λεµονιάς Αδαµοπούλου (µια µεταλλαγή της ποικιλίας Lisbon) παρουσιάζει 
σηµαντικό βαθµό ανθεκτικότητας στην κορυφοξήρα και στο ψύχος σε αντίθεση µε τη 
Lisbon. Η κατανόηση του µηχανισµού της ανθεκτικότητας της ποικιλίας Αδαµοπούλου 
έναντι του µύκητα Phoma tracheiphila (Petri) Kant. & Gik. (συν. Deuterophoma 
tracheiphila Petri) και του µηχανισµού ανεκτικότητας στο ψύχος, µπορεί να επιτευχθεί 
µέσω αποµόνωσης των διαφορικά εκφραζοµένων γονιδίων στο βλαστό της ποικιλίας 
Αδαµοπούλου (ανεκτική) σε σχέση µε τη Lisbon (ευαίσθητη). Για το σκοπό αυτό 
χρησιµοποιήθηκε φυτικός ιστός από νεαρό βλαστό των δύο ποικιλιών και ακολουθήθηκε 
η διαδικασία του κατασταλτικού αφαιρετικού υβριδισµού (Suppression Subtractive 
Hybridization, SSH). Πραγµατοποιήθηκαν δύο µοριακές αφαιρέσεις («Αδαµοπούλου-
Lisbon» και «Lisbon-Αδαµοπούλου») και ακολούθησε κλωνοποίηση των προϊόντων PCR 
καθώς και συγκεκριµένων ζωνών DNA που προέκυψαν στην ηλεκτροφόρηση. 
Κατασκευάστηκαν δύο αφαιρετικές cDNA βιβλιοθήκες: η µία περιλαµβάνει τα γονίδια 
που εκφράζονται στην Αδαµοπούλου και δεν εκφράζονται στη Lisbon, ενώ η άλλη 
περιλαµβάνει τα γονίδια που εκφράζονται στη Lisbon και δεν εκφράζονται στην ποικιλία 
Αδαµοπούλου. Από κάθε βιβλιοθήκη έγινε τυχαία επιλογή κλώνων οι οποίοι 
αλληλουχήθηκαν. Από τη σύγκριση των αποκτηθέντων αλληλουχιών µε τις αλληλουχίες 
που είναι κατατεθειµένες στις διεθνείς βάσεις δεδοµένων βρέθηκε ότι υπάρχει οµολογία 
µε αλληλουχίες γονιδίων που εµπλέκονται στους µηχανισµούς άµυνας των φυτών σε 
βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.  
 
Εισαγωγή 
Η καλλιέργεια της λεµονιάς είναι η τρίτη σηµαντικότερη καλλιέργεια εσπεριδοειδών στη 
χώρα µας. Καταλαµβάνει µια έκταση περίπου 105.000 στρεµµάτων και η ετήσια 
παραγωγή ανέρχεται περίπου στους 88.000 τόνους (Ε.Σ.Υ.Ε., 2006). Η 
λεµονοκαλλιέργεια αντιµετωπίζει δύο πολύ σηµαντικά προβλήµατα, ήτοι: α) την 
ευαισθησία στην πολύ σοβαρή και καταστρεπτική ασθένεια της κορυφοξήρας που 
προκαλείται από το µύκητα Phoma tracheiphila και β) την ευπάθεια στο ψύχος, διότι σε 
αντίθεση µε τα υπόλοιπα εσπεριδοειδή η λεµονιά δεν εισέρχεται σε λήθαργο κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα (Ποντίκης, 2003). Παράλληλα, οι πληγές που δηµιουργούνται στους 
κλάδους των δένδρων µετά από παγετούς αποτελούν σηµαντικές πύλες εισόδου του 
µύκητα που προκαλεί την κορυφοξήρα (Παναγόπουλος, 1997). Η ποικιλία λεµονιάς 
Αδαµοπούλου, η οποία εικάζεται ότι προήλθε από µεταλλαγή της ποικιλίας Lisbon, 
παρουσιάζει σηµαντικό βαθµό ανεκτικότητας στην κορυφοξήρα και το ψύχος (Πασσίσης 
και Κεραµίδας, 1983). Έτσι η σύγκριση σε µεταγραφικό επίπεδο (mRNA) των δύο αυτών 
πολύ συγγενών ποικιλιών που διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την ανθεκτικότητα στην 
κορυφοξήρα και το ψύχος δίνει τη δυνατότητα εντοπισµού γονιδίων που εκφράζονται στη 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 146 

 

µία ποικιλία αλλά δεν εκφράζονται στην άλλη και πιθανώς να συνδέονται µε την 
ανθεκτικότητα στην κορυφοξήρα και το ψύχος.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Ι. Φυτικό υλικό  
Το φυτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε προερχόταν από δύο δένδρα ηλικίας περίπου 11 
ετών, ένα της ποικιλίας Αδαµοπούλου και ένα της ποικιλίας Lisbon που βρίσκονται στη 
συλλογή του ∆ενδροκοµείου του Γ.Π.Α. Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε στις 
11/7/2006. Τα δείγµατα (τµήµατα βλαστών ενός έτους) τοποθετήθηκαν αµέσως σε υγρό 
άζωτο, τεµαχίστηκαν µε ηλεκτρικό µύλο στους 4ºC, τα τρίµµατα τοποθετήθηκαν σε 
πλαστικούς σωλήνες των 15ml και αποθηκεύτηκαν στους -80ºC µέχρι τη χρησιµοποίησή 
τους. 
 
ΙI. Αποµόνωση RNA από βλαστό λεµονιάς. 
Α) Μέθοδοι αποµόνωσης RNA 
Εφαρµόστηκαν οι ακόλουθες µέθοδοι αποµόνωσης RNA από δείγµατα βλαστού λεµονιάς: 
α) TRIzol Reagent (Invitrogen, UK), β) Acid phenol standard protocol (Citrus Functional 
Genomics Project, CFGP), γ) Τροποποιηµένη µέθοδος αποµόνωσης RNA κατά Logemann 
(Logemann et al., 1987), δ) Guanidine standard protocol (CFGP), ε) Μέθοδος silica κατά 
Rott και Jelkmann (2001), στ) RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, UK) και ζ) Invisorb Spin 
Plant RNA Mini Kit (Invitek, Germany). Η συγκέντρωση και η καθαρότητα του RNA 
προσδιορίστηκε φωτοµετρικά (U-2001 Spectrophotometer, Hitachi).  
B) Αξιολόγηση των µεθόδων αποµόνωσης RNA από βλαστό λεµονιάς 
Τα δείγµατα RNA διαχωρίστηκαν σε πηκτή αγαρόζης 1,5% σε ρυθµιστικό διάλυµα 0,5Χ 
ΤΑΕ (µη αποδιατακτικές συνθήκες), σε συνθήκες απουσίας RNασών. Έγινε χρώση της 
πηκτής µε βρωµιούχο αιθίδιο και ακολούθησε φωτογράφισή της. 
Για την ανίχνευση παρουσίας DNA στα δείγµατα RNA που αποµονώθηκαν µε τις 
µεθόδους της silica κατά Rott και Jelkmann (2001), Acid phenol standard protocol και 
RNeasy Plant Mini Kit εφαρµόστηκαν οι µέθοδοι της αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυµεράσης (PCR) και της αντίστροφης µεταγραφής PCR (RT-PCR). Η αντίστροφη 
µεταγραφή πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του ενζύµου SuperScript II-Reverse 
Transcriptase (Invitrogen, UK) και ενός εξειδικευµένου εκκινητή της αφυδρογονάσης του 
NADH. Στις PCR χρησιµοποιήθηκαν εξειδικευµένοι εκκινητές για το γονίδιο της 
αφυδρογονάσης του NADH. 
 
ΙII. Αποµόνωση διαφορικά εκφραζοµένων γονιδίων. 
Εφαρµόστηκε η µέθοδος του κατασταλτικού αφαιρετικού υβριδισµού (Suppression 
Subtraction Hybridization, SSH) µε τη χρήση του BD PCR-SelectTM cDNA Subtraction 
Kit (BD Biosciences–Clontech, USA) ακολουθώντας τις οδηγίες της παρασκευάστριας 
εταιρείας, µε µόνη παραλλαγή τα προγράµµατα των δύο PCR που χρησιµοποιήθηκαν. 
Πραγµατοποιήθηκαν δύο αφαιρέσεις (subtractions). Στην πρώτη αφαίρεση (forward 
subtraction) χρησιµοποιήθηκε ως tester (δοκιµαστής, δηλαδή το cDNA στο οποίο 
µελετώνται οι αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση σε σύγκριση µε το cDNA ενός µάρτυρα 
που καλείται οδηγός) το mRNA των βλαστών της ποικιλίας Αδαµοπούλου και ως driver 
(οδηγός) το mRNA των βλαστών της ποικιλίας Lisbon, ενώ στη δεύτερη (reverse 
subtraction) χρησιµοποιήθηκε ως tester το mRNA των βλαστών της ποικιλίας Lisbon και 
ως driver το mRNA των βλαστών της ποικιλίας Αδαµοπούλου.  
 
IV. Κλωνοποίηση διαφορικά εκφραζοµένων γονιδίων και αλληλούχησή τους. 
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Για την κατασκευή των δύο αφαιρετικών cDNA βιβλιοθηκών: «Αδαµοπούλου-Lisbon» 
και «Lisbon-Αδαµοπούλου» πραγµατοποιήθηκαν τρεις διαδικασίες: 
α) Κλωνοποίηση του συνόλου των προϊόντων της PCR. 
β) Κλωνοποίηση DNA µεγέθους µεγαλύτερου και µικρότερου των 500 ζευγών βάσεων 
(Εικ. 1) µετά από ηλεκτροφόρηση των προϊόντων της PCR, κοπή της πηκτής αγαρόζης σε 
δύο µέρη και αποµόνωση του DNA από την πηκτή.  
γ) Κλωνοποίηση επιλεγµένων ζωνών µετά από ηλεκτροφόρηση των προϊόντων της PCR, 
κοπή των ζωνών (Εικ. 1) µε βάση το έντονο σήµα και αποµόνωση του DNA από την 
πηκτή αγαρόζης.  
Η κλωνοποίηση όλων των προϊόντων έγινε σε ειδικό πλασµιδιακό φορέα (pGEM-T Easy 
Vector, Promega) και ακολούθησε µετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων DH5a 
(Library Efficiency DH5a Competent Cells, Invitrogen).  
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε διαλογή των βακτηριακών αποικιών µε βάση: α) την 
έκφραση ή µη του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης (επιλογή µπλε/άσπρο), β) τα προϊόντα 
PCR µετά από απευθείας αντιδράσεις PCR από την αποικία (colony PCR) καθώς και γ) τη 
γραµµωτή επίστρωση (streaking) αποικιών για τη λήψη µεµονωµένων λευκών αποικιών. 
Οι επιλεγµένες βακτηριακές αποικίες µεταφέρθηκαν σε πιάτα των 96 θέσεων (96-well 
plates) που περιείχαν θρεπτικό υπόστρωµα ανάπτυξης βακτηρίων. Για κάθε πιάτο 
δηµιουργήθηκε και ένα αντίγραφο. Η µία σειρά πιάτων αποθηκεύτηκε στους -80°C για 
µελλοντική χρήση και η δεύτερη απεστάλη για αλληλούχηση στην εταιρεία Cogenics 
(UK). 
 
V. Επεξεργασία των αποκτηθέντων αλληλουχιών DNA 
Οι αποκτηθείσες αλληλουχίες υπέστησαν επεξεργασία µε το λογισµικό VecScreen (NCBI) 
προκειµένου να αποκτηθούν αλληλουχίες ενθέµατος cDNA λεµονιάς, απαλλαγµένων από 
τις αλληλουχίες του πλασµιδιακού φορέα και των προσαρµοστών που χρησιµοποιούνται 
κατά τη διαδικασία του κατασταλτικού αφαιρετικού υβριδισµού. 
Ακολούθησε σύγκριση των αποκτηθέντων αλληλουχιών µε τη χρήση του λογισµικού 
Blast (NCBI) µε τις αλληλουχίες που είναι κατατεθειµένες στις διεθνείς βάσεις δεδοµένων 
των φυτών για νουκλεοτίδια (Blastn-nt), για ESTs (Blastn-EST) και για πρωτεΐνες 
(Blastx). 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
I. Αποµόνωση RNA από βλαστό λεµονιάς. 
Από τις µεθόδους αποµόνωσης RNA από βλαστό λεµονιάς που αξιολογήθηκαν στην 
εργασία αυτή, βρέθηκε ότι η πλέον κατάλληλη είναι η µέθοδος της όξινης φαινόλης (acid 
phenol protocol). Οι µέθοδοι TRIzol Reagent και η τροποποιηµένη µέθοδος κατά 
Logemann παρουσιάζουν δυσκολία στην επαναδιάλυση του RNA ιζήµατος ενώ τα 
δείγµατα που προκύπτουν µε τις µεθόδους της silica και του RNeasy Plant Mini Kit 
περιέχουν και µικρές ποσότητες DNA. Τέλος, το guanidine standard protocol και το 
Invisorb Spin Plant RNA Mini Kit δίνουν πολύ µικρή ποσότητα RNA σε σχέση µε την 
ποσότητα του φυτικού υλικού που χρησιµοποιείται.  
II. Αποµόνωση διαφορικά εκφραζοµένων γονιδίων. 
Από τη διαδικασία του Κατασταλτικού Αφαιρετικού Υβριδισµού προέκυψε ότι οι δύο 
ποικιλίες λεµονιάς έχουν διαφορές στην έκφραση των γονιδίων τους (Εικ. 1, γραµµές 1 
και 2 [προϊόντα αφαίρεσης Αδαµοπούλου-Lisbon], γραµµές 3 και 4 [προϊόντα αφαίρεσης 
Lisbon-Αδαµοπούλου]).  
III. Κλωνοποίηση διαφορικά εκφραζοµένων γονιδίων και αλληλούχησή τους. 
Στην Εικόνα 1 φαίνεται η ηλεκτροφόρηση των προϊόντων του κατασταλτικού 
αφαιρετικού υβριδισµού των δύο αφαιρέσεων που πραγµατοποιήθηκαν στην παρούσα 
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µελέτη και χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή της αφαιρετικής βιβλιοθήκης και την 
κοπή ζωνών. 
 

 

Εικόνα 1. Ηλεκτροφόρηση των προϊόντων του SSH. 1,2: 
Αφαίρεση Αδαµοπούλου-Lisbon, 3,4: Αφαίρεση Lisbon-
Αδαµοπούλου, L: 100bp DNA Ladder (NEB, UK). 
Αγαρόζη 1,5% σε 0,5Χ ΤΑΕ. 
 

 
IV. Επεξεργασία των αποκτηθέντων αλληλουχιών. 
Μετά την επεξεργασία των αποκτηθέντων αλληλουχιών µε τη χρήση του λογισµικού 
VecScreen προέκυψαν συνολικά 39 κλώνοι που εµπεριείχαν ενθέµατα που προέρχονται 
από το γένωµα της λεµονιάς. Από αυτούς τους κλώνους οι 32 προέρχονται από την 
αφαίρεση «Αδαµοπούλου-Lisbon» και οι 7 από την αφαίρεση «Lisbon-Αδαµοπούλου». 
Για την ποικιλία Αδαµοπούλου (forward subtraction) από τη χρήση του Blastn-nt βρέθηκε 
οµολογία µε γόνους ανθεκτικότητας στην ξηρασία και µε την οµόλογο της Pto πρωτεΐνης 
(πρωτεΐνη ανθεκτικότητας στο βακτήριο Pseudomonas syringae pv. tomato). Από τη 
χρήση του Blastn-EST βρέθηκε οµολογία µε cDNA από σιτάρι ανθεκτικό στη σκωρίαση, 
µε cDNA βαµβακιού µετά από µόλυνση µε το βακτήριο Xanthomonas campestris pv. 
malvacearum, cDNA της Festuca sp. µετά από θερµική καταπόνηση, φύλλο πορτοκαλιάς 
µολυσµένο µε το βακτήριο Xyllela fastidiosa, cDNA από υποκείµενο µηλιάς που εκφράζει 
µια πρωτεΐνη (leucine rich repeat protein family) που πιθανόν εµπλέκεται στην 
ανθεκτικότητα σε ασθένειες. Τέλος, από τη χρήση του Blastx βρέθηκαν τρεις κλώνοι της 
ποικιλίας Αδαµοπούλου να έχουν οµολογία µε γόνους που κωδικοποιούν 
πολυφαινολοξειδάσες, ενώ άλλοι έχουν οµολογία µε γόνους που κωδικοποιούν πρωτεΐνες 
που επάγονται µετά από περιβαλλοντική καταπόνηση, πρωτεΐνες που ελέγχονται από το 
ψύχος και την ξηρασία καθώς και ύστερης εµβρυογένεσης άφθονες πρωτεΐνες (late 
embryogenesis abundant proteins). 
Για τη Lisbon (reverse subtraction) χρησιµοποιώντας το Blastn-nt βρέθηκε οµολογία µε 
δορυφορικό DNA λεµονιάς. Με τη χρήση του Blastn-EST βρέθηκε οµολογία µε γόνους 
από cDNA βιβλιοθήκες εσπεριδοειδών. Τέλος, χρήση του Blastx έδειξε οµολογία µε 
γόνους που κωδικοποιούν πρωτεΐνες πλούσιες σε σερίνη (serine rich protein).  
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι από την ποικιλία Αδαµοπούλου αποµονώθηκαν 
περισσότερα διαφορικά εκφραζόµενα γονίδια σε σχέση µε τη Lisbon. Παράλληλα, η 
σύγκριση των αποκτηθέντων αλληλουχιών της ποικιλίας Αδαµοπούλου µε τις 
αλληλουχίες που είναι κατατεθειµένες στις διεθνείς βάσεις δεδοµένων των φυτών έδειξε 
ότι υπάρχει οµολογία µε αλληλουχίες γονιδίων που εµπλέκονται στους µηχανισµούς 
άµυνας των φυτών σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Αντίθετα, οι αλληλουχίες της 
Lisbon φαίνεται ότι έχουν µεγαλύτερη οµολογία µε δοµικά και άγνωστης λειτουργίας 
γονίδια εσπεριδοειδών. Μετά το στάδιο ανίχνευσης των πιθανών οµόλογων γονιδίων για 
τις γενετικές πληροφορίες που εντοπίστηκαν ως διαφορικά εκφραζόµενα γονίδια στις 
αφαιρέσεις που πραγµατοποιήθηκαν, θα ακολουθήσει επιβεβαίωση της διαφορικής 
έκφρασής τους µε τη διαδικασία της ποσοτικής PCR (real time PCR).   
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Abstract 
Lemon (Citrus limon Burm.f.) cultivation in Greece suffers from two major problems, 
namely the susceptibility to mal secco and low temperatures. However, cv. 
“Adamopoulou” (derived from the portuguese cv. “Lisbon”) is more tolerant to mal secco 
disease and cold than cv. “Lisbon”. A molecular analysis which would lead to the isolation 
of differentially expressed genes in the stems of these two close relative cultivars could aid 
in further understanding of the resistance mechanisms against mal secco and cold. For this 
purpose, the suppression subtractive hybridization (SSH) technique was employed to 
young stem tissue of the two cultivars. Two subtractions were performed, 
(“Adamopoulou”-“Lisbon” and “Lisbon”-“Adamopoulou”) and the PCR products as well 
as selected DNA bands from agarose gel were cloned. Two subtractive cDNA libraries 
were produced: the first contains genes expressed in cv. “Adamopoulou” but not in cv. 
“Lisbon” wheraes the second one contains genes expressed in cv. “Lisbon” but not in cv. 
“Adamopoulou”. The obtained sequences were subjected to “VecScreen” software (NCBI) 
in order to obtain the sequences of lemon cDNA inserts. Sequence comparisons were 
performed using BLAST (Blastn, Blastn-EST, Blast-x); and homology to previously 
identified genes involved in defence mechanisms against biotic and abiotic stresses was 
revealed.  
 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 150 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΡΟΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ 
ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΤΕΧΝΗΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Castanea sativa 

Mill .) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ 
 

A.A. Παπαδήµα, Α.∆. ∆ρούζας3 και Φ.Α. Αραβανόπουλος 
 

Εργαστήριο ∆ασικής Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης Φυτών,  
Σχολή ∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 e-mail: aravanop@for.auth.gr 
 
 
Περίληψη 
 Το σύστηµα σύζευξης, η γενετική ποικιλότητα (αριθµός διαφορετικών γενοτύπων, 
συχνότητα εµφάνισης κλώνων) και η ροή γονιδίων µελετήθηκε σε έναν καστανεώνα 
(τεχνητό πληθυσµό εµβολίων σε υποκείµενα προερχόµενα από παλαιότερη φυσική 
συστάδα) του όρους Πάικο. Το σύστηµα σύζευξης µελετήθηκε επίσης σε παρακείµενο 
φυσικό πληθυσµό καστανιάς, όπως και η ροή γονιδίων µεταξύ πληθυσµών. Οι παράµετροι 
του συστήµατος σύζευξης εκτιµήθηκαν µε βάση το πρότυπο των µεικτών συζεύξεων µε τη 
χρήση 16 γονιδιακών θέσεων σε 11 ενζυµικά συστήµατα. Οι µέσες αναλογίες 
σταυρογονιµοποίησης εκτιµήθηκαν από 0,923 έως 0,983 για το φυσικό πληθυσµό και από 
1,019 έως 1,085 για τον καστανεώνα. Στο φυσικό πληθυσµό εκτιµάται ότι υπάρχει πολύ 
χαµηλό επίπεδο οµοµειξίας που οφείλεται στην ύπαρξη συγγενικής ή αµφιγονεϊκής 
σύζευξης, ενώ επιβεβαιώνεται η απουσία αυτογονιµοποίησης. Στον καστανεώνα εκτιµάται 
ότι δεν υφίσταται οµοµειξία. Από τις εκτιµήσεις των συχνοτήτων αλληλοµόρφων γονιδίων 
στη γύρη και στα ωάρια υποστηρίζεται η ύπαρξη ροής γονιδίων µεταξύ των δύο 
πληθυσµών. Στη συζήτηση αναφέρεται η σηµασία των αποτελεσµάτων στην αξιολόγηση 
της παραγωγής καστάνων σε καστανεώνες που βρίσκονται εντός φυσικών δασών 
καστανιάς καθώς και για την προστασία των γενετικών πόρων του είδους.   
 
Εισαγωγή 
Η καστανιά (Castanea sativa Mill.) απαντάται στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη σε 
φυσικά και τεχνητά δάση και φυτείες. Τα φυσικά δάση διαχειρίζονται ως σπερµοφυή, 
πρεµνοφυή ή διφυή για την παραγωγή κυρίως ξυλείας µεγάλων και µικρών διαστάσεων. Η 
καστανιά καλλιεργείται για τους καρπούς της σε κασταναριά, όπου επιλεγµένοι κλώνοι 
εµβολιάζονται σε άγρια υποκείµενα και σε φυτείες όπου είναι επιλεγµένα τόσο το εµβόλιο 
όσο και το υποκείµενο. Η µελέτη του συστήµατος σύζευξης επιτρέπει να εκτιµηθεί το 
ποσοστό οµοµειξίας και η ροή ανεπιθύµητης γύρης από φυσικό πληθυσµό προς 
καστανεώνες, παράγοντες που εν δυνάµει συνεισφέρουν στην ποσότητα της παραγωγής 
και την ποιότητα των καρπών (Friedman και Adams 1985a). Στην παρούσα εργασία 
διερευνάται το ποσοστό οµοµειξίας σε καστανεώνα και σε παρακείµενο φυσικό πληθυσµό 
και εκτιµάται η ροή γονιδίων µεταξύ πληθυσµών.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Οι καρποί συλλέχθηκαν το φθινόπωρο του 2000 από φυσικό πληθυσµό και καστανεώνα 
του όρους Πάικο (22ο 22́ 18́ ΄ Ν, 40ο 57́ 42́ ΄ Ε). Επιλέχθηκαν τυχαία 8 άτοµα-µητρικά 
δέντρα από τον καστανεώνα, και 16 από το φυσικό πληθυσµό. Από κάθε µητρικό δέντρο 
συλλέχθηκαν 20 καρποί (Aravanopoulos κ.α. 2005). Συλλέχθηκαν επίσης κοιµώµενοι 
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οφθαλµοί από κάθε µητρικό άτοµο για την εκτίµηση του γενοτύπου του. Συνολικά 
γενοτυπήθηκαν 500 άτοµα, από τα οποία 24 µητρικά και 476 απόγονοι (4 απόγονοι δεν 
έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα). Η διαδικασία της οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 
πηκτής αµύλου και η χρώση των ενζύµων περιγράφεται αναλυτικά από τους 
Aravanopoulos κ.α. (2001). Μελετήθηκαν 16 γονιδιακές θέσεις (Adh-1, Dia-1, Dia-2, Est-
1, Got-2, Got-3, Idh-1, Idh-2, Lap-1, Pgm-1, 6Pgd-1, 6Pgd-2, Pgi-1, Pgi-2, Sdh-1 και Sod-
1) σε 11 ενζυµικά συστήµατα και συνολικά καταγράφηκαν αλληλόµορφα σε 8.000 θέσεις. 
Οι παράµετροι του συστήµατος σύζευξης (διασταύρωσης) εκτιµήθηκαν µε το λογισµικό 
MLTR v.3.3 (Ritland 2008) που βασίζεται στο πρότυπο µεικτών συζεύξεων (Brown και 
Allard 1970). Για κάθε πληθυσµό εκτιµήθηκαν οι συχνότητες αλληλοµόρφων γονιδίων 
γύρης και ωαρίων (p), η αναλογία σταυρογονιµοποίησης µε βάση τις µοναδιαίες και τις 
πολλαπλές γονιδιακές θέσεις (ts και tm αντίστοιχα) και ο συντελεστής οµοµειξίας F. Οι 
τυπικές αποκλίσεις των παραπάνω ποσοτήτων εκτιµήθηκαν από 100 τυχαίες 
επαναδειγµατοληψίες µε αντικατάσταση (bootstraps) µεταξύ των οικογενειών. Για τις 
συγκρίσεις των παραµέτρων σύζευξης µεταξύ των πληθυσµών χρησιµοποιήθηκε το 
κριτήριο t για άνισες διακυµάνσεις (Ribeiro και Lovato 2004). 
 
Αποτελέσµατα  και  Συζήτηση 
Σαρανταένα (41) αλληλόµορφα καταγράφηκαν συνολικά στις 16 γονιδιακές θέσεις. Οι 
δύο από τις 16 γονιδιακές θέσεις ήταν µονοµορφικές και για τους δύο πληθυσµούς (Dia-2, 
Sod-1) και αφαιρέθηκαν από την ανάλυση. Έξι από τα συνολικά 39 αλληλόµορφα 
(15,4%) δεν εµφανίζονται στα ωάρια, στον φυσικό πληθυσµό. Τα υπόλοιπα 33 
αλληλόµορφα έχουν γενικά όµοια παρουσία στη γύρη και στα ωράρια (µη 
παρουσιαζόµενα αποτελέσµατα). Στον καστανεώνα, εµφανίζονται στη γύρη 12 από τα 
συνολικά 39 αλληλόµορφα (30,8 %), ενώ δεν εµφανίζονται στα ωάρια, µια σαφή ένδειξη 
ότι υπάρχει ροή γονιδίων προς τον καστανεώνα. Έξι από τα 12 αλληλόµορφα απαντώνται 
στα ωάρια του φυσικού πληθυσµού, τρία εµφανίζονται µόνο στη γύρη του φυσικού 
πληθυσµού και δύο δεν εµφανίζονται ούτε στη γύρη ούτε στα ωάρια του φυσικού 
πληθυσµού. Το αποτέλεσµα αυτό υποστηρίζεται από µελέτες ανάλυσης γύρης που 
δείχνουν ότι οι άγριες καστανιές παράγουν άφθονη γύρη, ενώ οι καλλιεργούµενες για τον 
καρπό ποικιλίες πολύ λιγότερη (Rudow και Conedera 2001). Οι εκτιµήσεις των αναλογιών 
σταυρογονιµοποίησης µε βάση τις πολλαπλές γονιδιακές θέσεις για διάφορους 
πληθυσµούς ειδών της οικογένειας Fagaceae (Bachileri κ.α. 1996, Rossi κ.α. 1996) είναι 
συγκρίσιµες µε αυτές που εκτιµήθηκαν για τους πληθυσµούς της καστανιάς στην παρούσα 
εργασία (Πιν. 1) και βρίσκονται σε συµφωνία µε αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών, 
καθώς οι υψηλές εκτιµήσεις αναλογιών σταυρογονιµοποίησης συνδέονται µε αυξηµένη 
γενετική ποικιλότητα (Aravanopoulos κ.α. 2001, Aravanopoulos και Drouzas 2005, 
Παπαδήµα κ.α. 2007). Για την εκτίµηση των συντελεστών οµοµειξίας και για τις 
εκτιµήσεις της σταυρογονιµοποίησης ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις πολυγονιδιακές 
µεθόδους οι οποίες έχουν γενικά χαµηλότερη στατιστική διακύµανση και υψηλότερη 
στατιστική ακρίβεια και ανθεκτικότητα (robustness) έναντι των αποκλίσεων από τις 
προϋποθέσεις του Προτύπου Μεικτών Συζεύξεων (Ritland 2002, 2004). 
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Πίνακας 1. Συντελεστές οµοµειξίας (F), εκτίµηση της σταυρογονιµοποίησης µε βάση το 
σύνολο των πολλαπλών γονιδιακών θέσεων (tm) και µε βάση το σύνολο των µοναδιαίων 
γονιδιακών θέσεων (ts). 
Table 1. Inbreeding coefficients (F), multilocus (tm) and single locus (ts) outcrossing rates. 
 
   
 Φυσικός Πληθυσµός Καστανεώνας 
συντελεστής οµοµειξίας F (SD) =  - 0.200 (0.009) - 0.200 (0.000) 
   
tm εκτίµηση της σταυρογονιµοποίησης µε βάση το σύνολο των 
γονιδιακών θέσεων (multilocus) (SD) =  

 
0.983 (0.049) 

 
1.085(0.084) 

   
ts εκτίµηση σταυρογονιµοποίησης µε βάση την κάθε γονιδιακή 
θέση ξεχωριστά (single locus) (SD) =  

 
0.923 (0.051) 

 
1.019 (0.025) 

   
∆ιαφορά ∆t= tm-ts (SD) =  0.061(0.058) 0.066 (0.072) 

 
Η τιµή  ts είναι µικρότερη από την τιµή tm (Πιν. 1), εποµένως εκτιµάται ότι η εσωτερική 
δοµή του πληθυσµού δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Επίσης η ύπαρξη τιµών tm µεγαλύτερων 
από τις τιµές ts υποδηλώνει ότι τυχόν ενδεχόµενη µεροληψία κατά την εκτίµηση των 
συντελεστών σταυρογονιµοποίησης από τις µοναδιαίες γονιδιακές θέσεις, έχει εξαλειφθεί 
από τη διαδικασία εκτίµησης µε βάση τις πολλαπλές γονιδιακές θέσεις, η οποία είναι 
ιδιαίτερα ανθεκτική σε αποκλίσεις από τις προϋποθέσεις του Προτύπου Μεικτών 
Συζεύξεων (Ritland 2004). Τιµές t µεγαλύτερες της µονάδας εµφανίζονται και σε άλλα 
δασικά είδη, όπως σε σποροπαραγωγούς κήπους Pinus taeda (Freedman και Adams 
1985b), Pinus radiata (Moran κ.α. 1980), Pseudotsuga menziessii (Neale και Adams 
1985). Οι τιµές δεν διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά από τη µονάδα και θεωρούνται ίσες 
µε αυτή (Sun και Ritland 1998). Σύµφωνα µε τις τιµές t, στον καστανεώνα εµφανίζεται 
µηδενική οµοµειξία (Πιν. 1) ενώ η πιθανή οµοµειξία στο φυσικό πληθυσµό κυµαίνεται 
από 1,7% (από τις πολλαπλές γονιδιακές θέσεις) έως 7,7% (από τις µοναδιαίες γονιδιακές 
θέσεις). Η οµοµειξία αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις διασταυρώσεις µεταξύ συγγενικών 
ατόµων και όχι σε αυτογονιµοποίηση. Ο συντελεστής οµοµειξίας F έχει τιµή που δεν 
διαφέρει στατιστικώς σηµαντικά από το µηδέν τόσο στον καστανεώνα όσο και στο φυσικό 
πληθυσµό και θεωρείται ίση µε µηδέν (Sun και Ritland 1998). Αρνητική τιµή κοντά στο 
µηδέν συναντάµε και σε άλλα είδη (Cheptou κ.α. 2001) 
 
Συµπεράσµατα 
Το κύριο σύστηµα συζεύξεων στους φυσικούς πληθυσµούς καστανιάς είναι η 
σταυρογονιµοποίηση. Η οµοµειξία κυµαίνεται από 0,0-7,7 % και οφείλεται σχεδόν 
αποκλειστικά στις διασταυρώσεις µεταξύ συγγενικών ατόµων. Τα αποτελέσµατα δεν 
συνηγορούν στην ύπαρξη αυτογονιµοποίησης και η καστανιά εµφανίζεται πρακτικά 
αυτόστειρη. Υπάρχει σηµαντική ροή γονιδίων από το φυσικό πληθυσµό προς τον 
καστανεώνα. Η ροή γονιδίων προς τον καστανεώνα ενδεχοµένως επηρεάζει την παραγωγή 
καρπών και την ποιότητά τους. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την επιλογή θέσης 
εγκατάστασης των καστανεώνων. Για τα κασταναριά (εµβολιασµός άγριων υποκειµένων) 
είναι καλό να επιλέγονται θέσεις στις παρυφές του φυσικού δάσους για να περιορίζεται 
κατά το δυνατόν η εισροή της γύρης. Τέλος, δεδοµένων και των παραπάνω 
αποτελεσµάτων, η εγκατάσταση φυτειών και πειραµάτων διατήρησης και βελτίωσης του 
είδους θα πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον δύο χιλιοµέτρων µακριά από 
φυσικούς πληθυσµούς ώστε να αποφεύγεται η εισροή ανεπιθύµητης γύρης 
(Aravanopoulos κ.α., 2005). 
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ARTIFICIAL CHESTNUT POPULATION ( Castanea sativa Mill.) 

 IN MT PAIKON 
 

Papadima A.A., Drouzas A.D. and F.A. Aravanopoulos 
 

Laboratory of Forest Genetics and Forest Tree Breeding, Faculty of Forestry and Natural 
Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece,  

e-mail: aravanop@for.auth.gr 
 
Summary 
Mating systems, gene flow and genetic diversity (number of unique genotypes, frequency 
of cultivar presence) have been studied in a chestnut orchard (grafted population on 
stumps originating from an order natural stand) in Mt. Paikon.  Mating systems have also 
been studied in an adjacent chestnut natural population, as well as gene flow among the 
two populations.  Mating system parameters have been studied based on the mixed mating 
model by employing 16 loci originating from 11 enzyme systems.  Outcrossing rates 
ranged from 0,923 to 0,983 in the natural population and from 1,019 to 1,085 for the 
orchard respectively. The natural population presented very low levels of inbreeding 
which has been attributed to bi-parental mating and mating among relatives, while selfing 
was not detected.  Inbreeding was not detected in the orchard. Gene flow among the two 
populations has been noticed by an analysis of respective ovule and pollen allele 
frequencies.  Discussion focuses on the evaluation of chestnut production in orchards 
established within natural forests and on the protection of the species genetic resources.    
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Περίληψη 
Στην εργασία αυτή µελετήθηκε ο πολυµορφισµός ενός µεγάλου αριθµού γονικών σειρών 
και υβριδίων βαµβακιού µε τη χρήση µικροδορυφορικών αλληλουχιών (SSR-simple 
sequence repeats). Οι γονικές σειρές περιελάµβαναν εµπορικές ποικιλίες και ποικιλίες που 
προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη. Επιλέχθηκαν αρχικά 26 κατάλληλοι εκκινητές 
µε βάση τον αριθµό αλληλοµόρφων, τη θέση τους σε διαφορετικά χρωµατοσώµατα (για 
όσους εκκινητές έχουν χαρτογραφηθεί), καθώς και την πολυµορφική πληροφορία που 
περιέχουν. Μετά από προκαταρκτική ανάλυση των εκκινητών αυτών επιλέχθηκαν 8 ζεύγη 
πολυµορφικών εκκινητών καθένα από τα οποία ενισχύει γονιδιωµατική περιοχή που 
εντοπίζεται στο σύνολο των χρωµοσωµάτων του φυτού. Ο διαχωρισµός των προϊόντων 
ενίσχυσης πραγµατοποιήθηκε σε ειδικού τύπου αγαρόζη που εξασφαλίζει ικανοποιητική 
διαχωριστική ικανότητα. Τα  αποτελέσµατα αναλύθηκαν για την παρουσία ή απουσία 
προϊόντων συγκεκριµένου µοριακού µεγέθους. Η γενετική οµοιότητα εκτιµήθηκε µε βάση 
τους αλγορίθµους  Jaccard και Dice και παράχθηκαν δενδρογράµµατα µε τις µεθόδους 
UPGMA και NJ, ενώ αντίστοιχα έγινε και Ανάλυση Κυρίων Συντεταγµένων 
(PCOORDA). Από τις αναλύσεις (µε τη χρήση του προγράµµατος NTSYS) προέκυψε 
σαφής διαχωρισµός τριών γονικών σειρών προέλευσης Τουρκµενιστάν. Οι υπόλοιπες 
σειρές διαχωρίστηκαν σε τρεις οµάδες, τα µέλη των οποίων παρουσιάζουν υψηλή 
γενετική συγγένεια µε βάση τους συγκεκριµένους SSR αλληλοµόρφους.  
 
Εισαγωγή  
Tο βαµβάκι (Gossypium hirsutum L.) είναι ένα πολυετές δικοτυλήδονο φυτό που ανήκει 
στην οικογένεια Malvaceae. Το βαµβάκι θεωρείται ως η πιο σηµαντική καλλιέργεια 
παραγωγής κλωστοϋφαντουργικής ίνας και αποτελεί ένα από τα κύρια φυτά µεγάλης 
καλλιέργειας στη χώρα µας. Παρά το γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα της καλλιέργειας 
στη χώρα µας εµφανίζεται ευοίωνη, είναι γνωστό ότι οι υψηλές αποδόσεις που καθιστούν 
την βαµβακοκαλλιέργεια βιώσιµη απαιτούν και µεγάλες ποσότητες άρδευσης, µιας ήδη 
προβληµατικής εισροής που αναµένεται να καταστεί ακόµα πιο προβληµατική στο 
µέλλον. 
Όπως και για πολλές άλλες καλλιέργειες, έτσι και για το βαµβάκι την λύση (ή την 
ελαχιστοποίηση) του προβλήµατος καλείται να δώσει η γενετική βελτίωση που στοχεύει 
στην παραγωγή ποικιλιών ανθεκτικών σε συνθήκες ανεπαρκούς διαθέσιµης εδαφικής 
υγρασίας. Η δηµιουργία τέτοιων ποικιλιών θα εξασφαλίσει την ικανοποιητική σε 
ποσότητα και ποιότητα απόδοσή της καλλιέργειας κάτω από  συνθήκες υδατικής 
καταπόνησης, ενώ παράλληλα θα µειώσει και το κόστος παραγωγής (Wendel et al., 1992). 
Στόχος της συγκεκριµένης µελέτης ήταν η εκτίµηση της γενετικής οµοιότητας ενός 
µεγάλου αριθµού γονικών σειρών και υβριδίων βαµβακιού µε τη χρήση 
µικροδορυφορικών αλληλουχιών (SSR-simple sequence repeats ) – (de Magalhães et al., 
2006).  
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Υλικά και Μέθοδοι 
Φυτικό υλικό  
Συνολικά µελετήθηκαν 36 γονικές σειρές βαµβακιού από την Ανατολική Ευρώπη και 34 
ποικιλίες-υβρίδια που παρουσίαζαν διάφορο βαθµό ευρύτητας γενετικής βάσης. Με στόχο 
την επιλογή µοριακών δεικτών τύπου SSRs (µικροδορυφόροι - simple sequence repeats), 
έξι σπέρµατα από κάθε γονέα (36 ποικιλίες) και κάθε υβρίδιο (34 ποικιλίες) φυτεύθηκαν 
σε πλαστικές θήκες µε χώµα και τοποθετήθηκαν σε θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών µέχρι 
να βλαστήσουν. Τα δύο πρώτα πραγµατικά φύλλα από 3 έως 6 φυτά από κάθε 
ποικιλία/υβρίδιο συγκοµίστηκαν ταυτόχρονα (bulk), εµβαπτίστηκαν σε υγρό άζωτο και 
αποθηκεύτηκαν σε -20 οC 
Μοριακή ανάλυση γενετικού υλικού µε την χρήση µικροδορυφόρων (SSR) 
Για την ανάλυση των δειγµάτων, αρχικά αποµονώθηκε ολικό DNA από πέντε φυτά κάθε 
γονέα και κάθε ποικιλίας. Η αποµόνωση DNA πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του 
Invisorb Spin Plant Mini Kit (Invitek), σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε 
να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας DNA από µικρές ποσότητες πρωτογενούς υλικού 
(φύλλα). Οι αποµονώσεις αναλύθηκαν για την ποιότητα και την ποσότητά του DNA µε 
ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 1.8% και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε αντιδράσεις 
PCR µε τα αντίστοιχα ζεύγη εκκινητών.  
Για την ταυτοποίηση του γενετικού υλικού γλυκού σόργου µε τη χρήση µικροδορυφόρων 
(SSR) (Powell et al., 1996) χρησιµοποιήθηκαν 8 ζεύγη πολυµορφικών εκκινητών από τα 
26 ζεύγη που συνολικά αξιολογήθηκαν (Πίνακας 1).  
 
Πίνακας 1. Αλληλουχίες και χαρακτηριστικά εκκινητών που επιλέχθηκαν για τις SSR 
αντιδράσεις.  
 
Ζεύγη 
εκκινητών 

Αλληλουχία (5’ → 3’) # Aλληλ. bp # Xρωµοσ. PIC 

BNL2590 GAAAAACCAAAAAGGAAAATCG 
CTCCCTCTCTCTAACCGGCT 

7 186–206 9Lo 0.51 

BNL3034 AAAGGAAATGGTCATTGGCA 
AGTACCCGCCATTTCAAGTG 

3 150–178  0.43 

BNL3103 ACTTTGAGATATTGTTATTCTACCCGTCGAA
CAATTACGAATCAAATG 

2 188–220 25sh 0.28 

BNL3408(2) ATCCAAACCATTGCACCACT 
GTGTACGTTGAGAAGTCATCTGC 

4 130–136  0.50 

BNL3479 AGTGGGTTGGACTTTCATGC 
CACGGGCTTTTTTTTTTTCA 

2 148–256 18Lo 0.52 

BNL3482 ATTTGCCCCAGGTTTTTTTT 
GCAACACCTTTTCCTCCCTA 

3 138–146 26Lo 0.51 

BNL3649 GCAAAAACGAGTTGACCCAT 
CCTGGTTTTCAAGCCTGTTC 

2 176–194  0.82 

CM43 GCGCAGATATTATTATCACAGC 
TATATAAATTTGCATCAGTTGGC 

3 106–118 20 0.68 

 
Τα προϊόντα των αντιδράσεων ηλεκτροφορήθηκαν σε ειδικού τύπου αγαρόζη (Metaphor 
3,5%, Cambrex, USA) που προσφέρει µέγιστη διαχωριστική ικανότητα χωρίς τη χρήση 
πηκτώµατος πολυακρυλαµίδης (Senior et al., 1998).  
Τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν για την παρουσία ή απουσία προϊόντων συγκεκριµένου 
µοριακού µεγέθους. ∆ηµιουργήθηκαν µήτρες γενετικής οµοιότητας µε τους αλγορίθµους 
Jaccard και Dice και στη συνέχεια δενδρογράµµατα µε τις µεθόδους UPGMA και NJ. 
Επίσης έγινε Ανάλυση Κυρίων Συντεταγµένων (PCOORDA). Οι αναλύσεις αυτές έγιναν 
µε το πρόγραµµα NTSYS (Rohlf, 1998).  
 
Αποτελέσµατα  και Συζήτηση 
Ανάλυση DNA τύπου SSR σε οµαδοποιηµένα δείγµατα βαµβακιού (Powell et al., 1996) 
εφαρµόστηκε, µε στόχο τον προσδιορισµό της γενετικής οµοιότητας των υπό µελέτη 
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σειρών και ποικιλιών βαµβακιού.   Εικοσιέξι (26) κατάλληλοι εκκινητές για SSR 
αντιδράσεις επιλέχθηκαν αρχικά µε βάση τον αριθµό αλληλοµόρφων, την θέση τους σε 
διαφορετικά χρωµατοσώµατα (για όσους εκκινητές έχουν χαρτογραφηθεί), καθώς και την 
πολυµορφική πληροφορία που περιέχουν (Polymorphism Information Content – PIC). Η 
προκαταρκτική ανάλυση των εκκινητών SSR έδειξε ότι αποτελεσµατική διαφοροποίηση 
στο συγκεκριµένο φυτικό υλικό µπορεί να γίνει σε ικανοποιητικό βαθµό µε τη χρήση 8 
ζευγών από τα αρχικά επιλεγµένα 26 ζεύγη εκκινητών. Το κάθε ζεύγος εκκινητών 
ενισχύει γενετική περιοχή στο σύνολο των χρωµοσωµάτων του φυτού (Πίνακας 1).  
Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα δενδρογράµµατα που προέκυψαν µε τη µέθοδο NJ από τις 
µήτρες γενετικής οµοιότητας (τόσο για τους γονείς και για τα υβρίδια που προέκυψαν από 
τις διασταυρώσεις τους όσο και σε σύνθεση των προηγουµένων) όπως υπολογίστηκε µε 
τον αλγόριθµο του Jaccard (Εικόνες 1, 2 και 3 αντίστοιχα), καθώς και το διάγραµµα της 
ανάλυσης των κυρίων συντεταγµένων (Εικόνα 4). 

 
Εικόνα 1. Σχέσεις µεταξύ γονικών ποικιλιών βαµβακιού µε τη χρήση SSR µοριακών 
δεικτών. 
 

 
Εικόνα 2. Σχέσεις µεταξύ υβριδίων βαµβακιού µε τη χρήση SSR µοριακών δεικτών. 
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Εικόνα 3. Ολικό δενδρόγραµµα γονικών ποικιλιών και υβριδίων βαµβακιού µε τη χρήση 
SSR µοριακών δεικτών. 
 
Από τα δενδρογράµµατα και την ανάλυση των κυρίων συντεταγµένων παρατηρείται ότι οι 
γονικές ποικιλίες P17, P16 και P15 διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες, καθώς και τα 
υβρίδια P17xP2 και P22xP17 (και στα δύο κοινός γονέας είναι η P17). Η ποικιλία P17, 
όπως και οι P15 & P16, έχουν καταγωγή από το Τουρκµενιστάν. Οι υπόλοιπες γονικές 
ποικιλίες δηµιουργούν τρεις οµάδες Α, Β και Γ (Εικόνα 1). Μέσα σε κάθε οµάδα 
υπάρχουν ποικιλίες που παρουσιάζουν υψηλή γενετική συγγένεια µε βάση τους SSR 
αλληλοµόρφους που χρησιµοποιήθηκαν. Στις οµάδες Β και Γ οµαδοποιούνται ποικιλίες 
που έχουν προέλθει από διαλογή ίδια ποικιλίας (οµάδα Β – Ρ25, Ρ26, Ρ27 και Ρ18, Ρ19, 
Ρ20 και οµάδα Γ – Ρ23, Ρ24).   
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Εικόνα 4. Ανάλυση κυρίων συντεταγµένων σε ποικιλίες (γονείς και υβρίδια) βαµβακιού 
µε τη χρήση SSR µοριακών δεικτών. 
 
Συνολικά, τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης υποδεικνύουν ότι οι ποικιλίες που 
συµµετείχαν στην ανάλυση οµαδοποιήθηκαν σύµφωνα µε την προέλευσή τους, έχοντας 
πιο αποµακρυσµένο το υλικό µε καταγωγή από το Τουρκµενιστάν. Ταυτόχρονα, από τις 
αναλύσεις προέκυψε σαφής διαχωρισµός τριών γονικών σειρών προέλευσης 
Τουρκµενιστάν. Οι υπόλοιπες σειρές διαχωρίστηκαν σε τρεις οµάδες, τα µέλη των οποίων 
παρουσιάζουν υψηλή γενετική συγγένεια µε βάση τους συγκεκριµένους SSR 
αλληλοµόρφους. Το εισαγµένο από το Τουρκµενιστάν γενετικό υλικό, λόγω της γενετικής 
απόστασης που εµφανίζει, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διασταυρώσεις ενσωµάτωσης 
νέων αλληλοµόρφων στο υπάρχον υλικό.  
Η παρατηρούµενη γενετική οµοιότητα των περισσότερων εκ των γονικών σειρών και 
υβριδίων ήταν κάτι αναµενόµενο αφού προηγούµενες γενετικές µελέτες σε ποικιλίες 
καλλιεργούµενου βαµβακιού έχουν δείξει χαµηλή γενετική ποικιλότητα (Brubaker and 
Wendel, 1994; Tatineni et al., 1996) 
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Summary 
The aim of this study was the estimation of genetic relationships among a large number of 
parental cotton lines and hybrids using SSR (Simple Sequence Repeats) molecular 
markers. The set of parental lines consisted of commercial varieties as well as varieties 
originating from Eastern Europe. Twenty six SSR primers were initially selected on the 
basis of the number of alleles, their location on different chromosomes, as well as their 
respective polymorphism information content. Following a preliminary evaluation, 8 sets 
of polymorphic primers, equally covering the entire genome, were selected and used in the 
SSR-PCRs. Amplification products were separated using a high resolution agarose which 
allows for an efficient product separation. Genetic similarity was calculated using the 
Jaccard and Dice coefficients, and clustering was based both on UPGMA and NJ methods; 
Principal Coordinate Analysis (PCOORDA) was also performed. All analyses, performed 
with the NTSYS software, produced a distinct group of three parental lines from 
Turkmenistan, whereas the remaining lines were clustered in three separate groups, with 
the members within each group being characterized by pronounced similarity.  
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Περίληψη 
H έκφραση γονιδίων της οικογένειας hsp µελετήθηκε σε εµπορικές ποικιλίες σόργου και 
ηλίανθου. Νεαρά φυτά 14 ηµερών υποβλήθηκαν σε θερµική καταπόνηση για διάφορα 
χρονικά διαστήµατα (από 10 έως και 180 λεπτά) στους 47oC και ακολούθησε αποµόνωση 
RNA τόσο από τα καταπονηµένα φυτά όσο και από φυτά- µάρτυρες και στη συνέχεια, 
πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα αντίστροφής µεταγραφής (RT-PCR). Με τη χρήση 
“εκφυλισµένων” εκκινητών αποµονώθηκε και προσδιορίστηκε η αλληλουχία τµήµατος 
του γονιδίου hsp90 από τα δύο υπό µελέτη είδη. Η πληροφορία αυτή επέτρεψε τον 
σχεδιασµό οµόλογων εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα PCR πραγµατικού 
χρόνου (qPCR) για τον ποσοτική µελέτη έκφρασης των γονιδίων hsp90 σε σύγκριση µε το 
γονίδιο µάρτυρα της ακτίνης. Για τα υπό µελέτη γονίδια και για όλα τα φυτά που δεν είχαν 
υποστεί θερµική καταπόνηση δηµιουργήθηκαν καµπύλες αναφοράς τριών σηµείων όπου 
για κάθε σηµείο έγιναν τρεις επαναλήψεις. Για τα φυτά που είχαν δεχθεί θερµική 
καταπόνηση η έκφραση κάθε γονιδίου µελετήθηκε µε εφαρµογή αντιδράσεων qPCR σε 
cDNA που είχε προκύψει από  δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις RNA. Για κάθε 
συγκέντρωση RNA έγιναν τρεις επαναλήψεις. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων 
αναλύθηκαν µε τη βοήθεια του λογισµικού REST. Στις περισσότερες ποικιλίες σόργου και 
ηλίανθου η έκφραση των γονιδίων hsp90 φαίνεται να φτάνει στη µέγιστη τιµή στα 60 
λεπτά θερµικής καταπόνησης. Σε δύο ποικιλίες ηλίανθου και µία ποικιλία σόργου η 
µέγιστη έκφραση µετρήθηκε στα 30 λεπτά θερµικής καταπόνησης δηλώνοντας 
διαφορετικό τρόπο απόκρισης των ποικιλιών αυτών σε σχέση µε τις υπόλοιπες που 
µελετήθηκαν. Παράλληλα, οι ποικιλίες ηλίανθου και σόργου έδειξαν διαφορετικά επίπεδα 
έκφρασης των γονιδίων hsp90 και µένει στο µέλλον να µελετηθεί η συσχέτιση έκφρασης 
αυτών των γονιδίων µε τον φαινότυπο αντοχής σε θερµική καταπόνηση των 
συγκεκριµένων ποικιλιών.   
 
Εισαγωγή 
Η αντίδραση στη θερµική καταπόνηση, όπου εµπλέκεται η επαγωγή της έκφρασης µιας 
οµάδας γονιδίων, είναι µία συντηρηµένη βιολογική διαδικασία που χαρακτηρίζει όλους 
τους ζωντανούς οργανισµούς. Σε µοριακό επίπεδο, η κυτταρική απόκριση σε καταστάσεις 
καταπόνησης συνίσταται στην επαγωγή της σύνθεσης πρωτεϊνών θερµικού σοκ (heat 
shock proteins, hsps) (Lindquist, 1986; Wu, 1995; Morimoto1998). Τα γονίδια που 
εµπλέκονται στην αντίδραση αντοχής στη θερµική καταπόνηση απαντώνται σε γονιδιακές 
οικογένειες (multigene families) και παρουσιάζουν είτε δοµική είτε επαγόµενη έκφραση. 
Με βάση το µοριακό τους βάρος, οι πρωτεΐνες θερµικού σοκ κατατάσσονται στις 
ακόλουθες οικογένειες: Hsp100, Hsp90, Hsp70, Hsp60, Hsp40 και µικρού µοριακού 
βάρους Hsps. Ορισµένα µέλη όµως της οικογένειας των Hsps παράγονται και σε 
φυσιολογικές συνθήκες και φαίνεται ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της 
αναδίπλωσης των νεοσυντιθέµενων πρωτεϊνών και τη µεταφορά τους µέσω βιολογικών 
µεµβρανών (Hartl, 1996). Οι περισσότερο µελετηµένες γονιδιακές οικογένειες θερµικού 
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στρες είναι οι hsp60, hsp70, hsp90 µεγέθους 60, 70 και 90 kDa, αντίστοιχα. Οι γονιδιακές 
αυτές οικογένειες περιλαµβάνουν µέλη που εκφράζονται στατικά και µέλη των οποίων η 
έκφραση ρυθµίζεται επαγωγικά υπό συνθήκες στρες (De Maio, 1999).  
Στόχος της εργασίας ήταν η µελέτη της έκφρασης γονιδίων της οικογένειας πρωτεϊνών 
hsp90 (Heat shock protein 90), που επάγονται υπό συνθήκες θερµικής καταπόνησης, στο 
σόργο και στον ηλίανθο.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Φυτικό υλικό  
Για το σόργο, η έκφραση του γονιδίου θερµικού σοκ µελετήθηκε σε 3 εµπορικές 
ποικιλίες-υβρίδια (καρποδοτικό-Honey Graze, χορτοδοτικό-Dekalb, διπλής κατεύθυνσης-
NK300) και σε ένα βελτιωµένο πληθυσµό γλυκού σόργου (SGP-E). 
Για τον ηλίανθο, η έκφραση του γονιδίου θερµικού σοκ µελετήθηκε σε µία ανδρογόνιµη, 
µεσαίου κύκλου σειρά (454), σε µία µητρική, µεσο-όψιµου κύκλου, ανθεκτική στην 
ξηρασία σειρά (573) και σε δύο εµπορικές ποικιλίες (Iberico και Proleic). 
Προσδιορισµός της αλληλουχίας του γονιδίου hsp90 σε σόργο και ηλίανθο  
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης στον πειραµατικό αγρό των ποικιλιών σόργου και 
ηλίανθου, και µε βάση παρατηρήσεις ως προς την αντοχή τους στη θερµική καταπόνηση, 
επιλέχθηκε γενετικό υλικό που ελέγχθηκε για την παρουσία του γονιδίου παραγωγής 
πρωτεΐνης στην θερµική καταπόνηση. Για την αποµόνωση των γονιδίων σχεδιάστηκαν 
ετερόλογοι εκκινητές από τις συντηρηµένες περιοχές των hsp90 γονιδίων τόσο σιτηρών 
(σόργο) όσο και δικοτυλήδονων (ηλίανθος) φυτών. Οι αλληλουχία των ετερόλογων 
εκκινητών είναι η παρακάτω: 
hsp90-f  5’ ATCACTGGTGAGAGCAAGAAGGC 3’ 
hsp90-r 5’ TTAGTCGACCTCCTCCATCTTGCT 3’ 
Οι ετερόλογοι εκκινητές χρησιµοποιήθηκαν σε αντιδράσεις PCR µε µήτρα DNA που είχε 
αποµονωθεί από σόργο και ηλίανθο αντίστοιχα. Οι αντιδράσεις PCR έδωσαν προϊόντα 
ενίσχυσης και από τα δύο DNA, τα οποία στη συνέχεια αποµονώθηκαν, κλωνοποιήθηκαν 
σε κατάλληλους φορείς κλωνοποίησης (TOPO TA-Invitrogen) και προσδιορίστηκε η 
αλληλουχία τους. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των νουκλεοτιδικών και 
αµινοξικών αλληλουχιών σόργου και ηλίανθου µε άλλες κατατεθειµένες αλληλουχίες. 
Πειράµατα αξιολόγησης της αντοχής στη θερµική καταπόνηση 
Η µελέτη της έκφρασης του γονιδίου θερµικού σοκ πραγµατοποιήθηκε σε φυτά που έχουν 
υποστεί θερµική καταπόνηση αλλά και σε φυτά µάρτυρες (χωρίς θερµική καταπόνηση) 
µέσω αντίδρασης ηµιποσοτικού PCR πραγµατικού χρόνου (qPCR). Για το σκοπό αυτό 
σχεδιάστηκαν κατάλληλοι εκκινητές για την ενίσχυση του γονιδίου θερµικού σοκ και του 
γονιδίου της ακτίνης (κωδ. πρόσβασης AF282624), ως γονίδιο αναφοράς του οποίου η 
έκφραση παραµένει σταθερή ανεξάρτητων συνθηκών. Ο σχεδιασµός των εκκινητών για 
τα δύο γονίδια έγινε µε χρήση του εξειδικευµένου λογισµικού Beacon Designer 5.1 
(Premier Biosoft, USA). Οι εκκινητές και τα χαρακτηριστικά τους φαίνονται στον Πίνακα 
1. 
Για τη µελέτη έκφρασης του γονιδίου hsp90 χρησιµοποιήθηκαν φυτά που είχαν 
αναπτυχθεί για 15 ηµέρες σε σταθερές συνθήκες θερµοκρασίας (25˚C) και φωτισµού (16 
ώρες φως/ 8 ώρες σκοτάδι). Τα φυτά υποβλήθηκαν σε συνθήκες θερµικής καταπόνησης 
(47˚C) για χρονικό διάστηµα 10 min, 30 min, 60 min και 180 min. Φυτά στο ίδιο 
αναπτυξιακό στάδιο που δεν υποβλήθηκαν σε θερµική καταπόνηση, χρησιµοποιήθηκαν 
ως µάρτυρες. Φύλλα από τρία έως πέντε φυτά από κάθε χρονικό διάστηµα και από τους 
µάρτυρες, συλλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν σε υγρό άζωτο και στη συνέχεια φυλάχθηκαν, 
για περαιτέρω ανάλυση, στους -80˚C. 
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Πίνακας 1. Ζεύγη εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν σε αντιδράσεις ποσοτικοποίησης 
πραγµατικού χρόνου (qRT-PCR) και κάποια χαρακτηριστικά τους. 
 
Είδος  Γονίδιo Εκκινητές Αλληλουχία (5’3’) Προϊόν 

(bp) 
Συγκέντρωση 
Εκκινητών (nM) 

Ηλίανθος 
actin 

ACT221F AACACGGTATTGTCAGCAAC 
264 

200 
ACT484R ACACACCATCTCCAGAATCC 100 

hsp90 
HSP75F GTGGATGCTATTGATGAGTATGC 

271 
100 

HSO346R TCCATGTTAGCCGTCCATCC 100 

Σόργο 
actin 

ACT1019F CTAGCAGCATGAAGATCAAGGTG 
134 

100 
ACT1152R GCCAGACTCGTCGTACTCAG 200 

hsp90 
HSP118F GGAGTTTGAGGGCAAGAAGC 

138 
100 

HSP255R CCCAGAACCTCCTTGATGAC 200 

 
Ακολούθησε αποµόνωση RNA, µε τη χρήση του kit Total SV RNA Isolation (Promega 
UK), από φύλλα του φυτικού ιστού που είχε υποστεί θερµική καταπόνηση ανά χρονικό 
στάδιο καθώς και από ιστό φυτών-µαρτύρων που δεν έχουν υποστεί θερµική καταπόνηση. 
Το RNA χρησιµοποιήθηκε ως υπόστρωµα για τη δηµιουργία cDNA χρησιµοποιώντας 
τυχαίους εκκινητές (δεκαµερή) µε τη διαδικασία της αντίστροφης µεταγραφής µε τη 
χρήση του ενζύµου Superscript II  (Invitrogen, UK), σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Το cDNA χρησιµοποιήθηκε σε πειράµατα qPCR για τη µέτρηση της 
έκφρασης του γονιδίου hsp90. Όλες οι αντιδράσεις έγιναν στο θερµικό κυκλοποιητή 
πραγµατικού χρόνου MiniOpticon (Biorad, UK) ενώ το kit που χρησιµοποιήθηκε ήταν το 
Universal SYBRGreener Mix (Invitrogen, UK). Για να γίνει δυνατή η ποσοτικοποίηση της 
έκφρασης των υπό µελέτη γονιδίων η ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε 
κάνοντας χρήση του λογισµικού πακέτου REST v1.9.12 (Corbett, Germany).  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής και αµινοξικής αλληλουχίας το γονιδίου θερµικού σοκ 
σε ηλίανθο και σόργο 
Το προϊόν ενίσχυσης για το γονίδιο hsp90 στον ηλίανθο, µεγέθους 704bp, παρουσίασε 
υψηλό ποσοστό αµινοξικής οµολογίας µε αντίστοιχες πρωτεΐνες θερµικού σοκ σε άλλα 
φυτικά είδη όπως Hevea brasiliensis (87%), Beta vulgaris και Arabidopsis thaliana 
(86%). Η αλληλουχία του τµήµατος DNA που προσδιορίστηκε φαίνεται παρακάτω: 
  
ATCACTGGTGAGAGCAAGAAGGCTGTTGATGAATTCCCCATTCTTGGAGAGACTGAAAAAGAAAGGTTATGAGGTGCTG
TTCATGGTGGATGCTATTGATGAGTATGCAGTTGGGCAGCTGAAGGAATACGATGGGAAAAAGCTCGTGTCTGCAACGA
AAGAAGGATTGAAGCTTGAGGATGAAACAGAGGAAGAGAAAAAGAAGAGGG AAGAGAAGAAGAAATCATTTGAGAAT
CTATGCAAGGCGATTAAAGACATCTTGGGAGACAAGGTGGAGAAGGTTGTGGTTTCAGACAGAATTGTGGACTCGCCTT
GCTGTTTGGTGACTGGAGAATACGGATGGACGGCTAACATGGAGAGGATCATGAAGGCACAGGCTCTGAGAGACAGTA
GTATGGGGGCATACATGTCTAGCAAGAAGACGATGGGGATAAACCCTGACAATCCCATCATGGAGGAACTCAGGAAGA
GGGCCGAGGCAGACAAGAATGATAAGTCAGTAAAGGATCTGGTGTTGCTTTTGTTTGAGACTGCTTTACTGACATCTGGA
TTCAGCTTGGAGGATCCAAACACGTTTGGAGGAAGGATTCACAGGATGTTGAAGCTGGGTCTGAGCATTGATGAGTAAG
AAGTAGAGGAAGACGCTGAAATTCCTGCTTTGGAGGAAGAAGGTGCATAGGAAAGCAATATTTAGTAGTTCAATG   

 
Αντίστοιχα, το προϊόν ενίσχυσης για το γονίδιο hsp90 στο σόργο, µεγέθους 698 bp, 
εµφάνιζε υψηλά ποσοστά αµινοξικής ταυτότητας µε αντίστοιχες πρωτεΐνες θερµικού σοκ 
άλλων φυτών όπως Oryza sativa (96%), Triticum aestivum (93%) και Hordeum vulgare 
(93%). Η αλληλουχία του τµήµατος DNA που προσδιορίστηκε φαίνεται παρακάτω: 
  
ATCACTGGTGAGAGCAAGAAGGCAGTGGAGAACTCCCCCTTCCTGGAGAAGCTGAAGAAGAGGGGCTATGAGGTCTTGT
ACATGGTTGATGCCATTGATGAGTATGCTGTTGGTCAGCTCAAGGAGTTTGAGGGCAAGAAGCTTGTCTCTGCCACCAAG
GAGGGTCTGAAGCTTGACGAGACCGAGGACGAGAAGAAGAGGAAGGAGGAGCTGAAGGAAAAGTTTGAGGGGTTGTGC
AAAGTCATCAAGGAGGTTCTGGGTGACAAGGTTGAGAAGGTGGTGGTGTCTGACCGTGTTGTGGACTCACCGTGCTGTCT
TGTCACTGGTGAGTATGGCTGGACTGCCAACATGGAGAGGATCATGAAGGCGCATGCTCTGAGGGACTCGAGCATGGCG
GGCTACATGTCCTCCAAGAAGACGATGGAGATCAACCCGGAGAACGCCATCATGGAGGAGCTcCGCAAGCGCGCGGAGG
CTGACAAGAACGACAAGTCTGTCAAGGACCTTGTCATGCTGCTGTTCGAGACGGCGCTGCTCACCTCCGGCTTCAGCCTC
GACGACCCCAACACtTTCGGCAGCCGCATCCACCGCATGCTCAAGCTGGGCCTGAGCATTGACGAGGACGAGGCCCCGG
AGGCTGACACTGACATGCCCCCTCTGGAGGACGACGCCGGCGAGAGCAAGATGGAGGAGGTCGA 
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Η νουκλεοτιδική σύγκριση των γονιδίων hsp90 για τα δύο φυτά ανέδειξε υψηλά ποσοστά 
οµολογίας της τάξης του 76%. Το γεγονός αυτό, υποδεικνύει ότι τα συγκεκριµένα γονίδια 
είναι αρκετά συντηρηµένα µεταξύ µονοκοτυλήδονων και δικοτυλήδονων φυτών.  
Αξιολόγηση της αντοχής στη θερµική καταπόνηση  
Η µελέτη της έκφραση του γονιδίου θερµικού σοκ σε φυτά που έχουν υποστεί θερµική 
καταπόνηση αλλά και σε φυτά µάρτυρες πραγµατοποιήθηκε µε αντιδράσεις ηµιποσοτικού 
PCR πραγµατικού χρόνου (qPCR), µε τη χρήση εξειδικευµένων για το γονίδιο-στόχο και 
γονίδιο αναφοράς εκκινητών. Τα δείγµατα RNA που χρησιµοποιήθηκαν για τη δηµιουργία 
cDNA δεν εµπεριείχαν DNA προσµίξεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε µε την 
πραγµατοποίηση qPCR αντιδράσεων σε όλα τα δείγµατα. Σε κανένα από αυτά δεν 
ανιχνεύθηκε ενίσχυση προϊόντος όταν χρησιµοποιήθηκε το ζευγάρι εκκινητών του 
γονιδίου της ακτίνης. 
Για τα υπό µελέτη γονίδια και για όλα τα φυτά που δεν είχαν υποστεί θερµική 
καταπόνηση δηµιουργήθηκαν καµπύλες αναφοράς τριών σηµείων για καθένα από τα 
οποία έγιναν τρεις επαναλήψεις. Για τα φυτά που είχαν δεχθεί θερµική καταπόνηση η 
έκφραση κάθε γονιδίου µελετήθηκε µέσω qPCR αντιδράσεων χρησιµοποιώντας αραίωση 
του cDNA που αντιστοιχούσε σε 0,5 ng ολικού RNA. Για κάθε αραίωση έγιναν τρεις 
επαναλήψεις. Μια ενδεικτική εικόνα των αποτελεσµάτων qPCR φαίνεται στην Εικόνα 1 
[Γράφηµα ενισχύσεως προϊόντων qPCR (Α) - Καµπύλη τήξης προϊόντων qPCR (Β)]. Η 
καµπύλη αναφοράς τριών σηµείων έδειξε ότι ήταν αρκετή µιας και σε όλα τα πειράµατα 
οι τιµές των αποτελεσµάτων ήταν πάντα εντός των ορίων που οριζόντουσαν από την 
καµπύλη αναφοράς. Επιπλέον, επειδή οι µετρήσεις έγιναν µελετώντας το επίπεδο σχετικής 
έκφραση των υπό µελέτη γονιδίων οι τρεις επαναλήψεις ανά σηµείο ανά γονίδιο 
εξασφαλίζουν την στατιστική αξιοπιστία των αποτελεσµάτων µε το πρόγραµµα REST 
(Nolan et al., 2006, Pfaffl et al., 2002)  
 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Γράφηµα των δεδοµένων ενίσχυσης των γονιδίων actin και hsp90 από φυτά µε 
και δίχως θερµική καταπόνηση (ποικιλία IBERICO) για τη δηµιουργία πρότυπων 
καµπύλων αναφοράς και για τον υπολογισµό της ποσοτικής τους έκφρασης (Α). Επίσης, 
γράφηµα των καµπύλων «τήξης» των προϊόντων για τον έλεγχο ύπαρξης παραπροϊόντων 
(Β). 
 
Όλες σχεδόν οι ποικιλίες, στον ηλίανθο, µε εξαίρεση την Iberico, παρουσίασαν το ίδιο 
πρότυπο έκφρασης. Το επίπεδο έκφρασης βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στα πρώτα 10 min 
της θερµικής καταπόνησης, ενώ η αύξηση της έκφρασης συνεχίζεται και στα 30 min µε το 
υψηλότερο επίπεδο να επιτυγχάνεται στα 60 min. Τα επίπεδα της έκφρασης µειώνονται 
στα 180 min και είναι ανάλογα µε αυτά που παρατηρούνται στα 10 min της θερµικής 

Β
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καταπόνησης. Αντίθετα, η ποικιλία
γονιδίου hsp90 στα 30min 
υψηλότερο επίπεδο, σε απόλυτες
θερµικής καταπόνησης και ακολουθείται
Το πρότυπο έκφρασης του γονιδίου
είναι αντίστοιχο µε αυτό που
από τα 10min και επιτυγχάνοντας
ποικιλίες ΝΚ300 και M8I το
θερµικής καταπόνησης. Σε
παρουσιάζει τις υψηλότερες
 

 
Πίνακας 2. Συγκριτική παρουσίαση
διαφορετικούς χρόνους θερµικής
 
Για την µελέτη της αντοχής
αποµονώθηκαν τα γονίδια 
µε την χρήση qPCR, σε φυτά
min, 30 min, 60 min και 180 min 
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων
της έκφρασης του γονιδίου
στον ηλίανθο όσο και στο
συγκεκριµένο πρότυπο έκφρασης
ενώ παρατηρείται φανερή
καταπόνησης. 
Πιο συγκεκριµένα, για τον
παρουσίασαν ένα συγκεκριµένο
hsp90 βρίσκεται σε υψηλά
µεγιστοποιείται στα 60 min 
είναι ανάλογα µε αυτά που
Φαίνεται λοιπόν ότι το γονίδιο
ηλίανθου σε σύντοµο χρον
πρότυπο έκφρασης έχει παρατηρηθεί
όπου µελετήθηκε το γονίδιο
∆ιαφορετικό πρότυπο έκφρασης
επίπεδο έκφρασης παρατηρείται
υπόλοιπες ποικιλίες που µελετήθηκαν
Στο σόργο αντίστοιχα, οι δύο
Graze και Dekalb, παρουσίασαν
παρατηρήθηκε στον ηλίανθο

της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Αντίθετα η ποικιλία Iberico παρουσιάζει το µέγιστο επίπεδο
 30min θερµικής καταπόνησης. Η ποικιλία 573 
ε απόλυτες τιµές έκφρασης του γονιδίου hsp90

καταπόνησης και ακολουθείται από την ποικιλία 454. 
του γονιδίου στο σόργο, στις ποικιλίες Honey Graze 

αυτό που παρατηρήθηκε στον ηλίανθο παρουσιάζοντας
επιτυγχάνοντας το µέγιστο επίπεδο έκφρασης στα 60min. 

 M8I το µέγιστο επίπεδο έκφρασης παρουσιάζεται
καταπόνησης. Σε απόλυτες τιµές έκφρασης, η ποικιλία

υψηλότερες και ακολουθείται από την NK300.  

Συγκριτική παρουσίαση της έκφρασης του γονιδίου
χρόνους θερµικής καταπόνησης στις υπό µελέτη φυτικές ποικιλίες

αντοχής του σόργου και του ηλίανθου σε θερµική
γονίδια hsp90 και αλληλουχήθηκαν, ενώ η έκφρασή
σε φυτά που είχαν καταπονηθεί  για χρονικό διάστηµα
και 180 min σε θερµοκρασία 47̊ C.  

αποτελεσµάτων αποδεικνύει ότι υφίσταται στατιστικά σηµαντική
γονιδίου hsp90, σε σχέση µε το επίπεδο έκφρασης
και στο σόργο. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις
έκφρασης. Το µέγιστο επίπεδο έκφρασης παρατηρείται

φανερή µείωση της έκφρασης έπειτα από τρεις

τον ηλίανθο όλες οι ποικιλίες, µε εξαίρεση την
συγκεκριµένο πρότυπο έκφρασης. Το επίπεδο έκφρασης
υψηλά επίπεδα από τα πρώτα 10 min της θερµικής

 60 min ενώ στα 180 min τα επίπεδα της έκφρασης
αυτά που παρατηρούνται στα 10 min της θερµικής
το γονίδιο hsp90 εκφράζεται στα φύλλα των υπό
χρονικό διάστηµα ύστερα από το θερµική καταπόνηση

έχει παρατηρηθεί και σε άλλα φυτικά είδη όπως πχ
γονίδιο hsp90 σε φυτά αντίστοιχου αναπτυξιακού
έκφρασης φαίνεται να έχει η ποικιλία Iberico 

παρατηρείται στα 30 min θερµικής καταπόνησης (αντί
που µελετήθηκαν).  

οι δύο από τις τέσσερις ποικιλίες που µελετήθηκαν
παρουσίασαν πρότυπο έκφρασης αντίστοιχο

ηλίανθο. Αντίθετα στις ποικιλίες ΝΚ300 και MBI το
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επίπεδο έκφρασης του 
 573 παρουσιάζει το 

hsp90, στα 60 min 

 Honey Graze και Dekalb, 
αρουσιάζοντας µικρή αύξηση 
στα 60min. Αντίθετα, στις 

παρουσιάζεται στα 30 min της 
ποικιλία Honey Graze 

 

γονιδίου hsp90 στους 
φυτικές ποικιλίες. 

θερµική καταπόνηση 
έκφρασή τους µελετήθηκε 

χρονικό διάστηµα 0 min, 10 

στατιστικά σηµαντική αύξηση 
έκφρασης της ακτίνης τόσο 
περιπτώσεις υπάρχει ένα 
παρατηρείται στα 60 min 
τρεις ώρες θερµικής 

εξαίρεση την ποικιλία Iberico, 
έκφρασης του γονιδίου 
θερµικής καταπόνησης, 

έκφρασης µειώνονται και 
θερµικής καταπόνησης. 
υπό µελέτη ποικιλιών 
καταπόνηση. Ανάλογο 

όπως πχ σιτάρι, βαµβάκι, 
αναπτυξιακού σταδίου. 

 Iberico όπου το µέγιστο 
καταπόνησης αντί των 60 min στις 

µελετήθηκαν, οι Honey 
αντίστοιχο µε αυτό που 

 MBI το µέγιστο επίπεδο 
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έκφρασης παρουσιάζεται στα 30 min της θερµικής καταπόνησης και όχι στα 60 min όπως 
στις υπόλοιπες δύο. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τα γονίδια εκφράζονται µε διαφορετικό 
τρόπο σε αυτές τις ποικιλίες. Στο σόργο εχει παρατηρηθεί ότι η πρώιµη παραγωγή των 
HSP πρωτεϊνών  επιτρέπει στα κύτταρα να επανακάµπτουν γρηγορότερα και να 
συνεχίζουν την ανάπτυξη τους. Αντίθετα, καθυστερηµένη χρονικά παραγωγή πρωτεϊνών 
HSP µπορεί να οδηγήσει σε κυτταρικό θάνατο και αναστολή της ανάπτυξης του φυτού. 
Αν η ταχύτερη έκφραση των συγκεκριµένων γονιδίων δρα προφυλακτικά έναντι του 
θερµικού σοκ είναι κάτι που µένει να αποδειχτεί µε περαιτέρω πειράµατα. Όπως και στον 
ηλίανθο, έτσι και στο σόργο το γονίδιο hsp90 εκφράζεται στα φύλλα σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα ύστερα από το θερµική καταπόνηση. Μέγιστο επίπεδο έκφρασης παρατηρείται 
στα 60 min (σε δύο ποικιλίες) και στα 30 min (στις υπόλοιπες δύο) ενώ έχουµε φανερή 
µείωση της έκφρασης ύστερα από τις τρεις ώρες (180 min) θερµικής καταπόνησης.  
Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσει αξιολόγηση της έκφρασης του συγκεκριµένου 
γονιδίου στο φαινότυπο του φυτού σε συνθήκες θερµικής καταπόνησης. Πρέπει δηλαδή, 
σε µελλοντικά πειράµατα, να µελετηθεί η συσχέτιση έκφρασης αυτών των γονιδίων µε 
τον φαινότυπο αντοχής σε θερµική καταπόνηση. Αν υφίσταται τέτοιου τύπου συσχέτιση, 
τότε η µελέτη έκφρασης του γονιδίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µοριακός 
διαγνωστικός δείκτης θερµικής καταπόνησης. 
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STUDY OF hsp90 GENES LEVELS OF EXPRESSION IN SORGHUM AND 
SUNFLOWER GENOTYPES UNDER THERMAL STRESS CONDITIONS 
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Summary 
     The expression of genes belonging to hsp family of commercial varieties of sorghum 
and sunflower was studied. Young plants (14d old) were subjected to thermal stress for 
various time intervals (from 10 min up to 180 min) at 47oC, followed by RNA isolation 
from stressed and control (non thermal stressed) plant following RT-PCR for the 
quantification of relative hsp90 gene expression. Using degenerated PCR primers a 
segment of hsp90 gene from sorghum and sunflower was amplified, cloned in appropriate 
vectors and the sequence was determined. Using the sequence information, gene specific 
primers were designed and were used for quantitative Real Time PCR (qRT-PCR) 
experiments. Endogenous actin genes were used as calibrators for both species. Three 
point reference curves were created from all the control plants and for all the genes 
studied. Expression of each gene was studied by using cDNAs from all varieties of two 
species in all time intervals. The RT-PCR results were analyzed by using REST software 
and the relative expression of the hsp90 genes was determined. In the majority of sorghum 
and sunflower varieties the highest level of hsp90 expression was determined at 60 min of 
heat stress, with the exception of two varieties of sunflower and one variety of sorghum, 
where the highest level of expression was observed in 30 min of heat stress. Interestingly, 
varieties from both species showed different expression levels of hsp90 genes and one of 
the future projects will be to determine if the expression patterns of hsp90 are correlated to 
the thermal resistance of these varieties.   
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Περίληψη 
Η ανάγκη αξιοποίησης εγχώρια καλλιεργούµενων ελαιούχων φυτών για την παραγωγή 
βιοντίζελ οδήγησε στην επανεξέταση της καλλιέργειας του ηλίανθου, το λάδι του οποίου 
αποτελεί κατάλληλη πρώτη ύλη για το βιοκαύσιµο αυτό. Στα πλαίσια έναρξης σχετικού 
βελτιωτικού προγράµµατος µε πρωτοβουλία του ΓΠΑ για τη δηµιουργία ποικιλιών-
υβριδίων µε υψηλή στρεµµατική απόδοση σε λάδι, αξιολογήθηκε σχετικό γενετικό υλικό 
εισαγωγής (Α, Β και R σειρές καθώς και ορισµένα υβρίδια). Πραγµατοποιήθηκε 
προκαταρκτικός προσδιορισµός των γενετικών τους σχέσεων µε τη χρήση συνδυασµού 
µοριακών δεικτών τύπου RAPDs (Random Amplified Polymorphic DNA) και SSRs 
(Simple Sequence Repeats) µε στόχο την µεγαλύτερη και πλέον οµοιόµορφη κάλυψη του 
γονιδιώµατος.  Για την ανάλυση επιλέχθηκαν 10 RAPD εκκινητές και 12 ζεύγη SSR 
εκκινητών. Οι αναλύσεις έγιναν µε το πρόγραµµα NTSYS. Η γενετική οµοιότητα 
υπολογίστηκε µε τους συντελεστές  Jaccard και Dice και ακολούθησε ανάλυση συστάδων 
µε τις µεθόδους UPGMA και NJ  καθώς και ανάλυση κυρίων συντεταγµένων 
(PCOORDA). H σειρά R παρουσίασε ενδοπληθυσµιακή παραλλακτικότητα, ενώ από τις 
σειρές Α και Β υπήρχαν οµαδοποιήσεις που αποκαλύπτουν σειρές µε µικρή γενετική 
οµοιότητα και άλλες µε µεγαλύτερη. Από τα αποτελέσµατα αυτά προέκυψε οτι το υλικό 
που αξιολογήθηκε παρουσιάζει ιδιαίτερα χρήσιµη γενετική παραλλακτικότητα. 
 
Εισαγωγή 
Η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας σε συνδυασµό µε την 
ανάγκη αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στην Ελλάδα στρέφει το ενδιαφέρον σε 
καλλιέργειες που µπορούν να αξιοποιηθούν στην παραγωγή βιοκαυσίµων όπως ο 
ηλίανθος. Η νέα αυτή κατεύθυνση στην καλλιέργεια του ηλιάνθου, το λάδι του οποίου 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή βιοντίζελ, σε συνδυασµό µε τη συνεχή 
µείωση των υδατικών αποθεµάτων στη χώρα µας κάνει επιτακτική την ανάγκη για 
δηµιουργία/ επιλογή νέων ποικιλιών – υβριδίων µε αντοχή στην ξηρασία, πρώιµη άνθηση, 
υψηλή περιεκτικότητα σε ολεϊκό οξύ και ανθεκτικότητες σε βιοτικούς παράγοντες. Σε µια 
προσπάθεια στα πλαίσια έναρξης σχετικού βελτιωτικού προγράµµατος, ξεκίνησε η 
αξιολόγηση γενετικού υλικού εισαγωγής, τόσο σειρών όσο και υβριδίων που εκφράζουν 
σε κάποιο βαθµό ορισµένα από τα επιθυµητά χαρακτηριστικά. Προκειµένου να εκτιµηθεί 
η γενετική συγγένεια τόσο των σειρών όσο και των υβριδίων µε τις σειρές αλλά και 
µεταξύ τους χρησιµοποιήθηκαν δύο τεχνικές µοριακών δεικτών, τα RAPDs (Williams et 
al. 1993) και τα SSRs (Powell et al. 1996a), για να εξασφαλιστεί πληρέστερη κάλυψη του 
γονιδιώµατος καθώς πολλαπλασιάζουν διαφορετικές περιοχές και ως εκ τούτου δρουν 
συµπληρωµατικά (Powell et al. 1996b).  
 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
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Φυτικό υλικό 
Μελετήθηκαν εννέα Α  σειρές, µια R σειρά και 11 υβρίδια (H). Η αποµόνωση DNA έγινε 
από τα πρώτα πραγµατικά φύλλα νεαρών φυτών περίπου δυο εβδοµάδων. Κάθε δείγµα 
αποτελούνταν από φύλλα 5 διαφορετικών ατόµων, ενώ από τη σειρά R αποµονώθηκαν 
πέντε διαφορετικά δείγµατα των πέντε ατόµων σε µια προσπάθεια εκτίµησης της 
ενδοπληθυσµιακής ποικιλοµορφίας.   
RAPDs 
Οι αντιδράσεις RAPD πραγµατοποιήθηκαν σε συνολικό όγκο 25µl, µε 2 mΜ MgCl2, 50 
ng γονιδιωµατικό DNA, 0,625µΜ εκκινητή και 1 U Go Taq® Flexi DNA πολυµεράση. Οι 
αντιδράσεις έγιναν σε θερµοκυκλικό µηχάνηµα PTC-200 (MJ RESEARCH) µε τις 
ακόλουθες συνθήκες: 2́  στους   94˚C, 30 κύκλους των 30́ ΄ στους 94˚C, 30́΄ στους 37˚C 
και 45́ ΄ στους 72˚C και ένα τελικό στάδιο 10́  στους 72˚C. ∆οκιµάστηκαν 30 συνολικά 
εκκινητές από τους οποίους επιλέχτηκαν οι 10 που φαίνονται στον Πίνακα 1. Τα προϊόντα 
της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης διαχωρίστηκαν σε πηκτή αγαρόζης 1,2% και 
ακολούθησε χρώση βρωµιούχου αιθιδίου.  
SSRs 
Οι αντιδράσεις SSR πραγµατοποιήθηκαν σε συνολικό όγκο 20µl, µε 2 mΜ MgCl2, 25 ng 
γονιδιωµατικό DNA, 0,5µΜ από κάθε εκκινητή και 1 U Go Taq® Flexi DNA 
πολυµεράση. Οι αντιδράσεις έγιναν σε θερµοκυκλικό µηχάνηµα PTC-200 (MJ 
RESEARCH) µε τις ακόλουθες συνθήκες: 5́  στους   94˚C, 10 κύκλους των 30́ ΄ στους 
94˚C, 30́΄ στους 65-55˚C (µείωση 1˚C σε κάθε κύκλο) και 1΄ στους 72˚C και 25 κύκλους 
των 30́ ΄ στους 94˚C, 30́΄ στους 55˚C και 1΄ στους 72˚C και ένα τελικό στάδιο 10́  στους 
72˚C. ∆οκιµάστηκαν 20 συνολικά εκκινητές (Tang et al. 2002) από τους οποίους 
επιλέχτηκαν οι 12 που φαίνονται στον Πίνακα 3. Τα προϊόντα της αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυµεράσης διαχωρίστηκαν σε πηκτή αγαρόζης MetaPhor® (CAMBREX) 3,5% και 
ακολούθησε χρώση βρωµιούχου αιθιδίου.  
 
Πίνακας 1. Αλληλουχία εκκινητών RAPD που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη 
  Eκκινητής Αλληλουχία 5’- 3’ 
1 RI-16 GTC GCC GTC A 
2 RAPD-14 ACG CTG CGA C 
3 OPAH-17 CAG TGG GGA G 
4 RI-14 CTC AGC CCA G 
5 OPA-9 GGG TAA CGC C 
6 RI-11 TTC CCC CGC T 
7 OPG-5 CTG AGA CGG A 
8 OPAH-16 CAA GGT GGG T 
9 RAPD-13 GAC GCG AAC C 
10 RI-3 GTC CGT GAA C 

 
 
Πίνακας 2. Ζεύγη εκκινητών SSR που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη 
  Εκκινητής Αλληλουχία 5’- 3’ (F) Αλληλουχία 5’- 3’ (R) 
1 ORS 294 TGATGTTCTTGATGAGTCAATGC CATGTTAGCAAGCATTTGTGG 
2  ORS 323 CGGGAAACTAGGATCAGAGG GCCGGAGGATTAGAGGAGTT 
 3 ORS 328 GACCTGTAGGCCAATATGAGACTT TTATACCGGTGTTGTATCGTATCC 
4 ORS 340 GGGCATAGTTTCCTCCGTTT AAGTTCTCACGGTTCTTACAACTC 
5 ORS 349 CCCTAACCAATATGCTCCCATT TGGATAAACGAGTGAATGGTGT 
6 ORS 297 TGCAAAGCTCACACTAACCTG GTGTCTGCACGAACTGTGGT 
7 ORS 362 CGCTCAGATTAAGGGTGGTT ATCATTTCCTCTTCCCGACA 
8 ORS 398 CACGTCCTAAATTAAGTAGGAACGA CCAAGACCTCCGTTGAGCTAT 
9 ORS 400 CGAACCCGTCTGTACCGTTT ACTTCGTTCACAAGGCACAA 
10 ORS 453 CCTGTGAGCTACAATACTCCCACA GATTCTGATTAGGCGGTGGT 
11 ORS 506 GGGTTTGACAATGAGGTGATG GCGTACTCACCGTTCTCACA 
12 ORS 513 AGTCAAATCGCTGCCACCTC ATTGTCACTGGCTTCCTTGG 

 
Ανάλυση 
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Τόσο για τα RAPDs όσο και για τα SSRs καταγράφηκε η παρουσία / απουσία (1/0) των 
πολλαπλασιασµένων τµηµάτων σε κάθε δείγµα και δηµιουργήθηκαν πίνακες δεδοµένων. 
Τα αποτελέσµατα στη συνέχεια αναλύθηκαν µε τη βοήθεια του προγράµµατος NTSYS 
(Rohlf 1998). H γενετική οµοιότητα µεταξύ των σειρών-υβριδίων υπολογίστηκε µε τους 
συντελεστές Jaccard και Dice. Ακολούθησε ανάλυση συστάδων µε τις µεθόδους UPGMA 
(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean)  και NJ (Neighbor Joining). 
Υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης (συντελεστής του Mantel) µεταξύ των 
δεδοµένων των RAPDs και των SSRs. Επίσης πραγµατοποιήθηκε ανάλυση κυρίων 
συντεταγµένων. Όλες οι αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν για τα δεδοµένα των RAPDs και 
των SSRs  ξεχωριστά αλλά και για το συνδυασµό τους.  
 
Αποτελέσµατα  και Συζήτηση 
Η επιλογή των µοριακών δεικτών για την εκτίµηση της γενετικής συγγένειας των σειρών 
και υβριδίων ηλιάνθου παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης και αξιόπιστης αξιολόγησης του 
υπό µελέτη γενετικού (Wolfe and Liston 1998). Τόσο στα RAPDs όσο και στα SSRs έγινε 
επιλογή εκκινητών µε κριτήριο τον ικανοποιητικό πολυµορφισµό στο συγκεκριµένο 
υλικό. Οι δύο µέθοδοι παρουσιάζουν κάποιες διαφορές στην οµαδοποίηση των 
καταχωρήσεων γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στο συντελεστή συσχέτισης που είναι 
0,70 (Mantel). Μια τέτοια διαφοροποίηση είναι αναµενόµενη καθώς τα RAPDs 
πολλαπλασιάζουν διαφορετικά τµήµατα του γονιδιώµατος σε σχέση µε τα SSRs. Παρόλ’ 
αυτά οι βασικές οµαδοποιήσεις των καταχωρήσεων δεν διέφεραν σηµαντικά ενώ στην 
Εικόνα 1 παρουσιάζεται το δενδρόγραµµα που βασίστηκε στο συνδυασµό των δύο 
δεικτών ως πληρέστερο και στην Εικόνα 2 η αντίστοιχη ανάλυση κυρίων συντεταγµένων. 
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 που ενδεικτικά παρουσιάζεται το δενδρόγραµµα που 
προέκυψε µε τη µέθοδο UPGMA από τον πίνακα αποτελεσµάτων που υπολογίστηκε µε το 
συντελεστή του Jaccard, και στην αντίστοιχη τρισδιάστατη απεικόνιση στην ανάλυση 
κυρίων συντεταγµένων (Εικόνα 2) τα πέντε δείγµατα της επικονιάστριας σειράς R 
εµφανίζουν ενδοπληθυσµιακό πολυµορφισµό καθώς η γενετική τους οµοιότητα ξεκινάει 
από 0,87. Τα τρία υβρίδια 108Η, 109Η και 110Η παρουσιάζουν µεγαλύτερη γενετική  
οµοιότητα συγκριτικά µε όλα τα υπόλοιπα (περίπου 0,90) και µαζί και µε το υβρίδιο 99Η 
η οµοιότητά τους είναι συγκρίσιµη µε την ενδοπληθυσµιακή οµοιότητα της σειράς 454R. 
Τα τέσσερα αυτά υβρίδια προέρχονται από τον ίδιο εµπορικό οίκο, είναι όλα πρώιµης 
άνθησης και έχουν υψηλή συγκέντρωση ολεϊκού.  Η σειρά 490-Α βρίσκεται στην οµάδα 
των υβριδίων αυτών, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή συµµετοχή της στη δηµιουργία 
τους. Από τα υπόλοιπα υβρίδια, τα 597Η, 573Η, 607Η, 639Η και 572Η που παρουσιάζουν 
υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα και είναι µεσο-πρώιµα οµαδοποιούνται µε τη σειρά 487Α η 
οποία εµφανίζει παρόµοια χαρακτηριστικά. Οι σειρές 517-Α και 514-Α χαρακτηρίζονται 
ως πρώιµες και παρουσιάζουν γενετική συγγένεια, ενώ και οι µεσαίου κύκλου σειρές 544-
Α και 542-Α οµαδοποιούνται επίσης µαζί. Από τις σειρές Α, η 487-Α που χαρακτηρίζεται 
πρώιµη µε υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα, η 474-Α που είναι  πολύ πρώιµη µε καλή 
ελαιοπεριεκτικότητα και οι µεσαίου κύκλου 544-Α και 542-Α παρουσιάζουν τη µικρότερη 
γενετική οµοιότητα.  
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Εικόνα 1. ∆ενδρόγραµµα που προέκυψε από τα  αποτελέσµατα RAPDs και SSRs µε τη 
µέθοδο UPGMA 
 
 

 
Εικόνα 2. Ανάλυση κυρίων συντεταγµένων των  αποτελεσµάτων RAPDs και SSRs 
 
Το γενετικό υλικό του ηλιάνθου που αξιολογήθηκε περιλαµβάνει κάποιες σειρές και 
υβρίδια που εµφανίζουν αρκετή γενετική οµοιότητα µεταξύ τους. Παρόλ’ αυτά, τόσο η 
σειρά R που µελετήθηκε και χαρακτηρίζεται από σηµαντική ενδοπληθυσµιακή 
ποικιλοµορφία όσο και οι τέσσερις σειρές Α που παρουσιάζουν καλά αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά και είναι γενετικά αποµακρυσµένες, αποτελούν καλό αρχικό υλικό στα 
πλαίσια ενός βελτιωτικού προγράµµατος για τη δηµιουργία ποικιλιών  και υβριδίων 
ηλιάνθου για την παραγωγή βιοκαυσίµων.  
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Summary 
Sunflower has been cultivated in Greece for years but the prospect of its use as an energy 
crop for biodiesel production from plant oils offers new opportunities to greek farmers. 
Agricultural University of Athens leads an initiative on a sunflower breeding program for 
the production of cultivars/hybrids with high oil yield, and initial evaluation of imported 
germplasm (Α, Β and R lines as well as some hybrids) was performed. The genetic 
relationships between lines and hybrids were estimated using two molecular marker 
techniques, RAPDs (Random Amplified Polymorphic DNA) and SSRs (Simple Sequence 
Repeats) in order to achieve equal coverage of the genome.  Ten RAPD primers and 12 
SSR primer pairs were used. All analyses were performed with NTSYS-PC program. 
Genetic similarity was calculated using the Jaccard and Dice coefficients, and clustering 
analyses were performed with UPGMA and NJ methods; Principal Coordinate Analysis 
(PCOORDA) was also performed. R line displayed significant intra-population variation; 
some of the A and B lines clustered together, revealing high genetic similarity while others 
were more distantly related. These results indicate that the helianthus germplasm studied 
presents useful genetic variation. 
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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον προσδιορισµό της γενετικής ποικιλότητας σε 
καστανεώνα ευρωπαϊκής καστανιάς (Castanea sativa M.) στην περιοχή Όρµα Αριδαίας 
και στη σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αντίστοιχες τιµές γενετικής ποικιλότητας 
φυσικών πληθυσµών και άλλων καστανεώνων. Μελετήθηκαν 17 ισοενζυµικές γονιδιακές 
θέσεις µε οριζόντια ηλεκτροφόρηση πηκτής αµύλου. Ταυτοποιήθηκαν τα άτοµα του 
καστανεώνα, ενώ ανιχνεύθηκε αλλόχθονο γενετικό υλικό, στην προκειµένη περίπτωση 
δυειδικό υβρίδιο C. sativa x C. crenata.  
 
Εισαγωγή 
Το γένος Castanea εµφανίζεται στη βόρεια εύκρατη ζώνη µε περίπου δώδεκα είδη, από τα 
οποία µόνο ένα φύεται στη χώρα µας, η Castanea sativa Mill. (Αθανασιάδης 1986). Η C. 
sativa εµφανίζεται στη Ν. Ευρώπη, Καύκασο, Ασία και Β. Αφρική. Στην Ελλάδα 
εµφανίζεται σχεδόν σε όλη τη χώρα. (Αθανασιάδης, 1986) σε υψόµετρο από 300 µέχρι 
1300 µέτρα. Άριστες συνθήκες για την ανάπτυξή της παρουσιάζουν πολλές περιοχές της 
Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Ευρυτανίας, Αρκαδίας και Κρήτης (∆ηµουλάς 1986). Στη χώρα 
µας καλλιεργείται ευρέως για το πολύτιµο ξύλο και τους καρπούς της σε καστανωτά, όπου 
επιλεγµένοι κλώνοι εµβολιάζονται σε άγρια υποκείµενα και σε καστανεώνες (φυτείες) 
όπου είναι επιλεγµένα τόσο το εµβόλιο όσο και το υποκείµενο. Η καλλιέργεια της είναι 
αναπόσπαστο και πολύ σηµαντικό κοµµάτι της αγροτικής οικονοµίας σε πολλές ορεινές 
περιοχές. (Aravanopoulos κ.α. 2001).  
 
Υλικά και µέθοδοι 
Για την εκχύλιση των ισοενζύµων χρησιµοποιήθηκαν κοιµώµενοι οφθαλµοί από 
παραγωγικό καστανεώνα της περιοχής Όρµα, Αριδαίας. Μελετήθηκαν συνολικά είκοσι-
έξι εµβολιασµένα άτοµα. Ο διαχωρισµός των ισοενζυµικών γονιδίων έγινε µε την τεχνική 
της οριζόντιας ηλεκτροφόρησης, πηκτής αµύλου. Το πρωτόκολλο εκχύλισης, αποµόνωσης 
και ηλεκτροφόρησης ισοενζύµων περιγράφεται από τους Aravanopoulos κ.α. (2001). 
Μελετήθηκαν 10 ενζυµικά συστήµατα (Πιν. 1). Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε 
βάση το λογισµικό γενετικής ανάλυσης POPGENE 32 (Yeh κ.α. 1997). 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Ανιχνεύθηκαν 17 γονιδιακές θέσεις, από τις οποίες οι 15 ήταν πολυµορφικές (Ρ=88,24%) 
και 35 αλληλόµορφα. Από τα 26 άτοµα που µελετήθηκαν βρέθηκαν 24 διαφορετικοί 
γενότυποι. Πραγµατοποιήθηκαν συγκρίσεις των γενοτύπων, όσον αφορά τις οµοιότητες 
και τις διαφορές για κάθε γονιδιακή θέση µε τις διαφορές µεταξύ δύο οιονδήποτε 
γενοτύπων να κυµαίνονται από 1 έως 12 (Σχ. 1). Από τις 5525 συγκρίσεις των γενοτύπων 
ανά δύο, βρέθηκε ότι δυο γενότυποι ατόµων διαφέρουν µεταξύ τους κατά µέσο όρο σε 
5,61 γονιδιακές θέσεις, δηλαδή στο 33,4%, των διαθέσιµων γονιδιακών θέσεων 
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Πίνακας 1. Eνζυµικά συστήµατα
ενζυµικού συστήµατος, συντοµογραφία
αριθµός πολυµορφικών γονιδιακών
Table 1. Enzyme systems studied in 
their abbreviation, number of loci, number of polymorphic loci and number of alleles.
 
Ενζυµικό σύστηµα E. C. No.

Αλκοολική  αφυδρογονάση 1.1.1.1.
Εστεράση  3.1.1.1.
∆ιαφοράση 1.6.4.3.
Γλουταµινική οξαλοακετονική 
τρανσαµινάση 

2.6.1.1

Λευκιναµινοπεπτιδάση 3.4.11.1.
Φωσφογλουτονική Ισοµεράση 5.3.1.9.
Φωσφογλουκοµουτάση 2.7.5.1.
Σικιµική ισοµεράση  1.1.1.25.
Υπεροξειδική δισµουτάση 1.15.1.1.
6 – Φωσφογλουκονική 
αφυδρογονάση  

1.1.1.44.

Σύνολο  

 
. 

 
Σχήµα 1: Συχνότητα διαφορών
καστανεώνα της Castanea sativa.
Figure 1: Frequency of locus differences among cultivar pairs in a
orchard.   
 
Οι µέσες τιµές των παραµέτρων
ακόλουθες: αναµενόµενη ετεροζυγωτία
δραστικός αριθµός αλληλοµόρφων
θέση: 2,33. Βρέθηκαν επίσης
υβρίδια C. sativa x C. crenata
που χρησιµοποιήθηκαν (Gonzalves, 1993). 
κλώνοι», είναι διαθέσιµα εµπορικά
καστανιάς. Ωστόσο η εισαγωγή
σύστηµα γενετικού ελέγχου
αυτόχθονου γενετικού υλικού
πιστοποιείται γενετικά η ύπαρξη
συγκεκριµένος καστανεώνας
πληθυσµό.  Αν και η ροή γονιδίων
χιλιοµέτρων από την πηγή

της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

συστήµατα που µελετήθηκαν στην Castanea sativa
συστήµατος συντοµογραφία, αριθµός γονιδιακών θέσεων που

πολυµορφικών γονιδιακών θέσεων και αριθµός αλληλοµόρφων.   
Table 1. Enzyme systems studied in Castanea sativa, Enzyme Commmission Nu
their abbreviation, number of loci, number of polymorphic loci and number of alleles.

E. C. No. Συντ/ 
φια 

Αρθ. γονιδιακών 
θέσεων 

Πολυµορφικές
γονιδιακές θέσεις

1.1.1.1. ADΗ 1 1 
3.1.1.1. EST 1 1 
1.6.4.3. DIA 2 2 
2.6.1.1 GOT 3 2 

3.4.11.1. LAP 1 1 
5.3.1.9. PGI 2 2 
2.7.5.1. PGM 2 2 
1.1.1.25. SDH 2 2 
1.15.1.1. SOD 1 1 
1.1.1.44. 6PGDH 2 1 

 10 17 15 

διαφορών σε γονιδιακές θέσεις µεταξύ ζευγών
Castanea sativa. 

Figure 1: Frequency of locus differences among cultivar pairs in a

παραµέτρων της γενετικής ποικιλότητας στον πληθυσµό
αναµενόµενη ετεροζυγωτία: 0,405, παρατηρηθείσα ετεροζυγωτία

αλληλοµόρφων: 1,776 και αριθµός αλληλοµόρφων
επίσης έξι άτοµα (23% του συνόλου) τα οποία

C. sativa x C. crenata, όπως έδειξαν οι εξειδικευµένοι ανά είδος
ποιήθηκαν (Gonzalves, 1993). Τα υβρίδια αυτά, γνωστά και
διαθέσιµα εµπορικά καθώς εµφανίζουν ανθεκτικότητα στις

εισαγωγή και χρήση τους στην Ελλάδα δεν υπόκειται
χου και δεν εξετάζεται η εν δυνάµει «γενετική
υλικού.  Εξ όσων γνωρίζουµε, είναι η πρώτη

γενετικά η ύπαρξη δυειδικών υβριδίων σε ελληνικό
καστανεώνας βρίσκεται σε σχετικά µακρινή απόσταση

ροή γονιδίων πέφτει στο 1% σε µια κρίσιµη απόσταση
πηγή γύρης (Aravanopoulos et al. 2005, Villani et al. 2006), 
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Figure 1: Frequency of locus differences among cultivar pairs in a Castanea sativa 

στον πληθυσµό ήταν οι 
ετεροζυγωτία: 0,395, 

αλληλοµόρφων ανά γονιδιακή 
τα οποία είναι δυειδικά 
είδος γενετικοί δείκτες 

γνωστά και ως «γαλλικοί 
ανθεκτικότητα στις ασθένειες της 

δεν υπόκειται σε κάποιο 
γενετική µόλυνση» του 
πρώτη αναφορά που 

ελληνικό καστανεώνα. Ο 
απόσταση από φυσικό 

κρίσιµη απόσταση περίπου 2 
 (Aravanopoulos et al. 2005, Villani et al. 2006), δεν 
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µπορεί να αποκλειστεί η εν δυνάµει «γενετική µόλυνση» φυσικών πληθυσµών από το 
αλλόχθονο  γενετικό υλικό του καστανεώνα.  
Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η σύγκριση γενετικών παραµέτρων του καστανεώνα µε 
άλλους καστανεώνες και φυσικούς πληθυσµούς. Οι τιµές των παραµέτρων γενετική 
ποικιλότητας του παραγωγικού καστανεώνα από την Όρµα, Αριδαίας ήταν αριθµητικά 
υψηλότερες τόσο από τις τιµές φυσικών πληθυσµών (Αραβανόπουλος και ∆ρούζας 2003, 
Aravanopoulos κ.α. 2001), όσο και καστανεώνων (Aravanopoulos και Drouzas 2005, 
Μητσακάκη 2005) και σε µερικές περιπτώσεις οι παρατηρηθήσες διαφορές είναι 
στατιστικά σηµαντικές (µη παρουσιαζόµενα αποτελέσµατα βασισµένα σε συγκρίσεις µε 
τη δοκιµή t).  Παράµετροι µε υψηλές τιµές όπως ο αριθµός κλώνων και η παρατηρηθείσα 
ετεροζυγωτία είναι σε συµφωνία µε τιµές που έχουν αναφερθεί σε παραγωγικούς 
καστανεώνες στην Ελλάδα (Μητσακάκη 2005) και την Ισπανία (Ρereira–Lorenzo κ.α. 
1996).  

  
 
Σχήµα 2: Σύγκριση γενετικών παραµέτρων φυσικών πληθυσµών και καστανεώνων στην 
Castanea sativa (Α: µέσος αριθµός αλληλοµόρφων ανά γονιδιακή θέση, P: ποσοστό 
πολυµορφικών γονιδιακών θέσεων, Ho: παρατηρηθείσα ετεροζυγωτία, He: αναµενόµενη 
ετεροζυγωτία). 
Figure 2:  Comparison of genetic parameters among natural populations and orchards in 
Castanea sativa (Α: average number of alleles per locus, P: percent polymorphic loci, Ho: 
observed heterozygosity, He: expected heterozygosity). 
 
∆ιαφαίνεται µια διαφοροποίηση µεταξύ παραδοσιακών καστανεώνων που βρίσκονται 
εντός των φυσικών δασών (επιλεγµένα εµβόλια σε άγρια υποκείµενα) και 
υψηλοπαραγωγικών καστανεώνων υπό µορφή φυτειών (επιλεγµένα εµβόλια και 
επιλεγµένα υποκείµενα) που βρίσκονται κοντά σε ηµιαστικά κέντρα σε οριακές γεωργικές 
εκτάσεις.  Στους τελευταίους, η εγγύτητα προσέγγισης και η µακροχρόνια καλλιέργεια 
φαίνεται να έχει οδηγήσει σε µεγάλο αριθµό εµβολιασµών µε τα κατά περιόδους 
διακινούµενα ως «άριστα» εµβόλια.  Αποτέλεσµα αυτού είναι ο µεγάλος αριθµός 
διαφορετικών γενοτύπων ανά µονάδα επιφανείας (περιλαµβανοµένων και των 
εισαγόµενων), και προφανώς οι υψηλές τιµές γενετικής ποικιλότητας που καταγράφονται 
σε σχέση µε τους παραδoσιακούς καστανεώνες.  
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 Summary 
The genetic diversity of a Castanea sativa orchard from the area of Orma, Aridaea, Greece 
was studied, while results were compared to corresponding data from other orchards as 
well as natural populations.  A total of 17 isoenzyme loci have been used.  All orchard 
individuals were fingerprinted.  Exotic germplasm has been detected, in particular C. 
sativa x C. crenata hybrids.  
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Περίληψη 
Οι S-τρανσφεράσες της γλουταθειόνης σχετίζονται µε την αποτοξίνωση ξενοβιοτικών 
ουσιών στο φυτικό κύτταρο, καταλύοντας την ένωση του τριπεπτιδίου του γλουταθείου µε 
την ξενοβιοτική ουσία. Το γονίδιο gst4 της σόγιας ανήκει στην κλάση tau των GSTs. 
Γενετικώς τροποποιηµένα φυτά καπνού των ποικιλιών Μπασµά, Virginia και Burley, που 
φέρουν το γονίδιο gst4 µελετήθηκαν ως προς την ανθεκτικότητα τους σε εφαρµογή  των 
ζιζανιοκτόνων alachlor και fluorodifen καθώς και σε συνθήκες αυξηµένης αλατότητας. Το 
ζιζανιοκτόνο alachlor εφαρµόστηκε in vitro σε συγκεντρώσεις 15 και 30 mg.L-1 και η 
επίδραση του µελετήθηκε για περίοδο 40 ηµερών. Η επίδραση του ζιζανιοκτόνου 
fluorodifen µελετήθηκε in vivo 5 ηµέρες µετά από ψεκασµό των φυτών µε 200 µM 
fluorodifen. Η ανάπτυξη των διαγονιδιακών φυτών σε συνθήκες αυξηµένης αλατότητας 
µελετήθηκε για 40 ηµέρες in vitrο µε συγκέντρωση NaCl 100 mM και 200 mM. Tα 
διαγονιδιακά φυτά της ποικιλίας Μπασµάς παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές σε όλες τις 
περιπτώσεις. Tα διαγονιδιακά φυτά της ποικιλίας Virginia δεν είχαν σηµαντική διαφορά 
µε τους µάρτυρες στην εφαρµογή alachlor, αλλά παρουσίασαν ανθεκτικότητα στο 
fluorodifen και στην αλατότητα, ενώ τα διαγονιδιακά φυτά της ποικιλίας Burley 
παρουσίασαν ανθεκτικότητα στο alachlor και το fluorodifen, αλλά δεν διέφεραν µε τον 
µάρτυρα στην ανάπτυξη σε αλατότητα. Συµπερασµατικά η εκµετάλλευση των S-
τρανσφερασών της γλουταθειόνης για την δηµιουργία διαγονιδιακών φυτών µπορεί να 
προσφέρει καινούργιες δυνατότητες αντιµετώπισης αβιοτικών καταπονήσεων από τα 
φυτά.  
 
Εισαγωγή 
Τα ένζυµα των S-τρανσφερασών της γλουταθειόνης (GSTs) είναι µία οικογένεια 
πολυλειτουργικών ενζύµων, που απαντώνται σε όλους τους αερόβιους οργανισµούς και 
καταλύουν την συµπύκνωση του τριπεπτιδίου της γλουταθειόνης (GSH) µε µεγάλη 
ποικιλία υδρόφοβων υποστρωµάτων. Αποτελούν ένα µέρος του µηχανισµού άµυνας που 
διαθέτει το κύτταρο για αποτοξίνωση από διάφορες ξενοβιοτικές ουσίες όπως είναι τα 
ζιζανιοκτόνα (Frova et al., 2003, Basantani et al., 2007). 
Πολλά διαγονιδιακά φυτά έχουν δηµιουργηθεί µε ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα, 
κατόπιν υπερέκφρασης των S-τρανσφερασών της γλουταθειόνης. Φυτά καπνού τα οποία 
υπερεκφράζουν µια phi GST από τον αραβόσιτο, έδειξαν αυξηµένη ανθεκτικότητα στο 
ζιζανιοκτόνο της οµάδας των χλωρακεταµιδίων, alachlor (Karavangeli et al., 2005), ενώ 
διαγονιδιακά φυτά αραβίδοψης που εκφράζουν µια tau GST από τον αραβόσιτο έδειξαν 
αυξηµένη ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο της οµάδας των διφαινυλαιθέρων, fluorodifen 
(Dixon et al., 2003).  
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Σήµερα έχουν ανακαλυφθεί πολλές GSTs που δρουν και ως υπεροξειδάσες της 
γλουταθειόνης οι οποίες προστατεύουν το κύτταρο από τις βλάβες της οξειδωτικής 
καταπόνησης (Cummins et al., 1999).  
Φυτάρια καπνού τα οποία υπερεκφράζουν µια tau GST µε υψηλή δραστηριότητα 
υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης ήταν πιο ανθεκτικά στο ψύχος και σε αυξηµένη 
αλατότητα από ότι τα φυτά µάρτυρες (Roxas et al., 1997).  
Σκοπός της παρούσας  εργασίας ήταν να διαπιστωθεί αν η έκφραση του γονιδίου gst4 το 
οποίο κωδικοποιεί µια tau GST από την σόγια σε διαγονιδιακά φυτά καπνού, προσδίδει 
αυξηµένη ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα alachlor και fluorodifen, και να µελετηθεί  η 
επίδραση της έκφρασης του γονιδίου gst4 στην ανάπτυξη των γενετικώς τροποποιηµένων 
φυτών καπνού σε συνθήκες αυξηµένης αλατότητας. 
 
Υλικά και Mέθοδοι  
Γενετική τροποποίηση 
Το γονίδιο gst4 από την σόγια κλωνοποιήθηκε στον δυαδικό φορέα pART27 και φυλλικοί 
δίσκοι από τις ποικιλίες καπνού Μπασµά, Virginia και Burley συγκαλλιεργήθηκαν µε το 
Agrobacterium tumefaciens (Mπενέκος, 2008).  
Φυτικό υλικό 
T1 σπόροι καπνού των ποικιλιών Μπασµά, Virginia και Βurley αποκτήθηκαν µετά από 
αυτογονιµοποίηση Τ0 φυτών και επιλογή των Τ1 γενετικώς τροποποιηµένων (ΓΤ) σπόρων 
σε υπόστρωµα επιλογής (ΜS +100 mg.L-1 καναµυκίνη). 
Eφαρµογή του alachlor in vιtro  
Σπορόφυτα ΓΤ φυτών και φυτών µαρτύρων των τριών ποικιλιών στο στάδιο των 
τεσσάρων φύλλων µεταφέρθηκαν σε υπόστρωµα MS συµπληρωµένο µε 0, 15 και 30 
mg.L-1 

 alachlor, σε 3 επαναλήψεις. Μετά από 40 ηµέρες µετρήθηκε το µήκος του 
βλαστού, το µήκος της ρίζας και ο αριθµός των καινούργιων φύλλων. 
Εφαρµογή χλωριούχου νατρίου (ΝaCl) in vitro  
Κατά τον ίδιο τρόπο, σπορόφυτα ΓΤ φυτών και φυτών µαρτύρων των τριών ποικιλιών  
µεταφέρθηκαν  σε υπόστρωµα MS, συµπληρωµένο µε 0, 100 και 200 mM NaCl, σε 3 
επαναλήψεις και µετά από 40 ηµέρες µετρήθηκε το µήκος του βλαστού, το συνολικό νωπό 
βάρος και το νωπό βάρος των ριζών. 
Eφαρµογή fluorodifen  
Σπορόφυτα  in vitro ΓΤ φυτών και φυτών µαρτύρων των τριών ποικιλιών, στο στάδιο των 
6 φύλλων, µεταφυτεύθηκαν σε γλάστρες, ώστε να σκληραγωγηθούν. Κατόπιν , έγινε 
ψεκασµός των φυτών µε  50, 100 και 200 µΜ fluorodifen, διαλυµένο σε υδατικό διάλυµα 
ακετόνης 1,2 % (v/v) και 0,05 % (v/v) Tween 20. Σε χρονικό διάστηµα 5 ηµερών 
λήφθηκαν οπτικές παρατηρήσεις για την εµφάνιση συµπτωµάτων. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
∆οκιµή ανθεκτικότητας στο alachlor   
Τα ΓΤ φυτά της ποικιλίας Μπασµάς παρουσίασαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές  µε 
τα φυτά µάρτυρες και η ανάπτυξη τους ήταν µεγαλύτερη  ακόµη και στην  συγκέντρωση 
των 30 mg.L-1 .H ανάπτυξη των ΓΤ φυτών της ποικιλίας Burley ήταν σηµαντικά καλύτερη 
στην συγκέντρωση alachlor 15 mg.L-1 , ενώ περιορίστηκε πολύ στην συγκέντρωση των 30 
mg.L-1 

 και δεν διέφερε στατιστικώς σηµαντικά µε τον µάρτυρα. H ανάπτυξη των ΓΤ 
φυτών της ποικιλίας Virginia περιορίστηκε σηµαντικά και στις δύο συγκεντρώσεις του 
alachlor (Πίνακας 1).  
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Πίνακας 1 : Επίδραση του alachlor στο µήκος βλαστού, το µήκος ριζών και τον αριθµό 
νέων φύλλων γενετικώς τροποποιηµένων φυτών και φυτών µαρτύρων των ποικιλιών 
Μπασµάς, Virginia και Βurley (µέσοι όροι  των γενετικώς τροποποιηµένων φυτών  που 
ακολουθούνται από * διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά από τους µάρτυρες για P= 0,05)  
 
 0 mg.L-1 alachlor 15 mg.L-1 alachlor 30 mg.L-1 alachlor 

Μήκ. Βλ. 
(mm) 

Mήκ. 
Ριζ.(mm) 

Αρ. 
Φύλλων 

Μήκ. Βλ. 
(mm) 

Mήκ. 
Ριζ.(mm) 

Αρ. 
Φύλλων 

Μήκ. Βλ. 
(mm) 

Mήκ. 
Ριζ.(mm) 

Αρ. 
Φύλλων 

Μ
πα
σ 

wt 110,3±4,7 90,6±3,8 10±1 20,6±2,1 12,3±2,3 2,3±0,6 13,6±2,1 5,6±0,6 0,3±0,6 

gst4 114±4,6 91,7±6,1 11±1 60,7±4,6* 32,3±4,2* 7,7±1,5* 31,1±3,6* 13,7±3,5* 3,3±0,6* 

V
irg

 

wt 70,6±3,2 75±4,3 8,6±0,6 15,7±2,1 11,7±1,5 1,7±0,6 10,3±0,2 7,3±1,5 0,7±0,6 

gst4 69,3±2,1 73,3±4,5 9±1 22.3±3 16,1±1 3,3±0,6* 12±2 9,7±1,6 1,3±0,6 

B
u

r 

wt 98±4,6 79±3,5 9,3±0,6 31,6±3,1 13,4±1,5 4,3±0,6 13,3±1,5 7,7±1,5 1,3±0,6 

gsr4 96.6±2,1 80,3±4,5 9,3±1,2 60,3±5* 28,3±2,1* 7,6±0,5* 20,4±3* 10,3±1,6 2,3±0,6 

 
∆οκιµή ανθεκτικότητας στο fluorodifen  
Στην συγκέντρωση των 200 µΜ fluorodifen η εµφάνιση των συµπτωµάτων ήταν έντονη 
ώστε να γίνει διαφοροποίηση των µαρτύρων µε τα ΓΤ φυτά, ενώ οι συγκεντρώσεις των 50 
και 100 µΜ είχαν µικρή επίδραση στα φυτά µάρτυρες. Τα ΓΤ φυτά και των τριών 
ποικιλιών εµφάνισαν λίγες χλωρωτικές κηλίδες, ενώ τα φύλλα των φυτών µαρτύρων 
εµφάνισαν µεγαλύτερο αριθµό χλωρωτικών κηλίδων, πολλές από τις οποίες 
µετατράπηκαν σε νεκρωτικές.  
Ανάπτυξη in vitro σε συνθήκες αλατότητας  
Τα ΓΤ φυτά της ποικιλίας Μπασµάς παρουσίασαν σηµαντικά καλύτερη ανάπτυξη από τα 
φυτά µάρτυρες στην υψηλότερη συγκέντρωση των 200 mM NaCl, ενώ στη συγκέντρωση 
των 100 mΜ δεν υπήρχε σηµαντική διαφοροποίηση, λόγω και της αυξηµένης γενοτυπικά 
ανθεκτικότητας της ποικιλίας Μπασµάς στην αλατότητα. Η ανάπτυξη των ΓΤ φυτών της 
ποικιλίας Virginia ήταν σηµαντικά καλύτερη από τα φυτά µάρτυρες, ιδιαίτερα στην 
υψηλότερη συγκέντρωση ΝaCl όπου παρουσίασαν πολύ µεγαλύτερη ανάπτυξη του 
ριζικού συστήµατος. Τα ΓΤ φυτά της ποικιλίας Βurley δεν παρουσίασαν σηµαντικές 
διαφορές ως προς την ανάπτυξη σε σχέση µε τα φυτά µάρτυρες σε καµία από τις δύο 
συγκεντρώσεις ΝaCl (Πίνακας 2). 
 
Πίνακας 2: Επίδραση της αλατότητας στο µήκος βλαστού, το συνολικό νωπό βάρος και το 
νωπό βάρος ριζών γενετικώς τροποποιηµένων φυτών και φυτών µαρτύρων των ποικιλιών 
Μπασµάς, Virginia και Βurley (µέσοι όροι  των γενετικώς τροποποιηµένων φυτών  που 
ακολουθούνται από * διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά από τους µάρτυρες για P= 0,05)  
 0 mM NaCl 100 mM NaCl 200 mM NaCl 

Μήκ. Βλ. 
(mm) 

Ν. Βαρ. 
Βλ. (g) 

Ν.Βαρ. 
Ριζ. (g) 

Μήκ. Βλ. 
(mm) 

Ν. Βαρ. 
Βλ. (g) 

Ν.Βαρ. 
Ριζ. (g) 

Μήκ. Βλ. 
(mm) 

Ν. Βαρ. 
Βλ. (g) 

Ν.Βαρ. 
Ριζ. (g) 

Μ
πα
σ 

wt 141±5,6       12,4±0,9 3±0,3 96,6±4,7 11,3±0,7 2,2±0,2 66,3±3,2 6,1±0,3 0,9±0,15 

gst4 138,7±8,4 12,1±0,3 3,2±0,3 114,3±9* 11,6±0,9 2,6±0,3 107±5,3* 9,9±0,9* 2±0,2* 

V
irg

 

wt 69,7±3,5 9,2±0,2 2,7±0,25 48,7±3,5 7,6±0,4 1,8±0,15 35,7±1,5 4,2±0,2 0,8±0,1 

gst4 68±2 9,3±0,7 2,7±0,2 54,7±4,1* 8,5±0,5* 2,15±0,2* 45,5±2,8* 7,5±0,8* 1,7±0,25* 

B
u

r 

wt 100±4,6 13,8±0,6 3,8±0,5 95,6±5,7 12,7±0,9 3,65±0,2 58,7±4,3 10,1±0,3 2,1±0,3 

gst4 103±3,6 13,3±0,7 3,7±0,3 97±3,6 12,4±0,6 3,6±0,4 57,2±2,9 10,3±0,7 2,3±0,1 

Συµπερασµατικά η έκφραση του γονιδίου gst4 της σόγιας σε διαγονιδιακά φυτά καπνού 
είχε αποτέλεσµα την αύξηση της ανθεκτικότητας τους στα ζιζανιοκτόνα alachlor και 
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fluorodifen και την µεγαλύτερη ανάπτυξη τους σε συνθήκες αυξηµένης αλατότητας. 
Ωστόσο οι τρεις ποικιλίες δεν είχαν την ίδια συµπεριφορά στις παραπάνω µεταχειρίσεις. .  
Η διαφοροποίηση αυτή πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός ότι η υπερέκφραση της GST 
από την σόγια έχει διαφορετική επίδραση στις λειτουργίες του κύτταρου (Allen et al., 
2005) των τριών ποικιλιών, ανάλογα µε την οµολογία της GST από την σόγια µε τις 
ενδογενείς GSTs του κάθε γενοτύπου. 
Ωστόσο τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης καταδεικνύουν ότι η  αξιοποίηση των S-
τρανσφερασών της γλουταθειόνης, µπορεί να προσφέρει καινούργιες δυνατότητες για τη 
δηµιουργία φυτών ανθεκτικών σε ζιζανιοκτόνα αλλά και αντιµετώπισης αβιοτικών 
καταπονήσεων από τα φυτά.  
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Summary 
Glutathione S-transferases (GSTs, EC 2.5.1.18) are associated with the detoxification of 
xenobiotics in the plant cell, by catalyzing the conjugation of the tripeptide glutathione 
with the xenobiotic. The gst4 gene from soybean belongs to the tau class of GSTs. 
Genetically modified tobacco plants, of the cultivars Basmas, Virginia and Burley, which 
carry the gst4 gene, were assessed for resistance to the herbicides alachlor and fluorodifen, 
and also for tolerance to high salinity. Alachlor was applied in vitro at concentrations of 15 
and 30 mg.L-1 for a period of 40 days. Fluorodifen was applied in vivo, by spraying the 
plants with 200 µM of fluorodifen and symptoms were assessed visually, 5 days after 
treatment. Salinity tolerance was determined in vitro, with addition of 100 and 200 mM 
NaCl to the MS medium in 40 day experiment. The transgenic plants of the cultivar 
Basmas, showed increased resistance to both herbicides and tolerance to high salinity in 
relation to the wild type plants. The transgenic plants of the cultivar Virginia exhibited 
increased resistance to flurodifen, and high salinity tolerance, but low resistance to 
alachlor. The transgenic plants of the cultivar Burley showed increased resistance to both 
herbicides, but no increased tolerance to high salinity. In conclusion, the exploitation of 
glutathione transferases and their expression in transgenic plants can provide novel options 
for generating plants resistant to herbicides and tolerant to salinity stress. 
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Περίληψη 
Η καλλιέργεια του γλυκού σόργου, ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαιθανόλης, 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των υψηλών αποδόσεων στις συνθήκες της χώρας 
µας. Με στόχο την ανάπτυξη βελτιωτικών προγραµµάτων για τη δηµιουργία ποικιλιών-
υβριδίων που θα καλύψουν τις ανάγκες της χώρας για την νεοεισαγόµενη αυτή 
καλλιέργεια, µελετήθηκαν επτά πληθυσµοί γλυκού σόργου ως προς την εντός και µεταξύ 
τους γενετική ποικιλοµορφία µε τη χρήση µοριακών δεικτών. Προκειµένου να επιτευχθεί 
ακριβέστερος υπολογισµός της γενετικής οµοιότητας τόσο µεταξύ όσο και εντός των 
πληθυσµών χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι µοριακών δεικτών, RAPD (Random Amplified 
Polymorphic DNA) και SSR (Simple Sequence Repeats). Επιλέχθηκαν 10 εκκινητές 
RAPDs και 10 ζεύγη εκκινητών SSRs µε βάση τον πολυµορφισµό που παρουσίασαν 
στους υπό µελέτη πληθυσµούς. Ο υπολογισµός της γενετικής οµοιότητας και στους δύο 
τύπους µοριακών δεικτών έγινε µε βάση τον συντελεστή του Jaccard. Όπως προέκυψε από 
τις αναλύσεις, δύο από τους υπό µελέτη πληθυσµούς παρουσιάζουν µεγαλύτερο σχετικό 
ενδοπληθυσµιακό πολυµορφισµό, ενώ ένας πληθυσµός παρουσιάζει µικρή συγγένεια µε 
τους υπόλοιπους. Τα στοιχεία αυτά είναι ουσιώδους σηµασίας για την αξιοποίηση του 
υλικού αυτού στα πλαίσια ενός βελτιωτικού προγράµµατος.   
 
Εισαγωγή  
Το σόργο είναι C4 µονοετές φυτό που ανήκει στην οικογένεια Poaceae και κατάγεται από 
τη Βορειοανατολική Αφρική. Το γλυκό σόργο ανήκει στο ίδιο είδος µε το καρποδοτικό 
σόργο (Sorghum bicolor), χαρακτηρίζεται από µεγάλη φωτοσυνθετική ικανότητα και 
υψηλή απόδοση σε βιοµάζα µεγάλης περιεκτικότητας σε διαλυτά ζάχαρα και κυτταρίνες. 
Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των στελεχών σε ζάχαρα και των σχετικά 
περιορισµένων απαιτήσεων σε εισροές, το γλυκό σόργο αποτελεί αντικείµενο εντατικών 
µελετών για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1ης και 2ης γενιάς ενώ παράλληλα µελετάται και 
η αξιοποίηση των στελεχών µετά την εξαγωγή του χυµού για την παραγωγή ζωοτροφών, 
βιοµονωτικών υλικών καθώς και την παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.  
Η καλλιέργεια του γλυκού σόργου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πρώτη ύλη για 
την παραγωγή βιοαιθανόλης λόγω των υψηλών αποδόσεων στις συνθήκες της χώρας µας. 
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της ενδο- και διαπληθυσµιακής 
γενετικής ποικιλοµορφίας επτά πληθυσµών γλυκού σόργου για την αξιολόγησή τους ως 
βελτιωτικό υλικό για τη δηµιουργία ποικιλιών-υβριδίων που θα καλύψουν τις ανάγκες της 
χώρας. Στα πλαίσια αυτά, η εκτίµηση της γενετικής οµοιότητας πραγµατοποιήθηκε µε τη 
χρήση δύο τύπων µοριακών δεικτών: α) Random amplified Polymorphic DNA (RAPD) 
και β) Simple Sequence Repeats (SSR).     
 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Φυτικό υλικό 
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Συνολικά µελετήθηκαν 7 πληθυσµοί Dogget γλυκού σόργου που προέρχονταν από τις 
ΗΠΑ και την Ινδία και παρουσίαζαν διάφορο βαθµό ευρύτητας γενετικής βάσης. Η 
ανάπτυξη των σπορόφυτων έγινε σε θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών και ακολούθησε 
αποµόνωση DNA από φυτικό ιστό 5 ατοµικών σποροφύτων ηλικίας δύο περίπου 
εβδοµάδων, µε τη χρήση του Invisorb Spin Plant Mini Kit (Invitek). Ο ποιοτικός και 
ποσοτικός έλεγχος των αποµονωµένων δειγµάτων DNA πραγµατοποιήθηκε µε 
ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης. Με στόχο την παράλληλη µελέτη της 
ενδοπληθυσµιακής παραλλακτικότητας στις µοριακές αναλύσεις συµπεριλήφθηκαν 4 
δείγµατα, αποτελούµενα από 5 φυτά, από κάθε πληθυσµό. 
Μοριακές αναλύσεις τύπου RAPD και SSR και ανάλυση των δεδοµένων RAPD και SSR 
Για την ανάλυση RAPD-PCR αρχικά επιλέχθηκαν, µε βάση τον πολυµορφισµό που 
παρουσίασαν, 10 δεκαµερή τυχαία ολιγονουκλεοτίδια ως εκκινητές (Πίνακας 1) από µία 
οµάδα 40 εκκινητών που συνολικά εξετάστηκαν. Το µίγµα της PCR περιείχε 50ng 
γονιδιωµατικού DNA, 0.625µM εκκινητή, 200µM dNTPs, 2mM MgCl2, 1x Taq buffer, 1u 
Taq polymerase (GoTaq Flexi DNA polymerase, Promega) σε τελικό όγκο 25µl. Το 
πρόγραµµα ενίσχυσης περιελάµβανε ένα αρχικό κύκλο στους 94οC για 2 λεπτά και στη 
συνέχεια 30 κύκλους των 30 δευτερολέπτων στους 94οC, 30 δευτερολέπτων στους 37οC, 
45 δευτερολέπτων στους 72οC και ένα τελικό κύκλο επιµήκυνσης στους 72οC για 10 
λεπτά. Ακολούθησε διαχωρισµός των προϊόντων ενίσχυσης σε 1.5% πηκτή αγαρόζης που 
περιείχε βρωµιούχο αιθίδιο.  
 
Πίνακας 1. ∆εκαµερή ολιγονουκλεοτίδια που χρησιµοποιήθηκαν ως εκκινητές για την 
ανάλυση τύπου RAPD 
 

  Eκκινητής Αλληλουχία 5’- 3’ 
1 RI-16 GTC GCC GTC A 
2 RAPD-14 ACG CTG CGA C 
3 OPAH-17 CAG TGG GGA G 
4 RI-14 CTC AGC CCA G 
5 OPA-9 GGG TAA CGC C 
6 RI-11 TTC CCC CGC T 
7 OPG-5 CTG AGA CGG A 
8 OPAH-16 CAA GGT GGG T 
9 RAPD-13 GAC GCG AAC C 
10 RI-3 GTC CGT GAA C 

 
Για την ταυτοποίηση του γενετικού υλικού γλυκού σόργου µε τη χρήση µικροδορυφόρων 
(SSR) χρησιµοποιήθηκαν 10 ζεύγη πολυµορφικών εκκινητών από τα 25 ζεύγη που 
συνολικά αξιολογήθηκαν (Πίνακας 2). Το µίγµα της PCR περιείχε 25ng γονιδιωµατικού 
DNA, 0.5µM από κάθε εκκινητή, 200µM dNTPs, 2mM MgCl2, 1x Taq buffer, 1u Taq 
polymerase (GoTaq Flexi DNA polymerase, Promega) σε τελικό όγκο 20µl. Το 
πρόγραµµα ενίσχυσης περιελάµβανε ένα αρχικό κύκλο στους 94οC για 5 λεπτά και στη 
συνέχεια 10 κύκλους των 30 δευτερολέπτων στους 94οC, 30 δευτερολέπτων στους 
65→55οC, 1 λεπτού στους 72οC, στη συνέχεια 25 κύκλους των 30 δευτερολέπτων στους 
94οC, 30 δευτερολέπτων στους 55οC, 1 λεπτού στους 72οC και ένα τελικό κύκλο 
επιµήκυνσης στους 72οC για 10 λεπτά. Τα προϊόντα πολλαπλασιασµού διαχωρίστηκαν σε 
πηκτή αγαρόζης 3% MetaPhor (Senior et al., 1998) που περιείχε βρωµιούχο αιθίδιο.  
     Κάθε πολυµορφική ζώνη θεωρήθηκε ως δυαδικό χαρακτηριστικό (1/0 για 
παρουσία/απουσία ζώνης). Η γενετική οµοιότητα υπολογίστηκε µε βάση τους 
αλγορίθµους  Jaccard και Dice, µε τη χρήση του στατιστικού προγράµµατος NTSYS 
(Rohlf, 1998), και ακολούθησε η δηµιουργία δενδρογραµµάτων µε τις µεθόδους UPGMA 
(Μη σταθµισµένη οµαδοποίηση αριθµητικών µέσων ζευγών/Unweighted Pair Group 
Average) και NJ (Neighbor Joining) και ο υπολογισµός του συντελεστή συσχέτισης. 
Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε Ανάλυση Κυρίων Συντεταγµένων (PCOORDA/Principal 
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Coordinate Analysis). Όλες οι αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τα ξεχωριστά και 
συνδυασµένα δεδοµένα των RAPD και SSR.   
 
Πίνακας 2. Ζεύγη εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση τύπου SSR 

  Εκκινητής Αλληλουχία 5’- 3’ 

1 
Sb4-15F GCTGCTAAGCCGTGCTGA 
Sb4-15R TTATTTGGGTGAAGTAGAGGTGAACA 

2 
Sb4-121F GAAAAATCTCCGTCAATCCCAAAAATAA 
Sb4-121R CGCTGAACAACGAAAGGAATAAGTG 

3 
Sb4-32F CTCGGCGGTTAGCACAGTCA 
Sb4-32R GCCCATAGACAGACAGCAAAGCC 

4 
Sb5-236F GCCAAGAGAAACACAAACAA 
Sb5-236R AGCAATGTATTTAGGCAACACA 

5 
Sb6-342F TGCTTGTGAGAGTGCCTCCCT 
Sb6-342R GTGAACCTGCTGCTTTAGTCGATG 

6 
Sb6-36F GCATAATGACGGCGTGCTC 
Sb6-36R CTTCCAAGTGAAAGAAACCATCA 

7 
Sb1-1F TCCTGTTTCACAAGCGCTTATA 
Sb1-1R AAACATCATACGAGCTCATCAATG 

8 
Sb1-10F GTGCCGCTTTGCTCGCA 
Sb1-10R TGCTATGTTGTTTGCTTCTCCCTTCTC 

9 
Sb6-84F CGCTCTCGGGATGAATGA 
Sb6-84R TAACGGACCACTAACAAATGATT 

10 
Sb6-57F ACAGGGCTTTAGGGAAATCG 
Sb6-57R CCATCACCGTCGGCATCT 

  
Αποτελέσµατα  και  Συζήτηση 
Με στόχο τον προσδιορισµό της γενετικής οµοιότητας των υπό µελέτη πληθυσµών 
γλυκού σόργου εφαρµόστηκε ανάλυση DNA τύπου RAPD και SSR σε οµαδοποιηµένα 
δείγµατα σόργου (Powell et al., 1996; Geleta et al., 2006). Στοχεύοντας παράλληλα στην 
εκτίµηση του ενδοπληθυσµιακού πολυµορφισµού, στις αναλύσεις συµπεριλήφθηκαν 4 
οµαδοποιηµένα δείγµατα από κάθε πληθυσµό. Η επιλογή των χρησιµοποιούµενων 
εκκινητών πραγµατοποιήθηκε µε βάση το προφίλ ζωνών αναφορικά µε το επίπεδο 
πολυµορφισµού που παρουσίασαν (Williams et al., 1990; Welsh and McClelland, 1990). 
Με αυτόν τον τρόπο επιλέχθηκαν 10 τυχαίοι εκκινητές για την ανάλυση RAPD και 10 
ζεύγη εκκινητών SSR.  
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, από τα δεδοµένα της ανάλυσης RAPD προκύπτει ότι τα 
τέσσερα δείγµατα του κάθε πληθυσµού σόργου οµαδοποιούνται  και διαχωρίζονται σαφώς 
από τα  δείγµατα των υπολοίπων πληθυσµών. Ο SGP-A είναι ο πιο αποµακρυσµένος 
πληθυσµός  ενώ οι SGP-F και SGP-D είναι οι πιο συγγενικοί. Μεγάλη γενετική οµοιότητα 
εµφανίζει επίσης ο SGP-C µε τον SGP-G.  Ο SGP-G εµφανίζει το µικρότερο 
ενδοπληθυσµιακό πολυµορφισµό  µε δύο δείγµατα πλήρως ταυτόσηµα και τα υπόλοιπα µε 
γενετική οµοιότητα >96%. Οι πληθυσµοί SGP-A, SGP-C και SGP-D αντίθετα, 
εµφανίζουν τη µεγαλύτερη ενδοπληθυσµιακή ποικιλοµορφία.  
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Εικόνα 1. ∆ενδρόγραµµα που προέκυψε µε βάση τα δεδοµένα RAPDs των πληθυσµών 
σόργου µε την εφαρµογή της µεθόδου UPGMA.   
 
Αντίστοιχα τα δεδοµένα SSR επέτρεψαν την οµαδοποίηση και τον σαφή διαχωρισµό των 
τεσσάρων δειγµάτων του κάθε πληθυσµού σόργου από τα  δείγµατα των υπολοίπων 
πληθυσµών. Ο SGP-A είναι ο πιο αποµακρυσµένος πληθυσµός  ενώ οι SGP-Ε και SGP-G 
είναι οι πιο συγγενικοί. Οι πληθυσµοί SGP-A και SGP-G εµφανίζουν το µικρότερο 
ενδοπληθυσµιακό πολυµορφισµό µε όλα τα δείγµατα να είναι ταυτόσηµα. Οι πληθυσµοί 
SGP-D και SGP-Ε εµφανίζουν τη µεγαλύτερη ενδοπληθυσµιακή ποικιλοµορφία.  
Η συσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων των RAPD και SSR υπολογίστηκε στο r = 0,80 
για το σόργο. ∆εδοµένου ότι οι δύο τύποι δεικτών πολλαπλασιάζουν διαφορετικές 
περιοχές του γονιδιώµατος, πραγµατοποιήθηκε συνδυασµένη ανάλυση για τα δεδοµένα 
RAPD και SSR και στη συνέχεια κατασκευάστηκαν τα αντίστοιχα δενδρογράµµατα. Από 
τη συνδυασµένη ανάλυση των δεδοµένων προέκυψε το δενδρόγραµµα της Εικόνας 2. Το 
µικρότερο ενδοποικιλιακό πολυµορφισµό παρουσιάζει η σειρά SGP-G, ενώ τη 
µεγαλύτερη ποικιλοµορφία παρουσιάζει η σειρά SGP-B. Συγγένεια παρουσιάζεται µεταξύ 
των σειρών SGP-D και SGP-F, καθώς και των σειρών SPG-C και SPG-G. 
Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης είναι ουσιώδους σηµασίας για τον 
εντοπισµό γονικών σειρών που παρουσιάζουν δυνατότητες ετέρωσης και µπορούν να 
χρησιµεύσουν στην παραγωγή υψηλοαποδοτικών υβριδίων. Ταυτόχρονα, προκύπτει η 
δυνατότητα αξιοποίησης των ευρηµάτων για την ανάλυση σύνδεσης επιλεγµένων δεικτών 
µε επιθυµητά γνωρίσµατα για τη µετέπειτα ενσωµάτωσή τους σε βελτιωτικές διαδικασίες 
µε τη χρήση έµµεσης επιλογής (MAS). 
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Εικόνα 2. ∆ενδρόγραµµα που προέκυψε από τη συνδυασµένη ανάλυση των δεδοµένων 
RAPD και SSR. µε την εφαρµογή της µεθόδου UPGMA. 
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Summary 
During the last decade the cultivation of sweet sorghum (Sorghum bicolor) is being 
explored for the use of its biomass for bioethanol production. In Greece, due to its high 
yielding potential, sweet sorghum is considered as an attractive source for biofuel 
production. The objective of this study was to investigate the inter- and intrapopulational 
genetic diversity of seven sweet sorghum populations originating from foreign genetic 
material. In this framework, Random Amplified Polymorphic (RAPD) and Simple 
Sequence Repeats (SSR) markers were used, and following a preliminary evaluation, 10 
polymorphic random primers and 10 primer pairs were selected for RAPD and SSR 
analysis, respectively. Genetic similarity was estimated based on Jaccard and Dice 
coefficients and clustering was performed using Unweighted Pair Group Average 
(UPGMA), Neighbor Joining (NJ) and Principal Coordinate Analysis (PCOORDA). 
Grouping in general correlated well with geographical origin, whereas analyses further 
grouped together samples belonging to the same population, thus revealing a high 
intrapopulational genetic similarity. The results from independent and combined RAPD 
and SSR data are discussed. 
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η ανάπτυξη µιας ικανοποιητικής µεθοδολογίας για 
τον µετασχηµατισµό, µέσω του Α. rhizogenes,  εκφύτων ζαχαρότευτλου,  η οποία οδηγεί 
στην παραγωγή διαγονιδιακών διαφοροποιηµένων δοµών, τα ριζικά τριχίδια. Στα πλαίσια 
αυτά µελετήθηκε η επίδραση του βακτηριακού στελέχους, των συνθηκών 
µετασχηµατισµού, συγκαλλιέργειας και επιλογής στην αναγέννηση διαγονιδιακών ριζών 
που φέρουν τα προς ενσωµάτωση διαγονίδια. Η αξιολόγηση του µετασχηµατισµού 
πραγµατοποιήθηκε δια µέσου πολλαπλής PCR αντίδρασης χρησιµοποιώντας 
εξειδικευµένους εκκινητές για την ενίσχυση των εισαχθέντων διαγονιδίων, του γονιδίου 
ανθεκτικότητας στην φωσφοτρανσφεράση της νεοµυκίνης (nptII) και της αλληλουχίας 
που κωδικοποιεί για την περιοχή virC του Α. rhizogenes. Η παρουσία των διαγονιδίων 
επιβεβαιώθηκε σε όλες τις ανθεκτικές στην καναµυκίνη ρίζες που εξετάστηκαν, µε την 
ανίχνευση των προϊόντων ενίσχυσης αναµενόµενου µεγέθους σε πηχτή αγαρόζης. 
Ταυτόχρονα, η αδυναµία ενίσχυσης της επιλεγµένης DNA αλληλουχίας του Α. rhizogenes 
αποκλείει το ενδεχόµενο επιµόλυνσης από υπολείµµατα του βακτηρίου, επιβεβαιώνοντας 
την επιτυχία του µετασχηµατισµού. Τα αποτελέσµατα της µελέτης υποδεικνύουν ότι η 
συγκεκριµένη προσέγγιση δηµιουργίας διαγονιδιακών ριζών µπορεί να αποτελέσει ένα 
χρήσιµο εργαλείο στη µοριακή βελτίωση τεύτλων ή/και άλλων δύστροπων στο 
µετασχηµατισµό ειδών για τη βελτίωση χαρακτηριστικών όπως η ανθεκτικότητα σε 
βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, απορρόφηση θρεπτικών κλπ, εφόσον υπάρχουν ή 
µπορεί να δηµιουργηθούν κατάλληλες µεθοδολογίες αξιολόγησης. 
 
Εισαγωγή 
Το Αgrobacterium rhizogenes Conn. (Conn, 1942) είναι ένα ραβδόµορφο Gram αρνητικό 
βακτήριο εδάφους που ανήκει στην οικογένεια Rhizobiaceae και προκαλεί την ασθένεια 
των θυσσανωδών ριζών, κυρίως στα δικοτυλήδονα φυτά (White, 1972). Κατά την 
προσβολή, η περιοχή T-DNA (πλασµίδιο Ri) ενσωµατώνεται στο φυτικό γονιδίωµα, µε 
αποτέλεσµα τη µεταβολή της βιοσύνθεσης αυξίνης και κυτοκινίνης που οδηγεί στην 
επαγωγή της ανάπτυξης θυσσανωδών ριζών. Η ιδιότητα αυτή του A. rhizogenes έχει 
αξιοποιηθεί στην παραγωγή "σύνθετων φυτών", αποτελούµενων από µη-
µετασχηµατισµένο υπέργειο (wild type) µέρος και διαγονιδιακό ριζικό σύστηµα (Grant et 
al., 1991). Οι διαγονιδιακές ρίζες έχουν φυσιολογικό φαινότυπο, χαρακτηρίζονται ωστόσο 
από ραγδαία, ανεξάρτητη από ορµόνες ανάπτυξη µε πληθώρα διακλαδώσεων που συχνά 
εµφανίζουν πλαγιοτροπική ανάπτυξη (Tepfer, 1984; 1989; van der Salm et al., 1996). 
Ο µέσω του A. rhizogenes µετασχηµατισµός ριζών έχει στο παρελθόν αξιοποιηθεί σε 
µελέτες που αφορούν στη λειτουργική γονιδιωµατική (µελέτη βιοσυνθετικών µονοπατιών) 
και σε αλληλεπιδράσεις φυτών και φυτοπαθογόνων µικροοργανισµών, στην αύξηση της 
παραγωγής επιθυµητών ουσιών (βιοµηχανικών/θεραπευτικών), στην παραγωγή ουσιών 
που φυσιολογικά δεν παράγονται στις ρίζες (όπως πχ. δευτερογενείς µεταβολίτες, 
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πρωτεΐνες) και σε ορισµένες περιπτώσεις στην αναγέννηση ολόκληρων φυτών από ρίζες 
(Guillon et al., 2006). Πρόσφατα, η ανάπτυξη διαγονιδιακών ριζών εφαρµόζεται για την 
αποτοξικοποίηση από περιβαλλοντική µόλυνση, µέσω της βιοαποκατάστασης (Agostini et 
al., 2003; Gujarathi et al., 2005; Guillon et al., 2006), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 
αξιοποίησή της για µελέτες που αφορούν στην αζωτοδέσµευση ως αποτέλεσµα της 
συµβιωτικής σχέσης µεταξύ ψυχανθών και ριζόβιων βακτηρίων που οδηγεί στο  
σχηµατισµό φυµατίων (Boisson-Dernier et al., 2001; Limpens et al., 2004).   
Στόχος της συγκεκριµένης µελέτης είναι η ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη µέσω του A. 
rhizogenes παραγωγή διαγονιδιακών ριζών ζαχαρότευτλου, που κατατάσσεται στα 
δύστροπα φυτά και συνεπώς χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά αναγέννησης 
και µετασχηµατισµού.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Φυτικό υλικό 
Στα πειράµατα γενετικού µετασχηµατισµού του ζαχαρότευτλου χρησιµοποιήθηκε η 
εµπορική ποικιλία «Αλεξάνδρα» που είναι διπλοειδές, µονόσπερµο υβρίδιο (EU Common 
Variety Catalogue, ed. 27, E297A/20-11-2008). Η «Αλεξάνδρα» είναι υψηλοαποδοτική 
ποικιλία που χαρακτηρίζεται από υψηλή ανθεκτικότητα στην κερκόσπορα και ευαισθησία 
στη ριζοµανία.  
Βακτηριακά στελέχη 
Ως µέσο µετασχηµατισµού χρησιµοποιήθηκαν τα βακτηριακά στελέχη του Agrobacterium 
rhizogenes R1000 και MSU 440, που φέρουν το πλασµίδιο pRiA4. Αρχικά, το πλασµίδιο 
pK7WIWG2 (II) (Karimi et al., 2002) µε γονίδιο επιλογής την ανθεκτικότητα στην 
καναµυκίνη (nptII) εισήχθηκε, µέσω ηλεκτροπόρωσης, σε δεκτικά βακτηριακά κύτταρα 
και καλλιεργήθηκαν στους 28°C, 180 rpm σε θρεπτικό µέσο (LB) που περιείχε ναλιδιξικό 
οξύ (25µg ml-1) και σπεκτινοµυκίνη (50µg ml-1) για 2 ηµέρες ή έως ότου αποκτήσουν 
οπτική πυκνότητα OD600=0.5-1. Ακολούθησε φυγοκέντριση της καλλιέργειας στις 3500 
rpm για 10 λεπτά και, µετά την αποµάκρυνση του υπερκειµένου, το ίζηµα (pellet) 
χρησιµοποιήθηκε ως εµβόλιο για το µετασχηµατισµό.  
Μετασχηµατισµός σποροφύτων ζαχαρότευτλου µέσω του A. rhizogenes  
Σπόροι ζαχαρότευτλου αρχικά απολυµάνθηκαν σε διάλυµα χλωρίνης 20% που περιείχε 
0.1% Tween-20 για 15 λεπτά, υπό συνεχή ανάδευση. Στη συνέχεια, ακολούθησαν 4x 
πλύσεις µε αποστειρωµένο απιονισµένο νερό και οι σπόροι τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό 
υπόστρωµα βλάστησης (GMR: ½MS (βασικά άλατα), 1% σακχαρόζη, 0.8% άγαρ).  
Ως έκφυτο για το µετασχηµατισµό χρησιµοποιήθηκε το υπέργειο µέρος σποροφύτων 
ηλικίας 7-10 ηµερών. Αρχικά πραγµατοποιήθηκε τοµή στο ύψος του υποκοτυλίου και, 
µετά την αποµάκρυνση του ριζικού συστήµατος, τα έκφυτα εµβολιάστηκαν µε εµβάπτιση 
στο ίζηµα των µετασχηµατισµένων βακτηριακών κυττάρων. Στη συνέχεια, 
τοποθετήθηκαν κάθετα σε τετράγωνα τρυβλία που περιείχαν υπόστρωµα συγκαλλιέργειας 
(GMR), καλλυµένο κατά το ήµισυ µε αποστειρωµένο διηθητικό χαρτί, ώστε οι 
εκπτυσσόµενες ρίζες να µην εφάπτονται στο θρεπτικό µέσο. Τα τρυβλία καλύφθηκαν µε 
parafilm κατά τα 2/3, ώστε να επιτρέπεται ο αερισµός των εκφύτων, και τοποθετήθηκαν 
κάθετα σε θάλαµο ανάπτυξης ελεγχόµενων συνθηκών (23ο C, 16/8 ώρες ηµέρας/νύχτας). 
Μετά από 3 ηµέρες, τα έκφυτα µεταφέρθηκαν σε θρεπτικό υπόστρωµα επιλογής που 
ταυτόχρονα επάγει τη ριζογένεση (EMR: ½MS µε MES (2-MorpholinoEthaneSulfonic 
acid), βιταµίνες (1 µg ml-1 glycine, 50 µg ml-1 myo-inositol, 0.25 µg ml-1 nicotinic acid, 
0.25 µg ml-1 pyridoxine HCl, 0.05 µg ml-1 thiamine HCl), 2% σακχαρόζη, 0.8% άγαρ, 
σεφοταξίµη (250µg ml-1), καναµυκίνη (150µg ml-1)) και η επιφάνειά τους καλύφθηκε µε 
διηθητικό χαρτί (Εικόνα 1). Μία εβδοµάδα µετά, το επάνω φίλτρο αφαιρέθηκε και 
ελέγχθηκε η ύπαρξη αναγεννηµένων ριζών. Μη-µετασχηµατισµένα (wild type) έκφυτα 
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ζαχαρότευτλου που αναπτύχθηκαν µε ή χωρίς πίεση επιλογής συµπεριλήφθηκαν ως 
µάρτυρες σε όλα τα πειράµατα µετασχηµατισµού.  
 

 
Εικόνα 1. Σπορόφυτα ζαχαρότευτλου εµβολιασµένα µε το βακτηριακό στέλεχος 
A.rhizogenes A. Στέλεχος R1000 και Β. Στέλεχος MSU 440 
  
Έλεγχος του µετασχηµατισµού των αναγεννηµένων ριζών 
Για τον έλεγχο της ένθεσης του διαγονιδίου, αρχικά αποµονώθηκε DNA από τις 
αναγεννηµένες, ανθεκτικές στην καναµυκίνη ρίζες (DNAeasy plant mini kit, Qiagen) και 
ακολούθησε πολλαπλή αντίδραση PCR για την ενίσχυση του γονιδίου nptII και της 
αλληλουχίας που κωδικοποιεί για την περιοχή virC του Α. rhizogenes. Οι επιλεγµένες 
αλληλουχίες ενισχύθηκαν χρησιµοποιώντας τα εξής ζεύγη εκκινητών: nptII F: 
AGTGACAACGTCGAGCACAG-nptII R: GCGTTCAAAAGTCGCCTAA-G για το 
γονίδιο nptII, virC F: ATCATTTGTAGCGACT-virC R: AGCTCAAACCT-GCTTC για 
την περιοχή virC. Το µίγµα της PCR περιείχε 2µl DNA ως µήτρα, 0.25µM από κάθε 
εκκινητή, 200µM dNTPs, 1.25mM MgCl2, 1x Taq buffer,  1.25u Taq πολυµεράση (GoTaq 
Flexi DNA polymerase, Promega) σε τελικό όγκο 20µl. Το πρόγραµµα ενίσχυσης 
περιελάµβανε ένα αρχικό κύκλο στους 94ο C για 3 λεπτά και στη συνέχεια 30 κύκλους 
των 30 δευτερολέπτων στους 94ο C, 1 λεπτού στους 50ο C, 1 λεπτού στους 72ο C και ένα 
τελικό κύκλο επιµήκυνσης στους 72ο C για 5 λεπτά. Τα προϊόντα ενίσχυσης 
ηλεκτροφορήθηκαν σε πηχτή αγαρόζης 1% µε ρυθµιστικό διάλυµα TAE (1X) που 
περιείχε 1% βρωµιούχο αιθίδιο.  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Βελτιστοποίηση των συνθηκών µετασχηµατισµού ριζών ζαχαρότευτλου 
Ως µέσο µετασχηµατισµού χρησιµοποιήθηκαν τα στελέχη MSU 440 και R1000 του A. 
rhizogenes που φέρουν τo πλασµίδιo pk7WIWGII µε γονίδιο επιλογής την ανθεκτικότητα 
στην καναµυκίνη. Τα βακτηριακά στελέχη παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές αναφορικά 
τόσο µε το χρόνο αναγέννησης όσο και µε την παραγωγή ριζικών διακλαδώσεων. Έτσι, τα 
έκφυτα που µετασχηµατίστηκαν µε το R1000 ανέπτυξαν ριζικά τριχίδια 8-10 ηµέρες µετά 
τον εµβολιασµό σε αντίθεση µε τα MSU 440-εµβολιασµένα έκφυτα που εµφάνισαν ρίζες 
15-18 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό. Παράλληλα, ο µετασχηµατισµός µε το R1000 
οδήγησε στην παραγωγή πληθώρας ριζικών διακλαδώσεων, που συχνά παρουσίαζαν 
πλαγιοτροπική ανάπτυξη, ενώ αντίθετα στα έκφυτα που µετασχηµατίστηκαν µε το MSU 
440 το ριζικό σύστηµα χαρακτηρίζονταν από σαφώς µειωµένη ανάπτυξη που έµοιαζε 
περισσότερο µε αυτή των σπορόφυτων άγριου τύπου. Αναφορικά µε το θρεπτικό µέσο 
ανάπτυξης (Emergence medium), διαφάνηκε ότι η πλέον κατάλληλη για την δηµιουργία 
διαγονιδιακών ριζών ήταν η συγκέντρωση σε σακχαρόζη 2%.  
 
Έλεγχος της ένθεσης των διαγονιδίων  
Για την αξιολόγηση του µετασχηµατισµού, αποµονώθηκε DNA από συνολικά 30 
µετασχηµατισµένες ρίζες ζαχαρότευτλου και ακολούθησε πολλαπλή αντίδραση PCR που 
στόχευε στην ενίσχυση της αλληλουχίας του γονιδίου nptII και της περιοχής virC του 
βακτηρίου. Η επιτυχής ένθεση του διαγονιδίου επιβεβαιώθηκε σε όλες τις ρίζες που 
εξετάστηκαν, µε την ενίσχυση προϊόντων αναµενόµενου µεγέθους για το γονίδιο nptII 

Β Α 
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(385bp). Παράλληλα, η αδυναµία ενίσχυσης της περιοχής virC (1074bp) αποδεικνύει την 
απουσία του βακτηρίου και συνεπώς επιβεβαιώνει την επιτυχία του µετασχηµατισµού στις 
ανθεκτικές στην καναµυκίνη αναγεννηµένες ρίζες (Εικόνα 2).   
 

 
 
Εικόνα 2. Ηλεκτροφόρηση προϊόντων πολλαπλής PCR. 1, 2, 3, 4: ενίσχυση του γονιδίου 
nptII (385bp), 5: +C κύτταρα αγροβακτηρίου µετασχηµατισµένα µε τον πλασµιδιακό  
φορέα pK7WIWG2 (II): ενίσχυση του γονιδίου nptII (385bp) και της περιοχής virC (1074 
bp). Ladder: Gene Ruler DNA Ladder Mix (Fermentas). 
 
Η χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία µετασχηµατισµού ζαχαρότευτλου οδήγησε στην 
ταχύτατη ανάπτυξη διαγονιδιακών ριζών στο σύνολο σχεδόν των σπορόφυτων που 
εµβολιάστηκαν υποδεικνύοντας την καταλληλότητά της για την δηµιουργία γενετικά 
τροποποιηµένων ριζών. Με στόχο τη βελτιστοποίηση της µεθοδολογίας, ακολουθήθηκαν 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά στη σύσταση των χρησιµοποιούµενων θρεπτικών 
µέσων, στον τρόπο εµβολιασµού των εκφύτων και στην επίδραση της χρήσης 
ακετοσυρινγκόνης ως µέσο επαγωγής του µετασχηµατισµού. Καταλληλότερο για το 
µετασχηµατισµό αναδείχθηκε το βακτηριακό στέλεχος R1000 που σε αντίθεση µε το 
MSU 440 οδήγησε στην ταχύτατη αναγέννηση πλούσιου ριζικού συστήµατος µε 
χαρακτηριστική για το Α. rhizogenes ανάπτυξη πληθώρας πλευρικών διακλαδώσεων.  
Επιπρόσθετα, η σύσταση των θρεπτικών µέσων ανάπτυξης και επιλογής των 
µετασχηµατισµένων ριζών φάνηκε να σχετίζεται τόσο µε το χρόνο ριζογένεσης όσο και µε 
το ρυθµό ανάπτυξης διαγονιδιακών ριζών. Στα πλαίσια αυτά, µελετήθηκε η επίδραση 
διαφορετικών συγκεντρώσεων σακχαρόζης (1%, 2%, 3%) στη δηµιουργία 
µετασχηµατισµένων ριζών τεύτλου. Η µικρότερη συγκέντρωση (1%) σακχαρόζης κρίθηκε 
ακατάλληλη λόγω της καθυστερηµένης εµφάνισης και της µειωµένης ανάπτυξης των 
ριζών. Αντίθετα, η χρήση της µεγαλύτερης συγκέντρωσης (3%) σε σακχαρόζη είχε σαν 
αποτέλεσµα την υπέρµετρη αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης ριζών σε πολύ σύντοµο 
χρονικό διάστηµα µετά τον εµβολιασµό, που γενικά θεωρείται ως ανεπιθύµητη λόγω 
πιθανούς ανεπάρκειας της πίεσης επιλογής. Ως ιδανικότερη για τη συγκεκριµένη 
µεθοδολογία κρίθηκε η συγκέντρωση σε σακχαρόζη 2% που οδήγησε στην ανάπτυξη 
ριζών που έχουν υποστεί την πίεση επιλογής και παρουσιάζουν τη µορφή που 
χαρακτηρίζει τις µετασχηµατισµένες ρίζες. Αντίθετα, η προσθήκη ακετοσυρινγκόνης, ως 
µέσο επαγωγής της εισαγωγής των διαγονιδίων στα φυτικά κύτταρα, δεν είχε καµία 
επίδραση στην έκβαση του µετασχηµατισµού όσον αφορά στην ταχύτητα ανάπτυξης των 
διαγονιδιακών ριζών και στη συχνότητα µετασχηµατισµού. 
Η συγκεκριµένη µεθοδολογία, λόγω του σύντοµου χρονικού διαστήµατος και της 
ευκολίας εφαρµογής της, αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για τη δηµιουργία διαγονιδιακών 
ριζών, ιδιαίτερα σε φυτά όπως το τεύτλο που χαρακτηρίζονται ως δύστροπα στο 
µετασχηµατισµό (Skaracis, 2005). Έτσι ο µέσω του Α. rhizogenes µετασχηµατισµός ριζών 
µπορεί να αξιοποιηθεί σε µελέτες διαγονιδιακής έκφρασης για την προκαταρκτική 
αξιολόγηση των προς µελέτη γονιδιακών κασετών χωρίς να απαιτείται η εφαρµογή 
σταθερού µετασχηµατισµού που στα φυτά αυτά αποτελεί χρονοβόρα και δύσκολη 
διαδικασία. Συνεπώς, η συγκεκριµένη προσέγγιση δηµιουργίας διαγονιδιακών ριζών 
µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο στη µοριακή βελτίωση τεύτλων ή/και άλλων 
δύστροπων στο µετασχηµατισµό ειδών για τη βελτίωση χαρακτηριστικών όπως 
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ανθεκτικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, απορρόφηση θρεπτικών κλπ, 
εφόσον υπάρχουν ή µπορεί να δηµιουργηθούν κατάλληλες µεθοδολογίες αξιολόγησης. 
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Summary 
This protocol has been developed in order to produce transgenic sugar beet hairy roots, 
thus facilitating the manifestation of transgenes’ effects in such a recalcitrant crop where 
stable transformation and regeneration is particularly difficult. Agrobacterium rhizogenes-
mediated transformation was used to develop composite sugar beet plantlets, comprised of 
a transformed hairy root system attached to non-transformed shoots and leaves. 
Transformation frequencies were optimized based on A. rhizogenes strain type, media 
composition and antibiotic selection regime. Regenerated, kanamycin resistant roots, were 
examined for proper transgene integration by means of a multiplex PCR targeting the 
sequence οφ nptII and virC of Α. rhizogenes. The presence of the transgene was verified 
by the specific amplification of products of the expected size in all roots analyzed. These 
findings combined with the inability to amplify the targeted sequence of virC and verify 
the transgenic nature of hairy roots grown under kanamycin selection. Based on our 
findings, the method outlined is proposed as appropriate for the purpose of readily 
obtaining transgenic sugar beet hairy roots, a practice which would be useful for a 
preliminary evaluation of transgene efficacy in sugar beet, prior to effecting 
transformation and whole plant regeneration. Such an efficient platform can prove a 
significant tool in molecular breeding of sugar beet and other recalcitrant species, 
specifically aiming at the improvement of root pathogen and pest resistance, abiotic stress 
tolerance, as well as water and nutrient uptake, provided that relevant evaluation assays 
are available or can be developed. 
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Περίληψη 
Γενετικά τροποποιηµένα φυτά N. benthamiana που φέρουν τµήµατα της πολυµεράσης του 
ιού υπό τη µορφή γονιδιακής φουρκέτας παράχθηκαν, µε σκοπό την ανάπτυξη 
διαγονιδιακής ανθεκτικότητας στον ιό της ριζοµανίας (Beet necrotic yellow vein virus) δια 
µέσου του µηχανισµού διαγονιδιακής σίγησης. Η επιλεγµένη περιοχή της RNA 
πολυµεράσης του ιού αποµονώθηκε, µε τη µέθοδο της αντίστροφης µεταγραφής 
ακολουθούµενης από ενίσχυση µε PCR, για την κατασκευή των γονιδιακών φουρκετών. 
Οι αλληλουχίες κλωνοποιήθηκαν σε αντίστροφη κατεύθυνση µε την παρεµβολή 
ιντρονίου, ώστε να σχηµατίζονται διπλόκλωνα µόρια (dsRNA) κατά τη µεταγραφή τους 
στα φυτικά κύτταρα. Η αξιολόγηση των µετασχηµατισµένων φυτών έγινε µε πολλαπλή 
αντίδραση PCR για την ενίσχυση των εισαχθέντων διαγονιδίων, του γονιδίου 
ανθεκτικότητας στην φωσφοτρανσφεράση της νεοµυκίνης (nptII) και της αλληλουχίας 
που κωδικοποιεί για την περιοχή virΒ του Α. tumefaciens. Ο µετασχηµατισµός 
επιβεβαιώθηκε, σε 172 από τα 175 φυτά που εξετάστηκαν, µε την ενίσχυση προϊόντων 
αναµενόµενου µεγέθους τόσο για τα προς ενσωµάτωση διαγονίδια όσο και για το γονίδιο 
που προσδίδει ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη. Παράλληλα, η ταυτόχρονη απουσία της 
virΒ περιοχής, αποκλείει το ενδεχόµενο επιµόλυνσης µε το αγροβακτήριο, 
επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του µετασχηµατισµού. Για την αξιολόγηση της 
ανθεκτικότητας στον ιό της ριζοµανίας, τα µετασχηµατισµένα φυτά µολύνθηκαν µηχανικά 
µε τον ιό και ακολούθησε µέτρηση του ιικού τους φορτίου µέσω ELISA. 
 
Εισαγωγή 
Η RNA-σίγηση (RNA silencing) θεωρείται ως ένας µηχανισµός συντηρηµένος σε όλους 
τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς που οδηγεί στη παρεµπόδιση της µεταγραφής 
(transcriptional gene silencing-TGS) ή στη µετα-µεταγραφική αποδόµηση οµόλογου 
mRNA (post transcriptional gene silencing-PTGS) (Baulcombe, 1999). Το βασικό 
έναυσµα του µηχανισµού σίγησης είναι διπλόκλωνα µόρια RNA (dsRNA) (Fire et al., 
1998) από τα οποία, µε τη δράση της νουκλεάσης Dicer, παράγονται µικρά µόρια RNA, 
µεγέθους 21-23nt (short interfering RNAs-siRNAs) (Hamilton and Baulcombe, 1999; 
Bernstein et al., 2001) που αποτελούν και τα χαρακτηριστικά ενδιάµεσα προϊόντα του 
µηχανισµού σίγησης. Η επακόλουθη ενσωµάτωση των siRNAs στο RNA-επαγόµενο 
σύµπλοκο (RNA-induced silencing complex-RISC) καταλήγει στην άµεση αναγνώριση 
και την εξειδικευµένη ως προς την αλληλουχία αποδόµηση οµόλογου RNA (Hammond et 
al., 2000).  
Μετά την ανακάλυψή του (Napoli et al., 1990), ο µηχανισµός της γονιδιακής σίγησης έχει 
αξιοποιηθεί σε µελέτες λειτουργικής γονιδιωµατικής σε πληθώρα ευκαρυωτικών 
οργανισµών (Fire et al., 1998; Ngo et al., 1998). Στα φυτά, ο µηχανισµός, που επάγεται µε 
την έκφραση διπλόκλωνων µορίων όπως οι γονιδιακές φουρκέτες (hairpin molecules), 
αποσκοπεί κυρίως στην ανάπτυξη διαγονιδικής ανθεκτικότητας έναντι φυτοπαθογόνων 
ιών (Waterhouse et al., 2001; Vazquez et al., 2002; Goldbach et al., 2003; Tenllado et al., 
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2004). Στα πλαίσια αυτά, η δηµιουργία γενετικά τροποποιηµένων φυτών που παράγουν 
siRNAs έχει επιτυχώς αξιοποιηθεί ως µέσο καταπολέµησης πληθώρας RNA ιών 
(Goldbach et al., 2003; Prins, 2003).   
Η ασθένεια της ριζοµανίας που προκαλείται από τον ιό Beet necrotic yellow vein virus 
(BNYVV), αποτελεί την περισσότερο επιζήµια ασθένεια της τευτλοκαλλιέργειας 
προκαλώντας σηµαντικές απώλειες λόγω της µείωσης που επιφέρει στο βάρος των ριζών  
και τη ζαχαροπεριεκτικότητά τους. Στην Ελλάδα, η ασθένεια αναφέρθηκε για πρώτη φορά 
το 1972 στην περιοχή της Λάρισας και έκτοτε εµφανίζεται συστηµατικά σε όλες τις ζώνες 
τευτλοκαλλιέργειας της χώρας. Η καταπολέµηση της ασθένειας πραγµατοποιείται κυρίως 
προληπτικά µέσω της ενσωµάτωσης του κυρίαρχου γονιδίου Rz1 (πηγή «Holly») 
(Lewellen et al., 1987; Biancardi et al., 2002) και του γονιδίου Rz2 (πηγή WB42, Β. 
vulgaris ssp.maritima) (Lewellen et al., 1987; Scholten et al., 1999), που παρέχουν µερική 
ανθεκτικότητα στον ιό. Παρά το γεγονός ότι οι χρησιµοποιούµενες πηγές ανθεκτικότητας 
παρέχουν ικανοποιητική προστασία έναντι του ιού, πρόσφατες αναφορές σε µερική ή 
ακόµη και ολική κατάργηση της ανθεκτικότητας που προσδίδει το γονίδιο Rz1 (Schirmer 
et al., 2005; Rush et al., 2006; Liu and Lewellen, 2007) προβάλουν επιτακτική την ανάγκη 
εύρεσης νέων πηγών για την καταπολέµηση της ασθένειας.    
Στόχος της συγκεκριµένης µελέτης είναι η διαµέσου γονιδιακής σίγησης ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας στην ιολογική ασθένεια της ριζοµανίας των ζαχαροτεύτλων. Για το σκοπό 
αυτό, παράχθηκαν γενετικά τροποποιηµένα φυτά του είδους N. benthamiana που φέρουν 
τµήµατα της πολυµεράσης του ιού υπό τη µορφή γονιδιακής φουρκέτας.   
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Κατασκευή των γονιδιακών φουρκετών (hairpin constructs)  
Για την κατασκευή των γονιδιακών φουρκετών, αρχικά αποµονώθηκε ολικό RNA 
(RNAeasy Plant Mini Kit, Qiagen) από µολυσµένο ιστό τεύτλου και στη συνέχεια 
ενισχύθηκε η επιλεγµένη περιοχή της RNA πολυµεράσης του ιού µε τη µέθοδο της 
αντίστροφης µεταγραφής ακολουθούµενης από PCR (RT-PCR). Προϊόντα ενίσχυσης 
µεγέθους 459, 589 και 824bp λήφθηκαν χρησιµοποιώντας τα ζεύγη εκκινητών 
GWAttb12F-GWAttb21R, GWAttb12F-GWAttb22R και GWAttb11F-GWAttb21R, 
αντίστοιχα (Πίνακας 1). Το µίγµα της PCR περείχε 2.5 µl cDNA, που λήφθηκε µε τη 
χρήση του Im-Prom II Reverse Transcriptase System (Promega) ως µήτρα, 0.5µM από 
κάθε εκκινητή, 200µM dNTPs, 1x HF buffer και 1u πολυµεράση (High Fidelity DNA 
polymerase, Finnzymes) σε τελικό όγκο 50µl. Το πρόγραµµα περιελάµβανε µία αρχική 
αποδιάταξη στους 98°C για 30 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια 35 κύκλους µε αποδιάταξη για 
10 δευτερόλεπτα στους 98°C, επαναδιάταξη των εκκινητών για 30 δευτερόλεπτα στους 
60°C, επιµήκυνση για 45 δευτερόλεπτα στους 72°C, και ένα τελικό κύκλο σύνθεσης για 
10 λεπτά στους 72°C. Τα προϊόντα ενίσχυσης ηλεκτροφορήθηκαν σε 1% TAE αγαρόζη, 
που περιείχε βρωµιούχο αιθίδιο, και αφού αποµονώθηκαν οι επιθυµητές ζώνες 
κλωνοποιήθηκαν µε τη χρήση του Gateway Cloning Technology (Invitrogen). Αρχικά 
εισήχθησαν µέσω της BP αντίδρασης στο πλασµίδιο pDONR 221 και στη συνέχεια 
ανασυνδυάστηκαν µέσω της LR αντίδρασης στο φορέα pK7WIWG2 (II) (Karimi et al., 
2002) που φέρει το γονίδιο nptII (neomycin phosphotransferase II), το οποίο προσδίδει 
ανθεκτικότητα στην καναµυκίνη. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκαν οι δυαδικοί 
φορείς GW-IR1, GW-IR2 και GW-IR3  (Πίνακας 1) που χρησιµοποιήθηκαν στο 
µετασχηµατισµό φυτών του είδους N. benthamiana.  
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Πίνακας 1. Εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν για την ενίσχυση της πολυµεράσης του ιού 
BNYVV. 
Εκκινητής Αλληλουχία (5’ → 3’) Θέση nt  

Μέγεθος προϊόντος 
ενίσχυσης (bp) 

GWAttb1 1F 
GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCT 
TTTCTGACTTCTTTTTGGATTG 

RNA 1: 5750 
 

824 

GWAttb2 1R 
GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGT 
TCAAGATAGGAGGCCTGTGGCAT 

RNA 1: 6574 

459 
GWAttb1 2F 

GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCT 
CGAAGATAGCAGCACACAGGTTC 

RNA 1: 6116 

584 
GWAttb2 2R 

GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGT 
TTCACACCCAGTCAGTACA 

RNA 1: 6704 

 

 
Βακτηριακά στελέχη 
Ως µέσο µετασχηµατισµού χρησιµοποιήθηκε το βακτηριακό στέλεχος του Agrobacterium 
tumefaciens GV3101. Αρχικά, τα πλασµίδια GW-IR1, GW-IR2 και GW-IR3 εισήχθησαν 
µέσω ηλεκτροπόρωσης σε δεκτικά βακτηριακά κύτταρα και ακολούθησε καλλιέργεια των 
κυττάρων στους 28°C, 180 rpm σε θρεπτικό µέσο (LB) που περιείχε ριφαµπυκίνη (20µg 
ml-1), γκενταµυκίνη (25µg ml-1) και σπεκτινοµυκίνη (50µg ml-1) για 2 ηµέρες ή έως ότου 
αποκτήσουν οπτική πυκνότητα OD600=0.5-1. Ακολούθησε φυγοκέντριση της καλλιέργειας 
στις 3500 rpm για 10 λεπτά και επαναδιάλυση των κυττάρων σε υγρό MS ώστε η τελική 
συγκέντρωση να είναι 1x107  κύτταρα/ml.  
 
Σταθερός µετασχηµατισµός φυτών του είδους Nicotiana benthamiana  
Για το σταθερό µετασχηµατισµό φυτών του είδους N. benthamiana, µέσω του Α. 
tumefaciens, εφαρµόστηκε το πρωτόκολλο όπως περιγράφηκε από τους Horsch et al. 
(1985) µε µικρές τροποποιήσεις που αφορούσαν κυρίως στο θρεπτικό µέσο επιλογής και 
τη διάρκεια συγκαλλιέργειας. Φυλλικοί δίσκοι από φυτά στο στάδιο των 3–5 πλήρως 
ανεπτυγµένων πραγµατικών φύλλων που είχαν προηγουµένως απολυµανθεί, επωάστηκαν 
σε διάλυµα µετασχηµατισµένων βακτηριακών κυττάρων για 30 λεπτά και στη συνέχεια 
τοποθετήθηκαν σε τρυβλία µε θρεπτικό υπόστρωµα συγκαλλιέργειας (MS µε βιταµίνες, 
NAA 0,1µg ml-1, BAP 1µg ml-1, 3% σακχαρόζη, 5gr/lt άγαρ) για 2 ηµέρες. Ακολούθησε 
τοποθέτηση των εκφύτων σε θρεπτικό µέσο ίδιας σύστασης µε καρµπενικιλίνη (250µg ml-
1) για 2 ηµέρες και έπειτα µεταφορά σε υπόστρωµα επιλογής (MS µε βιταµίνες, NAA 
0,1µg ml-1, BAP 1µg ml-1, 3% σακχαρόζη, 5gr/lt άγαρ) µε καρµπενικιλλίνη (250µg ml-1) 
και καναµυκίνη (150µg ml-1). Μετά την πάροδο δύο περίπου εβδοµάδων τα έκφυτα 
µεταφέρονταν σε νέο υπόστρωµα επιλογής έως ότου αναπτύξουν κάλλο και νεαρούς 
βλαστούς. Οι αναγεννηµένοι βλαστοί µεταφέρθηκαν σε κατάλληλα δοχεία που περιείχαν 
µέσο επιλογής έως ότου φθάσουν στο στάδιο των 3-5 πραγµατικών φύλλων, οπότε 
τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό µέσο που επάγει τη ριζογένεση (MS µε βιταµίνες, 3% 
σακχαρόζη, 4gr/lt άγαρ, αντιβιοτικά επιλογής). Τα φυτά µε καλά ανεπτυγµένο ριζικό 
σύστηµα µεταφυτεύθηκαν σε µίγµα φυτοχώµατος-περλίτη σε αναλογία 3:1 και αφού 
σκληραγωγήθηκαν µε σταδιακή µείωση της υγρασίας (2-4 εβδοµάδες), µεταφέρθηκαν σε 
θάλαµο πλήρους αποµόνωσης και ελεγχόµενων συνθηκών όπου παρέµειναν έως ότου 
σχηµατίσουν σπόρο (Τ1).  
 
Έλεγχος του µετασχηµατισµού 
Για την επιβεβαίωση του µετασχηµατισµού, αρχικά αποµονώθηκε DNA από τα ανθεκτικά 
στην καναµυκίνη φυτά (DNAeasy plant mini kit, Qiagen) και ακολούθησε πολλαπλή 
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αντίδραση PCR για την ενίσχυση των εισαχθέντων διαγονιδίων, του γονιδίου 
ανθεκτικότητας στην φωσφοτρανσφεράση της νεοµυκίνης (nptII) και της αλληλουχίας 
που κωδικοποιεί για την περιοχή virΒ του Α. tumefaciens. Η ενίσχυση των επιλεγµένων 
αλληλουχιών πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας τα εξής ζεύγη εκκινητών: GWAttb12F-
GWAttb21R, GWAttb12F-GWAttb22R, GWAttb11F-GWAttb21R (Πίνακας 1) για τα 
διαγονίδια µεγέθους 459, 589 και 824bp αντίστοιχα, nptIIF: AGTGACAACG-
TCGAGCACAG-nptIIR: GCGTTCAAA-AGTCGCCTAAG για το γονίδιο nptII και 
virΒF: CTCATCAGGCACGCTTG –virΒR: GCGGATGCTTCAAATGG  για την περιοχή 
virΒ. Το µίγµα της PCR περιείχε 2µl DNA ως µήτρα, 0.25µM από κάθε εκκινητή, 200µM 
dNTPs, 1.25mM MgCl2, 1x Taq buffer,  1.25u Taq polymerase (GoTaq Flexi DNA 
polymerase, Promega) σε τελικό όγκο 20µl. Το πρόγραµµα ενίσχυσης περιελάµβανε ένα 
αρχικό κύκλο στους 94οC για 3 λεπτά και στη συνέχεια 30 κύκλους των 30 
δευτερολέπτων στους 94οC, 1 λεπτού στους 50οC, 1 λεπτού στους 72οC και ένα τελικό 
κύκλο επιµήκυνσης στους 72οC για 5 λεπτά. Τα προϊόντα ενίσχυσης ηλεκτροφορήθηκαν 
σε πηχτή αγαρόζης 1% µε ρυθµιστικό διάλυµα TAE (1X) µε βρωµιούχο αιθίδιο.  
Για τον έλεγχο της έκφρασης του διαγονιδίου, αρχικά αποµονώθηκε RNA (RNAeasy 
plant mini kit, Qiagen) από τα αναγεννηµένα-ανθεκτικά στην καναµυκίνη φυτά και 
ακολούθησε αντίστροφη µεταγραφή, µε τη χρήση του Im-Prom II Reverse Transcriptase 
System (Promega) και PCR (RT-PCR). Η ενίσχυση των διαγονιδίων πραγµατοποιήθηκε 
µε τη χρήση των εκκινητών που αναφέρονται στον Πίνακα 1 ενώ το µίγµα και το 
πρόγραµµα που ακολουθήθηκε είναι όµοια µε αυτά που προαναφέρθηκαν.   
 
Μηχανική µόλυνση µε τον ιό της ριζοµανίας  
Ως πηγή ιικού µολύσµατος χρησιµοποιήθηκε ιστός από µολυσµένες µε τον ιό ρίζες 
ζαχαρότευτλου. Το µόλυσµα δηµιουργήθηκε µε τη λειοτρίβηση του ιστού µε φωσφορικό 
ρυθµιστικό διάλυµα εµβολιασµού, pH=7.2 σε αναλογία 1:5 (βάρος:όγκο). Τρία ανώτερα 
φύλλα αρχικά καλύφθηκαν µε carborundum, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος των 
ιοσωµατίων, και αφού εφαρµόστηκε το µόλυσµα στην κατώτερη επιφάνεια των φύλλων, 
ακολούθησε πλύση µε απιονισµένο νερό. Μη-µετασχηµατισµένα φυτά (wild type) που 
µολύνθηκαν µε το διάλυµα ιοσωµατίων εξυπηρέτησαν ως θετικοί µάρτυρες, ενώ φυτά 
άγριου τύπου που δεν υπέστησαν καµία µεταχείριση συµπεριλήφθηκαν ως αρνητικοί 
µάρτυρες. Τα φυτά διατηρήθηκαν σε θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών (23ο C, 16/8 ώρες) 
και ελέγχονταν συστηµατικά για την εµφάνιση και καταγραφή συµπτωµάτων.  
Μέτρηση ιικού φορτίου 
Η µέτρηση του ιικού φορτίου πραγµατοποιήθηκε 20 και 30 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό, 
µε τη χρήση του Plantest BNYVV DAS-ELISA Κit (Biorad), σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Κατασκευή γονιδιακών κασετών - Μετασχηµατισµός φυτών του είδους N. benthamiana 
Με στόχο την δηµιουργία µετασχηµατισµένων φυτών ανθεκτικών στη ριζοµανία, 
κατασκευάστηκαν τρεις γονιδιακές κασέτες που φέρουν διαφορετικού µεγέθους (590bp, 
825bp, 460bp) τµήµατα της πολυµεράσης του ιού υπό τη µορφή γονιδιακής φουρκέτας. Οι 
γονιδιακές κασέτες, που κατά την έκφρασή τους σχηµατίζουν διπλόκλωνα µόρια RNA, 
χρησιµοποιήθηκαν για το σταθερό µετασχηµατισµό φυτών N. benthamiana. Τα 
µετασχηµατισµένα φυτά αναµένεται να παράγουν siRNAs προερχόµενα από την ιική 
πολυµεράση, ικανά να προκαλέσουν τη µετα-µεταγραφική αποδόµηση οµόλογου mRNA 
και συνεπώς να καταστείλουν την αναπαραγωγή του ιού. 
Συνολικά αναγεννήθηκαν 175 φυτά –περίπου 60 για καθεµία από τις 3 γονιδιακές 
κασέτες- τα οποία προήλθαν από ανεξάρτητα συµβάντα µετασχηµατισµού. Όλα τα φυτά 
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είχαν φυσιολογικό φαινότυπο και ανέπτυξαν σπόρο Τ1 γενιάς. Η επιτυχής ένθεση του 
διαγονιδίου επιβεβαιώθηκε, σε 172 από τα 175 φυτά, µε την ενίσχυση προϊόντων 
αναµενόµενου µεγέθους τόσο για τα διαγονίδια που αποτελούν τµήµα της πολυµεράσης 
του ιού (590bp, 825bp, 460bp) όσο και για το γονίδιο nptII (385bp) (Εικόνα 1). Η 
αδυναµία ενίσχυσης της περιοχής virΒ (1074bp) αποκλείει το ενδεχόµενο επιµόλυνσης µε 
το αγροβακτήριο και επιβεβαιώνει την επιτυχία του µετασχηµατισµού. 
 

 
Εικόνα 1. Ηλεκτροφόρηση προϊόντων πολλαπλής PCR. 1, 2, 3: ενίσχυση του διαγονιδίου 
(590bp, 825bp, 460bp, αντίστοιχα) και του γονιδίου nptII (385bp), +C (µετασχηµατισµένα 
κύτταρα αγροβακτηρίου): ενίσχυση του διαγονιδίου, του nptII και της περιοχής virB 
(1074bp). Ladder: Gene Ruler DNA Ladder Mix (Fermentas).  
 
Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας  
Για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας στον ιό της ριζοµανίας, τα µετασχηµατισµένα 
φυτά µολύνθηκαν µηχανικά µε µολυσµένο ιστό τεύτλου και ακολούθησε µακροσκοπική 
καταγραφή των συµπτωµάτων και µέτρηση του ιικού φορτίου µέσω ELISA. Η εµφάνιση 
των συµπτωµάτων µόλυνσης ξεκίνησε 7-10 ηµέρες µετά το µηχανικό εµβολιασµό. Στο 
διάστηµα αυτό, τα φυτά-θετικοί µάρτυρες εµφάνισαν χλωρωτικές κηλίδες στα φύλλα που 
δέχθηκαν τον εµβολιασµό, ενώ στις 20 ηµέρες µετά τη µόλυνση παρουσίασαν 
εντοπισµένες νεκρωτικές κηλίδες, τόσο στα φύλλα που δέχθηκαν τον εµβολιασµό όσο και 
στα ανώτερα, και χαρακτηρίζονταν από γενικότερη χλώρωση και µαρασµό. Συµπτώµατα 
µόλυνσης στα διγονιδιακά φυτά εµφανίστηκαν στις 20 ηµέρες µετά τη µόλυνση, οπότε 
παρουσίασαν σποραδικά χλωρωτικές κηλίδες εντοπισµένες κυρίως στα φύλλα που 
µολύνθηκαν. Ένα µήνα µετά τη µόλυνση όλα σχεδόν τα φυτά εµφάνισαν συµπτώµατα 
µαρασµού, µε εξαίρεση ένα µέρος των µετασχηµατισµένων που στο διάστηµα αυτό 
παρουσίασε φαινόµενα ανάκαµψης από το µαρασµό (recovery phenotype). 
Η µέτρηση του ιικού φορτίου πραγµατοποιήθηκε 20 και 30 ηµέρες µετά τη µηχανική 
µόλυνση µε τον ιό. Γενικά, τα διαγονιδιακά φυτά χαρακτηρίζονταν από σηµαντικά 
µειωµένες τιµές σε σύγκριση µε τον θετικό µάρτυρα του εµπορικού κυτίου δοκιµής 
(µολυσµένος µε τον ιό ιστός από Chenopodium quinoa) τόσο στην πρώτη όσο και στη 
δεύτερη µέτρηση. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι το είδος N. benthamiana 
παρά το ότι µολύνεται δεν αποτελεί τυπικό ξενιστή του ιού. Κατά την πρώτη µέτρηση, τα 
φυτά που χρησιµοποιήθηκαν ως θετικοί µάρτυρες ήταν µολυσµένα µε τον ιό (OD405: 2,5-3 
φορές µεγαλύτερο του αρνητικού µάρτυρα), ενώ στο διάστηµα αυτό τα µετασχηµατισµένα 
φυτά εµφάνισαν τιµές ανάλογες µε τους αρνητικούς µάρτυρες. Στις µετρήσεις που 
λήφθηκαν 30 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό, τα φυτά-θετικοί µάρτυρες χαρακτηρίζονταν 
από σηµαντική αύξηση του ιικού φορτίου, µε τιµές όµως µειωµένες συγκριτικά µε το 
θετικό µάρτυρα του kit, ενώ τα διαγονιδιακά φυτά είτε ήταν αρνητικά στη µόλυνση είτε 
παρουσίασαν τιµές που λαµβάνονται οριακά ως θετικές. 
Παρά το γεγονός ότι τα προκαταρκτικά πειράµατα υποδεικνύουν ότι τα γενετικά 
τροποποιηµένα φυτά χαρακτηρίζονται από εµφανή καθυστέρηση των συµπτωµάτων σε 
σχέση µε τα φυτά-µάρτυρες, η εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων απαιτεί τον 
προσδιορισµό του ιικού φορτίου µέσω περισσότερο ευαίσθητων τεχνικών. Στα πλαίσια 
αυτά θα πραγµατοποιηθεί ποσοτικοποίηση του ιικού φορτίου µέσω της αντίδρασης 
ποσοτικής PCR πραγµατικού χρόνου (RT-PCR) που θα επιτρέψει µία ακριβέστερη 
αξιολόγηση της ανθεκτικότητας/ευπάθειας των διαγονιδιακών φυτών. Παράλληλα, θα 
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πραγµατοποιηθούν πειράµατα ανίχνευσης των siRNAs που αποτελούν τα ενδιάµεσα 
προϊόντα του µηχανισµού γονιδιακής σίγησης ώστε να αποδειχθεί ότι η ανθεκτικότητα 
οφείλεται στην αποδόµηση της πολυµεράσης του ιού.  
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Summary 
With the aim of developing RNA silencing-mediated resistance against rhizomania 
disease, three BNYVV replicase-derived hairpin constructs were developed and used for 
the generation of transgenic N. benthamiana plants. Transgenes corresponding to 
conserved segments of the viral replicase gene were obtained by RT-PCR and arranged in 
an inverted repeat array, separated by an intron, resulting in the development of binary 
plant expression vectors which upon transcription produce dsRNA molecules. Transgenics 
were therefore anticipated to constitutively express siRNAs, originating from the BNYVV 
replicase, which are potentially capable of interfering with the viral replicase machinery. 
Proper transgene integration was examined by a multiplex PCR assay targeting the 
nucleotide sequences corresponding to the transgenes, nptII and virB of A. tumefaciens. 
Amplicons of the expected size could be obtained for both transgenes and nptII in 172 out 
of 175 plants examined. The corresponding to virB could not be amplified, thus verifying 
the transgenic nature of transformed plants. Additionally, transgene expression was 
examined by an RT-PCR assay. Evaluation of resistance was performed by challenge-
inoculation with the virus and subsequent estimation of virus titers by means of ELISA.  
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ΚΑΛΛΙΚΑΡΠΟΥ (Callicarpa mollis) ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ in vitro 
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Περίληψη 
Η δυνατότητα εγκλεισµού σε αλγινικό νάτριο διαφορετικών τύπων εκφύτων καλλίκαρπου 
(Callicarpa mollis ‘Variegata’) µελετήθηκε για µελλοντική χρήση σε in vitro καλλιέργεια. 
Η αντίδραση εκφύτων διερευνήθηκε αρχικά από βλαστικές κορυφές (2-3 mm) ή 
ισοµεγέθη βλαστικά τµήµατα από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο γόνατο κάτω από 
αυτές, σε θρεπτικό υπόστρωµα MS παρουσία αυξανόµενων συγκεντρώσεων (0, 5, 10 ή 20 
µΜ) κυτοκινινών (BA, 2-iP ή κινητίνη). Μεγαλύτερη αντίδραση (100%) παρατηρήθηκε 
στις βλαστικές κορυφές και στα δύο πρώτα γόνατα κάτω από αυτές. Έκφυτα από τους δύο 
παραπάνω τύπους εγκλείστηκαν στη συνέχεια σε τρεις συνθέσεις αλγινικού νατρίου 2,5% 
[αµιγές, µε προσθήκη MS (20 ml L-1), MS + 5 µM BA + 0,5 µM ΙΑΑ] και τοποθετήθηκαν 
σε δοκιµαστικούς σωλήνες µε MS και προσθήκη BA (5 µM),  ΙΑΑ (0,5 µM) και άγαρ (6 
gr L-1). Η µεταχείριση που περιείχε το αλγινικό νάτριο σε συνδυασµό µε MS και φυτικούς 
ρυθµιστές παρουσίασε αντίδραση πάνω από 85% σχηµατίζοντας περίπου 2 βλαστούς ανά 
έκφυτο µήκους 0,9 cm. Σε άλλο πείραµα, έκφυτα όµοια µε παραπάνω που εγκλείστηκαν 
σε διάφορες συγκεντρώσεις (1,5, 2,5, 3,5%) αλγινικού νατρίου µε 20 ml L-1 MS, 5 µM BA 
και 0,5 µM ΙΑΑ, τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό υπόστρωµα όµοιο µε εκείνο του 
προηγούµενου πειράµατος. Σε όλες τις µεταχειρίσεις η αντίδραση των εκφύτων ήταν 
µεγαλύτερη ή ίση του 90%, σχηµατίζοντας περίπου 2 βλαστούς ανά έκφυτο µήκους 0,9 
cm. Τέλος, διερευνήθηκε η επίδραση της αποθήκευσης εγκλείστων ή µη εκφύτων 
καλλίκαρπου στο ψυγείο στους 4οC για 6 εβδοµάδες και βρέθηκε ότι ο εγκλεισµός των 
εκφύτων σε αλγινικό νάτριο δεν ήταν απαραίτητος για τη µετέπειτα επιβίωση και 
αντίδρασή τους. 
 
Εισαγωγή 
Η τεχνική του εγκλεισµού σε αλγινικό νάτριο διαφορετικών τύπων εκφύτων είναι µια 
σηµαντική, χαµηλού κόστους, εφαρµογή του µικροπολλαπλασιασµού που παρουσιάζει 
πολλά πλεονεκτήµατα. Η εφαρµογή της αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 
’70 ως κάτι ανάλογο των εγγενώς παραγόµενων σπόρων και, µεταξύ άλλων, µπορεί να 
εφαρµοστεί ως µέθοδος πολλαπλασιασµού σε φυτά που δε σχηµατίζουν βιώσιµους 
σπόρους ή σε φυτά µε υψηλό κόστος παραγωγής σπόρου. Τα έγκλειστα έκφυτα είναι 
µικρού µεγέθους και παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα στη µεταφορά, το χειρισµό και την 
καλλιέργειά τους (Rao κ.ά., 1998). Στα πλεονεκτήµατα της µεθόδου περιλαµβάνεται και η 
δυνατότητα µακροχρόνιας αποθήκευσης των εγκλείστων εκφύτων χωρίς να χάνεται η 
ζωτικότητά τους (Fabre κ.ά., 1990).  
Ο καλλίκαρπος (Callicarpa mollis ‘Variegata’) είναι φυλλοβόλος θάµνος που εκτός από 
την καλλωπιστική του αξία παρουσιάζει και σχετική αντοχή στο ψύχος (Chang, 1951). Ο 
πολλαπλασιασµός του γίνεται κυρίως µε σπόρο και λιγότερο µε µοσχεύµατα. Ο 
πολλαπλασιασµός του in vitro µε την τεχνική του εγκλεισµού βλαστικών τµηµάτων σε 
αλγινικό νάτριο, ο οποίος δεν έχει αναφερθεί µέχρι σήµερα, θα συµβάλλει στην παραγωγή 
και διάθεση υγιούς και τυποποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού και θα αυξήσει τη 
χρήση του στην κηποτεχνία.  
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Υλικά και Μέθοδοι  
Βλαστικές κορυφές καλλίκαρπου (2-3 mm) ή ισοµεγέθη βλαστικά τµήµατα από το πρώτο, 
δεύτερο, τρίτο και τέταρτο γόνατο κάτω από αυτές, που αποκόπηκαν από µητρικές in vitro 
καλλιέργειες, εγκαταστάθηκαν σε θρεπτικό υπόστρωµα MS (Murashige και Skoog, 1962) 
παρουσία αυξανόµενων συγκεντρώσεων (0, 5, 10 ή 20 µΜ) κυτοκινινών (BA, 2-iP ή 
κινητίνη) και άγαρ (6 gr L-1), ενώ το pH ρυθµίστηκε στο 5,8. Μετά την πάροδο 4 
εβδοµάδων µετρήθηκε η αντίδραση (%) των εκφύτων.  
Βλαστικές κορυφές καλλίκαρπου καθώς και τα δύο πρώτα γόνατα κάτω από αυτές, που 
παρουσίασαν το µεγαλύτερο ποσοστό αντίδρασης στο προηγούµενο πείραµα, αφού 
εµβαπτίστηκαν σε τρία διαλύµατα 2,5% αλγινικού νατρίου [αµιγές, µε προσθήκη των 
θρεπτικών στοιχείων του MS (20 ml L-1), MS + 5 µM BA + 0,5 µM ΙΑΑ], τοποθετήθηκαν 
σε 60 mmol L-1  χλωριούχου ασβεστίου για 30 min. Τα έγκλειστα έκφυτα που 
δηµιουργήθηκαν υπό αυτές τις συνθήκες τοποθετήθηκαν σε δοκιµαστικούς σωλήνες 
(100×25 mm) που περιείχαν MS µε προσθήκη BA (5 µM), ΙΑΑ (0,5 µM) και άγαρ (6 gr L-

1), ενώ το pH του θρεπτικού υποστρώµατος ρυθµίστηκε στο 5,8. Μετά την πάροδο 4 
εβδοµάδων µετρήθηκαν η επιβίωση και η αντίδραση (%) των εγκλείστων εκφύτων, καθώς 
και ο αριθµός και το µήκος των νεοεκπτυχθέντων βλαστών. 
Έκφυτα όµοια µε παραπάνω εµβαπτίστηκαν σε διάφορες συγκεντρώσεις (1,5, 2,5, 3,5%) 
αλγινικού νατρίου που περιείχε 20 ml L-1 MS, 5 µM BA και 0,5 µM ΙΑΑ και 
τοποθετήθηκαν σε 60 mmol L-1 χλωριούχου ασβεστίου για 30 min. Τα έγκλειστα έκφυτα 
τοποθετήθηκαν κατόπιν σε θρεπτικό υπόστρωµα MS µε την προσθήκη 5 µΜ ΒΑ, 0,5 µΜ 
ΙΑΑ και 6 gr L-1 άγαρ, ενώ το pH ρυθµίστηκε στο 5,8. Μετά από χρονικό διάστηµα 4 
εβδοµάδων ελήφθησαν µετρήσεις όπως παραπάνω.  
 Έκφυτα καλλίκαρπου, όµοια µε τα δύο προηγούµενα πειράµατα, εµβαπτίστηκαν σε 
διάλυµα 2,5% αλγινικού νατρίου που περιείχε 20 ml L-1 MS, 5 µM BA και 0,5 µM ΙΑΑ. 
Κατόπιν, τοποθετήθηκαν για 30 min σε 60 mmol L-1 χλωριούχου ασβεστίου και τα 
έγκλειστα έκφυτα που σχηµατίστηκαν αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο στους 4ºC για 0-6 
εβδοµάδες. Μετά την έξοδό τους από το ψυγείο τοποθετήθηκαν σε δοκιµαστικούς 
σωλήνες που περιείχαν θρεπτικό υπόστρωµα MS (20ml L-1), ΒΑ (5 µΜ), ΙΑΑ (0,5 µΜ) 
και άγαρ (6 gr L-1), ενώ το pH ρυθµίστηκε στο 5,8. Μετά το πέρας των 4 εβδοµάδων έγινε 
η αξιολόγησή τους όπως και προηγουµένως.  
Σε όλα τα πειράµατα εφαρµόστηκε πλήρως τυχαιοποιηµένο σχέδιο, η στατιστική ανάλυση 
βασίστηκε στην ανάλυση της παραλλακτικότητας και η σύγκριση των µέσων όρων έγινε 
µε το κριτήριο Duncan (P≤0,05). Στις περιπτώσεις των ποσοστών προηγήθηκε µετατροπή 
αυτών σε µοίρες και κατόπιν έγινε η στατιστική ανάλυση. 
   
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Ως καταλληλότερος τύπος εκφύτου για το µετέπειτα εγκλεισµό του σε αλγινικό νάτριο 
βρέθηκε ότι ήταν η βλαστική κορυφή καθώς και τα δύο πρώτα γόνατα κάτω από αυτήν µε 
ποσοστό αντίδρασης 100% (Πίν. 1). Το γεγονός ότι η κορυφή και τα δύο γόνατα κάτω 
από αυτή έδωσαν µεγαλύτερη αντίδραση σε σχέση µε τα επόµενα γόνατα, πιθανώς να 
οφείλεται στην εντονότερη βλαστική δραστηριότητα που παρουσιάζουν τα συγκεκριµένα 
φυτικά τµήµατα. Μεγαλύτερη αντίδραση των εκφύτων που βρίσκονται στην κορυφή του 
βλαστού σε σχέση µε αυτά που βρίσκονται στη βάση έχει επίσης αναφερθεί κατά την in 
vitro καλλιέργεια της αµπέλου (Adrian κ.ά., 1996). 
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Πίνακας 1. Αντίδραση (%) 
κυτοκινινών σε διάφορες συγκεντρώσεις

Είδος εκφύτου 
Συγκέντρωση 
(µΜ) 

κορυφή 

 0 
 5 
10 
20 

1ο γόνατο 

  0 
  5 
10 
20 

2ο γόνατο 

  0 
 5 
10 
20 

3ο γόνατο 

 0 
 5 
10 
20 

4ο γόνατο 

 0 
 5 
10 
20 

a ∆ιαφορετικά γράµµατα ανά είδος εκφύτου

 
Η προσθήκη των φυτικών ρυθµιστών
του αλγινικού νατρίου αύξησε
ποσοστό µεγαλύτερο του 85%, 
µήκους 0,8 cm (Πίν. 2, Εικ
είχε ως αποτέλεσµα η επιβίωση
Η θετική επίδραση της προσθήκης
(ΒΑ και ΝΑΑ) στο διάλυµα
εκφύτου έχει αναφερθεί και
2006). 
 

Εικ. 1. Έγκλειστο έκφυτο
ρυθµιστές, κατά την εκβλάστησή

 
 
 
 

της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

 (%) διαφορετικών εκφύτων καλλίκαρπου µε την
διάφορες συγκεντρώσεις, 4 εβδοµάδες µετά την εγκατάσταση

 Αντίδραση (%) 

ΒΑ 2-iP 

       100    a        100    a 
       100    a       100    a 
       100    a       100    a 
       100    a       100    a 
       100    b       100    b 
       100    b       100    b 
       100    b         86,7 a 
       100    b       100    b 
       100    c       100    c 
       100    c       100    c 
       100    c         86,7 b 
         73,3 a       100    c 
         80,0 c         80,0 c 
         60,0 ab         53,3 ab 
         53,3 ab         53,3 ab 
         53,3 ab         66,7 bc 
         33,3 ab         33,3 ab 
         40,0 b         13,3 a 
         40,0 b         13,3 a 
         26,7 ab         20,0 ab 

εκφύτου δηλώνουν διαφορές στατιστικώς σηµαντικές (P=0,05)  

φυτικών ρυθµιστών και των θρεπτικών στοιχείων του
αύξησε την επιβίωση και αντίδραση των εγκλείστων
του 85%, ενώ παράλληλα σχηµατίστηκαν 1,9 βλαστοί
Εικ. 1). Αντιθέτως, η εφαρµογή του αλγινικού νατρίου

επιβίωση και η αντίδραση των εκφύτων να είναι µικρότερη
της προσθήκης θρεπτικού υποστρώµατος MS και φυτικών
διάλυµα του αλγινικού νατρίου στην ικανότητα

αναφερθεί και στην καλλωπιστική ροδιά (Punica granatum

 
έκφυτο καλλίκαρπου σε αλγινικό νάτριο, µε MS 
εκβλάστησή του in vitro.  
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µε την επίδραση τριών 
εγκατάσταση in vitro. 

Kin 

       100    a 
       100    a 
       100    a 
       100    a 
       100    b 
       100    b 
       100    b 
       100    b 
       100    c 
       100    c 
       100    c 
       100    c 
         80,0 c 
         46,7 a 
         53,3 ab 
         53,3 ab 
         33,3 ab 
         13,3 a 
         20,0 ab 
         13,3 a 

στοιχείων του MS στο διάλυµα 
εγκλείστων εκφύτων σε 
βλαστοί ανά έκφυτο 

αλγινικού νατρίου µόνο του 
είναι µικρότερη του 7%. 
και φυτικών ρυθµιστών 

ικανότητα αντίδρασης του 
Punica granatum) (Naik κ.ά., 

µε MS και φυτικούς 
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Πίνακας 2. Επιβίωση (%) και
παραγόµενων βλαστών σε έγκλειστα
νατρίου, µόνο του ή σε συνδυασµό
 

Μετρήσεις 
Μεταχειρίσεις

Αλγινικό

Επιβίωση (%) 6,7 a 

Αντίδραση (%) 6,7 a

Αριθµός βλαστών 1,0 a 

Μήκος βλαστών (cm) 0,6 a

a ∆ιαφορετικά γράµµατα ανά γραµµή δηλώνουν

 
Η συγκέντρωση του αλγινικού
καλλιέργεια των εγκλείστων
ποσοστά επιβίωσης και αντίδρασης
σχηµατίστηκαν περίπου 2 βλαστοί
κατάλληλη συγκέντρωση του
είδος του εκφύτου και τη φυσιολογική
στη µουριά δοκιµάστηκαν
κρίθηκε η συγκέντρωση 4% (Pattnaik 
βέλτιστα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν
κ.ά., 2006). 
 

Εικ. 2. Εκβλάστηση εκφύτου

Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

 (%) και αντίδραση (%) καθώς και αριθµός και µήκος
βλαστών σε έγκλειστα έκφυτα καλλίκαρπου µε την εφαρµογή

συνδυασµό µε MS και φυτικούς ρυθµιστές.  

Μεταχειρίσεις 

Αλγινικό Αλγινικό + MS Αλγινικό+MS+

6,7 a  40,0 b 86,7 c 

6,7 a 33,3 a 86,7 b 

1,0 a   1,6 a  1,9 a 

0,6 a  0,7 a  0,8 a 

γραµµή δηλώνουν διαφορές στατιστικώς σηµαντικές (P=0,05) 

αλγινικού νατρίου δεν επηρέασε σηµαντικά
εγκλείστων εκφύτων, επιτυγχάνοντας σε όλες τις
και αντίδρασης µεγαλύτερα ή ίσα του 90%, ενώ

περίπου 2 βλαστοί ανά έκφυτο µήκους 0,7-0,9 cm (Πίν
συγκέντρωση του αλγινικού νατρίου εξαρτάται από το φυτικό

και τη φυσιολογική κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται
δοκιµάστηκαν συγκεντρώσεις αλγινικού νατρίου 2-8% 

συγκέντρωση 4% (Pattnaik κ.ά., 1995), ενώ στην καλλωπιστική
αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν µε την εφαρµογή 3% αλγινικού

 
εκφύτου καλλίκαρπου που είχε εγκλειστεί σε αλγινικό
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και µήκος (cm) των 
εφαρµογή αλγινικού 

Αλγινικό+MS+ορµόνες 

σηµαντικά την in vitro 
όλες τις µεταχειρίσεις 

 90%, ενώ παράλληλα 
Πίν. 3, Εικ. 2). Η 

το φυτικό είδος, το 
αυτό βρίσκεται. Έτσι, 

8% και καλύτερη 
καλλωπιστική ροδιά τα 
αλγινικού νατρίου (Naik 

αλγινικό νάτριο 2,5



 

Ο.Ι. Παυλή1,2 και Γ.Ν. Σκαράκης1 Πίνακας 3. Επιβίωση (%) και αντίδραση (%) καθώς 
και αριθµός και µήκος (cm) των παραγόµενων βλαστών από έγκλειστα έκφυτα 
καλλίκαρπου µε την εφαρµογή αλγινικού νατρίου σε διάφορες συγκεντρώσεις (1,5, 2,5, 
3,5%).  

Μετρήσεις 
Συγκέντρωση αλγινικού νατρίου (%) 

1,5 2,5 3,5 

Επιβίωση (%) 93,3 a a 100 a 100 a 

Αντίδραση (%) 90,0 a 93,3 a 93,3 a 

Αριθµός βλαστών 1,8 a  1,9 a 1,6 a 

Μήκος βλαστών (cm) 0,9 a 0,9 a 0,7 a 

a ∆ιαφορετικά γράµµατα ανά γραµµή δηλώνουν διαφορές στατιστικώς σηµαντικές (P=0,05)  

 
Ο εγκλεισµός των εκφύτων σε αλγινικό νάτριο δεν ήταν απαραίτητος στη µετέπειτα 
επιβίωση και αντίδρασή τους µετά την αποθήκευση για χρονικό διάστηµα µέχρι 6 
εβδοµάδες στους 4ºC (Σχ. 1). Επίσης, µε τον εγκλεισµό των εκφύτων παρήχθησαν 
περισσότεροι αλλά µικρότεροι βλαστοί σε σχέση µε το µάρτυρα (Σχ. 2). Αντιθέτως, σε 
άλλα φυτικά είδη, όπως στο Rhodiola Kirilowii, η επικάλυψη µε αλγινικό νάτριο 
αύξησε σηµαντικά την επιβίωση των εκφύτων σε σχέση µε το µάρτυρα, µετά την 
αποθήκευσή τους σε χαµηλές θερµοκρασίες για 4 εβδοµάδες (Zych κ.ά., 2005). 
 

 
Σχήµα 1. Επιβίωση (%) και αντίδραση (%) εγκλείστων ή µη εκφύτων καλλίκαρπου σε 
διάφορους χρόνους αποθήκευσης. 
 

 
Σχήµα 2. Αριθµός και µήκος (cm) νεοεκπτυχθέντων βλαστών από έγκλειστα ή µη 
έκφυτα καλλίκαρπου σε διάφορους χρόνους αποθήκευσης. 
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Summary 
The potential of encapsulating of different types of explants in sodium alginate for 
future use in micropropagation has been studied in beautyberry (Callicarpa mollis 
‘Variegata’). Initially, the reaction of explants from shoot tips (2-3 cm) or same  size 
shoot segments from the first, second, third and fourth node downwards the shoot was 
examined on MS nutrient medium supplemented with increasing concentrations (0, 5, 
10 or 20 µΜ) of various cytokinins (BA, 2-iP or kinetin). The greatest reaction (100%) 
was observed in shoot tips and the first and second nodal segments. Afterwards, 
explants from shoot tips and the first two nodal segments were encapsulated in three 
different compositions of 2.5% sodium alginate [straight, enriched with MS (20 ml L-1) 
or MS + 5 µM BA + 0.5 µM ΙΑΑ] and then placed in test tubes with MS supplemented 
with BA (5 µM), ΙΑΑ (0.5 µM) and solidified with agar (6 g L-1). Explant encapsulation 
in sodium alginate, enriched with MS and plant growth regulators, reacted more than 
85%, forming approx. 2 shoots per explant with a length of 0.9 cm. In another 
experiment, similar explants, encapsulated in different concentrations (1.5, 2.5, 3.5%) of 
sodium alginate with the addition of 20 ml L-1 MS, 5 µM BA and 0.5 µM ΙΑΑ, were 
cultured on nutrient medium of the same composition as in the previous experiment. In 
all treatments the reaction of explants was 90% or more with approx. 2 shoots of 0.9 cm 
per explant. Furthermore, it was found that storage of encapsulated explants at 4οC for 6 
weeks was not necessary for their subsequent survival and sprouting comparing to un-
encapsulated explants.             
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Περίληψη 
Με στόχο το µοριακό χαρακτηρισµό της πρωτεΐνης p25, ως παράγοντα παθογένειας του 
ιού της ριζοµανίας των ζαχαροτεύτλων, αναλύθηκαν ρίζες µε συµπτώµατα της 
ασθένειας από τις κύριες ζώνες τευτλοκαλλιέργειας της χώρας. Το γονιδιωµατικό RNA 
3 του ιού που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη p25 ενισχύθηκε µε RT-PCR και 
προσδιορίστηκε η νουκλεοτιδική και αµινοξική του αλληλουχία. Προέκυψε 
νουκλεοτιδική και αµινοξική οµοιότητα µεταξύ των εγχώριων δειγµάτων της τάξης του 
99% και 98-99% αντίστοιχα, νουκλεοτιδική οµοιότητα 99% µε το στέλεχος Ι12 και 
αµινοξική οµοιότητα 97% µε τα στελέχη Rsf και S5, που συγκαταλέγονται στα πλέον 
µολυσµατικά στελέχη του ιού. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αλληλούχισης της πρωτεΐνης 
p25, τα εγχώρια στελέχη ταξινοµήθηκαν στην οµάδα A-ACHG/A-VCHG που 
περιλαµβάνει στελέχη του παθότυπου Α χωρίς RNA 5. Τα αποτελέσµατα της παρούσας 
µελέτης δε φαίνεται να συµφωνούν µε την αρχική πρόταση ότι τα συγκεκριµένα 
αµινοξικά προφίλ στις θέσεις aa67-70 και ιδιαίτερα η παρουσία της βαλίνης στη θέση 67 
σχετίζονται µε υψηλή παθογένεια και κατάργηση της ανθεκτικότητας. Αντίθετα, τα 
ευρήµατα αυτά συµφωνούν περισσότερο µε άλλες έρευνες που συσχετίζουν την εξέλιξη 
της ασθένειας και µε άλλους παράγοντες όπως πχ. αγροκλιµατικές συνθήκες, 
καλλιεργητικές τεχνικές και παρουσία άλλων µικροοργανισµών εδάφους.      
 
Εισαγωγή 
Η ασθένεια της ριζοµανίας έχει παθογόνο αίτιο τον ιό Beet necrotic yellow vein virus 
(BNYVV), τυπικό είδος του γένους Benyvirus (Tamada, 1999), που µεταφέρεται µε τα 
ζωοσπόρια του πλασµοδιοφοροµύκητα εδάφους Polymyxa betae Keskin. Η ασθένεια 
περιγράφηκε αρχικά στην Ιταλία, στα µέσα της δεκαετίας του 1950, και έκτοτε έχει 
αναφερθεί σε όλες τις ζώνες τευτλοκαλλιέργειας ανά τον κόσµο (Tamada, 1999). Η 
ριζοµανία προκαλεί απώλειες στην τευτλοκαλλιέργεια που φθάνουν µέχρι και 80% του 
δυναµικού παραγωγής ζάχαρης. Στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1972 
στην περιοχή της Λάρισας και από τότε εµφανίζεται συστηµατικά σε όλες τις περιοχές 
τευτλοκαλλιέργειας της χώρας. 
Ο ιός είναι ραβδόµορφος, αποτελούµενος από πολυτµηµατικό θετικής πολικότητας 
µονόκλωνο RNA, το οποίο περιλαµβάνει 4 γονιδιωµατικά δίκην αγγελιοφόρου 
(messenger-like) RNAs, ενώ σε µερικά στελέχη υπάρχει και 5ο RNA (Tamada et al., 
1989). Όλα τα RNA έχουν δοµή καλύπτρας στο 5’-άκρο και πολυαδενική ουρά στο 3’-
άκρο. Τα RNAs 1 και 2 είναι απαραίτητα για την αναπαραγωγή του ιού, τη 
“συναρµολόγηση” ιοσωµατίων και τη διακυτταρική κίνηση του ιού, ενώ η λειτουργία 
των RNAs 3 και 4 εξειδικεύεται κατά ξενιστή και υπεισέρχεται στη διαδικασία φυσικής 
µόλυνσης της ρίζας του τεύτλου (Tamada et al., 1989). Η λειτουργία του RNA 5 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 209 

 

σχετίζεται µε την εκδήλωση συµπτωµάτων και η παρουσία του συνδέεται µε αυξηµένη 
παθογόνο δύναµη (Tamada et al., 1996; Miyanishi et al., 1999). 
Με βάση τα µοριακά χαρακτηριστικά τους, οι αποµονώσεις του BNYVV έχουν 
ταξινοµηθεί στους παθότυπους Α, Β και Ρ (Koenig et al., 1995). Ο παθότυπος Α είναι ο 
πιο διαδεδοµένος και έχει αναφερθεί στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, στην Αµερική, 
στην Κίνα και στην Ιαπωνία, ενώ ο παθότυπος Β είναι λιγότερο διαδεδοµένος και έχει 
αναφερθεί στη Γερµανία, Γαλλία και Αγγλία. Ο παθότυπος Ρ περιλαµβάνει ένα 
επιπλέον γονιδιωµατικό RNA (RNA 5) και αναφέρθηκε αρχικά στη Γαλλία (Koenig et 
al., 1997) και αργότερα στο Καζακστάν (Koenig & Lennefors, 2000). Αποµονώσεις του 
ιού µε το RNA 5 έχουν επίσης αναφερθεί στην Ιαπωνία, Κίνα (Tamada et al., 1989; 
Kiguchi et al., 1996; Miyanishi et al., 1999), καθώς και στη Μεγάλη Βρετανία (Harju et 
al., 2002). Πρόσφατα, µε βάση τη νουκλεοτιδική τους αλληλουχία, οι αποµονώσεις του 
ιού που περιλαµβάνουν και το πέµπτο ιικό RNA ταξινοµήθηκαν στους παθότυπους P 
και J για τα ευρωπαϊκά και ασιατικά στελέχη, αντίστοιχα (Schirmer et al., 2005).   
Η ανθεκτικότητα εµπορικών ποικιλιών ζαχαρότευτλου στην ασθένεια της ριζοµανίας 
βασίστηκε διεθνώς µέχρι σήµερα στο ευρύτατα χρησιµοποιούµενο κυρίαρχο γονίδιο 
Rz1 (πηγή «Holly») (Lewellen et al., 1987; Biancardi et al., 2002), που παρέχει 
ικανοποιητική προστασία έναντι των παθότυπων Α και Β. Πρόσφατες αναφορές σε 
αποµονώσεις του παθότυπου Α ικανών να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες σε ποικιλίες 
ζαχαρότευτλου εµπλουτισµένων µε το Rz1, υποδεικνύουν την ύπαρξη πιθανών 
µεταλλαγών στο γονιδίωµα του ιού που προήλθαν από την πίεση επιλογής για την 
κατάργηση της Rz1-ανθεκτικότητας. Καθοριστική για τη µολυσµατικότητα του 
στελέχους θεωρείται η πρωτεΐνη p25, η οποία αποτελεί το βασικό παράγοντα 
παθογένειας προκαλώντας την εκδήλωση των συµπτωµάτων στα ζαχαρότευτλα και σε 
φυτά-δοκιµαστές. Πιο συγκεκριµένα, υπεύθυνη για την εκδήλωση των συµπτωµάτων 
θεωρείται η αµινοξική τετράδα στη θέση 67-70 (aa67-70) (Tamada et al., 2002; Schirmer 
et al, 2005), ενώ σύµφωνα µε προηγούµενες έρευνες ιδιαίτερα η παρουσία της βαλίνης 
στην αµινοξική θέση 67 σχετίζεται µε υψηλή παθογένεια και µερική ή ολική 
κατάργηση της ανθεκτικότητας που προσδίδει το κυρίαρχο γονίδιο Rz1 (Schirmer et al., 
2005).  
Το ελληνικό πρόγραµµα βελτίωσης ανθεκτικών στη ριζοµανία ποικιλιών 
ζαχαροτεύτλων βασίστηκε µέχρι σήµερα αποκλειστικά στο γονίδιο Rz1 (Σκαράκης, 
1996). ∆εδοµένης της παραλλακτικότητας που παρουσιάζουν οι περιοχές 
τευτλοκαλλιέργειας της χώρας µας αναφορικά µε τα συµπτώµατα και τις απώλειες που 
προκαλεί η ασθένεια και σε συνέχεια προηγούµενης έρευνας που επιβεβαίωσε την 
αποκλειστική παρουσία του παθότυπου Α στη χώρα (Pavli et al., 2007), κρίθηκε 
απαραίτητος ο προσδιορισµός της αλληλουχίας του RNA 3 των ελληνικών 
αποµονώσεων του ιού. O χαρακτηρισµός της πρωτεΐνης p25 ως παράγοντα παθογένειας 
ενδεχοµένως θα επέβαλε αλλαγές στις χρησιµοποιούµενες από το ελληνικό πρόγραµµα 
βελτίωσης πηγές ανθεκτικότητας. Για το σκοπό αυτό, αναλύθηκαν αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα ριζών ζαχαρότευτλου, µολυσµένων µε τον ιό, από όλες τις περιοχές 
τευτλοκαλλιέργειας της χώρας.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Φυτικό υλικό 
Πραγµατοποιήθηκε συλλογή δειγµάτων ζαχαρότευτλου µε εµφανή συµπτώµατα της 
ασθένειας, από αγρούς όλων των περιοχών καλλιέργειας της χώρας (Ορεστιάδα, Ξάνθη, 
Πλατύ, Σέρρες, Λάρισα) και ακολούθησε DAS-ELISA για την επιβεβαίωση της 
παρουσίας του ιού BNYVV. 
Αποµόνωση RNA και σύνθεση cDNA 
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Η αποµόνωση ολικού RNA από τις µολυσµένες µε τον ιό ρίζες πραγµατοποιήθηκε µε 
τη χρήση του RNeasy plant mini-kit (Qiagen) και ακολούθησε σύνθεση cDNA µε τη 
χρήση εξειδικευµένου για το RNA 3 αντίστροφου εκκινητή και του Im-Prom II Reverse 
Transcriptase System (Promega).  
PCR για τη ενίσχυση του RNA 3 που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη p25 
Για την ενίσχυση του ιικού RNA 3 χρησιµοποιήθηκαν οι εκκινητές RNA 3-F: 5’ TGA 
TTT AGG GCA CAG ACC TT 3’ (νουκλεοτιδική θέση RNA 3: 447) και RNA 3-R: 5’ 
CAT GAT ATG AGG TTT AGC ATA ACC 3’ (νουκλεοτιδική θέση RNA 3: 1654). Το 
µίγµα της PCR περιείχε 1µl από το προϊόν αντίστροφης µεταγραφής (cDNA) ως µήτρα, 
0.5µM από κάθε εκκινητή, 200µM dNTPs, 1x HF buffer και 0.4u High fidelity DNA 
polymerase (Phusion High Fidelity DNA polymerase, Finnzymes) σε τελικό όγκο 20µl. 
Το πρόγραµµα περιελάµβανε µία αρχική αποδιάταξη στους 98°C για 30 δευτερόλεπτα, 
στη συνέχεια 35 κύκλους µε αποδιάταξη για 10 δευτερόλεπτα στους 98°C, 
επαναδιάταξη των εκκινητών για 30 δευτερόλεπτα στους 50°C, επιµήκυνση για 45 
δευτερόλεπτα στους 72°C, και ένα τελικό κύκλο σύνθεσης για 10 λεπτά στους 72°C. Το 
προϊόν ενίσχυσης ηλεκτροφορήθηκε σε 1% TAE αγαρόζη, που περιείχε βρωµιούχο 
αιθίδιο, και µετά την αποµόνωση της επιθυµητής ζώνης ακολούθησε καθαρισµός DNA 
µε τη χρήση του Gel Extraction kit (Qiagen).  
Ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδιωµατικού RNA 3 του ιού  
Για την αλληλούχιση του προϊόντος ενίσχυσης αρχικά πραγµατοποιήθηκε κλωνοποίησή 
του στο φορέα TOPO TA (Promega) και στη συνέχεια αλληλούχιση µε τη χρήση των 
εκκινητών Μ13 (F-R). Ακολούθησε ο προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής και 
αµινοξικής αλληλουχίας των ελληνικών αποµονώσεων του ιού και η σύγκρισή τους µε 
άλλες κατατεθειµένες αλληλουχίες. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε ο καθορισµός της 
αµινοξικής τετράδας aa67-70, που θεωρείται υπεύθυνη για τη µολυσµατικότητα του 
στελέχους. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση  
Προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής και αµινοξικής αλληλουχίας του RNA 3 
Προϊόντα ενίσχυσης αναµενόµενου µεγέθους (1207 bp) που αντιστοιχούν στο 
γονιδιωµατικό RNA 3 του ιού αλληλουχήθηκαν µε σκοπό τον προσδιορισµό της 
νουκλεοτιδικής και αµινοξικής αλληλουχίας τους. Οι DNA αλληλουχίες που λήφθηκαν 
από τις ελληνικές αποµονώσεις του ιού κατατέθηκαν στη GenBank και αντιστοιχούν 
στα Accession No. FJ224246, FJ224247, FJ224248, FJ224249, FJ224250 (Πίνακας 1). 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αλληλούχισης, οι αποµονώσεις του ιού παρουσίασαν µεταξύ 
τους οµοιότητα της τάξης του 99% και 98% σε νουκλεοτιδικό και αµινοξικό επίπεδο, 
αντίστοιχα. Η αµινοξική τετράδα στη θέση 67-70 της πρωτεΐνης p25, ταξινοµεί τα 
στελέχη που αναλύθηκαν στην οµάδα A-ACHG/A-VCHG, που σύµφωνα µε 
προηγούµενη έρευνα περιλαµβάνει στελέχη του παθότυπου Α, χωρίς την παρουσία του 
γονιδιωµατικού RNA 5 (Schirmer et al., 2005). 
Η σύγκριση των ελληνικών στελεχών του ιού µε δηµοσιευµένες αλληλουχίες ανέδειξε 
νουκλεοτιδική οµοιότητα της τάξης του 99% µε το ιταλικό στέλεχος Ι12 και αµινοξική 
οµοιότητα 97% µε τα στελέχη Rsf (Imperial Valley, ΗΠΑ, Accession No. AAU05673) 
και S5 (Torralba Cva, Ισπανία, Accession No. AAUO5679), που σύµφωνα µε 
προηγούµενες αναφορές θεωρούνται τα πλέον µολυσµατικά στελέχη του ιού (Schirmer 
et al., 2005; Pferdmenges, 2007).       
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Πίνακας 1. Σύγκριση της παραλλασσόµενης αµινοξικής τετράδας aa67-70 του RNA 3 
διάφορων αποµονώσεων του ιού BNYVV. 
 

 
 
Η αλληλούχιση του γονιδιωµατικού RNA 3 που κωδικοποιεί για την πρωτείνη p25 
ανέδειξε την ύπαρξη της αµινοξικής τετράδας ACHG/VCHG σε αναλογία 2:3 (Πίνακας 
1) για τις ιικές αποµονώσεις που αντιστοιχούν στις 5 περιοχές τευτλοκαλλιέργειας της 
χώρας. Παρά τις αναφορές που συσχετίζουν το συγκεκριµένο αµινοξικό προφίλ µε 
υψηλή παθογένεια που χαρακτηρίζει τα πλέον µολυσµατικά στελέχη από τις ΗΠΑ και 
την Ισπανία (Schirmer et al., 2005; Pferdmenges, 2007), τα αποτελέσµατα της µελέτης 
αυτής υποδεικνύουν ότι η παρουσία της βαλίνης στη θέση 67 (V67) δεν σχετίζεται 
απαραίτητα µε κατάργηση της Rz1-ανθεκτικότητας και επιδηµική εξέλιξη της 
ασθένειας. Ταυτόχρονα, τα V67-στελέχη δεν χαρακτηρίζονται πάντα από αυξηµένη 
µολυσµατικότητα εφόσον τέτοια στελέχη ανιχνεύθηκαν στην περιοχή της Ορεστιάδας, 
που παραδοσιακά παρουσιάζει ήπια συµπτώµατα της ασθένειας. Αντίθετα, στην 
περιοχή της Λάρισας, που πλήττεται περισσότερο παρουσιάζοντας τις µεγαλύτερες 
απώλειες, βρέθηκαν στελέχη µε αλανίνη στη θέση 67 (A67) της πρωτεΐνης p25.  
Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης δε φαίνεται να συµφωνούν µε την αρχική 
πρόταση ότι η αµινοξική τετράδα (aa67-70) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα υψηλής 
παθογένειας και κατάργησης της ανθεκτικότητας σε ποικιλίες ζαχαρότευτλου 
εµπλουτισµένων µε το γονίδιο ανθεκτικότητας Rz1. Αντίθετα, τα ευρήµατα αυτά 
συµφωνούν περισσότερο µε άλλες έρευνες που συσχετίζουν την εξέλιξη της ασθένειας 
και µε άλλους παράγοντες όπως πχ. αγροκλιµατικές συνθήκες -κυρίως θερµοκρασία και 
υγρασία-, καλλιεργητικές τεχνικές -άρδευση- και ύπαρξη άλλων µικροοργανισµών 
εδάφους (Liu & Lewellen, 2007; Pferdmenges, 2007). Συγκεκριµένα για τη χώρα µας, η 
παραλλακτικότητα που παρουσιάζουν οι περιοχές τευτλοκαλλιέργειας σχετικά µε την 
ένταση των συµπτωµάτων και τη σοβαρότητα των απωλειών που οφείλονται στην 
ασθένεια της ριζοµανίας, φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο µε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες που ευνοούν ή όχι την εξέλιξη της ασθένειας.  
Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται να δικαιολογούν τη 
συνέχιση της χρήσης ποικιλιών ζαχαρότευτλου εµπλουτισµένων µε το γονίδιο Rz1 ως 
πηγή ανθεκτικότητας έναντι στην ασθένεια της ριζοµανίας. Παρ’όλα αυτά, ιδιαίτερα εν 
όψει των ευρηµάτων των Koenig et al. (2009) που αποδεικνύουν ότι η βαλίνη στη θέση 
67 προέκυψε από µεταλλαγή που προήλθε από την πίεση επιλογής για την κατάργηση 
της Rz1-ανθεκτικότητας, είναι λογικό να υποτεθεί ότι τα V67-στελέχη που βρέθηκαν 
στη χώρα µας αποτελούν µέρος µιας µεγάλης γενετικής παραλλακτικότητας που 
χαρακτηρίζει τους πληθυσµούς των στελεχών υπό φυσικές συνθήκες καλλιέργειας. Σε 
αυτή την περίπτωση, η ύπαρξη των στελεχών αυτών πιθανώς να αντανακλά µια 
αυξανόµενη συγκέντρωση τους στους φυσικούς πληθυσµούς του ιού που µπορεί 
σταδιακά να οδηγήσει στην κατάργηση της Rz1-ανθεκτικότητας όπως έχει ήδη 
αναφερθεί σε άλλες χώρες.  

Πηγή aa67 aa68 aa69 aa70 Accession N.
Ξάνθη V C H G FJ224246
Σέρρες A C H G FJ224247
Λάρισα A C H G FJ224248

Ορεστιάδα V C H G FJ224249
Πλατύ V C H G FJ224250
Ισπανία V C H G AAU05679

ΗΠΑ (Imperial Valley) V C H G AAU05673
Καζακστάν A L H G AF197553
Ιταλία A L H G AF197551
Βέλγιο A F H R AJ505272
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Summary 
Aiming at the molecular characterization of p25 protein as a main pathogenicity factor 
of BNYVV, sugar beet plants exhibiting rhizomania symptoms were collected from all 
five major crop production regions in Greece. In this framework, total RNA isolated 
from infected root tissue was reverse transcribed and used as a template for the 
amplification of RNA 3-encoded p25 protein. Amplicons corresponding to RNA 3 were 
sequenced for the determination of their nucleotide and amino acid sequence. The 
analysis revealed high nucleotide (99%) and amino acid (98%) sequence similarity 
among the isolates tested. Additionally, the sequences derived from the greek isolates 
were compared with the previously published sequences of p25. Such comparisons 
revealed a 99% nucleotide sequence identity with the Italian isolate I12 and 97% amino 
acid sequence homology with either Rsf or S5 isolate. The aa tetrad aa67-70, earlier 
suggested as being responsible for a high pathogenicity and of overcoming resistance 
attributed by the Rz1 gene, of the local BNYVV isolates analyzed fell in group A-
ACHG and A-VCHG corresponding to A-type isolates lacking RNA-5. More 
specifically, the aa67-70 tetrad motives found were ACHG/VCHG in a 2:3 ratio, which 
according to previous findings coincides with the tetrad compositions of the most 
aggressive A-type isolates from USA and Spain. Our results seem to contradict with 
previous findings suggesting that the aa67-70 tetrad and specifically valine in position 67 
correlates with increased symptom severity and breaking of Rz1-resistance and to better 
agree with later studies where disease severity is mostly related to other factors such as 
agroclimatic conditions, cultural practices and the presence of other influencing 
soilborne pathogens.     
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Περίληψη 
Με βάση τη στενή γενετική σύνδεση του ισοενζύµου Got-1 µε το γονίδιο S του 
αυτοασυµβίβαστου, πραγµατοποιήθηκε προσπάθεια εύρεσης του γενοτύπου ορισµένων 
ποικιλιών µηλιάς ως προς τα S αλληλόµορφα, µετά από ηλεκτροφορητικό διαχωρισµό. 
Ποικιλίες προς αναγνώριση του γενοτύπου, διασταυρώνονται µε ποικιλίες που έχει ήδη 
αναγνωριστεί ο γενότυπος µε τεχνητές επικονιάσεις. Με βάση τα προαναφερθέντα ο 
γενότυπος της ποικιλίας ‘Northern Spy’ είναι S1S3.  Η ποικιλία ‘Cox’ έχει κοινό S 
αλληλόµορφο µε την κλωνική επιλογή SΑ 572/2 και την ποικιλία ‘Gloster 69’, ενώ η 
‘Adams Permain’ έχει κοινό S αλληλόµορφο µε την ‘Idared’. Το ένα από τα S 
αλληλόµορφα της ποικιλίας ‘Adam’s Permain’ είναι S3. Το ένα από τα δύο 
αλληλόµορφα της κλωνικής επιλογής SA 572/2 και της ποικιλίας ‘Gloster 69’ είναι S5 

είτε S9. Στις περιπτώσεις πλήρως συµβιβαστών διασταυρώσεων δεν υπάρχει κοινό S 

αλληλόµορφο µεταξύ των δύο ποικιλιών του ζεύγους, οπότε η µία ποικιλία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως γυρεοδότρια της άλλης ποικιλίας. Συζητείται, η εφαρµογή των 
RNAσων και της PCR για πιο γρήγορη και πιο έγκυρη ανίχνευση, διάκριση, 
ταυτοποίηση και εύρεση του ακριβούς αριθµού των S αλληλοµόρφων στη µηλιά. 
 
Εισαγωγή 
Αυτοασυµβίβαστο είναι η ανικανότητα ενός υγιούς, γόνιµου και ώριµου ως προς την 
ηλικία αναπαραγωγής ερµαφρόδιτου σποροφύτου, να παράγει ζυγώτη ύστερα από 
αυτογονιµοποίηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις ελέγχεται γενετικά από το γονίδιο  
S, το οποίο παρουσιάζει πλήθος αλληλοµόρφων στα περισσότερα είδη (de Nettankourt, 
1977).  
Στη φύση υπάρχουν οι µηχανισµοί του γαµετοφυτικού και το σποροφυτικού 
ασυµβίβαστου, ενώ στην οικογένεια Rosaceae ισχύει το γαµετοφυτικό ασυµβίβαστο 
(Newbigin, κ.ά., 1993). Oι περισσότερες ποικιλίες µηλιάς θεωρούνται 
αυτοασυµβίβαστες (Newbigin, κ.ά., 1993) Οι Kobel κ.ά., (1939) πρότειναν ένα 
σύστηµα µε 11 S αλληλόµορφα, βασιζόµενοι σε µια σειρά τεχνητών επικονιάσεων και 
εξέταση της εκβλάστησης του γυρεοσωλήνα. 
Στενή γενετική σύνδεση έχει αναφερθεί µεταξύ του S locus (αυτοασυµβίβαστο) στη 
µηλιά  µε τον ισοενζυµικό µοριακό δείκτη Got-1 (r=0.02±0.005) από τους Manganaris 
και Alston (1987). Οι Batlle κ.α (1995) αναγνώρισαν τα 11 S αλληλόµορφα που 
προτάθηκαν από τους Kobel κ.ά. (1939). Οι τεχνικές προσδιορισµού των S 
αλληλοµόρφων µε τη µέθοδο PCR (Van Nerum κ.α., 2004) έχουν αρχίσει να 
χρησιµοποιούνται εκτεταµένα. 
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Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανίχνευση του γενότυπου ορισµένων 
ποικιλιών µηλιάς σύµφωνα µε τα S αλληλόµορφα σε µία σειρά τεχνητών επικονιάσεων 
κάνοντας χρήση της στενής γενετικής σύνδεσης του S γονιδίου µε το γονίδιο Got-1.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Oι ακόλουθες τεχνητές επικονιάσεις ποικιλιών µηλιάς έγιναν στα πειραµατικά τεµάχια 
της Εθνικής Βρετανικής Συλλογής ∆ενδροκοµικών Ειδών (στο Brogdale, Faversham, 
Kent, Εngland): ‘Wellington’ x ‘Northern Spy’, ‘Idared’ x ‘Northern Spy’, ‘Champagne 
Reinette’ x ‘Northern Spy’, ‘Northern Spy’ x 2993, ‘Cox’ x  SA 572/2, ‘Cox’ x ‘Gloster 
69’, ‘Cox’ x ‘Golden Delicious’, ‘Jonathan’ x A 814-137, ‘Adams Permain’ x ‘Idared’, 
‘Adams Permain’ x ‘Champagne Reinette’. 
 Ο φυτικός ιστός που αναλύθηκε ως προς το ισοένζυµο GOT (γλουταµινική 
αµινοτρανσφεράση), µε τη µέθοδο της ηλεκτροφόρησης σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου 
(PAGE), ήταν σπόροι αφού τους αφαιρέθηκε το περισπέρµιο και το ενδοσπέρµιο. Η 
εκχύλιση, η προετοιµασία των δειγµάτων, η προετοιµασία της πηκτής και οι συνθήκες 
της ηλεκτροφόρησης έγιναν σύµφωνα µε τους Manganaris και Alston (1987). Το 
προφίλ του ισοενζύµου GOT ανιχνεύθηκε µε PAGE σε πηκτή διαβαθµιζόµενης 
συγκέντρωσης ακρυλαµιδίου 9-15% και η χρώση του ισοενζύµου GOT, έγινε σύµφωνα 
µε τη µέθοδο των Siciliano και Shaw (1976).  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Ο ηλεκτροφορητικός διαχωρισµός ως προς το ισοένζυµο GOT αποκάλυψε τέσσερεις 
ζώνες δραστηριότητας (GOT-I, GOT-II, GOT-III and GOT-IV) και 6 αλληλόµορφα για 
τη ζώνη GOT-1 σε συµφωνία µε τους Μαγγανάρης κ.α. (2006). Τα αποτελέσµατα στις 
ηµισυµβιβαστές και πλήρως συµβιβαστές διασταυρώσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 
1. Όταν οι διασταυρώσεις ήταν ηµισυµβιβαστές, παρουσιάστηκαν µη αναµενόµενες 

αναλογίες γενοτύπων (χ2) ως προς το γονίδιο Got-1 λόγω της στενής γενετικής του 
σύνδεσης µε το γονίδιο S. Ποικιλίες µε κοινό S αλληλόµορφο παρουσίασαν δύο από τις 
τέσσερεις κλάσεις γενοτύπων στη ζώνη GOT-Ι. Όταν ο ένας γονέας της διασταύρωσης 
ήταν οµόζυγος ως προς τον Got-1 γενότυπο (πχ. ‘Gloster 69’ (cc), SA 572/2 (cc)) οι δύο 
αναµενόµενοι γενότυποι σποροφύτων ήταν παρόντες, αλλά όχι στην αναλογία 1:1. Σε 
πλήρως συµβιβαστές ποικιλίες παρουσιάστηκε η αναµενόµενη 1:1:1:1 αναλογία. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η ποικιλία µηλιάς ‘Northern Spy’ έχει κοινό 
αλληλόµορφο µε την ‘Idared’ (S3S7) και την κλωνική επιλογή 2993 (S3S5) 
(Broothaerts, προσωπική επικοινωνία) ενώ δεν έχει κοινό αλληλόµορφο µε τις 
‘Wellington’ (S8S9) και ‘Reinette de Champagne’ (S2S4). Η ποικιλία ‘Northern Spy’ 

είναι γονέας της ‘Ontario’ της οποίας ο γενότυπος ως προς τα S αλληλόµορφα είναι 
S1S8 (Battle κ.ά., 1995). Έτσι, ο προτεινόµενος γενότυπος για την ‘Northern Spy’ είναι 
S1S3. Η ‘Northern Spy’ δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως γυρεοδότρια ποικιλία της 

‘Roter Sauergrauech’ (S1S3). Η κλωνική επιλογή SA 572/2 και η ποικιλία ‘Gloster 69’ 
έχουν κοινό S αλληλόµορφο µε την ‘Cox’, οπότε το ένα από τα δύο αλληλόµορφα είναι 
S5 ή S9. Αντίθετα µεταξύ των ζευγών α) ‘Wellington’ and ‘Northern Spy’, β) 

‘Jonathan’ και A 814-137, γ) ‘Cox’ και ‘Golden Delicious’, δ)‘Adams Permain’ και 
‘Reinette de Champagne’ και ε) Reinette de Champagne’ x ‘Northern Spy’ δεν υπάρχει 
κοινό S αλληλόµορφο, οπότε η µία ποικιλία του ζεύγους µπορεί να χρησιµεύσει ως 
γυρεοδότρια της άλλης. Η παρούσα εργασία έδειξε το ένα S αλληλόµορφο της 
ποικιλίας ‘Adams Permain’ είναι S3, ενώ οι Kobel κ.ά., πρότειναν το γενότυπο S10S11. 

Έτσι, το ένα από τα δύο αλληλόµορφα έχει λανθασµένα προταθεί ως S11. Ανάλυση της 
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δράσης των RNAσών από στύλους των ποικιλιών ‘Adam’s Permain’ και ‘Northen Spy’ 
(Τobutt et al., 2000) συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας, στο ότι ο 
γενότυπος της ‘Northern Spy’ είναι S1S3 και ότι το ένα από τα S-αλληλόµορφα της 
‘Adam’s Permain είναι S3.  
   
Πίνακας 1. Καταγραφείσες κλάσεις γενοτύπων στη ζώνη Got-Ι, αναµενόµενες 
αναλογίες και στατιστική ανάλυση σύµφωνα µε το χ2 κριτήριο  
 
Τεχνητές διασταυρώσεις Γενότυποι Got-1  Παρατηρηθέντες γενότυποι Αναµενόµ.  

αναλογία 
χ2 

Ηµισυµβιβαστές 
 

    

Idared x Northern Spy ac x an 0aa:13an:0ac:10cn 1:1:1:1 23.817* 

Northern Spy x 2993 an x ad 19ad:1an:11dn:0aa 1:1:1:1 31.32* 

Cox x SA572/2 bd x cc 18bc:6cd 1:1 6 

Cox x Gloster 69 bd x cc 20bc:8cd 1:1 5.142 

Adams Permain x Idared 
 

an x ac 16ac:1aa:9cn:0an 1:1:1:1 26* 

Πλήρως Συµβιβαστές     

Wellington  x   Northern Spy bd x an 7ab:5ad:0bn:4dn 1:1:1:1 6.5 
Champagne Reinette x Northern 
Spy 

bn x an 5ab:3an:4bn:5nn 1:1:1:1 0.647 

Cox x Golden Delicious bd x ae 11ab:17ed:14eb:8ad 1:1:1:1 3.6 

Jonathan x A814-137 ad x bc 6ab:3ac:2cd:4bd 1:1:1:1 2.333 

Adam’s Permain x Champagne 
Reinette 

an x bn 4ab:6an:5bn:3nn 1:1:1:1 1.111 

 
Η ταυτοποίηση του γενοτύπου ποικιλίων και κλωνικών επιλογών µηλιάς µε τη χρήση 
της µεθόδου PCR και δευτερευόντως µε τη δράση των RNAσων από στύλους κρίνεται 
ως πιο άµεση, ταχεία και χαµηλότερου κόστους σε σχέση µε την ισοενζυµική ανάλυση 
σπορόφυτων, είτε σπόρων που τους έχει αφαιρεθεί το περισπέρµιο και το ενδοσπέρµιο 
που προέρχονται από σειρά τεχνητών επικονιάσεων µεταξύ ποικιλιών προς αναγνώριση 
του γενοτύπου τους και ποικιλιών αναφοράς. Με τη βοήθεια της τεχνικής PCR έχουν 
ήδη ταυτοποιηθεί 14 S-αλληλόµορφα (S2, S3, S4, S5, S7, S9, S10, S20, S24, S26, S27, 
Sf, Sd, Se), υπάρχει σύγχυση στη διάκριση των S22, S23 και το S27, ενώ έχει βρεθεί 
ότι τα  S25 και S10 ταυτίζονται (Van Nerum κ.α., 2004). Στις παραπάνω περιπτώσεις η 
µέθοδος των ελεγχόµενων διασταυρώσεων και η ισοενζυµική ανάλυση µπορεί να 
επαναβεβαιώσει τα ευρεθέντα αποτέλεσµατα ως προς την ταυτοποίηση και τον 
προσδιορισµό του ακριβούς αριθµού των S αλληλοµόρφων στη µηλιά. 
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USE OF THΕ ISOENZYME GOT-1 FOR THE IDENTIFICATION OF THE 
GENOTYPE OF APPLE CULTIVARS AS FOR THE S LOCUS OF SELF-

INCOMPATIBILITY 
 

V. Chouliaras, Ι. Therios, Α. Κorkovelos, S. Chatzilazarou, Ι. Κarayianni, 
and S. Τriantos 

 
 
Summary 
Due to the close linkage of the isoenzyme Got-1 with the S l.ocus of self-
incompatibility in apples, an attempt was made to identify the S-allele genotype of 
specific apple cultivars after electrophoretic separation. Cultivars with known S-allele 
genotype were cross-pollinated with cultivars of unknown genotype. Semi- or fully- 
compatible crosses indicated the following results: the genotype of the cv. ‘Northern 
Spy’ is S1S3; one of the S-alleles of  ‘Adam’s Permain’ is S3; the cv. ‘Cox’ has a 
common S allele with the clonal selection SA 572/2 and the cv. ‘Gloster 69’, whereas 
‘Adam’s Permain’ has a common S allele with ‘Idared’; between the paired cultivars a) 
‘Wellington and ‘Northern Spy’, b) ‘Jonathan’ and A 814-137, c) ‘Cox’ and ‘Golden 
Delicious’, d) ‘Adam’s Permain’ and ‘Reinette de Champagne’  and e) Reinette de 
Champagne’ x ‘Northern Spy’ there is not a common S allele, thus the one cultivar of 
the pair can be used as pollinizer of the other. The use of RNAses and PCR techniques 
for the easier, quicker and more accurate identification of the exact number of S –alleles 
in apples is further discussed. 
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Περίληψη 
Οι κλιµατικές αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, µε πιθανές συνέπειες 
τη µείωση και την υποβάθµιση των υδάτινων αποθεµάτων, αναδεικνύουν όλο και 
περισσότερο την ανάγκη έρευνας στον τοµέα της ανθεκτικότητας σε αβιοτικούς 
παράγοντες. Στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας έγινε διερεύνηση της πιθανής 
ανθεκτικότητας έξι ποικιλιών µαλακού σιταριού σε αβιοτικούς παράγοντες. Τα 
πειράµατα υδατικής καταπόνησης και ανεκτικότητας στην αλατότητα διεξήχθησαν σε 
ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκηπίου. Από την ανάλυση των δεδοµένων βρέθηκε υψηλή 
σχέση µεταξύ της παρουσίας των ιόντων Να+, Κ+, Cl- και των µορφολογικών 
χαρακτηριστικών των φυτών σιταριού, όπως το ύψος, το βάρος φυτού και το βάρος του 
κυρίου στάχυ. Οι ποικιλίες δεν βρέθηκε να διαφοροποιούνται στα χαµηλά επίπεδα 
αλατότητας (7 dS.m-1), ενώ παρατηρήθηκε οµοιόµορφη συµπεριφορά των ποικιλιών 
στην υδατική καταπόνηση και στα µεσαία επίπεδα αλατότητας (14 dS.m-1). Πολύ καλός 
δείκτης της ανθεκτικότητας στην αλατότητα έχει αναδειχθεί ο λόγος Κ+/Να+, ενώ από 
τα µορφολογικά χαρακτηριστικά σηµαντικές πληροφορίες φαίνεται να δίνει η µεταβολή 
στο ύψος φυτού, το βάρος του κυρίου στάχυ, το βάρος του σπόρου και ο λόγος βάρους 
υπέργειου µέρους προς το ριζικό σύστηµα των φυτών. Τα αποτελέσµατα του 
πειράµατος έδειξαν ότι οι ποικιλίες Λούρος, Νέστος και Ορφέας, είναι περισσότερο 
ανθεκτικές σε σχέση µε τις ποικιλίες Αχέρων, Βεργίνα και Τζενερόζο-Ε. Η 
συµπεριφορά της ποικιλίας Ορφέας, φαίνεται να επιβεβαιώνει την έκφραση της 
µετατόπισης-αναστροφής 1BL/1RS, ενώ η αντίστοιχη συµπεριφορά της ποικιλίας 
Νέστος χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. 
 
Εισαγωγή 
Τα υδατικά αποθέµατα του πλανήτη ολοένα µειώνονται, υποβαθµίζονται ή 
χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς (Ghassemi κ.α., 1995) µε αποτέλεσµα κάθε 
χρόνο να µειώνονται οι ποσότητες καλής ποιότητας διαθέσιµου ύδατος για τη γεωργία. 
Η χρήση κακής ποιότητας νερού και η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας σε ορισµένες 
περιοχές, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της εδαφικής αλατότητας µε συνέπεια την 
µείωση των αποδόσεων. Υψηλή περιεκτικότητα άλατος στο έδαφος παρουσιάζεται σε 
παράκτιες, ξηρές, εγκαταλελειµµένες ή ελώδεις περιοχές. Ένας από τους πιο 
σηµαντικούς τρόπους επίλυσης του προβλήµατος είναι η χρήση ανθεκτικών 
καλλιεργειών, που µπορούν να αποδώσουν ικανοποιητικά σε αυτές τις συνθήκες 
(Hoffman και Rawlins, 1971).  
Η αλατότητα αντιµετωπίζεται από τα φυτά κυρίως µε την αποφυγή και την 
ανεκτικότητα. Στην αποφυγή, οι ρυθµιστές αλατότητας αποκλείουν την είσοδο των 
ιόντων στο εσωτερικό των ευαίσθητων κυττάρων, ενώ στην περίπτωση της 
ανεκτικότητας τα φυτά προσαρµόζονται κατά τρόπο ώστε να µην παρουσιάζουν ορατές 
φυσιολογικές δυσλειτουργίες, µεταφέροντας τα ιόντα Na+ στο χυµοτόπιο µε τον 
αντιµεταφορέα Na+/H+ (Καραµπουρνιώτης, 2003). 
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Η τοξικότητα του Na+ σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τον ανταγωνισµό του µε το K+ 
για τις θέσεις δέσµευσης των ιόντων. Περισσότερα από 50 ένζυµα ενεργοποιούνται από 
το K+ ενώ το Na+ δεν µπορεί να το υποκαταστήσει στον συγκεκριµένο ρόλο. Εποµένως 
η υψηλή αναλογία Na+/K+ οδηγεί στη διακοπή διαφόρων ενζυµικών λειτουργιών στο 
κυτταρόπλασµα (Tester και Davenport, 2003). 
Στα πλαίσια των πιο πάνω ερωτηµάτων έχει αναληφθεί η παρούσα εργασία 
στοχεύοντας στον εντοπισµό των πλέον αξιόπιστων µορφολογικών ή βιοχηµικών 
δεικτών προς διερεύνηση της ανθεκτικότητας έξι επιλεγµένων ποικιλιών σίτου και τη 
µελέτη της συµπεριφοράς της ποικιλίας Ορφέας, που διαθέτει τη µετατόπιση-
αναστροφή 1BL/1RS καθώς και των ποικιλιών Λούρος και Τζενερόζο-E που είναι 
ανθεκτικές στο ωϊδιο. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το γενετικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε σε αυτό το πείραµα αποτελούσαν έξι ποικιλίες 
µαλακού σιταριού (Triticum aestivum L.): 1. Αχέρων, 2. Βεργίνα, 3. Τζενερόζο-Ε, 4. 
Λούρος, 5. Νέστος, 6. Ορφέας. Οι ποικιλίες Αχέρων, Νέστος και Βεργίνα έχουν 
επιλεγεί µετά από προκαταρκτικά πειράµατα ανθεκτικότητας στην υδατική 
καταπόνηση, οι ποικιλίες Λούρος και Τζενερόζο-Ε, για την ανθεκτικότητα που 
διαθέτουν σε αποµονώσεις του ωϊδίου (Σαρδελής κ.α., 2006) και η ποικιλία Ορφέας 
επειδή φέρει τη µετατόπιση-αναστροφή 1BL/1RS. Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε στο 
θερµοκήπιο του Εργαστηρίου Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραµατισµού του 
Γ.Π.Α. Οι σπόροι από κάθε ποικιλία βλάστησαν σε τριβλία και µεταφυτεύτηκαν σε 
γλάστρες διαµέτρου 20 εκ. που περιείχαν 4 Kg αµµώδες χώµα από την περιοχή της 
Νέας Αγχιάλου. Τοποθετήθηκαν σε οµάδες των 6x15 γλαστρών και εφαρµόστηκαν οι 
εξής επεµβάσεις-αρδεύσεις: 1000 ml νερό (καλής ποιότητας µε ηλεκτρική αγωγιµότητα 
0.3 dS.m-1), 500 ml νερό (υδατική καταπόνηση), και τρεις επεµβάσεις µε 1000 ml 
υδατικό διάλυµα NaCl, ηλεκτρικής αγωγιµότητας 7, 14 και 21 dS.m-1 αντίστοιχα. Οι 
επεµβάσεις εφαρµόζονταν µία φορά την εβδοµάδα, µε έναρξη το στάδιο έκπτυξης του 
τρίτου φύλλου και διάρκεια 12 εβδοµάδων. Κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των 
φυτών οι θερµοκρασίες, κυµάνθηκαν µεταξύ 4οC και 20οC, ενώ κατά την άνθηση 
ανήλθαν µέχρι το µέγιστο των 42οC. Ως προς τα µελετώµενα χαρακτηριστικά, 
προσδιορίστηκαν η ηµεροµηνία ξεσταχυάσµατος και άνθησης και µετρήθηκαν ο 
αριθµός γόνιµων αδελφιών, το ύψος φυτού, το µήκος, το βάρος και ο αριθµός σπόρων 
του κυρίου στάχυ, το βάρος χιλίων κόκκων, το βάρος της ρίζας, ο αριθµός σταχυδίων, η 
φωτοσύνθεση των φυτών στα στάδια άνθησης και γεµίσµατος σπόρου καθώς και η 
ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδαφικού διαλύµατος κατά την άνθηση και τη συγκοµιδή 
των φυτών. Προσδιορίστηκε επίσης η περιεκτικότητα των φύλλων σε Na+, K+, Cl- και 
υπολογίστηκε η αναλογία Κ+/Na+. Ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης των ιόντων K+ 
και Na+ έγινε επί τεσσάρων δειγµάτων µισού γραµµαρίου µε χρήση φλογοφωτόµετρου 
και του Cl- µε ποτενσιοµετρική τιτλοδότηση. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Από την ανάλυση της διασποράς προέκυψε σηµαντική αλληλεπίδραση µόνο για το 
βάρος φυτού και το βάρος του κυρίου στάχυ. Περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων, 
έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις επεµβάσεις (Πίνακας 1). Στην 
Εικ. 1. παρουσιάζεται η αντίδραση των ποικιλιών στις διάφορες επεµβάσεις για το 
βάρος φυτού και το λόγο Κ+/Να+. Οι ποικιλίες Ορφέας και Νέστος δεν επηρεάστηκαν 
σηµαντικά από τις καταπονήσεις, κυρίως ως προς το βάρος φυτού, ενώ ως προς το λόγο 
Κ+/Να+ παρουσίασαν µεγαλύτερες τιµές σε σχέση µε τις υπόλοιπες ποικιλίες. 
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Πίνακας 1. Μέσοι όροι των επεµβάσεων για το βάρος και ύψος φυτού, το σύνολο των 
αδελφιών, το βάρος κύριου στάχυ, τις συγκεντρώσεις των ιόντων χλωρίου, νατρίου και 
το λόγο Κ+/Na+ στα φύλλα και τους βλαστούς. (οι συγκρίσεις έγιναν µε τη δοκιµασία 
Tukey σε επίπεδο σηµαντικότητας α: 0.05). 
 
Επεµβάσεις Βάρος φυτού Ύψος φυτού Σύνολο 

αδελφιών 
Βάρος κύριου 
στάχυ 

Cl- Na+ Κ+/Na+ 

w/1 (0 dS/m) 3,42 a 51,98 a 4,07 a 0,86 a 0,66 c 0,06 c 34,34 b 
w/1  (7 ds/m) 2,72 b 50,05 a 3,99 a 0,45 b 1,43 b 0,21 c 10,02 a 
w/1 (14 ds/m) 2,04 c 42,41 b 2,85 b 0,30 c 1,56 b 0,53 b 3,79 a 
w/2   (0 ds/m) 1,47 d 43,64 b 2,64 bc 0,28 c 0,86 c 0,05 c 35,99 b 
w/1 (21 dS/m) 0,83 e 34,08 c 2,24 c 0,16 d 2,16 a 0,75 a 2,02 a 

w/1: υδατική επάρκεια, w/2: υδατική καταπόνηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1. ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της αντίδρασης των έξι ποικιλιών µαλακού σίτου 
σε συνθήκες υδατικής επάρκειας (Μ), υδατικής καταπόνησης (K) και διαφορετικά  
επίπεδα αλατότητας 1. (7 dS.m-1), 2. (14 dS.m-1) και 3. (21 dS.m-1), για το βάρος φυτού 
(g) και την αναλογία ιόντων K+/Na+. 
 
Μετά από βήµα προς βήµα παλινδρόµηση (stepwise regression) παρατηρήθηκε ότι από 
την επίδραση της αλατότητας ο λόγος K+/Na+ επηρεάστηκε περισσότερο 
ακολουθούµενος από το βάρος φυτού, τη συγκέντρωση ιόντων χλωρίου, το βάρος 
κύριου στάχυ, τη συγκέντρωση ιόντων νατρίου και τέλος το ύψος φυτού. Στην πολύ-
παραµετρική ανάλυση παρατηρήθηκαν υψηλές συσχετίσεις του λόγου K+/Na+ µε το 
βάρος και το ύψος φυτού και χαρακτηριστικά του κύριου στάχυ (µήκος και βάρος 
κυρίου στάχυ, αριθµός και βάρος σπόρων κυρίου στάχυ).  
Από τα συνολικά αποτελέσµατα παρατηρήθηκε ότι, η επέµβαση των 7 dS.m-1 δεν 
επηρεάζει σηµαντικά τα περισσότερα µορφολογικά χαρακτηριστικά, µερικών εκ των 
ποικιλιών που µελετήθηκαν, ενώ ανάλογη διαπίστωση έχει γίνει και για την επέµβαση 
της υδατικής καταπόνησης σε σχέση µε την επέµβαση των 14 dS.m-1 (Πίν.1). 
Παρατηρήθηκε επίσης, στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση επεµβάσεων x ποικιλιών 
για το ξηρό βάρος, κυρίως στις ποικιλίες Ορφέας, Νέστος και Λούρος, γεγονός που 
ερµηνεύεται ως έκφραση ανθεκτικότητας από τις ως άνω ποικιλίες. Όσον αφορά το 
βάρος κυρίου στάχυ στην ποικιλία Αχέρων, δεν παρατηρείται σηµαντική διάφορα 
ανάµεσα στις επεµβάσεις, γεγονός που πιθανά όµως να οφείλεται στο µη ικανοποιητικό 
αδέλφωµα της ποικιλίας. Η ποικιλία Ορφέας, παρουσίασε τις µικρότερες τιµές στην 
απορρόφηση Na+, ενώ σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες ποικιλίες παρουσιάζουν µαζί µε 
την ποικιλία Νέστος, τις υψηλότερες τιµές λόγου K+/Na+ (Εικ. 1). 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, η ποικιλία Ορφέας δείχνει να είναι ανθεκτική 
στην αλατότητα και τη ξηρασία, γεγονός που µπορεί πράγµατι να οφείλεται στη 
µετατόπιση-αναστροφή 1BL/1RS που προέρχεται από την ποικιλία Kavkas. Η ποικιλία 
Νέστος παρουσιάζει ταυτόσηµη συµπεριφορά ως προς τα µορφολογικά χαρακτηριστικά 
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µε την ποικιλία Ορφέας, διαφοροποιείται όµως σηµαντικά σε ότι αφορά τη 
συγκέντρωση νατρίου στα φύλλα και τους βλαστούς και ως εκ τούτου χρειάζεται 
περαιτέρω διερεύνηση. Η ποικιλία Λούρος εµφανίζεται να είναι ανθεκτική σε χαµηλές 
συγκεντρώσεις αλάτων, όχι όµως στην ακραία συγκέντρωση των 21 dS.m-1. Οι 
ποικιλίες Αχέρων, Βεργίνα και Τζενερόζο-Ε χαρακτηρίζονται λιγότερο ανθεκτικές, 
Τέλος, ο λόγος K+/Na+ και το ξηρό βάρος φυτού, αναδείχτηκαν ως οι σηµαντικότεροι 
δείκτες για την ανθεκτικότητα σε αβιοτικούς παράγοντες για τις ποικιλίες που 
µελετήθηκαν. 
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Summary 
Climatic changes that have been recorded during the past few years and their possible 
consequences for water quality supplies emphasize the need for research in the field of 
resistance to abiotic factors. Within this framework we have investigated water stress 
resistance and salt tolerance of six bread wheat varieties. Water stress and salt tolerance 
experiments were conducted in pots under controlled greenhouse conditions. Data 
analysis showed a high correlation between the ions of Na+, K+, C1- and some 
morphological characteristics, such as plant height and weight and/or main spike 
weight. At low salinity levels (7 dS.m-1), wheat varieties do not seem to be significantly 
affected, while they behave uniformly at medium salinity levels (14 dS.m-1) and under 
water stress conditions. A good indicator of salt resistance seems to be the ratio K+/Na+, 
while important information is provided by plant height, the main spike weight, seed 
weight and the weight ratio of shoot/root biomass. Among the six varieties tested cvs. 
Louros, Nestos and Orpheas have proved resistant to water stress, as well as to extreme 
salinity levels. The behavior of cv. Orpheas confirms the expression of the shift 
1BL/1RS. The respective behavior of cv. Nestos could be a field for further research. 
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Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ∆ΥΟ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΣΤΙΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΚΟΥ 

ΣΟΡΓΟΥ (Sorghum bicolor (L) Moench.) 
 

Αικ. Πιστίκη, Α. Καµπράνης, Α. Κούβελας, Κ. Αγγελόπουλος 
 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Ρίον Πάτρας 
 
 
Περίληψη 
Θα παρουσιασθούν δεδοµένα σύγκρισης της επίδρασης δύο χειρισµών της γονιµότητας 
του εδάφους σε παραµέτρους αύξησης, στις αποδόσεις σε βιοµάζα και ζυµώσιµα 
σάκχαρα καλλιέργειας γλυκού σόργου [Sorghum bicolor (L.) Moench] ποικιλίας Keller. 
Εφαρµόστηκαν δύο χειρισµοί, o «συµβατικός» στον οποίο προστέθηκαν ανόργανα 
λιπάσµατα για τις ανάγκες της καλλιέργειας σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία και ο 
«βιολογικός» στον οποίο εφαρµόστηκε χλωρή λίπανση και προστέθηκαν οργανική 
ουσία και πληθυσµοί µικροοργανισµών (µυκόρριζες, συµβιωτικά και µη συµβιωτικά 
αζωτοδεσµευτικά βακτήρια). Οι µέσες αποδόσεις της καλλιέργειας σε νωπή βιοµάζα 
ήταν 10.601±96,67  g/m2 για τον βιολογικό χειρισµό και 10.634±645,15 g/m2  για το 
συµβατικό. Οι αποδόσεις σε ξηρά βιοµάζα ήταν 3.959,2 g/m2 και 3.935,33 g/m2 
αντιστοίχως. Οι αποδόσεις σε σάκχαρα ήταν 491,43 g/m2 στον συµβατικό και τα 389,61 
g/m2 στον βιολογικό τρόπο καλλιέργειας.  
 
Εισαγωγή 
Με την οδηγία της Ε.Ε. 30/2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την προώθηση της 
παραγωγής των βιοκαυσίµων βάζοντας ως στόχο το 2010 να καλυφθεί 5,75% των 
καυσίµων που καταναλώνονται στις µεταφορές από βιοκαύσιµα εκ των οποίων το ένα 
είναι η βιοαιθανόλη και το άλλο το βιοντήζελ. Η Ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε την 
πρόταση και προτείνει µια σειρά φυτικά είδη ως ενεργειακές καλλιέργειες τα οποία θα 
µπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή τους. Με νεώτερη απόφαση της η Ε.Ε., 
COM(2006)845, διαπίστωσε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο περιβάλλον µε 
την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών λόγω της αλόγιστης χρήσης 
αγροχηµικών και πρότεινε τη χρήση εναλλακτικών τρόπων καλλιέργειας µεταξύ των 
οποίων και τη βιολογική. Μεταξύ των φυτικών ειδών που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή βιοµάζας/βιοαιθανόλης είναι και το γλυκό σόργο [Sorghum bicolor (L) 
Moench], το οποίο ανήκει στην οικογένεια των αγρωστωδών και έχει C4 
φωτοσυνθετικό µεταβολισµό. Τα φυτά αυτά έχουν την ιδιότητα να αποθηκεύουν στα 
στελέχη τους σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις σακχάρων, οι οποίες µπορούν να 
αξιοποιηθούν για την παραγωγή βιοαιθανόλης. (Gosse, 1996). Το γλυκό σόργο 
προσαρµόζεται στις εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της Νότιας Ευρώπης και δίνει 
ικανοποιητικές αποδόσεις σε βιοµάζα και σάκχαρα (Dalianis, 1996a, 1996b). 
Συγκεκριµένα σε πειράµατα που διεξάχθηκαν στον Πύργο Ηλείας οι αποδόσεις 
ανερχόταν στους 119,86 t ha-1 νωπής βιοµάζας, και 10,08 t ha-1 σάκχαρα κατά µέσο όρο 
όλων των ετών και χειρισµών (Alexopoulou et al. 1998). Παράλληλα πειράµατα του 
ΚΑΠΕ δείχνουν ότι η λίπανση δεν επηρεάζει σηµαντικά τις αποδόσεις σε βιοµάζα της 
καλλιέργειας του γλυκού σόργου σε αντίθεση µε την άρδευση (Dalianis et al. (1994); 
Alexopoulou et al. 1998).  
Ο στόχος των προτεινόµενων πειραµάτων ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα 
εφαρµογής του βιολογικού τρόπου διαχείρισης της γονιµότητας του εδάφους σε 
καλλιέργεια γλυκού σόργου µε βάση τον κανονισµό 2092/91. 
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Υλικά και Μέθοδοι 
Εγκατάσταση του πειραµατικού: Τα πειράµατα έγιναν στο αγρόκτηµα του 
Πανεπιστηµίου Πατρών στο Ρίον Πάτρας (Γ.Π. 38ο 25́  Β και Γ.Μ. 21ο 8́  Α) το 
2004/2005 Εγκαταστάθηκε ένα πείραµα 2 χειρισµών της γονιµότητας του εδάφους, o 
«συµβατικός» στον οποίο προστέθηκαν ανόργανα λιπάσµατα για τις ανάγκες της 
καλλιέργειας σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία και ο «βιολογικός» σύµφωνα µε τον 
κανονισµό Ε.Ε. 2092/91, µε 3 επαναλήψεις ανά χειρισµό σε ένα πλήρες τυχαιοποιηµένο 
σχέδιο. Η καλλιεργητική περίοδος του 2005 άρχισε στις 15/11/2004 µε φρεζάρισµα του 
εδάφους και σπορά του ψυχανθούς φυτού βίκου (Vicia sativa L.) σε ποσότητα 14 kg 
σπόρου/στρέµµα στα πειραµατικά τεµάχια µε βιολογική διαχείριση. Το πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Μαΐου έγινε η σπορά του γλυκού σόργου ποικιλίας Keller σε 
µικρές πλαστικές καρτέλες µε υπόστρωµα τύρφη τύπου Βαλτικής. Η ανάδυση των 
πρώτων σποροφύτων άρχισε στις 24 Μαΐου και ολοκληρώθηκε αρχές Ιουνίου. Η 
µεταφύτευση των σποριόφυτων στα πειραµατικά τεµάχια έγινε στις αρχές Ιουνίου σε 
γραµµές απόστασης 0,70 µ. µεταξύ τους και 0,20 µ επί της γραµµής.  
Εδαφολογικές συνθήκες. Κοκκοµετρική ανάλυση του εδάφους των πειραµατικών 
έδωσε: ΄Αργιλλος 23%, Άµµος 48.0%, Ιλύς 29.0%. Το ρΗ κυµάνθηκε µεταξύ 7,7-7,8, η 
οργανική ουσία 1,3-1,7%. Ο αφοµοιώσιµος φωσφόρος (κατά Olsen) 3-5 ppm, ολικό 
ανθρακικό ασβέστιο 4-5%. Ca: 23-24,41 meq/100γρ εδάφους, Mg: 1,13 meq/100γρ 
εδάφους, Κ: 0,4-0,5 meq/100γρ εδάφους, Na: 0,17 meq/100γρ εδάφους. Ο 
υδατοκορεσµός (SP) των εδαφικών δειγµάτων κυµάνθηκε µεταξύ 37-40%. 
Χειρισµός γονιµότητας εδάφους: Στα πειραµατικά τεµάχια µε τη συµβατική διαχείριση 
προστέθηκε το σύνθετο λίπασµα Complet (4,9 Kg 12-12-17+2MgO). Στα πειραµατικά 
τεµάχια µε τη βιολογική διαχείριση εκτός από τη χλωρή λίπανση προστέθηκαν 
οργανική ουσία (τύρφη τύπου Βαλτικής µε βάση το sphagnum) (Ο.Ο. 91%, pH=5,5) σε 
ποσότητα 300 λίτρων/π.τ., Πάντετ Κάλι (0-0-48) 1,73 Kg και µικροοργανισµοί, 
αζωτοδεσµευτικά µη συµβιωτικά βακτήρια, ριζοβακτήρια και µυκόρριζες. i)Το 
Compete Plus (Plant Health Care, Inc), ένα µίγµα µικροβιακών πληθυσµών που 
περιλαµβάνει 6 είδη του γένους Bacillus, µύκητες του γένους Trichoderma, και 
ακτινοµύκητες του γένους Streptomyces, και (ii) το Mycor Tree Injectable (Plant Health 
Care, Inc), το οποίο περιέχει  ενδοµυκόρριζες (3 είδη του γένους Glomus και το 
Entrophospora columbiana), εκτοµυκόρριζες (Pisolithus tinctorius), ριζοβακτήρια (5 
είδη του γένους Bacillus και το Paenibacillus azotofixans),  
Η κάλυψη των αναγκών των φυτών σε νερό έγινε µε στάγδην άρδευση. Το συνολικό 
νερό που προστέθηκε σε 17 αρδεύσεις κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας ήταν 512 
mm. Η καλλιεργητική περίοδο διήρκησε 160 ηµέρες. 
Οι αποδόσεις σε βιοµάζα µετρήθηκαν µε κοπή φυτών από γραµµές µήκους τεσσάρων 
µέτρων (20 φυτά) στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Η ξηρά βιοµάζα µετρήθηκε 
µετά από ξήρανση των φυτών σε θερµοκρασία 90οC επί 72 ώρες. Πραγµατοποιήθηκε 
ανάλυση διακύµανσης για ένα παράγοντα (one way ANOVA) µε το SPSS 14. Κριτήριο 
ελέγχου ήταν ότι ισχύει η µηδενική υπόθεση (Ηο: µ1=µ2 ), δηλαδή ότι οι µέσες τιµές 
των αποδόσεων δεν διαφέρουν µεταξύ τους για επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Μετεωρολογικές συνθήκες: Στο ∆ιάγραµµα (1) παρουσιάζονται οι µεταβολές της µέσης 
µηνιαίας θερµοκρασίας του αέρα (µέση, µέγιστη και ελάχιστη), της µηνιαίας 
βροχόπτωσης και της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στο αγρόκτηµα του 
Πανεπιστηµίου Πατρών την καλλιεργητική περίοδο 2005. Οι µεταβολές της 
θερµοκρασίας δεν διέφεραν σηµαντικά από εκείνες που χαρακτηρίζουν τις γενικές 
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κλιµατικές συνθήκες των Πατρών, όµως παρουσιάστηκαν µεγάλες διαφοροποιήσεις 
στη µηνιαία βροχόπτωση. Τους  θερινούς µήνες η βροχόπτωση ήταν σαφώς µικρότερη 
από την αναµενόµενη µε βάση τα κλιµατικά δεδοµένα της περιοχής. Η ένταση της 
ηλιακής ακτινοβολίας αυξήθηκε προοδευτικά λαµβάνοντας τη µέγιστη τιµή κατά το 
µήνα Ιούνιο (περίπου 45.000 W/m2) και στη συνέχεια µειώθηκε µέχρι τον Οκτώβριο. 
Γενικά παρουσιάστηκαν υψηλές εντάσεις ηλιακής ακτινοβολίας κατά την περίοδο που 
παρατηρήθηκε το κλείσιµο της φυτικής κόµης της καλλιέργειας, γεγονός που ευνόησε 
την αύξηση της απόδοσης του γλυκού σόργου σε βιοµάζα. 

ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ
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∆ιάγραµµα (1) Μέσες µηνιαίες µεταβολές µέγιστης, µέσης και ελάχιστης θερµοκρασίας 
µηνιαίας βροχόπτωσης και ηµερήσιες µεταβολές έντασης ηλιακής ακτινοβολίας κατά 
την περίοδο καλλιέργειας του γλυκού σόργου. 
 
∆είκτες αύξησης της καλλιέργειας. Ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας (LAI)  είναι ένα 
µέτρο της φωτιζόµενης φυλλικής επιφάνειας µέσα στη φυτική κόµη της καλλιέργειας. 
Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας αυξήθηκε σταδιακά µέχρι µιας µέγιστης τιµής 
(LAI=3,58) την περίοδο της άνθησης και κατόπιν µειώθηκε σταδιακά λόγω της 
γήρανσης και πτώσης των παλαιότερων φύλλων. Όσον αφορά τους µέγιστους ρυθµούς 
αύξησης της καλλιέργειας, ήταν 59,18 m-2 day-1 στο συµβατικό χειρισµό και 59,35 m-2 
day-1 στο βιολογικό χειρισµό (∆ιάγραµµα 2). Οι τιµές αυτές µετρήθηκαν την ίδια 
περίοδο που είχαµε µέγιστες τιµές του δείκτη φυλλικής επιφάνειας.  
 

                                                                                                              
                      ∆ιάγραµµα (2) Μεταβολές του LAI         ∆ιάγραµµα (3) Μεταβολές του 
ρυθµού αύξησης της καλλιέργειας 
 
Αποδόσεις σε βιοµάζα και σάκχαρα: Οι µέσες αποδόσεις σε νωπή βιοµάζα ανήλθαν σε 
10.601±96,67 g/m2 στο βιολογικό χειρισµό και 10.634±645,15 g/m2 στο συµβατικό. Οι 
αποδόσεις σε ξηρά βιοµάζα ήταν 3.959,2 g/m2 και 3.935,33 g/m2 στο βιολογικό και 
συµβατικό χειρισµό αντιστοίχως (∆ιάγραµµα 3). Η στατιστική ανάλυση (ANOVA) 
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έδειξε ότι δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των αποδόσεων τόσο σε νωπή όσο 
και σε ξηρά βιοµάζα στους δύο χειρισµούς. Οι αποδόσεις σε σάκχαρα ήταν 491,43 g/m2 
στο συµβατικό και 389,61 g/m2 στο βιολογικό χειρισµό. Οµοίως δεν διαπιστώθηκε 
σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο χειρισµών στις αποδόσεις σε σάκχαρα (Πίνακας 1). 
Οι ανωτέρω αποδόσεις θεωρούνται ικανοποιητικές σε σχέση µε αντίστοιχες αποδόσεις 
που αναφέρονται σε πειράµατα του ΚΑΠΕ ή άλλων Μεσογειακών χωρών στο βαθµό 
που χρησιµοποιούσαν πυκνότερες σπορές ( Mastrorilli et al,1999).   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάγραµµα (3) Αποδόσεις της καλλιέργειας σε νωπή και ξηρή βιοµάζα 
 
Πίνακας (1) Αποδόσεις σε σάκχαρα στους δύο χειρισµούς  
 Βιολογικός χειρισµός Συµβατικός Χειρισµός 
Αποδόσεις (g/m2) 389,26 ± 40,68 491,42 ± 37,45 
Σάκχαρα % Ξ. Β. Βλαστού 18,61 21,96 
Σάκχαρα % Ν.Β. Βλαστού 6,69 8,41 
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SUGAR YIELDS IN SWEET SORGHUM [ Sorghum bicolor (L.) Moench] 
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Summary 
The effect of two soil fertility treatments on biomass and sugar yields in sweet sorghum 
[Sorghum bicolor (L.) Moench] crop will be presented. Two soil treatments where 
applied. A “conventional” by addition of inorganic fertilizers to cover the nutritional 
needs of crop and a “biological” one by applying green manure, organic matter and 
microorganisms (mycorriza, symbiotic and non symbiotic nitrogen fixing bacteria). The 
mean fresh biomass yields reached 10.601±96,67 g/m2 and 10.634±645,15 g/m2 in 
biological and conventional treatment respectively. Dry biomass yields reached 3.959,2 
g/m2 and 3.935,33 g/m2 and sugar yields reached 389,61 g/m2 and 491,43 g/m2 
respectively. 
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας  ήταν να µελετηθεί η διαφοροποίηση  ποικιλιών  
ζαχαροτεύτλων ως προς τα παραγωγικά χαρακτηριστικά των ριζών και να διερευνηθεί 
η σχέση αυτών µε την εκλεκτικότητα πρόσληψης (ΕΠ) Na/K. ∆εκαέξι (16) ποικιλίες 
ζαχαροτεύτλων εγκαταστάθηκαν σε πείραµα Τυχαιοποιηµένων Πλήρων Οµάδων µε 6 
επαναλήψεις σε δύο τοποθεσίες της κεντρικής Ελλάδας µε διαφορετικά 
εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά., την καλλιεργητική περίοδο 2004,. Η περιοχή της 
Αµφιθέας, µε κλίµα µεσογειακό και υψηλές συγκεντρώσεις αργίλλου (>65%) και 
ανταλλαξίµων Na και Κ, είχε µικρότερες αποδόσεις (βάρος ριζών και 
στρεµµατοζάχαρο) σε σχέση µε τον Πυργετό. Ο Πυργετός βρίσκεται στο ∆έλτα του 
Πηνειού, έχει ελαφράς σύστασης εδάφη (άργιλλος <20%), µικρότερες συγκεντρώσεις 
Na και K, µεγαλύτερο βροχοµετρικό ύψος και ηπιότερες θερµοκρασίες., Το ποσοστό 
υγρασίας των ριζών στον Πυργετό ήταν µεγαλύτερο µε συνέπεια ο ζαχαρικός τίτλος 
(σακχαρόζη % νωπού βάρους ριζών) να είναι χαµηλότερος. Η συγκέντρωση Na στη 
ρίζα στην Αµφιθέα ήταν υψηλότερη σε σχέση µε τον Πυργετό και η ΕΠ Na/K 
σηµαντικά µικρότερη. Οι ποικιλίες που είχαν υψηλές τιµές ΕΠ είχαν µεγαλύτερο 
στρεµµατοζάχαρο στην Αµφιθέα αλλά µικρότερο βάρος ριζών στον Πυργετό. Σχέση 
της ΕΠ Na/K µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ριζών βρέθηκε µόνο στην Αµφιθέα. 
Οι ποικιλίες που προσλάµβαναν κατά προτίµηση το Κ σε βάρος του Na (υψηλή ΕΠ) 
είχαν υψηλότερο ζαχαρικό τίτλο, προφανώς λόγω του µικρότερου ποσοστού υγρασίας 
των ριζών και υψηλότερη συγκέντρωση α-αµίνο Ν στη ρίζα που υποδηλώνει καλύτερη 
Ντούχο θρέψη. 
 
Εισαγωγή 
Το ζαχαρότευτλο (Beta vulgaris L.) παράγει το 25% της κρυσταλλικής ζάχαρης 
παγκοσµίως και η καλλιέργεια του εντοπίζεται κυρίως στην Ευρώπη, τη βόρεια 
Αµερική και Αφρική και σε τµήµατα της Ασίας (Draycott 2006). Στην Ελλάδα, 
καλλιεργείται στην κεντρική (Θεσσαλία) και βόρεια χώρα (Μακεδονία, Θράκη), σε ένα 
ευρύ φάσµα εδαφοκλιµατικών συνθηκών. Με καταγωγή από το ιθαγενές στη Μεσόγειο 
Beta maritima, θεωρείται είδος ανθεκτικό στην ξηρασία και την αλατότητα (Francois 
και Maas 1994) αλλά δίδει υψηλές αποδόσεις σε περιβάλλοντα µε υψηλή 
διαθεσιµότητα εδαφικών πόρων και θερµοκρασίες ≤ 25ºC (D’Abrosio κ.α. 2006, 
Morillo-Velarde και Ober 2006). 
Η απόδοση του ζαχαροτεύτλου επηρεάζεται σηµαντικά από την περιοχή και την 
καλλιεργητική περίοδο (Märländer κ.α. 2003) και γι’ αυτό είναι καλλιέργεια µε µικρή 
σταθερότητα αποδόσεων (Chloupek κ.α. 2004). Εποµένως, ο έλεγχος των ποικιλιών σε 
διάφορα µικροπεριβάλλοντα είναι απαραίτητος ώστε να επιλεγούν οι καταλληλότερες 
για κάθε περιοχή. Στόχος της καλλιέργειας είναι ο συνδυασµός µεγάλου βάρους ριζών 
και υψηλού ζαχαρικού τίτλου (σακχαρόζη % νωπού βάρους) ώστε να επιτευχθεί υψηλό 
στρεµµατοζάχαρο. Σε εργοστασιακό επίπεδο, η παραγωγή κρυσταλλικής ζάχαρης 
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εξαρτάται από το στρεµµατοζάχαρο και τη συγκέντρωση των µελασσογόνων ουσιών 
(K, Na, α-αµίνο Ν) στη ρίζα. Οι τελευταίες παρεµποδίζουν την παραλαβή της 
κρυσταλλικής ζάχαρης αυξάνοντας τις απώλειες σακχαρόζης στη µελάσσα (Harvey και 
Dutton 1993). 
Σε αντίθεση µε τις περισσότερες καλλιέργειες, το ζαχαρότευτλο, όντας ηµι-αλόφυτο, 
ευνοείται από την ύπαρξη Na στο έδαφος. Σε περιοχές µε χαµηλή συγκέντρωση Na στο 
έδαφος (βόρεια Ευρώπη), η προσθήκη Na αύξησε την απόδοση λόγω θετικής επίδρασης 
στο ρυθµό αύξησης της φυλλικής επιφάνειας (Lowlor και Milford 1973, Milford κ.α. 
1977, Durrant κ.α. 1978). Επίσης, το Na υποκαθιστά το Κ ως οσµωτικό στα κύτταρα 
των ριζών και των φύλλων συµβάλλοντας στην αντοχή της καλλιέργειας στην ξηρασία 
(Subbarao κ.α. 2000, 2003). Ωστόσο, στα ηµι-ξηρικά περιβάλλοντα όπως το ελληνικό, 
οι συγκεντρώσεις Na στο έδαφος είναι συνήθως υψηλές και όχι µόνο δεν απαιτείται 
προσθήκη Na αλλά αυτό συσσωρεύεται στη ρίζα σε µεγάλες ποσότητες αποτελώντας 
την κύρια µελασσογόνο ουσία (Honarvar και Alimoradi 2003, Tsialtas και Maslaris 
2005). Γενικά, συνθήκες καταπόνησης (ξηρασία, αλατότητα) αυξάνουν τη 
συγκέντρωση Na στο ζαχαρότευτλο (Gzik 1996, Tsialtas και Maslaris 2006). 
Αφού το Na υποκαθιστά το Κ, η εκλεκτική πρόσληψη Κ σε βάρος του Na αποτελεί 
µηχανισµό µε τον οποίο τα φυτά µπορούν να αντιµετωπίσουν τα αυξηµένα επίπεδα Na 
στο έδαφος (Volkmar κ.α. 1998, Maathuis και Amtmann 1999, Wang κ.α. 2002). 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να µελετηθεί η γενετική παραλλακτικότητα 16 
ποικιλιών ζαχαροτεύτλων ως προς την εκλεκτικότητα πρόσληψης Na/Κ (ΕΠ), σε δύο 
εδαφοκλιµατικά περιβάλλοντα, και να συνδεθεί η παραλλακτικότητα αυτή µε την 
απόδοση και την ποιότητα των ζαχαροτεύτλων. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
∆εκαέξι (16) ποικιλίες ζαχαροτεύτλων από 4 σποροπαραγωγικούς οίκους 
(SESVANDERHAVE NV/SA, Tienen, Βέλγιο, Danisco Seed, Holefy, ∆ανία, 
Florimond Desprez Co., Cappelle en Pévèle, Γαλλία και Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης 
ΑΕ, Υπηρεσία Βελτίωσης Ποικιλιών, Θεσσαλονίκη) εγκαταστάθηκαν σε πείραµα 
Τυχαιοποιηµένων Πλήρων Οµάδων µε 6 επαναλήψεις σε δύο περιοχές της κεντρικής 
Ελλάδας. κατά την καλλιεργητική περίοδο 2004. Η περιοχή της Αµφιθέας στα 
ανατολικά της θεσσαλικής πεδιάδας (39º 43’ Ν, 22º 28’ Ε, 76 m) έχει τυπικό 
µεσογειακό κλίµα µε ήπιο, βροχερό χειµώνα και άνυδρο, θερµό καλοκαίρι. Αντίθετα, η 
περιοχή Πυργετού ευρισκόµενη ανάµεσα στο ∆έλτα του Πηνειού και στις νότιες 
υπώρειες του Ολύµπου (39º 56’ Ν, 22º 39’ Ε, 22 m) έχει µεγαλύτερο ύψος 
βροχόπτωσης και χαµηλότερες θερµοκρασίες ιδιαίτερα κατά τη θερµή περίοδο. 
Η σπορά των πειραµάτων έγινε στις 18 και 19 Μαρτίου για την Αµφιθέα και τον 
Πυργετό, αντίστοιχα, µε σπαρτική µηχανή πειραµάτων (Hege 80, Wintersteiger AG, 
Ried, Αυστρία) σε αποστάσεις 45 cm µεταξύ των γραµµών και 9,1 cm επί της γραµµής 
σποράς. Κάθε πειραµατικό τεµάχιο αποτελούνταν από 4 γραµµές µήκους 8 m. Επαρκής 
λίπανση (15 kg Ν στρ-1, 7,5 kg P2O5 και 7,5 kg Κ2Ο) εφαρµόστηκε ως βασική και 
επιφανειακή. Μετά το φύτρωµα έγινε αραίωµα µε το χέρι ώστε να επιτευχθεί 
θεωρητικός πληθυσµός ~10000 φυτών στρ-1. Άρδευση χορηγήθηκε ανάλογα µε τις 
ανάγκες και τη διαθεσιµότητα του νερού ώστε τα φυτά να µην υποστούν συνθήκες 
υδατικής καταπόνησης. Ο έλεγχος των ζιζανιών, των εντόµων και των µυκήτων 
(κερκόσπορα, ωίδιο) έγινε µε χηµικούς ψεκασµούς. 
∆είγµατα εδάφους από δύο βάθη (0-30 και 30-60 cm) λήφθηκαν µε τη βοήθεια 
δειγµατολήπτη εδάφους από το κέντρο 4 πειραµατικών τεµαχίων στα τέλη  Ιουνίου. Η 
εδαφολογική ανάλυση και η σύγκριση των χαρακτηριστικών που προσδιορίστηκαν 
δίνονται στον Πίνακα 1. 
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Η συγκοµιδή έγινε στον Πυργετό στις 30 Οκτωβρίου και στην Αµφιθέα στις 2 
Νοεµβρίου. Οι δύο µεσαίες γραµµές από κάθε πειραµατικό τεµάχιο συγκοµίστηκαν µε 
το χέρι σε µήκος 7,5 m, δηλαδή συγκοµίστηκε επιφάνεια 6,75 m2. Τα φυτά 
αποκορυφώθηκαν µε το χέρι, µετρήθηκε ο αριθµός ριζών και ζυγίστηκε το νωπό τους 
βάρος. Ένα δείγµα 25-30 τυχαία επιλεγµένων ριζών, από κάθε τεµάχιο, µεταφέρθηκε 
στο Χηµείο του Εργοστασίου Λάρισας-ΕΒΖ ΑΕ για ανάλυση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών (ζαχαρικός τίτλος, K, Na, α-αµίνο N) µε το αυτόµατο σύστηµα 
Venema (Venema automation b.v., Groningen, Holland) το οποίο συνδέεται µε το 
σύστηµα BETALYSER® (Dr Wolfgang Kernchen GmbH, Seelze, Germany). Το 
στρεµατοζάχαρο υπολογίστηκε ως γινόµενο του νωπού βάρους ριζών και του 
ζαχαρικού τίτλου. 
Παράλληλα µε την συγκοµιδή, από κάθε πειραµατικό τεµάχιο, επιλέχθηκαν δύο φυτά 
υγιή, πλήρως ανεπτυγµένα και χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας, αποκορυφώθηκαν, η 
ρίζα τεµαχίστηκε και ένα δείγµα ~200 g νωπού βάρους ξηράθηκε στους 75 ºC για 48 h. 
To ποσοστό υγρασίας της ρίζας προσδιορίστηκε από τη διαφορά νωπού και ξηρού 
βάρους. 
Η εκλεκτικότητα πρόσληψης Na/K (ΕΠ) υπολογίστηκε από τη σχέση: 
ΕΠ= (συγκέντρωση Na στο έδαφος/συγκέντρωση Κ στο έδαφος)/(συγκέντρωση Na στη 
ρίζα/συγκέντρωση Κ στη ρίζα) 
Όσο υψηλότερες είναι οι τιµές της ΕΠ τόσο ισχυρότερα το ριζικό σύστηµα αποκλείει το 
Na και προσλαµβάνει το Κ (Wang κ.α. 2004). 
Τα εδαφολογικά δεδοµένα αναλύθηκαν ως Πλήρως Τυχαιοποιηµένες Οµάδες µε τις 
περιοχές πειραµατισµού και τα βάθη δειγµατοληψίας ως κύριους παράγοντες. Τα 
παραγωγικά χαρακτηριστικά και τα δεδοµένα της ΕΠ αναλύθηκαν ως Πλήρως 
Τυχαιοποιηµένες Οµάδες µε τις περιοχές πειραµατισµού και τις ποικιλίες ως κύριους 
παράγοντες. Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο M-STAT 
(MSTAT-C, version 1.41, Crop and Soil Sciences Department, Michigan State 
University, USA) και η σύγκριση των µέσων όρων έγινε µε το κριτήριο της Ελάχιστης 
Σηµαντικής ∆ιαφοράς (ΕΣ∆) για P<0,05. Το επίπεδο σηµαντικότητας των σχέσεων της 
ΕΠ µε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά προσδιορίστηκε µε το στατιστικό 
πακέτο SPSS (version 14.0, SPSS Inc., IL, USA). 
 
Αποτελέσµατα  και Συζήτηση 
Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
Οι δύο περιοχές πειραµατισµού διέφεραν ως προς τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά τα 
οποία δεν διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά µε το βάθος του εδάφους (Πίνακας 1). Η 
Αµφιθέα είχε πηλώδες έδαφος µε υψηλό ολικό και ΝΟ3-Ν, υψηλή ηλεκτρική 
αγωγιµότητα και υψηλές συγκεντρώσεις ανταλλαξίµων Κ και Na. Αντίθετα, ο 
Πυργετός ήταν έδαφος αµµοπηλώδες, µε µικρότερες συγκεντρώσεις οργανικής ουσίας 
και ανόργανων στοιχείων σε σχέση µε την Αµφιθέα αλλά µε υψηλότερο pH. 
Παραγωγικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά 
Στον Πίνακα 2 δίνεται η Ανάλυση Παραλλακτικότητας των παραγωγικών και 
φυσιολογικών χαρακτηριστικών. Η περιοχή πειραµατισµού επηρέασε σηµαντικά την 
απόδοση (βάρος ριζών, στρεµµατοζάχαρο), τη συγκέντρωση Na στη ρίζα, το ποσοστό 
υγρασίας των ριζών και την ΕΠ. Το µέσο βάρος ριζών στην Αµφιθέα ήταν 6868 kg στρ-

1 ενώ στην περιοχή του Πυργετού 11477 kg στρ-1. Ωστόσο, ο ζαχαρικός τίτλος στην 
Αµφιθέα ήταν σηµαντικά υψηλότερος σε σχέση µε τον Πυργετό (15,2% και 14,4%, 
αντίστοιχα). Το βάρος ριζών καθόρισε το στρεµµατοζάχαρο και έτσι αυτό ανήλθε σε 
1048 kg στρ-1 στην Αµφιθέα και σε 1639 kg στρ-1 στον Πυργετό. Το ποσοστό υγρασίας 
των ριζών ήταν υψηλότερο στον Πυργετό (82,5%) σε σχέση µε την Αµφιθέα (77,5%). 
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Οι δύο περιοχές δεν διέφεραν σηµαντικά ως προς τη συγκέντρωση Κ (Αµφιθέα: 8,5 mg 
g-1, Πυργετός: 8,4 mg g-1) και α-αµίνο Ν (Αµφιθέα: 1,7 mg g-1, Πυργετός: 1,5 mg g-1) 
στη ρίζα. Πολύ σηµαντικές ήταν οι διαφορές της συγκέντρωσης Na ανάµεσα στις δύο 
περιοχές (Αµφιθέα: 7,1 mg g-1, Πυργετός: 2,2 mg g-1). Η ΕΠ και για τα δύο βάθη 
εδάφους ήταν µεγαλύτερη στον Πυργετό (0-30 cm: 1,2 και 30-60 cm: 1,7) σε σχέση µε 
την Αµφιθέα (0-30 cm: 0,7 και 30-60 cm: 0,9). Οι ποικιλίες διέφεραν σηµαντικά ως 
προς όλα τα χαρακτηριστικά που προσδιορίστηκαν ενώ η αλληλεπίδραση των κύριων 
παραγόντων δεν ήταν σηµαντική µόνο για το βάρος ριζών και τη συγκέντρωση α-αµίνο 
Ν. 
Σχέση της ΕΠ µε την απόδοση και την ποιότητα των ποικιλιών 
Για λόγους απλούστευσης, παρουσιάζονται µόνο οι σχέσεις για βάθος εδάφους 0-30 cm 
αφού οι τιµές της ΕΠ Na/K για τα δύο βάθη συσχετίζονταν πολύ σηµαντικά. Οι σχέσεις 
της ΕΠ µε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά επηρεάστηκαν από την τοποθεσία 
πειραµατισµού.  
 
Πίνακας 1. Σύγκριση των εδαφολογικών χαρακτηριστικών για τις δύο θέσεις 
πειραµατισµού και τα δύο βάθη εδάφους. Οι τιµές είναι οι µέσοι όροι 4 δειγµάτων. 
Μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράµµα δεν διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά για 
P<0,05. Όπου EC: ηλεκτρική αγωγιµότητα και CV: συντελεστής παραλλακτικότητας. 
 Μηχανική ανάλυση       Ανταλλάξιµα 

κατιόντα 
 

 Άµµος Ιλύς Άργιλλος pH CaCO3 Οργ. 
ουσία 

Ολικό 
Ν 

NO3-
N 

P-
Olsen 

K Na EC 

 % 1:1 % mg kg-1 mg kg-1 dS m-
1 

Βάθος             
 Αµφιθέα 
0-30 
cm 

12,0c 20,3b 67,8a 8,13b 3,75ab 1,24a 0,121a 25,88a 8,80a 301,8a 247,5b 1,64a 

30-60 
cm 

12,5c 20,8b 66,8a 8,13b 4,55a 1,11a 0,121a 36,72a 8,05a 303,3a 314,8a 1,62a 

 Πυργετός 
0-30 
cm 

32,5b 49,8a 17,8b 8,25a 2,68b 0,83b 0,084b 11,40a 5,70b 100,8b 44,8c 0,81b 

30-60 
cm 

34,3a 47,3a 18,5c 8,28a 2,63b 0,79b 0,080b 12,65a 5,20b 95,8b 59,5c 0,72b 

             
CV 
(%) 

4,34 4,88 2,00 0,58 19,23 11,53 3,88 69,83 13,28 4,16 9,55 20,16 

 
Πίνακας 2. Ανάλυση Παραλλακτικότητας των χαρακτηριστικών των ριζών και της 
Εκλεκτικότητας Πρόσληψης Na/K (ΕΠ) για τα δύο βάθη εδάφους. ∆ίνεται το επίπεδο 
σηµαντικότητας των παραγόντων της ανάλυσης. Όπου ΒΕ: βαθµοί ελευθερίας, CV: 
συντελεστής παραλλακτικότητας, νβ: νωπό βάρος, ξβ: ξηρό βάρος. 
Πηγή 
Παραλ/τητας 

ΒΕ Βάρος 
ριζών 

Ζαχ. 
τίτλος 

Στρεµ/ζάχαρο K Na α-αµίνο 
Ν 

Ποσοστό 
υγρασίας 
ριζών 

ΕΠ 
0-30 
cm 

ΕΠ 
30-60 
cm 

  (kg στρ-
1) 

(% νβ) (kg στρ-1) mg g-1 ξβ (%)   

           
Θέση (Θ) 1 *** ns *** ns *** ns *** ** *** 
Ποικιλία (Π) 15 *** *** *** * *** *** ** *** *** 
Θ × Π 15 ns *** ** ** *** ns * * * 
           
CV (%)  13,12 5,78 13,88 14,63 32,02 26,26 2,84 33,76 34,02 
ns:µη σηµαντικό *Ρ<0,05, **Ρ<0,01, ***Ρ<0,001 
 

Ενώ για την Αµφιθέα δεν βρέθηκε σηµαντική σχέση ανάµεσα στο βάρος ριζών και την 
ΕΠ, στην περιοχή του Πυργετού, οι δύο παράµετροι σχετίζονταν αρνητικά (Σχήµα 1Α). 
Αντίθετα, η ΕΠ σχετίζονταν θετικά µε το στρεµµατοζάχαρο στην Αµφιθέα (y= -
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1019,2x2+1686,8x+425,37, r2= 0,41, P<0,05, n= 16) αλλά δεν βρέθηκε σηµαντική 
σχέση για την περιοχή του Πυργετού. 
Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σηµαντικές σχέσεις της ΕΠ Na/K βρέθηκαν 
µόνο για την περιοχή της Αµφιθέας. Η σχέση της ΕΠ µε τον ζαχαρικό τίτλο ήταν 
στατιστικώς πολύ σηµαντική και θετική όπως φαίνεται στο Σχήµα 2Α. Αντίθετα, η ΕΠ 
συσχετίζονταν αρνητικά µε το ποσοστό υγρασίας των ριζών (y= -4,5977x+80,51, r= -
0,71, P<0,01, n= 16) (Σχήµα 2B). Λιγότερο σηµαντική ήταν η συσχέτιση της ΕΠ µε τη 
συγκέντρωση α-αµίνο Ν στη ρίζα των ζαχαροτεύτλων (y= 0,8991x+1,0863, r= 0,60, 
P<0,05, n= 16) (Σχήµα 2Γ). 
Οι δύο περιοχές πειραµατισµού διέφεραν σηµαντικά ως προς τα εδαφολογικά τους 
γνωρίσµατα. Η Αµφιθέα, µια περιοχή µε έδαφος τυπικό της ανατολικής θεσσαλικής 
πεδιάδας, είχε πολύ υψηλό ποσοστό αργίλλου (> 65%) και υψηλές συγκεντρώσεις 
ανταλλαξίµων Na και K. Αντίθετα, η περιοχή Πυργετού έχει εδάφη σχηµατισθέντα από 
προσχώσεις του Πηνειού µε µικρό ποσοστό αργίλλου (< 20%), χαµηλή συγκέντρωση 
οργανικής ουσίας, Ν (ολικό και ΝΟ3

-) και ανταλλαξίµων Na και K. Η περιοχή 
Πυργετού ήταν πιο παραγωγική απ’ αυτή της Αµφιθέας (υψηλότερο βάρος ριζών και 
στρεµµατοζάχαρο) αλλά είχε χαµηλότερο ζαχαρικό τίτλο. Ο χαµηλός ζαχαρικός τίτλος 
ήταν προφανώς αποτέλεσµα του υψηλότερου ποσοστού υγρασίας των ριζών που 
συνέβαλε στην αραίωση της σακχαρόζης στη ρίζα (Follett 1991). 
Το ζαχαρότευτλο ανήκει στα Chenopodiaceae, είναι ηµι-αλόφυτο και θεωρείται 
ανθεκτικό τόσο στην ξηρασία όσο και στην αλατότητα (Francois και Maas 1994). 
Μάλιστα, όταν η συγκέντρωση Na στο έδαφος είναι χαµηλή (<25 mg 100 g-1 εδάφους), 
λίπανση µε Na αυξάνει την απόδοση της καλλιέργειας (Draycott 1993) αφού το Na 
ευνοεί το ρυθµό αύξησης της φυλλικής επιφάνειας (Lowlor και Milford 1973, Milford 
κ.α. 1977, Durrant κ.α. 1978) που είναι η κύρια αποθήκη Na. 
 

 

 
Σχήµα 1. Σχέσεις της Εκλεκτικότητας Πρόσληψης Na/K (ΕΠ) µε το βάρος ριζών (Α) 
και το στρεµµατοζάχαρο στις δύο περιοχές πειραµατισµού. Όπου *: P<0,05. 
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Σχήµα 2. Σχέσεις της Εκλεκτικότητας Πρόσληψης Na/K (ΕΠ) µε τον ζαχαρικό τίτλο 
(Α), το ποσοστό υγρασίας (Β) και τη συγκέντρωση του α-αµίνο Ν (Γ) των ριζών στις 
δύο περιοχές πειραµατισµού. Όπου *: P<0,05, **: P<0,01, ***: P<0,001. 
 
Στις ελληνικές συνθήκες, το ζαχαρότευτλο συσσωρεύει µεγάλες ποσότητες Na στα 
φύλλα ακόµα και σε εδάφη µη αλατούχα, όταν αναπτύσσεται υπό συνθήκες έλλειψης 
νερού (Tsialtas και Maslaris 2006). Σε περιπτώσεις όπου υψηλή συγκέντρωση Na στο 
έδαφος ή στο φυτό µπορεί να καταστεί δυσµενής για την ανάπτυξη, ο µηχανισµός της 
ΕΠ του K σε βάρος του Na θεωρείται ότι συµβάλλει θετικά στην αύξηση και ανάπτυξη 
του φυτού (Volkmar κ.α. 1998, Maathuis και Amtmann 1999, Wang κ.α. 2002). Στην 
παρούσα εργασία, η υψηλή ΕΠ είχε δυσµενή επίπτωση στο βάρος ριζών στην περιοχή 
του Πυργετού όπου οι αποδόσεις και οι τιµές της ΕΠ ήταν υψηλότερες. ∆ηλαδή, 
γενότυποι που απέκλειαν προτιµησιακά το Na υπέρ του Κ είχαν µικρότερες αποδόσεις 
(Σχήµα 1Α). Αντίθετα, στην Αµφιθέα, που οι τιµές ΕΠ ήταν χαµηλότερες ευνοούνταν 
γενότυποι που απέκλειαν το Na υπέρ του Κ και εµφάνισαν υψηλότερο 
στρεµµατοζάχαρο (Σχήµα 1Β). 
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Στην Αµφιθέα, γενότυποι µε υψηλές τιµές ΕΠ είχαν υψηλότερο ζαχαρικό τίτλο 
(σακχαρόζη % νωπού βάρους), προφανώς λόγω του µικρότερου ποσοστού υγρασίας 
στη ρίζα τους (Σχήµα 2Α). Το Na µπορεί να υποκαταστήσει το Κ στον οσµωτικό του 
ρόλο και µάλιστα θεωρείται καλύτερο οσµωτικό από το Κ (Subbarao κ.α. 2000, 2003). 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη ενυδάτωση των ριζών, τη διάχυση της 
σακχαρόζης στη ρίζα και εποµένως την πτώση του ζαχαρικού τίτλου. Πέρα από τον 
βιοχηµικό και τον φυσιολογικό ρόλο που έχουν τα δύο αυτά στοιχεία, η συσσώρευση 
τους στη ρίζα του ζαχαροτεύτλου επηρεάζει δυσµενώς την παραγωγή κρυσταλλικής 
ζάχαρης αφού αποτελούν µελασσογόνες ουσίες (Harvey και Dutton 1993). Ιδιαίτερα 
στα ξηροθερµικά περιβάλλοντα, όπως τα µεσογειακά, το Na είναι η κύρια 
µελασσογόνος ουσία (Honarvar και Alimoradi 2003). 
Στην περιοχή της Αµφιθέας που ήταν λιγότερο παραγωγική και µε την πιο έντονη 
καταπόνηση για το ζαχαρότευτλο, η ΕΠ συσχετίζονταν µε την Ν-ουχο θρέψη και 
εποµένως µε την απόδοση. Το α-αµίνο Ν στη ρίζα εκτός από µελασσογόνο ουσία 
(Harvey και Dutton 1993) αποτελεί δείκτη της Ν-ουχου θρέψης του ζαχαροτεύτλου 
αφού οι τιµές του συσχετίζονται µε την πρόσληψη του εδαφικού Ν (Pocock κ.α. 1990). 
Έτσι, γενότυποι που είχαν µικρότερη ΕΠ είχαν χαµηλότερα επίπεδα Ν-ουχου θρέψης. 
Αυτό µπορεί να αποδοθεί στον ανταγωνισµό που ασκεί το Na κατά την πρόσληψη και 
µεταφορά του NO3-N µέσα στο φυτό όπως έχει αποδειχτεί σε συνθήκες υψηλής 
αλατότητας (Rubiningg κ.α. 2003, 2005). 
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Summary 
The aim of this work was to study cultivar differentiation as regards the root productive 
traits and to explore any relationship between them and the selective absorption (SA) of 
Na/K by roots. Sixteen sugar beet cultivars were established in a Randomised Complete 
Block design experiment with 6 replications in two sites of central Greece differing in 
their pedoclimatic characteristics, during the growing season of 2004. Amfithea, with 
Mediterranean climate, high clay percentage (> 65%) and high concentrations of 
exchangable Na και Κ, had lower yields (root weight and sugar yield) compared to 
Pyrgetos. The latter site, located at Delta of Pineios River, has light texture soils (clay < 
20%), lower Na and K concentrations, higher precipitation and milder temperatures. 
Root water content was higher in Pyrgetos and thus sucrose content in roots was lower. 
Higher Na concentration in roots was found in Amfithea compared to Pyrgetos but the 
adverse was evident for SA. Cultivars having a higher SA had higher sugar yield in 
Amfithea and lower root weight in Pyrgetos. SA was related with root qualitative traits 
only in Amfithea. Cultivars with higher selective absorption of K against Na had higher 
sucrose content due to lower root water content and higher α-amino N concentration in 
roots, an indication of better N nutrition. 
  



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 237 

 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΛΟΕΙ∆ΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ 
ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΕΠΤΟΡΙΑΣΗ. 

 
G. M. Lisova1, N. O. Kozub1, I. O. Sozinov1, O. O. Sozinov1, I. N. Ξυνιάς2, Ε. 

Γουλή-Βαβδινούδη3, Ι. Α. Ζαµάνη3 και ∆. Γ. Ρουπακιάς3 
 

1 Institute of Plant Protection, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Kiev, Ukraine 
2Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καλαµάτας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, 

 Αντικάλαµος, 24 100 Καλαµάτα 
3Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

 
 
Περίληψη 
Αντικείµενο της µελέτης αυτής ήταν η εκτίµηση της ανθεκτικότητας έξι Ελληνικών 
ποικιλιών, µιας Ρωσικής, και 13 διαπλοειδών σειρών µαλακού σιταριού (Triticum 
aestivum L. (em) Thell) στη σεπτορίαση (Septoria tritici ). Το παραπάνω γενετικό υλικό 
αξιολογήθηκε για τρία χρόνια σε συνθήκες αγρού στην περιοχή του Κιέβου της 
Ουκρανίας, για να εκτιµηθεί η ανθεκτικότητά του κατά τη διάρκεια των διαφόρων 
σταδίων ανάπτυξης των φυτών. Όλες οι ποικιλίες εµφάνισαν ενδιάµεση ανθεκτικότητα 
στη σεπτορίαση. ∆υο από τις διαπλοειδείς σειρές (οι διαπλοειδείς σειρές 16 και 17) που 
φέρουν τη µετατόπιση 1BL/1RS βρέθηκαν να είναι ανθεκτικές στους τοπικούς 
πληθυσµούς της σεπτορίασης. Οι ποικιλίες αυτές θα µπορούσαν να φανούν ιδιαίτερα 
χρήσιµες ως γονείς στη δηµιουργία ανθεκτικών ποικιλιών. Συµπερασµατικά, το 
γενετικό υλικό που µελετήθηκε βρέθηκε να εµφανίζει διάφορο βαθµό ανθεκτικότητας 
στους τοπικούς πληθυσµούς της σεπτορίασης. 
 
Εισαγωγή 
Τα παθογόνα είναι βιοτικοί παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές 
απώλειες στην απόδοση του µαλακού σιταριού (Nicks κ. ά. 1993). Από αυτά, τα πιο 
επιβλαβή είναι αυτά που οφείλονται σε µύκητες µε τυπικό παράδειγµα µεταξύ αυτών τη 
σεπτορίαση των φύλλων (Roelfs κ. ά. 1992). Για τον έλεγχο της ασθένειας αυτής, η πιο 
αποτελεσµατική και φιλική προς το περιβάλλον µέθοδος είναι η δηµιουργία ανθεκτικών 
ποικιλιών (Nicks κ. ά. 1993). Οι συνεχείς µεταλλάξεις των φυλών του παθογόνου 
απαιτεί τη συνεχή αναζήτηση και χρησιµοποίηση ποικίλου ανθεκτικού γενετικού 
υλικού στα βελτιωτικά προγράµµατα. Για το σκοπό αυτό έχουν γίνει πολλές µελέτες 
της εκτίµησης της ανθεκτικότητας των διαφόρων συλλογών µαλακού σιταριού, αλλά 
και αγρίων συγγενών ειδών, στις διάφορες τοπικές φυλές των παθογόνων (Yu κ. ά. 
2001, Brown κ. ά. 2001, Chartrain κ. ά. 2004, Snyman κ. ά. 2004). 
Η παραγωγή διαπλοειδών σειρών µέσω της καλλιέργειας ανθήρων είναι µια 
αποτελεσµατική βιοτεχνολογική µέθοδος δηµιουργίας καθαρών σειρών. Με τον τρόπο 
αυτό, αποκτώνται 100% οµοζύγωτα φυτά σε µια καλλιεργητική περίοδο, 
συντοµεύοντας τον συνολικό χρόνο δηµιουργίας µιας ποικιλίας κατά τουλάχιστο 3 
χρόνια (Picard κ. ά. 1990).  
Αντικείµενο της παρούσης εργασίας ήταν η εκτίµηση, κατά τη διάρκεια των νεαρών 
σταδίων των φυτών και σε συνθήκες εργαστηρίου, της ανθεκτικότητας έξι Ελληνικών 
ποικιλιών, µιας Ρωσικής, και 13 διαπλοειδών σειρών µαλακού σιταριού, στη 
σεπτορίαση των φύλλων (Septoria tritici ).   
 
Υλικά και Μέθοδοι 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 238 

 

Χρησιµοποιήθηκαν έξι Ελληνικές ποικιλίες µαλακού σιταριού (Αχελώος, Βεργίνα, 
Πηνειός, Χίος, Μύκονος, Σ. Σέρρος Ε) µια Ρωσική (Kavkaz) και 13 διαπλοειδείς σειρές 
(∆ΑΣ). Οι διαπλοειδείς σειρές δηµιουργήθηκαν µε καλλιέργεια ανθήρων φυτών που 
προήλθαν από διασταυρώσεις µεταξύ των 7 ποικιλιών µαλακού σιταριού (Ζαµανη κ. ά 
1998, Xynias κ. ά. 2006).  
Το αρχικό φυτικό υλικό πολλαπλασιάστηκε στο εργαστήριο και για τα πειράµατα 
αγρού χρησιµοποιήθηκαν σπόροι που παρήχθησαν από τα φυτά που καλλιεργήθηκαν 
κάτω από συνθήκες εργαστηρίου. Το γενετικό υλικό αξιολογήθηκε υπό συνθήκες 
αγρού, για να µελετηθεί η ανθεκτικότητά του κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων 
ανάπτυξης των φυτών (Roelfs κ. ά. 1992). Η ανθεκτικότητα στη σεπτορίαση των 
φύλλων εκτιµήθηκε χρησιµοποιώντας την κλίµακα των Saari και Prescott (Stubbs κ. ά 
1986), τροποποιηµένη για το συγκεκριµένο παθογόνο ως ακολούθως: η τιµή 8 
υποδεικνύει υψηλή ανθεκτικότητα, οι τιµές 7 και 6 ανθεκτικότητα, οι τιµές 5 και 4 
µέτρια ανθεκτικότητα, και οι τιµές 3 και 2 ευπάθεια. 
 
Αποτελέσµατα  και  Συζήτηση 
Οι ∆ΑΣ 16 και  17 βρέθηκε να είναι οι πιο ανθεκτικές στη σεπτορίαση των φύλλων 
(Πίν. 1). Οι σειρές αυτές προέρχονται από τη διασταύρωση Πηνειός × KVZ και 
εµφάνισαν τους υψηλότερους δείκτες ανθεκτικότητας στους τοπικούς πληθυσµούς της 
σεπτορίασης των φύλλων. Οι γονικές ποικιλίες Πηνειός και KVZ εµφάνισαν µέτρια 
ανθεκτικότητα στη φυσική µόλυνση. Έτσι, προβάλλει πιθανό ότι οι ∆ΑΣ 16 και 17 
κληρονόµησαν τα γονίδια ανθεκτικότητας και από τους δυο γονείς, εµφανίζοντας 
ετέρωση στο συγκεκριµένο γνώρισµα. Να σηµειωθεί ότι τόσο οι ∆ΑΣ 16 και 17 
(άριστη ανθεκτικότητα το 2002, Πίνακας 1) όσο και η ποικιλία KVZ φέρουν στο 
γονιδίωµά τους τη µετατόπιση σιταριού-βρίζας 1BL.1RS (Kozub κ. ά. 2006), η οποία 
φέρει γονίδια ανθεκτικότητας στα διάφορα παθογόνα του σιταριού (McIntosh κ. ά. 
1998). 
Οι ∆ΑΣ 18 και ∆ΑΣ 126 ενώ ήταν ανθεκτικές σε δυο από τις χρονιές, εµφάνισαν µέτρια 
ευπάθεια κατά την τρίτη (2003, Πίνακας 1). Η ∆ΑΣ 19 δοκιµάσθηκε µόνο µια χρονιά 
κατά την οποία εµφάνισε ανθεκτικότητα. Οι ∆ΑΣ 127 και 128 εµφάνισαν ευπάθεια ενώ 
οι υπόλοιπες ∆ΑΣ και οι ποικιλίες µαλακού σιταριού, εµφάνισαν µέτρια ευπάθεια στη 
σεπτορίαση των φυλών.   
Συµπερασµατικά, οι Ελληνικές ποικιλίες και ∆ΑΣ µαλακού σιταριού που µελετήθηκαν 
παρουσίασαν διαφορετική ανθεκτικότητα στους τοπικούς πληθυσµούς (της περιοχής 
του Κιέβου) της σεπτορίασης των φύλλων. Έτσι, µεταξύ των ποικιλιών και σειρών που 
µελετήθηκαν, οι ∆ΑΣ 16 και 17, οι οποίες φέρουν στο γονιδίωµά τους τη µετατόπιση 
σιταριού-βρίζας 1BL.1RS, βρέθηκαν να είναι ανθεκτικές στους τοπικούς πληθυσµούς 
σεπτορίασης των φύλλων, καθ’ όλη τη διάρκεια της βλαστικής τους περιόδου. Οι 
σειρές αυτές θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στη βελτίωση του σιταριού ως δότες 
γονιδίων ανθεκτικότητας σε διάφορους παθογόνους οργανισµούς. Ενδιαφέρον επίσης 
παρουσιάζουν και οι ∆ΑΣ 18 και 126, που θα πρέπει να µελετηθούν περαιτέρω. Σχεδόν 
όλες οι Ελληνικές ποικιλίες µαλακού σιταριού ήταν µετρίως ευπαθείς στους τοπικούς 
πληθυσµούς σεπτορίασης των φύλλων.  
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Πίνακας 1. Εκτίµηση της ανθεκτικότητας των Ελληνικών ποικιλιών και διαπλοειδών 
σειρών (∆ΑΣ) µαλακού σιταριού στη σεπτορίαση κάτω από συνθήκες αγρού κατά τα 
έτη του πειραµατισµού.  
 
∆ιαπλοειδής σειρά  ∆είκτες ανθεκτικότητας στη σεπτορίαση 
ή ποικιλία 2002 2003 2004 
∆ΑΣ. 16 7 6 7 
∆ΑΣ 17 8* 6-7 7 
∆ΑΣ  18 7 4 7 
∆ΑΣ  19 7 -** - 
∆ΑΣ  20 3-4 4-3 5 
∆ΑΣ  59 5-4 4 6 
∆ΑΣ  106 4-3 4 5 
∆ΑΣ  107 5-4 5 5 
∆ΑΣ  120 4 5-4 5 
∆ΑΣ  126 8-7 4 7 
∆ΑΣ  127 3-2 3 3 
∆ΑΣ  128 3 - 4 
∆ΑΣ  151 4 4-3 5 
Αχελώος 5-4 4 5 
Χίος 5 5 5-6 
KVZ 4 5 5 
Μύκονος 4-3 4 5 
Πηνειός 4 4 5 
Σ. Σέρρος 4 3 4 
Βεργίνα 4 4-5 5 
* οι υψηλότερες τιµές ανθεκτικότητας σηµειώνονται µε έντονη γραφή 
** φυτά που απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια του πειραµατισµού. 
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This study was undertaken to evaluate the tolerance of six Hellenic commercial 
cultivars, one Russian, and 13 doubled haploid bread wheat lines to septoria leaf blotch 
(Septoria tritici ). The aforementioned germplasm was evaluated for three years in the 
field conditions of Kiev area (Ukraine) to determine the resistance of the plants at 
various stages of development. All commercial cultivars exhibited intermediate 
resistance to septoria leaf blotch. Two of the doubled –haploid lines were found to be 
resistant to all local populations of septoria leaf blotch. It is worth to be noticed that the 
above mentioned two lines carry the 1BL/1RS translocation, which possess genes for 
resistance to wheat pathogens and they could be used as parental material to develop 
resistant germplasm to pathogens. In conclusion the genetic material studied was found 
to exhibit various degree of resistance to the local (Kiev area) populations of septoria 
leaf blotch. 
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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση ακραίας υδατικής καταπόνησης σε 
ποικιλίες σίτου. Οι ποικιλίες σκληρού σίτου οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν ήσαν: Άθως, 
Καλλιθέα, Παπαδάκης, Πόντος, Σίφνος, Pietrafitta και η ποικιλία µαλακού σίτου 
Ορφέας. Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε σε φυτοδοχεία εντός θερµοκηπίου και 
µετρήθηκε η φωτοσύνθεση, η πυκνότητα στοµατίων, o λόγος βάρος υπέργειου µέρους 
προς βάρος ρίζας φυτού και διάφορα αγροκοµικά χαρακτηριστικά. Από τη στατιστική 
ανάλυση των δεδοµένων βρέθηκε ότι, η φωτοσυνθετική ικανότητα µειώνεται 
σηµαντικά κατά την υδατική καταπόνηση, ενώ δεν επηρεάζεται η πυκνότητα των 
στοµατίων. Σε ότι αφορά στο λόγο, βάρος υπέργειου µέρους προς βάρος ρίζας φυτού, οι 
ποικιλίες Ορφέας και Άθως διαφέρουν σηµαντικά από τις υπόλοιπες πέντε ποικιλίες. 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι στην ποικιλία Ορφέας εκφράζεται πιθανά η µετατόπιση-
αναστροφή 1BL/1RS, ενώ η ποικιλία Άθως χρειάζεται περισσότερη µελέτη. Σε κάθε 
περίπτωση, οι ποικιλίες που παρουσίασαν υπεροχή, θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν 
σε βελτιωτικά προγράµµατα. 
 
Eισαγωγή 
Η µείωση και η υποβάθµιση των υδάτινων αποθεµάτων, σε παγκόσµια κλίµακα, 
οδηγούν τους ερευνητές στην αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση του υφιστάµενου 
φυτικού υλικού, ως προς την ανθεκτικότητά του σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης. Η 
υδατική καταπόνηση προκαλεί στις καλλιέργειες σηµαντικές διαταραχές σε 
µορφολογικό, φυσιολογικό και µοριακό επίπεδο (Pessarakli, 1997). Η έλλειψη σε νερό 
περιορίζει σηµαντικά τη φιλική επιφάνεια, µεταβάλλει το λόγο υπέργειου/ριζικού 
τµήµατος ευνοώντας την ανάπτυξη των ριζών (Καραµπουρνιώτης, 2003), περιορίζει 
σηµαντικά τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης (Farquhar κ.α., 1982) και επηρεάζει 
σηµαντικά την απόδοση και τα συστατικά της (Ahmed κ.α., 2003).  
Ένας από τους βασικούς λοιπόν σκοπούς των βελτιωτών είναι και η δηµιουργία 
ανθεκτικών ποικιλιών στην υδατική καταπόνηση. Χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των 
βελτιωτών είναι και η χρωµοσωµική µετατόπιση-αναστροφή 1BL/1RS, η οποία είναι 
ευρέως διαδεδοµένη σε βελτιωτικά προγράµµατα σιταριού παγκοσµίως. H παρουσία 
του 1RS, που πέρασε από τη σίκαλη στο γονιδίωµα του µαλακού σιταριού, έχει δώσει 
ανθεκτικότητα σε βιοτικούς παράγοντες (Graybosch, 2001) και έχει βελτιώσει 
σηµαντικά τα αγροκοµικά χαρακτηριστικά και ειδικότερα την απόδοση σε συνθήκες 
µειωµένης άρδευσης (Villareal κ.α., 1995). Είναι γνωστές οι δυσκολίες µεταφοράς του 
1RS στο γονιδίωµά του σκληρού σιταριού (Friebe κ.α., 1987), ενώ σε πειράµατα 
ισογονιδιακών σειρών, η παρουσία του 1RS, δεν έδωσε θετικά αποτελέσµατα (Zarco-
Hernandez κ.α., 2000), 
Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της υδατικής καταπόνησης σε 
ποικιλίες σιταριού και η επιβεβαίωση ή µη της έκφρασης της µετατόπισης–αναστροφής 
1BL/1RS στην ποικιλία Ορφέας. 
 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 242 

 

 
Υλικά και Μέθοδοι 
 To πείραµα πραγµατοποιήθηκε την καλλιεργητική περίοδο 2005-2006, σε θερµοκήπιο 
του Γ.Π.Α., στην περιοχή του Βοτανικού. Χρησιµοποιήθηκαν οι εξής ποικιλίες 
σκληρού σιταριού: Άθως, Καλλιθέα, Παπαδάκης, Πόντος, Pietrafitta, Σίφνος και η 
ποικιλία µαλακού σιταριού Ορφέας. Όλες οι παραπάνω ποικιλίες εκτός της ποκιλίας 
Pietrafitta προέρχονται από το Ινστιτούτο Σιτηρών, του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής 
Έρευνας. 
Οι σπόροι προβλαστήθηκαν σε τρυβλία, µεταφυτεύτηκαν σε γλαστράκια από 
πεπιεσµένη τύρφη (Jiffy-pots) και στη συνέχεια έγινε η τελική τους τοποθέτηση σε 
γλάστρες διαµετρήµατος δέκα εκατοστών, οι οποίες περιείχαν µείγµα ίσης ποσότητας 
κοµπόστας και τύρφης, συνολικού βάρους χιλίων γραµµαρίων. 
Το πείραµα σχεδιάστηκε και αναλύθηκε ως διπαραγοντικό κατά το σχέδιο των 
τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η υδατική καταπόνηση 
και είχε δύο επίπεδα, µάρτυρας και ακραία υδατική καταπόνηση, η οποία ήταν το 50% 
της απαιτούµενης δόσης. Το πείραµα µε δέκα επαναλήψεις είχε συνολικά 140 
πειραµατικές µονάδες. 
Τα δεδοµένα που εξετάστηκαν αφορούσαν, στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης των 
φυτών, στη φωτοσύνθεση, τη θερµοκρασία και την πυκνότητα στοµατίων στο κορυφαίο 
φύλλο, την ηµεροµηνία άνθησης και ξεσταχυάσµατος, το ύψος των φυτών, τον αριθµό 
αδελφιών, το βάρος της υπέργειας και της υπόγειας βιοµάζας. Η στατιστική ανάλυση 
έγινε µε το πρόγραµµα JMP 7 (SAS Institute Inc. 2007). 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της φωτοσυνθετικής ικανότητας 
βρεθήκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές τόσο µεταξύ των επεµβάσεων όσο και 
µεταξύ των ποικιλιών. ∆εν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση. Η 
φωτοσύνθεση µειώνεται σηµαντικά κατά την υδατική καταπόνηση (έως 35%). Η 
ποικιλία Καλλιθέα παρουσίασε την υψηλότερη φωτοσύνθεση (Ιστόγραµµα 1) και 
διέφερε σηµαντικά από όλες τις υπόλοιπες ποικιλίες. Οι ποικιλίες Παπαδάκης και 
Pietrafitta παρουσίασαν την µικρότερη φωτοσύνθεση. Οι ποικιλίες Σίφνος και Ορφέας 
παρουσίασαν τη µικρότερη µείωση της φωτοσύνθεσης (κατά 25%) ενώ την µεγαλύτερη 
οι ποικιλίες Άθως και Παπαδάκης (κατά 50%).  
Η ανάλυση των δεδοµένων της πυκνότητας των στοµατίων δεν έδωσε στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές. ∆ιαφοροποιήσεις παρουσιάστηκαν στη θερµοκρασία των 
φύλλων. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές τόσο ανάµεσα στις ποικιλίες 
όσο και κατά την υδατική καταπόνηση, καθώς και σηµαντική αλληλεπίδραση. Με 
εξαίρεση την ποικιλία Ορφέας, η οποία δεν παρουσίασε σηµαντικές διαφορές κατά την 
υδατική καταπόνηση, όλες οι υπόλοιπες ποικιλίες εµφάνισαν σηµαντικά αυξηµένη 
θερµοκρασία φύλλου κατά 1,8 °C (Ιστόγραµµα 2). 
Σε ότι αφορά στο λόγο βάρος υπέργειου µέρους του φυτού προς βάρος ρίζας, υπήρχαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των επεµβάσεων, µεταξύ των ποικιλιών αλλά 
και σηµαντική αλληλεπίδραση. Οι ποικιλίες Καλλιθέα και Pietrafitta παρουσίασαν 
σηµαντική αύξηση της αναλογίας βάρος υπέργειου µέρους προς βάρος ρίζας κατά την 
υδατική καταπόνηση, σε αντίθεση µε τις ποικιλίες Ορφέας και Άθως όπου ο λόγος 
µειώθηκε σηµαντικά. Στις υπόλοιπες ποικιλίες Παπαδάκης, Πόντος και Σίφνος η 
αναλογία υπέργειου/ρίζας παρέµεινε αµετάβλητη (Ιστόγραµµα 3).  
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Ιστόγραµµα 1. Η επίδραση της υδατικής καταπόνησης στη φωτοσύνθεση 
 

 
 
Ιστόγραµµα 2. Η επίδραση της υδατικής καταπόνησης στη θερµοκρασία φύλλου  
 

 
 
Ιστόγραµµα 3. Η επίδραση της υδατικής καταπόνησης στο λόγο υπέργειου/ριζικού 
τµήµατος 
 
Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων βρέθηκε ότι κατά την υδατική 
καταπόνηση, η φωτοσυνθετική ικανότητα µειώνεται σηµαντικά σε όλες τις ποικιλίες, 
ενώ η θερµοκρασία των φύλλων, των καταπονηµένων φυτών, αυξάνεται σε όλες τις 
ποικιλίες εκτός από την ποικιλία Ορφέας. Τέλος, δεν φαίνεται να επηρεάζεται 
σηµαντικά η πυκνότητα των στοµατίων.  
Όσο αφορά το λόγο υπέργειου/ριζικού τµήµατος παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις ως 
προς τις ποικιλίες. Για τις ποικιλίες Καλλιθέα και Pietrafitta ο λόγος αυξήθηκε, για τις 
ποικιλίες Ορφέας και Άθως µειώθηκε, ενώ στις υπόλοιπες δεν παρατηρήθηκαν 
σηµαντικές µεταβολές. Υπάρχει διαφορετική αντίδραση ευαισθησίας στην υδατική 
καταπόνηση µεταξύ ρίζας και βλαστού, µε την ανάπτυξη της ρίζας να είναι λιγότερο 
ευαίσθητη, µε αποτέλεσµα τη µείωση του λόγου βλαστού/ρίζας. 
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι στην ποικιλία Ορφέας πιθανά εκφράζεται η µετατόπιση-
αναστροφή 1BL/1RS, ενώ η ποικιλία Άθως θα πρέπει να µελετηθεί περισσότερο. Σε 
κάθε περίπτωση, οι ποικιλίες που παρουσίασαν υπεροχή, θα µπορούσαν να 
συµπεριληφθούν σε βελτιωτικά προγράµµατα.  
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11855 Athens, Greece 
 
Summary 
The aim of the present work was to study the impact of extreme water stress on the 
following seven durum wheat cultivars: Athos, Kallithea, Papadakis, Pontos, Pietrafitta, 
Sifnos and the bread wheat cultivar Orpheas. The experiment was conducted in pots in a 
greenhouse and the following characteristics were measured: photosynthesis, stomata 
density, shoot/root biomass ratio and various other agronomic characteristics. Data 
analysis showed that photosynthetic ability is drastically reduced under water stress, 
while stomata density is not affected. Concerning shoot/root biomass ratio, the cultivars 
Orpheas and Athos differ significantly from the other five cultivars. It may be 
concluded that Orpheas expresses some water stress resistance due probably to the 
translocation-inversion 1BL/1RS, while durum wheat cultivar Athos needs further 
investigation. Nevertheless, both superior cultivars may be used in breeding programs. 
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Περίληψη 
Το Cd είναι ένα από τα βαρέα µέταλλα που απελευθερώνεται στο περιβάλλον από τις 
βιοµηχανίες και από τα φωσφορικά λιπάσµατα. Η επίδραση του Cd σε διαφορετικές 
ποικιλίες καπνού (Nicotiana tabacum) δεν έχει µελετηθεί επαρκώς και ειδικά σε 
ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα άλλα και σε άλλες χώρες. Στην παρούσα 
εργασία χρησιµοποιήθηκαν 17 ποικιλίες καπνού µε διαφορετική µε προέλευση και 
µελετήθηκε οι επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων Cd. To πείραµα 
πραγµατοποιήθηκε σε φυτοδοχεία µε έδαφος µέσης σύστασης (αµµοπηλώδες). Οι 
επεµβάσεις µε Cd επηρέασαν όλα τα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν. Επιπρόσθετα, 
και οι ποικιλίες επηρέασαν όλα τα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν. Αντίθετα, η 
αλληλεπίδραση µεταξύ των ποικιλιών και των επιπέδων του Cd επηρέασε µόνο τη 
συγκέντρωση του Cd και την πρόσληψη του, δείχνοντας ότι η επίδραση του Cd στη 
συγκέντρωση και στην πρόσληψη του διαφοροποιούνταν µεταξύ των ποικιλιών. 
Μερικές ποικιλίες έδειξαν µεγαλύτερη ανάσχεση της αύξησης τους δείχνοντας έτσι ότι 
ήταν πιο ευαίσθητες σε σχέση µε άλλες στα επίπεδα Cd του εδάφους. Εποµένως είναι 
δυνατό να καλλιεργηθούν ποικιλίες καπνού που να προσλαµβάνουν λιγότερο Cd και 
επίσης ποικιλίες που προσλαµβάνουν περισσότερο Cd να χρησιµοποιηθούν για την 
αποµάκρυνση υψηλών ποσοτήτων Cd από επιβαρυµένα εδάφη µε σκοπό τη βελτίωση 
τους.  
 
Εισαγωγή 
Ο καπνός ανήκει στο γένος Nicotiana της οικογένειας Solanaceae. Ο καπνός 
χαρακτηρίζεται ως συσσωρευτής βαρέων µετάλλων και κυρίως του Cd (Clarke and 
Brennan, 1989; Prasad 1995; Sanita di Toppi and Gabbrielli, 1999). Το Cd είναι 
µέταλλο και µε βάση την πυκνότητα του (8,642 g/mL), κατατάσσεται στα βαρέα 
µέταλλα (Davis, 1984). ∆εν συµµετέχει σε καµία λειτουργία των ζωντανών οργανισµών 
και είναι ιδιαίτερα τοξικό, όταν µέσω της τροφικής αλυσίδας µεταφέρεται στον 
άνθρωπο. Η σηµαντικότερη χηµική µορφή του Cd στο εδαφικό διάλυµα είναι το Cd2+ 

(Duxbury, 1985). Το Cd δρα τοξικά στα φυτά και προκαλεί αναστολή στη 
φωτοσύνθεση, επηρεάζει τη σύνθεση της χλωροφύλλης και την ανάπτυξη των 
χλωροπλαστών, επηρεάζει την αύξηση και ανάπτυξη ολόκληρου του φυτού, µειώνει 
την απορρόφηση των νιτρικών και άλλων θρεπτικών στοιχείων, επηρεάζει τη δράση 
διαφόρων ενζύµων, προκαλεί οξειδωτική καταπόνηση και επηρεάζει το µεταβολισµό 
των αυξινών (Clarke and Brennan, 1989; Dong et al., 2007; Foy et al., 1978; Zhang, 
1997; Prasad, 1995). 
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων Cd σε 17 
ποικιλίες καπνού στην αύξηση και ανάπτυξη των διαφορετικών ποικιλιών καπνού, στην 
πρόσληψη του Cd και στην αλληλεπίδραση του Cd µε τον Zn.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 246 

 

Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε στο Καπνολογικό Ινστιτούτο ∆ράµας σε φυτοδοχεία 
στο θερµοκήπιο και επαναλήφθηκε τρεις φορές. Χρησιµοποιήθηκε σπόρος από 17 
ποικιλίες µε διαφορετική προέλευση. Οι σπόροι συλλέχθηκαν από το Καπνολογικό 
Ινστιτούτο ∆ράµας τον Οκτώβριο του 2005, όπου και προηγουµένως είχαν παραχθεί 
και πιστοποιηθεί. Φυτά µε 4-5 φύλλα και ύψος περίπου 13 cm µεταφυτεύτηκαν σε 
γλάστρες και αναπτυχθήκαν για 40-50 ηµέρες. Μετά τη µεταφύτευση τα φυτά δέχθηκαν 
τέσσερεις επεµβάσεις µε Cd (0, 100, 200 και 300 ppm) και χρησιµοποιήθηκαν τρεις 
επαναλήψεις.  
Οι συγκεντρώσεις του Cd (0, 100, 200, και 300 mg/lt) αναλογούν σε επεµβάσεις των 
0,30, 1,15, 1,41, και 2,5 mg/kg εδάφους, αντίστοιχα. Τα φυτά αναπτύχθηκαν σε 
θερµοκήπιο και αρδεύονταν καθηµερινά µε 200 ml νερό για κάθε γλάστρα. Η πρώτη 
επέµβαση µε Cd πραγµατοποιούνταν 8-10 ηµέρες µετά τη µεταφύτευση. Οι υπόλοιπες 
πέντε επεµβάσεις µε Cd πραγµατοποιήθηκαν ανά επτά ηµέρες. Συνολικά τα φυτά 
δέχθηκαν έξι ισόποσες επεµβάσεις µε Cd. Η διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών από τη 
µεταφύτευση µέχρι τη συλλογή των φυτών ήταν 40-50 µέρες. 
Ένα γραµµάριο φυτικού υλικού αποτεφρώθηκε για 12 ώρες στους 500oC. Στη συνέχεια 
έγινε παραλαβή της τέφρας µε HCl 1Μ. Το Cd και ο Zn µετρήθηκε µε 
φασµατοφωτόµετρο ατοµικής απορρόφησης. Για τη στατιστική επεξεργασία των 
αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 15,0. Για τις συγκρίσεις 
των µέσων όρων χρησιµοποιήθηκε η ελάχιστη σηµαντική διαφορά (Ε.Σ.∆.), σε επίπεδο 
σηµαντικότητας 0,05. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Οι επεµβάσεις του Cd επηρέασαν όλα τα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν. 
Επιπρόσθετα, και οι ποικιλίες επηρέασαν όλα τα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν. 
Αντίθετα, η αλληλεπίδραση µεταξύ ποικιλιών και επιπέδων Cd επηρέασε µόνο τη 
συγκέντρωση του Cd και τη πρόσληψη του (Πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1. Ανάλυση παραλλακτικότητας για τα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν στα 
τέσσερα επίπεδα Cd.  
 ΒΕ Ξηρά ουσία Συγκ Cd. Προσλ. Cd Συγκ. Zn Προσλ. Zn 

Επιπ. Cd 3 15,37*** 12613,8*** 0,655*** 551,4*** 0,13*** 

Ποικ. (C) 16 12,96*** 858,5*** 0,11*** 240,46*** 0,052*** 

Cd x C 48 0,44 21,9* 0,0034** 26,03 0,02 

Σφαλµα  0,42 17,62 0,02 23,86 0,02 

CV %  7,5 11 8 9 12 

*, ** , ***  σηµαντικό σε επίπεδο 0,05, 0,01, 0,001, αντίστοιχα. 
 
Το ξηρό βάρος επηρεάστηκε από τις διαφορετικές ποικιλίες και από τα επίπεδα Cd, 
αφού η συσσώρευση ξηράς ουσίας ήταν 7,84 g ανά φυτό στην ποικιλία Burley 21E και 
έφτασε τα 10,54 g ανά φυτό στην ποικιλία Αργυρούδης 14Α (Πίνακας 2). Οι ποικιλίες 
Κατερίνη 53, Αργυρούδης 14Α, Νιγρίτα 34 και Σαµψούς 79 επηρεάστηκαν λιγότερο µε 
την αύξηση της συγκέντρωσης του Cd, αφού και η ποσοστιαία (%) διαφορά στη 
συσσώρευση ξηράς ουσίας µεταξύ του µάρτυρα και της τέταρτης επέµβασης (300 
mg/lt) ήταν 5, 9, 10, και 11 % αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε 
άλλους ερευνητές (Clarke and Brennan, 1989). Γενοτυπικές διαφορές στην αντίδραση 
στις υψηλές συγκεντρώσεις Cd αναφέρθηκαν επίσης και σε άλλα είδη όπως στο σιτάρι 
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και στο Brassica juncea (Lui et al., 2007; Maruthi-Sridhar et al., 2005). Στην παρούσα 
εργασία, η τοξικότητα του Cd φάνηκε να επηρεάζει την ανάπτυξη του καπνού, αλλά 
παράλληλα υπάρχουν αναφορές ότι το Cd δεν επηρεάζει σηµαντικά την ανάπτυξη του 
καπνού, επειδή σε µερικές περιπτώσεις η επίδραση του Cd  επηρεάζεται από τον τύπο 
του εδάφους, από το pH του εδάφους, από την οργανική ουσία, από την παρουσία 
άλλων µετάλλων και άλλων θρεπτικών στοιχείων, από το επίπεδο του νερού, από τις 
καλλιεργητικές φροντίδες και από τον γενότυπο (Kirkham 2006; Lugon-Moulin et al., 
2004). 
 
Πίνακας 2. Επίδραση των επεµβάσεων µε Cd (0, 100, 200 & 300 mg/l) στην ξηρά 
ουσία, συγκέντρωση Cd, πρόσληψη Cd, συγκέντρωση Zn και πρόσληψη Zn.  

Ποικιλία 
Ξηρά ουσία 
(g/φυτό) 

Συγκ. Cd  
(mg/kg dw)  

Πρόσλ.Cd 
(mg/φυτό) 

Συγκ.Zn 
(mg/kg dw)  

Πρόσλ.Zn 
(mg/φυτό) 

Ξάνθη 2Α 8,32 24,61 0,31 39,10 0,41 
Ξάνθη 81 7,31 27,47 0,30 38,02 0,34 
Ελασσόνα 26 7,96 28,44 0,35 40,29 0,41 
Κοντούλα Ζαγκλιβερίου 7,57 28,79 0,26 35,73 0,32 
Αργυρούδης 14Α 9,98 28,96 0,27 40,23 0,38 
Σαµψούς 79 8,47 29,28 0,27 41,02 0,40 
Κατερίνη 53 7,96 29,88 0,24 39,21 0,37 
Τσεµπέλι Αγρινίου 9,10 30,06 0,30 39,69 0,41 
Ζίχνα Παγγαίου 7,99 30,39 0,31 40,88 0,44 
Μυρωδάτα Αγρινίου 8,49 31,82 0,21 40,67 0,33 
Άργους Προσύµνης 9,16 33,99 0,22 42,29 0,30 
Νιγρίτα 34 8,75 34,61 0,30 41,85 0,42 
∆ράµα Ζ7 8,45 36,75 0,26 41,58 0,39 
Virginia Ε9 8,44 40,61 0,33 35,81 0,25 
Νίκη 7,95 40,81 0,29 37,31 0,35 
Burley 21 Ε 7,14 42,17 0,26 38,10 0,42 
Connecticut 8,64 44,10 0,32 39,49 0,32 
ΕΣ∆ 0,92 5,94 0,04 6,91 0,06 

 
Το επίπεδο του Cd και η ποικιλία επηρέασαν την πρόσληψη Cd σε διαφορετικά επίπεδα 
και µερικές ποικιλίες έδειξαν µεγαλύτερη πρόσληψη Cd σε όλα τα επίπεδα. Η 
υψηλότερη συγκέντρωση Cd βρέθηκε στις ποικιλίες Virginia Ε9, Νίκη, Μπέρλει 21Ε 
και Connecticut, η οποία έφτασε τα 63,00 mg Cd kg-1 DW. Αύξηση στην πρόσληψη Cd 
δεν συνοδεύτηκε από µείωση στην ξηρά ουσία στις διάφορες ποικιλίες. Οι ποικιλίες 
Κατερίνη 53, Αργυρούδης 14Α, Ελασσόνα 26 και Νίκη έδειξαν µεγάλη αύξηση στην 
πρόσληψη Cd µεταξύ του µάρτυρα και του υψηλότερου επιπέδου του Cd και 
παράλληλα έδειξαν µικρή µείωση στην ξηρά ουσία στα ίδια επίπεδα Cd. Υπάρχουν 
πολλές οµοιότητες στην πρόσληψη του Cd και του Zn στον µηχανισµό πρόσληψης και 
στην µεταφορά από το ριζικό σύστηµα στο υπέργειο µέρος και κατανοµή τους στο φυτό 
(Kabata-Pendias & Pendias, 1984). Οι µεταφορείς του ψευδαργύρου (ZNT1) µπορούν 
επίσης να µεταφέρουν το Cd στα φυτά (Lassat et al., 2000). Επιπρόσθετα, ο IRT1 
µπορεί να µεταφέρει εκτός του Fe, Cd και Zn (Cohen et al., 1998). Η αλληλεπίδραση 
µεταξύ του Cd και του Zn σε εδάφη που έχουν υψηλή συγκέντρωση Cd είναι αρκετά 
περίπλοκη και υπάρχουν αρκετές αντιφατικές αναφορές (Bingham et al., 1980; 
McLaughkin et al., 1999). Προσθήκη ψευδαργύρου µπορεί να µειώσει την 
συγκέντρωση του Cd στα καλλιεργούµενα είδη (Oliver et al., 1994; Choundhary et al., 
1995).  
Η εργασία αυτή παρουσίασε νέα δεδοµένα σχετικά µε την επίδραση του Cd στην 
αύξηση και ανάπτυξη των διαφόρων ποικιλιών του καπνού την πρόσληψη του Cd και 
του Zn άλλα και µε την αλληλεπίδραση του Cd µε τον Zn σε διαφορετικές ποικιλίες. 
Μερικές ποικιλίες έδειξαν µεγαλύτερη µείωση στην ανάπτυξη τους δείχνοντας έτσι ότι 
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ήταν πιο ευαίσθητες στις αυξηµένες συγκεντρώσεις του Cd. Σηµαντικές διαφορές 
βρέθηκαν επίσης µεταξύ των ποικιλιών, όσον αφορά την συγκέντρωση του Cd και την 
πρόσληψη του. Η αλληλεπίδραση µεταξύ του Cd και των υπολοίπων θρεπτικών 
στοιχείων στην πρόσληψη και κατανοµή τους στα φυτά είναι πολύ σηµαντική και 
ιδιαίτερα στην περίπτωση του Zn.  
Συνοψίζοντας, τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής παρέχουν τη δυνατότητα εξαγωγής 
των παρακάτω δύο συµπερασµάτων: 
Το Cd επηρέασε τη συσσώρευση της ξηράς ουσίας, τη συσσώρευση και πρόσληψη Cd 
και Zn και γενικότερα την ανάπτυξη των φυτών. 
Ο βαθµός της επίδρασης του Cd είναι εξαρτώµενος της ποικιλίας και ότι όσο αυξάνεται 
η συγκέντρωση Cd τόσο µειώνεται η συγκέντρωση του Zn. 
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Summary 
Cadmium (Cd) is a toxic trace metal pollutant for humans, animals, and plants. One of 
the ways for getting in the human body is through the plants which many of them can 
accumulate Cd in high amounts such as tobacco. In the present study the effect of 
different concentrations of Cd was determined in 17 tobacco cultivars in pots. The 
objectives of this study were to investigate: (1) the effects of Cd on the growth and 
development of different tobacco cultivars, (2) the differences among tobacco cultivars 
in Cd concentration and uptake, (3) the interactions between Cd and Zn with respect to 
concentration and uptake. Cd level affected the number of leaves, plant height, dry 
matter accumulation and there were differences among the different cultivars that were 
used. Furthermore, some cultivars showed higher reduction in growth than others 
indicating that they are more sensitive to Cd level in the soil. Moreover, differences 
existed among the cultivars for Cd concentration and uptake. There were also negative 
correlations between Cd concentration and Zn concentration and as Cd accumulation 
increased, Zn accumulation decreased, and showing that the two heavy metals were 
antagonistic.  These results suggest that tobacco cultivars differed greatly in growth 
and development responses to Cd and in concentration and uptake of Cd and Zn. In 
addition it is possible to lower Cd content in tobacco through cultivar selection and 
breeding at sites where Cd concentration in tobacco exceeds the maximum permissible 
concentration.                                                                                                                                                                                                                                                           
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Περίληψη 
H επίδραση της διαθέσιµης εδαφικής υγρασίας µελετήθηκε στο φυτό Origanum onites 
L. Πείραµα εγκαταστάθηκε για τον σκοπό αυτό σε γλάστρες στο θερµοκήπιο Γεωργίας-
Αρωµατικών φυτών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Το πειραµατικό σχέδιο ήταν πλήρες 
τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε τέσσερις (4) επαναλήψεις. Η εδαφική υγρασία κλιµακώθηκε 
σε τέσσερα (4) επίπεδα εκφρασµένα ως ποσοστά της υδατοϊκανότητας του εδαφικού 
µίγµατος (100%, 80%, 60% και 40% αντίστοιχα). Συγκοµίσθηκε το υπέργειο µέρος του 
φυτού στην ανθοφορία, η ξήρανση πραγµατοποιήθηκε σε σκιά σε καλά αεριζόµενο 
χώρο. Προσδιορίστηκε το ξηρό βάρος των φύλλων και των ταξιανθιών. Τα αιθέρια 
έλαια παραλήφθηκαν µε υδροαπόσταξη. ∆ιαφοροποιήθηκαν µεταξύ των επεµβάσεων 
το ξηρό βάρος των φύλλων, µε την µεγαλύτερη τιµή να καταγράφεται στο επίπεδο 
εδαφικής υγρασίας 80% (13,01 g/φυτό) και αντίστοιχα των ταξιανθιών (6,51g). 
Αντίθετα δεν διαφοροποιήθηκε η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο τόσο των φύλλων 
(4,16-4,85ml/100g ξ.β.) όσο και των ταξιανθιών (3,23-3,73 ml/100g ξ.β.). Προκύπτει 
ότι η επίδραση της διαβάθµισης της διαθεσιµότητας νερού επηρεάζει την παραγωγή 
βιοµάζας και όχι την περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο της δρόγης, γεγονός που 
επιτρέπει την λογική εφαρµογή άρδευσης της ρίγανης σε συνθήκες καλλιέργειας 
 
Εισαγωγή 
Η ρίγανη αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα αρωµατικά φυτά της Ελλάδας αφού η 
ποιότητα της δρόγης είναι η καλύτερη του κόσµου. Έχει καταγραφεί απόδοση σε 
αιθέριο έλαιο µέχρι 16,6ml/100g ξ.β. (Kanias, 1998). Η ζήτηση στην παγκόσµια αγορά 
είναι πολύ µεγάλη µετά την ευρεία χρησιµοποίηση της για τις φαρµακευτικές ιδιότητες 
και µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά στην αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής 
(Πάνου-Φιλοθέου, 2002). Εποµένως µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των 
επιµέρους παραγόντων που επηρεάζουν την ποσοτική και ποιοτική παραγωγή δρόγης. 
Οι αυτοφυείς πληθυσµοί ρίγανης παρουσιάζουν ανοµοιογένεια χηµειότυπου, ενώ η 
παραγωγή δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και τη τελευταία 
δεκαετία έχει περάσει στην καλλιέργεια.  
Το γένος Origanum sp. χαρακτηρίζεται από µεγάλη µορφολογική και χηµική 
ποικιλοµορφία, ενώ υπάρχουν πολλά βοτανικά είδη από τα οποία παράγεται η ρίγανη 
(Kokkini, 1997). Στα φρυγανικά οικοσυστήµατα της ΝΑ Μεσογείου (Ελλάδα, Τουρκία 
και Σικελία) συναντάται ένα ενδηµικό είδος ρίγανης, η Origanum onites (Vokou, κ.ά. 
1988) και αποτελεί το κύριο ή και µοναδικό είδος ρίγανης στα νησιά της νότιας και 
νοτιανατολικής νησιωτικής Ελλάδας. Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο της Origanum 
onites σε αυτές τις περιοχές κυµαίνεται από 1,84% στη Κρήτη σε υψόµετρο 850 m 
(ml.100-1 g.d.w.) έως 4,37% στην νήσο Χάλκη. Αναφέρεται ότι διαφορετικά 
οικοσυστήµατα (Ναύπλιο) αλλά και παρόµοια (Χάλκη, Σύµη, Τύλος) παρουσιάζουν 
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ίδιες συγκεντρώσεις αιθέριου ελαίου στην δρόγη και οι ερευνητές το αποδίδουν στο 
έδαφος, µικροκλίµα, υψόµετρο κ.ά. (Vokou κ.ά., 1988). Σαν ενδηµικό είδος ρίγανης 
των περιοχών αυτών θα µπορούσε να αποτελέσει το βασικό είδος για καλλιέργεια 
ρίγανης αφού ήδη έχει την προσαρµοστικότητα. Έχει διαπιστωθεί ότι η σταδιακή 
µείωση του νερού επηρεάζει την παραγωγή πτητικών ουσιών σε αρωµατικά φυτά 
(Ormeno κ.ά., 2007). Εποµένως, είναι σηµαντική η διερεύνηση της επίδρασης της 
διαθεσιµότητας του νερού στην ποσοτική και ποιοτική παραγωγή δρόγης που αποτελεί 
σκοπό της παρούσας εργασίας. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Εγκαταστάθηκε µητρική φυτεία Origanum onites στο Αγρόκτηµα του ΑΤΕΙΘ µε φυτά 
που προέκυψαν από σπόρο που συλλέχθηκε στη Νήσο Λέσβο το καλοκαίρι του 2006. 
Από επιλεγµένο φυτό ελήφθηκαν µοσχεύµατα τα οποία ριζοβόλησαν στην 
υδρονέφωση. Το εδαφικό υπόστρωµα αποτελείτο από µείγµα εδάφους (Αµµώδης 
πηλός, SL) και τύρφης (S3) σε αναλογία 1:1 µε το οποίο γεµίστηκαν 48 γλάστρες όγκου 
9 lt που επί πλέον ζυγίζονταν µετά την πλήρωσή τους ώστε να έχουν το ίδιο βάρος. Σε 
κάθε γλάστρα φυτεύτηκε ένα έρριζο µόσχευµα ρίγανης και εγκαταστάθηκε το σύστηµα 
άρδευσης. Ο παράγοντας που µελετήθηκε ήταν η διαφοροποίηση της εδαφικής 
υγρασίας, η οποία κλιµακώθηκε σε τέσσερα επίπεδα εκφρασµένα ως ποσοστά της 
υδατοϊκανότητας του εδαφικού µείγµατος (100%, 80%, 60% και 40% αντίστοιχα). Ο 
προσδιορισµός της εδαφικής υγρασίας γινόταν µε υγρασιόµετρο Theta probe ML2. 
Συγκοµίσθηκε το υπέργειο µέρος του φυτού στην ανθοφορία, σε ύψος κοπής 10 cm για 
να διευκολυνθεί η αναβλάστηση δεδοµένου ότι είναι πολυετής θάµνος. Η ξήρανση 
πραγµατοποιήθηκε στη σκιά, σε καλά αεριζόµενο χώρο. Προσδιορίστηκε το ξηρό 
βάρος των φύλλων και των ταξιανθιών. Τα αιθέρια έλαια παραλήφθηκαν µε 
υδροαπόσταξη σε συσκευή τύπου Clevenger (Bruneton, 1993). Η διάρκεια της 
απόσταξης ήταν 90 min. Τα αιθέρια έλαια τοποθετήθηκαν σε υάλινους σωλήνες των 
δύο (2) ml, αφυγράνθηκαν µε άνυδρο NaSO4, κλείσθηκαν ερµητικά  και φυλάχθηκαν 
στο ψυγείο σε θερµοκρασία 4οC. Για τον εντοπισµό διαφορών πραγµατοποιήθηκε 
ανάλυση της παραλλακτικότητας. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Το ξηρό βάρος των φύλλων διαφοροποιήθηκε µεταξύ των επεµβάσεων, όπου η 
µεγαλύτερη τιµή καταγράφηκε στο επίπεδο εδαφικής υγρασίας 80%. Αντίστοιχη 
διαφοροποίηση διαπιστώθηκε και στο ξηρό βάρος των ταξιανθιών όπου το επίπεδο 
εδαφικής υγρασίας 80% ήταν ικανοποιητικό για την αυξηµένη συσσώρευση βιοµάζας. 
Το µικρότερο ξηρό βάρος συσσωρεύτηκε στην µεταχείριση του επιπέδου της εδαφικής 
υγρασίας στο 40% της υδατοϊκανότητας του εδαφικού υποστρώµατος (Πίν. 1). Επίσης 
παρατηρήθηκε ότι στο κατώτερο επίπεδο υγρασίας (40% της υδατοϊκανότητας του 
εδαφικού υποστρώµατος) τα κατώτερα φύλλα κιτρίνισαν και αποκόπηκαν. Προκύπτει 
ότι η παραγωγή βιοµάζας στην Origanum onites ευνοείται από ικανοποιητική ποσότητα 
νερού για την ανάπτυξη της. Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο δεν διαφοροποιήθηκε 
ανάµεσα στα επίπεδα εδαφικής υγρασίας τόσο στα φύλλα όσο και στην ταξιανθία. Η 
απόδοση σε αιθέριο έλαιο (µετρηµένη στο σύνολο του φυτού) αυξήθηκε όταν το 
επίπεδο της εδαφικής υγρασίας ήταν στο 80% της υδατοϊκανότητας του εδαφικού 
µείγµατος. Αυτό προφανώς οφείλεται στο ότι αφ’ ενός µεν η παραγωγή βιοµάζας ήταν 
αυξηµένη σε σχέση µε τα µικρότερα επίπεδα εδαφικής υγρασίας αφ’ ετέρου υπήρξε 
µικρή υγρασιακή καταπόνηση του φυτού που οδηγεί σε αύξηση της περιεκτικότητας 
της δρόγης σε αιθέρια έλαια. 
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Πίνακας 1. Ανάλυση της παραλλακτικότητας των παραµέτρων που προσδιορίστηκαν 
  Μέσα τετράγωνα 
Πηγή παραλλακτικότητας Β.Ε. Ξηρά 

δρόγη 
φύλλων 

Ξηρά 
δρόγη 
ανθέων 

% αιθ. 
έλαιο 
φύλλων 

% αιθ. έλαιο  
ταξιανθιών 

Απόδοση 
αιθ. ελαίων 
φύλλων 

Απόδοση αιθ. 
ελαίων  
ταξιανθιών 

Επίπ. ∆ιαθ. υγρασίας 3 29,195** 33,155** 0,413 0,230 0,081** 0,046** 
Σφάλµα 12 1,489 1,860 0,831 0,215 0,015 0,01 
Σύνολο 15       

*,** Στατιστικώς σηµαντικές διαφορές για επίπεδα σηµαντικότητας 0,05 και 0,01, 
αντίστοιχα 
 
Πίνακας 2. Επίδραση της ελεγχόµενης διαθεσιµότητας νερού στο ξηρό βάρος φύλλων 
και ταξιανθιών ρίγανης.  

Ποσοστό υγρασίας του εδαφικού 
δείγµατος 

Ξηρό βάρος φύλλων 
(g/φυτό) 

Ξηρό βάρος ταξιανθιών 
(g/φυτό) 

100% 10,83b  8,01a  

80% 13,01a  6,51a  

60% 8,55c  3,68b  

40% 6,80c  1,56c  

 
 Πίνακας 3. Επίδραση της ελεγχόµενης διαθεσιµότητας νερού στην % περιεκτικότητα 
και στη συνολική απόδοση σε αιθέριο έλαιο. 

Ποσοστό υγρασίας του 
εδαφικού υποστρώµατος 

Περιεκτικότητα των 
φύλλων σε αιθέριο έλαιο 
(ml 100-1 g ξ.β.) 

Περιεκτικότητα 
ταξιανθιών σε αιθέριο 
έλαιο 
(ml100-1 g ξ.β.) 

Απόδοση των 
φύλλων σε αιθέριο 
έλαιο (ml/φυτό) 

Απόδοση 
ταξιανθιών σε 
αιθέριο έλαιο 
(ml/φυτό) 

100% 4,16a  3,73a  0,461ab  0,289a 

80% 4,85a  3,71a  0,629a  0,239a 

60% 4,20a  3,23a  0,359b  0,119b 

40% 4,48a  3,70a  0,305b  0,057c 

 
Εποµένως το επίπεδο εδαφικής υγρασίας 80% εξασφάλισε την υψηλότερη απόδοση 
τόσο σε ξηρά δρόγη όσο και σε παραγόµενη ποσότητα αιθέριου ελαίου ανά φυτό. Σε 
παρόµοιο αποτέλεσµα κατέληξαν σε πείραµα άρδευσης στην Origanum vulgare subsp. 
hirtum L. οι Καλδάκης κ.ά. (2006). Επίσης, προκύπτει ότι η συγκοµιδή του φυτού σε 
καθεστώς µειωµένης διαθεσιµότητας νερού πρέπει να πραγµατοποιείται στην αρχή της 
ανθοφορίας ώστε να µην έχουν απωλεσθεί τα φύλλα που περιέχουν και την µεγαλύτερη 
ποσότητα αιθέριου ελαίου, χωρίς να µειωθεί η περιεκτικότητα αιθέριου ελαίου στις 
ταξιανθίες όπως αναφέρεται και για το δίκταµο (Origanum diktamnus) (Economakis 
κ.ά., 2002) διότι οι αδενικές τρίχες είναι στα βράκτεια φύλλα της ταξιανθίας που έχουν 
σχηµατισθεί σ’ αυτό το στάδιο ανθοφορίας. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι το 
µοναδικό είδος ρίγανης που η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο είναι µεγαλύτερη στα 
φύλλα παρά στην ταξιανθία (Πάνου, αδηµοσίευτα δεδοµένα).  
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STUDY OF WATER AVAILABILITY IN THE YIELDING AND IN ESSENTIAL 

OIL PRODUCTION OF Origanum onites 
 

Α. Giannakopoulou1, Ε. Ninou2, V. Lianopoulou1, Α. L. Tsivelikas3, Ι. G. Mylonas3, 
I. Teloglou4 and H. Panou-Filotheou1 
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The purpose of the experiment was the study of the influence of water availability to 
Origanum onites plant, development and essential oil production. The experiment was 
conducted at A.T.E.I Thessaloniki in a greenhouse during spring 2008. During plant 
growth 4 different water regimes were applied, referred to water availability of the soil 
mixture (40%, 60%, 80% and 100% respectively). At the stage of full blooming, plants 
were cut and dried to dark room. The dry weight of leaves and inflorescences has been 
determined and a distillation of a particular botanical part has been carried out in order 
to collect the essential oil. The dry weight of the leaves has been differentiated between 
treatments, where the greatest value (13,01 g.) has been recorded at the level of 80% 
water availability of the soil mixture. Similar differentiation has been observed in the 
dry weight of inflorescences where the level of soil mixture water availability 80%, was 
satisfactory for the increased production of biomass (6,51 g.). On the contrary, essential 
yield of oil in leaves (4,16-4,85 ml/100 g. dw) and flowers (3,27-3,73 ml/100 g. dw) 
was not differentiated clearly.  
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3Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Φλώρινας, 53100 Φλώρινα 
 
 
Περίληψη 
∆ύο υβρίδια αραβοσίτου (‘Dunia 3655’, FAO 410 και ‘PR34N43’, FAO 500), η 
αναρριχώµενη ντόπια ποικιλία φασολιού ‘Πλακέ Φλώρινας’ και τέσσερα µίγµατα 
φασολιού-αραβοσίτου καλλιεργήθηκαν στο Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, σε δύο συστήµατα σποράς (1:1 εναλλακτικές γραµµές σποράς, και 
µεικτή σπορά των δύο ειδών στην ίδια γραµµή), για να αξιολογηθεί η ανταγωνιστική 
ικανότητα µεταξύ των ειδών. Ο ανταγωνισµός προσδιορίστηκε µε την χρήση των 
δεικτών: λόγος ισοδύναµης επιφάνειας (LER), σχετικός συντελεστής συνωστισµού 
(RCC ή Κ) και επιθετικότητα (A). Οι τιµές του LER και του Κ σε όλα τα µίγµατα ήταν 
µικρότερες από τη µονάδα, γεγονός που δείχνει ότι τα µίγµατα µειονεκτούσαν σε 
σύγκριση µε τις µονοκαλλιέργειες, γιατί ο µεταξύ των δύο ειδών ανταγωνισµός δεν 
επέτρεψε την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των εισροών. Με βάση τιµές τις Α και Κ 
βρέθηκε να κυριαρχεί ο αραβόσιτος στα δύο µίγµατα µε το υβρίδιο ‘PR34N43’ καθώς 
και στο µίγµα 1:1 µε το υβρίδιο ‘Dunia’, ενώ αντίθετα στη µεικτή σπορά φασόλι-
‘Dunia’ κυρίαρχο είδος ήταν το φασόλι. 
 
Εισαγωγή 
Το ενσίρωµα του αραβοσίτου (Zea mays L.) χρησιµοποιείται ευρέως ως χονδροειδής 
ζωοτροφή και η συγκαλλιέργεια του µε το φασόλι (Phaseolus vulgaris L.), σε αρκετές 
περιπτώσεις, βελτιώνει την ποιότητα του παραγόµενου ενσιρώµατος (Dawo κ.α. 2007˙ 
Lithourgidis κ.α. 2008). Η συγκαλλιέργεια ψυχανθούς µε σιτηρό παρέχει σταθερή 
απόδοση σε βιοµάζα (Anil κ.α. 1998˙ Lithourgidis κ.α. 2006b) και συµβάλλει 
σηµαντικά στη βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους, στον αποτελεσµατικότερο 
ανταγωνισµό µε τα ζιζάνια, στην αντοχή στο πλάγιασµα και στην επιµήκυνση της 
διάρκειας συγκοµιδής (Banik κ.α. 2006˙ Vasilakoglou κ.α. 2008). 
Ο ανταγωνισµός µεταξύ των συγκαλλιεργούµενων ειδών που αφορά νερό, θρεπτικά 
στοιχεία και φως (Buxton and Fales 1993),  συνήθως µειώνει την απόδοση του 
µίγµατος σε σχέση µε τη µονοκαλλιέργεια του σιτηρού (Caballero κ.α. 1995). Έχουν 
αναφερθεί αντίθετα αποτελέσµατα όταν ο διειδικός ανταγωνισµός ήταν µικρότερος από 
τον ενδοειδικό (Vandermeer 1990˙ Banik κ.α. 2006). 
Σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογηθεί ο διειδικός ανταγωνισµός σε τέσσερα 
µίγµατα αραβοσίτου-φασολιού, τα οποία καλλιεργήθηκαν µε δύο συστήµατα σποράς 
(1:1 εναλλακτικές γραµµές σποράς, και µεικτή σπορά των δύο ειδών στην ίδια γραµµή), 
για την παραγωγή ενσιρώµατος. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Η εγκατάσταση του πειράµατος έγινε σε πειραµατικό αγρό του Αγροκτήµατος του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, την άνοιξη του 2007. Καλλιεργήθηκαν δύο υβρίδια 
αραβοσίτου (‘Dunia 3655’, FAO 410 και ‘PR34N43’, FAO 500), η αναρριχώµενη 
ντόπια ποικιλία φασολιού ‘Πλακέ Φλώρινας’ και τέσσερα µίγµατα αραβοσίτου-
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φασολιού, σε δύο συστήµατα σποράς (1:1 εναλλακτικές γραµµές σποράς, και µεικτή 
σπορά των δύο ειδών στην ίδια γραµµή).  
Η σπορά όλων των πειραµατικών τεµαχίων (µονοκαλλιέργειες και συγκαλλιέργειες) 
έγινε σε γραµµές µήκους 4 m, µε αποστάσεις µεταξύ των γραµµών 0,80 m. Μετά το 
φύτρωµα ακολούθησε αραίωµα ώστε ο τελικός αριθµός των φυτών να είναι 8000 
φυτά/στρ στις µονοκαλλιέργειες του αραβοσίτου και του  φασολιού, 4000 φυτά/στρ 
αραβόσιτος και 4000 φυτά/στρ φασόλια στα µίγµατα. Πριν την σπορά έγινε εφαρµογή 
λίπανσης µε 16 µονάδες Ν και 8 µονάδες P2O5 ανά στρέµµα. Το πειραµατικό σχέδιο 
που χρησιµοποιήθηκε ήταν οι πλήρεις οµάδες σε ελεύθερη διάταξη, µε 7 επεµβάσεις 
και 4 επαναλήψεις.  
Η συγκοµιδή έγινε το 1ο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου, όταν ο αραβόσιτος βρισκόταν 
στο στάδιο του ενσιρώµατος. Στο στάδιο αυτό, από επιφάνεια 3,2 m2 (1 γραµµή) κάθε 
πειραµατικού τεµαχίου, κόπηκε το υπέργειο µέρος των φυτών και έγινε διαχωρισµός 
των δύο ειδών σε κάθε µίγµα. ∆είγµατα βάρους 1 kg, από κάθε είδος σε κάθε 
πειραµατικό τεµάχιο, τοποθετήθηκαν για 96h στους 65ο C για να υπολογισθεί η ξηρή 
βιοµάζα.  
Ο ανταγωνισµός µεταξύ των ειδών προσδιορίσθηκε µε τους παρακάτω δείκτες (Chen 
κ.α. 2004˙ Banik κ.α. 2006˙ Dhima κ.α. 2007):  
- Λόγος ισοδύναµης επιφάνειας (LER):  
LER =  (Ycb/Yc) + (Ybc/Yb),  
όπου Yc και Yb είναι η απόδοση σε βιοµάζα του αραβοσίτου και του φασολιού, 
αντίστοιχα, στην µονοκαλλιέργεια, ενώ Ycb και Ybc είναι οι αποδόσεις του κάθε είδους 
στο µίγµα. Όταν ο δείκτης LER είναι µεγαλύτερος από την µονάδα τα δύο είδη που 
συγκαλλιεργούνται αναπτύσσονται καλύτερα µέσα στο µίγµα από ότι όταν 
καλλιεργούνται µόνα τους. Στην περίπτωση αυτή τα συγκαλλιεργούµενα είδη 
αξιοποιούν καλύτερα το έδαφος και γενικότερα το περιβάλλον από την 
µονοκαλλιέργεια (Mead και Willey 1980). Αντιθέτως, όταν ο δείκτης LER είναι 
µικρότερος από την µονάδα η συγκαλλιέργεια έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη 
και την απόδοση των συγκαλλιεργούµενων ειδών. 
- Σχετικός συντελεστής συνωστισµού (RCC ή K): 
K = (KcornKbean),    Kcorn = YcbZbc/(Yc-Ycb)Zcb,   Kbean = YbcZcb/(Yb-Ybc)Zbc,  
όπου Zcb και Zbc είναι τα ποσοστά του αραβοσίτου και του φασολιού, αντίστοιχα, κατά 
την σπορά. Όταν η τιµή του Κ είναι µεγαλύτερη από την µονάδα η συγκαλλιέργεια των 
δύο ειδών πλεονεκτεί σε σύγκριση µε την µονοκαλλιέργεια τους. Το αντίθετο ισχύει 
όταν Κ<1.  
- Επιθετικότητα:  
Η επιθετικότητα είναι ένας δείκτης που χρησιµοποιείται συχνά για να εκτιµηθεί η 
κυριαρχία του ενός συγκαλλιεργούµενου είδους έναντι του άλλου και υπολογίζεται ως 
εξής (McGilchrist 1965):  
Acorn = (Ycb/YcZcb) - (Ybc/YbZbc), Abean = (Ybc/YbZbc) - (Ycb/YcZcb).  
Όταν Acorn = 0 τα δύο είδη έχουν ίσο ανταγωνισµό, όταν Acorn έχει θετική τιµή τότε ο 
αραβόσιτος είναι το κυρίαρχο είδος, ενώ όταν Acorn έχει αρνητική τιµή τότε ο 
αραβόσιτος είναι το υποτελές είδος (έχει µικρότερο ανταγωνισµό από ότι το φασόλι 
µέσα στο µίγµα). 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Η απόδοση των δύο υβριδίων του αραβοσίτου ήταν µεγαλύτερη από αυτή της 
µονοκαλλιέργειας του φασολιού και των µιγµάτων τους, ενώ οι αποδόσεις των 
µιγµάτων ήταν ενδιάµεσες (Πίν.1). Αντιθέτως, οι Yilmaz κ.α. (2008) ανέφεραν ότι οι 
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αποδόσεις µιγµάτων αραβοσίτου µε φασόλι ήταν ίσες ή και µεγαλύτερες από την 
µονοκαλλιέργεια του αραβοσίτου. 
 
 Πίνακας 1. Απόδοση, λόγος ισοδύναµης επιφάνειας (LER), σχετικός συντελεστής 
συνωστισµού (K)  και επιθετικότητα (Α) των καλλιεργειών. 
Καλλιέργεια Ενσίρωµα (kg/στρ) LER Συντελεστής συνωστισµού Επιθετικότητα 
 Φασόλι Αραβόσιτος Σύνολο LERtotal Kcorn Kbean K Acorn Abean 
Αραβόσιτος I (Dunia) - 5963 5963 1,00 1,00 - 1,00 - - 
Φασόλι:Αραβόσιτος I (1:1) 1403 2863 4266 0,90 0,92 0,72 0,66 +0,12 -0,12 
Φασόλι:Αραβόσιτος I (µεικτή) 
 

1620 2474 4094 0,89 0,71 0,93 0,66 -0,14 +0,14 

Αραβόσιτος II (PR34N43) - 8180 8180 1,00 1,00 - 1,00 - - 
Φασόλι:Αραβόσιτος II (1:1) 1146 4343 5489 0,87 1,13 0,52 0,59 +0,38 -0,38 
Φασόλι:Αραβόσιτος II (µεικτή) 1283 4157 5440 0,89 1,03 0,62 0,64 +0,26 -0,26 
Φασόλι 
 
LSD0.05 

3354 
 
274 

- 
 
700 

3354 
 
774 

1,00 
 
0,05 

- 
 
- 

1,00 
 
- 

1,00 
 
0,08 

- 
 
- 

- 
 
- 

 
Οι τιµές του LER σε όλα τα µίγµατα ήταν µικρότερες από τη µονάδα (0,87-0,90). Αυτό 
δείχνει ότι τα µίγµατα δεν αξιοποιούν αποτελεσµατικά τους περιβαλλοντικούς πόρους, 
λόγω του ανταγωνισµού µεταξύ των συγκαλλιεργούµενων ειδών (Mead και Willey 
1980˙ Banik κ.α. 2006˙ Lithourgidis κ.α. 2006a,b). Συγκεκριµένα, τα µίγµατα θα 
χρειασθούν 10 έως 13% περισσότερη έκταση από ότι οι µονοκαλλιέργειες, για να 
παράγουν την ίδια ποσότητα προϊόντος (Chen κ.α. 2004). Παροµοίως, οι τιµές Κ των 
µιγµάτων ήταν µικρότερες από την µονάδα (0,59-0,66).  
Οι τιµές του δείκτη Α του φασολιού ήταν αρνητικές στα δύο µίγµατα του φασολιού µε 
το υβρίδιο ‘PR34N43’ του αραβοσίτου, καθώς και στο µίγµα (1:1) µε το υβρίδιο 
‘Dunia’ (Πίν. 1). Επίσης οι τιµές Κ του φασολιού (Kbean) στα τρία αυτά µίγµατα ήταν 
µικρότερες από τις αντίστοιχες τιµές του αραβοσίτου. Αυτό δείχνει ότι στα µίγµατα 
αυτά ο αραβόσιτος ήταν πιο ανταγωνιστικός από το φασόλι (Chen κ.α. 2004˙ Dhima 
κ.α. 2007). Αντίθετα στο µεικτό σύστηµα σποράς µε το υβρίδιο ‘Dunia’ για το φασόλι η 
τιµή Α ήταν θετική και η τιµή Κ µεγαλύτερη από αυτή του αραβοσίτου, συνεπώς στο 
σύστηµα αυτό υπερτερούσε το φασόλι. 
 
Συµπεράσµατα 
- Όλα τα µίγµατα αραβοσίτου-φασολιού υστερούν σε απόδοση σε σύγκριση µε τις 
µονοκαλλιέργειες, διότι δεν αξιοποιούν αποτελεσµατικά τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος.  
- O αραβόσιτος ήταν το κυρίαρχο είδος στα δύο µίγµατα του φασολιού µε το υβρίδιο 
‘PR34N43’ και στο µίγµα (1:1) µε το υβρίδιο ‘Dunia’, ενώ το φασόλι ήταν το κυρίαρχο 
είδος στο µίγµα φασόλι-‘Dunia’ (µεικτή σπορά). 
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Summary 
To determine the competition among species of corn (Zea mays L.) and common bean 
(Phaseolus vulgaris L.), a field study was conducted using two corn hybrids (i.e., 
‘Dunia 3655’ with a FAO 410 maturity rating and ‘PR34N43’ with a FAO 500 maturity 
rating) and a bean traditional climbing cultivar (i.e., ‘Plake Florinas’). Experimentation 
included four bean–corn mixtures in two row-replacements (i.e., 1:1 alternative rows 
and mixed in the same row bean-corn, respectively). Intercropping systems were 
assessed on the basis of several existing intercropping indices such as land equivalent 
ratio (LER), relative crowding coefficient (RCC or K) and aggressivity (A). The LER 
and K values of all mixtures were lower than unity, indicating that in all systems there 
was a disadvantage of intercropping for exploiting the resources of the environment. 
The A and partial K values were greater for corn than for bean, in both bean-corn 
‘PR34N43’ mixtures and in bean-corn ‘Dunia’ (1:1) mixture, indicating  that in these 
mixtures corn was more competitive partner than bean, as bean was affected more in 
these mixtures. 
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ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΜΥΚΟΡΡΙΖΙΚΟΥ ΜΥΚΗΤΑ 
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Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια συντελέστηκε σηµαντική πρόοδος στην καλλιέργεια µυκορριζικών 
µυκήτων.  Σήµερα, είναι διαθέσιµα σε καθαρές in vitro καλλιέργειες στελέχη µυκήτων 
απαλλαγµένα από ξένους µικροοργανισµούς σε αξενικές ή µονοξενικές µε ξενιστή 
καλλιέργειες. Η επίτευξη αυτή επιτρέπει σήµερα την αποµόνωση και αξιολόγηση 
στελεχών µυκήτων όπως και την µελέτη της αλληλεπίδρασης τους µε τα φυτά ξενιστές 
σε επίπεδο είδους, ποικιλίας ή απλού κλώνου. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα της αλληλεπίδρασης σε αξενικές συνθήκες καλλιέργειας δυο στελεχών 
του µυκορριζικού µύκητα Paxillus involutus µε τρεις γενοτύπους σκλήθρου. Οι δυο 
εταίροι, πριν έλθουν σε επαφή καλλιεργούνταν συνεχώς σε αξενικές συνθήκες. Η 
µυκορριζική σύνθεση πραγµατοποιήθηκε επίσης σε αξενικές συνθήκες. Μετά τη 
σύνθεση τα φυτά παρουσιάζουν σηµαντικές µεταβολές αύξησης. Το στέλεχος P0 έχει 
θετική επίδραση στην αύξηση και των τριών γενοτύπων σκλήθρου που 
χρησιµοποιήθηκαν. Το στέλεχος Mi επιδρά επίσης θετικά στην αύξηση αλλά σε 
µικρότερο βαθµό από το P0.  Στα φυτά µε µυκόρριζα παρατηρείται γενικά µεγαλύτερη 
αύξηση από αυτή των φυτών µαρτύρων. Ο γενότυπος του σκλήθρου δεν φαίνεται να 
επηρεάζει  τις αυξητικές διαφορές.   
 
Εισαγωγή 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ανώτερων φυτών δηµιουργεί συµβιωτικές σχέσεις µε 
µυκορριζικούς µυκητες έτσι ώστε στη φύση να απαντώνται κατά κανόνα µυκόρριζες 
παρά ελεύθερες ρίζες. Είναι γνωστό ότι η σύνθεση µυκόρριζας ειναι ευεργετική όχι 
µόνο για την αύξηση των φυτών αλλά και την προστασία τους από βιοτικές και 
αβιοτικές καταπονήσεις. Οι εκτοµυκόρριζες αφορούν περίπου 2000 είδη κυρίως 
δένδρων και θάµνων (Smith και Read, 1997). Οι σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές 
έχουν µειώσει αισθητά την παρουσία των ευεργετικών αυτών οργανισµών στο έδαφος. 
Η αρχή της αειφορίας αλλά και η ανάγκη µείωσης της ρύπανσης των εδαφών, 
επιβάλλουν την αποκατάσταση των µικροοργανισµών στο διαταραγµένο έδαφος και η 
µελέτη της σύνθεσης µυκόρριζας σε ελεγχόµενες συνθήκες µπορεί να είναι ένα 
σηµαντικό βήµα σε αυτή την κατεύθυνση αυτή επιτρέποντας την επιλογή συνδυασµών 
κλώνων - στελεχών µυκήτων µε σχετικά προβλέψιµη συµπεριφορά.  
Το σκλήθο είναι ένα από τα είδη που συµβιώνει µε µυκητες που συνθέτουν 
εκτοµυκόρριζα, µε µύκητες που συνθέτουν θυσανοειδή µυκόρριζα και µε 
αζωτοδεσµευτικά βακτήρια του γένους Frankia. Προηγούµενες έρευνες έχουν δείξει 
ότι η απόκριση του φυτού στη µυκόρριζα επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων όπως 
είναι ο γενότυπος του φυτού (Lackie et al., 1988; Eason et al., 2001), το είδος αλλά και 
το στέλεχος του µύκητα (Barbas και Tziertzidou, 2008).  
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Αντικείµενο αυτής της εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του γενότυπου του 
ξενιστή, φυτά σκλήθρου σε ασηπτική καλλιέργεια, στον σχηµατισµό µυκόρριζας, όπως 
επίσης, η µελέτη της συµπεριφοράς των γενοτύπων αυτών, όσον αφορά στα αυξητικά 
τους χαρακτηριστικά, παρουσία διαφορετικών στελεχών του µυκορριζικού µύκητα.    
 
Υλικά  και Mέθοδοι 
Οι σπόροι συλλέχθηκαν από δένδρα της συστάδας σκλήθρου  που βρίσκεται στην 
Απολλωνία (προστατευόµενη περιοχή Natura, K107). Μετά από επιφανειακή 
απολύµανση, οι σπόροι τοποθετήθηκαν σε δοκιµαστικούς σωλήνες, που περιείχαν 
θρεπτικό διάλυµα Woody Plant Medium (McCown και LIoyd, 1981). Μετά τη 
φύτρωση των σπόρων τα φυτά πολλαπλασιάσθηκαν αγενώς µε την τεχνική των 
µασχαλιαίων οφθαλµών. Από το υλικό αυτό χρησιµοποιήθηκαν τρεις κλώνοι σκλήθρου 
(Α11, Α12, Α17). ∆ύο στελέχη του µυκορριζικού µύκητα Paxillus involutus (P0, Mi) 
που είχαν αποµονωθεί στη ∆υτική Γαλλία (Laboratoire des Mycorhizes, Université 
d’Angers) χρησιµοποιήθηκαν για την σύνθεση µυκόρριζας σε συνθήκες in vitro 
καλλιέργειας. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η σύνθεση, τα έκφυτα µετά τη 
ριζοβολία µεταφέρθηκαν σε ειδικά δοχεία ιστοκαλλιέργειας (magenta), στα οποία 
τοποθετήθηκε βερµικουλίτης, που εµποτίστηκε µε θρεπτικό διάλυµα σηµύδας (Grellier 
et al., 1984). Η µεταφορά έγινε µε πολλή προσοχή, έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
καταπόνηση ή ο τραυµατισµός του ριζικού συστήµατος των εκφύτων. Σε κάθε δοχείο 
εισήχθησαν δύο φυτά. Ανάµεσά στα δύο φυτά, στην επιφάνεια του υποστρώµατος, 
τοποθετήθηκε σύµπλεγµα υφών (περίπου ένα cm2) από καθαρή καλλιέργεια in vitro του 
µύκητα. Μετά από καλλιέργεια 2 µηνών µετρήθηκαν τα αυξητικά χαρακτηριστικά των 
φυτών. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια 
τού λογισµικού SPSS. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Οι υφές αναπτύσσονται άµεσα µετά την εγκατάσταση του µύκητα στο υπόστρωµα 
ανάµεσα στα δύο φυτά. Μετά από 3 εβδοµάδες, οι υφές περιβάλλουν τις ρίζες 
αναπλεκόµενες χαλαρά γύρω τους σχηµατίζοντας ένα µανδύα. Η µορφολογία των 
ριζών δεν µεταβάλλεται έντονα. ∆εν παρατηρείται η χαρακτηριστική µακροσκοπική 
µορφή των ριζων µε την βραχεία διχαλωτή ή ελατοειδή µορφή (σχήµα 1). Η οργάνωση 
των υφών που σχηµατίζουν τον µανδύα είναι διαφορετική από αυτή που παρατηρείται 
συνήθως σε ρίζες, που αναπτύσσονται σε φυσικές συνθήκες. Τέτοια χαρακτηριστικά 
έχουν παρατηρηθεί επίσης σε έκφυτα σηµύδας σε καλλιέργεια in vitro και πιθανόν να 
σχετίζονται µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της καλλιέργειας. Παρόµοια τύπου σύνθεση 
µυκόρριζας παρατηρείται σε είδη που σχηµατίζουν δυο τύπους µυκόρριζας, 
εκτοµυκόρριζα και θυσανοειδή µυκόρριζα  (Massicote et al., 1999). 
Η παρουσία του µυκορριζικού µύκητα στο χώρο καλλιέργειας των φυτών οδηγεί όχι 
µόνο στη σύνθεση µυκόρριζας αλλά και στη µεταβολή των αυξητικών 
χαρακτηριστικών των φυτών. Η σύνθεση µυκόρριζας έχει ευεργετική επίδραση στην 
αύξηση των φυτών (σχήµα 2). Τα φυτά που έχουν αποικηθεί από µύκητες 
παρουσιάζουν αύξηση του βλαστού σηµαντικά µεγαλύτερη (F=78.74, p=0.000) από 
αυτή των φυτών µαρτύρων. 
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Σχήµα 1 Σύνθεση µυκόρριζας µεταξύ του στελέχους P0 του µυκορριζικού µύκητα 
Paxillus involutus και κλώνων Alnus glutinosa, σε µονοξενικές συνθήκες καλλιέργειας. 

 
Σχήµα 2 Επίδραση της σύνθεσης µυκόρριζας στην αύξηση του κύριου βλαστού φυτών 
σκλήθρου σε µονοξενικές συνθήκες καλλιέργειας. ΜΥΚ+ φυτά µε µυκόρριζα, ΜΥΚ- 
φυτά µάρτυρες. Μέσοι όροι ± τυπικό σφάλµα. 
 
Οι τρεις κλώνοι σκλήθρου, που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνθεση µυκόρριζας µε τον 
µυκορριζικό µύκητα P0 παρουσιάζουν µικρές διαφορές στην αύξηση τους (σχήµα 3). 
Οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. Την ίδια συµπεριφορά 
παρουσιάζουν οι ίδιοι κλώνοι όταν χρησιµοποιείται το στέλεχος Mi για τη σύνθεση 
µυκόρριζας (σχήµα 4).  
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Η αποίκιση µε µυκορριζικό µύκητα έχει ευεργετική επιδραση στην αύξηση του 
βλαστού. Μάλιστα, έκφυτα που αποικίσθηκαν από το στέλεχος P0 δείχνουν µια πολύ 
πιο σηµαντική αύξηση (F=73.4, p=0.000) σε σχέση µε αυτά που αποικίσθηκαν από το 
στέλεχος Mi, ενώ η αύξηση των φυτών που βρίσκονται σε απλό υπόστρωµα χωρίς 
µύκητα, υπολείπεται σοβαρά των εκφύτων που έχουν σχηµατίσει µυκόρριζα (σχήµα 5). 
 

  
Σχήµα 3. Επίδραση του στελέχους P0 του µυκορριζικού µύκητα στην αύξηση του 
κύριου βλαστού τριών  γενοτύπων σκλήθρου. Μέσοι όροι ± τυπικό σφάλµα. 
 
Παρά τις σηµαντικές διαφορές που παρουσιάσθηκαν µεταξύ των διαφορετικών 
µεταχειρίσεων όσον αφορά τη σύνθεση µυκόρριζας, στα πειράµατα αυτά και κάτω από 
τις συνθήκες που αυτά πραγµατοποιήθηκαν και µε τον αριθµό των κλώνων που 
χρησιµοποιήθηκε δεν εντοπίσθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην αύξηση σε 
ύψος διαφορετικών κλώνων σκλήθρου όπως επίσης δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές 
στην  αλληλεπίδραση γενοτύπου-στελέχους µύκητα (F=0.74, p=0.57). Φαίνεται λοιπόν, 
ότι στην περίπτωση του σκλήθρου και υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσµατα αυτά 
θα επαληθευτούν και σε φυσικές συνθήκες, ότι η επιλογή του κατάλληλου στελέχους 
του µύκητα µπορεί να είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή 
εγκατάσταση της βλάστησης σε προγράµµατα αποκατάστασης υποβαθµισµένων 
οικοσυστηµάτων. 
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Σχήµα 4. Επίδραση του στελέχους Mi του µυκορριζικού µύκητα στην αύξηση του 
κύριου βλαστού τριών  γενοτύπων σκλήθρου. Μέσοι όροι ± τυπικό σφάλµα. 

  
Σχήµα 5. Επίδραση των στελεχών P0 και Mi του µυκορριζικού µύκητα Paxillus 
involutus στην αύξηση φυτών σκλήθρου σε µονοξενικές συνθήκες καλλιέργειας. Μέσοι 
όροι ± τυπικό σφάλµα. 
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INTERACTIONS BETWEEN Paxillus involutus STRAINS AND Alnus glutinosa 
GENOTYPES IN MONOXENIC CULTURE. 

 
E. Barbas1, K. Tziertzidou1 and D.G. Strullu2 
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Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece 
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49045 Angers Cedex, France 
 
Summary 
An important progress concerning the technology of mycorrhizal fungi culture has been 
observed recently. Mycorrhizal fungi exempted from pathogens are available nowadays 
in pure axenic or monoxenic culture. This achievement allows the isolation and 
evaluation of different fungal strains as well as the study of their interactions with  the 
hosts at the level of species, varieties or single genotypes. In this study, are presented 
the results of the interactions of two Paxillus involutus strains with three 
micropropagated Alnus glutinosa genotypes. Both partners were continuously cultured 
in axenic conditions and mycorrhizal synthesis was also conducted in the same 
conditions. After mycorrhizal synthesis, plants show an important shift of growth and 
different fungal strains trigger different growth responses. The P0 strain stimulates stem 
height of all the three Alnus genotypes used in this study. The Mi strain also enhances 
stem height but less than P0. Both Paxillus involutus strains surpass control plants while 
growth height differences of the three Alnus clones were not significant. 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 266 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΑΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ∆ΥΟΣΜΟΥ (Mentha spicata) ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίπτωσης της ανεπάρκειας 
νερού στην παραγωγή της ξηράς δρόγης και στην ποσότητα του αιθέριου ελαίου φυτών 
δυόσµου (Mentha spicata). Για το σκοπό αυτό, την άνοιξη του 2008 εγκαταστάθηκε 
πείραµα σε γλάστρες µε φυτά δυόσµου στο θερµοκήπιο Γεωργίας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Το 
πειραµατικό σχέδιο ήταν πλήρες τυχαιοποιηµένο µε τέσσερις (4) επαναλήψεις. Ο 
παράγοντας που µελετήθηκε ήταν η διαφοροποίηση της εδαφικής υγρασίας, η οποία 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών διαβαθµίστηκε σε τέσσερα (4) επίπεδα 
εκφρασµένα ως ποσοστό της υδατοΐκανότητας (100%, 80%, 60% και 40% αντίστοιχα) 
του υποστρώµατος που χρησιµοποιήθηκε. Συγκοµίσθηκε το υπέργειο µέρος των φυτών 
στο στάδιο της ανθοφορίας. Προσδιορίστηκε το ξηρό βάρος των φύλλων και των 
ταξιανθιών. Τα αιθέρια έλαια παραλήφθηκαν µε υδροαπόσταξη. Βρέθηκε ότι από την 
επάρκεια διαθέσιµης υγρασίας (100%) ευνοήθηκε τόσο το ύψος των φυτών (44,75 cm) 
όσο και και το ξηρό βάρος φύλλων (28,44 g ανά φυτό) ενώ τα µικρότερα µεγέθη 
καταγράφηκαν στο επίπεδο 40% (φύλλα 8,72 g ανά φυτό). Η περιεκτικότητα των 
φύλλων σε αιθέριο έλαιο δεν διαφοροποιήθηκε µε τα επίπεδα εδαφικής υγρασίας 
(2,79% έως 2,46%) ενώ της ταξιανθίας αυξήθηκε µε την ανεπάρκεια νερού (5,05% στο 
επίπεδο 40%) από 2,81% που ήταν στο επίπεδο υγρασίας του εδαφικού υποστρώµατος 
100%. Ωστόσο, αν αναχθούν τα µεγέθη στην συνολική απόδοση αιθέριου ελαίου ανά 
φυτό, η υψηλότερη απόδοση σε αιθέριο έλαιο τόσο των φύλλων (0,791 ml) όσο και της 
ταξιανθίας (0,143 ml) παρατηρείται στην επάρκεια νερού (επίπεδο 100%) µε σηµαντική 
διαφορά από εκείνη της ανεπάρκειας νερού, επίπεδο 40% (0,213 ml φύλλα και 0,045 ml 
ταξιανθίες). ∆ιαπιστώθηκε ότι η διαβάθµιση της διαθεσιµότητας νερού επηρέασε 
σηµαντικά τόσο την παραγωγή δρόγης όσο και την περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο 
ανά φυτό µε τις υψηλότερες αποδόσεις να έχουν καταγραφεί στα επίπεδα εδαφικής 
υγρασίας 100% και 80% και δικαιώνει την αντίληψη ότι η καλλιέργεια του φυτού 
Mentha spicata απαιτεί εφαρµογή άρδευσης 
 
Εισαγωγή 
Ο δυόσµος (Mentha spicata L.) είναι το πιο κοινό είδος του γένους Mentha στην 
Ελλάδα. ∆ηµιουργεί εκτεταµένους πληθυσµούς σε υγρούς ή σχετικά υγρούς βιότοπους, 
οι οποίοι συχνά ξηραίνονται το καλοκαίρι. Φύεται σε υψόµετρο από 50-2000 m. Τα 
φυτά που φύονται σε υγρές περιοχές είναι ψηλά (80-150 cm) µε σχετικά µεγάλα φύλλα 
ενώ αυτά των ξηρότερων περιοχών είναι κοντά και πολλές φορές παρουσιάζουν 
ηµιέρπουσα ανάπτυξη. Το µήκος της ταξιανθίας ποικίλει όπως και ο αριθµός των 
διακλαδώσεων. Πρόκειται για ένα είδος της ελληνικής χλωρίδας µε µεγάλη 
παραλλακτικότητα τόσο ως προς την µορφολογία όσο και ως προς το χηµειότυπο. Σε 
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αυτοφυείς πληθυσµούς στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί τέσσερις χηµειότυποι: 
λιναλοόλης καρβόνης, εποξειδίου της πιπεριτόνης και πουλεγόνης ή µινθόνης µε 
επικρατούν εκείνο του εποξειδίου της πιπεριτόνης (Kokkini 1983, Kokkini και Vokou, 
1989). 
Στην Ελλάδα δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει η καλλιέργειά του διότι προτιµάται το 
εντυπωσιακό χρυσόφυλλο είδος Mentha viridis ή “menthe douce” κατά τους Γάλλους 
που όπως και η ορολογία της λέξης εκφράζει (γλυκός) παρουσιάζει ήπια οσµή παρά του 
ότι και σ’ αυτόν τον δυόσµο το κύριο συστατικό είναι η καρβόνη (Πάνου-Φιλοθέου, 
2002, Στεφανάκης και Συν. 2007). Ωστόσο, το Mentha spicata σε συνθήκες 
καλλιέργειας παρουσιάζει µεγαλύτερη αντοχή σε υψηλές θερµοκρασίες και έλλειψη 
ύδατος (Πάνου αδηµοσίευτα δεδοµένα). Καλλιεργείται σε άλλες Χώρες και το αιθέριο 
έλαιο που παράγει χαρακτηρίζεται από την παρουσία καρβόνης (Maffei κ.ά., 1986). 
Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της άριστης σχέσης µεταξύ 
ποσότητας νερού και ποσοτικής/ποιοτικής παραγωγής δρόγης. 
 
Υλικά και Μέθοδοι  
Εγκαταστάθηκε µητρική φυτεία Mentha spicata στο θερµοκήπιο του ΑΤΕΙΘ µε 
ριζώµατα που συλλέχθηκαν από τα Στύλια Κορινθίας το καλοκαίρι του 2006. Από 
επιλεγµένο φυτό ελήφθησαν µοσχεύµατα τα οποία ριζοβόλησαν στην υδρονέφωση. Το 
εδαφικό υπόστρωµα αποτελείτο από µείγµα εδάφους (Αµµώδης πηλός, SL) και τύρφης 
(S3) σε αναλογία 1:1. Με αυτό πληρώθηκαν γλάστρες όγκου 9 lt και επί πλέον 
ζυγίζονταν µετά την πλήρωσή τους ώστε να έχουν το ίδιο βάρος. Σε κάθε γλάστρα 
φυτεύτηκε ένα έρριζο µόσχευµα ρίγανης και εγκαταστάθηκε σύστηµα στάγδην 
άρδευσης. Το πειραµατικό σχέδιο ήταν πλήρες τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε τέσσερις 
επαναλήψεις. Ο παράγοντας που µελετήθηκε ήταν η διαφοροποίηση της εδαφικής 
υγρασίας, η οποία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών διαβαθµίστηκε σε 
τέσσερα επίπεδα εκφρασµένα ως ποσοστό της υδατοΐκανότητας (100%, 80%, 60% και 
40% αντίστοιχα) του εδαφικού µείγµατος που χρησιµοποιήθηκε. Ο προσδιορισµός της 
εδαφικής υγρασίας γινόταν µε αισθητήρα Theta probe ML2 του οίκου DELTA-T 
Αγγλίας. Συγκοµίσθηκε το υπέργειο µέρος των φυτών στο στάδιο της ανθοφορίας, σε 
ύψος κοπής 10 cm διότι η αναβλάστηση πραγµατοποιείται από τα ριζώµατα. 
Καταγράφηκε το ύψος των φυτών, έγινε διαχωρισµός των επιµέρους βοτανικών 
τµηµάτων και προσδιορίστηκε το ξηρό βάρος των φύλλων και των ταξιανθιών. Τα 
αιθέρια έλαια παραλήφθηκαν µε υδροαπόσταξη σε συσκευή τύπου Clevenger 
(Bruneton, 1993). Η διάρκεια της απόσταξης ήταν 90 min. Τα αιθέρια έλαια 
τοποθετήθηκαν σε υάλινους σωλήνες των δύο (2) ml, αφυγράνθηκαν µε άνυδρο NaSO4, 

κλείσθηκαν ερµητικά  και φυλάχθηκαν σε ψυγείο σε θερµοκρασία 4ο C. Για την 
εξαγωγή συµπερασµάτων έγινε ανάλυση παραλλακτικότητας ώστε να εντοπιστούν οι 
διαφορές µεταξύ των επεµβάσεων. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Το τελικό ύψος των ατοµικών φυτών δυόσµου ευνοήθηκε από την επάρκεια διαθέσιµης 
υγρασίας δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο ύψος καταγράφηκε στο επίπεδο υγρασίας 100% 
(Πίν.1). ∆εδοµένου ότι το ύψος του φυτού αποτελεί στοιχείο του ρυθµού αύξησης, η 
παραπάνω διαπίστωση δηλώνει ότι ο δυόσµος είναι ένα είδος που αντιδρά στην 
αυξηµένη διαθεσιµότητα νερού. Επίσης, διαπιστώθηκε ξεκάθαρη διαφοροποίηση 
µεταξύ των επιπέδων εδαφικής υγρασίας ως προς το ξηρό βάρος των φυτών. 
Αναλυτικότερα το µεγαλύτερο ξηρό βάρος σηµειώθηκε στο επίπεδο εδαφικής υγρασίας 
100% ενώ το µικρότερο στο επίπεδο 40% (Πίν. 1). Επίσης, η παραγωγή της βιοµάζας 
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των ταξιανθιών διαφοροποιήθηκε σηµαντικά µεταξύ των δύο υψηλότερων και των δύο 
χαµηλότερων επιπέδων εδαφικής υγρασίας (Πίν. 1). Η µικρή διαθεσιµότητα νερού 
(επίπεδο υγρασίας του εδαφικού υποστρώµατος 40%) αύξησε την περιεκτικότητα των 
ταξιανθιών σε αιθέριο έλαιο δεδοµένου ότι σηµειώθηκε η υψηλότερη τιµή (5,05%). 
Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η επίδραση της διαβάθµισης της διαθεσιµότητας νερού 
επηρέασε σηµαντικά και τη µέση παραγωγή αιθέριου ελαίου µε τις υψηλότερες 
αποδόσεις να έχουν καταγραφεί στο επίπεδο εδαφικής υγρασίας 100%. Το σύνολο των 
αποτελεσµάτων καταδεικνύει την ιδιαίτερη σηµασία αυτού του αβιοτικού παράγοντα, 
στην ποιοτική και ποσοτική παραγωγή του δυόσµου. 
 
Πίνακας 1. Ανάλυση της παραλλακτικότητας των παραµέτρων που προσδιορίστηκαν. 
   Μέσα τετράγωνα 
Πηγή 
παραλλακτικότητας 

Β.Ε. Ύψος Ξηρά 
δρόγη 
φύλλων 

Ξηρά δρόγη 
ταξιανθιών 

% αιθ. 
έλαιο 
φύλλων 

% αιθ. 
έλαιο 
ταξιανθιών 

Απόδοση 
αιθ. 
ελαίων 
φύλλων 

Απόδοση 
αιθ. ελαίων 
ταξιανθιών 

Επίπεδα υγρασίας 3 35,918* 276,409** 14,926** 0,111 3,915** 0,227** 0,009** 
Σφάλµα 12 8,44 5,954 1,331 0,532 0,678 0,028 0,002 
Σύνολο 15        

*,** Στατιστικώς σηµαντικές διαφορές για επίπεδα σηµαντικότητας 0,05 και 0,01, 
αντίστοιχα 
 
Πίνακας 2. Επίδραση της διαβάθµισης της διαθέσιµης υγρασίας στο ύψος των φυτών 
και στο ξηρό βάρος των επιµέρους βοτανικών τµηµάτων. 

Ποσοστό υγρασίας του εδαφικού 
µίγµατος 

Ύψος φυτών 
(cm) 

Ξηρό βάρος φύλλων (g.) Ξηρό βάρος ταξιανθιών (g.) 

100%  44,75a  28,44a  4,98a  

80%  42,75ab  21,93b  4,71a  

60%  39,04b  17,02c  2,59b  

40%  38,50b1 8,72d  0,88b  

1
:∆ιαφορετικά γράµµατα δηλώνουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

 
Πίνακας 3. Επίδραση της διαβάθµισης της διαθέσιµης υγρασίας στην περιεκτικότητα 
και στην απόδοση σε αιθέριο έλαιο. 
Ποσοστό 
υγρασίας  

Περιεκτικότητα φύλλων 
σε αιθ. έλαιο (ml/100 g 
d.w.) 

Περιεκτικότητα 
ταξιανθιών σε αιθ. έλαιο 
(ml/100 g d.w.) 

Απόδοση αιθ. ελαίων 
φύλλων (ml/φυτό) 

Απόδοση αιθ. ελαίου 
ταξιανθιών (ml/φυτό) 

100%  2,79a  2,81b  0,791a  0,143a 

80%  2,62a  3,17b  0,563ab  0,145a  

60%  2,82a  3,92ab  0,483b  0,103ab 

40%  2,46a  5,05a  0,213c  0,045b 

 
Ο δυόσµος απαιτεί µεγάλες ποσότητες νερού για την ανάπτυξή του. Από τα 
αποτελέσµατα διαπιστώθηκε ότι τόσο το ύψος όσο και το ξηρό βάρος, που αποτελούν 
κριτήρια της απόδοσης των φυτών σηµείωσαν τις υψηλότερες τιµές στο επίπεδο 
διαθέσιµης εδαφικής υγρασίας 100%. Αντίστοιχη επίδραση της διαθεσιµότητας νερού 
στην παραγωγή βιοµάζας και κατ’ επέκταση στην απόδοση σε αιθέριο έλαιο 
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διαπίστωσαν οι Marcum και Hanson (2006). Η αυξηµένη παραγωγή δρόγης αύξησε και 
τη συνολική απόδοση αιθέριου ελαίου ανά φυτό γεγονός που ενδιαφέρει ιδιαίτερα για 
την επίτευξη υψηλής εµπορικής παραγωγής. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η περιορισµένη 
διαθεσιµότητα νερού αύξησε την περιεκτικότητα των ταξιανθιών σε αιθέριο έλαιο ενώ 
δεν επηρέασε την περιεκτικότητα των φύλλων. Το επίπεδο της διαθεσιµότητας του 
νερού στο 100% της υδατοϊκανότητας του εδαφικού µείγµατος διαπιστώθηκε ότι ήταν 
το καλύτερο για τη βέλτιστη απόδοση σε ξηρά δρόγη και στη συνολική παραγωγή 
αιθέριου ελαίου ανά φυτό. Εποµένως, η ποσοτική και ποιοτική παραγωγή δρόγης στο 
είδος Mentha spicata L. συνάγει µε την αυξηµένη διαθεσιµότητα εδαφικής υγρασίας.  
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Summary 
Τhe purpose of the present work was to study the influence of water availability to mint 
plant development and essential oil production. A greenhouse experiment was 
conducted at A.T.E.I Thessaloniki, during spring 2008, where 4 different water regimes 
were applied, as referred to water availability of the soil mixture (40%, 60%, 80% and 
100% respectively). During plant development the height of plants has been recorded. 
Plants have been collected at the stage of full blooming, were dried in dark room, were 
separated to leaves and flowers and their weight was recorded. Essential oil content of 
the flowers and the leaves was defined. From the results, it has been observed that the 
final height of the individual plants of mint has been favoured at the level of soil 
mixture availability 100%. Moreover a clear differentiation between levels of soil 
mixture water availability has been observed. The highest dry matter has been recorded 
at the level soil mixture water availability 100% (28,44 gr.) while the smallest at the 
level of 40% (8,72 gr.). Additionally, the dry weight of the inflorescences has been 
considerably differentiated between the two highest and the two lowest levels of soil 
mixture water availability. The essential oil content of the inflorescences has given the 
highest value (5.05%) at the moisture level of 40%. Finally, water availability has also 
influenced considerably average production of essential oils with the highest yields to 
have been recorded at the level of 100%. The total of the results shows the particular 
importance of this abiotic factor to the qualitative and the quantitative production of 
mint. 
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Περίληψη 
Στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της έκφρασης βακτηριακών 
γονιδίων χαρπινών σε διαγονιδιακά φυτά ως προς την ανθεκτικότητά τους έναντι 
ιολογικών ασθενειών. Για το σκοπό αυτό παράχθηκαν γενετικά τροποποιηµένα φυτά 
του είδους Nicotiana benthamiana που φέρουν το γονίδιο της χαρπίνης HprZ από το 
βακτήριο Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. Η αξιολόγηση των 
µετασχηµατισµένων φυτών έγινε µε πολλαπλή αντίδραση PCR που στόχευε στην 
ενίσχυση του γονιδίου hprZ και της αλληλουχίας που κωδικοποιεί για την περιοχή virG 
του Α. tumefaciens καθώς και RT-PCR για τον έλεγχο της έκφρασης των διαγονιδίων. 
Ο µετασχηµατισµός επιβεβαιώθηκε σε όλα τα φυτά που εξετάστηκαν µε την ενίσχυση 
προϊόντων αναµενόµενου µεγέθους για το διαγονίδιο της χαρπίνης και µε την 
ταυτόχρονη απουσία της virG περιοχής που αποκλείει το ενδεχόµενο επιµόλυνσης µε 
το αγροβακτήριο. Ακολούθησε µόλυνση των γενετικά τροποποιηµένων φυτών µε τους 
παθογόνους ιούς Tobacco mosaic virus (TMV), Cucumber mosaic virus (CMV) και 
Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) και αξιολόγηση της ανθεκτικότητάς τους δια 
µέσου του τεστ ELISA. Όσον αφορά στους ιούς TMV και CMV, στην προκαταρκτική 
αυτή φάση τουλάχιστον, δεν προέκυψε διαφοροποίηση των συµπτωµάτων από την 
έκφραση της χαρπίνης. Αντίθετα, η µόλυνση µε τον ιό BNYVV είχε ως αποτέλεσµα 
την εκδήλωση συµπτωµάτων νέκρωσης, εντοπισµένων στην εµβολιασµένη µε τον ιό 
περιοχή, που συσχετιζόταν µε υψηλή ανθεκτικότητα στον παθογόνο ιό. Τα 
αποτελέσµατα της µελέτης υποδεικνύουν ότι η παρατηρηθείσα νέκρωση και η 
επακόλουθη ανθεκτικότητα είναι το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του ιού µε 
βιοχηµικά µονοπάτια που έχουν προηγουµένως ενεργοποιηθεί από την έκφραση της 
ενδογενώς παραγόµενης χαρπίνης.    
 
Εισαγωγή 
Οι χαρπίνες, που κωδικοποιούνται από τα γονίδια hrp (hypersensitive response and 
pathogenicity genes - hrp), είναι µια κατηγορία πρωτεϊνών που έχουν την ικανότητα να 
προκαλούν ασθένεια σε ευπαθείς ποικιλίες φυτών και αντίδραση υπερευαισθησίας σε 
ανθεκτικές ποικιλίες των ξενιστών τους ή σε φυτά-µη ξενιστές (Lindgren et al., 1986). 
Τα γονίδια που κωδικοποιούν για τις χαρπίνες απαντώνται σε γονιδιακές οµάδες (hrp-
gene clusters) συγκεκριµένου µεγέθους (23-40kb) και οργάνωσης και έχουν πλέον 
ταυτοποιηθεί σε όλα σχεδόν τα κύρια γένη φυτοπαθογόνων βακτηρίων: Pseudomonas, 
Erwinia, Xanthomonas και Ralstonia, µε εξαίρεση το Agrobacterium tumefaciens 
(Bogdanove et al., 1996). Παρά τις διαφορές τους σε αµινοξικό επίπεδο, οι 
προερχόµενες από διαφορετικά είδη χαρπίνες παρουσιάζουν οµοιότητες που έγκεινται 
στο γεγονός ότι είναι υδρόφιλες, θερµοσταθερές, πλούσιες σε γλυκίνες και χωρίς 
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κυστεΐνες, εκκρίνονται στο µέσο καλλιέργειας των βακτηρίων και η έγχυσή τους στον 
αποπλάστη των φυτών οδηγεί σε αντίδραση νέκρωσης (Ταµπακάκη, 1999). 
Το βακτήριο Pseudomonas syringae pv. phaseolicola ανήκει σε µία ευρύτερη οµάδα 
βακτηρίων που περιλαµβάνει επιφυτικά και φυτοπαθογόνα βακτήρια (Young et al., 
1978) και, όπως και τα περισσότερα µέλη της οµάδας, δύναται να προκαλέσει ασθένεια 
σε φυτά ξενιστές (πχ φασολιά) και αντίδραση υπερευαισθησίας σε φυτά µη ξενιστές 
(ανθεκτικές ποικιλίες και είδη µη ξενιστές) (Mindrinos et al., 1990). Η έκκριση των 
συγκεκριµένων πρωτεϊνών παθογένειας πραγµατοποιείται µέσω του εκκριτικού 
µονοπατιού τύπου ΙΙΙ (van Gijsegem et al., 1993; 1995; Alfano and Collmer, 1997), που 
χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να µεταφέρει πρωτεΐνες από το βακτηριακό στο 
ευκαρυωτικό κυτταρόπλασµα (Cornelis, 1997; Lee, 1997). 
 

 
 
Εικόνα 1. Απεικόνιση του ρόλου των χαρπινών στα φυτά. 
 
Με δεδοµένη την ιδιότητα των χαρπινών να επάγουν το γενικό µηχανισµό άµυνας των 
φυτών, στόχος της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση της δοµικής έκφρασής τους σε 
φυτά που υπόκεινται σε καταπόνηση από ιολογικές προσβολές. Για το σκοπό αυτό 
παράχθηκαν γενετικά τροποποιηµένα φυτά που εκφράζουν ενδογενώς τη χαρπίνη του 
στελέχους P. syringae pv phaseolicola (HrpZ), τα οποία αξιολογήθηκαν ως προς την 
ανθεκτικότητά τους µετά από µηχανική µόλυνση µε τους φυτοπαθογόνους ιούς 
Tobacco mosaic virus (TMV), Cucumber mosaic virus (CMV) και Beet necrotic yellow 
vein virus (BNYVV).   
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Πλασµίδια και βακτηριακά στελέχη  
Με στόχο την έκφραση σε φυτά του είδους Nicotiana benthamiana της χαρπίνης που 
προέρχεται από το φυτοπαθογόνο βακτήριο P. syringae pv. phaseolicola (HrpZ), 
αξιοποιήθηκαν οι γονιδιακές κασέτες pBin.Tx.Hyg-HrpZ και pBin.Tx.Hyg-Sp-Hrp µε 
γονίδιο επιλογής την ανθεκτικότητα στην υγροµυκίνη (Ταµπακάκη, 1999).  
Βακτηριακά κύτταρα του στελέχους του Agrobacterium tumefaciens C58C1, από stock 
γλυκερόλης, που φέρουν τα πλασµίδια pBinTx.Hyg-HrpZ και pBin.Tx.Hyg.-SP-HrpZ 
καλλιεργήθηκαν στους 28°C, 180 rpm σε θρεπτικό µέσο (LB) που περιείχε 
ριφαµπυκίνη (50µg ml-1), καρµπενικιλλίνη (100µg ml-1) και καναµυκίνη (50µg ml-1) για 
2 ηµέρες ή έως ότου αποκτήσουν οπτική πυκνότητα OD600=0.5-1. Ακολούθησε 
φυγοκέντριση της καλλιέργειας στις 3500 rpm για 10 λεπτά και επαναδιάλυση των 
κυττάρων σε υγρό MS ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι 1x107  κύτταρα/ml.  
Σταθερός µετασχηµατισµός φυτών του είδους Nicotiana benthamiana  
Για το σταθερό µετασχηµατισµό φυτών του είδους N. benthamiana, µέσω του Α. 
tumefaciens, εφαρµόστηκε το πρωτόκολλο όπως περιγράφηκε από τους Horsch et al. 
(1995) µε µικρές τροποποιήσεις που αφορούσαν κυρίως στο θρεπτικό µέσο επιλογής 
και τη διάρκεια συγκαλλιέργειας. Φυλλικοί δίσκοι από φυτά στο στάδιο των 3–5 
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πλήρως ανεπτυγµένων πραγµατικών φύλλων που είχαν προηγουµένως απολυµανθεί, 
επωάστηκαν σε διάλυµα µετασχηµατισµένων βακτηριακών κυττάρων για 30 λεπτά και 
στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε τρυβλία µε θρεπτικό υπόστρωµα συγκαλλιέργειας (MS 
µε βιταµίνες, NAA 0,1µg ml-1, BAP 1µg ml-1, 3% σακχαρόζη, 5gr/lt άγαρ) για 2 
ηµέρες. Ακολούθησε τοποθέτηση των εκφύτων σε θρεπτικό µέσο ίδιας σύστασης µε 
σεφοταξίµη (250µg ml-1) για 2 ηµέρες και έπειτα µεταφορά σε υπόστρωµα επιλογής 
(MS µε βιταµίνες, NAA 0,1µg ml-1, BAP 1µg ml-1, 3% σακχαρόζη, 5gr/lt άγαρ) µε 
σεφοταξίµη (250µg ml-1) και υγροµυκίνη (30µg ml-1). Τα έκφυτα µεταφέρονταν σε νέο 
υπόστρωµα επιλογής ανά δύο εβδοµάδες έως ότου αναπτύξουν κάλλο και νεαρούς 
βλαστούς. Οι αναγεννηµένοι βλαστοί µεταφέρθηκαν σε κατάλληλα δοχεία που 
περιείχαν µέσο επιλογής έως ότου φθάσουν το στάδιο των 3-5 πραγµατικών φύλλων, 
οπότε τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό µέσο ριζογένεσης (MS µε βιταµίνες, 3% σακχαρόζη, 
4gr/lt άγαρ, αντιβιοτικά επιλογής). Τα φυτά µε καλά ανεπτυγµένο ριζικό σύστηµα 
µεταφυτεύθηκαν σε µίγµα φυτοχώµατος-περλίτη σε αναλογία 3:1 και αφού 
σκληραγωγήθηκαν µε σταδιακή µείωση της υγρασίας (2-4 εβδοµάδες), µεταφέρθηκαν 
σε θάλαµο πλήρους αποµόνωσης και ελεγχόµενων συνθηκών όπου παρέµειναν έως 
ότου σχηµατίσουν σπόρο (Τ1).  
 
Έλεγχος του µετασχηµατισµού 
Για την επιβεβαίωση του µετασχηµατισµού, αποµονώθηκε DNA από τα ανθεκτικά 
στην υγροµυκίνη φυτά (DNAeasy plant mini kit, Qiagen) και ακολούθησε πολλαπλή 
αντίδραση PCR για την ενίσχυση του γονιδίου της χαρπίνης και της αλληλουχίας που 
κωδικοποιεί για την περιοχή virG του Α. tumefaciens. Η ενίσχυση των επιλεγµένων 
αλληλουχιών πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας τα εξής ζεύγη εκκινητών: hrpZ F-
hrpZ R (Ταµπακάκη, 1999) για το hrpZ και virG F: 5’-GCCGGGGCGAGACCATAGG 
-3’–virG R: 5’- CGCACGCGCAAGGCAACC-3’ για την περιοχή virG. Το µίγµα της 
PCR περιείχε 2µl DNA ως µήτρα, 0.25µM από κάθε εκκινητή, 200µM dNTPs, 1.25mM 
MgCl2, 1x Taq buffer,  1.25u Taq polymerase (GoTaq Flexi DNA polymerase, 
Promega) σε τελικό όγκο 20µl. Το πρόγραµµα ενίσχυσης περιελάµβανε ένα αρχικό 
κύκλο στους 94οC για 3 λεπτά και στη συνέχεια 30 κύκλους των 30 δευτερολέπτων 
στους 94οC, 1 λεπτού στους 50οC, 1 λεπτού στους 72οC και ένα τελικό κύκλο 
επιµήκυνσης στους 72οC για 5 λεπτά. Τα προϊόντα ενίσχυσης ηλεκτροφορήθηκαν σε 
πηκτή αγαρόζης 1% µε ρυθµιστικό διάλυµα TAE (1X) µε βρωµιούχο αιθίδιο.  
Για τον έλεγχο της έκφρασης του διαγονιδίου, αποµονώθηκε RNA (RNAeasy plant 
mini kit, Qiagen) από τα αναγεννηµένα-ανθεκτικά στην υγροµυκίνη φυτά και 
ακολούθησε αντίστροφη µεταγραφή, µε τη χρήση του Im-Prom II Reverse 
Transcriptase System (Promega) και PCR (RT-PCR). Η ενίσχυση των διαγονιδίων 
πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση των εκκινητών που αναφέρονται παραπάνω, ενώ το 
µίγµα και το πρόγραµµα που ακολουθήθηκε είναι όµοια µε αυτά που προαναφέρθηκαν.   
Μηχανική µόλυνση µε φυτοπαθογόνους ιούς και αξιολόγηση της ανθεκτικότητας 
Ως πηγή των ιικών µολυσµάτων χρησιµοποιήθηκε µολυσµένος ιστός από φυτά 
Nicotiana tabacum για τους ιούς TMV και CMV και ριζών ζαχαροτεύτλων για τον ιό 
BNYVV. Το µόλυσµα δηµιουργήθηκε µε τη λειοτρίβηση του ιστού µε φωσφορικό 
ρυθµιστικό διάλυµα εµβολιασµού, pH=7.2 σε αναλογία 1:5 (βάρος:όγκο). Τρία 
ανώτερα φύλλα αρχικά επιπάστηκαν µε carborundum, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος 
ιοσωµατίων, και αφού µολύνθηκε η κάτω επιφάνεια των φύλλων, ακολούθησε πλύση 
µε απιονισµένο νερό. 
Μη-µετασχηµατισµένα φυτά (άγριου τύπου) που µολύνθηκαν µε το διάλυµα 
ιοσωµατίων αποτέλεσαν τους θετικούς µάρτυρες ενώ αγρίου τύπου φυτά που δεν 
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υπέστησαν καµία µεταχείριση, συµπεριλήφθηκαν ως αρνητικοί µάρτυρες. Τα φυτά 
διατηρήθηκαν σε θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών (23ο C, 16/8 ώρες) και ελέγχονταν 
συστηµατικά για την εµφάνιση και καταγραφή συµπτωµάτων.  
Η µέτρηση του ιικού φορτίου πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση των CMV/TMV ELISA 
kit (Neogen) και Plantest BNYVV DAS-ELISA Κit (Biorad), σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή.  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Μετασχηµατισµός φυτών του είδους N. benthamiana 
Η µελέτη της επίδρασης της ενδογενώς παραγόµενης χαρπίνης HrpZ υπό συνθήκες 
καταπόνησης από ιολογικές ασθένειες, έγινε στα διαγονιδιακά φυτά που εκφράζουν το 
γονίδιο hrpZ µε ή χωρίς οδηγό πεπτίδιο έκκρισης (SP-hrpZ). Η σύντηξη της ενδογενώς 
παραγόµενης χαρπίνης µε πεπτίδιο έκκρισης (signal peptide) (Ταµπακάκη, 1999) είχε 
σαν στόχο την δηµιουργία µας εκκρινόµενης µορφής της ώστε να εξασφαλίζεται η 
έκφραση της πρωτεΐνης στον αποπλάστη.  
Παράχθηκαν συνολικά 58 ανθεκτικά στην υγροµυκίνη φυτά (76% ποσοστό επιτυχίας) 
µε τα διαγονίδια hrp ή SP-hrpΖ. Τα φυτά αυτά, που προήλθαν όλα από ανεξάρτητους 
µετασχηµατισµούς (events), παρουσίασαν φυσιολογικό φαινότυπο και παρήγαγαν 
σπόρο από αυτογονιµοποίηση (Τ1). Η επιτυχής ένθεση του διαγονιδίου επιβεβαιώθηκε 
σε όλα τα φυτά που εξετάστηκαν µε την ενίσχυση προϊόντων αναµενόµενου µεγέθους 
για το hprZ διαγονίδια (1050bp), υποδεικνύοντας παράλληλα την καταλληλότητα, 
ποιοτικά και ποσοτικά, του µέσου επιλογής. Η απουσία του προϊόντος ενίσχυσης της 
περιοχής virG (590bp) απέκλεισε το ενδεχόµενο επιµόλυνσης µε το αγροβακτήριο και 
συνεπώς επιβεβαίωσε την επιτυχία του µετασχηµατισµού. Η έκφραση του hrpZ 
επιβεβαιώθηκε σε 14 από τα 15 φυτά που εξετάστηκαν µέσω της αντίδρασης 
αντίστροφης µεταγραφής ακολουθούµενης από ενίσχυση της επιλεγµένης περιοχής µε 
PCR (RT-PCR). 
 

 
Εικόνα 2. Ηλεκτροφόρηση προϊόντων πολλαπλής PCR. 1-5: ενίσχυση του διαγονιδίου 
(1050bp) +C (µετασχηµατισµένα κύτταρα αγροβακτηρίου): ενίσχυση του διαγονιδίου 
και της περιοχής virG (590bp). Ladder: Gene Ruler DNA Ladder Mix (Fermentas).  
 
Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας  
Τα µολυσµένα µε τους ιούς TMV, CMV και BNYVV φυτά του είδους N. benthamiana 
που τροποποιήθηκαν για να παράγουν ενδογενώς τη χαρπίνη, αξιολογήθηκαν ως προς 
την αντίδρασή τους στην καταπόνηση από ιολογικές ασθένειες δια µέσου 
µακροσκοπικής παρατήρησης και µέτρησης του ιικού τους φορτίου. Από τα 
προκαταρκτικά αυτά πειράµατα αντίδρασης στους ιούς TMV και CMV δεν προέκυψε 
κάποια εµφανής τουλάχιστον διαφοροποίηση στην εκδήλωση συµπτωµάτων στα 
διαγονιδιακά φυτά σε σχέση µε τα φυτά άγριου τύπου. Παρά το γεγονός ότι και οι τιµές 
ELISA για τα διαγονιδιακά και άγριου τύπου φυτά κυµάνθηκαν σε παραπλήσια 
επίπεδα, η εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων θα απαιτήσει την αξιολόγηση 
µεγαλύτερου αριθµού φυτών και τη συσχέτιση του ιικού τους φορτίου µε δεδοµένα από 
την ποσοτικοποίηση της παραγόµενης χαρπίνης. 
Αντίθετα, κατά την καταπόνηση µε τον ιό της ριζοµανίας, τα διαγονιδιακά φυτά 
παρουσίασαν σηµαντικά χαµηλότερο ιικό φορτίο συγκριτικά µε τα φυτά-µάρτυρες και 
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παράλληλα εµφάνισαν από την 3-4η µόλις ηµέρα µετά τη µόλυνση νεκρωτικές κηλίδες, 
εντοπισµένες στην φυλλική περιοχή που δέχθηκε τον εµβολιασµό. Οι νεκρωτικές αυτές 
κηλίδες πιθανότατα οφείλονται στην εξωκυτταρική έκφραση της χαρπίνης, σε επαρκή 
ποσότητα για να προκαλέσει αντίδραση HR, ως αποτέλεσµα κυτταρικής λύσης από τη 
µόλυνση µε τον ιό. Τα ευρήµατα αυτά, συµφωνούν µε άλλες αναφορές όπου 
διαγονιδιακά φυτά καπνού που εκφράζουν τη χαρπίνη HrpZ εµφάνισαν επίκτητη 
διασυστηµατική ανθεκτικότητα που επάγεται από την είσοδο του παθογόνου ως 
αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης της χαρπίνης µε εξειδικευµένο υποδοχέα του 
παθογόνου (Erysiphe cichoracearum) (Takamura et al., 2004).  
Γενικά, η ανάπτυξη επίκτητης διασυστηµατικής ανθεκτικότητας µέσω της ενδογενούς ή 
εξωγενούς έκφρασης χαρπινών έχει µέχρι σήµερα µελετηθεί περισσότερο για 
προσβολές φυτών από φυτοπαθογόνα βακτήρια, σε αντίθεση µε µυκητολογικές και 
ιολογικές ασθένειες όπου οι σχετικές µελέτες είναι πολύ περιορισµένες.  Αναφορικά µε 
την επίδραση χαρπινών σε αλληλεπιδράσεις φυτών µε φυτοπαθογόνα βακτήρια, 
επικρατεί η άποψη ότι οι χαρπίνες γενικότερα έχουν βοηθητικό ρόλο στην ελευθέρωση 
των avr πρωτεϊνών στα φυτικά κύτταρα και ότι η εκδήλωση της υπερευαισθησίας 
απαιτεί την παραγωγή των δύο πρωτεϊνών από το ίδιο βακτηριακό κύτταρο (Gopalan et 
al., 1996). Προηγούµενες έρευνες έχουν καταδείξει το φυσιολογικό φαινότυπο των 
φυτών που παράγουν ενδογενώς πρωτεΐνες χαρπίνης, σε αντίθεση µε την εξωγενή 
εφαρµογή χαρπινών που σε καθαρή µορφή προκαλεί κυτταρικό θάνατο. Η έλλειψη 
νεκρωτικού φαινοτύπου έχει αποδοθεί στο γεγονός ότι ακόµη και όταν οι χαρπίνες 
παράγονται in planta σε επαρκή ποσότητα και βιολογικά ενεργή µορφή, η δράση τους 
είναι εξωκυτταρική και δεν µπορεί να εκδηλωθεί µέσα στα φυτικά κύτταρα 
(Ταµπακάκη, 1999).  
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω πειράµατα για τη λεπτοµερέστερη µελέτη της 
αλληλεπίδρασης της χαρπίνης HrpZ µε τον ιό BNYVV µε στόχο την ενδεχόµενη 
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από τη µελέτη αυτή για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των ζαχαροτεύτλων στην ιολογική ασθένεια της ριζοµανίας.         
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Summary 
The aim of this work was to study the performance of transgenic N. benthamiana plants 
expressing a bacterial harpin protein upon inoculation with various viral agents. In this 
framework, transgenics carrying the hrpZ gene from P. syringae pv. phaseolicola were 
produced and subsequently evaluated for virus resistance. Proper transgene integration 
was examined by a multiplex PCR assay targeting the nucleotide sequences 
corresponding to hrpZ and the region virG of A. tumefaciens. Amplicons of the 
expected size were obtained for all plants examined, whereas the corresponding to virG 
sequence could not be amplified, thus verifying the transgenic nature of transformed 
plants. Additionally, transgene expression was verified by an RT-PCR assay. In order to 
assess their response to viral infections, transgenics were initially challenge-inoculated 
with Tobacco mosaic virus (TMV), Cucumber mosaic virus (CMV) and Beet necrotic 
yellow vein virus (BNYVV) and subsequently evaluated by scoring of symptoms and 
ELISA-mediated estimation of virus titers. These preliminary results indicated that 
harpin expression did not alter symptom development in the case of TMV and CMV, 
whereas for BNYVV a localized tissue necrosis associated with disease resistance was 
observed. Further experiments are under way to elucidate the mechanism underlying 
resistance aiming at a probable exploitation for the improvement of sugar beet 
resistance against rhizomania disease.   
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Περίληψη 
Το κριθάρι είναι µια σηµαντική καλλιέργεια για την Ελλάδα, όµως η αξιοποίηση και η 
αποτελεσµατικότητα της αζωτούχου λίπανσης δεν έχουν µελετηθεί επαρκώς. Σε 
πείραµα αγρού που πραγµατοποιήθηκε στο Αγρόκτηµα του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κατά την καλλιεργητική περίοδο 2005-2006, µελετήθηκε 
η αξιοποίηση του αζώτου από δυο δίστοιχες ποικιλίες κριθαριού (Θεσσαλονίκη και 
Carina) σε τέσσερα επίπεδα αζωτούχου λίπανσης (0, 4, 8, 16 kg N/στρ). Μετά την 
άνθηση οι σπόροι είναι οι πιο ενεργοί αποδέκτες για µεταβολίτες του άνθρακα και του 
αζώτου, έτσι στο στάδιο αυτό πραγµατοποιήθηκε εφαρµογή των ορµονών κυτοκινίνης 
και αιθυλενίου για να µελετηθεί η επίδραση των ορµονών στην ανακατανοµή του 
αζώτου στο φυτό. Οι ποικιλίες παρουσίασαν διαφορές ως προς τα περισσότερα 
µορφολογικά, φυσιολογικά και αγροκοµικά χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν. Ως 
αποτέλεσµα της εφαρµογής κυτοκινίνης παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωσης 
αζώτου στους βλαστούς των ποικιλιών Θεσσαλονίκη και Carina κατά τη συγκοµιδή. Η 
συγκέντρωση αζώτου των σπόρων στην ποικιλία Carina παρουσίασε αύξηση στο 
επίπεδο λίπανσης 16 kg N/στρ, ενώ στην ποικιλία Θεσσαλονίκη σε όλα τα επίπεδα 
λίπανσης. H εφαρµογή του αιθυλενίου δεν επηρέασε τη συγκέντρωση του αζώτου 
στους βλαστούς και των δύο ποικιλιών. Η αζωτούχος λίπανση αύξησε τη συγκέντρωση 
της χλωροφύλλης. Τα πρώτα αποτελέσµατα από την εργασία αυτή δείχνουν ότι το 
κριθάρι έχει την δυνατότητα αξιοποίησης µικρών ποσοτήτων αζωτούχου λίπανσης και 
η προσθήκη κυτοκινίνης υποβοηθάει το φυτό στο σκοπό αυτό. 
 
Εισαγωγή 
Το κριθάρι (Hordeum vulgare L.) είναι η τέταρτη από άποψη ενδιαφέροντος 
καλλιέργεια στον κόσµο µετά το σιτάρι, το καλαµπόκι και το ρύζι. Έχει επιβιώσει σαν 
µία από τις σηµαντικότερες καλλιέργειες σιτηρών δια µέσω των αιώνων γιατί 
συνδυάζει τρία µοναδικά χαρακτηριστικά: 1. µεγάλη οικολογική προσαρµοστικότητα, 
2. χρησιµοποίηση ως τροφή για ανθρώπους και ζώα, 3. υπεροχή της βύνης του 
κριθαριού για χρήση στη ζυθοποιία. 
Στα σιτηρά η κύρια πηγή Ν για τους κόκκους είναι το άζωτο που ανακατανέµεται από 
τα βλαστικά µέρη (Cox κ.α., 1985). Το 60%-92% του αζώτου που συσσωρεύεται στους 
κόκκους κατά την ωρίµανση προέρχεται από την ανακατανοµή του Ν (Cox κ.α., 1985; 
Papakosta και Gagianas, 1991). Το ποσό του αζώτου που ανακατανέµεται εξαρτάται 
από το επίπεδο του εδαφικού αζώτου, από το επίπεδο της αζωτούχου λίπανσης, τις 
συνθήκες ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν την άνθηση και από το 
γενότυπο και από το ποσό που είναι διαθέσιµο (Cox κ.α., 1986).  
Οι ορµόνες των φυτών όπως η κυτοκινίνη και το αιθυλένιο µπορούν να επηρεάσουν την 
πρόσληψη, τη συγκέντρωση, άλλα και την µετακίνηση του αζώτου. Έχει βρεθεί ότι η 
συσσώρευση κυτοκινινών σχετίζεται στενά µε τα επίπεδα αζώτου στο φυτό όπως στο 
κριθάρι (Samuelson και Larsson, 1993), στο Urtica dioica (Wagner και Beck, 1993) και 
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στο καλαµπόκι (Takei κα., 2001). Οι µελέτες αυτές έχουν δείξει ότι αύξηση στην 
συγκέντρωση κυτοκινίνης συνεπάγεται την αύξηση της επάρκειας του αζώτου 
(Samuelson και Larsson, 1993; Takei κ.α., 2001). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν 
να µελετηθούν: 
α. η επίδραση των ορµονών αιθυλένιο και κυτοκινίνη στην πρόσληψη και ανακατανοµή 
αζώτου στο φυτό. 
β. τα αγροκοµικά χαρακτηριστικά των δύο ποικιλιών και πως αυτά επηρεάζονται από 
τη λίπανση µε άζωτο.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο 2005-2006 στο 
Αγρόκτηµα της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 
Το πειραµατικό σχέδιο που χρησιµοποιήθηκε ήταν split- split plot µε πέντε 
επαναλήψεις. Κύρια τεµάχια ήταν οι τέσσερις επεµβάσεις λίπανσης, υποτεµάχια ήταν 
οι δύο ποικιλίες και µέσα στις ποικιλίες οι δύο ορµόνες (αιθυλένιο και κυτοκινίνη). 
Μελετήθηκε η αξιοποίηση του αζώτου από δύο ποικιλίες κριθαριού (Θεσσαλονίκη και 
Carina ) που διέφεραν ως προς την πρωιµότητα και την χρήση τους σε τέσσερα επίπεδα 
αζωτούχου λίπανσης (0, 4, 8, 16 kg N/στρ) καθώς και η επίδραση των ορµονών 
αιθυλένιο και κυτοκινίνη που εφαρµόστηκαν στην άνθιση στην πρόσληψη και 
ανακατανοµή του αζώτου και ξηράς ουσίας. Οι µεταχειρίσεις αζώτου που 
εφαρµόστηκαν στο κριθάρι ήταν οι εξής: µάρτυρας (Μ), 4 µονάδες Ν (Ν), 8 µονάδες 
(2Ν) και 16 µονάδες (3Ν). Πραγµατοποιήθηκαν δυο δειγµατοληψίες µια στην άνθιση 
και µια στη συγκοµιδή. Η µέτρηση της περιεκτικότητας του αζώτου στους ιστούς των 
δύο ποικιλιών κριθαριού έγινε µε τη µέθοδο Kjeldhal. Η µέτρηση της χλωροφύλλης 
πραγµατοποιήθηκε στο ανώτερο πλήρως αναπτυγµένο φύλλο στα στάδια της άνθησης 
και φυσιολογικής ωρίµανσης και έγινε µε τη χρήση συσκευής µέτρησης χλωροφύλλης 
τύπου SPAD-502 (Minolta). Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων 
χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο MSTATc. Για τις συγκρίσεις των µέσων όρων 
χρησιµοποιήθηκε η ελάχιστη σηµαντική διαφορά (Ε.Σ.∆.), σε επίπεδο σηµαντικότητας 
0,05. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
H περιεκτικότητα των σπόρων σε άζωτο επηρεάστηκε από τα επίπεδα της λίπανσης, 
από τις ορµόνες και από την αλληλεπίδραση µεταξύ λίπανσης x ποικιλίας και λίπανσης 
x ποικιλίας x ορµόνες. Επίσης η περιεκτικότητα των βλαστών σε άζωτο επηρεάστηκε 
από τις επεµβάσεις της λίπανσης, τις ποικιλίες και τις ορµόνες. Η επέµβαση 3Ν έχει ως 
αποτέλεσµα τη συγκέντρωση µεγαλύτερης ποσότητας αζώτου στους σπόρους κατά τη 
συγκοµιδή από τις τρεις άλλες επεµβάσεις (µάρτυρας, Ν και 2Ν) (Πίνακας 1). Επίσης η 
επεµβάσεις 2Ν και Ν εµφανίζονται να υπερτερούν από τον µάρτυρα. Η επέµβαση 2Ν 
ευνόησε την ποικιλία Carina καθώς υπερτερεί από τη Θεσσαλονίκη στη συγκέντρωση 
αζώτου στους σπόρους. Η επέµβαση 3Ν έχει ως αποτέλεσµα τη συγκέντρωση 
µεγαλύτερης ποσότητας αζώτου στους βλαστούς κατά τη συγκοµιδή από τις τρεις άλλες 
επεµβάσεις (µάρτυρας, Ν και 2Ν ). Επίσης η επέµβαση 2Ν υπερτερεί από τη Ν και τον 
µάρτυρα όπως και η Ν από τον µάρτυρα. Παρόµοια αποτελέσµατα βρεθήκαν και από 
άλλους ερευνητές όπου η εφαρµογή των ορµονών επηρέασε τη συγκέντρωση του Ν 
(Hosseini κα, 2008). Παρόλα αυτά η εφαρµογή των ορµονών κυτοκινίνης και 
αιθυλενίου στην µετακίνηση του Ν δεν έχει µελετηθεί επαρκώς στα χειµερινά σιτηρά.  
Παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωσης του αζώτου στους σπόρους κατά τη 
συγκοµιδή µε την εφαρµογή της κυτοκινίνης σε σύγκριση µε την εφαρµογή του 
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αιθυλενίου και το µάρτυρα, ενώ στους βλαστούς η εφαρµογή της ορµόνης αιθυλένιο 
είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της συγκέντρωσης αζώτου σε σύγκριση µε την 
εφαρµογή της κυτοκινίνης και τον µάρτυρα (πίνακας 2). Το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να 
αποδοθεί στο µεγαλύτερο αποδέκτη που µπορεί να προκάλεσε η εφαρµογή της 
κιτοκινόνης σε σχέση µε τις υπόλοιπες επεµβάσεις (PeltonenSainio, 1997; Hosseini κα, 
2008). 
 
Πίνακας 1. Επίδραση των ορµονών αιθυλένιο και κυτοκινίνη στην τελική 
περιεκτικότητα αζώτου των σπόρων και των βλαστών στην ποικιλία Carina και 
Θεσσαλονίκη. 
 Ποικιλίες 

 Carina Θεσσαλονίκη 

Επεµβάσεις 
(kgΝ/στρ.) 

ορµόνες Συγκ. Ν (%) σπόρους 
Συγκ. Ν (%) 
βλαστούς %  

Συγκ. Ν (%) σπόρους
Συγκ. Ν (%) 
βλαστούς % 

0 µάρτυρας 2,270 0,88 2,336 0,858 
0 κυτοκινίνη 2,548 0,864 2,440 0,906 
0 αιθυλένιο 2,522 0,808 2,210 0,786 
4 µάρτυρας 2,782 0,970 2,402 0,860 
4 κυτοκινίνη 2,554 1,048 2,928 0,930 
4 αιθυλένιο 2,602 0,870 2,552 0,896 
8 µάρτυρας 2,946 1,060 2,428 0,910 
8 κυτοκινίνη 2,752 1,042 2,716 0,896 
8 αιθυλένιο 2,810 0,960 2,568 0,950 
16 µάρτυρας 2,708 1,138 2,848 1,132 
16 κυτοκινίνη 2,954 1,088 2,948 1,046 
16 αιθυλένιο 2,794 1,002 2,970 1,026 
ΕΣ∆   0,282 0,039 0,282 0,039 

  
Πίνακας 2. Η συγκέντρωση του αζώτου στους σπόρους και τους βλαστούς φυτών 
κριθαριού µετά από ψεκασµό µε τις ορµόνες κυτοκινίνη και αιθυλένιο. 
 Φυτικός ιστός 
 Σπόροι Βλαστός 
Επεµβάσεις    
Μάρτυρας 2,590b† 0,9760a      
Κυτοκινίνη 2,730a 0,9775a 
Αιθυλένιο 2,628b    0,9122b 
†Οι µέσοι όροι (n = 5) στην ίδια στήλη που ακολουθούνται µε το ίδιο γράµµα δεν 
διαφέρουν σηµαντικά, σε επίπεδο 5% (Duncan’s multiple range test). 
Η διαφοροποίηση µεταξύ των ποικιλιών ως προς το επίπεδο χλωροφύλλης 
επηρεάστηκε από το στάδιο που έγινε η µέτρηση. Η λίπανση γενικά επηρέασε το 
επίπεδο της χλωροφύλλης των ποικιλιών κυρίως στο στάδιο της άνθησης (Πίνακας 3). 
Συγκεκριµένα, τη µεγαλύτερη αύξηση στη χλωροφύλλη παρουσίασε η µεταχείριση µε 
16 µονάδες άζωτου σε σχέση µε τον µάρτυρα. Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρονται 
και από τους Spaner κ.α. (2005) όπου παρατηρήθηκε αύξηση της χλωροφύλλης µε την 
αύξηση της αζωτούχου λίπανσης. Συγκεκριµένα, η θετική επίδραση του αζώτου στη 
συγκέντρωση χλωροφύλλης αναφέρεται από άλλους ερευνητές (Peng κ.α., 1996) και 
του φωσφόρου (Herold και Walker, 1979). Η αύξηση της περιεκτικότητας σε 
χλωροφύλλη µε την εφαρµογή Ν οφείλεται στο ότι το Ν είναι από τα βασικά συστατικά 
της χλωροφύλλης και σε συνθήκες έλλειψης Ν παρατηρείται έντονη χλώρωση των 
φυτών. Το Ν συµµετέχει στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό µε αποτέλεσµα µεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη και πιθανώς µεγαλύτερο ρυθµό φωτοσύνθεσης. Η 
εφαρµογή αζώτου αυξάνει τη συγκέντρωση χλωροφύλλης και έχει χρησιµοποιηθεί σε 
αρκετά είδη φυτών ως κριτήριο για την εφαρµογή της αζωτούχου λίπανσης (Peng κ.α., 
1996). 
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Πίνακας 3. Μέσοι όροι της µέτρησης χλωροφύλλης (SPAD) στο στάδιο της άνθησης 
και φυσιολογικής ωρίµανσης ανά ποικιλία και επίπεδο λίπανσης.  
 
 

Μεταχείριση (kgΝ/στρ.) Χλωροφύλλη άνθιση Χλωροφύλλη φυσιολ. ωρίµ. 

Carina 0 32,6 39,3 
  4 41,8 39,9 
  8 42,5 39,9 
  16 43,2 40,3 
Θεσσαλονίκη 0 36,9 39 
  4 39 40,2 
  8 44,3 40,8 
  16 42,5 40,9 
ΕΣ∆  1,4 1,6 

 
Από τα αποτελέσµατα του παρόντος πειράµατος προκύπτει ότι παρατηρήθηκαν 
διαφορές µεταξύ των ποικιλιών ως προς τα περισσότερα χαρακτηριστικά που 
µελετήθηκαν. Η αντίδραση των ποικιλιών που µελετήθηκαν ως προς την αζωτούχο 
λίπανση σε ορισµένα χαρακτηριστικά ήταν οµοιόµορφη ενώ σε αλλά εξαρτήθηκε από 
την ποικιλία και από το επίπεδο της λίπανσης. Η λίπανση αύξησε τη συγκέντρωση του 
αζώτου στους ιστούς του κριθαριού και την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη. Επίσης οι 
ορµόνες κυτοκινίνη και αιθυλένιο επηρέασαν την συγκέντρωση και τη µετακίνηση του 
αζώτου από τα βλαστικά µέρη στο σπόρο. Από την παρούσα µελέτη φαίνεται ότι οι 
διαφορετικές ποικιλίες κριθαριού αξιοποιούν διαφορετικά την αζωτούχο λίπανση και 
ότι οι ορµόνες όπως η κυτοκινίνη µπορεί να επηρεάσει την µετακίνησης του Ν.   
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Summary 
Barley is a very important crop for Greece; however the N utilization has not been 
studied extensively. A field experiment was carried out at the Faculty’s of Agriculture  
Farm of Aristotle University of Thessaloniki, with the objective to determine the N 
utilization from two two-rowed cultivars (Thessaloniki and Carina) at four N levels (0, 
40, 80, 160 kg N ha-1) during the growing period 2005-2006. After anthesis seeds are 
the most active sinks for carbon and nitrogen and there was an application with 
cytokinin and ethylene to study the effect of those hormones on N retranslocation. The 
two cultivars showed differences in the characteristics that were studied. There was an 
increase in N concentration in vegetative parts of the plant and in the seeds in both 
cultivars at harvest. N concentration was higher at the 160 kgN ha-1 in cultivar Carina. 
In contrast in Thessaloniki there was a gradual increase in all N levels.  Ethylene 
application did not affect the N concentration in both cultivars and in vegetative parts 
and in the seeds. N application affected the chlorophyll content. As a conclusion, the 
first results of this study show that barley has the ability to exploit small quantities of N 
fertilizer and the application of cytokinin helps the plant in N utilization.  
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Περίληψη 
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης της διαθεσιµότητας του 
νερού στην ανάπτυξη του φυτού και την ποσοτική παραγωγή αιθέριου ελαίου, σε φυτά 
δίκταµου (Origanum dictamnus L.). Για το σκοπό αυτό την άνοιξη του 2008 
εγκαταστάθηκε πείραµα σε γλάστρες µε φυτά δίκταµου, στο θερµοκήπιο του 
Εργαστηρίου Γεωργίας του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Το πειραµατικό σχέδιο ήταν πλήρες 
τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε τέσσερις επαναλήψεις. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των 
φυτών η εδαφική υγρασία διαφοροποιήθηκε σε τέσσερα επίπεδα εκφρασµένα ως 
ποσοστά της υδατοΐκανότητας του εδαφικού µείγµατος που χρησιµοποιήθηκε (100%, 
80%, 60% και 40% αντίστοιχα). Συγκοµίσθηκε το υπέργειο µέρος του φυτού στο 
στάδιο της ανθοφορίας, η ξήρανση έγινε σε σκιά σε καλά αεριζόµενο χώρο. Έγινε 
διαχωρισµός στα επιµέρους βοτανικά τµήµατα και προσδιορίστηκε το ξηρό βάρος των 
φύλλων και των ταξιανθιών. Η παραλαβή των αιθέριων ελαίων έγινε µε υδροαπόσταξη 
σε συσκευή τύπου Clevenger (Bruneton 1993) για την παραλαβή του αιθέριου ελαίου. 
Το ξηρό βάρος των φύλλων µειώθηκε µόνο στο επίπεδο εδαφικής υγρασίας 40% όπου 
καταγράφηκε ότι ήταν 4,33g ενώ δε διαπιστώθηκε διαφοροποίηση µεταξύ των 
υπολοίπων επιπέδων. Επίσης, επηρεάστηκε η µέση απόδοση των φύλλων σε αιθέριο 
έλαιο ανά φυτό (0,1334 ml έως 0,3101 ml). Μικρή διαφοροποίηση καταγράφηκε στην 
περιεκτικότητα των φύλλων σε αιθέριο έλαιο, η οποία κυµάνθηκε από 2,61% (επίπεδο 
υγρασίας υποστρώµατος 60%) έως 3,95% (επίπεδο υγρασίας υποστρώµατος 80%). Από 
τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η επίδραση της διαθεσιµότητας του νερού επηρέασε 
καθοριστικά την ανάπτυξη του είδους ως προς τη βλαστική του ανάπτυξη και την 
απόδοση σε ξηρά δρόγη και αιθέριο έλαιο, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε η άριστη 
προσαρµοστικότητα σε ξηροθερµικές συνθήκες.  
 
Εισαγωγή 
Ο δίκταµος (Origanum dictamnus L.) είναι ένα αρωµατικό είδος φυτού αυτοφυές της 
Κρήτης (Σουλελές, 1988, Πάνου-Φιλοθέου, Ε. 2002). Εξαιτίας της µεγάλης ζήτησής 
του στο εξωτερικό, αλλά και της υψηλής του τιµής, άρχισε να καλλιεργείται 
συστηµατικά, για εµπορεία στην Κρήτη από το 1920. Η ετήσια παραγωγή ξηρού 
δικτάµου στο νοµό Ηρακλείου φτάνει τους 30 τόνους ετησίως, ενώ λέγεται ότι η 
ποιότητα της δρόγης του καλλιεργούµενου είναι πολύ κατώτερη του αυτοφυούς. Για 
την καλλιέργεια προτιµώνται εδάφη αµµοαργιλώδη, πορώδη, καλά και βαθειά 
κατεργαζόµενα, γίνεται εφαρµογή κοπριάς και φωσφορικής λίπανσης. Τα εδάφη αυτά 
αρδεύονται δύο φορές τουλάχιστον την εβδοµάδα και σκαλίζονται πολύ συχνά (Τέζιας 
2004). Οι αποστάσεις φυτείας είναι 30-60 cm και τα φυτά της κάθε γραµµής 25-35 cm 
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(Σκρουµπής 1990). Έχει µελετηθεί η επίδραση της λίπανσης (Economakis et al. 2002) 
καλίου, φωσφόρου και αζώτου σε υδροπονική καλλιέργεια στο φυτό. Μια λαϊκή ρήση 
τονίζει ιδιαίτερα την προτίµηση του φυτού για τις βραχώδεις και απόκρυµνες 
τοποθεσίες "Ο ∆ίας που το φύτεψε στ' απάνω µέρη µανίζει, όταν οι κατωµερίτες το 
καλλιεργούν και γι’αυτό του παίρνει το θυµό". Έτσι εξηγεί ο λαός, σε ορισµένες 
περιοχές της Κρήτης, το γεγονός ό,τι το καλλιεργούµενο δίκταµο δεν έχει το άρωµα και 
τον "θυµό" του άγριου (Λιόλιος 2004). ∆εδοµένου ότι αυτοφυής ο δίκταµος συναντάται 
σε ιδιαίτερα ξηροφυτικά περιβάλλοντα όπως σε ασβεστούχα πετρώµατα, σε θραύσµατα 
και σχισµές βράχων κρίνεται σκόπιµη η µελέτη της επίδρασης του νερού στην ποιότητα 
της δρόγης του φυτού. Σκοπός του πειράµατος ήταν η µελέτη της επίδρασης της 
περιορισµένης διαθεσιµότητας νερού στην απόδοση σε ξηρά δρόγη και στην 
περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο σε φυτά δίκταµου.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το πείραµα εγκαταστάθηκε στο θερµοκήπιο του Α.Τ.Ε.Ι. την άνοιξη του 2008. Το 
φυτικό υλικό προήλθε από µοσχεύµατα επιλεγµένων φυτών δίκταµου, από µητρική 
φυτεία. Το εδαφικό υπόστρωµα αποτελείτο από µείγµα εδάφους (Αµµώδης πηλός, SL) 
και τύρφης (S3) σε αναλογία 1:1. Με αυτό γεµίστηκαν 48 γλάστρες ίδιου όγκου (9 lt) 
που επί πλέον ζυγίζονταν µετά την πλήρωσή τους ώστε να έχουν και ίδιο βάρος. Σε 
κάθε γλάστρα φυτεύτηκε ένα έρριζο µόσχευµα δίκταµου και εγκαταστάθηκε το 
σύστηµα άρδευσης. Το πειραµατικό σχέδιο ήταν πλήρες τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε 
τέσσερεις επαναλήψεις. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών η εδαφική υγρασία 
διαφοροποιήθηκε σε τέσσερα επίπεδα εκφρασµένα ως ποσοστά της υδατοΐκανότητας 
του εδαφικού µείγµατος που χρησιµοποιήθηκε (100%, 80%, 60% και 40% αντίστοιχα). 
Ο προσδιορισµός της εδαφικής υγρασίας γινόταν µε αισθητήρα Theta probe ML2 κάθε 
δυο µέρες και αντίστοιχα πραγµατοποιούνταν ο προγραµµατισµός του ποτίσµατος, 
ώστε τα επίπεδα της εδαφικής υγρασίας να διατηρούνται στα επιθυµητά επίπεδα. 
Συγκοµίσθηκε το υπέργειο µέρος των φυτών στο στάδιο της πλήρους ανθοφορίας, η 
ξήρανση έγινε σε σκιά σε καλά αεριζόµενο χώρο. Έγινε διαχωρισµός στα επιµέρους 
βοτανικά τµήµατα και προσδιορίστηκε το ξηρό βάρος των φύλλων και των ταξιανθιών. 
Η παραλαβή των αιθέριων ελαίων έγινε µε υδροαπόσταξη σε συσκευή τύπου Clevenger 
(Bruneton 1993) για την παραλαβή του αιθέριου ελαίου. Για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων έγινε ανάλυση παραλλακτικότητας ώστε να εντοπιστούν οι διαφορές 
µεταξύ των επεµβάσεων.  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Από τα αποτελέσµατα διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις κυρίως ως προς τα 
χαρακτηριστικά των φύλλων (Πίν. 1). Ειδικότερα το ξηρό βάρος των φύλλων µειώθηκε 
µόνο στο επίπεδο εδαφικής υγρασίας 40%, ενώ δε διαπιστώθηκε διαφοροποίηση 
µεταξύ των υπολοίπων επιπέδων (Πίν. 2), γεγονός που επιβεβαιώνει τις µικρές 
απαιτήσεις του είδους σε νερό. Το επίπεδο 60% της υδατοϊκανότητας του εδαφικού 
µίγµατος ήταν αρκετό για την µεγαλύτερη παραγωγή ξηρού βάρους φύλλων. 
∆απιστώθηκε µικρή διαφοροποίηση ως προς την περιεκτικότητα των φύλλων σε 
αιθέριο έλαιο, η οποία κυµάνθηκε από 2,61% (επίπεδο υγρασίας υποστρώµατος 60%) 
έως 3,95% (επίπεδο υγρασίας υποστρώµατος 80%) ενώ δε διαπιστώθηκε 
διαφοροποίηση ως προς την περιεκτικότητα των ταξιανθιών  έλαιο (Πίν. 2). Τέλος, 
επηρεάστηκε η µέση απόδοση των φύλλων σε αιθέριο έλαιο ανά φυτό, η οποία 
κυµάνθηκε από 0,1334 ml έως 0,3101 ml (Πίν. 2). Η µεγαλύτερη τιµή καταγράφηκε 
στο επίπεδο εδαφικής υγρασίας ίσο µε το 80% της υδατοϊκανότητας. Στο ίδιο επίπεδο 
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υγρασίας παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη ποσοστιαία (%) περιεκτικότητα σε αιθέριο 
έλαιο στους ιστούς των φύλλων. 
 
Πίνακας 1. Ανάλυση της παραλλακτικότητας των παραµέτρων που προσδιορίστηκαν 
  Μέσα τετράγωνα 

Πηγή 
παραλλακτικότητας 

Β.Ε. 
Ξηρά 
δρόγη 
φύλλων 

Ξηρά δρόγη 
ταξιανθιών 

αιθέριο 
έλαιο 
φύλλων 
(%) 

αιθέριο έλαιο 
ταξιανθιών 
(%) 

Απόδοση 
αιθέριων 
ελαίων 
φύλλων 

Απόδοση 
αιθέριων 
ελαίων  
ταξιανθιών 

Επίπεδα διαθέσιµης 
υγρασίας 

3 11,070** 3,457 1,275 0,742 0,023** 0,02 

Σφάλµα 12 1,927 1,909 0,480 1,662 0,004 0.05 
Σύνολο 15       

*** Στατιστικώς σηµαντικές διαφορές για επίπεδα σηµαντικότητας 0,05 και 0,01, 
αντίστοιχα 
Σηµ. Το αιθέριο έλαιο περιέχεται στα βράκτεια φύλλα µόνο 
 
Πίνακας 2. Επίδραση της διαθεσιµότητας νερού στην παραγωγή ξηρού βάρους 

Ποσοστό υγρασίας Ξηρά βάρος φύλλων (g) Ξηρό βάρος ταξιανθιών (g) 

100% 7,39a 5,35a 

80% 8,04a 5,56a 

60% 7,35a 5,47a 

40% 4,33b1 3,61a 
1: διαφορετικά γράµµατα δηλώνουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
 
Πίνακας 3. Επίδραση της ελεγχόµενης διαθεσιµότητας νερού στην % περιεκτικότητα 
και στη συνολική απόδοση σε αιθέριο έλαιο.  
Ποσοστό υγρασίας 
του υποστρώµατος 

Περιεκτικότητα των 
φύλλων σε αιθέριο 
έλαιο 
(ml.100-1 g d.w.) 

Περιεκτικότητα 
ταξιανθιών σε αιθέριο 
έλαιο 
(ml.100-1 g d.w.) 

Απόδοση φύλλων 
σε αιθέριο έλαιο 
(ml/φυτό) 

Απόδοση ταξιανθιών 
σε αιθέριο έλαιο 
(ml/φυτό) 

100% 3,27ab 3,57a 0,2443ab 0,1914a 

80% 3,95a 3,28a 0,3101a 0,1701a 

60% 2,61b 3,71a 0,1919bc 0,1980a 

40% 2,99ab 4,30a 0,1334c 0,1523a 

 
Προκειµένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος συνδυασµός απόδοσης ξηράς δρόγης και 
περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο µε τελικό αποτέλεσµα και τη µεγιστοποίηση της 
συνολικής παραγωγής σε αιθέριο έλαιο, είναι ωφέλιµη µια ήπια υδατική καταπόνηση. 
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EFFECT OF WATER SUPPLY to THE PRODUCTION OF DRY WEI GHT AND 

ESSENTIAL OIL OF DITTANY PLANTS ( Origanum dictamnus L.) 
 

Α. Striba1, E. Ninou2, V. Lianopoulou1, Th. Gatsis1, I.G. Mylonas3, I. Teloglou4 and 
Ε. Panou-Filotheou1 
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Summary 
In order to study the influence of water availability to dittany plant development and 
essential oil production, during spring 2008 a greenhouse experiment was conducted at 
AT.E.I Thessaloniki. During plant growth 4 different water regimes were applied, 
referred to water availability of the soil mixture (40%, 60%, 80% and 100% 
respectively). At blooming, plants were cut and dried in dark room. Dittany plants were 
separated to leaves and flowers and their dehydrated biomass was weighted. A 
reduction of leaves dry weight was observed only at 40% soil moisture level (4.33 gr). 
There was also a differentiation between concentrations of essential oil of leaves from 
2.61% to 3.95%. Additionally, mean essential oil yield/plant varied from 0.1334 ml to 
0.3101 ml. As a result, although dittany is a plant with excellent adaptability to arid 
conditions, in order to achieve a substantial commercial production of dry product or 
essential oil it is necessary supplementary irrigation. From the results it is inferred that 
the influence of water availability decisively influenced the plant growth and the oil 
yield while at the same time it has been confirmed the excellent adaptability in dry 
conditions. 
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Περίληψη 
Η ελαιοκράµβη (Brassica napus L.) είναι ένα ελαιοδοτικό φυτό που θα µπορούσε να 
αποτελέσει εναλλακτική καλλιέργεια των χειµερινών σιτηρών σε πολλές περιοχές της 
Ελλάδας. Οι αποδόσεις της σε σπόρο καθώς και τα συστατικά της απόδοσης 
επηρεάζονται κυρίως από την ποικιλία, τις καιρικές συνθήκες και τις καλλιεργητικές 
φροντίδες. Στο αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης αξιολογήθηκαν έξι 
καθαρές σειρές και τέσσερα υβρίδια χειµερινής ελαιοκράµβης ως προς την απόδοση και 
τα συστατικά της, καθώς και τη µετακίνηση του αζώτου. Παρατηρήθηκαν διαφορές 
µεταξύ των ποικιλιών στην απόδοση σε σπόρο και στο δείκτη συγκοµιδής, ενώ δεν 
βρέθηκαν διαφορές στον αριθµό κεράτων/φυτό, στον αριθµό σπόρων/κέρας και στο 
βάρος 1000 κόκκων. Οι ποικιλίες διαφοροποιήθηκαν ως προς τη συγκέντρωση του 
αζώτου στους βλαστούς και τους σπόρους, ενώ δε διαφοροποιήθηκαν στο περικάρπιο. 
Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση της πρόσληψης του αζώτου από την άνθηση ως τη 
συγκοµιδή και παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς την ικανότητα µετακίνησης του 
µεταξύ των ποικιλιών που δοκιµάστηκαν. 
 
Εισαγωγή 
Η ελαιοκράµβη (Brassica napus L.) καλλιεργείται σε περισσότερες από 50 χώρες, µε 
πρώτες σε παραγωγή την Κίνα, τον Καναδά, την Ινδία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, την 
Αυστραλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και την Πολωνία. Στην Ευρώπη οι αποδόσεις σε 
σπόρο κυµαίνονται από 300–400 kg/στρ., ενώ στην Κ. Ευρώπη υπό ευνοϊκές συνθήκες 
φθάνουν  έως και 500 kg/στρ. (Dreccer κ.ά. 2000; Barlόg και Grzebisz 2004a). Η 
αύξηση των αποδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν  τις τελευταίες δεκαετίες, δεν 
οφείλεται µόνο στις βελτιωµένες ποικιλίες, αλλά και στις υψηλότερες εισροές που 
δέχεται η καλλιέργεια µε σηµαντικότερη την αζωτούχο λίπανση (Dreccer κ.α. 2000, 
Barlόg και Grzebisz 2004b). Η χειµερινή ελαιοκράµβη συσσωρεύει το 25 - 30% του 
ολικού αζώτου που προσλαµβάνει (4 – 8 kg/στρ.) από το έδαφος, κατά τη διάρκεια του 
φθινοπώρου. Στη συνέχεια, η πρόσληψη του αζώτου αυξάνεται ως την άνθηση και  
µειώνεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης του σπόρου, γιατί  ένα σηµαντικό ποσοστό 
του Ν µετακινείται από τα φύλλα στους σπόρους (Wiesler κ.ά. 2001). Παρόλα αυτά δεν   
µελετήθηκε επαρκώς η µετακίνηση του Ν από τα βλαστικά µέρη στο σπόρο της 
ελαιοκράµβης.  
Σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογηθούν, σε ελληνικές συνθήκες, έξι καθαρές σειρές 
και τέσσερα υβρίδια χειµερινής ελαιοκράµβης ως προς την απόδοση και τα συστατικά 
της, καθώς και την πρόσληψη και µετακίνηση του αζώτου στα διάφορα µέρη του 
φυτού.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το πείραµα εγκαταστάθηκε στο Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, την 
καλλιεργητική περίοδο 2005-2006. Προηγήθηκε η προετοιµασία του εδάφους (όργωµα, 
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δισκοσβάρνισµα, καλλιεργητής, φρέζα) και  λίπανση µε 11 µονάδες Ν και 5,5 µονάδες 
P (θειοφωσφορική αµµωνία 22-11-0). Σπάρθηκαν έξι καθαρές σειρές (Brise, Smart, 
Expert, Oase, Liprima και Litonic) και τέσσερα υβρίδια (Elan, Titan, PR46W31, 
PR45W04) χειµερινής ελαιοκράµβης. Το πειραµατικό σχέδιο που εφαρµόσθηκε ήταν 
των πλήρως τυχαιοποιηµένων οµάδων µε τέσσερις επαναλήψεις. Μετά το πέρας της 
χειµερινής περιόδου και των ανοιξιάτικων παγετών έγινε αραίωµα των φυτών ώστε να 
επιτευχθεί πυκνότητα περίπου 60000 φυτών/στρ.  
Τα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν ήταν: η απόδοση σε σπόρο, ο αριθµός των 
σπόρων/κέρατο, ο αριθµός κεράτων/φυτό, ο δείκτης συγκοµιδής (HI), το βάρος των 
1000 κόκκων, η περιεκτικότητα του σπόρου σε πρωτεΐνη και η πρόσληψη του Ν από 
τους ιστούς του φυτού. Για τον προσδιορισµό της µετακίνησης του Ν έγιναν δυο 
δειγµατοληψίες µια στο στάδιο της άνθησης και µια στο στάδιο της συγκοµιδής. Η 
µετακίνηση του αζώτου καθώς και η ικανότητα µετακίνησής του υπολογίστηκαν ως 
ακολούθως: 
- Μετακίνηση του αζώτου = ολικό περιεχόµενο αζώτου στην άνθηση - περιεχόµενο 
αζώτου των βλαστικών τµηµάτων (βλαστικών µερών των ανθοκεφαλών, βλαστών και 
φύλλων) στο στάδιο της ωρίµανσης. 
- Ικανότητα µετακίνησης του αζώτου (%) = (Μετακίνηση αζώτου/ολικό περιεχόµενο 
αζώτου στην άνθηση) x 100. 
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων  χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 
SPSS 16.0. Για τις συγκρίσεις των µέσων όρων χρησιµοποιήθηκε η ελάχιστη 
σηµαντική διαφορά (Ε.Σ.∆.), στο επίπεδο σηµαντικότητας 0,05. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Η ποικιλία Oase είχε τη µεγαλύτερη απόδοση σε σπόρο (326 kg/στρ.) και υπερείχε από 
12 έως 30% από τις υπόλοιπες (Πίνακας 1). Ικανοποιητικές αποδόσεις έδωσαν  οι 
ποικιλίες Expert (286 kg/στρ.), Smart (277 kg/στρ) και Brise (276 kg/στρ.), ενώ τη 
µικρότερη απόδοση έδωσε το υβρίδιο PR45W04 (229 kg/στρ.). Παρόµοιες αποδόσεις 
επιτυγχάνονται στην Ευρώπη και θεωρούνται οικονοµικά συµφέρουσες, αν και υπό 
ευνοϊκές συνθήκες, παρατηρήθηκαν και υψηλότερες αποδόσεις (Sidlauskas και 
Bernotas 2003).  Αντίθετα, οι Ναµάτοβ κ.ά. (1999) αναφέρουν µικρότερες αποδόσεις 
ελαιοκράµβης (100–168 kg/στρ.) στην περιοχή της Κωπαΐδας. 
 
Πίνακας 1.  Μέσοι όροι της απόδοσης σε σπόρο και των συστατικών της απόδοσης των 
σειρών και υβριδίων ελαιοκράµβης που αξιολογήθηκαν. 

Ποικιλία ή υβρίδιο 
Απόδοση 
(kg/στρ.) 

Σπόροι/ 
κέρατο 

Κέρατα/ 
φυτό 

Βάρος 
1000 
κόκκων 

HI 
Περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη (%) 

Brise Σ* 276  30,8 185 3,26 0,29      27,1   

Oase Σ 326   32,0 176 3,08 0,30 20,9   

Smart Σ 277 27,5 167 3,57 0,31 21,8   

Titan Σ 245  30,0 166 2,86 0,24      38,6   

PR45W04 Σ 229 29,2 165 2,85 0,23 28,3   

Liprima Σ 244  31,5 150 3,31 0,28 36,9   

Expert F1 286 31,3 168 3,22 0,33 26,6   

PR46W31 F1 247   31,8 163 3,05 0,25 22,9   

Litonic F1 249  29,5 166 3,11 0,24 28,6   
Elan F1 
 

245 29,0 158 3,00 0,26      36,9   
0 

ΕΣ∆(0,05) 16 4,8 37 0,73 0,04 1,9 

CV (%) 8,47 9,17 18,56 10,10 16,64 14,75 

*Σ = Σειρά και F1=Υβρίδιο 
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∆ε βρέθηκαν διαφορές στον αριθµό των σπόρων/κέρατο, στον αριθµό κεράτων/φυτό 
και στο βάρος των 1000 κόκκων δεν διαφοροποιήθηκαν µεταξύ των ποικιλιών 
(Πίνακας 1). Οµοίως, οι Scarisbrick κ.ά. (1980) δεν βρήκαν διαφορές στον αριθµό των 
κεράτων/φυτό. Αντιθέτως, οι Mendham κ.α. (1984) και ο Habekotté (1993) αναφέρουν 
ότι η απόδοση της ελαιοκράµβης εξαρτάται σηµαντικά από τα παραπάνω συστατικά. 
Ο δείκτης συγκοµιδής (HI) διαφοροποιήθηκε µεταξύ των ποικιλιών (Πίνακας 1). Τη 
µεγαλύτερη τιµή του HI είχε η ποικιλία Expert (0,33), ενώ τη µικρότερη οι PR45W04, 
Titan και Litonic (0,23-0,24). Ο δείκτης συγκοµιδής είναι πρωταρχικός παράγοντας που 
καθορίζει την απόδοση (Diepenbrock 2000). Ο ΗΙ των ποικιλιών της ελαιοκράµβης 
κυµαίνεται µεταξύ 0,25-0,50 (Habekotté 1997, Dreccer κ.ά. 2000).  
Οι ποικιλίες Titan (38,6), Liprima (36,9) και Ellan (36,9) είχαν το µεγαλύτερο ποσοστό 
περιεκτικότητας πρωτεΐνης στο σπόρο, ενώ τη µικρότερη η ποικιλία Oase (20.9) 
(Πίνακας 1). Παροµοίως, οι Lickfett κ.ά. (1999) αναφέρουν µικρότερες διαφορές στην 
περιεκτικότητα της πρωτεΐνης µεταξύ ποικιλιών ελαιοκράµβης  (21,8% - 23,5%).  
Το υβρίδιο PR45W04 είχε στην άνθηση µεγαλύτερη συγκέντρωση αζώτου στο βλαστό 
και στα άνθη (28,20 kg N/στρ. και 6,83 kg N/στρ. αντίστοιχα) (Πίνακας 2). Τη 
µικρότερη τιµή στο βλαστό είχαν οι ποικιλίες PR46W31, Smart και Litonic (16,67 έως 
17,61  kg N/στρ.), ενώ στα άνθη η ποικιλία Expert (1,54 kg N/στρ.). Στο στάδιο της 
συγκοµιδής, οι ποικιλίες διαφοροποιήθηκαν ως προς τη συγκέντρωση του αζώτου 
στους βλαστούς και τους σπόρους, ενώ δεν διαφοροποιήθηκαν στο περικάρπιο. Έτσι τη 
µεγαλύτερη συγκέντρωση αζώτου στους βλαστούς είχαν τα υβρίδια PR45W04, 
PR46W31 και Litonic (9,68 έως 11,14 kg N/στρ.), ενώ τη µικρότερη η ποικιλία Brise 
(5,26 kg N/στρ.). Τη µεγαλύτερη συγκέντρωση αζώτου στο σπόρο είχε η ποικιλία Titan 
(15,18 kg N/στρ.) και τη µικρότερη η ποικιλία Smart (9,70 kg N/στρ.). Οι τιµές αυτές 
συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνητών (Barlόg και Grzebisz, 2004b). 
 
Πίνακας 2. Μέσοι όροι της πρόσληψης Ν (kg/στρ. στον ιστό) στο στάδιο της άνθησης 
και στο στάδιο της συγκοµιδής των σειρών και υβριδίων ελαιοκράµβης καθώς και 
µετακίνηση της ικανότητας µετακίνησης Ν. 
Ποικιλία ή 
υβρίδιο  

Άνθηση Συγκοµιδή 
Μετακίνηση 
Ν 

Ικανότητα 
Μετακίνησης Ν 
(%) 

 Βλαστοί Άνθη Βλαστοί Περικάρπιο Σπόροι 
Πεσµένα 
Φύλλα  

  

BriseΣ 19,54 2,77 5,26 2,62 13,84 5,52 8,91 39,94 

OaseΣ 23,39 2,84 7,28 2,00 10,99 3,58 13,37 50,97 

SmartΣ 17,07 2,00 7,04 2,05 9,70 4,05 5,93 31,09 

TitanΣ 19,61 3,35 5,64 2,12 15,18 4,46 10,74 46,78 

PR45W04Σ 28,20 6,83 11,14 2,34 10,41 4,47 17,08 48,76 

LiprimaΣ 22,59 4,09 5,60 2,44 14,40 4,21 14,43 54,08 

ExpertΣ 20,52 1,54 6,04 2,18 12,20 4,09 9,75 44,19 

PR46W31F1 16,67 2,47 10,93 1,75 9,05 5,33 1,13 5,9 

Litonic F1 17,61 2,68 9,68 2,42 11,44 3,58 4,61 22,72 

Ellan F1 23,35 3,38 6,92 1,75 14,68 5,07 12,99 48,59 

ΕΣ∆ (0,05) 3,90 0,92 1,47 0,88 1,35 0,56 1,51 4,76 

CV (%) 13,54 17,22 22,24 22,32 21,38 14,56 53,36 59,87 

 
Στις περισσότερες ποικιλίες βρέθηκε αύξηση της πρόσληψης του συνολικού αζώτου 
από την άνθηση ως τη συγκοµιδή και βρέθηκαν διαφορές ως προς την ικανότητα 
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µετακίνησης του. Τα παραπάνω συµφωνούν µε δεδοµένα και άλλων ερευνητών 
(Wiesler κ.ά. 2001; Noquet κ.ά. 2004). Σε µερικές ποικιλίες, η ποσότητα του ολικού 
αζώτου που µετρήθηκε κατά τη συγκοµιδή (συµπεριλαµβανοµένου και του αζώτου των 
συλλεγόντων πεσµένων φύλλων) ήταν µικρότερη από την ποσότητα του αζώτου που 
προσλήφθηκε έως την άνθηση. Αυτό πιθανόν να οφείλεται σε απώλεια του αζώτου από  
φύλλα που έπεσαν το χειµώνα και δεν µετρήθηκαν. Η µετακίνηση του Ν κυµάνθηκε 
µεταξύ 1,13-17,08 kg N/στρ. ενώ η ικανότητα µετακίνησης του Ν κυµάνθηκε από 5,9-
54,08%. 
Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η ελαιοκράµβη µπορεί να δώσει υψηλές αποδόσεις 
σε σπόρο και πρωτεΐνη αν βρεθούν οι κατάλληλες ποικιλίες. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
αξιολογηθούν πολλές εµπορικές ποικιλίες και να δηµιουργηθούν νέες που να είναι 
προσαρµοσµένες στο ελληνικό περιβάλλον. 
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Summary 
Oil seed rape (Brassica napus L.) is one of the most important oil seed crop worldwide. 
The objective of the present work was to evaluate six cultivars and four hybrids from 
different countries regarding their seed yield, yield components and N remobilization. It 
was determined the seed yield, protein content of the seed, harvest index, the 1000 seed 
weight, number of seeds per pod, number of pods per plant and the remobilization of N 
from the vegetative plant parts to the seed. The seed yield was between 22.9-32.6 
Mg/ha, the seed protein content was 20.88-38.56%, harvest index 0.24-0.33. In contrast 
the 1000 seed weight, the number of seeds per pod and the number of pods per plant 
were not affected by the cultivar. Also the amount of N that was taken up from the plant 
was increased from anthesis to harvest and there were differences among the cultivars 
that were tested in N retranslocation and in the efficiency of N retranslocation.  
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Τράπεζα Γενετικού Υλικού, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας,  

Eθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας ( EΘ.Ι.ΑΓ.Ε.),  570 01 Θέρµη-Θεσσαλονίκη 
 
 
Περίληψη 
Οι φυτογενετικοί πόροι αποτελούν το σηµαντικότερο κοµµάτι της γεωργικής 
βιοποικιλότητας και των γεωργικών βιοαποθεµάτων. Οι φυτογενετικοί πόροι, 
απειλούµενοι στο πρόσφατο παρελθόν µε εξαφάνιση, αποκτούν στις µέρες µας όλο και 
µεγαλύτερη αξία, καθώς αποτελούν το θεµέλιο για τη διασφάλιση της διατροφής των 
ανθρώπων και των ζώων και την πρώτη ύλη για τη δηµιουργία των σύγχρονων 
ποικιλιών. Πλήθος διεθνών ρυθµίσεων έχουν θεσπιστεί µε σκοπό την προστασία, τη 
µελέτη, την αξιοποίηση και τον έλεγχο αυτού του πολύτιµου αγαθού (Συνθήκη 
Προστασίας της Βιολογικής Ποικιλότητας, ∆ιεθνής Συνθήκη για τους Φυτογενετικούς 
Πόρους του FAO, Παγκόσµιο Σχέδιο ∆ράσης του FAO κ.ά.). Στο πλαίσιο αυτών των 
συνθηκών, η Ελλάδα έχει δεσµευτεί νοµικά για τη διαρκή µέριµνα και την προστασία 
των φυτογενετικών της πόρων, καθώς αποτελεί µία από τις πλουσιότερες χώρες του 
κόσµου σε αυτοφυή και γεωργική βιοποικιλότητα και θεωρείται ένα από τα 
σπουδαιότερα κέντρα καταγωγής και εξέλιξης των καλλιεργούµενων ειδών της 
υφηλίου. Για να µπορέσει να αντεπεξέλθει η χώρα στις παραπάνω υποχρεώσεις, 
ιδρύθηκε το 1981, η Τράπεζα Γενετικού Υλικού (Τ.Γ.Υ.) από το Υπουργείο Γεωργίας 
µε ισχυρή συγχρηµατοδότηση του FAO (Π.∆. αριθ. 80 τεύχος Α’, ΦΕΚ 40/22-3-1990 
περί «Προστασίας του Φυτικού Γενετικού Υλικού της χώρας»). Από την ίδρυσή της και 
µέχρι σήµερα, η Τ.Γ.Υ. στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, έχει υποβάλλει σηµαντικό 
αριθµό επιστηµονικών προτάσεων, που έχουν εγκριθεί και χρηµατοδοτηθεί από την 
Ε.Ε. και έχει συµµετάσχει σε προγράµµατα διµερούς επιστηµονικής συνεργασίας του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Φυτογενετικών Πόρων (ECP/GR). Επίσης, από το 1995 
µέχρι το 2004 η Τ.Γ.Υ. υπήρξε ο επιστηµονικός εκπρόσωπος του Υ.Α.Α.Τ. σε πολλούς 
σηµαντικούς διεθνείς οργανισµούς, που έχουν ως αρµοδιότητά τους την προστασία των 
φυτογενετικών πόρων. Επιπλέον, συµµετείχε στη διαµόρφωση σηµαντικών σχετικών 
διεθνών συνθηκών, όπως η ∆ιεθνής ∆έσµευση για τους φυτογενετικούς πόρους (FAO, 
1993), η ∆ιεθνής Συνθήκη για τους Φυτογενετικούς Πόρους (FAO, 2001), το 
Παγκόσµιο Σχέδιο ∆ράσης του FAO και υπήρξε συντάκτης εισηγητικών εκθέσεων 
προς την Ελληνική Βουλή για την Κύρωση των ∆ιεθνών Συνθηκών, καθώς και 
συντάκτης ειδικών εθνικών εκθέσεων (country reports) προς πολλούς διεθνείς φορείς. 
Το σηµαντικότερο ωστόσο έργο συνίσταται στη συλλογή, διάσωση και διατήρηση των 
απειλούµενων εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών και των άγριων αυτοφυών συγγενών 
ειδών τους, καθώς και στην εκτίµηση του βαθµού της γενετικής τους διάβρωσης. 
Παράλληλα µελετά τα κύρια µορφολογικά και αγρονοµικά χαρακτηριστικά τους, ώστε 
να καταστεί δυνατή η αξιοποίησή τους στη γενετική βελτίωση και στη δηµιουργία 
επίλεκτων και ποιοτικά ανώτερων ποικιλιών. Με τον τρόπο αυτό, η Τ.Γ.Υ. εκπληρώνει 
το καθήκον της προς την ελληνική πολιτεία και τον Έλληνα αγρότη, προστατεύοντας και 
αξιοποιώντας µε επιτυχία τον τεράστιο φυτογενετικό πλούτο, που αποτελεί πολύτιµο 
γενετικό απόθεµα για το µέλλον της γεωργίας της χώρας. 
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Εισαγωγή 
Η γεωργική βιοποικιλότητα των καλλιεργούµενων ειδών δεν είναι οµοιόµορφα 
κατανεµηµένη σε όλη τη γη, αλλά συγκεντρώνεται σε ορισµένες περιοχές που συνήθως 
συµπίπτουν µε τις περιοχές όπου άρχισε να αναπτύσσεται ο ανθρώπινος πολιτισµός και 
η γεωργία. Οι πρώτοι που διαπίστωσαν αυτή την άνιση κατανοµή ήταν ο De Candolle 
ήδη από το 1882 και ο Nikolai Vavilov από το 1926.  
Ο Vavilov διαπίστωσε ότι η µεγαλύτερη βιοποικιλότητα ήταν συγκεντρωµένη σε 8 
ζώνες της υφηλίου, τις οποίες ονόµασε Κέντρα Καταγωγής (Centers of Origin) των 
καλλιεργούµενων φυτών και των αγρίων προγονικών ή συγγενών τους ειδών.  
Ως γενετικό υλικό (germplasm) χαρακτηρίζεται όλο το φυτικό δυναµικό που συµβάλλει 
σήµερα ή µπορεί να συµβάλει στο µέλλον στην βελτίωση ενός είδους (Bennett 1978). Ο 
όρος φυτογενετικοί πόροι (genetic resources) είναι µια στενότερη έννοια που 
περιλαµβάνει µόνο εκείνες τις κατηγορίες του γενετικού υλικού που δεν 
προστατεύονται από ειδικές νοµοθεσίες, όπως: 
1. Ντόπιες ποικιλίες παραδοσιακής καλλιέργειας (landraces ή varieties) που 
εκτοπίζονται από τις µοντέρνες ποικιλίες και κινδυνεύουν µε εξαφάνιση, 
2. Παλιές ποικιλίες που δηµιουργήθηκαν από βελτιωτές και εγκαταλείφθηκαν (obsolete 
cultivars) ή έληξε η νοµική τους προστασία, 
3. Άγρια (wild) ή ηµιάγρια (weedy) είδη, που είναι συγγενή ή απευθείας προγονικά των 
καλλιεργουµένων φυτών, 
4. Άγρια φυτικά είδη χρησιµοποιούµενα άµεσα για την διατροφή ανθρώπων και ζώων, 
την βιοµηχανική παραγωγή ή την διακόσµηση (αυτοφυή αρωµατικά και φαρµακευτικά, 
αρτυµατικά, βαφικά, µελισσοκοµικά, ανθοκοµικά-διακοσµητικά φυτά κ.τ.λ.), 
5. Καθαρές σειρές µε µεγάλη σηµασία για τη γεωργία. 
Η συνειδητοποίηση στην δεκαετία του 70 του κινδύνου να χαθούν µέσα σε λίγα χρόνια 
όλες οι παραδοσιακές ποικιλίες που δηµιούργησε ο άνθρωπος στην διαδροµή χιλιετιών, 
οδήγησε στην δηµιουργία Τραπεζών Γενετικού Υλικού σε πολλές χώρες για την 
διάσωσή τους. 
Πλήθος διεθνών ρυθµίσεων έχουν θεσπιστεί µε σκοπό την προστασία, τη µελέτη, την 
αξιοποίηση και τον έλεγχο αυτού του πολύτιµου αγαθού. Οι σηµαντικότερες από αυτές 
είναι: 
∆ιεθνής ∆έσµευση για τους ΦΓΠ για την ∆ιατροφή και τη Γεωργία (International 
Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, FAO, 1983) 
Συνθήκη της Βιολογικής ποικιλότητας (CBD, 1992) 
Παγκόσµιο Σύστηµα ΦΓΠ (FAO’s Global System) 
Παγκόσµιο Σχέδιο ∆ράσης του FAO (Global Plan of Action) 
∆ιεθνής Συνθήκη (International Treaty on Plant Genetic Resources) για τους ΦΓΠ του 
FAO (2001) 
Ο ρόλος της ελληνικής Τ.Γ.Υ. 
Το νοµικό και οργανωτικό πλαίσιο που διέπει την προστασία και αξιοποίηση των 
φυτογενετικών πόρων στην Ελλάδα είναι το παρακάτω:  
Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 915/8-8-81 µε το οποίο ιδρύθηκε η Ελληνική Τράπεζα 
Γενετικού Υλικού, ως τµήµα του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Μακεδονίας - Θράκης. 
Το Π.∆. αριθ. 80 τεύχος Α’, ΦΕΚ 40/22-3-1990 περί "Προστασίας του Φυτικού 
Γενετικού Υλικού της χώρας", που εκδόθηκε µε σκοπό την "προστασία και διατήρηση 
του εγχώριου αβελτίωτου γενετικού υλικού των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και 
των προγονικών ή συγγενών τους ειδών" µε το οποίο θεσπίσθηκε το Εθνικό Σύστηµα 
Φ.Γ.Π.  
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Η αρµοδιότητα για τη διατήρηση της γεωργικής βιοποικιλότητας της χώρας, και µέσα 
σε αυτή και των απειλούµενων παραδοσιακών Ελληνικών ποικιλιών, ανήκει στη 
∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. Η 
Τ.Γ.Υ. που ανήκει στο Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικών Ερευνών αποτελεί το υπεύθυνο 
επιστηµονικό ίδρυµα για την υλοποίηση αυτής της διατήρησης, το οποίο 
δραστηριοποιείται στον τοµέα του φυτικού γενετικού υλικού.  
Το ΥΑΑΤ σε συνεργασία µε την Τ.Γ.Υ. στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων της 
χώρας αλλά και των ανάλογων υποχρεώσεων της προς τον Έλληνα πολίτη οφείλει να 
αναπτύξει δράσεις για την προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας τόσο µέσα στην 
επικράτεια της όσο και σε περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο µέσω προγραµµάτων 
διεθνούς συνεργασίας. Επίσης, να αναπτύξει Εθνικό Πρόγραµµα Προστασίας ΦΓΠ 
καθώς και να εγγυηθεί την ύπαρξη αυτόνοµης και οικονοµικά βιώσιµης εθνικής Τ.Γ.Υ. 
Κατηγορίες δράσεων της Τ.Γ.Υ. 
Οι κύριες δράσεις της Τ.Γ.Υ. είναι η εξερεύνηση της χώρας και η συλλογή και διάσωση 
του γενετικού υλικού, η ασφαλής µακροχρόνια διατήρησή του, ο χαρακτηρισµός και η 
αξιολόγηση και τέλος, η τεκµηρίωση των σχετικών πληροφοριών σε βάση δεδοµένων. 
Οι δράσεις αυτές παρουσιάζονται αναλυτικότερα και διαγραµµατικά παρακάτω. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιάγραµµα 1. Κατηγορίες δράσεων της Τ.Γ.Υ. 
Εξερευνητικές αποστολές 
Για τη διενέργεια εξερευνητικών αποστολών απαιτείται αρχικά οικογεωγραφική µελέτη 
(ecogeographic survey) όπου συλλέγονται οικολογικές, γεωγραφικές και ταξινοµικές 
πληροφορίες της περιοχής καθώς και η γεωγραφική κατανοµή των καλλιεργούµενων 
και άγριων συγγενών ειδών στην υπό µελέτη περιοχή (Maxted,1997).  
Συλλέγονται σπόροι ή βλαστικά τµήµατα ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών και άγριων 
συγγενών αυτοφυών ειδών από κάθε σηµείο που παρουσιάζει οικογεωγραφική 
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διαφοροποίηση ή αλλαγή της αυτοφυούς βλάστησης και των γεωργικών ειδών. Σαν 
πρακτικός κανόνας είναι η συλλογή δειγµάτων όταν το υψόµετρο µεταβάλλεται κατά 
200 µ. ή ανά αποστάσεις 5.000 µ., ή όταν αλλάζουν οι υδρογεωλογικές, οι 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες και η βλάστηση (Hawkes, 1980). 
Αναπολλαπλασιασµός  
Το γενετικό υλικό που συλλέγεται κατά τη διάρκεια των εξερευνητικών αποστολών 
σπάνια επαρκεί σε ποσότητα για ασφαλή µακράς διάρκειας ex situ διατήρηση, καθώς 
και για την υλοποίηση όλων των επί µέρους δράσεων που σχετίζονται µε την 
αξιολόγηση, τον έλεγχο της υγιεινής κατάστασης, τον έλεγχο της φυτρωτικής 
ικανότητας και τη διακίνηση του σπόρου στα διάφορα ερευνητικά και βελτιωτικά 
ιδρύµατα. Γι’ αυτούς ακριβώς του λόγους, η Τράπεζα Γενετικού Υλικού οφείλει να 
αναπολλαπλασιάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα το γενετικό υλικό που συλλέγει και 
διατηρεί στις εγκαταστάσεις της, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η απαιτούµενη 
ποσότητα και ποιότητα σπόρου. Επιπλέον, ο αναπολλαπλασιασµός των συλλογών 
αποτελεί θεµελιώδη διαδικασία στη διαχείριση του γενετικού υλικού, καθώς οι 
συλλογές είναι ευπαθείς σε αλλαγές της γενετικής τους σύστασης λόγω γήρανσης των 
σπόρων. Αποτελεί ωστόσο µία δαπανηρή εργασία, τόσο σε ότι αφορά τα έξοδα 
εγκατάστασης των πειραµατικών, όσο και σε ότι αφορά το χρόνο και τα εργατικά που 
απαιτούνται.  
Ανάλογα την ιδιαιτερότητα του γενετικού υλικού άλλοτε απαιτούνταν ειδικές 
µεταχειρίσεις (π.χ. µηχανική αποµάκρυνση αδιαπέρατου εξωτερικού περιβλήµατος 
σπόρου, χρήση ρυθµιστικών ουσιών, ρύθµιση βέλτιστων θερµοκρασιών, κ.τ.λ. για 
επιτυχές φύτρωµα του σπόρου ορισµένων άγριων λειµώνιων ειδών) είτε ιδιαίτερες 
εγκαταστάσεις και χειρισµούς (π.χ. εγκατάσταση µεταλλικών κλωβών αποµόνωσης, 
χωροταξική αποµόνωση, εφαρµογή ελεγχόµενων διασταυρώσεων, για τον 
αναπολλαπλασιασµό των σταυρογονιµοποιούµενων ειδών). 
Χαρακτηρισµός 
Το γενετικό υλικό που διατηρείται και προστατεύεται στη Τράπεζα Γενετικού Υλικού 
αποκτά τη µέγιστη αξία και χρησιµότητα, εάν είναι γνωστές οι ιδιότητές του. Έτσι, ο 
κάθε ερευνητής ή βελτιωτής µπορεί να εκτιµήσει τη γενετική σπουδαιότητα µιας 
συλλογής και να ζητήσει επακριβώς το υλικό που χρειάζεται για την έρευνά του ή για 
ένα πρόγραµµα γενετικής βελτίωσης. 
Το φυτικό αυτό γενετικό υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από µεν τους βελτιωτές 
φυτών για εξεύρεση διαφορετικών πατρικών συνδυασµών για τη δηµιουργία 
διασπώµενων γενεών µε τη µέγιστη γενετική παραλλακτικότητα για περαιτέρω επιλογή, 
που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή βελτίωση των φυτών, από δε 
τους βοτανολόγους και βιολόγους για να διασαφηνίσουν ταξινοµικές και εξελικτικές 
σχέσεις µεταξύ των καλλιεργουµένων φυτών και των αγρίων και ζιζανιόµορφων 
συγγενών τους φυτικών ειδών. 
Για το χαρακτηρισµό των υλικών χρησιµοποιήθηκαν οι επίσηµοι κατάλογοι περιγραφής 
του FAO/IPGRI ενώ στις περιπτώσεις των ειδών και καλλιεργειών που δεν υπήρχαν 
επίσηµοι κατάλογοι περιγραφής (π.χ. άγρια αυτοφυή συγγενή των καλλιεργούµενων 
είδη, ποικιλίες µπάµιας, κ.τ.λ.) έγινε προσπάθεια από το επιστηµονικό προσωπικό της 
Τ.Γ.Υ., να δηµιουργηθούν ειδικοί κατάλογοι περιγραφής που να προσαρµόζονται στις 
άµεσες ανάγκες εργασίας µέσα από επισταµένη µελέτη της βιβλιογραφίας και 
λεπτοµερή διερεύνηση των µορφολογικών χαρακτηριστικών µε τη βοήθεια ειδικών 
κλείδων βοτανικής ταξινόµησης. Ειδικότερα, ο χαρακτηρισµός περιλάµβανε τη λήψη 
κατάλληλων µορφολογικών χαρακτηριστικών στα διάφορα βλαστικά τµήµατα των 
φυτών, όπως βλαστό, φύλλο, καρπό και σπόρο καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής 
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τους. Η συγγένεια και η εξελικτική σχέση των καλλιεργούµενων και συγγενών ειδών 
µελετάται µε τη βοήθεια προγραµµάτων πολυπαραγοντικής στατιστικής επεξεργασίας 
(M-stat C, SPSS, statistica κ.ά.) 
 
∆ιατήρηση γενετικού υλικού 
Το γενετικό υλικό µπορεί να διατηρηθεί και προστατευθεί µε 2 κύριους τρόπους, την 
διατήρηση Εκτός Τόπου ή Εκτός του φυσικού περιβάλλοντος (Ex Situ) και την 
διατήρηση Επί Τόπου ή στο φυσικό περιβάλλον (In Situ). Ειδικότερο τύπο της Επί 
Τόπου διατήρησης αποτελεί η ∆ιατήρηση στον Αγρό ή γενικότερα υπό καλλιέργεια (On 
Farm) που εφαρµόζεται για την προστασία των παραδοσιακών πληθυσµών και 
ποικιλιών. 
Εκτός Τόπου ∆ιατήρηση 
Η Εκτός Τόπου διατήρηση (Ex situ) αποτελεί το πιο διαδεδοµένο και εύκολο σχετικά 
τρόπος διατήρησης. Χρησιµοποιείται συνήθως για την διατήρηση σπόρων σε ειδικούς 
ψυκτικούς θαλάµους µε συνθήκες που επιβραδύνουν το γήρας τους. Στην Ενεργό 
Συλλογή (2ο-5οC και υγρασία χώρου 20%) το γενετικό υλικό διατηρείται σε πάνινες ή 
χάρτινες σακούλες και αποθήκευση για περίπου 10 ετών ή και παραπάνω ανάλογα το 
φυτικό είδος. Στην Βασική Συλλογή (-21οC και ερµητική συσκευασία σπόρου) το 
γενετικό υλικό διατηρείται σε πλαστικοποιηµένα φύλλα αλουµινίου και µεταλλικά 
ανοξείδωτα ή πλαστικά δοχεία και αποθηκεύεται για τουλάχιστον 20 έτη. Στην 
Συλλογή Εργασίας (2ο-5οC) το γενετικό υλικό αποθηκεύεται για περίπου 5 χρόνια και 
χρησιµοποιείται για πειράµατα, χρήσεις σε βελτιωτικά προγράµµατα κτλ.  
Κλωνικό υλικό διατηρείται επίσης υπό µορφή Φυτειών-Συλλογών υπαίθρου σε 
ορισµένα εξειδικευµένα Ινστιτούτα (Συλλογές Οπωροφόρων, αµπέλου, ελιάς κ.τ.λ.). 
Ενδεικτικά αναφέρεται η συλλογή γενετικού υλικού αµπέλου περίπου 300 αυτόχθονων 
παραδοσιακών ποικιλιών αµπέλου στην Τ.Γ.Υ. και 500 ποικιλιών στο Ινστιτούτο 
Αµπέλου Αθηνών. Σε τέτοιες φυτείες µπορεί να διατηρηθούν επίσης και είδη που 
διατρέχουν κινδύνους στο φυσικό περιβάλλον, λόγω µικρών επισφαλών πληθυσµών, 
αλλαγών χρήσεων γης κ.τ.λ. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι διάφορες 
συλλογές αρωµατικών, φαρµακευτικών και καλλωπιστικών φυτών και άλλων 
αυτοφυών ειδών που διατηρούνται σε διάφορα ιδρύµατα της χώρας. 
Επί Τόπου προστασία 
Κατά τους Reid et al. (1993), η Επί Τόπου διατήρηση (in situ conservation) είναι «η 
διατήρηση οικοσυστηµάτων και φυσικών βιοτόπων και η προστασία και επανάκτηση 
βιώσιµων πληθυσµών των ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον και, στην περίπτωση των 
εξηµερωµένων ή καλλιεργούµενων ειδών, στο περιβάλλον όπου έχουν αναπτύξει τις 
ξεχωριστές τους ιδιότητες».  
Η Επί Τόπου (in situ) διατήρηση επιτρέπει τη συνέχεια της φυσικής εξέλιξης ενός 
είδους διότι είναι µια δυναµική µορφή διατήρησης. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η 
διατήρηση ανθεκτικών ειδών σε ασθένειες και εχθρούς, τα οποία µπορούν να 
συνεξελίσσονται µε τα παράσιτα, παρέχοντας στους βελτιωτές µια δυναµική πηγή 
αντοχής, καθώς και την συνεξέλιξη µεταξύ αλληλοεξαρτώµενων ειδών (π.χ. φυτών και 
επικονιαστών τους). 
Επιπλέον, η Επί Τόπου (in situ) διατήρηση είναι ένας ικανοποιητικός τρόπος για τη 
διατήρηση ειδών που πολλαπλασιάζονται µε δύστροπους (recalcitrant) σπόρους, οι 
οποίοι κατά την ξήρανση τους παρουσιάζουν ταχεία απώλεια της βλαστικότητάς τους. 
Η Εκτός Τόπου διατήρηση τέτοιων ειδών σε εκτεταµένες συλλογές – φυτείες Τραπεζών 
Γενετικού Υλικού δεν είναι επιτυχής για αρκετά είδη. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην 
αδυναµία προσαρµοστικότητας του είδους στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής όπου 
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δηµιουργούνται οι φυτικές συλλογές. Επιπλέον, µια άλλη παράµετρος είναι το µεγάλο 
καλλιεργητικό κόστος (καλλιεργητικές φροντίδες, επαναφύτευση κάθε χρόνο των 
ετήσιων φυτών µε κίνδυνο γενετικής απόκλισης κ.λπ.) που συνεπάγεται η συντήρηση 
των συλλογών αυτών καθώς οι κίνδυνοι απώλειας γενετικού υλικού από ασθένειες, 
φυσικές καταστροφές, έλλειψη πόρων, αµέλεια ή ακόµη και αδιαφορία.  
Τεκµηρίωση 
Το γενετικό υλικό, που συλλέγεται, αναπολλαπλασιάζεται και χαρακτηρίζεται, 
καταγράφεται σε ειδική ηλεκτρονική βάση δεδοµένων. Στη βάση αυτή, κάθε γενετικό 
υλικό συνοδεύεται από τα δεδοµένα συλλογής, χαρακτηρισµού και αξιολόγησης, καθώς 
και από δεδοµένα που έχουν να κάνουν µε τη διάθεση και τη διακίνηση.  
Η τεκµηρίωση σε βάση δεδοµένων γίνεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της ενιαίας 
φόρµας βάσεως δεδοµένων που υιοθετήθηκε για το γενετικό υλικό της Ευρώπης στα 
πλαίσια του σχετικού Κοινοτικού προγράµµατος EPGRIS, που συµφωνήθηκε µεταξύ 
του ECP/GR και του IPGRI για το συλλεγόµενο ή εισαγόµενο γενετικό υλικό 
(∆εδοµένα Συλλογής – collection data). Η ηλεκτρονική βάση έχει τη µορφή ενός ν x µ 
πίνακα. Κάθε καταχώρηση-σειρά δίνει περιγραφικά ή αριθµητικά τα χαρακτηριστικά 
για κάθε ένα γενετικό υλικό (ποικιλία, πληθυσµός κτλ.) που συλλέχθηκε. Κάθε 
χαρακτηριστικό αντιστοιχεί σε ένα από τα 34 πεδία (στήλες) του πίνακα. Από την βάση 
αυτή µπορεί να απεικονιστεί η οικογεωγραφική κατανοµή των καλλιεργούµενων και 
αυτοφυών συγγενών ειδών της χώρας. 
Το έργο της Ελληνικής Τ.Γ.Υ. 
Η Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού ιδρύθηκε το 1981 µε το Π.∆. 915/8-8-81, από 
το Υπουργείο Γεωργίας. Η δηµιουργία της υποδοµής, η εκπαίδευση των στελεχών και 
οι πρώτες δράσεις συλλογής και µελέτης γενετικού υλικού υποστηρίχθηκαν µε γενναία 
χρηµατοδότηση του FAO που θεωρούσε την χώρα µας ως ένα από τα σηµαντικότερα 
κέντρα καταγωγής και διαφοροποίησης των καλλιεργούµενων ειδών της υφηλίου.  
Σκοπός της ίδρυσής της ήταν η έγκαιρη συλλογή και η αποτελεσµατική προστασία των 
φυτογενετικών πόρων και της γεωργικής βιοποικιλότητας της χώρας γενικότερα, στα 
πλαίσια της διαφαινόµενης επικίνδυνης γενετικής διάβρωσης που χαρακτηρίζει την 
µεταπολεµική εποχή. 
Συλλογή γενετικού υλικού: Στα πλαίσια της αρµοδιότητας και της ευθύνης της, η 
Τ.Γ.Υ. έχει οργανώσει από το 1981 µέχρι σήµερα σηµαντικό αριθµό εξερευνητικών 
αποστολών σε ολόκληρη σχεδόν την Ελληνική επικράτεια για την επισήµανση και 
συλλογή απειλούµενου γενετικού υλικού. Στον πρώτο κύκλο δραστηριοποίησης, µέχρι 
το 2003, είχαν συλλεχθεί περίπου 8.000 δείγµατα σπόρων και κλωνικού υλικού 
καλλιεργούµενων και αυτοφυών συγγενών ειδών. Στο δεύτερο κύκλο που άρχισε µε την 
υλοποίηση του έργου: «∆ηµιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού», υποέργου: 
«Συλλογή, ∆ιάσωση, ∆ιατήρηση και Προστασία Γενετικού Υλικού», Μέτρο 6.3, ∆ράση 
Β’ του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006, συλλέχθηκαν ακόµη 6.229 δείγµατα σπόρων και 
κλωνικού υλικού καλλιεργούµενων και αυτοφυών συγγενών ειδών στα πλαίσια 35 
εξερευνητικών αποστολών που κάλυψαν σχεδόν όλους τους νοµούς της χώρας. 
Συνολικά στην Τ.Γ.Υ. διατηρούνται σήµερα Εκτός Τόπου (Ex Situ) περίπου 14.000 
εντόπιες ποικιλίες και άγρια συγγενή είδη, που ανήκουν σε 66 γένη και 170 βοτανικά 
είδη. 
Επί Τόπου ∆ιατήρηση (In Situ): Το πρόγραµµα που υλοποιήθηκε την περίοδο 2000-
2006 στο ΣΠΑ 3 (ΕΠΑΑ-ΑΥ Μέτρο 6,3 ∆ράση Β΄ «∆ηµιουργία Τράπεζας Γενετικού 
Υλικού») έδωσε για πρώτη φορά την δυνατότητα πιλοτικής υλοποίησης τέτοιων 
δράσεων στη χώρα, ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη επιστηµονική, τεχνική και 
θεσµική βάση για την επέκταση των δράσεων προστασίας σε όλη την επικράτεια και 
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την έγκαιρη και επιτυχή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η νέα 
Αγροπεριβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. από την Ελληνική γεωργία. Έτσι, εκπονήθηκε 
µια γενική µελέτη µε την θεωρητική βάση της Επί Τόπου διατήρησης καθώς και τρεις 
πιλοτικές µελέτες εφαρµογής της σε τρία αντιπροσωπευτικά είδη για την γεωργική 
βιοποικιλότητα της χώρας: 
∆ύο προγονικά είδη σιτηρών µε µεγάλη γενετική συµβολή και σηµασία για την 
βελτίωση του καλλιεργούµενου σταριού (Triticum monococcum subsp. boeoticum-
δότης γενώµατος Α και Aegilops speltoides-δότης γενώµατος Β) που επισηµάνθηκαν 
µαζί για πρώτη φορά στη χώρα στην περιοχή της  Μέστης του νοµού Έβρου, 
Ένα προγονικό και σχετικά απειλούµενο πολυετές είδος τεύτλου, Beta nana, ενδηµικό 
της χώρας στο όρος Όλυµπος, που έχει προοπτικές αξιοποίησης του στη βελτίωση του 
καλλιεργούµενου τεύτλου. 
Ένα προγονικό και ιδιαίτερα απειλούµενο πολυετές είδος κρόκου, Crocus 
cartwrightianus, που αναπαράγεται κλωνικά αλλά και µε σπόρο, που επισηµάνθηκε στη 
νήσο Σαντορίνη και το οποίο πέρα από την γενετική του αξία ως απευθείας πρόγονος 
του καλλιεργούµενου κρόκου συνδέεται και µε την µυθολογία και ιστορία του 
κυκλαδικού πολιτισµού και µπορεί να αποτελέσει στοιχείο ολοκληρωµένης φυσικής και 
πολιτιστικής προστασίας. 
Οι παραπάνω τρεις µελέτες έχουν υποβληθεί στο ΥΑΑΤ για χρηµατοδότηση της 
υλοποίησης των προτεινόµενων δράσεων. 
Αναπολλαπλασιασµός, χαρακτηρισµός, αξιολόγηση, τεκµηρίωση: Μεγάλο µέρος του 
γενετικού υλικού που έχει συλλεχθεί, αναπολλαπλασιάστηκε και χαρακτηρίστηκε, στα 
πλαίσια διαφόρων προγραµµάτων (παλιότερα εθνικών, στη συνέχεια κοινοτικών του 
κανονισµού 1467/94 της Ε.Ε. και πρόσφατα του προγράµµατος ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-
2006). Σχετικά όµως µε τις πραγµατικές ανάγκες για την σωστή επιστηµονική 
αξιολόγηση του γενετικού υλικού που θα επιτρέψει την αξιοποίηση του σε 
προγράµµατα γενετικής βελτίωσης οι σχετικές χρηµατοδοτήσεις ήταν πολύ 
περιορισµένες. Το γενετικό υλικό που πολλαπλασιάστηκε, ξηράνθηκε και 
συσκευάστηκε ερµητικά σε κατάλληλες συσκευασίες και αποθηκεύτηκε σε 
κατάλληλους ψυκτικούς θαλάµους της Τ.Γ.Υ. για Μέση (Ενεργός Συλλογή) και Μακρά 
∆ιατήρηση (Βασική Συλλογή). Οι σχετικές µε την συλλογή, τον αναπολλαπλασιασµό, 
χαρακτηρισµό και διατήρηση πληροφορίες καταχωρήθηκαν στη Βάση ∆εδοµένων που 
τηρεί η Τ.Γ.Υ. 
Χρησιµοποίηση-Αξιοποίηση γενετικού υλικού-Συνεργασίες: Το πρώτο µέληµα της 
Τ.Γ.Υ. –πέρα από την καθαυτή διατήρηση-είναι η αξιοποίηση του γενετικού υλικού 
από τα ιδρύµατα γενετικής βελτίωσης της χώρας για την δηµιουργία νέων καλύτερων 
και ανταγωνιστικών ποικιλιών. Το γενετικό υλικό είναι διαθέσιµο σε όλα τα παραπάνω 
ιδρύµατα καθώς και σε πανεπιστηµιακές σχολές που ασχολούνται µε τη γενετική και 
βελτίωση των καλλιεργούµενων φυτών, τη  βιολογία και φυσιολογία των φυτών, την 
προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας, την προστασία των οικοσυστηµάτων κ.ά. 
Τέλος, ενθαρρύνεται η χρησιµοποίηση του από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που 
ενδιαφέρονται για την οικολογική γεωργία και επαναχρησιµοποίηση επιλεγµένων 
αξιόλογων εντόπιων ποικιλιών. Σε διεθνές επίπεδο, η Τ.Γ.Υ. έχει συµµετάσχει σε 
διµερείς διακρατικές συνεργασίες (Βουλγαρία, Ισπανία, Κύπρο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, 
Ισραήλ, Κίνα, Καναδά, Αγγλία, Αυστραλία κ.ά.) ή ερευνητικές δραστηριότητες στα 
πλαίσια προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισµού 1467/94 για αµπέλι, 
καρώτο, κρεµµύδι, τεύτλο, λάχανο, ρύζι, καλαµπόκι, κριθάρι, µελιτζάνα κ.ά., EPGRIS, 
PGR Forum κ.ά.).   
Προτάσεις για το µέλλον 
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Η προστασία των ΦΓΠ είναι µια ουσιώδης και διαρκής εθνική υποχρέωση που δεν 
µπορεί να βασίζεται σε ευκαιριακές διεκδικήσεις µικρών ερευνητικών προγραµµάτων 
περιορισµένων δυνατοτήτων και χρονικής διάρκειας. Συνεπώς, το πρόγραµµα της 
Τ.Γ.Υ. πρέπει να συνεχιστεί για την προστασία και αξιοποίηση της γενετικής 
κληρονοµιάς του τόπου που είναι το απαραίτητο θεµέλιο για την πρόοδο της ελληνικής 
γεωργίας. 
Πέρα από την υποχρέωση προς τον Έλληνα αγρότη η διαρκής µέριµνα για την 
προστασία των ΦΓΠ της χώρας αποτελεί και διεθνή υποχρέωση της χώρας µε βάση 
σηµαντικών και διεθνών συνθηκών (CBD, ITPGR, FAO,OECD, κ.ά.) που αυτή έχει 
υπογράψει. Η διεθνής κοινότητα περιµένει πολλά από την Ελλάδα στο τοµέα αυτό, 
δεδοµένου ότι η χώρα θεωρείται από τα σπουδαιότερα Κέντρα Καταγωγής και Εξέλιξης 
των καλλιεργούµενων ειδών της υφηλίου. 
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Summary 
Plant genetic resources represent the most important part of agricultural biodiversity. 
Plant genetic recourses, which were threatened in the recent past with extinction, take in 
our days a grater value, because they are the basis for people and animal nutrition and 
the raw material for the creation of new varieties. Many international regulate today for 
the protection, study and utilisation of this valuable genetic material. In the framework 
of these conventions, Greece has committed for the continuous preservation of its plant 
genetic resources, since it is one of the richest countries in the world regarding wild 
species and agricultural biodiversity and is considered to be one of the most important 
centres of origins and diversity of cultivated species of the world. The country in order 
to meet these obligations, has established the Greek Gene Bank in 1981, under the 
authority of the Ministry of Agriculture and with a substantial financial support by 
FAO. From its establishment till now, GGB in the framework of its responsibilities, has 
submitted many scientific proposals, which has been approved and funded by the E.U. 
and has participated in numerous bilateral scientific collaboration projects and in the 
activities and networks of the European Project of Plant Genetic Recourses (ECPGR). 
Also, from 1995 till 2004, GGB was the scientific representative of the Ministry of 
Agricultural Development and Food in many international organizations, which are 
responsible the preservation –protection of plant genetic recourses. In addition, it took 
part in the negotiations on important international conventions, like the International 
Undertaking for Plant Genetic Resources (FAO, 1993), the International Treaty for 
Plant Genetic Resources (FAO, 2001), the Global Plan of Action of FAO and also it 
was the author of introductory reports to the Greek Parliament for the ratification of 
International Treaty on PGRFA, as well as an author of country reports for many 
international organisations. Although the most important activity is the collection, the 
rescue and the conservation of threatened Greek traditional varieties of cultivated plants 
and their wild relatives, it has also focused on the estimation of the degree of genetic 
erosion, and on the study of the most important morphological and agronomic-field 
characteristics, in order to use them in genetic improvement and in the creation of new 
varieties. 
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ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ  (in situ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Crocus cartwrightianus ΚΑΙ Crocus laevigatus  
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Περίληψη 
Η in situ διατήρηση συµβάλει στην προστασία οικοσυστηµάτων και φυσικών 
ενδιαιτηµάτων και επιτρέπει κάτω από προϋποθέσεις την αποκατάσταση βιώσιµων 
πληθυσµών στο φυσικό τους περιβάλλον. Με την προστασία και διατήρηση φυτών 
«στόχων» στο φυσικό τους περιβάλλον, διατηρούνται τα αρχικά επίπεδα γενετικής 
ποικιλότητας αυτών των πληθυσµών και διασφαλίζεται η βιωσιµότητά τους από 
δηµογραφική, γενετική και οικολογική άποψη. Κατά την ολιγοήµερη εξερευνητική 
αποστολή στη Σαντορίνη, κατέστη δυνατό να επισηµανθεί µικρός πληθυσµός του 
Crocus cartwrightianus στην περιοχή του Ταξιάρχη, όπου σύµφωνα µε µαρτυρίες των 
κατοίκων τα προηγούµενα έτη ήταν αισθητά µεγαλύτερος. Επίσης, στην περιοχή του 
Προφήτη Ηλία, εντοπίσθηκε µεγάλος πληθυσµός του είδους Crocus laevigatus σε 
απόκρηµνη πλαγιά, η οποία µάλιστα αποτελεί προστατευόµενη περιοχή Natura. Τα 
παραπάνω είδη είναι συνδεδεµένα άρρηκτα µε τις παραδόσεις του τόπου (Marinatos, 
1984). Επίσης, αποτελούν στόχο υψηλής επιστηµονικής αξίας για τη γενετική βελτίωση 
του καλλιεργούµενου κρόκου, όπου αποτελεί πολύ σηµαντική καλλιέργεια για τη χώρα. 
Συνεπώς, µε την in situ διατήρηση, αναδεικνύεται η αισθητική αξία ενός αυτοφυούς 
είδους και επιτυγχάνεται η σύνδεση του µε τη µυθολογία και τον πολιτισµό του τόπου. 
Επιπρόσθετα, προσδίδει έµµεσα άυλα οφέλη (και ενδεχόµενα άµεσα υλικά οφέλη 
προώθηση εµπορίας του αυτοφυούς κρόκου και ανάλογων παρασκευασµάτων του στη 
Σαντορίνη) για την αισθητική, ιστορική και µυθική θεώρηση του νησιού αυτού και το 
δέσιµο του µυθικού παρελθόντος µε το σήµερα. Έτσι λοιπόν µε την περαιτέρω 
παρακολούθηση της δυναµικής των πληθυσµών στο νησί σε επερχόµενες εξερευνητικές 
αποστολές, θα τεκµηριωθεί µε µεγαλύτερη σαφήνεια η σηµαντικότητα της in situ 
διατήρησης των ειδών Crocus cartwrightianus και Crocus laevigatus. 
 
Εισαγωγή 
Η παρούσα µελέτη αφορά την τελευταία από τις τρεις πιλοτικές µελέτες επί τόπου 
προστασίας, επιλεγµένων αυτοφυών συγγενών ειδών που αναλήφθηκαν από την 
Τράπεζα Γενετικού Υλικού στα πλαίσια του υποέργου «Συλλογή, ∆ιάσωση, ∆ιατήρηση 
και Προστασία Γενετικού Υλικού» (έργο «∆ηµιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού» του 
µέτρου 6.3 δράση Β΄ του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006). Οι µελέτες αυτές ουσιαστικά 
αποτελούν την πρώτη απόπειρα πρακτικής υλοποίησης αυτής της µορφής προστασίας 
φυτογενετικών πόρων και ευρύτερης γεωργικής βιοποικιλότητας στη χώρα, µε την 
εκπόνηση ειδικής θεωρητικής µελέτης για ορισµένα επιλεγµένα προς προστασία είδη 
και την επιλογή των κατάλληλων πρακτικών µεθόδων υλοποίησής της.  
Η τρίτη µελέτη αφορά στην προστασία ενός προγονικού είδους του καλλιεργούµενου 
κρόκου, του Crocus cartwrightianus, στην περιοχή της Σαντορίνη. Πρόκειται για ένα 
πολυετές είδος που αναπαράγεται κυρίως κλωνικά µε βλαστοκονδύλους, ενώ 
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παράλληλα µπορεί να παράγει και ικανοποιητική ποσότητα σπόρων (Mathew, 1982). 
Το είδος αυτό έχει γενετική αξία για τη βελτίωση του καλλιεργούµενου κρόκου, του 
οποίου αποτελεί τον άµεσο πρόγονο, έχει όµως και µεγαλύτερη αξία ως στοιχείο της 
µυθολογίας και της ιστορικής παράδοσης του κυκλαδικού πολιτισµού (Sarpaki, 2000). 
Συνεπώς επιλέχθηκε τόσο για τη γενετική και αισθητική του αξία όσο και για το 
συµβολισµό του ως στοιχείο πολιτισµικής κληρονοµιάς αλλά και για τις δυνατότητες 
προβολής, εµπορίας και δηµιουργίας συµπληρωµατικού εισοδήµατος στο νησί.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Στις 14/11/2007 εξερευνήθηκε η περιοχή Ταξιάρχης του Ακρωτηρίου Σαντορίνης. Στην 
περιοχή αυτή, σύµφωνα µε τις βιβλιογραφικές αναφορές και τις µαρτυρίες ντόπιων 
κατοίκων, φύεται ο Καρτραϊκός κρόκος (Crocus cartwrightianus), ο οποίος ανθίζει από 
το Νοέµβριο έως και το ∆εκέµβριο (Κουτσός, 2006). Κατά την ολιγοήµερη 
εξερευνητική αποστολή κατέστη δυνατό να επισηµανθεί µικρός πληθυσµός του Crocus 
cartwrightianus στην περιοχή του Ταξιάρχη, όπου σύµφωνα µε µαρτυρίες των 
κατοίκων τα προηγούµενα έτη, ήταν αισθητά µεγαλύτερος. Η περιοχή που εντοπίστηκε 
και συλλέχθηκε ο Καρτραϊκός κρόκος, αποτελεί ιδιωτική γη και χρησιµοποιείται ως 
βοσκότοπος από τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Βρίσκεται σε γεωγραφικό µήκος 
25°,22́.588́ ΄, γεωγραφικό πλάτος 36°.21́.255́ ΄ και υψόµετρο 121m. Στην περιοχή 
εντοπισµού του κρόκου έγιναν δειγµατοληψίες εδάφους σε βάθος 30cm για τον 
προσδιορισµό τόσο της µηχανικής όσο και της χηµικής του σύστασης. Επίσης, έγινε 
λεπτοµερής επισήµανση και καταγραφή της χλωρίδας της περιοχής.  
Στις 15/11/2007 εξερευνήθηκε η περιοχή Προφήτης Ηλίας, στην οποία σύµφωνα µε τις 
βιβλιογραφικές αναφορές και τις µαρτυρίες ντόπιων κατοίκων, φύεται ο κρόκος ο 
«λείος» (Crocus laevigatus), ο οποίος και εντοπίστηκε σε περιοχή προστατευόµενη από 
το πρόγραµµα Natura (Ντούµας, 1992). Ακολουθήθηκαν οι ίδιες µετρήσεις και 
παρατηρήσεις όπως και µε τον Crocus cartwrightianus. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Οι πληθυσµοί του Crocus cartwrightianus εντοπίστηκαν µόνο στην περιοχή Ταξιάρχης. 
Σύµφωνα µε δεδοµένα που προέκυψαν, οι πληθυσµοί του είδους αυτού µειώθηκαν 
αισθητά και µετατοπίστηκαν προς τη νότια πλευρά του βουνού, η οποία είναι λιγότερο 
προσβάσιµη από τον άνθρωπο. Σε αντίθεση µε τους πληθυσµούς του Crocus 
cartwrightianus, οι πληθυσµοί του Crocus laevigatus, διατηρούν το αρχικό τους 
µέγεθος στην περιοχή Προφήτης Ηλίας, η οποία αποτελεί περιοχή Natura. 
Σε γενικές γραµµές, το έδαφος των υπό µελέτη περιοχών χαρακτηρίζεται από υψηλή 
περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, γεγονός που κατά κύριο λόγο οφείλεται στη χρήση 
της γης ως βοσκοτόπο (Αρχάγγελος ή Ταξιάρχης), καθώς επίσης και στις απαντώµενες 
κατά θέσεις ζώνες πυκνής βλάστησης (Προφήτης Ηλίας, περιοχή Natura). Έτσι, η 
κοπριά των ζώων, καθώς και η µεγάλη ποσότητα φυτικής βιοµάζας, που εναποτίθεται 
στο έδαφος δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δηµιουργία οργανικών 
εδαφών. Επιπλέον, µε βάση τις µηχανικές και χηµικές αναλύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι τα εδάφη των υπό µελέτη περιοχών 
χαρακτηρίζονται γενικά από χαµηλή περιεκτικότητα ανθρακικών, υψηλή συγκέντρωση 
καλίου και επαρκή ποσότητα φωσφόρου, ασβεστίου, σιδήρου, ψευδαργύρου, χαλκού 
και βορίου. Το µαγνήσιο στην περιοχή του Ταξιάρχη παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση, 
ενώ αντίθετα στον Προφήτη Ηλία δεν είναι επαρκές. Ανεπάρκεια παρουσιάζεται στην 
ποσότητα του µαγγανίου και στις δύο περιοχές. Το pH είναι µέτρια αλκαλικό και η 
αγωγιµότητα (αλατότητα) κανονική.  
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Το προτεινόµενο ειδικό σχέδιο παρακολούθησης-διαχείρισης περιλαµβάνει τη 
λεπτοµερή χαρτογράφηση της εξάπλωσης των πληθυσµών των προστατευόµενων ειδών 
στην περιοχή Αρχάγγελος ή Ταξιάρχης της νήσου Σαντορίνης, αλλά και σε ολόκληρη 
τη χώρα γενικότερα. Επίσης στα πλαίσια του σχεδίου θα γίνει περιοδική 
παρακολούθηση και καταγραφή των δηµογραφικών παραµέτρων των πληθυσµών 
(όπως αριθµός πληθυσµών, µέγεθος πληθυσµών, εξάπλωσή τους κ.λπ.) καθώς και 
περιοδική λήψη παρατηρήσεων σχετικά µε το οικολογικό περιβάλλον (χλωρίδα, 
έδαφος, κλίµα, απειλές κ.λπ.). Επίσης, το σχέδιο περιλαµβάνει τη µελέτη των 
φαινολογικών και γενετικών παραµέτρων των προστατευόµενων ειδών (γενετική 
σύσταση, αναπαραγωγικό σύστηµα, ελάχιστος βιώσιµος πληθυσµός, φαινολογία κ.ά.) 
αλλά και τις εκάστοτε αναγκαίες επεµβάσεις προστασίας (π.χ. απαγόρευση ή 
περιορισµός βόσκησης, αποµάκρυνση ζιζανίων και έλεγχος των κινδύνων από τον 
ανταγωνισµό της αυτοφυούς χλωρίδας), των απειλούµενων πληθυσµών και του 
συναφούς µε αυτούς οικοτόπου. Επιπρόσθετα, θα πραγµατοποιηθεί η συµπληρωµατική 
ex situ προστασία µε τη λήψη και ασφαλή µακροχρόνια διατήρηση δειγµάτων σπόρων 
στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού. Τα δείγµατα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
την επανεγκατάσταση πληθυσµών των απειλούµενων αυτών ειδών, σε περίπτωση 
καταστροφής τους από πυρκαγιές, εχθρούς, ασθένειες ή απρόβλεπτες ανθρώπινες 
παρεµβάσεις. Επιπλέον θα ενισχυθούν οι τοπικοί πληθυσµοί µε συµπληρωµατική 
φύτευση ή σπορά, όταν αυτό χρειάζεται, ή τη µετεγκατάσταση των πληθυσµών σε 
ασφαλέστερες τοποθεσίες του ίδιου οικοτόπου, που κατά προτίµηση ανήκουν στο 
δηµόσιο, οπότε η προστασία τους παρουσιάζει µικρότερες νοµικές και γραφειοκρατικές 
δυσκολίες ενώ και οι κίνδυνοι καταστροφής τους από ανθρωπογενή παρέµβαση είναι 
πολύ µικρότεροι. Τέλος το σχέδιο περιλαµβάνει την εγκατάσταση πειραµατικών 
φαινοτυπικής, αγρονοµικής και γενετικής µελέτης των δύο αυτών ειδών, σε 
πειραµατικούς αγρούς της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και την ανάπτυξη βάσης 
δεδοµένων µε όλα τα στοιχεία που αφορούν τους µελετώµενους πληθυσµούς κρόκου 
καθώς και τα στοιχεία των οικοτόπων ανάπτυξης αυτών των πληθυσµών, προκειµένου 
να υλοποιηθεί το εφαρµοζόµενο σχέδιο παρακολούθησης-διαχείρισης της Τράπεζας 
Γενετικού Υλικού. 
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Summary 
In situ conservation contributes to ecosystem and natural habitat protection as well as to 
the conservation and rehabilitation of viable populations within their natural 
environments. Protecting and conserving “targeted” plants in their natural environment 
conserves the population’s initial levels of genetic diversity and ensures its viability, 
demographically, genetically and ecologically. In the framework of the subproject 
“Collection, Rescue, Conservation and Protection of Genetic Resources” of the project 
“Establishment of Greek Gene Bank”, a five-day (13-17/11/2007) expedition took place 
in Santorini in order to locate and study the population of the indigenous, uncultivated 
Crocus species, Crocus cartwrightianus and Crocus laevigatus. During the exploratory 
mission, a small population of Crocus cartwrightianus was found and identified in 
Taksiarchis. Also, a large population of Crocus laevigatus was found on a steep slope in 
Profitis Helias, a Natura protected region. These species are of high scientific value for 
the genetic improvement of cultivated Crocus and play an important role in Theran 
culture. The use of Crocus on the island is evident from the prehistoric years in wall 
paintings, angiography and the scripts of Gramiki Β΄. Consequently, in situ 
conservation highlights the aesthetic value of the wild species as well as their 
connection with Theran mythology and culture. Additionally, in situ conservation 
provides an indirect and intangible advantage to the aesthetics, history and mythology 
of the island by binding its past with its present and a potential direct material advantage 
by promoting the trade and use of indigenous Crocus in Santorini. With further 
monitoring and study of the dynamics of the island’s Crocus population, the importance 
of in situ conservation of Crocus cartwrightianus and Crocus laevigatus can be more 
clearly documented.  
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Περίληψη 
Eιδικό βελτιωτικό πρόγραµµα πραγµατοποιείται στο αγρόκτηµα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. της 
Θέρµης µε ενδοπληθυσµιακή κυψελωτή επιλογή, από το 2004 in situ και από το 2005 
ex situ, µε στόχο την αξιοποίηση της παραλλακτικότητας στην παραδοσιακή ποικιλία 
τοµατάκι Σαντορίνης. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την παράλληλη αξιολόγηση και 
επιλογή in situ και ex situ επιλεγέντων γενοτύπων σε έναν  από τους δύο βασικούς 
βιοτύπους («Αυθεντική» Σαντορίνης), που συνυπάρχουν στην παραδοσιακή ποικιλία. 
Για το σκοπό αυτό, δύο όµοια πειράµατα κυψελωτής διάταξης εγκαταστάθηκαν το 
2008, ένα in situ εφαρµόζοντας την παραδοσιακή καλλιεργητική τεχνική και ένα ex situ 
εφαρµόζοντας συµβατική καλλιεργητική τεχνική. Συγκεκριµένα, δύο R-9 κυψελωτά 
εφαρµόστηκαν, ένα στη Σαντορίνη µε 420 φυτά και ένα στη Θέρµη µε 300 φυτά. Η 
απόδοση, η πρωιµότητα και o αριθµός καρπών µελετήθηκαν σε επίπεδο ατοµικού 
φυτού. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ποσοτική και ποιοτική υπεροχή των γενοτύπων της 
«Αυθεντικής» στα δύο περιβάλλοντα, ωστόσο δεν βρέθηκε συσχέτιση των 
αποτελεσµάτων της παράλληλης επιλογής. H συσχέτιση της κατάταξης έδειξε πλήρη 
έκφραση της παραγωγής και των συστατικών της, µόνο για το in situ περιβάλλον, 
καταδεικνύοντας ότι η επιλογή in situ είναι πιο αξιόπιστη. 
 
Εισαγωγή 
Οι παραδοσιακές ποικιλίες θεωρούνται, κατά κανόνα, ενδηµικές µιας συγκεκριµένης 
περιοχής. Mετακινούνται όµως, πάντοτε, σε µικρότερες ή µεγαλύτερες αποστάσεις και 
έτσι δηµιουργείται ανταγωνισµός µε τις ήδη υπάρχουσες ποικιλίες. Το αποτέλεσµα 
είναι ή να εξαφανιστούν ή να αντικαταστήσουν τις άλλες ποικιλίες ή µαζί να 
δηµιουργήσουν µία νέα ποικιλία (Zeven 1998). Ανάλογα µε την καλλιέργεια, µπορεί να 
ασκηθεί και πίεση επιλογής για τη δηµιουργία µιας ποικιλίας, που θα ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις ανάγκες των γεωργών και των καταναλωτών (Zeven 2000). 
Το τοµατάκι Σαντορίνης, όπως και οι περισσότερες µη βελτιωµένες παραδοσιακές 
ποικιλίες, έχει παραλλακτικότητα που συνδέεται µε τη συνύπαρξη διαφόρων διαλογών, 
όπως «Αυθεντική», «Καϊσιά», κ.α., που το συνθέτουν (Τράκα-Μαυρωνά και Κούτσικα-
Σωτηρίου 2006). Για την αξιοποίηση αυτής της παραλλακτικότητας, πραγµατοποιείται 
ειδικό βελτιωτικό πρόγραµµα ενδοπληθυσµιακής επιλογής in situ από το 2004 και ex 
situ από το 2005, µε ανεξάρτητα πειράµατα για τους γενοτύπους της «Αυθεντικής» και 
«Καϊσιάς» (Τράκα-Μαυρωνά κ.ά. 2007). Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη 
οµοιοµορφίας και η σταθερότητα συµπεριφοράς της άνυδρης µικρόκαρπης τοµάτας 
Σαντορίνης, ώστε να καταστεί δυνατή η κατοχύρωση και προστασία της καλλιέργειάς 
της (Σκοπελίτης κ.ά. 2007). 
Ειδικότερα, η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα πειραµατικά δεδοµένα του 2008 για 
την «Αυθεντική» και διερευνά την απάντηση στο ερώτηµα αν µπορεί να εφαρµοστεί 
στις παραδοσιακές ποικιλίες επιλογή παράλληλα τόσο στο in situ όσο και στο ex situ 
περιβάλλον, ή αν µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα από αυτά. 
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Υλικά και Mέθοδοι 
Τα γενετικά υλικά, που χρησιµοποιήθηκαν, ήταν εννέα γενότυποι 3ου κύκλου επιλογής 
της «Αυθεντικής», από τους οποίους οι εφτά (κωδικοί 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9) προέρχονται 
από επιλογή in situ και οι δύο από επιλογή ex situ (κωδικοί 5, 6). 
Συνολικά, εγκαταστάθηκαν δύο όµοια πειράµατα κυψελωτής διάταξης R-9, ένα στη 
Σαντορίνη σε in situ συνθήκες και ένα στο αγρόκτηµα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στη Θέρµη 
Θεσσαλονίκης. Στη Σαντορίνη, το πείραµα περιελάµβανε 420 φυτά µε 47 επαναλήψεις, 
ενώ στη Θέρµη, 300 φυτά µε 33 επαναλήψεις. Η πυκνότητα σποράς ήταν 1000 
φυτά/στρ., µε απόσταση ενός µέτρου µεταξύ και επί των γραµµών. 
Στο in situ σύστηµα καλλιέργειας πραγµατοποιήθηκε παραδοσιακή άνυδρη 
καλλιέργεια, µε απ’ ευθείας σπορά 3 σπόρων/όρχο στη θηραϊκή γη και αραίωµα στο 
ένα φυτό/όρχο. Το ex situ σύστηµα καλλιέργειας ήταν συµβατικό, µε προετοιµασία 
σποροφύτων και µεταφύτευση στον αγρό, εφαρµογή στάγδην άρδευσης και κανονικών 
λιπάνσεων. 
Οι µετρήσεις λήφθηκαν σε επίπεδο ατοµικού φυτού και αφορούσαν την πρώιµη 
παραγωγή και τη συνολική απόδοση (καρποί/φυτό, γραµµάρια/φυτό). 
Πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των κυψελωτών σχεδίων, µε έλεγχο της 
σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων µε z-κριτήριο και γενετική ανάλυση 
του παραγωγικού δυναµικού στα συστατικά του : µέσος όρος, σταθερότητα 
συµπεριφοράς, προσαρµοστικότητα και παραγωγικό σειράς (Fasoula and Fasoula 2000, 
2002). 
Επίσης, έγινε συσχέτιση µεταξύ της in situ και ex situ αξιολόγησης των γενετικών 
υλικών και συσχέτιση κατάταξης µε το συντελεστή Spearman εντός των συστατικών 
του παραγωγικού δυναµικού για κάθε περιβάλλον αξιολόγησης. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Το µικροκλίµα της Σαντορίνης, µε το εύρος της ηµερήσιας και νυχτερινής 
θερµοκρασίας, τη βροχόπτωση και την ετήσια κατανοµή της, την ηλιοφάνεια, καθώς 
και την ασβεστο-αλκαλική σύσταση της θηραϊκής γης, αποτελούν τους βασικούς 
παράγοντες που διαφοροποιούν τη Σαντορινιά τοµάτα και την καθιστούν ξεχωριστή 
(Τράκα-Μαυρωνά κ.ά. 2007). 
Έτσι, τα αποτελέσµατα του πειράµατος στην in situ καλλιέργεια έδειξαν ως υπέρτερες 
τις οικογένειες 1, 3, 5, 7, 9 και στην ex situ τις οικογένειες 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (Πιν. 1, 3). 
Η διάκριση των οικογενειών που δείχνουν υπεροχή ως προς τα συστατικά απόδοσης 
στην in situ αξιολόγηση ήταν πιο σαφής σε σύγκριση µε την ex situ. Η γενετική 
ανάλυση του παραγωγικού δυναµικού, που πραγµατοποιήθηκε, ενίσχυσε τη διάκριση 
των οικογενειών in situ, ωστόσο έδειξε µια πιο συγκεχυµένη κατάσταση ως προς τη 
διάκριση των οικογενειών ex situ (Πιν. 2).  
Η προσπάθεια, που έγινε, για συσχέτιση των συστατικών του παραγωγικού δυναµικού 
µεταξύ  in situ και ex situ αξιολόγησης, έδειξε πλήρη απουσία συσχέτισης (Πιν. 4). 
Συνεπώς η επίδραση του περιβάλλοντος στα παραγωγικά χαρακτηριστικά είναι ισχυρή, 
όπως βρέθηκε και για τα δεδοµένα του 2007 (Τράκα-Μαυρωνά κ.ά. 2007), και 
βρίσκεται σε συµφωνία µε δεδοµένα που αναφέρονται σε προηγούµενες ερευνητικές 
εργασίες (Diez and Nuez 2008). Επιπλέον, οι συσχετίσεις µεταξύ των συστατικών της 
απόδοσης εντός των συστατικών του παραγωγικού δυναµικού σε κάθε περιβάλλον 
έδειξαν πλήρη έκφραση των επιλεγέντων οικογενειών στο in situ περιβάλλον και 
έλλειψη έκφρασης στο ex situ περιβάλλον (Πιν. 5). Συνεπώς, όλα τα παραπάνω 
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οδηγούν στο τελικό συµπέρασµα ότι η in situ επιλογή και αξιολόγηση είναι πιο 
αξιόπιστη. 
 
Πίνακας 1. Συστατικά απόδοσης εννέα οικογενειών «Αυθεντικής» Σαντορίνης 3ου 
κύκλου στο in situ και στο ex situ περιβάλλον αξιολόγησης. 
 

 
*Μέσοι όροι στην ίδια στήλη ακολουθούµενοι από διαφορετικό γράµµα διαφέρουν µε 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές (ΕΣ∆, α=0,05). 
 
Πίνακας 2. Γενετική ανάλυση παραγωγικού δυναµικού συνολικής απόδοσης στο in situ 
και ex situ περιβάλλον αξιολόγησης. 
 

 
 
Πίνακας 3. Συνοπτικός πίνακας των επιλογών που έχουν το υψηλότερο δυναµικό 
παραγωγής στα δύο περιβάλλοντα. 
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Πίνακας 4. Συντελεστές συσχέτισης των συστατικών του παραγωγικού δυναµικού της 
«Αυθεντικής» µεταξύ των δύο περιβαλλόντων. 
 

 
 
Πίνακας 5. Συντελεστές Spearman µεταξύ των συστατικών της απόδοσης εντός των 
συστατικών του παραγωγικού δυναµικού στο in situ και ex situ περιβάλλον. 
 

 
 
NS  :  Μη στατιστικά σηµαντικό               * ,**: Σηµαντικότητα για p≤ 0,05  και p≤0,01 
αντίστοιχα. 
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Summary 
A special plant breeding programme took place in order to exploit the variability of the 
landrace “Santorini small-sized tomato”, with intrapopulation selection in honeycomb 
designs, since 2004 in situ and since 2005 ex situ in the fields of N.AG.RE.F. in Thermi 
Thessaloniki. The present study examines the parallel evaluation and selection in situ 
and ex situ of selected genotypes of one of the two basic biotypes (“Afthentiki” of 
Santorini), that co-exist in the landrace. For this purpose, two same experiments of 
honeycomb designs were carried out during 2008, one in situ applying traditional 
cultivation techniques and one ex situ applying conventional cultivation techniques. 
Specifically, two R-9 honeycomb designs were applied, one in Santorini of 420 plants 
and one in Thermi of 300 plants. The characteristics that were studied were, 
productivity, early maturity and the number of the fruits per plant. The results showed 
supremacy in productivity and qualitative characteristics of “Afthentiki” genotypes in 
both environments, but no correlation was found between the results of the parallel 
evaluation. The correlation of the ranking showed full expression of the productivity 
potential and of its constituents just for the in situ environment, and this may suggest 
that the in situ evaluation is more reliable. 
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Περίληψη 
Έξι ελληνικοί πληθυσµοί καλαµποκιού επιλέχθηκαν για να µελετηθούν τυχόν γενετικές 
συγγένειες µεταξύ τους. ∆ύο απλά υβρίδια, τα Πτολεµαίος και Ceda ή ZP-360, 
χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες. ∆ύο RCB πειραµατικοί αξιολόγησης των τεσσάρων 
επαναλήψεων εγκαταστάθηκαν σε δύο τοποθεσίες. Παρατηρήσεις λήφθηκαν  για 
απόδοση, υγρασία σπόρων, βάρος 1000 κόκκων, περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, άµυλο 
και έλαια, καθώς και το τελικό ύψος φυτών και το ύψος κυρίου σπάδικα. Η ανάλυση 
παραλλακτικότητας έδειξε ότι τα υβρίδια πλεονεκτούν των πληθυσµών ως προς όλα τα 
χαρακτηριστικά, µε εξαίρεση το βάρος 1000 κόκκων,  την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, 
και την περιεκτικότητα σε λάδι. Έγινε επίσης η Principal Component ανάλυση (PCA) 
και η Cluster ανάλυση η οποία έδειξε ότι τα υβρίδια αποτελούν χωριστή οµάδα και ότι 
µέσα στους πληθυσµούς, αυτοί της Χαλκιδικής και της Άρτας αποτελούν ξεχωριστή 
οµάδα, έχοντας συγγένεια µεταξύ τους, ενώ από τους υπόλοιπους, ο πληθυσµός Ρόδου 
είναι σε απόσταση από όλους τους άλλους. 
 
Εισαγωγή 
Η µελέτη της γενετικής συγγένειας µεταξύ ποικιλιών είναι πολύ χρήσιµη για τον 
προγραµµατισµό των διασταυρώσεων, για την κατάταξή τους σε ετερωτικές οµάδες, 
και για την ταυτοποίηση µε σκοπό την προστασία των ποικιλιών (Hallauer and Miranda 
Filho 1995). Η γενετική ποικιλοµορφία εκτιµάται από την ανάλυση παραλλακτικότητας 
µεταξύ ατόµων, οµάδας ατόµων ή πληθυσµών. Με βάση τα µορφολογικά και 
αγρονοµικά χαρακτηριστικά µπορούµε σχετικά εύκολα να σχηµατίσουµε λειτουργικές 
ταξονοµικές µονάδες (Operational Taxonomic Units-OTUs, Sneath and Sokal 1973), 
από τις οποίες προσδιορίζονται οι φυλογενετικές συγγένειες. Είναι γνωστό ότι στη 
χώρα µας οι «ντόπιοι» πληθυσµοί καλαµποκιού έχουν σταµατήσει να καλλιεργούνται 
εδώ και τρεις δεκαετίες τουλάχιστον µε την επικράτηση των απλών υβριδίων. Πολλές 
συλλογές σπόρων έγιναν κατά τις δεκαετίες του 60 και του 70, από όλες σχεδόν τις 
περιοχές της Ελλάδας, για τη διάσωση του γενετικού υλικού των Ελληνικών 
πληθυσµών. Οι συλλογές αυτές δεν µελετήθηκαν, για οικονοµικούς λόγους, αλλά 
απλώς διατηρούνταν και ο σπόρος τους ανανεώνονταν ανά τακτά διαστήµατα. 
∆ιακόσιοι τέτοιοι πληθυσµοί σπάρθηκαν στον ίδιο αγρό µε σκοπό να βρεθούν 
οµοιότητες και διαφορές µε βάση τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά τους και να 
επιλεγούν οι πιο αντιπροσωπευτικοί για την κεντρική συλλογή (Ευγενίδης κ.α. 2000), 
στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράµµατος για τους γενετικούς πόρους, κατά τα έτη 1997-
200. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν: 1) η εξέταση µε στατιστικές µεθόδους της 
συσχέτισης έξι ελληνικών πληθυσµών και δύο απλών υβριδίων για 13 κύρια 
αγροµορφολογικά χαρακτηριστικά και 2) η µέτρηση των γενετικών αποστάσεων τόσο 
µεταξύ των πληθυσµών όσο και µε τους µάρτυρες υβρίδια. 
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Υλικά και Μέθοδοι 
Έξι πληθυσµοί καλαµποκιού από την συλλογή του Ινστιτούτου Σιτηρών επιλέχθηκαν 
για να µελετηθούν τυχόν γενετικές συγγένειες µεταξύ τους. Οι πληθυσµοί ήταν: GR-
OP-012 (Άγιος Μάµας Χαλκιδικής), GR-OP-037 (Μακροχώρι Ηµαθίας), GR-OP-099 
(Παλαιόκαστρο Σερρών), GR-OP-157 (Πρέσπες Φλωρίνης), GR-OP-174 (Άρτα), GR-
OP-085 (Ρόδος). ∆ύο απλά υβρίδια, τα Πτολεµαίος (Ινστιτούτου Σιτηρών) και Ceda ή 
ZP-360 (Ινστιτούτου Καλαµποκιού Zemun Polje Σερβίας), χρησιµοποιήθηκαν ως 
µάρτυρες.  
∆ύο πειραµατικοί αξιολόγησης εγκαταστάθηκαν σε δύο τοποθεσίες (αγρόκτηµα 
Ινστιτούτου Σιτηρών στη Θέρµη και αγρόκτηµα ΤΕΙ στη Φλώρινα). Το σχέδιο που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν οι τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες (RCBD) µε τέσσερις 
επαναλήψεις σε κάθε τοποθεσία. Εφαρµόσθηκε πλήρης λίπανση βασική κατά τη σπορά 
µε 15-7,5-0 µονάδες και επιπλέον 15-0-0 επιφανειακά, όταν τα φυτά είχαν 45 cm ύψος, 
κανονική άρδευση µε 350 mm νερού και λήφθηκαν όλα τα αναγκαία µέτρα για την 
καταπολέµηση των ζιζανίων. Από την πρώτη τοποθεσία λήφθηκαν οι παρατηρήσεις: 
απόδοση 1κ (βάρος κόκκων σε Kg/τεµάχιο) και απόδοση 1µ (βάρος τεµαχίου µικτό µε 
τους άξονες) , το βάρος 1000 κόκκων, το τελικό ύψος φυτών, η υγρασία σπόρων, το 
ύψος σπάδικα, η περιεκτικότητα των σπόρων σε πρωτεΐνη, άµυλο και έλαια, και τέλος ο 
αριθµός φυτών, τα πλαγιασµένα φυτά και ο αριθµός σπαδίκων κατά τεµάχιο. Από τον 
πειραµατικό της Φλώρινας χρησιµοποιήθηκε µόνο η απόδοση 2µ (µικτό). Η 
πρωιµότητα των πληθυσµών σε αριθµό ηµερών από την σπορά µέχρι την άνθηση των 
θηλυκών ταξιανθιών εκτιµήθηκε στον πειραµατικό της Θέρµης. Έγινε ανάλυση 
παραλλακτικότητας κατά τοποθεσία. Στη συνέχεια, από τους µέσους όρους 
επαναλήψεων, έγινε η Principal Component ανάλυση (PCA) και υπολογίστηκαν τα 
στοιχεία (eigenvalues & eigenvectors) των τριών πρώτων συστατικών (PC1, PC2, PC3). 
Πριν την ανάλυση έγινε εξοµάλυνση των τιµών (standardization). Η µέθοδος που 
χρησιµοποιήθηκε είναι η πιο κοινή που χρησιµοποιείται για αριθµητικά δεδοµένα, (από 
την κάθε τιµή της µεταβλητής έγινε αφαίρεση του µέσου όρου της µεταβλητής, και το 
υπόλοιπο διαιρέθηκε δια της τυπικής απόκλισης). Από τις ίδιες µετρήσεις 
υπολογίστηκαν οι γενετικές αποστάσεις και έγινε το δενδρόγραµµα των γενοτύπων 
(cluster).  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Η ανάλυση παραλλακτικότητας έδειξε ότι τα υβρίδια µάρτυρες πλεονεκτούν των 
πληθυσµών ως προς όλα τα χαρακτηριστικά, µε εξαίρεση το βάρος 1000 κόκκων, την 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και την περιεκτικότητα σε λάδι (Πίν. 1). Μεταξύ των 
πληθυσµών αυτός της Χαλκιδικής έδωσε την µεγαλύτερη απόδοση (απόδοση 1 και 
απόδοση 2) ακολουθούµενος από τον πληθυσµό Άρτας και τον πληθυσµό Ηµαθίας. Ο 
τελευταίος µαζί µε τον πληθυσµό Πρεσπών είναι πολύ πρώιµοι. Η χαµηλή απόδοση 
των πληθυσµών αυτών (πιθανόν και του πληθυσµού Σερρών) µας οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι χρησιµοποιούνταν σε συγκαλλιέργεια µε φασόλια και πιθανότατα 
επιλέγονταν για άλλα χαρακτηριστικά (στέλεχος, πρωιµότητα, κλπ). Ο πληθυσµός 
Ρόδου είναι πολύ όψιµος και µάλλον αδικείται από το περιβάλλον της βορείου Ελλάδος 
γιατί δε συµπίπτει η ανθοφορία των αρσενικών µε τα θηλυκά µε αποτέλεσµα να µη 
γίνεται καλή γονιµοποίηση. Στην περιεκτικότητα αµύλου οι διαφορές είναι µικρές 
µεταξύ των πληθυσµών µε τα υβρίδια να υπερτερούν των πληθυσµών. Στην 
περιεκτικότητα σε λάδι καλύτεροι είναι οι πληθυσµοί Σερρών και Χαλκιδικής.  
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Πίνακας 1. Μέσες τιµές απόδοσης και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, άµυλο και λάδι. 
Πληθυσµός Απόδοση 1µ Απόδοση 2µ Πρωτεΐνη % Άµυλο % Λάδι % 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 3,40 5,48 12,30 68,77 5,52 
ΗΜΑΘΙΑΣ 1,66 2,38 13,19 69,37 4,94 
ΣΕΡΡΩΝ 1,45 1,51 13,53 69,10 5,54 
ΠΡΕΣΠΩΝ 1,59 1,63 13,42 68,31 5,19 
ΑΡΤΑΣ 2,51 2,44 12,60 69,53 5,03 
ΡΟ∆ΟΥ 1,56 1,36 12,37 69,57 5,02 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 8,21 7,76 10,55 71,65 4,99 
CEDA 8,18 6,31 11,14 71,78 4,46 
Μ. όρος 3,57 3,61 12,39 69,76 5,09 
CV% 43,42 27,98 5,12 1,75 12,83 
SD of Mean 0,77 3,75 0,32 0,61 0,33 

 
Πίνακας 2. Χαρακτηριστικές τιµές (eigenvalues) των τριών πρώτων κυρίων συστατικών 
(Principal Components). 
 
 PC1 PC2 PC3 
Τιµές 9,44 2,31 0,67 
Παραλλακτικότητα % 72,65 17,78 5,18 
Παραλλακτικότητα αθροιστική 72,65 90,43 95,61 

 

 
∆ιάγραµµα1. Κατανοµή των 13 µεταβλητών που µετρήθηκαν µε βάση το πρώτο και 
δεύτερο Principal Component. 
 
Μετά την PC Analysis, στον πίν. 2 φαίνεται ότι τα δύο πρώτα Principal Components 
(PC1 και PC2) αντιπροσωπεύουν το 90,5% περίπου της συνολικής παραλλακτικότητας, 
και µε βάση αυτά τα συστατικά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα διαγράµµατα 1 
και 2. Στο διάγραµµα 1 φαίνεται πως τα χαρακτηριστικά που µετρήθηκαν 
οµαδοποιούνται σε α) ποιοτικά γνωρίσµατα (αρνητικές τιµές για το PC1, θετικές για το 
PC2), β) συστατικά απόδοσης (αρνητικές τιµές για PC1 και PC2) και γ) µορφολογικά 
γνωρίσµατα (αρνητικές τιµές PC1). 
Από την Cluster ανάλυση αφού πρώτα υπολογίσθηκαν οι ταξονοµικές αποστάσεις 
(Genetic Distance) των ποικιλιών µε βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά προέκυψε το 
διάγραµµα 2. Σύµφωνα µε το διάγραµµα αυτό τα υβρίδια αποτελούν χωριστή οµάδα 

 

PC-1 
-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 

PC-2 

-1,00 

-0,50 

0,00 

0,50 

1.00 

Ύψος φυτών 

Ύψος σπα δίκων 

Αρ. Φυτών/τεμάχιο 

Πλάγιασμα 

Αρ. σπα δίκων/τεμάχιο 

Βάρος κόκκων 

Υγρασία 

Απόδοση 1κ  

Απόδοση 2μ 
Απόδοση 1μ 

Πρωτεΐνη 

Άμυλο 

Λάδι 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 314 

 

από τους πληθυσµούς. Μεταξύ των πληθυσµών, αυτοί της Χαλκιδικής (GR-OP-012) 
και της Άρτας (GR-OP-174) έχουν τη µεγαλύτερη συγγένεια µεταξύ τους. Ξεχωριστή 
οµάδα αποτελούν οι υπόλοιποι τέσσερις πληθυσµοί, µε αυτόν της Ρόδου να είναι σε 
απόσταση από όλους τους άλλους. 
Το γεγονός ότι οι ελληνικοί πληθυσµοί υστερούν σε απόδοση σε σχέση µε τα σύγχρονα 
υβρίδια, ενώ στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, άµυλο και λάδι είναι ελαφρά υπέρτεροι 
ήταν αναµενόµενο και επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας. Τα 
χαρακτηριστικά που µετρήθηκαν µπορούν εύκολα να οµαδοποιηθούν σε ποιοτικά 
γνωρίσµατα, συστατικά απόδοσης και µορφολογικά γνωρίσµατα. Αυτό διευκολύνει τον 
βελτιωτή στο χειρισµό των υλικών γιατί στη συνέχεια της έρευνας µπορεί να περιορίσει 
τον αριθµό των παρατηρήσεων. Από τις γενετικές αποστάσεις των ποικιλιών βρέθηκε η 
γενετική συγγένεια µεταξύ των πληθυσµών, διευκολύνοντας την επιλογή κατάλληλων 
γονέων για διασταυρώσεις µεταξύ πληθυσµών, και τελικά την δηµιουργία ενός ή δύο 
επιλεγµένων πληθυσµών που θα προέρχονται από ντόπιους Ελληνικούς πληθυσµούς. 

 
∆ιάγραµµα 2. ∆ενδρόγραµµα γενετικών αποστάσεων των οκτώ ποικιλιών µε βάση τα 13 

αγρονοµικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά. 
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Summary 
Six Greek corn populations were chosen to study the genetic relationships between 
them. Two single cross hybrids, namely Ptolemaios and Ceda (ZP-360), were used as 
controls. Two Randomized Complete Block Design experiments with four replications 
were established in two locations during the year 2008. Yield and other characteristics 
(e.g. grain moisture at harvest, thousand grain weight, plant height), as well as the 
protein, starch and oil content of grain were measured. Besides the ANOVA, Principal 
Component Analysis (PCA) and Cluster Analysis were applied. The Cluster Analysis 
grouped the two hybrids in a separate group and from the six populations two of them 
(Chalkidikis and Artas) sustain a subgroup with very small genetic distance. From the 
rest four populations, population of Rhodes had a significant genetic distance. 
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ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ (in situ) ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ, ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΣΙΤΑΡΙΟΥ, Triticum monococcum subsp. Boeoticum & Aegilops speltoides var. 
Ligustica ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 

 
Ε. Κόταλη, Π. Ράλλη, Α.Λ. Τσιβελίκας, Ι.Γ. Μυλωνάς, Ε. Νίνου, Σ. Σαµαράς,  

                                                         και Ν. Σταυρόπουλος 
 

Τράπεζα Γενετικού Υλικού, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 
 Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (EΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 570 01 Θέρµη-Θεσσαλονίκη 

 
 
Περίληψη 
Η Επί Τόπου (in situ) διατήρηση αφορά κυρίως στην προστασία της γενετικής 
ποικιλότητας των απειλούµενων αυτοφυών ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον. Η 
Τράπεζα Γενετικού Υλικού στο πλαίσιο του υποέργου «Συλλογή, ∆ιάσωση, ∆ιατήρηση 
και Προστασία Γενετικού Υλικού του έργου «∆ηµιουργία Τράπεζας Γενετικού 
Υλικού» του Μέτρου 6.3, ∆ράση Β΄ του ΕΠΑΑ-ΑΥ, εντόπισε και µελέτησε τα 
αυτοφυή συγγενή είδη του καλλιεργούµενου σιταριού Triticum monococcum subsp. 
boeoticum και Aegilops speltoides var. ligustica. Τα συγκεκριµένα είδη επιλέχθηκαν για 
εφαρµογή δράσεων Επί Τόπου διατήρησης λόγω της µεγάλης γενετικής συµβολής τους 
στη δηµιουργία και εξέλιξη του καλλιεργούµενου σιταριού, καθώς αποτελούν τους 
δότες των γενωµάτων Α και Β αντίστοιχα. Ολιγοήµερες εξερευνητικές αποστολές 
πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή των βοσκοτόπων της κοινότητας Μέστης, του νοµού 
Έβρου, µε σκοπό να διαπιστωθεί αν εξακολουθούν να επιβιώνουν οι ανωτέρω 
αυτοφυείς πληθυσµοί, που είχαν επισηµανθεί στην περιοχή αυτή τη δεκαετία του ’90. 
Πραγµατοποιήθηκε λεπτοµερής εξερεύνηση της περιοχής για την ακριβή εξάπλωση 
των ειδών, το µέγεθος των πληθυσµών, τη λήψη µορφοµετρικών παρατηρήσεων, τη 
συνοδεύουσα χλωρίδα, τη συλλογή εδαφοκλιµατικών δεδοµένων και γεωργικών και 
οικονοµικών στοιχείων της περιοχής. Η εύρεση του Aegilops speltoides var. ligustica 
στη συγκεκριµένη περιοχή, που αποτελεί το µοναδικό σηµείο εντοπισµού του στην 
Ελλάδα, καθώς και το γεγονός της συνύπαρξης µε το Triticum monococcum subsp. 
boeoticum µπορεί να οδηγήσει σε εναλλακτική προσέγγιση σχετικά µε τον τόπο 
καταγωγής και εξάπλωσης του σκληρού σιταριού. Το γεγονός αυτό καθιστά την 
περιοχή της Μέστης ως µία από τις πιο σηµαντικές περιοχές στη χώρα για την 
εφαρµογή δράσεων Επί Τόπου διατήρησης.  
 
Εισαγωγή 
H Επί Τόπου διατήρηση (in situ conservation) είναι «η διατήρηση οικοσυστηµάτων και 
φυσικών βιοτόπων και η προστασία και επανάκτηση βιώσιµων πληθυσµών των ειδών 
στο φυσικό τους περιβάλλον και στην περίπτωση των εξηµερωµένων ή 
καλλιεργούµενων ειδών, στο περιβάλλον όπου έχουν αναπτύξει τις ξεχωριστές τους 
ιδιότητες» (Reid et al. 1993). Προϋποθέτει τον εντοπισµό, τη διαχείριση και 
παρακολούθηση των άγριων αυτών πληθυσµών µέσα σε οριοθετηµένες περιοχές, που 
προορίζονται για ενεργή µακροχρόνια διατήρηση. Έτσι, επιτρέπεται η εξέλιξη του 
είδους, υπό την πίεση του φυσικού περιβάλλοντος, δηµιουργώντας συνεχώς νέα 
προσαρµοσµένη βιοποικιλότητα, µεγάλης σηµασίας για τη βελτίωση των 
καλλιεργούµενων ειδών.  
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Η περιοχή της Μέστης, στα σύνορα των νοµών Έβρου και Ροδόπης, προτείνεται για 
προστασία λόγω της µεγάλης γενετικής αξίας δύο αυτοφυών ειδών, η συνύπαρξη των 
οποίων επισηµάνθηκε για πρώτη φορά στον τόπο αυτό από την Τράπεζα Γενετικού 
Υλικού το 1987 (Zamanis et al., 1988) και συγκεκριµένα του άγριου µονόκοκκου 
σιταριού Triticum monococcum subsp. boeoticum Boiss και του επίσης άγριου 
συγγενικού διπλοειδούς είδους Aegilops speltoides var. ligustica (Witcombe, 1983), το 
οποίο επισηµάνθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
To διπλοειδές άγριο µονόκοκκο σιτάρι (Triticum monococcum subsp. boeoticum Boiss, 
2n=2x=14, γένωµα Α) αποτελεί τον πρόγονο του διπλοειδούς µονόκοκκου σιταριού (T. 
monococcum subsp. monococcum, 2n=2x=14, γένωµα Α), που είναι το πρώτο σιτάρι 
που καλλιέργησε ο άνθρωπος το 10.000 περίπου π.Χ. (Stavropoulos et al., 1992). Το 
δεύτερο άγριο συγγενικό διπλοειδές είδος (Aegilops speltoides var. ligustica, 
2n=2x=14, γένωµα Β) συνέβαλε ύστερα από διασταύρωση µε το µονόκοκκο σιτάρι στη 
δηµιουργία του τετραπλοειδούς σκληρού σιταριού το 8.000 περίπου π.Χ. (2n=4x=28, 
γένωµα ΑΒ) και του εξαπλοειδούς µαλακού σιταριού το 6.500 περίπου π.Χ. 
(2n=6x=42, γένωµα ΑΒD).  
Οι Zohary et al. (1969) αναφέρουν ότι το πρωτογενές κέντρο εξάπλωσης του Aegilops 
speltoides επικαλύπτεται µε εκείνο του Triticum monococcum subsp. boeoticum σε 
σηµαντικό βαθµό, ωστόσο είναι σηµαντικά πιο περιορισµένο σε περισσότερο 
Μεσογειακά και πεδινά ενδιαιτήµατα. Έτσι, σε σχέση µε το Triticum monococcum 
subsp. boeoticum δεν εντοπίζεται στις περιοχές της Υπερκαυκασίας, ενώ απαντάται 
λιγότερο συχνά και µόνο σποραδικά στα υψίπεδα της Κεντρικής Ανατολίας και 
φαίνεται να φτάνει µέχρι την περιοχή της Θράκης. Ωστόσο, η επισήµανση και συλλογή 
του συγκεκριµένου είδους στην ευρύτερη περιοχή της Μέστης αποτελεί και το 
µοναδικό σηµείο που καταγράφηκε τόσο στον ελλαδικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο 
γενικότερα.  
Συνεπώς, η συνύπαρξη των δύο ειδών στην ίδια τοποθεσία στον ελλαδικό χώρο και η 
σηµασία τους στη δηµιουργία και εξέλιξη του σκληρού και του µαλακού σιταριού 
(Zohary et al., 1969) αποτελούν µια εξέλιξη που δηµιουργεί προβληµατισµό σχετικά µε 
το κέντρο καταγωγής του σκληρού σιταριού, το οποίο προέκυψε από τη διασταύρωση 
αυτών των δύο ειδών, και καθιστά την περιοχή της Μέστης έναv από τους πιο 
σηµαντικούς τόπους για Επί Τόπου προστασία στην Ελλάδα.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Η πρώτη αποστολή για την επιτόπια εξερεύνηση και τη λήψη στοιχείων 
πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 2004. Εξερευνήθηκε η περιοχή των βοσκοτόπων της 
Μέστης όπου είχαν επισηµανθεί για πρώτη φορά από την Τ.Γ.Υ. το 1987 τα είδη αυτά, 
µε σκοπό να διαπιστωθεί αν εξακολουθούσαν να επιβιώνουν οι αυτοφυείς πληθυσµοί 
των συγκεκριµένων ειδών στην εν λόγω περιοχή. Ακολούθησε το 2007 µια δεύτερη και 
πιο λεπτοµερής εξερευνητική αποστολή στην προτεινόµενη για προστασία τοποθεσία.  
Για τη λήψη συµπληρωµατικών στοιχείων έγιναν δύο ακόµη εξερευνήσεις το 2008 (23-
25 Μαΐου και 27-29 Ιουνίου 2008). Στην πρώτη εξερευνητική αποστολή (23-25 Μαΐου 
2008) πραγµατοποιήθηκε η επισήµανση πληθυσµών των δύο αυτοφυών ειδών, η 
ενδεικτική σήµανση των πειραµατικών εδαφοτεµαχίων δειγµατοληψίας–παρατηρήσεων 
των πληθυσµών, η λήψη δηµογραφικών παραµέτρων των πληθυσµών (στοιχεία 
µεγέθους, πυκνότητας, συχνότητας και κάλυψης των πληθυσµών), η λήψη δειγµάτων 
εδάφους κ.ά. Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, οριοθετήθηκαν συγκεκριµένες 
θέσεις µε τη βοήθεια πλαισίων (quadrats) µεγέθους 1m2, ώστε να καταστεί δυνατή η 
µελέτη και παρακολούθηση των πληθυσµών των δύο αυτοφυών ειδών. Σε κάθε 
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οριοθετηµένη θέση έγινε καταµέτρηση των ατόµων που αντιστοιχούσαν σε κάθε ένα 
από τα δύο είδη και πάρθηκαν στοιχεία ως προς το µέσο ύψος φυτών, το µήκος 
στάχεως (συµπεριλαµβανοµένων των αγάνων) και το µήκος αγάνων. Παράλληλα, σε 
κάθε επισηµασµένη θέση καταγράφηκαν τα κυριότερα στοιχεία του ενδιαιτήµατος, 
όπως συνοδεύοντα φυτικά είδη, τοπογραφικά δεδοµένα κ.ά. και έγινε λήψη δειγµάτων 
εδάφους µε τη βοήθεια κατάλληλου δειγµατολήπτη σε βάθος εδάφους µέχρι 30 cm. 
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ολιγοήµερης εξερευνητικής αποστολής (27-29 Ιουνίου 
2008), διερευνήθηκε εκ νέου η ευρύτερη περιοχή δίνοντας ωστόσο µεγαλύτερη έµφαση 
στις ήδη επισηµασµένες θέσεις, µε στόχο την παρακολούθηση των δηµογραφικών 
παραµέτρων και των µορφολογικών στοιχείων των ατόµων που είχαν οριοθετηθεί στην 
προηγούµενη εξερευνητική αποστολή. Το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όλα τα 
άτοµα του είδους Aegilops speltoides var. ligustica βρίσκονταν πλέον στο στάδιο του 
ξεσταχυάσµατος, γεγονός που διευκόλυνε πολύ την καταµέτρησή τους.  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Ένας ελάχιστος αριθµός φυτών του άγριου µονόκοκκου σιταριού Triticum monococcum 
subsp. Boeoticum κατέστη δυνατό να επισηµανθεί  κατά την πρώτη διήµερη 
εξερεύνηση (Μάιος 2004). Εκτιµάται ότι το µεγαλύτερο µέρος των ολιγάριθµων 
φυτοκοινωνιών, που είχαν επισηµανθεί αρχικά το 1987, είχε καταστραφεί από 
υπερβόσκηση. Αντίθετα, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί ο µικρός πληθυσµός του άγριου 
συγγενικού διπλοειδούς είδους Aegilops speltoides var. ligustica που είχε επισηµανθεί 
στα ρείθρα του επαρχιακού δρόµου το 1987, γεγονός που αποδόθηκε σε πιθανή 
καταστροφή του πληθυσµού, λόγω της διαπλάτυνσης του δρόµου στην περιοχή. 
Συνεπώς µε την εξαφάνιση του ενός εκ των δύο γενετικά σπουδαίων ειδών µειώνεται η 
αξία της περιοχής για Επί Τόπου προστασία.  
Μια δεύτερη και πιο λεπτοµερής εξερευνητική αποστολή ακολούθησε στην 
προτεινόµενη για προστασία τοποθεσία το 2007,  µε σκοπό να διαπιστωθεί αν τυχόν 
εξακολουθούν να συνυπάρχουν τα προτεινόµενα προς προστασία είδη, ώστε να 
ενταχθεί η περιοχή σε πρόγραµµα προστασίας. Κατά τη συγκεκριµένη αποστολή 
διαπιστώθηκε ότι οι πληθυσµοί του άγριου µονόκοκκου σιταριού Triticum monococcum 
subsp. boeoticum είχαν πολλαπλασιαστεί αριθµητικά, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν και 
πληθυσµοί του άγριου συγγενικού διπλοειδούς είδους Aegilops speltoides var. ligustica, 
που είχε χαθεί το 2004. Εκτιµάται ότι οι νέοι πληθυσµοί δηµιουργήθηκαν από λίγα 
φυτά, που επιβιώνουν στη ζώνη πρωτογενούς εξάπλωσης του είδους, δηλαδή µέσα στο 
δάσος ή τη φυσική βλάστηση και τα οποία κατέλαβαν στα τρία τελευταία χρόνια το νέο 
διαταραγµένο περιβάλλον στα ρείθρα του διαπλατυσµένου δρόµου και επεκτάθηκαν 
ανεµπόδιστα (Εικ. 1).  
Κατά την εξερευνητική αποστολή που πραγµατοποιήθηκε από τις 23-25 Μαΐου 2008 
διαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο µέρος των ατόµων που αποτελούσαν τους πληθυσµούς 
του άγριου συγγενικού διπλοειδούς είδους Aegilops speltoides var. ligustica βρίσκονταν 
ακόµα σε βλαστικό στάδιο, χωρίς να εµφανίζουν το χαρακτηριστικό στάχυ, γεγονός 
που καθιστούσε την αναγνώρισή τους ιδιαίτερα δύσκολη. Αντίθετα, κατά το ίδιο 
χρονικό διάστηµα, µεγάλο µέρος των φυτών του άγριου µονόκοκκου σιταριού Triticum 
monococcum subsp. boeoticum είχε ήδη ξεσταχυάσει. Στο πλαίσιο της ολιγοήµερης 
αυτής εξερευνητικής αποστολής, έγινε επισήµανση των πληθυσµών των δύο αυτοφυών 
ειδών και µελετήθηκε επί τόπου η οικογεωγραφική τους εξάπλωση στην ευρύτερη 
περιοχή (Πίνακες 1, 2). Τα αποτελέσµατα εξάλλου της ανάλυσης των δειγµάτων 
εδάφους που λήφθηκαν από κάθε θέση επισήµανσης δίνονται στον Πίνακα 3. Η 
ολοκλήρωση των παρατηρήσεων έγινε στη διάρκεια της τελευταίας εξερευνητικής 
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αποστολής (27-29 Ιουνίου 2008) όπου διαπιστώθηκε ότι οι πληθυσµοί των δύο υπό 
µελέτη ειδών καταλαµβάνουν διαφορετικές οικοθέσεις στην ευρύτερη περιοχή, µε 
µερική µόνο επικάλυψη στα όρια διαβίωσης του κάθε είδους (Πίνακες 1, 2). 

 
Εικόνα 1. Αποτύπωση θέσεων επισήµανσης των δύο υπό µελέτη ειδών στην περιοχή 
της Μέστης (εξερευνητικές αποστολές 2008) (  Πληθυσµοί Triticum monococcum 
subsp. boeoticum,       Πληθυσµοί Aegilops speltoides var. ligustica). 
 
 
Πίνακας 1. Θέσεις επισήµανσης και λήψης δηµογραφικών παραµέτρων πληθυσµών του 
Triticum monococcum subsp. boeoticum. 
Κωδικός 
Θέσης 

Ηµεροµηνία 
παρατήρησης 

Πυκνότητα πληθυσµού  
σε στάδιο ξεσταχυάσµατος  
(φυτά/m2) 

Μέσο  ύψος 
φυτών (m) 

Μέσο µήκος 
στάχυ µε άγανα 
(cm)      

Μέσο µήκος 
αγάνων (cm) 

Θέση 1 23-25/5/2008 14 0,70 16,5 7,8 
 27-29/6/2008 85 0,95 15,0 7,5 
Θέση 2 23-25/5/2008 45 0,57 9,5 4,0 
 27-29/6/2008 51 0,65 10,0 4,0 
Θέση 3 23-25/5/2008 20 0,60 17,5 8,0 
 27-29/6/2008 28 0,65 17,0 8,0 
Θέση 4 23-25/5/2008 13 0,58 15,0 7,0 
 27-29/6/2008 40 0,70 16,5 7,5 

 
Συµπεράσµατα 
Συµπερασµατικά, ως προς το άγριο µονόκοκκο σιτάρι Triticum monococcum subsp. 
boeoticum, διαπιστώθηκε ικανοποιητικός αριθµός πληθυσµών και ατόµων, ιδίως σε 
σχέση µε παλαιότερες εξερευνητικές αποστολές της Τράπεζας Γενετικού Υλικού. 
Πιστεύεται ότι η µεγάλη εξάπλωση του άγριου µονόκοκκου σιταριού που 
παρατηρήθηκε το 2007 σε σχέση µε το 2004 οφείλεται πιθανότατα στο µεγάλο 
περιορισµό της βόσκησης τα χρόνια αυτά λόγω δραµατικής µείωσης της κτηνοτροφικής 
δραστηριότητας. Έτσι, ενώ το 2004 τα περισσότερα φυτά διασώζονταν µέσα στα 
πουρνάρια, όπου ήταν δύσκολο να βοσκηθούν, το 2007 πολλοί και µεγάλοι πληθυσµοί 
παρατηρήθηκαν και σε ανοιχτό έδαφος, όπου δεν είχαν καµιά δυνατότητα αποφυγής 
της βόσκησης. 
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Πίνακας 2. Θέσεις επισήµανσης και λήψης δηµογραφικών παραµέτρων πληθυσµών του 
Aegilops speltoides var. ligustica. 
Κωδικός 
Θέσης 

Ηµεροµηνία 
παρατήρησης 

Πυκνότητα πληθυσµού  
σε στάδιο ξεσταχυάσµατος  
(φυτά/m2) 

Μέσο  ύψος 
φυτών (m) 

Μέσο µήκος 
στάχυ      µε 
άγανα (cm) 

Μέσο µήκος 
αγάνων (cm) 

Θέση 1 23-25/5/2008 - - - - 
 27-29/6/2008 - - - - 
Θέση 2 23-25/5/2008 0 - - - 
 27-29/6/2008 70 0,60 14,5 7,5 
Θέση 3 23-25/5/2008 6 0,30 11,5 6,0 
 27-29/6/2008 53 0,58 14,0 7,0 
Θέση 4 23-25/5/2008 - - - - 
 27-29/6/2008 - - - - 

 
Πίνακας 3. Αποτελέσµατα ανάλυσης δειγµάτων εδάφους από τις θέσεις οριοθέτησης 
των δύο υπό µελέτη ειδών στην περιοχή της Μέστης (βάθος εδαφικής τοµής 0-30 cm).  

 Θέση 1 Θέση 2 Θέση 3 Θέση 4 
Μηχανική Σύσταση Οργανικό CL SL C 
pH πολτού 7,04 6,90 7,68 6,99 
CaCO3 (%) 1,3 0,9 4,4 1,3 
Ec (mS/cm) 0,513 0,340 0,299 0,440 
Οργανική Ουσία (%) 4,56 1,96 0,55 1,46 
P (ppm) 65,29 57,5 60,9 57,7 
K (ppm) 260 70 40 160 
Εναλλακτικό Ca2+ (ppm) 1213 1000 1310 1050 
Εναλλακτικό Mg2+ (ppm) 134 153 150 104 
B (ppm) 0,58 0,24 0,04 0,17 
Mn (ppm) 8,95 12,79 2,54 19,62 
Zn (ppm) 1,90 0,43 0,17 0,39 
Fe (ppm) 11,59 5,87 3,68 9,50 
Cu (ppm) 0,54 0,55 0,20 0,48 

 
Όσον αφορά στο άγριο συγγενικό διπλοειδές είδος Aegilops speltoides var. ligustica ο 
αριθµός των πληθυσµών που επισηµάνθηκαν ήταν σχετικά µικρός, µε τους πληθυσµούς 
του είδους να καταδεικνύουν ιδιαίτερες προτιµήσεις σε συγκεκριµένα διαταραγµένα 
ενδιαιτήµατα, κυρίως στα ρείθρα και στα περιθώρια του δρόµου. Το γεγονός αυτό δεν 
επιτρέπει εφησυχασµό, καθώς τα δύο αυτά είδη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε 
οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές µεταβολές και διαταράξεις του φυσικού τους 
ενδιαιτήµατος από ανθρωπογενείς παρεµβάσεις, όπως καταδείχθηκε πρόσφατα µε τη 
διατάραξη των φυτοκοινωνιών λόγω της διαπλάτυνσης του επαρχιακού δρόµου και της 
ανεξέλεγκτης βόσκησης, χρήζοντας άµεσα την ανάγκη προστασίας της ευρύτερης 
περιοχής µε την έγκριση και εφαρµογή δράσεων in situ προστασίας. 
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Summary 
In situ conservation concerns mostly the protection of genetic diversity of wild species 
threatened with extinction in their natural environment. The Greek Gene Bank (G.G.B.) 
within the framework of the subproject “Collection, Rescue, Conservation and 
Protection of Genetic Resources” of the project “Establishment of Gene Bank”, 
Measure 6.3, Action B of Operation Program of Rural Development-Reconstruction of 
Country side, detected as much as studied the wild relatives species (progenitors) of 
cultivated wheat Triticum monococcum subsp. boeoticum and Aegilops speltoides var. 
ligustica. These species were chosen for applying actions of in situ conservation 
because of their large genetic contribution to the evolution and domestication of 
cultivated wheat, as they comprise the donors of the genomes A and B respectively. 
Short collecting expeditions took place at Mesti’s grasslands in Evros Prefecture, in 
order to find out if the above wild species, which have been detected in this region at 
90’s, keep on surviving. The area was thoroughly explored in order to find out the 
precise provenance of the species, the populations’ size, the morphometric observations, 
the associated flora, the collection of topographic and climatic data as much as 
agricultural and economic elements of the region. The finding of Aegilops speltoides 
var. ligustica in this specific area, which is the only place in Greece where it was found, 
as much as the fact of its coexistence with the Triticum monococcum subsp. boeoticum, 
may lead in an alternative approach concerning the place of origin and spread of durum 
wheat. This fact makes the area of Mesti one of the most important places in the country 
for the application of in situ conservation actions. 
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Περίληψη 
Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ είναι τα φυτικά, ζωικά έλαια και λίπη. Στα 
φυτικά έλαια ξεχωρίζουν το κραµβέλαιο, το ηλιέλαιο, το σογιέλαιο το φινικέλαιο κ.ά. Η 
χρησιµοποίηση ανανεώσιµων καυσίµων ως υποκατάστατο του συµβατικού πετρελαίου 
αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αναπτυσσόµενες χώρες και ανεπτυγµένες χώρες, όπως 
για παράδειγµα η χώρα µας πρωτίστως λόγω της ευαισθησίας του κόσµου σχετικά µε 
θέµατα περιβάλλοντος και δευτερευόντως ένεκα της ελαχιστοποίησης σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα των παγκόσµιων αποθεµάτων παραγωγής ενέργειας. Για το σκοπό 
αυτό πραγµατοποιήθηκε πειραµατική καλλιέργεια οκτώ (8) ποικιλιών ελαιοκράµβης 
στο αγρόκτηµα του ΤΕΙ Λάρισας προκειµένου να διαπιστωθεί η προσαρµοστικότητα 
και οι αποδόσεις σε σπόρο, λάδι και άλλα αγρονοµικά χαρακτηριστικά στις τοπικές 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής. 
Το πειραµατικό σχέδιο που εφαρµόστηκε ήταν των τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων 
(RCB) µε τέσσερις επαναλήψεις. Η έκταση που εγκαταστάθηκε το πείραµα 
προέρχονταν από αγρανάπαυση. Η πειραµατική καλλιέργεια έδωσε ενθαρρυντικά 
αποτελέσµατα συγκριτικά µε τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδοµένα. Οι αποδόσεις σε 
σπόρο κυµάνθηκαν από 292 έως 487 Kg /στρέµµα ενώ οι υψηλότερες σηµειώθηκαν 
στις ποικιλίες Oasis και Vectra. Η περιεκτικότητα του παραγόµενου σπόρου σε λάδι 
κυµάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα και συγκεκριµένα από 36,6 έως 41% ενώ το 
ποσοστό των πρωτεϊνών ανήλθε από 24,1 έως 27,7%. Το κλίµα της περιοχής φαίνεται 
να ευνοεί την καλλιέργεια της ελαιοκράµβης σε φθινοπωρινή σπορά διότι παρουσιάζει 
χαµηλές θερµοκρασίες το χειµώνα, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την 
εαρινοποίηση των χειµερινών ποικιλιών.  
 
Εισαγωγή 
Η εξαιρετικά σηµαντική µείωση των αποθεµάτων της γης σε ορυκτά καύσιµα, οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες για τις εκποµπές από την καύση ορυκτών καυσίµων, η 
δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το πρωτόκολο του Κιότο για την περικοπή των 
εκποµπών διοξειδίων του άνθρακα κατά 15% ως το 2010 καθώς και η οδηγία 
2003/30/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν τις ενεργειακές καλλιέργειες ως µια 
ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση.  
Η ελαιοκράµβη είναι ένα σηµαντικό ελαιούχο φυτό, καθώς το λάδι που παράγεται από 
το σπόρο είναι µία καλή πηγή για την παραγωγή βιοντίζελ. Στα πλαίσια της 
ενεργειακής γεωργίας έχουν µεγάλο ενδιαφέρον ανάµεσα σε άλλα είδη εκείνα που 
αξιοποιούν τις χειµερινές βροχοπτώσεις για την ανάπτυξή τους (Peterson et al.,1983. 
Έτσι σκοπός της εργασίας ήταν να εξεταστούν και να αξιολογηθούν στην περιοχή της 
Θεσσαλίας οκτώ (8) ποικιλίες ελαιοκράµβης (χειµερινές και ανοιξιάτικες) σε 
φθινοπωρινή σπορά.  
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Υλικά και Μέθοδοι 
Ο πειραµατισµός πραγµατοποιήθηκε από τον Νοέµβριο του 2005 µέχρι τον Ιούνιο του 
2006 σε αγρόκτηµα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Επιλέχθηκαν οι χειµωνιάτικες ποικιλίες Orkan, 
Vectra, Semenses και οι ανοιξιάτικες Ability, Gladiator, Licoly, Lisone, Oasis. 
Εφαρµόστηκε το πειραµατικό σχέδιο των τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων µε 
τέσσερις (4) επαναλήψεις. Κάθε πειραµατικό τεµάχιο είχε επιφάνεια 10 m2. Η 
προετοιµασία του εδάφους έγινε µε το σύστηµα της µειωµένης κατεργασίας. 
Εφαρµόστηκε βασική λίπανση Ν-Ρ-Κ µε 4-4-6 λιπαντικές µονάδες/στρέµµα αντίστοιχα. 
Η φθινοπωρινή σπορά πραγµατοποιήθηκε 30 Νοέµβριου 2006 µε πυκνότητα 60.000 
φυτά/στρέµµα. Τέλος Φεβρουαρίου πραγµατοποιήθηκε επιφανειακή λίπανση µε 
Νιτρική Αµµωνία (4 λιπαντικές µονάδες Ν/ στρέµµα). Η αντιµετώπιση των ζιζανίων 
έγινε µε βοτάνισµα όποτε αυτό ήταν αναγκαίο.  
Η συγκοµιδή έγινε χειρονακτικά, µε θερισµό των ταξικαρπιών και στη συνέχεια 
πραγµατοποιήθηκε αποχωρισµός των κερατίων, σύνθλιψη – λίχνισµα και παραλαβή του 
σπόρου. Κατά τη συγκοµιδή απορρίφθηκαν οι δύο (2) ακραίες γραµµές κάθε 
πειραµατικού τεµαχίου από τις εννέα (9) που περιλάµβανε το καθένα. Κατά τη διάρκεια 
της καλλιέργειας σηµειώθηκαν παρατηρήσεις σχετικά µε το φύτρωµα, την ανάπτυξη 
των φυτών, την πρωιµότητα, τη απόδοση σε σπόρο. Ακολούθησε ανάλυση του σπόρου 
των επτά ποικιλιών ελαιοκράµβης στο Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών 
Λάρισας (Ε.Ε.ΚΥ.Ζ.) και προσδιορισµός της υγρασίας, της περιεκτικότητας σε ξηρά 
ουσία, πρωτεΐνη (ολικές αζωτούχες ουσίες), λάδι, ινώδεις ουσίες (κυτταρίνη), τέφρα, 
ολικό Ca, ολικός Ρ. Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν σε εκατοστιαία περιεκτικότητα. 
Για την αξιολόγηση της απόδοσης των ποικιλιών πραγµατοποιήθηκε απλή ανάλυση 
διασποράς και για το διαχωρισµό των µέσων όρων χρησιµοποιήθηκε το LSD κριτήριο.  
 
Aποτελέσµατα και Συζήτηση 
Η έναρξη του φυτρώµατος άρχισε 11 ηµέρες µετά την σπορά και ολοκληρώθηκε µετά 
από 20 ηµέρες. Από τις ποικιλίες που δοκιµάστηκαν µόνο η ποικιλία Lisonne 
παρουσίασε κακό φύτρωµα (Πίνακας 1) και τη µεγαλύτερη ευαισθησία στις χαµηλές 
θερµοκρασίες του ∆εκεµβρίου και του Ιανουαρίου µε αποτέλεσµα να καταστραφεί 
σχεδόν ολόκληρο το υπέργειο µέρος των φυτών.  
 
Πίνακας 1. Κανονικότητα φυτρώµατος (κλίµακα Ι.Σ.Θ.) και χαρακτηρισµός 
πρωιµότητας 
Ποικιλίες 

Κανονικότητα 
φυτρώµατος 

Εµφάνιση Ανθικών 
καταβολών 

Εµφάνιση 
Ανθέων 

Άνθηση 
50% 

Ωρίµανση 50% Χαρακτηρισµός 

Licoly Κανονικό 8/4 18/4 2/5 10/6 Πρώιµη 

Ability Άριστο-Κανονικό 9/4 20/4 3/5 10/6 Πρώιµη 

Gladiator Κανονικό 9/4 18/4 2/5 10/6 Πρώιµη 

Semenses Κανονικό-Μέτρια 
κανονικό 

20/4 30/4 10/5 18/6 Όψιµη 

Oasis Άριστο 10/4 21/4 2/5 10/6 Πρώιµη 

Vectra Άριστο 15/4 26/4 8/5 15/6 Όψιµη-
Μεσοπρώιµη 

Lisonne Κακό  20/4 30/4 10/5 18/6 Όψιµη 

Orkan Κανονικό-Μέτρια 
κανονικό 

15/4 26/4 8/5 15/6 Όψιµη-
Μεσοπρώιµη 

 
Ελάχιστη ζηµιά παρατηρήθηκε λίγες µέρες µετά τους παγετούς (ξήρανση της άκρης σε 
µερικά φύλλα) στις ποικιλίες µε καλή ανάπτυξη όπως η Ability, Licoly, Orkan, Vectra, 
ενώ στις ποικιλίες µε µικρότερη και όχι ζωηρή ανάπτυξη σηµειώθηκε µεγαλύτερη 
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ζηµιά. Αν εξαιρεθεί η µικρή µη συγκρίσιµη απόδοση σε σπόρο της ποικιλίας Lisonne 
δεν φαίνεται οι παγετοί να επηρέασαν τις τελικές αποδόσεις των υπόλοιπων ποικιλιών. 
Όλες οι ποικιλίες είχαν οµοιόµορφη ανάπτυξη ως προς το ύψος, τόσο κατά την πρώτη 
ανάπτυξη µέχρι το Μάρτιο που έφτασε τα 18 cm, όσο και κατά την ωρίµανση όπου το 
τελικό ύψος έφτασε περίπου 160 cm. Η βλάστηση όλων των ποικιλιών ήταν πλούσια 
και πυκνή. Αναφορικά µε την απόδοση των ποικιλιών σε σπόρο παρατηρήθηκε 
στατιστικώς σηµαντική διαφορά για επίπεδο σηµαντικότητας 5% (Σχ. 1). Υψηλότερη 
παραγωγικότητα να παρουσίασε η ποικιλία Oasis µε 487 Kg/ στρέµµα .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με βάση τις παρατηρήσεις που λήφθηκαν όλες οι ανοιξιάτικες ποικιλίες εκτός από την 
Lisone χαρακτηρίζονται ως πρώιµες (Πίνακας 1) ενώ οι χειµερινές ποικιλίες ως όψιµες 
– µεσοπρώιµες µε εξαίρεση τη Semense που είναι όψιµη.  
Η περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι (Σχ. 2) κυµάνθηκε σε επίπεδα περίπου ίδια µε 
αυτά που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Στον πίνακα 2 αναφέρονται τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης του σπόρου ως ζωοτροφή. Τα αποτελέσµατα 
αυτά κρίνονται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά (Friedt, 2007).  
 
Πίνακας 2. Αποτελέσµατα ανάλυσης του παραγόµενου σπόρου  

Ποικιλία Υγρασία % 
Ξηρά 
ουσία 
% 

Ολικές 
αζωτούχες 
ουσίες 
(πρωτεΐνη) 

Ινώδεις 
Ουσίες 
κυτταρίνη % 

Τέφρα % 
Ολικό 
Ca% 

Ολικός 
Ρ% 

Ability 6,1 93,9 25,1 19,38 3,31 0,34 0,5 

Oasis 5,9 94,1 24,17 24 4 0,35 0,51 

Licoly 6,28 93,72 24,47 21,6 3,54 0,32 0,49 

Gladiator 5,11 94,89 27,72 18,94 3,57 0,34 0,5 

Vectra 5,66 94,34 24,43 19,84 4,18 0,34 0,51 

Orkan 5,63 94,37 26,83 23,51 4,21 0,33 0,5 

Semenses 5,86 94,14 26,59 21,55 3,71 0,35 0,53 

 
Με βάση τα πειραµατικά δεδοµένα φαίνεται ότι οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες της 
περιοχής ευνοούν την καλλιέργεια της ελαιοκράµβης σε φθινοπωρινή σπορά. Οι 
χαµηλές θερµοκρασίες το χειµώνα είναι ικανοποιητικές για την εαρινοποίηση (Cramer, 
1990) και οι µέτριες έως υψηλές θερµοκρασίες τόσο στους πρώτους µήνες του 
φθινοπώρου όσο και στους ανοιξιάτικους µήνες βοηθούν το φυτό στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξής του και τη γρήγορη ωρίµανση των καρπών αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε ότι 

Μ. O. απόδοσης σε σπόρο 
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Σχήµα 1: Μέσος όρος και τυπικά σφάλµατα 
της απόδοσης σε σπόρο των επτά (7) 
ποικιλιών ελαιοκράµβης στα πειραµατικά 
τεµάχια  

Σχήµα 2: Περιεκτικότητα του 
παραγόµενου σπόρου των επτά 
ποικιλιών ελαιοκράµβης σε λάδι %. 
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τα φυτά µε ανεπτυγµένο ριζικό σύστηµα και τέσσερα πραγµατικά φύλλα δεν 
διατρέχουν κίνδυνο από τις χαµηλές θερµοκρασίες του χειµώνα. Αναµένεται ότι µε 
ακόµη πρωιµότερη σπορά το ριζικό σύστηµα θα αναπτυχθεί στο σωστό βάθος ώστε το 
φυτό να µην διατρέξει κίνδυνο από τους παγετούς. Κάποιες απώλειες του σπόρου λόγω 
“τινάγµατος’’ κατά τη συγκοµιδή ήταν αναπόφευκτες και οφείλονται στο γεγονός ότι η 
ανθοφορία - καρποφορία διαρκεί µεγάλο χρονικό διάστηµα µε αποτέλεσµα να έχουµε 
και σταδιακή ωρίµανση. Παρόλα αυτά η πειραµατική καλλιέργεια έδωσε ενθαρρυντικά 
αποτελέσµατα αναφορικά µε τις αποδόσεις µε µικρή χορήγηση λιπασµάτων και χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις και τεχνικές (Diepenbrock, 2000) φαίνεται ότι το οικονοµικό 
κόστος παραγωγής σπόρου ελαιοκράµβης παραµένει χαµηλό. Η περιεκτικότητα σε λάδι 
και πρωτεΐνες του σπόρου των ποικιλιών που µελετήθηκαν κυµάνθηκε σε 
ικανοποιητικά επίπεδα. Η δυνατότητα διάθεσης στην αγορά της πίτας του ελαιούχου 
σπόρου ως ζωοτροφή, αναµένεται να µειώσει σηµαντικά το τελικό κόστος παραγωγής. 
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µέχρι τώρα δεν παρατηρήθηκαν εντοµολογικά ή 
φυτοπαθολογικά προβλήµατα. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω προκύπτουν θετικά συµπεράσµατα σχετικά µε την 
προσαρµοστικότητα και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας ελαιοκράµβης στην 
περιοχή. Μπορούν να καλλιεργηθούν το φθινόπωρο τόσο οι χειµερινές, όσο και οι 
ανοιξιάτικες ποικιλίες µε σχετικά υψηλές αποδόσεις και να δώσουν ένα ικανοποιητικό 
εισόδηµα στους γεωργούς αρκεί να εφαρµοστούν κάποιες εξειδικευµένες για τη χώρα 
µας τεχνικές, όπως για παράδειγµα πρώιµη σπορά, οµοιόµορφη κατανοµή του σπόρου, 
έγκαιρη και σωστή συγκοµιδή κ.λπ. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται µε στόχο την 
απόκτηση επιπλέον τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια.  
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Summary 
The major materials for the production of biodiesel are the plant oils, the animal oils and 
fats. Among the plant oils dominates the rape oil, the sunflower oil, the soy oil, the plant 
tree oil and others. The use of renewed fuel as a substitute of conventional diesel 
becomes particularly interesting to developing and developed countries including our 
country mainly due to the people’s sensitivity regarding environmental issues and 
secondly to the limiting of energy production stock materials world wide in the near 
future. For this reason an experimental cultivation of eight (8) rape varieties was applied 
in the farm of Larissa Institution of Educational Technology to find out the adaptation 
and yield in seed, oil and other agronomical characteristics in the local soil-climatic 
conditions of the area. The applied experimental plan was of the randomized complete 
blocks-RCD repeated four times. The area where the experimental crop presented 
encouraging results compares to the international literature data. The seed yield ranged 
from 298 to 487 Kg/100 m2 while the varieties of Oasis and Vectra reached higher. The 
volume of oil of the produced seed reached satisfactory levels raging from 36.6 to 41% 
while the protein average ranged from 24.1 to 27.7%. The area climate likely favours 
the rape cultivation during an autumn sowing due the low winter temperatures being 
necessary for the vernal transformation of winter varieties. 
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Περίληψη 
Στόχο στην παρούσα εργασία αποτελεί η διερεύνηση των κατάλληλων περιοχών στον 
Όλυµπο για την εφαρµογή Επί Τόπου διατήρησης του αυτοφυούς ενδηµικού είδους 
Beta nana, το οποίο είναι συγγενές µε το καλλιεργούµενο τεύτλο. Απώτερο σκοπό της 
µελέτης, αποτελεί η δηµιουργία ενός πρότυπου σχεδίου για την ανάπτυξη δράσεων 
ευρύτερης και ολοκληρωµένης προστασίας του συγκεκριµένου ενδηµικού είδους από 
γενετική διάβρωση. Στο πλαίσιο αυτό, το Σεπτέµβριο του 2007 πραγµατοποιήθηκε 
εξερευνητική αποστολή στον Όλυµπο για την επιβεβαίωση της παρουσίας και των 
τοποθεσιών έκφυσης πληθυσµών του Beta nana που είχαν εντοπιστεί σε προγενέστερες 
εξερευνήσεις. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος γενετικής διάβρωσης που αντιµετωπίζει το 
είδος είναι σχετικά µικρός µε τις κυριότερες απειλές για τη φυτοκοινότητα να 
οφείλονται σε βιοτικούς κυρίως παράγοντες, όπως βόσκηση από άγρια ζώα και 
ανθρωπογενείς παρεµβάσεις (π.χ. διάνοιξη µονοπατιών). Επίσης, συλλέχθηκαν 
πληροφορίες σχετικά µε τις οικολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσεται το 
είδος, τον τρόπο αναπαραγωγής του και το βαθµό γενετικής οµοιοµορφίας. Τέλος, 
διερευνήθηκαν οι ευρύτερες διαδικασίες για την επίτευξη µιας αµοιβαίας συνεργασίας 
µε τους τοπικούς φορείς, για την προστασία και την παρακολούθηση των πληθυσµών 
του είδους. 
 
Εισαγωγή 
Η Eπί Tόπου (in situ) διατήρηση, δηλαδή η διατήρηση των απειλούµενων ειδών στο 
φυσικό τους περιβάλλον, αφορά κυρίως στην προστασία άγριων συγγενών ειδών, που 
έχουν µεγάλη σηµασία για τη βελτίωση των καλλιεργούµενων ειδών, από γενετική 
διάβρωση (IPGRI 1993). Η αξία των άγριων ειδών συγγενών µε τα καλλιεργούµενα, 
είναι αναγνωρισµένη από την επιστηµονική κοινότητα, δεδοµένου ότι παρέχουν στους 
βελτιωτές µεγάλο εύρος δυνητικά αξιοποιήσιµου γενετικού υλικού στη βελτίωση των 
φυτών (Hajjar και Hodgkin 2007). Η Επί Τόπου διατήρηση εάν και πρακτικά 
εφαρµόζεται δυσκολότερα σε σχέση µε την Εκτός Τόπου διατήρηση (ex situ), θεωρείται 
επιβεβληµένη σε περιπτώσεις ειδών τα οποία είτε είναι σπάνια, είτε υπάρχει δυσκολία 
στη διατήρηση και τον αναπολλαπλασιασµό τους εκτός του φυσικού περιβάλλοντός 
τους. Άλλωστε και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε διεθνές επίπεδο για το σχεδιασµό 
και την εφαρµογή προγραµµάτων Επί Τόπου προστασίας είναι σχετικά περιορισµένη 
(Maxted κ.ά. 1997). Το υπό µελέτη είδος Beta nana Bois. & Held. ανήκει στην 
οικογένεια Chenopodiaceae, στο γένος Beta το οποίο σύµφωνα µε τους Lange κ.ά. 
(1999) αποτελείται από τρία γενετικά αποθέµατα: το Beta, το Corollinae και Nanae και 
τέλος το Procubentes. Το Beta nana ανήκει στην υποδιαίρεση Nanae, αποτελεί τον 
µοναδικό εκπρόσωπό της και είναι ενδηµικό στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας. Είναι 
ένα είδος το οποίο ενδείκνυται η εφαρµογή Επί Τόπου προστασίας, κυρίως λόγω της 
σπανιότητάς του αλλά και γιατί µπορεί να αποτελέσει πηγή γενετικού υλικού για τη 
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βελτίωση του καλλιεργούµενου τεύτλου λόγω ορισµένων ιδιοτήτων του, όπως η αντοχή 
στο κρύο (Frese, 2002). Επιπλέον, λόγω της δυσκολίας αναπαραγωγής του µε σπόρο 
εκτός του φυσικού του ενδιαιτήµατος, η εφαρµογή της Επί Τόπου προστασίας 
καθίσταται απαραίτητη ως µέσο διατήρησης της γενετικής παραλλακτικότητας του 
είδους. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το είδος Beta nana επιλέχθηκε ως φυτό στόχος για τη διεξαγωγή της παρούσας µελέτης 
διότι πληρεί τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν για την εφαρµογή Επί Τόπου 
προστασίας. Όπως διαπιστώθηκε σε προγενέστερη εξερευνητική αποστολή (Frese, 
2005) συναντάται στις υποαλπικές περιοχές σε ψηλά όρη της Ελλάδας όπως στον 
Ταΰγετο, τα Βαρδούσια, τη Γκιώνα, τον Παρνασσό, τον Χελµό, και τον Όλυµπο. Το 
όρος Όλυµπος επιλέχθηκε για λεπτοµερή εξερεύνηση και για την εφαρµογή σχεδίου 
Επί Τόπου προστασίας διότι έχει ανακηρυχθεί Εθνικός ∆ρυµός µε το Π.∆. 9-6-1938 
(Φ.Ε.Κ. 248 Α/38), απόθεµα της Βιόσφαιρας και προστατεύεται από το πρόγραµµα 
“Natura 2000”. Εποµένως, ήδη τα φυτά που βρίσκονται στην περιοχή τελούν υπό 
καθεστώς προστασίας γεγονός που διευκολύνει την εφαρµογή του σχεδίου. Άλλωστε, η 
επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας πολλές φορές συνδυάζεται µε την ήδη παρουσία 
προστατευόµενων περιοχών (Maxted κ.ά., 2007).  
Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, το διάστηµα από 11-13 Σεπτεµβρίου 2007, 
πραγµατοποιήθηκε εξερευνητική αποστολή από τετραµελή οµάδα της Ελληνικής 
Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Η οµάδα αποτελούνταν από έναν αναπληρωτή ερευνητή 
της Τ.Γ.Υ. (Σαµαράς Σ.) και τρεις γεωπόνους µέλη της Τ.Γ.Υ. (Νίνου Ε., Μυλωνάς Ι. 
και Ψαρρά Ε.). Εξερευνήθηκαν περιοχές σε υψόµετρο από 2100 έως 2700 µέτρα. Στις 
θέσεις όπου εντοπίστηκε το είδος πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες εδάφους, 
συλλογή σπόρων, καταγραφή των πληθυσµών και των συντεταγµένων όπου αυτοί 
εντοπίσθηκαν. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Βοτανικά χαρακτηριστικά 
Το Beta nana Bois. & Held. είναι διπλοειδές (2n=2x=18) µικρού µεγέθους, έρπον, 
πολυετές είδος µε πυραµιδοειδή ξυλώδη, αδιακλάδιστη, πασσαλώδη ρίζα. Τα φύλλα 
εκφύονται από τη βάση (λαιµό) του φυτού, και σχηµατίζουν µικρή ροζέττα διαµέτρου 
4-8 cm, έχουν επίµηκες ωοειδές σχήµα, διαστάσεων 25-50 mm µήκος και 8-10 mm 
πλάτος και είναι ακέραια. Το χρώµα τους είναι βαθύ πράσινο µε κηρώδη υφή. Η 
ανθοταξία είναι µικρή, µήκους 2-5 cm, µε µονήρη άνθη η οποία εκβλαστάνει από το 
κέντρο της ροζέττας και καλύπτεται από τα φύλλα. Τα µονόσπερµα άνθη είναι µικρά, 
χωρίς ποδίσκο, και υποστηρίζονται από ένα µικρό βράκτιο φύλλο. Ο σκληρός σπόρος 
έχει ηµισφαιρικό σχήµα και µία εµφανή ραχιαία έξαρση. Οι σπόροι όταν ωριµάσουν 
πέφτουν γύρω από το µητρικό φυτό, το οποίο, λόγω της σαρκώδους ρίζας, επιβιώνει 
ακόµη και σε συνθήκες που δεν ευνοούν την εγγενή αναπαραγωγή. Ωστόσο, για την 
αναπαραγωγική συµπεριφορά του είδους απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. 
Οικότοποι και οικολογία 
Στις περιοχές του Ολύµπου που εξερευνήθηκαν, τα ενδιαιτήµατα όπου εντοπίστηκε το 
είδος (Πίν. 1) παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά όπως: υψόµετρο µεγαλύτερο των 
2000 m, κοιλότητες µε πυκνή λιβαδική βλάστηση, έδαφος οργανικής σύστασης, υψηλή 
σχετική και εδαφική υγρασία, µε ανατολική ή ΒΑ έκθεση. Κάποια είδη που 
εντοπίστηκαν στη γειτονική χλωρίδα ήταν τα εξής: Festuca olympica, Anthyllis 
vulneraria, Scilla sp. κ.ά. Αναφορικά µε το έδαφος στο οποίο αναπτύσσεται το είδος 
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διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για οργανικό έδαφος µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: pH 
(1:1) 7,79, ελεύθερο CaCO3: 4,0%, ηλεκτρική αγωγιµότητα: 1,450 mmhos/cm, 
οργανική ουσία: 9,80%, P (Olsen): 15,70 ppm, K εναλ.: 390 ppm, B: 0,42 ppm, Mn: 
3,79 ppm, Zn: 5,19 ppm, Fe: 40,62 ppm και Cu: 1,44 ppm.  
 
Πίνακας 1. Στοιχεία των θέσεων στο όρος Όλυµπος όπου εντοπίστηκε το είδος Beta 
nana. 

 Γεωγραφικό µήκος Γεωγραφικό πλάτος Υψόµετρο Μέγεθος φυτοκοινότητας 
Θέση 1 22°.21́.391́ ΄Ε 40°.04́.230́ ΄Ν 2500 >1500 
Θέση 2 22°.21́.551́ ΄Ε 40°.04́.519́ ΄Ν 2500 300 
Θέση 3 22°.21́.398́ ΄Ε 40°.04́.664́ ΄Ν 2700 1000 

 
Σήµερα εκτιµάται ότι ο κίνδυνος γενετικής διάβρωσης που αντιµετωπίζει το είδος στις 
παραπάνω περιοχές είναι σχετικά µέτριος. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος γενετικής 
διάβρωσης που ίσως διαφαίνεται, αποδίδεται κυρίως στην αλλαγή των κλιµατικών και 
των εδαφικών συνθηκών τα προσεχή χρόνια. Άλλωστε, πρόκειται για ένα είδος 
προσαρµοσµένο σε συνθήκες χαµηλής ατµοσφαιρικής πίεσης και συγκέντρωσης 
οξυγόνου, χαµηλών θερµοκρασιών και υψηλής σχετικής υγρασίας. Κατά συνέπεια µια 
µελλοντική αύξηση στην µέση θερµοκρασία στις περιοχές όπου συναντάται, ως 
επακόλουθο του φαινοµένου του θερµοκηπίου, ίσως επηρεάσει την επιβίωση του. 
Επίσης, δευτερεύουσας σηµασίας κίνδυνοι γενετικής διάβρωσης οι οποίοι όµως 
υφίστανται, εντοπίζονται στη βόσκηση από άγρια είδη, ή ανθρωπογενείς παρεµβάσεις 
(µονοπάτια, βόσκηση από µουλάρια, κ.ά.). 
Σχέδιο παρακολούθησης-διαχείρισης 
Η επιτυχής εφαρµογή ενός σχεδίου Επί Τόπου προστασίας έγκειται στη συνεργασία µε 
τους φορείς προστασίας του Εθνικού ∆ρυµού του Ολύµπου και σε περαιτέρω σειρά 
ενεργειών που θα περιλαµβάνουν: 1) Περίφραξη, εναρµονισµένη µε το περιβάλλον, για 
την προστασία 5 πληθυσµών εκτάσεως 25m2 ο καθένας (5m × 5m) για κάθε τοποθεσία 
που επισηµάνθηκε. 2) Οριοθέτηση εντός των περιφραγµένων πληθυσµών 4 
εδαφοτεµαχίων λήψης παρατηρήσεων και δειγµατοληψίας πληθυσµών, επιφάνειας 1m2 

(1m × 1m). 3) Περιοδική δειγµατοληψία πληθυσµών ετησίως για την παρακολούθηση 
της διατήρησης της γενετικής παραλλακτικότητας των πληθυσµών. Επίσης, 
δειγµατοληψία 10-20 σπόρων/έτος για την εγκατάσταση τους σε πειραµατικούς αγρούς 
φαινοτυπικής, αγρονοµικής και γενετικής µελέτης του είδους. 4) Σήµανση της 
προστατευόµενης περιοχής και πληροφόρηση σχετικά µε το σχέδιο. 5) Παρακολούθηση 
των παραµέτρων των πληθυσµών (δηµογραφικό monitoring), των µεταβολών των 
οικολογικών συνθηκών του ενδιαιτήµατος (οικολογικό monitoring) και µελέτη 
φαινοτυπικής και γενετικής παραλλακτικότητας τόσο εντός, όσο και µεταξύ των 
πληθυσµών που συναντώνται στην χώρα (γενετικό monitoring) (Iriondo και De Hond 
2008). 
Το παραπάνω πρότυπο σχέδιο διαχείρισης πρέπει να συνδυάζεται µε περαιτέρω δράσεις 
όπως: 1) Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη βλαστική ικανότητα των σπόρων 
ώστε να είναι επιτυχής ο αναπολλαπλασιασµός και η εγκατάσταση πληθυσµών σε 
χαµηλά υψόµετρα για να είναι εφικτή συµπληρωµατική Εκτός Τόπου προστασία µε την 
συλλογή αντιπροσωπευτικών σπόρων της παραλλακτικότητας του πληθυσµού. 2) 
Ενίσχυση των αυτοφυών πληθυσµών µε συµπληρωµατική σπορά, όταν χρειάζεται και 
εφόσον είναι εφικτό. 3) Τήρηση βάσης δεδοµένων και 4) Μακροχρόνια διατήρηση 
σπόρων στην Τ.Γ.Υ. Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων θα έχει ως αποτέλεσµα την 
ολοκληρωµένη ενεργητική προστασία του συνόλου της γενετικής παραλλακτικότητας 
του Beta nana, ενός είδους που αποτελεί πηγή γενετικού υλικού χρήσιµου για τη 
βελτίωση του καλλιεργούµενου τεύτλου.  
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RESEARCH STUDY FOR IN SITU CONSERVATION OF THE WILD  SPECIES 

Beta nana ON MOUNTAIN OLYMPUS 
 

E. Ninou, I.G. Mylonas, E. Psarra, K. Ganitis, E. Kotali, Ch. Gatzelaki, S. Samaras 
and N. Stavropoulos 

 
Greek Gene Bank, Agricultural Research Centre of Northern Greece,  

National Agricultural Research Foundation (N.AG.RE.F.), 570 01 Thermi-Thessaloniki, Greece 
 
Summary 
A survey mission was occurred on mountain Olympus, in situ, during September 2007, 
in order to conserve plant genetic reserves of Beta nana. Main purpose was to define the 
locations where the species is found, to study the ecogeographic characteristics of their 
habitat, to estimate possible dangers from genetic erosion and to collect information 
about its biology. The data received from field exploration permit to create a 
conservation strategy in order to protect and maintain, in their natural surroundings 
viable populations of Beta nana, a rare endemic crop wild relative of sugar beet in 
Greece.  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ, 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ 
 

Γιώργος Παντελίδης και Παυλίνα ∆ρογούδη 
 

Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ∆ένδρων - ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.,   Τ.Θ. 122, 59200 Νάουσα 
 
 
Περίληψη 
Σε καρπούς 14 ποικιλιών επιτραπέζιας ροδακινιάς και νεκταρινιάς (Prunus persica), 8 
ποικιλιών Ευρωπαϊκής (Prunus domestica) και 4 ποικιλιών Ιαπωνικής (Prunus salisina) 
δαµασκηνιάς, µετρήθηκαν το νωπό βάρος καρπού, το χρώµα σάρκας και φλοιού, η 
συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα (ΣΑΙ), χρησιµοποιώντας την ελεύθερη ρίζα DPPH, 
οι συγκεντρώσεις συνολικών φαινολών (ΣΦ), ασκορβικού οξέος και συνολικών 
διαλυτών στερεών και οξέων, καθώς και η τάση µαυρίσµατος της σάρκας µόνο στα 
ροδάκινα και νεκταρίνια. Οι µετρήσεις των αντιοξειδωτικών ουσιών έγιναν σε δύο 
χρονιές στα δαµάσκηνα. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών ουσιών 
βρέθηκαν στις ποικιλίες δαµασκηνιάς Valor και Reine glaude, και ροδάκινων Caltessi 
2000, Maria Bianca και Sun crest. Οι συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών ουσιών στα 
δαµάσκηνα ήταν µεγαλύτερες το 2005, σε σύγκριση µε το 2004. Η τάση µαυρίσµατος 
της σάρκας των ροδάκινων συσχετίζονταν θετικά µε τη συγκέντρωση ΣΦ (r = 0,907) 
και την ΣΑΙ (r = 0,892). Σηµαντικές θετικές συσχετίσεις βρέθηκαν µεταξύ του 
χρώµατος b* και της ΣΑΙ (r = -0,787) και της συγκέντρωσης ΣΦ (r = -0,829) στα 
ροδάκινα, ενώ στα δαµάσκηνα οι συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών ουσιών 
συσχετίζονταν µέτρια µε τις παραµέτρους βάρους και χρώµατος. Ανάλυση των 
δεδοµένων σε κύριες ορθογώνιες συνιστώσες έδειξε τις συνολικές οµοιότητες και 
διαφορές µεταξύ των ποικιλιών. 
 
Εισαγωγή 
Υπάρχουν ενδείξεις- όµως από πολύ λίγες και πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες- 
πως µεταξύ διαφορετικών γενοτύπων οπωροφόρων δένδρων υπάρχει µεγάλη γενετική 
παραλλακτικότητα ως προς τη συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών όπως ουσίες και ένζυµα 
µε αντιοξειδωτική ικανότητα. Οι φαινολικές ουσίες που περιέχονται σε φρούτα όπως τα 
δαµάσκηνα και τα ροδάκινα έχουν σηµαντικό ρόλο στη µείωση της εµφάνισης 
ασθενειών στον άνθρωπο, στην αύξηση της δυνατότητας συντήρησής τους καθώς και 
την ευπάθειά τους σε µετασυλλεκτικές ασθένειες, πιθανόν λόγω της αντιοξειδωτικής 
τους δράσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη α) της επίδρασης του 
γενότυπου δαµασκηνιάς και ροδακινιάς στη αντιοξειδωτική ικανότητα, τη 
συγκέντρωση φαινολικών ουσιών και ασκορβικού οξέος, β) των πιθανόν σχέσεων που 
µπορεί να υπάρχουν µεταξύ φυσικών χαρακτηριστικών όπως το βάρος του καρπού, το 
χρώµα και η συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών στους καρπούς, και γ) της 
επίδραση της χρονιάς στη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών στους καρπούς. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Καρποί από 14 ποικιλίες επιτραπέζιας ροδακινιάς και νεκταρινιάς και 8 ποικιλίες 
Ευρωπαϊκής και 4 ποικιλίες Ιαπωνικής δαµασκηνιάς που καλλιεργούνται σε 
πειραµατικό αξιολόγησης του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων ∆ένδρων, συγκοµίστηκαν στην 
έναρξη της ωρίµανσης. Μετρήθηκαν το νωπό βάρος καρπού, οι παράµετροι χρώµατος 
CIELAB (L*, 0 = µαύρο, 100 = λευκό; -a* = πράσινο, +a* = κόκκινο; -b* = µπλε, +b* 
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= κίτρινο) στη σάρκα και στο φλοιό και η συγκέντρωση συνολικών διαλυτών στερεών 
και οξέων στους καρπούς. Επίσης, σε δείγµατα της σάρκας των καρπών µετρήθηκαν η 
συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα, µε την χρήση της ελεύθερης ρίζας DPPH, και η 
συγκέντρωση συνολικών φαινολών µε το αντιδραστήριο Folin – Ciocalteau, όπως 
περιγράφεται στην εργασία των Drogoudi και Tsipouridis (2007). Η συγκέντρωση 
ασκορβικού οξέος µετρήθηκε µόνο στη σάρκα των δαµάσκηνων µε τη χρήση 
ανακλασίµετρου της εταιρείας Merck. Η τάση καφετιάσµατος της σάρκας ροδάκινων 
µετρήθηκε σύµφωνα µε τους Cheng και Crisosto (1995), υπολογίζοντας την διαφορά 
απορρόφησης στους Α420nm µετά από 0 και 1 ώρα στους 30°C. Οι µετρήσεις χηµικών 
χαρακτηριστικών στα δαµάσκηνα έγιναν δύο χρονιές. Αναλύσεις απλής συσχέτισης 
(correlation analysis) και αναλύσεις των δεδοµένων σε κύριες ορθογώνιες συνιστώσες 
(principal component analysis) έγιναν χρησιµοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS 
(Chicago, USA). 
 
Αποτελέσµατα  - Συζήτηση 
Οι ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς είχαν χρώµα φλοιού από λιγότερο (Maria 
Bianca) ως περισσότερο (Caltessi 2000) κόκκινο, και ήταν λευκόσαρκες (Maria Bianca 
και Caltessi 2000) ή κιτρινόσαρκες (υπόλοιπες ποικιλίες) (Πίνακας 1). Η συνολική 
αντιοξειδωτική ικανότητα κυµάνθηκε µεταξύ 1,4 και 7,1 mg ισοδύναµα ασκορβικού 
οξέος g-1 ξ.β., οι συγκεντρώσεις συνολικών φαινολών µεταξύ 0,7 και 2,6 mg ισοδύναµα 
γαλλικού οξέος g-1 ξ.β., και η τάση καφετιάσµατος µεταξύ 6,5 και 67,5 (∆Α420nm X 
1000). Μεγαλύτερες τιµές αντιοξειδωτικών ουσιών και τάσης καφετιάσµατος είχαν οι 
ποικιλίες Caltessi 2000, Maria Bianca και Sun Crest. Η συγκέντρωση συνολικών 
φαινολών συσχετίζονταν θετικά µε τη συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα (r = 0,991) 
και την τάση καφετιάσµατος (r = 0,907), δείχνοντας πως φαινολικές ουσίες προσδίδουν 
σηµαντική αντιοξειδωτική ικανότητα καθώς και συµβάλλουν στο καφέτιασµα της 
σάρκας. Επίσης, η παράµετρος χρώµατος b* συσχετίζονταν αρνητικά µε την συνολική 
αντιοξειδωτική ικανότητα (r = -0,787) και την συγκέντρωση συνολικών φαινολών (r = 
-0,829), δείχνοντας πως το άσπρο χρώµα της σάρκας µπορεί να αποτελέσει ένδειξη για 
µεγαλύτερη θρεπτική ωφελιµότητα και τάση καφετιάσµατος του καρπού.  
Η Ευρωπαϊκή ποικιλία δαµάσκηνων Valor και η Ιαπωνική ποικιλία Angelino είχαν το 
µεγαλύτερο νωπό βάρος καρπού (µέσος όρος 76,7 g), ενώ το υποκείµενο Feher 
Besztercei (20,0 g) και η Ευρωπαϊκή ποικ. Čačanska rodna είχαν το µικρότερο βάρος 
καρπού (29,6 g) (Πίνακας 1). Το χρώµα του φλοιού των δαµάσκηνων κυµάνθηκε από 
κίτρινο (Washington) έως σκούρο ιώδες (President), και της σάρκας των καρπών από 
κίτρινο (Laroda) µέχρι κόκκινο (Calita). Καρποί από τις Ευρωπαϊκές ποικιλίες Valor 
και Reine glaude είχαν τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις συνολικών φαινολών (5,2 και 
4,2 mg g-1 ξ.β., αντίστοιχα) και συνολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας (17,8 και 11.4 
mg ασκ. g-1 ξ.β., αντίστοιχα), που ήταν µέχρι και 3,7 και 4,6 φορές, αντίστοιχα, 
µεγαλύτερες σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ποικιλίες (Σχήµα 1). Οι µεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις ασκορβικού οξέος βρέθηκαν στις ποικιλίες Valor και Laroda (µέσος 
όρος 10,1 mg 100-1 g φ.β.), που ήταν µέχρι και 3,9 φορές µεγαλύτερες, σε σύγκριση µε 
τις υπόλοιπες ποικιλίες. Οι Blažek και συνεργάτες (2004) επίσης αναφέρουν πως η 
ποικιλία Valor έχει πολύ καλά αγρονοµικά χαρακτηριστικά. Οι συγκεντρώσεις 
συνολικών φαινολών και η συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα ήταν συνήθως 
µικρότερες το 2004, σε σύγκριση µε το 2005. Το 2004 η µέση 24ωρη θερµοκρασία από 
Μάιο µέχρι και Αύγουστο ήταν µικρότερη κατά 1,1 0C, σε σύγκριση µε το 2005. Η 
συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα συσχετίζονταν θετικά µε τη συγκέντρωση 
συνολικών φαινολών (r = 0,812), και ασκορβικού οξέος (r= 0,882), ενώ παρόµοια 
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αποτελέσµατα βρέθηκαν και στην εργασία των Gil et al. (2002). ∆εν βρέθηκαν 
σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ των φυσικών και χηµικών χαρακτηριστικών των 
καρπών στα δαµάσκηνα. 
Πίνακας 1: Παράµετροι χρώµατος L*, a* και b* στη σάρκα και στο φλοιό, συνολική 
αντιοξειδωτική ικανότητα (ΣΑΙ) (mg ασκορβικού οξέος g-1 ξ.β.), συγκέντρωση 
συνολικών φαινολών (ΣΦ) (mg γαλλικού οξέος g-1 ξ.β.) και τάση καφετιάσµατος 
(∆Α420nm Χ 1000) στη σάρκα, σε 14 ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς. 
  Σάρκα  Φλοιό  

ΣΦ 
Τάση  
καφετ.   L* a* b* L* a* b* ΣΑΙ 

Ρ
οδ
άκ
ιν
α 

June Gold  69,6 0,2 44,2 56,6 20,7 23,8 3,2 1,17 15,0 

Maria Bianca 70,2 -0,6 2,8 62,8 19,2 10,0 7,1 2,56 67,5 

Spring Belle 72,4 -3,1 37,8 63,7 19,6 31,6 3,5 1,25 33,5 

Spring Crest  66,9 5,5 39,3 47,9 24,0 14,3 2,4 0,87 18,5 

Sun Crest  66,9 5,5 39,3 63,8 19,7 31,6 5,8 2,10 53,0 

Symphony  68,8 6,0 41,5 55,8 24,4 21,2 1,4 0,59 9,5 

Ν
εκ
τα
ρί
νι
α 

Andrianna  73,1 3,3 34,1 46,8 34,4 15,7 2,8 1,21 40,0 

Big Top  71,0 -4,8 39,2 48,2 30,8 15,3 1,9 0,79 6,5 

Caltessi 2000  69,2 9,7 3,8 49,5 35,6 8,9 6,1 2,35 47,0 

Fantasia  63,8 13,5 36,1 54,0 34,5 23,2 3,2 1,13 12,5 

Red Gold  67,0 6,2 40,0 54,7 26,4 25,5 3,5 1,30 40,0 

Rita Star  71,0 0,3 39,6 48,4 33,5 16,8 3,1 1,12 16,5 

Star Sun Glo  62,2 12,0 40,9 50,1 30,3 22,6 2,0 0,66 7,5 

Venus  66,7 5,8 39,7 47,9 33,4 16,3 2,2 0,93 17,0 

 
Πίνακας 2: Νωπό βάρος καρπού (ΒΚ) (g), παράµετροι χρώµατος L*, a* και b* στη 
σάρκα και στο φλοιό, συνολικά διαλυτά στερεά (Σ∆Σ) (%) και συγκέντρωση 
ασκορβικού οξέος (ΑΟ) (mg 100-1 g ξ.β.) σε ποικ. Ευρωπαϊκής και Ιαπωνικής 
δαµασκηνιάς. 
   Σάρκα  Φλοιός   

  ΒΚ  L* a* b* L* a* b*    Σ∆Σ  ΑΟ 

P
ru

nu
s 

d
om

e
st

ic
a 

Anna Spath pitesti 44,2   51,9 -3,6 26,3 39,9 14,2   -12,1 16,6 3,9 

Čačanska rodna 29,6 55,1 -6,3 24,4 33,8 12,7 -2,5 14,9 4,9 

Fehér besztercei 20,0 45,0 4,7 22,9 65,4 -1,7 12,4 14,2 3,1 

President 59,3 54,0 5,6 29,3 43,9 11,8 -23,3 18,6 3,3 

Reine glaude 73,4 53,6 -2,8 13,7 33,0 17,0 -2,8 11,7 5,2 

Tuleu grass 42,3 46,0 -3,8 23,2 35,1 16,0 -4,4 15,4 4,0 

Valor 76,8 53,1 2,2 23,4 36,1 8,6 -16,1 18,5 10,5 

Washington 60,9 47,7 1,4 19,2 55,0 -8,4 21,8 13,5 2,6 

P
. 

sa
lis

in
a 

Angeleno 76,5 62,3 1,5 12,4 32,3 5,2 -13,5 12,4 6,6 

Calita 71,2 50,4 5,4 26,7 28,4 10,7 -9,0 12,0 3,0 

Florentia 63,9 58,2 4,4 30,0 31,2 22,7 -3,9 13,7 5,7 

Laroda 60,0 60,6 4,2 32,8 27,9 12,1 -8,6 14,5 9,7 

 
Η δυσδιάστατη διασπορά των µέσων υπολογιζόµενων τιµών των γενότυπων ροδακινιάς 
και δαµασκηνιάς για τις δύο κύριες συνιστώσες (Σχήµα 2) έδειξε οµοιότητες και 
διαφορές µεταξύ των ποικιλιών. Για τα ροδάκινα και νεκταρίνια θετικές τιµές στον 
όµιλο 1 (PC1) δείχνουν ποικιλίες µε υψηλή θρεπτική ωφελιµότητα (πχ Maria Bianca 
και Caltessi 2000). Στα δαµάσκηνα θετικές τιµές στον όµιλο 1 (PC1) δείχνουν ποικιλίες 
µε µεγαλύτερη αντιοξειδωτική ικανότητα, ασκορβικό οξύ και τιµή L στη σάρκα (Valor 
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Summary 
Measurements of fruit fresh weight, color, total antioxidant capacity, using the radical 
DPPH, total phenolic, ascorbic acid and total soluble and acid contents were made in 14 
peach and nectarine, 8 European and 4 Japanese plum, cultivars. The browning potential 
in peach was also measured. Measurements of antioxidant compounds were made 
during two years, in plum cultivars. In peach fruit, the total phenolic content ranged 
between 0.7 and 2.6 mg gallic acid equivalent g-1 dw, total antioxidant capacity between 
1.4 and 7.1 mg ascorbic acid equivalent g-1 dw, and browning potential between 6.5 and 
67.5 (∆Α420nm X 1000). In plum fruit, the ascorbic acid content varied between 2.6 and 
10.5 mg 100 g-1 dw in 2005, and considerable variation was found in the total phenolic 
content and antioxidant capacity in 2004 (0.9 – 3.5 mg g-1 dw and 3.4 – 17.5 mg g-1 dw, 
respectively), and 2005 (1.1 – 7.2 mg g-1 dw and 3.8 – 18.7 mg g-1 dw, respectively). 
Greater values of total phenolic content and total antioxidant capacity were found in 
Caltessi 2000, Maria Bianca and Sun Crest peach cultivars, and Valor, and Reine 
Glaude plum cultivars. The browning potential in peach flesh was positively correlated 
with the total phenolic content (r = 0.907) and total antioxidant capacity (r = 0.892). 
Τhe b* color parameter was negatively correlated with total antioxidant capacity (r = -
0.787), and total phenolic content (r = -0.829) in peach, suggesting that white colored 
flesh may indicate for greater phytonutrient content and browning potential. There were 
no significant correlations between fruit physical and chemical characters in plums. The 
similarity among cultivars was examined using a principal component analyses.   
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Περίληψη 
Τέσσερις εµπορικές ποικιλίες (τρία υβρίδια και µία καθαρή σειρά) ελαιοκράµβης 
(Brassica napus L.) αναπτύχθηκαν για δύο καλλιεργητικές περιόδους (2005-2006 και 
2006-2007) σε τέσσερις περιοχές της κεντρικής (Λάρισα) και βόρειας (Χαλάστρα, 
Φλώρινα, Σέρρες) Ελλάδας. Σκοπός του πειραµατισµού ήταν να µελετηθεί η 
προσαρµοστικότητα τους σε διάφορα εδαφοκλιµατικά περιβάλλοντα. Το πειραµατικό 
σχέδιο ήταν αυτό των τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων µε τέσσερις επαναλήψεις. Η 
σπορά έγινε σε αποστάσεις 30 cm µεταξύ των γραµµών και 3-4 cm επί της γραµµής 
σποράς. Στο στάδιο της ωρίµανσης συγκοµίστηκε µε το χέρι επιφάνεια 3,6 m2 και 
προσδιορίστηκαν ο πληθυσµός φυτών (φυτά στρ-1), η απόδοση σε σπόρο (kg στρ-1), η 
περιεκτικότητα του σπόρου σε λάδι (%) και η απόδοση σε λάδι (kg στρ-1). Το έτος, η 
περιοχή πειραµατισµού και η αλληλεπίδρασή τους επηρέασαν σηµαντικά όλα τα 
γνωρίσµατα που µετρήθηκαν. Η συνολική βροχόπτωση και η κατανοµή της ήταν ο 
σπουδαιότερος παράγοντας που καθόρισε την απόδοση και την περιεκτικότητα σε λάδι, 
ενώ η επίδραση των υψηλών θερµοκρασιών ήταν µικρότερη. Η µικρότερη βροχόπτωση 
το 2007 σε σχέση µε το 2006 µείωσε την απόδοση σε σπόρο και την περιεκτικότητα σε 
λάδι στις περιοχές της Λάρισας και της Χαλάστρας. Η βροχόπτωση και τα δύο έτη ήταν 
επαρκής στη Φλώρινα και τις Σέρρες µε αποτέλεσµα να µην διαφοροποιηθεί η απόδοση 
σε σπόρο ενώ η περιεκτικότητα σε λάδι µειώθηκε στη Φλώρινα και αυξήθηκε στις 
Σέρρες. Η απόδοση σε λάδι ακολούθησε την ίδια τάση µε την απόδοση σε σπόρο, η 
µείωση της όµως ήταν µεγαλύτερη λόγω της δυσµενούς επίδρασης των συνθηκών του 
έτους και στα δύο συστατικά της χαρακτηριστικά. Οι ποικιλίες διαφοροποιήθηκαν µόνο 
ως προς την περιεκτικότητα σε λάδι. Πιο παραγωγική περιοχή ήταν η Χαλάστρα, 
πιθανώς λόγω της µεγαλύτερης γονιµότητας του εδάφους. Συµπερασµατικά, σε εδάφη 
γόνιµα µε επαρκή εδαφική υγρασία και ήπιες θερµοκρασίες κατά τον χειµώνα και την 
άνοιξη, η ελαιοκράµβη αποδίδει ικανοποιητικά αλλά σε περιοχές της χώρας µε 
µεσογειακό περιβάλλον, η απόδοση είναι επισφαλής. 
 
Εισαγωγή 
Η ελαιοκράµβη (Brassica napus L.) ανήκει στην οικογένεια των Σταυρανθών, παράγει 
το 16% (2000) της παγκόσµιας παραγωγής λαδιού για ανθρώπινη ή βιοµηχανική χρήση 
ενώ το παραπροϊόν της εξαγωγής του λαδιού (κραµβάλευρο) παρέχει το 12% της 
παγκόσµιας παραγωγής πρωτεΐνης για ζωοτροφή (Berry και Spink 2006). Επίσης, η 
εισαγωγή της ελαιοκράµβης στο σύστηµα αµειψισποράς των χειµερινών σιτηρών 
αυξάνει και σταθεροποιεί τις αποδόσεις των τελευταίων (Johnston κ.α. 2002, 
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Kirkegaard κ.α. 2006). Αποτελεί καλλιέργεια κυρίως της εύκρατης ζώνης 
καταλαµβάνοντας µεγάλες εκτάσεις στη βόρεια Αµερική, την κεντρική και βόρεια 
Ευρώπη, την Ασία αλλά καλλιεργείται και σε περιοχές µε ξηροθερµικό κλίµα όπως η 
Αυστραλία και η Ινδία (Αθανασόπουλος και Περδικάρης 2005). Στην Ελλάδα, η 
ελαιοκράµβη άρχισε να αποκτά ενδιαφέρον για την παραγωγή βιοντίζελ στα πλαίσια 
εναρµόνισης της χώρας µε την κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ για τα βιοκαύσιµα 
(Panoutsou κ.α. 2008). 
Η έλλειψη ερευνητικών δεδοµένων και καλλιεργητικής εµπειρίας καθιστά επιτακτική 
την ανάγκη πειραµατισµού για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων ως προς το 
παραγωγικό δυναµικό της ελαιοκράµβης στα διάφορα εδαφοκλιµατικά περιβάλλοντα 
της Ελλάδας. Στόχος της καλλιέργειας είναι ο συνδυασµός µεγάλης απόδοσης σε σπόρο 
και της υψηλής περιεκτικότητας σε λάδι ώστε να επιτευχθεί υψηλή απόδοση σε λάδι. 
Ωστόσο, η απόδοση σε σπόρο αλλά και η ποιότητα επηρεάζονται σηµαντικά από 
αλληλεπιδράσεις περιβάλλοντος-γενοτύπου (Shafii κ.α. 1992, Si κ.α. 2003, Gunasekera 
κ.α. 2006) οι οποίες είναι σηµαντικότερες στα ξηροθερµικά περιβάλλοντα όπως τα 
µεσογειακά, στα οποία η ελαιοκράµβη θεωρείται καλλιέργεια «µε ρίσκο» (Farré κ.α. 
2007). Κύριοι περιοριστικοί παράγοντες της παραγωγικότητας και της ποιότητας της 
ελαιοκράµβης είναι η περιορισµένη διαθεσιµότητα νερού (εδαφική υγρασία και 
βροχόπτωση) και οι υψηλές θερµοκρασίες από το στάδιο της άνθισης έως και το 
γέµισµα του σπόρου (Bouchereau κ.α. 1996, Champolivier και Merrien 1996, Pritchard 
κ.α. 2000, Morrison και Stewart 2002). 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να µελετηθεί το παραγωγικό δυναµικό τεσσάρων 
εµπορικών ποικιλιών ελαιοκράµβης σε τέσσερα περιοχές της κεντρικής και βόρειας 
Ελλάδας (Λάρισα, Χαλάστρα, Φλώρινα, Σέρρες) µε διαφορετικά εδαφοκλιµατικά 
χαρακτηριστικά. 
 
Υλικά και Mέθοδοι 
Τέσσερις εµπορικές ποικιλίες ελαιοκράµβης από τις οποίες τρία υβρίδια (Royal, Exact, 
Excalibur) και µία καθαρή σειρά (Fortis) που διατέθηκαν από δύο εταιρείες εµπορίας 
πολλαπλασιαστικού υλικού (Syngenta Ελλάς ΑΕ, Ανθούσα Αττικής και Bios 
Agrosystems ΑΕ, Θεσσαλονίκη), αναπτύχθηκαν για δύο καλλιεργητικές περιόδους 
(2005-2006 και 2006-2007), σε τέσσερις περιοχές της κεντρικής (Λάρισα) και βόρειας 
Ελλάδας (Χαλάστρα, Φλώρινα, Σέρρες). Στον Πίνακα 1 δίνονται ορισµένα 
εδαφολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών πειραµατισµού πριν την εγκατάσταση των 
πειραµάτων. Τα µετεωρολογικά δεδοµένα (µέση θερµοκρασία και βροχόπτωση) κάθε 
καλλιεργητικής περιόδου λήφθηκαν από τον πλησιέστερο µετεωρολογικό σταθµό και 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
Το πειραµατικό σχέδιο ήταν τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες µε τέσσερις επαναλήψεις. 
Κάθε πειραµατικό τεµάχιο αποτελούνταν από 8 γραµµές µήκους 7 m. Πριν τη σπορά 
έγινε ζιζανιοκτονία µε trifluralin και βασική λίπανση µε Ν και P (10 kg N στρ-1 και 5 kg 
P2O5 στρ

-1). Η σπορά έγινε το τελευταίο δεκαήµερο του Οκτωβρίου σε αποστάσεις 30 
cm µεταξύ των γραµµών και σε συνεχή σπορά επί της γραµµής. Ακολούθησε αραίωµα 
µε το χέρι στο στάδιο των τεσσάρων πραγµατικών φύλλων, ώστε οι αποστάσεις των 
φυτών επί της γραµµής να είναι 3-4 cm. 
Η συγκοµιδή έγινε σε στάδιο κατά το οποίο οι σπόροι είχαν σκούρο καφέ έως µαύρο 
χρώµα και πριν τη διάρρηξη των κερατίων. Από κάθε πειραµατικό τεµάχιο 
συγκοµίζονταν, µε το χέρι, τρεις εσωτερικές γραµµές µήκους 4 m (συγκοµισθείσα 
επιφάνεια 3,6 m2). Μετρήθηκε ο αριθµός φυτών της συγκοµισθείσας επιφάνειας ώστε 
να υπολογισθεί ο επιτευχθείς πληθυσµός φυτών. Τα κεράτια κάθε φυτού 
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αποσπάσθηκαν µε το χέρι και αεροξηράνθηκαν για δύο ηµέρες όταν αυτό κρίθηκε 
απαραίτητο για τη µείωση του ποσοστού υγρασίας του σπόρου σε επίπεδα <12%. 
Ακολούθησε αλωνισµός των κερατίων, καθαρισµός του σπόρου από ξένες ύλες και 
ζύγιση του βάρους. Από κάθε πειραµατικό τεµάχιο, δείγµα σπόρων βάρους 100 g 
στάλθηκε στα εργαστήρια της Syngenta SA στη Γερµανία για προσδιορισµό της 
περιεκτικότητας σε λάδι (%) µε τη µέθοδο της φασµατοσκοπίας υπερύθρου (Near 
Infrared Spectroscopy-NIRS). Η απόδοση σε λάδι υπολογίσθηκε ως το γινόµενο της 
απόδοσης σε σπόρο και της περιεκτικότητας σε λάδι. 
Τα πειραµατικά δεδοµένα υποβλήθηκαν σε Ανάλυση Παραλλακτικότητας ως 
τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες µε δύο κύριους παράγοντες (περιοχές και ποικιλίες) 
συνδυασµένους επί των ετών πειραµατισµού και τέσσερις επαναλήψεις. Για την 
ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο M-STAT (MSTAT-C, version 1.41, 
Crop and Soil Sciences Department, Michigan State University, USA) και η σύγκριση 
των µέσων όρων έγινε µε το κριτήριο της Ελάχιστης Σηµαντικής ∆ιαφοράς (ΕΣ∆) για 
P<0,05. 
 
Πίνακας 1. Εδαφολογικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων περιοχών πειραµατισµού πριν 
από την εγκατάσταση των πειραµάτων την καλλιεργητική περίοδο 2005-2006. Σε 
παρένθεση δίδονται οι γεωγραφικές συντεταγµένες και το υψόµετρο κάθε περιοχής 
πειραµατισµού. 
Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
Άµµος Ιλύς Άργιλλος pH Ελευθ. 

CaCO3 
Οργ. 
ουσία 

NO3-N P-Olsen K EC 

% 1:1 %  mg kg-1 mS cm-
1 

Λάρισα (39º41’N, 22º27’E, 70m) 
54 22 24 7,72 8,57 1,22 20,81 7,36 330 0,89 
Χαλάστρα (40º38’N, 22º45’E, 3m) 
32 48 20 7,71 3,81 1,60 16,88 12,69 150 0,45 
Φλώρινα (40º46’N, 21º22E, 705m) 
68 24 8 6,86 0,48 2,11 35,15 52,47 370 1,74 
Σέρρες (41º04’N, 23º34’E, 32m) 
78 18 6 7,31 8,57 1,30 34,19 14,48 160 1,00 

Όπου EC: ηλεκτρική αγωγιµότητα. 
 
Πίνακας 2. Μέση µηνιαία θερµοκρασία, µηνιαία βροχόπτωση και άθροισµα της 
βροχόπτωσης Ιανουαρίου-Ιουνίου για τα δύο έτη και τις τέσσερις περιοχές 
πειραµατισµού. Η µέση θερµοκρασία και η συνολική βροχόπτωση της καλλιεργητικής 
περιόδου δίνονται στη βάση κάθε στήλης, αντίστοιχα. 

 Λάρισα Χαλάστρα Φλώρινα Σέρρες 
 2005-2006 2006-2007 2005-2006 2006-2007 2005-2006 2006-2007 2005-2006 2006-2007 
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Οκτώβριος 15,4 10,2 16,2 106,1 15,0 71,0 16,5 102,0 12,1 38,5 14,1 16,3 15,9 35,0 17,0 70,0 

Νοέµβριος 8,9 60,8 9,7 14,6 8,5 5,2 9,6 27,2 6,1 57,3 5,9 18,8 8,9 43,0 10,0 23,0 

∆εκέµβριος 6,5 66,8 6,4 10,8 6,5 44,2 6,0 30,2 2,6 106,0 2,8 69,0 6,2 63,0 4,8 46,0 

Ιανουάριος 3,1 103,4 6,7 14,0 2,9 30,2 7,6 6,4 -2,1 67,7 0,5 54,0 2,6 23,0 7,2 20,0 

Φεβρουάριος 5,3 38,0 7,3 35,0 4,9 37,0 7,9 12,2 0,7 102,0 5,5 24,2 4,6 42,0 8,2 24,0 

Μάρτιος 9,8 34,1 10,1 26,6 9,2 41,4 10,8 30,6 7,1 105,0 9,7 158,0 10,1 54,0 11,1 26,0 

Απρίλιος 14,2 35,4 13,4 19,7 13,9 65,8 14,2 12,0 12,4 116,0 13,9 23,9 15,6 49,0 15,4 20,0 

Μάιος 19,1 1,9 20,1 19,4 18,6 3,1 20,1 54,0 17,1 34,8 17,8 24,3 20,6 34,0 22,0 79,0 

Ιούνιος         20,1 48,4 22,8 27,8     

 10,3 350,6 11,2 246,2 9,9 297,9 11,6 274,6 8,5 675,7 10,3 416,3 10,6 343,0 12,0 308,0 

Ιαν.-Ιούνιος  212,8  114,7  177,5  115,2  473,9  311,2  202,0  169,0 
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Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Εδαφολογικά και µετεωρολογικά χαρακτηριστικά 
Με εξαίρεση την περιοχή της Χαλάστρας, ο πειραµατισµός διεξήχθη σε ελαφράς 
µηχανικής συστάσης εδάφη (άµµος > 50%), µε ουδέτερο έως αλκαλικό pH. Το 
ποσοστό της οργανικής ουσίας στη Φλώρινα ήταν 2,11% ενώ στις άλλες περιοχές 
κυµάνθηκε από 1,22% έως 1,60%, το οποίο θεωρείται γενικά χαµηλό. Τα εδάφη ήταν 
επαρκώς εφοδιασµένα µε τα κύρια λιπαντικά στοιχεία (Ν, P, K) όπως παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 1. 
Σε όλες τις περιοχές πειραµατισµού, το 2007, η µέση θερµοκρασία της καλλιεργητικής 
περιόδου ήταν υψηλότερη σε σχέση µε το 2006 ενώ αντίστοιχα, η βροχόπτωση ήταν 
µικρότερη (Πίνακας 2). Στη Φλώρινα και τις Σέρρες, η βροχόπτωση ήταν υψηλή και το 
2007 (>300 mm). 
Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Από την ανάλυση παραλλακτικότητας προέκυψε ότι τα έτη, οι περιοχές πειραµατισµού 
και η αλληλεπίδρασή τους είχαν τις σηµαντικότερες επιδράσεις στις αποδόσεις και την 
περιεκτικότητα σε λάδι (Πίνακας 3). Οι ποικιλίες διέφεραν σηµαντικά µόνο ως προς 
την περιεκτικότητα σε λάδι ενώ η απόδοση σε σπόρο και η απόδοση σε λάδι 
επηρεάστηκαν σηµαντικά από την αλληλεπίδραση έτη × περιοχές × ποικιλίες (Πίνακας 
3). 
Η περιοχή της Χαλάστρας είχε τον µεγαλύτερο πληθυσµό φυτών και τα δύο έτη 
πειραµατισµού (72020 φυτά στρ-1 και 69260 φυτά στρ-1, αντίστοιχα), ακολουθούµενη 
από τις Σέρρες (45880 φυτά στρ-1 και 49680 φυτά στρ-1, αντίστοιχα). Η Λάρισα είχε 
πληθυσµό φυτών από 32000 έως 38000 φυτά στρ-1 ενώ στη Φλώρινα, την περίοδο 
2007, βρέθηκε ο µικρότερος πληθυσµός φυτών (19380 φυτά στρ-1) όλων των 
πειραµάτων (Πίνακας 4). 
Η µέση απόδοση σε σπόρο ήταν υψηλότερη κατά 100 kg στρ-1 το 2006 σε σχέση µε το 
2007 (300,5 kg στρ-1 και 200,7 kg στρ-1, αντίστοιχα). Η υψηλότερη όµως απόδοση το 
2006 οφείλεται µόνον στις περιοχές τις Λάρισας και της Χαλάστρας αφού η απόδοση 
των άλλων δύο περιοχών παρέµεινε σταθερή. Είναι χαρακτηριστικές η µεγάλη µέση 
απόδοση στη Χαλάστρα το 2006 (446,8 kg στρ-1) και η πολύ χαµηλή στη Λάρισα το 
2007 (90,5 kg στρ-1) (Πίνακας 4). Σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ποικιλιών βρέθηκαν 
µόνο στις Σέρρες όπου την υψηλότερη απόδοση σε σπόρο το 2006 είχε η Fortis (281,3 
kg στρ-1) ενώ το 2007, η Excalibur (334,3 kg στρ-1) (τα δεδοµένα δεν παρουσιάζονται). 
Η Χαλάστρα ήταν η πιο υψηλοαποδοτική περιοχή µε µέση απόδοση για τα δύο έτη 
(332,0 kg στρ-1) ενώ η Λάρισα είχε την µικρότερη απόδοση σε σπόρο (181,9 kg στρ-1). 
Στη Φλώρινα και τις Σέρρες, η µέση απόδοση ήταν 233,3 kg στρ-1 και 255,3 kg στρ-1, 
αντίστοιχα. 
Η περιεκτικότητα σε λάδι ήταν υψηλότερη το 2006 στις τρεις περιοχές (Λάρισα, 
Χαλάστρα, Φλώρινα) ενώ στις Σέρρες ήταν υψηλότερη το 2007. Συγκρίνοντας τις 
περιοχές µεταξύ τους ως µέσους όρους των δύο ετών, η Λάρισα είχε περιεκτικότητα σε 
λάδι 33,7% και ακολούθησε µε αυξανόµενη περιεκτικότητα η Χαλάστρα (39,5%), η 
Φλώρινα (41,4%) και οι Σέρρες (42,6%). Συγκρίνοντας τις ποικιλίες, η Excalibur είχε 
σηµαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα (40,1%) σε σχέση µε τις άλλες τρεις ποικιλίες 
(Royal 39,1%, Exact 38,8%, Fortis 38,9%) (τα δεδοµένα δεν παρουσιάζονται). 
Το 2007, η απόδοση σε λάδι µειώθηκε σε σχέση µε το 2006 στις περιοχές Λάρισα, 
Χαλάστρα και Φλώρινα ενώ αυξήθηκε στις Σέρρες. Όπως και µε την απόδοση σε 
σπόρο, η µεγαλύτερη απόδοση σε λάδι παρατηρήθηκε στη Χαλάστρα το 2006 (186,9 kg 
στρ-1) και η µικρότερη στη Λάρισα το 2007 (27,4 kg στρ-1) (Πίνακας 4). Συνδυάζοντας 
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τα δύο έτη πειραµατισµού, τη µεγαλύτερη απόδοση σε λάδι είχε η Χαλάστρα (133,5 kg 
στρ-1) και ακολούθησαν οι Σέρρες (108,9 kg στρ-1), η Φλώρινα (97,2 kg στρ-1) και η 
Λάρισα (64,4 kg στρ-1). Οµοίως µε την απόδοση σε σπόρο, σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ των ποικιλιών παρουσιάστηκαν µόνο στις Σέρρες µε τη Fortis να έχει τη 
µεγαλύτερη απόδοση σε λάδι (114,2 kg στρ) το 2006 και την Excalibur (150,7 kg στρ-1) 
το 2007. 
Το έτος και η περιοχή πειραµατισµού καθόρισαν την απόδοση και την ποιότητα της 
ελαιοκράµβης ενώ οι ποικιλίες διαφοροποιήθηκαν µόνο ως προς την περιεκτικότητα σε 
λάδι. 
 
Πίνακας 3. Ανάλυση παραλλακτικότητας των χαρακτηριστικών που προσδιορίστηκαν. 
∆ίνεται το επίπεδο σηµαντικότητας των παραγόντων της ανάλυσης. Όπου ΒΕ: βαθµοί 
ελευθερίας, CV: συντελεστής παραλλακτικότητας. 
Πηγή Παραλ/τητας ΒΕ Πληθυσµός φυτών Απόδοση σε σπόρο Περιεκτικότητα σε λάδι Απόδοση σε λάδι 
      
Έτη (Ε) 1 *** *** *** *** 
Περιοχές (Π) 3 *** *** *** *** 
Ε × Π 3 *** *** *** *** 
Ποικιλίες (Πκ) 3 ns ns ** ns 
Ε × Πκ 3 ns ns ns ns 
Π × Πκ 9 ns ns ns ns 
Ε × Π × Πκ 9 ns * ns * 
      
CV (%)  12,78 19,67 3,93 20,89 

ns: µη σηµαντικό, *: P < 0,05, **: P < 0,01, ***: P < 0,001 
 
Πίνακας 4. Σύγκριση µέσων όρων των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών που 
προσδιορίστηκαν για τα δύο έτη πειραµατισµού. Για το ίδιο χαρακτηριστικό, οι µέσοι 
όροι που φέρουν το ίδιο γράµµα δεν διαφέρουν στατιστικώς σηµαντικά για P<0,05. 
 Πληθυσµός φυτών 

(φυτά στρ-1) 
Απόδοση σε σπόρο 
(kg στρ-1) 

Περιεκτικότητα σε λάδι 
(%) 

Απόδοση σε λάδι 
(kg στρ-1) 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Λάρισα 38060 d 32440 e 273,3 b 90,5 e 37,1 d 30,3 e 101,4 c 27,1 f 
Χαλάστρα 72020 a 69260 a 446,8 a 217,2 d 41,7 c 36,9 d 186,9 a 80,1 e 
Φλώρινα 42880 c 19380 f 238,0 cd 228,5 d 45,7 a 37,0 d 109,0 bc 85,4 de 
Σέρρες 45880 bc 49680 b 244,0 b-d 266,6 bc 40,7 c 44,4 b 99,3 cd 118,5 b 
         

 
Η ελαιοκράµβη θεωρείται φυτό µε µεγάλη πλαστικότητα ανάπτυξης και έτσι η απόδοσή 
της δεν επηρεάζεται σε ένα ευρύ φάσµα πυκνοτήτων καλλιέργειας (Leach κ.α. 1999) 
ενώ µόνο πολύ υψηλές πυκνότητες (>150000 φυτά στρ-1) µειώνουν την απόδοση. 
Πυκνότητα 40000 φυτά στρ-1 θεωρείται το όριο για την επίτευξη του 80% της µέγιστης 
απόδοσης (van Deynze κ.α. 1992, Angadi κ.α. 2003). Οι Shrief κ.α. (1990) αναφέρουν 
ότι 80000-120000 φυτά στρ-1 δίνουν τη µέγιστη απόδοση, µε άριστη πυκνότητα τα 
90000 φυτά στρ-1. Στις περιοχές Χαλάστρας και Σερρών ο πληθυσµός φυτών ήταν 
πάνω από το όριο των 40000 φυτών στρ-1 και τις δύο καλλιεργητικές περιόδους. Ο 
µικρότερος πληθυσµός φυτών στη Λάρισα ήταν αποτέλεσµα της κακής δοµής του 
εδάφους που δεν επέτρεψε το καλό φύτρωµα και επιπλέον το 2007, νεαρά φυτά 
καταστράφηκαν από χαµηλές θερµοκρασίες αµέσως µετά το φύτρωµα. Οι χαµηλές 
θερµοκρασίες στη Φλώρινα το 2007 αµέσως µετά το φύτρωµα προκάλεσαν πάγωµα 
των νεαρών φυτών µε αποτέλεσµα µειωµένη πυκνότητα. Από τα αποτελέσµατα 
προκύπτει ότι απαιτείται πρωιµότερη σπορά αφού η ελαιοκράµβη είναι ανθεκτική στο 
ψύχος αλλά η ανοχή της εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης (Clayton κ.α. 2004). Η 
δυσµενής επίδραση των µικρών πυκνοτήτων περιορίζεται όταν η κατανοµή των φυτών 
στον αγρό είναι οµοιόµορφη (Leach κ.α. 1999, Diepenbrock 2000), ωστόσο ο 
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πληθυσµός φυτών δεν ήταν σηµαντικός παράγοντας καθορισµού της απόδοσης. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Φλώρινας όπου η απόδοση δεν 
διαφοροποιήθηκε µε 42880 φυτά στρ-1 το 2006 και 19380 φυτά στρ-1 το 2007. Ο 
µικρότερος πληθυσµός αντισταθµίστηκε προφανώς από τη µεγαλύτερη ανάπτυξη των 
φυτών και τη µεγαλύτερη διάρκεια της βλαστικής περιόδου της περιοχής (O’Donovan 
κ.α. 2005). 
Η απόδοση σε σπόρο επηρεάστηκε κυρίως από τα εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά της 
κάθε περιοχής και ιδιαίτερα τον συνδυασµό βροχόπτωσης και θερµοκρασίας. Στη 
Λάρισα, το 2007 παρατηρήθηκε κατά 30% λιγότερη βροχόπτωση και µε δυσµενή για 
την καλλιέργεια κατανοµή καθώς και υψηλότερη µέση θερµοκρασία σε σχέση µε το 
2006, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η απόδοση κατά 67% (Nuttall κ.α. 1992, Morrison και 
Stewart 2002). Ανάλογα αίτια συνετέλεσαν στη µείωση της απόδοσης κατά το 2007 στη 
Χαλάστρα σε µικρότερο όµως ποσοστό (50%). Στη Φλώρινα, η υψηλή βροχόπτωση και 
η ευνοϊκή κατανοµή της και τα δύο έτη είχαν σαν αποτέλεσµα τη µη διαφοροποίηση 
των αποδόσεων. Η µέση θερµοκρασία αυξήθηκε και στη Φλώρινα το 2007 αλλά ήταν 
χαµηλότερη από τη θερµοκρασία των άλλων δύο περιοχών. Στις Σέρρες, η απόδοση 
µεταξύ των ετών δεν διαφοροποιήθηκε για τους ίδιους λόγους µε την περιοχή της 
Φλώρινας. Ο κύριος παράγοντας που συνετέλεσε στην υψηλή απόδοση το 2007 στις 
Σέρρες ήταν η ικανοποιητική βροχόπτωση ενώ η αύξηση της θερµοκρασίας δεν είχε 
σηµαντική επίδραση. Το µεγαλύτερο δυναµικό παραγωγής παρατηρήθηκε στη 
Χαλάστρα που είχε το γονιµότερο έδαφος. Η µέση απόδοση των δύο ετών ήταν 332 kg 
στρ-1, η οποία είναι συγκρίσιµη µε την απόδοση (300-320 kg στρ-1) χωρών όπως η 
Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Γερµανία (Shepherd και Sylvester-Bradley 1996, 
Berry και Spink 2006). Στη Φλώρινα και τις Σέρρες, η απόδοση ήταν µικρότερη, 
χαρακτηρίστηκε όµως από τη σταθερότητα µεταξύ των ετών. 
Η Excalibur είχε σηµαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε λάδι από τις άλλες ποικιλίες 
και ήταν η µόνη που “έπιασε” το ελάχιστο όριο (40%) που καθιστά το προϊόν 
εµπορεύσιµο (Champolivier και Merrien 1996). Το 2006, η περιεκτικότητα σε λάδι 
ξεπέρασε το όριο του 40% σε τρεις περιοχές (Χαλάστρα, Φλώρινα, Σέρρες) ενώ το 
2007 αυτό παρατηρήθηκε µόνο στις Σέρρες. Η περιεκτικότητα σε λάδι ήταν 
χαµηλότερη και τα δύο έτη στη νοτιότερη και πιο ξηροθερµική περιοχή της Λάρισας. 
Οµοίως, στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, η περιεκτικότητα σε λάδι δεν ξεπερνά το 38% 
ενώ στις βόρειες και πιο ψυχρές είναι >40% (Shafii κ.α. 1992). Όπως και για την 
απόδοση σε σπόρο, η χαµηλή περιεκτικότητα σε λάδι αποδίδεται στις µικρότερες 
βροχοπτώσεις και τις υψηλότερες θερµοκρασίες κατά το 2007 (Bouchereau κ.α. 1996, 
Champolivier και Merrien 1996, Pritchard κ.α. 2000, Si κ.α. 2003).  
Η απόδοση σε λάδι ακολούθησε την ίδια τάση µε την απόδοση σε σπόρο αλλά οι 
µειώσεις της απόδοσης σε λάδι ήταν πιο µεγάλες λόγω της δυσµενούς επίδρασης των 
συνθηκών του έτους και στα δύο συστατικά της (απόδοση σε σπόρο και περιεκτικότητα 
σε λάδι). 
Συµπερασµατικά, η απόδοση και η ποιότητα της ελαιοκράµβης στην κεντρική και 
βόρεια Ελλάδα επηρεάζεται σηµαντικά από τις συνθήκες της καλλιεργητικής περιόδου, 
µε αποτέλεσµα την µη σταθερότητα των αποδόσεων που καθιστά την ελαιοκράµβη 
καλλιέργεια  µε επικινδυνότητα  (Farré κ.α. 2007). 
Σηµείωση :Υπεύθυνοι εκτέλεσης του πειραµατισµού στις περιοχές Λάρισας, 
Χαλάστρας, Φλώρινας και Σερρών ήταν οι κκ Ι. Τσιάλτας, Α. Παπαντωνίου, Ι. 
Παπαδόπουλος και Ν. Καραϊβάζογλου, αντίστοιχα, των οποίων η συνεισφορά στην 
παροχή των δεδοµένων ήταν ισότιµη. 
 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 342 

 

Ευχαριστίες: Ευχαριστούµε τις εταιρείες εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού 
Syngenta Ελλάς ΑΕ, Ανθούσα Αττικής και Bios Agrosystems ΑΕ, Θεσσαλονίκη για τη 
διάθεση των σπόρων και επιπλέον τη Syngenta Ελλάς ΑΕ για τις µετρήσεις του 
ποσοστού λαδιού στους σπόρους. Επίσης, ευχαριστούµε ιδιαίτερα τον κ. Κ. 
Οικονοµίδη-Syngenta Ελλάς ΑΕ για τη συνεργασία του καθ’ όλη τη διάρκεια 
διεξαγωγής των πειραµάτων. 
 
Βιβλιογραφία 
Αθανασόπουλος, Β., και Α. Περδικάρης. 2005. Η ελαιοκράµβη: βοτανικά 

χαρακτηριστικά, χρήσεις, νέες ποικιλίες. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 2: 35-39. 
Angadi, S.V., H.W. Cutfoth, B.G. McConkey, and Y. Gan. 2003. Yield adjustment by 

canola grown at different plant populations under semiarid conditions. Crop Science 
43: 1358-1366. 

Berry, P.M., and J.H. Spink. 2006. A physiological analysis of oilseed rape yields: past and 
future. Journal of Agricultural Science, 144: 381-392. 

Bouchereau, A., N. Clossais-Besnard, A. Bensaoud, L. Leport, and M. Renard. 1996. 
Water stress effects on rapeseed quality. European Journal of Agronomy, 5: 19-30. 

Champolivier, L., and A. Merrien. 1996. Effects of water stress applied at different growth 
stages to Brassica napus L. var. oleifera on yield, yield components and seed 
quality. European Journal of Agronomy, 5: 153-160. 

Clayton, G.W., K.N. Harker, J.T. O’Donovan, R.E. Blackshaw, L.M. Dosdall, F.C. 
Stevenson, and T. Ferguson. 2004. Fall and spring seeding date effects on herbicide-
tolerant canola (Brassica napus L.) cultivars. Canadian Journal of Plant Science, 84: 
419-430. 

Diepenbrock, W. 2000. Yield analysis of winter oilseed rape (Brassica napus L.): a 
review. Field Crops Research, 67: 35-49. 

Farré, I., M. Robertson, and S. Asseng. 2007. Reliability of canola production in different 
rainfall zones of Western Australia. Australian Journal of Agricultural Research, 58: 
326-334. 

Gunasekera, C.P., L.D. Martin, K.H.M. Siddique, and G.H. Walton. 2006. Genotype by 
environment interactions of Indian mustard (Brassica juncea L.) and canola (B. 
napus L.) in Mediterranean-type environments: I. Crop growth and seed yield. 
European Journal of Agronomy, 25: 1-12. 

Johnston, A.M., D.L. Tanaka, P.R. Miller, S.A. Brandt, D.C. Nielsen, and G.P. Lafond. 
2002. Oilseed crops for semiarid cropping systems in the northern Great Plains. 
Agronomy Journal, 94: 231-240. 

Kirkegaard, J.A., M.J. Robertson, P. Hamblin, and S.J. Sprague. 2006. Effect of blackleg 
and sclerotinia stem rot on canola yield in the high rainfall zone of southern New 
South Wales, Australia. Australian Journal of Agricultural Research, 57: 201-212. 

Leach, J.E., H.J. Stevenson, A.J. Rainbow, and L.A. Mullen. 1999. Effects of high plant 
population on the growth and yield of winter oilseed rape (Brassica napus). Journal 
of Agricultural Science, 132: 173-180. 

Morrison, M.J., and D.W. Stewart. 2002. Heat stress during flowering in summer Brassica. 
Crop Science, 42: 797-803. 

Nuttall, W.F., A.P. Moulin, and L.J. Townley-Smith. 1992. Yield response of canola to 
nitrogen, phosporus, precipitation and temperature. Agronomy Journal, 84: 765-768. 

O’Donovan, J.T., J. Otani, G.W. Clayton, and Y.K. Soon. 2005. Effect of fall and spring 
seeding on canola productivity in the Peace River region on northern Alberta. 
Canadian Journal of Plant Science, 85: 641-644. 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 343 

 

Panoutsou, C., I. Namatou, V. Lychnaras, and A. Nikolaou. 2008. Biodiesel options in 
Greece. Biomass and Bioenergy, 32: 473-481. 

Pritchard, F.M., H.A. Eagles, R.M. Norton, P.A. Salisbury, and M. Nicolas. 2000. 
Environmental effects on seed composition of Victorian canola. Australian Journal 
of Experimental Agriculture, 40: 679-685. 

Shafii, B., K.A. Mahler, W.J. Price, and D.L. Auld. 1992. Genotype × environment 
interaction effects on winter rapeseed yield and oil content. Crop Science, 32: 922-
927. 

Shepherd, M.A., and R. Sylvester-Bradley. 1996. Effect of nitrogen fertilizer applied to 
winter oilseed rape (Brassica napus) on soil mineral nitrogen after harvest and on the 
response of a succeeding crop of winter wheat to nitrogen fertilizer. Journal of 
Agricultural Science, 126: 63-74. 

Shrief, S.A., R. Shabana, A.F. Ibrahim, and G. Geisler. 1990. Variation in seed yield and 
quality characters of four spring oil seedrape cultivars as influenced by population 
arrangement and densities. Journal of Agronomy and Crop Science, 165: 103-109. 

Si, P., R.J. Mailer, N. Galwey, and D.W. Turner. 2003. Influence of genotype and 
environment on oil and protein concentrations of canola (Brassica napus L.) grown 
across southern Australia. Australian Journal of Agricultural Research, 54: 397-407. 

van Deynze, A.E., P.B.E. McVetty, R. Scarth, and S.R. Rimmer. 1992. Effect of varying 
seeding rates on hybrid and conventional summer rape performance in Manitoba. 
Canadian Journal of Plant Science, 72: 635-641. 

 
  



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 344 

 

ADAPTABILITY OF OILSEED RAPE CULTIVARS GROWN IN FOU R 
MICROENVIRONMENTS IN CENTRAL AND NORTHERN GREECE 

 
A. Papantoniou1, I. T. Tsialtas2, I. Papadopoulos3, N. Karaivazoglou4, N. Maslaris5, 

D. Papakosta1 
 

1Lab. of Agronomy, Department of Agriculture,  
Aristotle University of Thessaloniki, 54 124 Thessaloniki, Greece 

2 Cotton & Industrial Plants Institute, National Agricultural Research Foundation (NAGREF), 
57 400 Sindos, Greece 

3  Department of Crop Production, Τechnological Education Foundation of Western Makedonia, 
Branch of Florina, 53 100 Florina, Greece 

4 Rural Development Center of Serres, Ministry of Rural Development & Foods,  
 62 124 Serres, Greece 

5  Agronomic Research Service,  Hellenic Sugar Industry SA,  57 400 Sindos, Greece 
 
Summary 
Four commercial cultivars (three hybrids and an inbred line) of winter oilseed rape 
(Brassica napus L.) were grown for two growing seasons (2005-2006 and 2006-2007) 
in four sites of central (Larissa) and northern (Halastra, Florina, Serres) Greece. The aim 
of the experimentation was to study the adaptability of the cultivars in the various 
pedoclimatic environments. The experimental design was Randomised Complete Block 
with four replications. Seeds were sown at 30 cm apart, and at 3-4 cm spacing in the 
row. At the stage of physiological maturity, area of 3.6 m2 was harvested by hand and 
plant population (plants ha-1), seed yield (kg ha-1), oil content (%) and oil yield (kg ha-1) 
were determined. The growing season, the experimental site and their interaction 
affected significantly the determined traits. Total precipitation and its distribution was 
the major determinant of yield and oil content while temperatures had a smaller effect. 
The lower precipitation in 2007 compared to 2006 reduced seed yield and oil content in 
Larissa and Halastra. In Florina and Serres, precipitation was adequate in both growing 
seasons and thus seed yield was not differentiated between seasons while oil content 
decreased in Florina and increased in Serres. Oil yield showed a similar trend with seed 
yield but the reduction of the former was more pronounced due to the negative effect of 
the growing conditions on both of its constituents. Cultivars differed significantly only 
in oil content. Halastra was the most productive site probably due to its higher soil 
fertility. Concluding, in fertile soils with adequate soil moisture and mild temperatures 
during the winter and spring, oilseed rape yields highly but in areas with a 
Mediterranean climate, the yield is risky. 
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Περίληψη 
Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού (Τ.Γ.Υ.) ιδρύθηκε µε σκοπό την επισήµανση, την 
έγκαιρη συλλογή, την αποτελεσµατική προστασία και διάσωση των φυτικών γενετικών 
πόρων και της γεωργικής ποικιλότητας της χώρας. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου «∆ηµιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού», του οποίου οι δράσεις 
ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2008, πραγµατοποιήθηκαν 35 εξερευνητικές 
αποστολές στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Από τις αποστολές αυτές 
συλλέχθηκαν συνολικά 6.300 δείγµατα φυτικού γενετικού υλικού, το µεγαλύτερο µέρος 
των οποίων αναπολλαπλασιάσθηκε, χαρακτηρίσθηκε, τεκµηριώθηκε σε βάση 
δεδοµένων και αποθηκεύθηκε στους ψυκτικούς θαλάµους της Τ.Γ.Υ. Οι εξερευνητικές 
αποστολές ήταν βραχυχρόνιες και κάλυπταν ευρείες γεωγραφικές ζώνες. Συνέβαλαν 
όµως σε µια γενική δειγµατοληψία της γενετικής ποικιλότητας της χώρας, σε µία γενική 
εκτίµηση του βαθµού της γενετικής διάβρωσης και στην επισήµανση των περιοχών µε 
σηµαντικό γενετικό πλούτο ειδών για Επί Τόπου (In Situ) διατήρηση, δηλαδή στο 
φυσικό τους περιβάλλον για τα αυτοφυή είδη ή για διατήρηση Στον Αγρό (On Farm) 
για τις απειλούµενες παραδοσιακές ποικιλίες.  
 
Εισαγωγή 
Η Ελλάδα είναι πιθανόν η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά στους 
φυτικούς γενετικούς πόρους. Οι εξερευνητικές αποστολές της Τράπεζας Γενετικού 
Υλικού (Τ.Γ.Υ.) έχουν ως κύριο στόχο τη συλλογή, τη διάσωση και τη διατήρηση προς 
όφελος των επόµενων γενεών, των εθνικών φυτικών γενετικών πόρων, που απειλούνται 
από γενετική διάβρωση ή εξαφάνιση. Η συλλογή εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών 
των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών αλλά και των άγριων αυτοφυών συγγενικών µε τα 
καλλιεργούµενα είδη, αποτελεί πολύτιµο γενετικό απόθεµα για τη γενετική βελτίωση 
των καλλιεργειών και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι εξερευνητικές 
αποστολές γίνονται για την επισήµανση και έγκαιρη συλλογή γενετικού υλικού, για την 
καταγραφή της γεωργικής βιοποικιλότητας, την ασφαλή διατήρηση και προστασία του 
φυτικού γενετικού υλικού στο φυσικό του περιβάλλον (Επί Τόπου ‘In Situ’ για τα 
αυτοφυή είδη και στον Αγρό ‘On Farm’ για τα καλλιεργούµενα είδη) και εκτός του 
φυσικού του περιβάλλοντος (Εκτός Τόπου ‘Ex Situ’ στα ψυγεία της Τ.Γ.Υ. ή σε φυτείες 
υπαίθρου για αγενώς πολλαπλασιαζόµενα είδη), καθώς και για την εκτίµηση του 
βαθµού γενετικής διάβρωσης των φυτογενετικών πόρων της χώρας. 
Οι κύριες δράσεις της Τ.Γ.Υ. δεν περιορίζονται στην υλοποίηση εξερευνητικών 
αποστολών και στη συλλογή σε εθνικό επίπεδο των φυτικών γενετικών πόρων. 
Επεκτείνονται στον αναπολλαπλασιασµό του γενετικού υλικού, στην περιγραφή ή 
χαρακτηρισµό και αξιολόγησή του για σηµαντικά αγρονοµικά και ποιοτικά 
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χαρακτηριστικά, στην τεκµηρίωση µε την καταχώρηση και επεξεργασία των σχετικών 
πληροφοριών σε βάση δεδοµένων και επίσης σε εθνικές και διεθνείς ανταλλαγές 
γενετικού υλικού και πληροφοριών µε αρµόδιους οργανισµούς. Έτσι επιτυγχάνεται η 
διατήρηση και η προστασία του γενετικού υλικού που συλλέχθηκε και επιπλέον η 
χρήση του στη βελτίωση και η περαιτέρω αξιοποίησή του. 
 
Υλικά και Mέθοδοι 
Η στρατηγική δειγµατοληψίας καθορίζεται κάθε φορά από τις ακριβείς οδηγίες της 
Τ.Γ.Υ. και το αντικείµενο της εξερευνητικής αποστολής (Guarino, 1995). 
Προτεραιότητα δίνεται κυρίως σε καλλιέργειες σηµαντικές για τη διατροφή και για τη 
γενετική βελτίωση, σε καλλιέργειες που υπέστησαν σε µεγάλο βαθµό γενετική 
διάβρωση και έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα.  
Πριν την έναρξη κάθε εξερευνητικής αποστολής γινόταν η προεργασία γραφείου (desk 
survey), η οποία περιλάµβανε την επιλογή της περιοχής εξερεύνησης, την προετοιµασία 
απαραίτητων υλικών για τη συλλογή των δειγµάτων και την καταγραφή των 
πληροφοριών, την επιλογή εξερευνητικής οµάδας, την επικοινωνία µε τοπικούς 
παράγοντες και την επιλογή κατάλληλου δροµολογίου εξερεύνησης και άριστου χρόνου 
εκτέλεσης. Παράλληλα γινόταν οικογεωγραφική µελέτη (ecogeographic survey) της 
περιοχής (Maxted and Guarino, 1997) και βιβλιογραφική διερεύνηση της βοτανικής και 
γενετικής σύστασης του είδους, του εύρους της γενετικής ποικιλότητας που υπάρχει 
στη χώρα και διεθνώς και της γεωγραφικής κατανοµής των καλλιεργούµενων ειδών και 
των συγγενών ή προγονικών άγριων ειδών στην υπό µελέτη περιοχή (Hawkes, 1980). 
Οι εξερευνητικές αποστολές που έγιναν ήταν βραχυχρόνιες και κάλυπταν ευρείες 
γεωγραφικές ζώνες. Οι οµάδες, που έπαιρναν µέρος στις αποστολές αυτές, 
αποτελούνταν συνήθως από τρία έµπειρα µέλη. Κύριο αντικείµενο της εργασίας τους 
ήταν η λεπτοµερής διερεύνηση της περιοχής, η συλλογή δειγµάτων γενετικού υλικού 
από τον αγρό ή από φυσικές φυτοκοινωνίες µε τυχαία δειγµατοληψία, η λήψη 
φωτογραφιών, η δειγµατοληψία εδάφους, η λήψη φυτικών δειγµάτων για φυτολόγιο, 
καθώς και η συµπλήρωση του ειδικού εντύπου συλλογής του IPGRI. Στο έντυπο αυτό 
καταχωρούνταν τα στοιχεία της βοτανικής ταξινόµησης του είδους, της τοποθεσίας 
συλλογής και των συντεταγµένων που καταγράφονταν µε τη βοήθεια γεωγραφικού 
συστήµατος συντεταγµένων (GPS), του µεγέθους του δείγµατος, του ανάγλυφου της 
περιοχής, της συνοδεύουσας βλάστησης κ.ά.. Το µέγεθος της δειγµατοληπτικής 
επιφάνειας εξαρτάται από την παραλλακτικότητα που παρατηρείται στον πληθυσµό και 
από το µέγεθος της αποικίας (Hawkes, 1980). Ειδικότερα, το µέγεθος του δείγµατος και 
ο αριθµός των δειγµάτων εξαρτάται και από το αναπαραγωγικό σύστηµα του φυτού. 
Στα αυτογονιµοποιούµενα είδη, τα οποία παρουσιάζουν µεγαλύτερη γενετική 
οµοιοµορφία σε µία τοποθεσία και σηµαντικές διαφορές µεταξύ τοποθεσιών, το 
µέγεθος των δειγµάτων ήταν µικρότερο (περίπου 3.000 σπόροι ανά πληθυσµό), ενώ στα 
σταυρογονιµοποιούµενα είδη, που παρουσιάζουν µεγάλη γενετική παραλλακτικότητα 
σε µία τοποθεσία, είναι µεγαλύτερο (περίπου 12.000 σπόροι ανά πληθυσµό). Στην 
πράξη όµως, σπανίως οι πληθυσµοί είναι τόσο µεγάλοι, ώστε να τηρούνται αυτοί οι 
κανόνες. Ο βασικός στόχος της συλλογής φυτογενετικών πόρων είναι να δεσµευτεί το 
µέγιστο ποσό της ωφέλιµης γενετικής ποικιλότητας συλλέγοντας το µικρότερο δυνατό 
αριθµό δειγµάτων (Marshall and Brown, 1975). 
Οι τεχνικές συλλογής και ο εξοπλισµός εξαρτώνται από το υλικό που συλλέγεται. 
Γενικά, η συλλογή γινόταν από κάθε περιοχή που παρουσίαζε οικογεωγραφική 
διαφοροποίηση ή αλλαγή της αυτοφυούς βλάστησης και των γεωργικών ειδών 
(πρακτικός κανόνας ήταν όταν το υψόµετρο µεταβαλλόταν κατά 200 m ή ανά 
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αποστάσεις 5.000 m ή όταν άλλαζαν οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες και η βλάστηση). 
Όταν στόχος της συλλογής ήταν τα καλλιεργούµενα είδη, η συλλογή γινόταν είτε από 
λαχανόκηπους και αγρούς είτε από χώρους προσωρινής διατήρησης των φυτών. Όταν 
στόχος της συλλογής ήταν αυτοφυείς πληθυσµοί από άγρια είδη, η συλλογή γινόταν 
από περιοχές µε διαταραγµένη φυσική βλάστηση, γιατί τα είδη αυτά είναι ζιζανιόµορφα 
(weedy) και δηµιουργούν αποικίες, οι οποίες καταλαµβάνουν τον κενό χώρο γύρω από 
τις καλλιέργειες. Για τη συλλογή κλωνικού υλικού αµπέλου, γινόταν επιπλέον µία 
πρώτη διερευνητική αποστολή επισήµανσης του γενετικού υλικού, στη συνέχεια 
προετοιµαζόταν οι νέες φυτείες για να εγκατασταθεί το πολλαπλασιαστικό υλικό και 
τέλος γινόταν αποστολές λήψης εµβολίων για κλώνους ή µοσχευµάτων για αυτόρριζες 
φυτείες. Για τα αρωµατικά-φαρµακευτικά και καλλωπιστικά φυτά, λόγω της µη 
ταυτόχρονης σποροποίησης µε τα είδη προτεραιότητας, συνήθως γινόταν συλλογή 
εκριζωµένων φυταρίων, µεταφορά τους σε γλαστρίδια και µεταφύτευση σε φυτείες 
υπαίθρου. 
Οι περισσότερες εξερευνητικές αποστολές ήταν συλλογές διάσωσης. Τα µειονεκτήµατα 
των συλλογών αυτών ήταν η ύπαρξη συνήθως χρονικών και οικονοµικών περιορισµών 
(ολιγοήµερες εξερευνητικές αποστολές) και η συλλογή µικρής ποσότητας δείγµατος. 
Συνεπώς, τα γενετικά υλικά, που συλλέχθηκαν από αυτές τις αποστολές, έπρεπε να 
αναπολλαπλασιασθούν, ώστε να παραχθεί επαρκής ποσότητα σπόρου για τη βασική και 
την ενεργό συλλογή. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Η Τ.Γ.Υ., από την ίδρυσή της έως σήµερα, οργάνωσε και υλοποίησε σηµαντικό αριθµό 
εξερευνητικών αποστολών συλλογής και διάσωσης φυτικού γενετικού υλικού (rescue 
expeditions) σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα, παραδοσιακών ποικιλιών των 
καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και των άγριων αυτοφυών συγγενικών ειδών τους. 
Από το 1981 µέχρι και το 2003, είχαν ήδη συλλεχθεί 8.500 δείγµατα, από τα οποία 
3.516 ήταν καλλιεργούµενα, 4.950 άγρια συγγενή µε τα καλλιεργούµενα και περίπου 
50 αρωµατικά. Στη συνέχεια η Τ.Γ.Υ. εντάχθηκε στο ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006, Μέτρο 6.3 
της ∆ράσης Β΄. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του υποέργου «Συλλογή, ∆ιάσωση, 
∆ιατήρηση και Προστασία Γενετικού Υλικού», του έργου «∆ηµιουργία Τράπεζας 
Γενετικού Υλικού», του οποίου οι δράσεις ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2008, 
πραγµατοποιήθηκαν 35 εξερευνητικές αποστολές σε ολόκληρο σχεδόν τον ελλαδικό 
χώρο (Εικόνα 1). Από αυτές 31 ήταν συλλογές διάσωσης και 4 διερεύνησης περιοχών 
µε σηµαντικό γενετικό πλούτο ειδών για την Επί Τόπου (In Situ) διατήρηση. Τέτοιες 
ήταν η περιοχή της Μέστης του νοµού Έβρου, όπου επισηµάνθηκαν τα είδη Triticum 
monococcum subsp. boeoticum και Aegilops speltoides var. ligustica, του Ολύµπου, όπου 
επισηµάνθηκε το Beta nana και της Σαντορίνης, όπου επισηµάνθηκαν τα είδη Crocus 
cartwrightianus και Crocus laevigatus. Από τις συλλογές διάσωσης συλλέχθηκαν 
συνολικά περίπου 6.300 δείγµατα φυτικού γενετικού υλικού, 3.658 καλλιεργούµενα 
(Πίνακας 1.), 2.251 άγρια αυτοφυή είδη και 320 αρωµατικά-φαρµακευτικά φυτά. Το 
µεγαλύτερο µέρος αυτών, (5.231 δείγµατα) αναπολλαπλασιάσθηκαν, χαρακτηρίστηκαν 
µε τη βοήθεια ειδικών καταλόγων περιγραφής του IPGRI ως προς τα κυριότερα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά για όλα τα στάδια ανάπτυξης, καταχωρήθηκαν σε βάση 
δεδοµένων και διατηρήθηκαν µε ασφάλεια στους ψυκτικούς θαλάµους της Τ.Γ.Υ. ή σε 
φυτείες υπαίθρου. Επιπλέον σηµαντικός αριθµός δειγµάτων (καλαµποκιού, σιταριού 
κ.λπ.) αξιολογήθηκε ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα επισηµάνθηκαν 
16 διαφορετικές εγχώριες ποικιλίες αµπέλου και εµπλουτίστηκε µε αυτές η εκτός του 
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φυσικού περιβάλλοντος (Εκτός Τόπου ή Ex Situ) συλλογή αµπέλου, που διατηρείται 
στις εγκαταστάσεις της Τ.Γ.Υ. ως φυτεία υπαίθρου. 

 
Εικόνα 1. Νοµοί της Ελλάδας που εξερευνήθηκαν τα έτη 2004, 2006 και 2007 
 
Πίνακας 1. ∆είγµατα των κυριότερων καλλιεργούµενων ειδών της Τ.Γ.Υ., που 
συλλέχθηκαν το χρονικό διάστηµα 2004-2007 
Γένος Είδος ∆είγµατα    Γένος Είδος ∆είγµατα 

Abelmoschus esculentus 73    Hordeum vulgare 54 

Allium cepa 61    Lactuca sativa 102 

Anethum graveolens 46    Lagenaria siceraria 43 

Apium graveolens 53    Lycopersicon esculentum 337 

Avena sativa 39    Petroselinum crispum 70 

Beta vulgaris 47    Phaseolus vulgaris 514 

Brassica oleraceae 94    Secale  cereale 40 

Capsicum annuum 172    Solanum melongena 79 

Cicer arietinum 46    Spinacea oleraceae 37 

Citrulus lanatus 124    Triticum aestivum 71 

Cucumis melo 265    Vicia faba 96 

Cucumis sativus 109    Vigna unguiculata 108 

Cucurbita pepo 176    Zea mays 286 

 
Συνολικά, η Τ.Γ.Υ. συγκέντρωσε µε τις εξερευνητικές αποστολές και διατηρεί σήµερα 
Εκτός Τόπου (Ex Situ), πάνω από 14.000 δείγµατα εγχώριων ποικιλιών και άγριων 
συγγενικών µε τα καλλιεργούµενα είδη. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ποικιλιών 
διατηρείται µε µορφή σπόρων σε ψυκτικούς θαλάµους, ενώ υπάρχει µε τη µορφή 
κλωνικού υλικού και µία πλούσια συλλογή από 300 περίπου εγχώριες και ξενικές 
ποικιλίες αµπέλου ως φυτεία υπαίθρου. Παρόλο που οι εξερευνητικές αποστολές ήταν 
βραχυχρόνιες, κάλυπταν ευρείες γεωγραφικές ζώνες και είχαν ως αποτέλεσµα να 
συλλεχθεί µεγάλος αριθµός απειλούµενων ειδών, να αξιολογηθεί και να διατηρηθεί µε 
ασφάλεια. Η Τ.Γ.Υ. έκανε σηµαντική προσπάθεια να συγκεντρώσει και να διατηρήσει 
τον πολύτιµο γενετικό πλούτου της χώρας, ο οποίος είναι διαθέσιµος στα εθνικά και 
διεθνή ερευνητικά ιδρύµατα. Προσδοκάται να ακολουθήσουν και άλλες εξερευνητικές 
αποστολές, οι οποίες θα είναι πλέον περισσότερο εξειδικευµένες και θα κατευθύνονται 
σε επισηµασµένες περιοχές µε µεγάλο γενετικό πλούτο ή έντονη γενετική διάβρωση, 
καθώς και στις λίγες περιοχές που δεν εξερευνήθηκαν µέχρι σήµερα. 
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Summary 
The Greek Gene Bank (GGB) was established in 1981 with the primary goal of 
identifying, collecting and conserving Greece’s plant genetic resources and agricultural 
biodiversity. Since its founding, the GGB has organized and carried out a large number 
of collection expeditions all over Greece, in order to rescue as much as possible of the 
country’s threatened traditional varieties of cultivated plants and of crop wild relatives. 
In 2003, with an existing collection of 8.500 accessions, the GGB became involved in 
Measure 6.3/Action B, in the Framework of the Operational Program of Rural 
Development–Reconstruction of Countryside for the “Establishment of Greek Gene 
Bank”. During this project’s implementation (through its completion in October 2008), 
35 collection expeditions took place across Greece in which approximately 6.300 plant 
germplasm accessions were collected. Most of these accessions have been regenerated, 
characterized, registered in a database and stored in the GGB’s cold rooms. Although 
these expeditions were of short duration, in addition to covering large geographic areas, 
they contributed to creating an initial general sampling of the biodiversity of Greece, an 
overview of the current extent of genetic erosion and identification of areas with 
important genetic resources for In Situ or On Farm conservation. The collection teams 
usually consisted of three people. Their main goals were to search the area and collect 
genetic germplasm either from cultivated fields or from native plant communities, fill in 
the IPGRI collection forms, document the area and the expedition in photographs and 
take samples of soil for analyses, as well as samples of plants for herbarium 
preservation. Since 1981, the GGB has done an important effort to collect and conserve 
the genetic resources of Greece. Additional collection expeditions, more specialized and 
in regions not yet explored, are expected to take place in the following years. 
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Περίληψη 
Η ελληνική χλωρίδα είναι πλούσια σε άγρια λειµώνια είδη, τα οποία αποτελούν είδη 
µεγάλης οικολογικής και οικονοµικής σηµασίας, που προσαρµόζονται εύκολα σε 
διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες και απαντώνται σχεδόν σε όλες τις οικολογικές 
ζώνες της χώρας. Τα πιο σηµαντικά άγρια λειµώνια είδη ανήκουν στα αγρωστώδη 
(Gramineae), όπως είδη των γενών Aegilops, Haynaldiα, Festuca, Lolium κ.ά., και στα 
ψυχανθή (Fabaceae), όπως είδη των γενών Medicago, Trifolium, Vicia, Lathyrus κ.ά. 
Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα Γενετικού Υλικού (Τ.Γ.Υ.) κατά την διάρκεια των 
εξερευνητικών αποστολών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, που πραγµατοποιήθηκαν 
στο πλαίσιο του υποέργου «Συλλογή, ∆ιάσωση, ∆ιατήρηση και Προστασία Γενετικού 
Υλικού» του έργου «∆ηµιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού» του Μέτρου 6.3, ∆ράση 
Β΄ του ΕΠΑΑ-ΑΥ, έδωσε συγκεκριµένη έµφαση στα είδη αυτά. Κύριος στόχος ήταν η 
επισήµανση και η συλλογή, µε τυχαία δειγµατοληψία, δειγµάτων γενετικού υλικού από 
κάθε σηµείο που παρουσιάζει οικογεωγραφική διαφοροποίηση ή αλλαγή της 
αυτοφυούς βλάστησης. Μεγάλος αριθµός συλλεχθέντων λειµώνιων ειδών 
αναπαράχθηκε στις εγκαταστάσεις της Τ.Γ.Υ., αναγνωρίστηκε και περιγράφηκε ως 
προς τα κυριότερα µορφολογικά χαρακτηριστικά. Επίσης, όλα τα στοιχεία συλλογής, 
ενδιαιτηµάτων, συντεταγµένων και περιοχών εµφάνισης, έχουν καταχωρηθεί σε βάση 
δεδοµένων. Η υπάρχουσα συλλογή των άγριων λειµώνιων ειδών της Τ.Γ.Υ. αποτελεί 
ένα µικρό δείγµα της διαθέσιµης ποικιλότητας. Προσδοκάται να ακολουθήσουν 
στοχευµένες εξερευνητικές αποστολές συλλογής των ειδών αυτών, οι οποίες θα 
εµπλουτίσουν την ήδη υπάρχουσα συλλογή, ώστε να διασφαλιστεί η µέγιστη δυνητική 
χρήση του τόσο πολύτιµου αυτού γενετικού υλικού.  
 
Εισαγωγή 
Τα άγρια λειµώνια είδη αποτελούν µια µεγάλη δεξαµενή γενετικού υλικού, που µπορεί 
να συνεισφέρει στην επιλογή ειδών και στη δηµιουργία ποικιλιών κατάλληλων για 
καλλιέργεια µε στόχο την παραγωγή χορτοδοτικής µάζας υψηλής διατροφικής αξίας. 
Επίσης, τα είδη αυτά χρησιµοποιούνται για βελτίωση υποβαθµισµένων λειµώνων για 
απευθείας βόσκηση από τα ζώα. Η οικολογική αξία των λειµώνιων ειδών οφείλεται 
κυρίως στην ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης της δοµής και γονιµότητας του 
εδάφους, στη διατήρηση και προστασία του εδαφικού νερού από απορροή και στη 
δηµιουργία νέας παραλλακτικότητας, ωφέλιµης για τη βελτίωση των καλλιεργούµενων 
ειδών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. Η οικονοµική τους αξία έγκειται στο ότι 
αποτελούν φυτά µε υψηλή θρεπτική και διατροφική αξία, τόσο για τον άνθρωπο όσο 
και για τα ζώα, η οποία οφείλεται κυρίως στη σχετικά µεγάλη περιεκτικότητα τους σε  
πρωτεΐνες, ανόργανα στοιχεία και βιταµίνες. 
 
 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 351 

 

 
Υλικά και Μέθοδοι 
Κατά τη διάρκεια των εξερευνητικών αποστολών επισηµάνθηκαν και συλλέχθηκαν, µε 
τυχαία δειγµατοληψία, δείγµατα φυτικού γενετικού υλικού. Η συλλογή 
πραγµατοποιήθηκε από κάθε σηµείο που παρουσίαζε οικογεωγραφική διαφοροποίηση 
ή αλλαγή της αυτοφυούς βλάστησης. Πρακτικός κανόνας είναι η συλλογή δειγµάτων 
όταν το υψόµετρο µεταβάλλεται κατά 200 m ή ανά αποστάσεις 5.000 m. Το µέγεθος 
της δειγµατοληπτικής επιφάνειας εξαρτάται από την παραλλακτικότητα που 
παρατηρείται στον πληθυσµό και από το µέγεθος της αποικίας (Hawkes J.G., 1980). 
Αντικειµενικός ωστόσο σκοπός είναι να δεσµευτεί το µέγιστο ποσό της ωφέλιµης 
γενετικής παραλλακτικότητας συλλέγοντας το µικρότερο δυνατό αριθµό δειγµάτων 
(Marshall and Brown, 1975). Οι συλλογές φυτικού γενετικού υλικού ξεκίνησαν το 2004 
και ολοκληρώθηκαν το 2007. Ο προγραµµατισµός των εξερευνητικών αποστολών έγινε 
µε βάση την εποχή ωρίµανσης του σπόρου, για κάθε είδος, σε συνδυασµό µε τις 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής συλλογής. Μεγάλος αριθµός συλλεχθέντων 
λειµώνιων ειδών αναπαράχθηκε στις εγκαταστάσεις της Τ.Γ.Υ. Για το επιτυχές 
φύτρωµα των σπόρων, κυρίως στα ψυχανθή είδη, εφαρµόστηκαν κατάλληλες τεχνικές, 
όπως µηχανική αποµάκρυνση του σκληρού και αδιαπέραστου περιβλήµατος του 
σπόρου και εαρινοποίηση (IBPGR, 1985 & Cocks, 1999). Η ανάπτυξη των 
σπορόφυτων έγινε σε θάλαµο ανάπτυξης και ακολούθησε µεταφύτευση σε γλάστρες 5 
lt σε µείγµα χώµατος ιλύς, φυτόχωµα σε αναλογία 2:1. Η αναγνώριση και περιγραφή ως 
προς τα κυριότερα µορφολογικά χαρακτηριστικά έγινε µε τη βοήθεια ειδικών 
καταλόγων περιγραφής του FAO/IPGRI καθώς και διάφορων κλείδων αναγνώρισης 
(Flora Europaea, The Genus Trifolium κ.ά.). Η λήψη των χαρακτηριστικών αφορούσαν 
όλα τα στάδια ανάπτυξης, από το στάδιο του σποροφύτου έως το στάδιο του ώριµου 
σπόρου. Για κάθε δείγµα που συλλέχθηκε συµπληρώθηκε το ειδικό έντυπο συλλογής 
(Collection form) που συντάχθηκε από το IPGRI/FAO. Όλα τα στοιχεία συλλογής 
(ενδιαιτήµατα, υψόµετρο, χαρακτηριστικά περιοχών εµφάνισης κ.ά.), χαρακτηρισµού 
και περιγραφής έχουν καταχωρηθεί σε βάση δεδοµένων (Microsoft Office Excel 2003). 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση  
Τριάντα ένα εξερευνητικές αποστολές διάσωσης πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος συνολικά,  οι οποίες κάλυψαν σχεδόν όλη την ηπειρωτική και 
νησιωτική Ελλάδα. 2251 άγρια αυτοφυή είδη συλλέχθηκαν συνολικά εκ των οποίων τα 
1350 αποτελούν δείγµατα άγριων λειµώνιων ειδών, 1086 ψυχανθή και 264 αγρωστώδη 
είδη. Τα είδη των αγρωστωδών ειδών που συλλέχθηκαν ανήκουν σε 9 γένη, ενώ των 
ψυχανθών ειδών σε 17 γένη (Πίνακες 1, 2).  
 
Πίνακας 1. Γένη αγρωστωδών ειδών που συλλέχθηκαν και διατηρούνται στην Τ. Γ. Υ.  
 ΑΓΡΩΣΤΩ∆Η 

Aegilops Hordeum Άλλα γένη 

Αe. caudata H. bulbosum Avena  

Αe. comosa H. murinum Briza 

Αe. genicullata H. spontaneum Dactylis 

Ae. lorentii  Haynaldia 

Ae. ovata  Triticum 

Ae. speltoides  Bromus 

Ae. triaristata  Agropyrum 

Ae. triuncialis   

Αe. umbellulata     
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Πίνακας 2. Γένη ψυχανθών ειδών που συλλέχθηκαν και διατηρούνται στην Τράπεζα 
Γενετικού Υλικού.  
ΨΥΧΑΝΘΗ 

Trifolium Medicago Άλλα γένη 

T. agrarium M. arborea Astragalus 

T. alexandrinum M. disciformis Biserrula 

T. angustifolium M. echinops Hedysarum 

T. arvense M. intertexta Hipocrepis 

T. bocconei M. lesinsii Hymenocarpos 

T. campestre M. littoralis Lathyrus 

T. cherleri M. lupulina Lotus 

T. clypeatum M. marina Lupinus 

T. dasyurum M. maxima Onobrychis 

T. fragiferum M. minima Ornithopus 

T. glomeratum M. murex Psoralea 

T. hirtum M. orbicularis Scorpiurus 

T. incarnatum M. polymorpha Securigera 

T. lappaceum M. rugosa Trigonella 

T. nigrescens M. sativa Vicia 

T. pallidum M. scutellata  

T. pratense M. truncatula  

T. purpureum M. turbinata  

T. repens   

T. resupinatum   

T. spumosum   

T. squamosum   

T. stellatum   

T. subterraneum   

T. sylvaticum   

T. tomentosum     

 
Η συλλογή των άγριων λειµώνιων ειδών της Τ.Γ.Υ. αποτελεί ένα µικρό δείγµα της 
διαθέσιµης ποικιλότητας. Η εκτός τόπου διατήρηση (ex situ) των άγριων λειµώνιων 
ειδών αποτελεί συµπληρωµατική µεθοδολογία διατήρησης των φυτογενετικών πόρων, 
καθώς για την επίτευξη µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής διατήρησης στα είδη αυτά 
είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν και επί τόπου δράσεις (in situ) προστασίας. Η ex situ 
διατήρηση παρέχει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης γενετικού υλικού για την ενίσχυση 
απειλούµενων φυσικών πληθυσµών in situ, ενώ ταυτόχρονα επιτελεί ρόλο εφεδρικής 
συλλογής ασφαλείας (safety duplication). Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα 
χρησιµοποίησης και αξιοποίησης των διατηρούµενων ειδών σε προγράµµατα γενετικής 
βελτίωσης, µελέτης και αξιοποίησης της γενετικής ποικιλότητας. Προσδοκάται να 
ακολουθήσουν στοχευµένες εξερευνητικές αποστολές συλλογής των ειδών αυτών, οι 
οποίες θα εµπλουτίσουν την ήδη υπάρχουσα συλλογή, ώστε να διασφαλιστεί η µέγιστη 
δυνητική χρήση του τόσο πολύτιµου αυτού γενετικού υλικού. 
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Summary 
Greek flora is abundant in forage species with high ecological and economical value. 
These species have very good adaptation in several environmental conditions and they 
are located in every ecological zone of the country. The most valuable wild forage 
species belong to grasses (Gramineae), such as species of genus Aegilops, Haynaldia, 
Festuca, Lolium and legumes (Fabaceae) that belong to genus Medicago, Trifolium, 
Vicia, Lathyrus. For these reasons Greek Gene Bank (G.G.B.) during the collecting 
expeditions in different areas of Greece that took place during the framework of the 
subproject “Collection, Rescue, Conservation and Protection of Genetic Resources” of 
the project “Establishment of Greek Gene Bank” focused on these species. Main target 
of the program was the identification and collection with random sampling methods of 
the genetic material, from every area that has ecogeographical alteration or different 
flora. A big number of collected forage species has been reproduced, identified and 
described at the most fundamental morphological characteristics, in the facilities of 
G.G.B. The data of collection, habitats, elevation and the areas of occurrence .have been 
recorded in a data base. This collection of wild forage species represents a small part of 
the available diversity. In the future it is expected to contact specific collecting 
expeditions for these species in order to enhance the initial collection and to maximize 
the utilisation of this valuable genetic material. 
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Περίληψη 
Η ύπαρξη ποικιλότητας αποτελεί το θεµέλιο λίθο εφαρµογής προγραµµάτων γενετικής 
βελτίωσης. Η εκτίµηση της φύσης και του µεγέθους της ποικιλότητας µεταξύ και εντός 
ειδών ενός γένους µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την εγκατάσταση πειραµάτων 
δοκιµής ειδών/προελεύσεων κοινού περιβάλλοντος, καθώς η εκτεταµένη γεωγραφική 
εξάπλωση ενός είδους αποτελεί αίτιο γενετικής διαφοροποίησης των πληθυσµών του, 
εξαιτίας της δράσης της φυσικής επιλογής στα επιµέρους περιβάλλοντα και της 
προσαρµογής των πληθυσµών σ’ αυτά. Η διαφοροποίηση ειδών και προελεύσεων 
ελάτης σε ηλικία 37 ετών, ως προς την αύξηση και την προσαρµογή, αξιολογήθηκε στο 
πείραµα δοκιµής ειδών/προελεύσεων Μερκάδος Φθιώτιδος.  Προέκυψε η ύπαρξη 
ευρείας ποικιλότητας τόσο µεταξύ όσο και εντός ειδών ελάτης. Οι διαφορές  µεταξύ 
των ειδών και προελεύσεων ελάτης ως προς τα αυξητικά γνωρίσµατα ήταν στατιστικώς 
σηµαντικές, ενώ διαφορές καταγράφηκαν ως προς την ικανότητα επιβίωσης που 
κυµάνθηκε για τα είδη/προελεύσεις από 100% έως 0%.  Η σύγκριση των 
αποτελεσµάτων µε προηγούµενες αξιολογήσεις έδειξε ότι είναι δυνατή η 
αποτελεσµατική εφαρµογή νεανικής επιλογής ως προς την αύξηση και την 
προσαρµογή, ενώ η προστασία των γενετικών πόρων της ελάτης κρίνεται ως στόχος 
άµεσης προτεραιότητας,  ιδιαίτερα για τη χώρα µας,  
 
Εισαγωγή 
Ο όρος προέλευση, προσδιορίζει µια συγκεκριµένη περιοχή της γεωγραφικής 
εξάπλωσης ενός είδους, ή τη γεωγραφική περιοχή από την οποία συλλέχθηκαν σπόροι ή 
άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό. Η γεωγραφική όµως διαφοροποίηση οδηγεί σε 
διαφοροποίηση ως προς τη γενετική συγκρότηση των πληθυσµών, εξαιτίας της δράσης 
της φυσικής επιλογής στα επιµέρους περιβάλλοντα και την προσαρµογής των 
πληθυσµών σ’ αυτά. Συνεπώς η δοκιµή προελεύσεων σε πειράµατα κοινού 
περιβάλλοντος παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για το είδος και το µέγεθος της 
γενετικής ποικιλότητας που υφίσταται τόσο µεταξύ όσο και εντός των πληθυσµών ενός 
δασικού είδους, καθώς επίσης και για την ικανότητα προσαρµογής ή όχι των 
πληθυσµών σε ποικιλία περιβαλλόντων. 
Το γένος Abies αποτελεί ένα σηµαντικό γένος κωνοφόρων, λόγω του πλήθους των 
ειδών και του µεγέθους της γεωγραφικής τους εξάπλωσης αφενός, αλλά και της 
σηµαντικής ποικιλότητας τόσο µεταξύ όσο και εντός των ειδών αφετέρου. Ιδιαίτερη 
όµως είναι και η σηµασία του γένους τόσο για την παραγωγή ξύλου, όσο και για τη 
χρήση της σε αναδασώσεις και φυτείες παραγωγής Χριστουγεννιάτικων δέντρων. Η 
εξάπλωση της ελάτης στην Ελλάδα είναι εκτεταµένη, καθώς εξαπλούται υπό µορφή 
νησίδων στη Βόρεια Ελλάδα και συνεχίζει εκτεταµένα στην κεντρική και νότια 
Ελλάδα, έως το νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου. Σύµφωνα όµως µε την ισχύουσα 
έως σήµερα κατάταξη, στον ελληνικό χώρο εµφανίζονται δύο είδη ελάτης (A. alba Mill.  
και Α. cephalonica Loud.) και το υβρίδιό τους (Α. x borissi regis) (Mattfeld 1930, Tutin 
κ.ά. 1964, Christensen 1986, 1999). Εν τούτοις, πολυάριθµες έρευνες που έχουν 
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δηµοσιευτεί µέχρι σήµερα αναφορικά την ταξινόµηση των πληθυσµών ελάτης που 
φύονται στον ελληνικό χώρο, ως αποτέλεσµα της µεγάλης ποικιλότητας για πλήθος 
µορφολογικών, ανατοµικών, βιοχηµικών και µοριακών γνωρισµάτων (Mπασιώτης 
1960, Panetsos 1975, Mitsopoulos and Panetsos 1987, Panetsos κ.ά. 1991, 1992, 
Σκαλτσογιάννης, 1996, Scaltsoyiannes κ.ά. 1997, 1999, ∆ρούζας 2000).  
Παράλληλα µε τις πρώτες έρευνες των µορφολογικών γνωρισµάτων Panetsos (1975), 
εγκαταστάθηκε το 1974, στη Μερκάδα Φθιώτιδας πείραµα δοκιµής ειδών και 
προελεύσεων ελάτης, που περιελάµβανε το σύνολο σχεδόν της εξάπλωσης της ελάτης 
στην Ελλάδα µε στόχο την εκτίµηση της φύσης και του µεγέθους της ποικιλότητας 
µεταξύ ειδών και προελεύσεων, καθώς επίσης και της  ικανότητας προσαρµογής στο 
συγκεκριµένο περιβάλλον.    
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης ειδών και 
προελεύσεων ελάτης που µετέχουν στην πειραµατική επιφάνεια δοκιµής 
ειδών/προελεύσεων ελάτης Μερκάδος Φθιώτιδας, ως προς την ικανότητα προσαρµογής 
και την αύξηση σε ύψος, στηθιαία διάµετρο και ξυλώδη όγκο, σε ηλικία των 37 ετών.   
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Πείραµα δοκιµής ειδών και προελεύσεων ελάτης εγκαταστάθηκε στην περιοχή 
Μερκάδος του Νοµού Φθιώτιδος το 1974, στο οποίο συµµετείχαν οι ελληνικές 
προελεύσεις: Αριδαίας, Αγίου ΄Ορους, Πιερίων Ορέων, Κόνιτσας, Ασπροποτάµου, 
Κεφαλληνίας, περιοχής Φουρνά Ευρυτανίας, Οίτης, Παναιτωλικού, Παρνασσού, 
Ελικώνα, Ευβοίας, Πάρνηθας, Βυτίνας, Ταυγέτου και Πάρνωνα (Εικ. 1), καθώς επίσης 
τέσσερις ιταλικές προελεύσεις Abies alba Mill. και ένας πληθυσµός των ειδών Abies 
equi-trojani, Abies bornmuelleriana και Abies concolor. Ο πειραµατικός σχεδιασµός 
ήταν αυτός των πλήρων τυχαιοποιηµένων οµάδων, µε τέσσερις επαναλήψεις και 
πειραµατικό τεµάχιο των 25 φυτών. Εφαρµόστηκε φυτευτικός σύνδεσµος 3Χ3 µ. και τα 
φυτάρια ήταν πενταετή. 

 
Εικόνα 1. Ελληνικές προελεύσεις ελάτης που συµµετείχαν στο πείραµα δοκιµής ειδών-
προελεύσεων Μερκάδος Φθιώτιδος.  
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Τα αυξητικά γνωρίσµατα του ύψους  και της στηθιαίας διαµέτρου κάθε ατοµικού φυτού  
µετρήθηκαν µε προσέγγιση εκατοστών, το έτος 2006.  O όγκος σε επίπεδο ατοµικού 
φυτού εκτιµήθηκε βάσει του τύπου V=πhd2/4. 
Για την ανάλυση παραλλακτικότητας εφαρµόστηκε το γραµµικό µοντέλο  
Υijk = µ+ Ri + Pj + RPij + eijk   όπου 
µ= ο γενικός µέσος όρος  
Ri= τυχαία επίδραση των επαναλήψεων, i=1,2…4  
Pj= τυχαία επίδραση των προελεύσεων, j=1,2,….21 
RPij= τυχαία αλληλεπίδραση επαναλήψεων και προελεύσεων  
eijk= πειραµατικό σφάλµα  (k= 1,2,……25) 
Η σύγκριση µέσων όρων των υπό µελέτη αυξητικών γνωρισµάτων πραγµατοποιήθηκε 
βάσει του κριτηρίου Duncan και για επίπεδο σηµαντικότητας Ρ=0,05. Για τις αναλύσεις 
παραλλακτικότητας, όσο και για τις συγκρίσεις µέσων όρων χρησιµοποιήθηκε το 
στατιστικό πρόγραµµα SPSS. 
            
Αποτελέσµατα και Συζήτηση  
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των αναλύσεων παραλλακτικότητας 
για τα γνωρίσµατα του ύψους, της στηθιαίας διαµέτρου και της εκτίµησης όγκου.  
 
Πίνακας 1. Αποτελέσµατα ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα αυξητικά γνωρίσµατα 
του ύψους, της στηθιαίας διαµέτρου και της εκτίµησης όγκου στην ηλικία των 37 ετών.  

Πηγή  
Παραλ/τας ΒΕ 

΄Υψος  
Μ.Τ.  

∆ιάµετρος  
Μ.Τ.  

Εκτίµηση όγκου  
Μ.Τ.  

Επαναλήψεις 3 96,791** 133,003** 10,27** 

Προελεύσεις 21 24,972** 84,177** 47,13** 

Επαν*Προελ. 42 10,151** 37,980** 17,64** 

Σφάλµα 1366 1,778 11,505           5,147 

Σύνολο 1433     

*Σηµαντικότητα για Ρ=0,01 
 
Σηµαντικές στατιστικώς διαφορές υφίστανται µεταξύ των ειδών / προελεύσεων ελάτης 
και ως προς τα τρία γνωρίσµατα. Σηµαντικές επίσης εµφανίζονται οι επιδράσεις των 
επαναλήψεων όπως και της αλληλεπίδρασης επαναλήψεων και προελεύσεων. 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η σύγκριση της µέσης απόδοσης των ειδών-προελεύσεων 
ελάτης ως προς το ύψος, τη στηθιαία διάµετρο και την εκτίµηση όγκου, καθώς επίσης 
και το ποσοστό επιβίωσης (%), σε ηλικία 37 ετών.  
Σαφής διαφοροποίηση υφίσταται των ειδών/προελεύσεων ως προς την ικανότητα 
επιβίωσης/προσαρµογής. Τα αποτελέσµατα βρίσκονται σε συµφωνία µε τα 
αποτελέσµατα που παρουσιάζονται από τον Πανέτσο (1990), καθώς  από τα ξενικά είδη 
υψηλότερη ικανότητα προσαρµογής στο συγκεκριµένο περιβάλλον παρουσιάζει ο 
πληθυσµός του είδους  A. equi – trojani (ποσοστό επιβίωσης 100%). Η επιβίωση των 
προελεύσεων του είδους Abies alba κυµάνθηκε από 68% έως 80%. Αντίθετα, για τον 
πληθυσµό του ξενικού είδους A. concolor καταγράφηκε µηδενική ικανότητα 
προσαρµογής στο συγκεκριµένο περιβάλλον (ποσοστό επιβίωσης 0%) στην ηλικία των 
37 ετών.  Το ποσοστό επιβίωσης των ελληνικών προελεύσεων ελάτης κυµάνθηκε από 
70,6% έως 100%. 
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Πίνακας 2. Ποσοστό επιβίωσης ειδών-προελεύσεων και σύγκριση της µέσης απόδοσής 
τους ως προς το µέσο ύψος (µ.), τη  µέση στηθιαία διάµετρο (εκ.), και την εκτίµηση 
µέσου όγκου (κ.µ.), 32 χρόνια µετά τη φύτευση στο πειραµατικό κέντρο Μερκάδος 
Φθιώτιδος.  
Προέλευση Eπιβ. ΄Υψ. Προέλευση ∆ιαµ. Προέλευση Όγκ.
A. equi-trojani 96% 8,95 A. equi-trojani 16,5 A. equi-trojani 0,213
Κεφαλλονιά 94% 8,51 Οίτη 16,0 Οίτη 0,155
Οίτη 100% 7,31 Κεφαλλονιά 15,6 Κεφαλλονιά 0,151
Φουρνά 71/% 7,23 A. bornmuelleriana 14,9 Βυτίνα 0,113
Αριδαία 78% 7,00 Εύβοια 14,6 Ταϋγετος 0,112
Ασπροπόταµος 92% 6,99 A. alba (Pr. No 39) 14,5 Φουρνά 0,108
A. alba (Pr. No 39) 63% 6,88 Βυτίνα 14,3 Παρνασσός 0,107
Πάρνων 86% 6,82 Παρνασσός 14,2 Εύβοια 0,106
Βυτίνα 84% 6,78 Άγιον  Όρος 14,1 Παναιτολικό 0,103
Παναιτολικό 95% 6,77 Ταϋγετος 14,0 Άγιον  Όρος 0,096
Ταϋγετος 76% 6,76 Αριδαία 13,8 Ασπροπόταµος 0,092
Παρνασσός 95% 6,38 Πάρνηθα 13,7 Πιέρια 0,092
Άγιον  Όρος 81% 6,35 Παναιτολικό 13,5 A. bornmuelleriana 0,088
Πιέρια 82% 6,31 Φουρνά 13,4 A. alba (Pr. No 39) 0,087
Κόνιτσα 97% 6,29 Πιέρια 13,3 Πάρνων 0,086
A. bornmuelleriana 71% 6,11 Πάρνων 13,1 Πάρνηθα 0,083

Εύβοια 100% 6,06 Ασπροπόταµος 13,0 Αριδαία 0,081

Πάρνηθα 94% 6,01 Ελικών 12,8 Ελικών 0,068

A. alba (Pr. No 65) 68% 5,61 A. alba (Pr. No 12) 11,5 Κόνιτσα 0,062

A. alba (Pr. No  9 ) 68% 5,53 Κόνιτσα 11,3 A. alba (Pr. No  9 ) 0,043

A. alba (Pr. No 12) 80% 5,37 A. alba (Pr. No  9 ) 10,6 A. alba (Pr. No 12) 0,041

Ελικών 92% 5,22 A. alba (Pr. No 65) 10,0 A. alba (Pr. No 65) 0,033
A. concolor 0%

  
Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ 
ειδών και προελεύσεων ελάτης ως προς τα αυξητικά γνωρίσµατα που µελετήθηκαν στο 
πείραµα Μερκάδος Φθιώτιδας. Πλέον αποδοτικό αποδείχθηκε το ξενικό είδους A. equi-
trojani και ως προς τα τρία αυξητικά γνωρίσµατα, µε στατιστικώς όµως σηµαντική 
διαφορά, ως προς τα υπόλοιπα είδη/προελεύσεις, µόνο για την εκτίµηση όγκου. Οι 
ελληνικοί πληθυσµοί ελάτης από την Οίτη και την Κεφαλλονία είναι οι αµέσως 
καλύτεροι σε απόδοση και ως προς τα τρία γνωρίσµατα, ενώ ως προς την εκτίµηση 
όγκου διαφοροποιούνται στατιστικώς σηµαντικά από τα υπόλοιπα είδη/προελεύσεις. Οι 
τρείς προελεύσεις  της Abies alba (Νο 9,12 και 65), υστερούν σε απόδοση και ως προς 
τα τρία γνωρίσµατα και συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των βραδυαυξέστερων, σε 
αντίθεση µε την νότια προέλευση (Νο 39 – Sierra San Bruno), που αποδεικνύεται 
σαφώς αποδοτικότερη των υπολοίπων του είδους.  
Τα παραπάνω αποτελέσµατα βρίσκονται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάζονται από τον Πανέτσο (1990), καθώς διαπιστώνεται ότι η Abies equi-
trojani, όπως και οι ελληνικές προελεύσεις Οίτης και Κεφαλληνίας ήταν οι πλέον 
αποδοτικές ως προς το ύψος από την ηλικία των 14 ετών και διατηρούν την υπεροχή 
τους, όχι µόνο ως προς το ύψος αλλά και ως προς τη στηθιαία διάµετρο και την 
εκτίµηση όγκου, και την ικανότητα επιβίωσης, ακόµη και µέχρι την ηλικία των 37 
ετών. Το ίδιο παρατηρείται και για τις πλέον βραδυαυξείς προελεύσεις, καθώς τρεις 
προελεύσεις (Νο 9,12,65) A. alba, όπως και οι ελληνικές προελεύσεις Ελικώνα, 
Πάρνηθας, Εύβοιας και Κόνιτσας συνεχίζουν να καταλαµβάνουν τις τελευταίες θέσεις 
κατάταξης στην ηλικία των 37 ετών. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι είναι δυνατή η 
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εφαρµογή αποτελεσµατικής νεανικής επιλογής ειδών/προελεύσεων ελάτης για 
προσαρµογή και απόδοση από την ηλικία των 14 ετών.  
Συµπερασµατικά από την παρούσα εργασία προκύπτει η ύπαρξη ευρείας ποικιλότητας 
τόσο µεταξύ όσο και εντός των ειδών ελάτης που δοκιµάστηκαν στο συγκριτικό 
πείραµα Μερκάδος Φθιώτιδος, και εποµένως η δυνατότητα εφαρµογής εκτεταµένων 
και επιτυχών προγραµµάτων γενετικής βελτίωσης του είδους, η δυνατότητα εφαρµογής 
νεανικής επιλογής ως προς την αύξηση και την προσαρµογή, ενώ η προστασία των 
γενετικών πόρων της ελάτης κρίνεται ως στόχος άµεσης προτεραιότητας,  ιδιαίτερα για 
τη χώρα µας. 
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Summary 
The existence of genetic variation is of fundamental importance for the successful 
application of forest tree breeding programs. The extended distribution of forest tree 
species can result to the genetic differentiation of populations that grow in different 
environments, due to the force of natural selection. The nature and magnitude of the 
existing genetic variation among and within the species of a genus can be evaluated in 
common garden experiments, where the species or provenances within each species are 
tested.  The performance and adaptation of Abies species and provenances was 
evaluated in the Merkada-Fthiotida species/provenance trial, at the 37 years of age. 
Extended variation was recorded among and within the Abies species tested regarding 
the growth traits of height, diameter at breast height and volume estimation. Species and 
provenances within species differed significantly regarding the three growth traits 
studied.  Survival of species/provenances ranged from 100% to 0%. The results of the 
present study in conjunction with those of previous evaluations showed that the 
application of juvenile selection for growth and adaptation can be effective, while the 
conservation of Abies genetic resources is considered as an urgent need especially for 
our country.  
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Περίληψη 
Η συστηµατική καλλιέργεια του βασιλικού, ενός αρωµατικού φυτού πολύ 
διαδεδοµένου στην Ελλάδα  και  στις Μεσογειακές χώρες, θα µπορούσε να αποτελέσει 
µία καλή εναλλακτική καλλιέργεια µε υψηλή πρόσοδο για τον παραγωγό. Για την 
εξάπλωση της καλλιέργειας είναι απαραίτητη η µελέτη της απόδοσης σε αιθέριο έλαιο 
και δρόγη και η συσχέτιση τους µε οικονοµοτεχνικές παραµέτρους, ώστε η καλλιέργεια 
να είναι όσο το δυνατόν πιο προσοδοφόρα. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η 
µελέτη της καλλιέργειας δύο διαφορετικών ειδών βασιλικού, του στενόφυλλου και του 
πλατύφυλλου, τόσο ως προς τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά όσο και ως προς την 
απόδοση  σε αιθέρια έλαια. Ένα µέτρο του πλούτου βλάστησης των φυτών του 
βασιλικού σε πλήρη ανάπτυξη είναι οι διαστάσεις που έχουν τα φυτά τα οποία 
παρουσίαζαν κυλινδρικό σχήµα. Το πειραµατικό σχέδιο ήταν πλήρες τυχαιοποιηµένο 
σχέδιο µε τέσσερις (4) επαναλήψεις, ενώ  τα φυτά  σπάρθηκαν σε συνθήκες έλλειψης 
ανταγωνισµού (απόσταση µεταξύ των φυτών πάνω από 1,5m). Οι µετρήσεις έγιναν 
όταν τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο της σποροποίησης και αφορούσαν: α) τις µέσες 
διαστάσεις του φυτού, β) το µέσο ξηρό βάρος του φυτού, γ) την περιεκτικότητα σε 
αιθέριο έλαιο για κάθε διαφορετικό φυτικό όργανο και δ) το ποσοστό συµµετοχής στο 
συνολικό βάρος των φυτικών οργάνων. Από τα αποτελέσµατα για τον πλατύφυλλο 
βασιλικό βρέθηκε ότι οι κατάλληλες αποστάσεις καλλιέργειας θα µπορούσαν να είναι 
60 cm επί της γραµµής και 1 m µεταξύ των γραµµών, µε αριθµό φυτών ανά στρέµµα 
1670 και µέση απόδοση σε αιθέριο έλαιο 1,8lt ανά στρέµµα. Για τον στενόφυλλο 
βασιλικό ως κατάλληλες αποστάσεις καλλιέργειας βρέθηκαν να είναι 50 cm επί της 
γραµµής και 1m  µεταξύ των γραµµών, µε αριθµό φυτών ανά στρέµµα 2000 και µέση 
απόδοση σε αιθέριο έλαιο 1,8lt ανά στρέµµα. Συµπερασµατικά από τα αποτελέσµατα 
της παρούσας µελέτης προκύπτει ότι η συστηµατική καλλιέργεια του βασιλικού µπορεί 
να αποτελέσει µία εναλλακτική και προσοδοφόρα καλλιέργεια στον ελληνικό χώρο.  
 
Εισαγωγή 
Ο βασιλικός είναι γνωστό καλλωπιστικό φυτό στην Ελλάδα  που έχει, εκτός από το 
χαρακτηριστικό του άρωµα, και εντοµοαπωθητική δράση. Για τον λόγο αυτό ο 
βασιλικός χρησιµοποιείται ευρέως ως φαρµακευτικό φυτό. Η δρόγη του βασιλικού 
τυποποιείται  στην Φαρµακοποιία σε συσκευασίες που αναγράφουν «φύλλα ξερά 
περιέχοντα το λιγότερο 0,25% αιθέριο έλαιο». Ανάλογα µε τον χηµειότυπο του φυτού 
(λιναλοόλης, µεθυλικής σιαβικόλης, ευγενόλης) χρησιµοποιείται σαν τονωτικό, 
χωνευτικό, αντισηπτικό, αντισπασµολυτικό (Σουλελές 1988). Η συστηµατική 
καλλιέργεια του βασιλικού, θα µπορούσε να αποτελέσει µία καλή εναλλακτική 
καλλιέργεια µε υψηλή πρόσοδο για τον παραγωγό. Για την εξάπλωση της καλλιέργειας 
είναι απαραίτητη η µελέτη της απόδοσης σε αιθέριο έλαιο και δρόγη και η συσχέτιση 
τους µε οικονοµοτεχνικές παραµέτρους, ώστε η καλλιέργεια να είναι όσο το δυνατόν 
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πιο προσοδοφόρα.   Σκοπό της εργασίας αυτής αποτέλεσε η µελέτη της καλλιέργειας 
δύο διαφορετικών ειδών βασιλικού, του στενόφυλλου και του πλατύφυλλου, τόσο ως 
προς τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά όσο και ως προς την απόδοση  σε αιθέρια 
έλαια. 
 
Υλικά και  Μέθοδοι 
∆υο πληθυσµοί βασιλικού µελετήθηκαν (στενόφυλλου και πλατύφυλλου) ως προς τα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά και τα αιθέρια έλαια. Το πειραµατικό µέρος της εργασίας 
διεξήχθη στο Αγρόκτηµα του Τ.Ε.Ι. το καλοκαίρι µου 2005 και οι µετασυλλεκτικές 
διεργασίες πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Αρωµατικών Φυτών. Το πειραµατικό 
σχέδιο ήταν πλήρες τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε τέσσερες (4) επαναλήψεις. Η εκτίµηση 
του πλούτου βλάστησης έγινε µε καταγραφή των διαστάσεων του φυτού (ύψος, 
διάµετρος), του βάρους του υπέργειου µέρους. Η ξήρανση της δρόγης έγινε στη σκιά. 
Τα αιθέρια έλαια παραλήφθηκαν µε υδροαπόσταξη σε συσκευή τύπου Clevenger 
(Bruneton 1993). Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων έγινε µε 
τη χρήση του στατιστικού πακέτου (Steel and Torrie 1960).  
 
Αποτελέσµατα και  Συζήτηση 
Βασιλικός πλατύφυλλος 
Από τις µετρήσεις των µορφοµετρικών παραµέτρων προέκυψε ότι ο µέσος όρος του 
ύψους των φυτών του ήταν 44,84±3,56 cm, το µέγιστο ύψος 55 cm  και το ελάχιστο 37 
cm. Όσον αφορά την διάµετρο των φυτών (δεδοµένου ότι αναπτύσονται σε σφαιρική 
µορφή) ο µέσος όρος ήταν 57,70±9,10 cm, η µέγιστη διάµετρος 76 cm  και η ελάχιστη 
40 cm. Επίσης, λήφθηκαν µετρήσεις του ξηρού βάρους των επί µέρους τµηµάτων του 
υπέργειου µέρους των φυτών και υπολογίσθηκε το ποσοστό % συµµετοχής των 
βλαστικών µερών στο σύνολο της δρόγης (Πιν. 1). 
 
Πίνακας 1. Το ξηρό βάρος των επί µέρους τµηµάτων του υπέργειου µέρους των φυτών 
και το ποσοστό % συµµετοχής των βλαστικών µερών στο σύνολο της δρόγης.   
 

 φύλλα ταξιανθία βλαστός σπόρος βράκτια 
 Ξηρό βάρος (g) 
Μ.Ο.  13,63 43,21 11,90 11,55 18,82 
Τυπική απόκλιση 4,67 19,03 4,95 5,04 8,65 
Μax 29,98 96,64 28,29 23,85 36,95 
Min 4,33 14,72 0,44 4,14 3,30 
 % ποσοστό  στο σύνολο της δρόγης 
 13,68 43,44 11,93 11,65 19,30 

 
Από τις αποστάξεις του αιθέριου ελαίου από τα φύλλα και από τα βράκτια προέκυψαν 
τα εξής: ο µέσος όρος του αιθέριου ελαίου των φύλλων ήταν 1,29±0,30 ml.100g-1 ξ.β. 
(ή 1,29%) και των βράκτιων ήταν 1,12±0,42  ml.100g-1 ξ.β. (ή 1,12%). Η µέγιστη τιµή 
του αιθέριου ελαίου των φύλλων ήταν 2,08 ml ml.100g-1 ξ.β. (ή 2,08%) και των 
βράκτιων ήταν 2,09 ml ml.100g-1 ξ.β. (ή 2,09%). Η ελάχιστη τιµή ήταν 0.2 ml ml.100g-
1 ξ.β. (ή 0,2%) για τα φύλλα και για τα βράκτια ήταν 0,27 ml ml.100g-1 ξ.β. (ή 0.27%). 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για να γίνει διαλογή των βράκτειων φύλλων το υλικό 
υφίσταται έντονη επεξεργασία µε αποτέλεσµα να χάνεται σηµαντική ποσότητα 
αιθέραιου ελαίου.Από τα αποτελέσµατα υπολογίσθηκε η συσχέτιση µεταξύ 
µορφοµετρικών παραµέτρων και η ποσότητα σε αιθέρια έλαια των φύλλων και των 
βράκτιων φύλλων της ταξιανθίας (Πιν. 2).  
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Πίνακας 2. Συσχέτιση µεταξύ µορφοµετρικών παραµέτρων και της περιεκτικότητας σε 
αιθέρια έλαια των φύλλων και των βράκτιων.   

 Φύλλα Βράκτια 
ταξιανθίας 

Ύψος  φυτού -0,15 0,32 
∆ιάµετρος φυτού -0,01 0,12 
Βάρος βλαστού 0,07 0,33 
Ύψος βλαστού 0,05 0,43 
Βάρος φύλλων -0,03 0,45 
Βάρος ταξιανθίας -0,39 0,43 
Βάρος βράκτιων -0,06 0,51 
Βάρος σπόρων -0,39 -0,02 

 
Παρατηρείται ότι όσον αφορά την περιεκτικότητα του αιθέριου ελαίου στα φύλλα 
υπάρχει αρνητική έως πολύ µικρή συσχέτηση µε τις παραµέτρους του υπέργειου µέρους 
του φυτού ενώ µε την περιεκτικότητα του αιθέριου ελαίου στα βράκτεια φύλλα της 
ταξιανθίας διαπιστώνεται υψηλή θετική συσχέτιση µε το βάρος βράκτειων, το βάρος 
φύλλων, το βάρος ταξιανθίας, το ύψος βλαστού και το βάρος βλαστού.  
Συµπερασµατικά, για τον πλατύφυλλο βασιλικό οι αποστάσεις καλλιέργειας θα 
µπορούσαν να είναι 60 cm επί της γραµµής και 1 m µεταξύ των γραµµών µε αριθµό 
φυτών ανά στρέµµα 1670. Η απόδοση σε δρόγη είναι 153 kg εκ των οποίων 32 kg 
φύλλα και βράκτια φύλλα που περιέχουν αιθέριο έλαιο και άρα µέση απόδοση σε 
αιθέριο έλαιο 1,8 lt στο στρέµµα. Όσον αφορά την σποροπαραγωγή του φυτού, η µέση 
στρεµµατική παραγωγή σπόρου από 11,55±5,04g αρχικού σπόρου θα µπορούσε να 
ανέρθει στα 192,88 kg σπόρου.  
 
Βασιλικός στενόφυλλος 
Από τις µετρήσεις των µορφοµετρικών παραµέτρων προέκυψε ότι ο µέσος όρος του 
ύψους των φυτών ήταν 64,81±10,71 cm, το µέγιστο ύψος 90 cm και το ελάχιστο 45cm. 
Η µέση διάµετρος των φυτών ήταν 46,39±11,45cm, η µέγιστη τιµή 73cm και 24cm η 
ελάχιστη.  
Το µέσο χλωρό βάρος ανά φυτό ήταν 854,52 g, το µέσο ξερό βάρος 136,55 g, και η 
εκατοστιαία αναλογία ξηράς προς χλωρή δρόγη ήταν 16,5%. Την µεγαλύτερη 
συµµετοχή στο βάρος του φυτού την είχε ο βλαστός (µ.ο.68,1 g ή 50%), ακολουθούν τα 
φύλλα (µ.ο.58,93 g ή 43%) και η ταξιανθία (µ.ο. 22,08 g ή 7%). Από τις µετρήσεις που 
λήφθηκαν βρέθηκε ότι µεταξύ του βάρους των υπέργειων τµηµάτων του φυτού και της 
περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο στα φύλλα υπάρχει αρνητική συσχέτηση (Πιν. 3) 
 
Πίνακας 3. Συσχέτιση µεταξύ του βάρους φυτικών οργάνων και της περιεκτικότητας σε 
αιθέρια έλαια των φύλλων. 

 Συσχέτιση 
Βάρος βλαστού -0,36 
Βάρος φύλλων  -0,34 
Βάρος ταξιανθίας -0,31 

∆εδοµένου ότι το είδος αυτό του βασιλικού είναι πολυετές θα πρέπει να διερευνηθεί η 
αιτία της µη ανθοφορίας και σποροποίησης ώστε µε τους κατάλληλους χειρισµούς να 
οδηγηθεί στην σποροπαραγωγή. Σύγκριση της απόδοσης σε αιθέριο έλαιο των φύλλων 
του στενόφυλλου βασιλικού µεταξύ των φυτών που είχαν εισέλθει στην ανθοφορία και 
αυτών που δεν είχαν ανθοφορία έδειξε µη στατιστικώς σηµαντικές διαφορές. 
Αυτό σηµαίνει ότι η παραγωγή αιθέριου ελαίου στα φύλλα του φυτού δεν επηρεάζεται 
από το στάδιο ανάπτυξης του φυτού και ακόµα ότι το αιθέριο έλαιο δεν αποτελεί (ως 
εικάζεται) µορφή αποθήκευσης θρεπτικών ουσιών για το φυτό τις οποίες χρησιµοποιεί 
σε περιόδους έντονης βιολογικής δραστηριότητας, όπως είναι η ανθοφορία-καρποφορία 
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του φυτού. Επίσης ούτε µεταναστεύει από την αποθήκη του εκκριτικού µηχανισµού 
που δηµιουργείται, στην προκειµένη περίπτωση ο υποεφηµενιδικός χώρος της κεφαλής 
της αδενικής τρίχας, καθ’ ότι είναι τοξικό για το φυτό και αποβάλλεται εκτός των 
εκκριτικών κυττάρων. Με την γήρανση της εφυµενίδας αυτή διαρήγνυται και το 
αιθέριο έλαιο ελευθερώνεται στο περιβάλλον.    
Από τα αποτελέσµατα πρόεκυψε ότι στον στενόφυλλο βασιλικό ως κατάλληλες 
αποστάσεις καλλιέργειας βρέθηκαν να είναι 50cm επί της γραµµής και 1m  µεταξύ των 
γραµµών, µε αριθµό φυτών ανά στρέµµα 2.000, µέση απόδοση σε βάρος δρόγης 274kg 
εκ των οποίων το µέσο βάρος φύλλα που περιέχουν αιθέριο έλαιο να ανέρχεται σε  
110kg και µέση απόδοση σε αιθέριο έλαιο 1,8lt ανά στρέµµα. 
Συµπερασµατικά η καλλιέργεια του βασιλικού µπορεί να αποτελέσει µία εναλλακτική 
και προσοδοφόρα καλλιέργεια στον ελληνικό χώρο..  
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Basil has many uses as ornamental plant, for its aroma, as mosquito repellent and as 
pharmaceutical plant. In the pharmaceutical industry as plant material it is written 
“dried leaves which contains 0.25% essential oil”. According to the chemical type of the 
plant (linalool, methyl chavicol, eugenol), it has different uses as corroborant, digestive, 
antiseptic and antispasm drug. The cultivation in Greece it is limited. The aim of the 
current research was to study the techno-economic parameters based on the plan 
material characters. Two populations were studied (narrow and broad leaf types) 
according to the morphological traits and the amount of essential oils. All the 
experiments were conducted in the experimental station of T.E.I. Th. In the summer of 
2005 and the post-harvesting activities were taken place in the laboratory of Aromatic 
Plants. The experimental design was complete randomized with four replications. One 
assessment was the dimensions of the plants with round design. In the broad leaf type 
basil plants the mean value of the plant height was 44.84±3.56 cm and the diameter 
57.70±9.10 cm. The harvesting was conducted at the seed production stage. The mean 
value of the dry matter of the plants was 92.01±47.59 g, maximum value 215.69 g and 
minimum 37.92 g. The biggest part to the total weight of plant was the inflorescence, 
then the leaves and then the stem. There was a remarkable seed production. The 
essential oil content in the leaves was 1.29% and the leaflets 1.12%. For the narrow leaf 
type basil it was found that when it was harvested on the 8th & 25th of November 2005 
only 46% of the plants were in the flowering stage. The dimensions of the plants had a 
mean value of height 64.81±10.71 cm and diameter 46.39±11.45 cm. The mean value of 
the fresh weight was 854.52 g, the dry matter 136.55 g and the fresh to dry matter ratio 
was 16.5%. The biggest part of the total plant weight was the stem (50%), the leaves 
(43%) and the inflorescence 7%. The mean value of the essential oils of the leaves was 
1.67%. Results showed that the yield of the dry matter of the plants and of the essential 
oils it is satisfactory and that the inflorescence contains essential oil, while the plant 
distance should not canopy the plants. All the conclusions which were derived from the 
current study can encourage the basil cultivation in Greece 
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Περίληψη 
Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη της φαινοτυπικής και γενοτυπικής 
παραλλακτικότητας εµπορικών ποικιλιών ελαιοκράµβης που λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας σε λάδι αποτελεί την κύρια πηγή παραγωγής βιοντίζελ στην ΕΕ. Για το 
σκοπό αυτό αξιολογήθηκαν 33 ποικιλίες ελαιοκράµβης για τα ποσοτικά (στρεµµατική 
απόδοση σε σπόρο) και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (σύσταση και περιεκτικότητα 
του σπόρου σε λάδι, πρωτεΐνη, γλυκοζινολικές ενώσεις, ελαϊκό, λινολενικό, ερουκικό 
οξύ και θείο). Η αξιολόγηση έγινε σε δύο τοποθεσίες διαφορετικών κλιµατικών 
συνθηκών (Κωπαΐδα, Σπάτα). Από τα πειράµατα αγρού προέκυψε µεγάλο εύρος 
αποδόσεων καθώς και αλληλεπίδραση  τοποθεσίας - ποικιλίας. Ταυτόχρονα, 
µελετήθηκε και η γενετική οµοιότητα των ποικιλιών µε τη χρήση µοριακών δεικτών 
τύπου RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). Τα δεδοµένα πολυµορφισµού 
που προέκυψαν από τη χρήση 12 επιλεγµένων εκκινητών αξιοποιήθηκαν για την 
εκτίµηση της γενετικής οµοιότητας µε βάση τον αλγόριθµο Jaccard. Οι ποικιλίες 
οµαδοποιήθηκαν από την ανάλυση µε τη χρήση του προγράµµατος NTSYS, µε τρόπο 
που συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό µε την εµπορική τους προέλευση.  
 
Εισαγωγή 
Η ελαιοκράµβη (Brassica napus L. var. oleifera) αποτελεί µια σηµαντική καλλιέργεια 
παγκοσµίως, τόσο για την παραγωγή βιοκαυσίµων όσο και για την παραγωγή ελαίου. 
Είναι σχετικά ένα πρόσφατο είδος, αµφιδιπλοειδές (2n = 38, AACC), το οποίο 
προέρχεται από τη διασταύρωση δύο διπλοειδών ειδών των B. oleracea (2n = 18, CC) 
και B. rapa (2n = 20, AA).  
Η καλλιέργεια της ελαιοκράµβης είναι ευρέως διαδεδοµένη σε πολλές χώρες µε µεγάλο 
αριθµό ποικιλιών. Η µέχρι τώρα εµπειρία από την αξιολόγηση των ποικιλιών σε 
διάφορες περιοχές, έχει δείξει ότι υπάρχει σηµαντική διακύµανση των αποδόσεων  και 
της περιεκτικότητας σε έλαια ανάλογα µε το περιβάλλον και τις συνθήκες καλλιέργειας 
(Shafii κ.α. 1992).  
Για την ταυτοποίηση των ποικιλιών ελαιοκράµβης έχουν χρησιµοποιηθεί αρκετές 
βιοχηµικές µέθοδοι, όπως η µέθοδος GLC  για την ανάλυση των ελαίων (White και 
Law, 1991), η µέθοδος HPLC για την ανάλυση θειογλυκοζιτών (Adams κ.α., 1989) και 
η µέθοδος της ηλεκτροφόρησης σε πηκτή αµύλου για την ανάλυση ισοενζύµων 
(Mundges κ.α., 1990). Οι τεχνικές αυτές όµως ανιχνεύουν τον πολυµορφισµό σε έναν 
περιορισµένο βαθµό και είναι ευαίσθητες στις περιβαλλοντολογικές και καλλιεργητικές 
συνθήκες. Πρόσφατες µοριακές τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούν τον πολυµορφισµό 
του DNA, έχουν ευρέως χρησιµοποιηθεί για την αναγνώριση και τον χαρακτηρισµό 
γενοτύπων ελαιοκράµβης (O’Neill κ.α. 2003). Οι µοριακές τεχνικές που έχουν  
χρησιµοποιηθεί στην ταυτοποίηση γενοτύπων ελαιοκράµβης περιλαµβάνουν  την 
χρησιµοποίηση δεικτών RFLP (Diers και Osborn, 1994 και Becker κ.α., 1995), δεικτών 
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RAPD (Hallden κ.α., 1994 και Thormann κ.α. 1994) και δεικτών SSR (Charters κ.α., 
1996 και Plieske & Struss, 2001). 
Στόχος της εργασίας ήταν η µελέτη της απόδοσης και της οµοιότητας, σε µοριακό 
επίπεδο, επιλεγµένων νέων εµπορικών ποικιλιών ελαιοκράµβης για ενδεχόµενη 
αξιοποίηση στη χώρα µας.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Τριάντα τρεις (33) ποικιλίες ελαιοκράµβης αξιολογήθηκαν για την στρεµµατική 
απόδοση σε ποσότητα σπόρου καθώς και για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται µε την τελική παραγωγή λαδιού κατάλληλου για την σύνθεση βιοντίζελ. Η 
αξιολόγηση έγινε την καλλιεργητική περίοδο 2007-08 στα αγροκτήµατα του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών στις περιοχές της  Κωπαΐδας και των Σπάτων, οι 
οποίες έχουν διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες,  µε εποχή σποράς τέλη Οκτωβρίου και 
µέσα Νοεµβρίου αντίστοιχα. Το πειραµατικό σχέδιο και στα δύο πειράµατα ήταν οι 
Τυχαιοποιηµένες Πλήρεις Οµάδες, µε τέσσερις επαναλήψεις και το πειραµατικό 
τεµάχιο είχε µήκος δέκα µέτρων µε τρεις γραµµές οι οποίες απείχαν µεταξύ τους 40 εκ. 
Τα εξής γνωρίσµατα µελετήθηκαν κατά την διάρκεια του πειράµατος και κατά την 
συγκοµιδή: ηµεροµηνία έναρξης και τέλους άνθησης, αριθµός διακλαδώσεων, ύψος 
πρώτης διακλάδωσης, ύψος  και  βάρος φυτών κατά τη συγκοµιδή, αριθµός λοβών και 
αριθµός σπόρων ανά φυτό, τελική απόδοση σπόρου, σύσταση και περιεκτικότητα 
ελαίων. Σε στατιστική επεξεργασία υποβλήθηκαν: η τελική απόδοση σπόρου,  η 
περιεκτικότητα του σπόρου σε έλαια, πρωτεΐνη, ελαϊκό οξύ (C18:1), λινολενικό οξύ 
(C18:3), ερουκικό οξύ (C22:1), θειογλυκοζίτες και θείο (S).  
Η γενετική οµοιότητα των ποικιλιών µελετήθηκε παράλληλα, από το πείραµα στην 
περιοχή των Σπάτων, και µε τη χρήση µοριακών δεικτών τύπου RAPD (Random 
Amplified Polymorphic DNA). Τα δεδοµένα πολυµορφισµού, που προέκυψαν από τη 
χρήση 12 επιλεγµένων εκκινητών, χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της γενετικής 
οµοιότητας µε τον αλγόριθµο Jaccard και ακολούθησε οµαδοποίηση µε βάση τις 
µεθόδους UPGMA και PCOORDA.  
Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το λογισµικό JMP 7, ενώ για τον έλεγχο 
γενετικής οµοιότητας χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό  NTSYS 2.1.  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Μεγάλο εύρος τιµών και σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ποικιλιών προέκυψαν για 
την στρεµµατική απόδοση σε σπόρο από τα πειράµατα αγρού. Σηµαντική 
αλληλεπίδραση ποικιλιών και περιοχής προέκυψε από την συνδυασµένη ανάλυση της 
απόδοσης σε σπόρο. Η µέση στρεµµατική απόδοση σε ποσότητα σπόρου για τις 
περιοχές της Κωπαΐδας και  των Σπάτων  ήταν 232 Kg/στρ. και 198 Kg/στρ. αντίστοιχα.  
Μεγάλο εύρος  τιµών υπήρξε για την περιεκτικότητα σε λάδι (38,8-45,3%) και 
πρωτεΐνη (16,1-20,0%) χωρίς σηµαντική διαφοροποίηση των ποικιλιών. Η 
περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ, λινολενικό οξύ και ερουκικό οξύ κυµάνθηκε από 63,9-
69,2%, 10,8-12,36% και 4,6-13,1% αντίστοιχα, ενώ η περιεκτικότητα σε 
γλυκοζινολικές ενώσεις κυµάνθηκε από  9,6 µέχρι 20,6% και σε θείο από 0,27 έως 
0,37%. ∆εν υπήρξε σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των ποικιλιών για κανένα από τα 
παραπάνω συστατικά.  
Τα δεδοµένα πολυµορφισµού που προέκυψαν χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της 
γενετικής οµοιότητας, µε τον αλγόριθµο Jaccard, η οποία κυµάνθηκε από 0,43 µέχρι 
0,73. Ακολούθησε οµαδοποίηση µε την χρησιµοποίηση της µεθόδου UPGMA, όπου οι 
ποικιλίες κατατάχθηκαν σε τέσσερις οµάδες, οι οποίες συµφωνούν σε µεγάλο βαθµό µε 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής

την εµπορική τους προέλευση
συντεταγµένων (PCOORDA) 
σε τέσσερις µεγάλες οµάδες

Εικόνα 1. ∆ενδρόγραµµα
 

Εικόνα 2. Ανάλυση Κυρίων
 
  Η απόδοση των καλύτερων
περιοχές. Σηµαντική ήταν η
σπόρου όσο και σε απόδοση
περισσότερες ποικιλίες σε σχέση
Η µοριακή ανάλυση έδειξε
αποτελεί ένα αποτελεσµατικό
ελαιοκράµβης. Μεγαλύτερος
ποικιλιών που προέρχονταν από
 
Βιβλιογραφία 
Adams H, Vaughan JG, Fenwick GR (1989) The use of glucosinolates for cultivar 

identification in Swede, 
Food Agric. 46: 319-324

Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

 

προέλευση (Εικόνα 1). Από την ανάλυση
 (PCOORDA) οι ποικιλίες στο σύνολό τους διαχωρίζονται

οµάδες (Εικόνα 2).  

∆ενδρόγραµµα µε τη µέθοδο UPGMA των ποικιλιών ελαιοκράµβης

 
Κυρίων Συντεταγµένων για τις ποικιλίες ελαιοκράµβης

καλύτερων από τις νέες ποικιλίες υπήρξε ικανοποιητική
ήταν η διαφοροποίηση µεταξύ των ποικιλιών, τόσο
απόδοση λαδιού. Η απόδοση σε σπόρο διαφοροποιήθηκε

ιλίες σε σχέση µε την περιοχή καλλιέργειας.  
έδειξε ότι η χρήση των δεικτών RAPD που 

αποτελεσµατικό εργαλείο για τον διαχωρισµό των
Μεγαλύτερος βαθµός γενετικής οµοιότητας προέκυψε
προέρχονταν από την ίδια εταιρεία.  

Adams H, Vaughan JG, Fenwick GR (1989) The use of glucosinolates for cultivar 
identification in Swede, Brassica napus L. var napobrassica (L). Peterm. J. Sci. 

324 

Φυτών, 2010 367 

ανάλυση των κυρίων 
διαχωρίζονται ουσιαστικά 

           
ποικιλιών ελαιοκράµβης. 

ελαιοκράµβης. 

ικανοποιητική και στις δύο 
ποικιλιών, τόσο σε απόδοση 

διαφοροποιήθηκε για τις 

που αξιοποιήθηκαν 
διαχωρισµό των ποικιλιών 

προέκυψε µεταξύ των 

Adams H, Vaughan JG, Fenwick GR (1989) The use of glucosinolates for cultivar 
(L). Peterm. J. Sci. 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 368 

 

Becker HC, Engqvist GM, Karlssom B (1995) Comparison of rapeseed cultivars and 
resynthesized lines based on allozyme and RFLP markers. Theor. Appl. Genet. 91: 
62-67 

Charters YM, Robertson A, Wilkinson MJ (1996) PCR analysis of oilseed rape cultivars 
(Brassica napus L ssp. oleifera) using 5’-anchored simple sequence repeat (SSR) 
primers. Theor. Appl. Genet. 92: 442-447 

Diers BW, Osborn TC (1994) Genetic diversity of oilseed Brassica napus germplasm 
based on restriction fragment length polymorphisms. Theor. Appl. Genet. 88: 662-
668 

Mundges H, Kohler W, Friedt W (1990) Identification of rape seed cultivars, (Brassica 
napus) by starch-gel electrophoresis of enzymes. Euphytica 45: 179-187 

O’Neill R, Snowdon RJ, Köhler W (2003) Population genetics aspects of biodiversity. 
Prog. Bot. 64: 115-137 

Plieske J, Struss D (2001) Genetic diversity of oilseed Brassica napus  inbred lines based 
on sequence-related amplified polymorphism and its relation on hybrid performance. 
Plant Breed. 122: 473-478   

Shafii B, Mahler KA, Price WJ, Auld DL (1992) Genotype X environment interaction 
effects on winter rapeseed yield and oil content. Crop Science, 32: 922-927 

Thormann CE, Ferreira ME, Camargo LEA, Tivang JG, Osborn TC (1994) Comparison of 
RFLP and RAPD markers to estimating genetic relationships within and among 
cruciferous species. Theor. Appl. Genet. 88: 973-980 

White J, Law JR (1991) Differentiation between varieties of oilseed rape (Brassica napus 
L) on the basis of the fatty acid composition of the oil. Plant Var Seeds 4:125-132 

 
EVALUATION OF YIELD POTENTIAL AND ASSESSMENT OF GEN ETIC 

SIMILARITY OF OILSEED RAPE CULTIVARS 
 

A. Katsileros1, M. Bekiou1, O. I Pavli1,2, Drossou A. and G. N. Skaracis1 

 

1Agricultural University of Athens, Faculty of Crop Science, Laboratory of Plant Breeding and 
Biometry, Iera Odos 75, 11855 Athens, Greece 

2Wageningen University, Department of Plant Sciences, Laboratory of Virology,  
Binnenhaven 11, 6709 PD Wageningen, The Netherlands 

 
Summary  
Oilseed rape is the main energy crop for biodiesel production within EU. Ιt can play 
also an important role in Greece, second to sunflower, for this purpose. The present 
study aimed to determine the yield potential of 33 oilseed rape commercial cultivars in 
two areas with different climatic conditions (Kopaida and Spata). Performance was 
assessed on the basis of their seed yield and total oil and protein content as well as on 
the content of oleic, linolenic and erucic acid, glucosinolates and sulphur. Results 
revealed a wide range of promising yield levels as well as the occurrence of a 
considerable location X variety interaction. Τhe genetic distance among these varieties 
was assessed using RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) molecular markers. 
Polymorphisms obtained by the use of 12 selected primers were employed in estimating 
genetic distances on the basis of the Jaccard coefficient. Both clustering (UPGMA) and 
ordination (PCOORDA) analyses grouped the varieties in a manner expected based on 
their commercial origin.  
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Περίληψη 
O συγχρονισµός της άνθησης µεταξύ των κλώνων ενός σποροπαραγωγού κήπου 
επηρεάζει άµεσα τη γενετική συγκρότηση και ποιότητα του παραγόµενου σπόρου. Τα 
πρώτα αποτελέµατα µελέτης της φαινολογίας και του συχρονισµού άνθησης κλώνων 
µαύρης πεύκης (Pinus nigra Arn.) παρουσιάζονται στο σποροπαραγωγό κήπο Ταξιάρχη 
Χαλκιδικής, που πραγµατοποιήθηκε το 2006. Τόσο τα φαινογραφήµατα, όσο και τα 
αποτελέσµατα αναλύσεων διακύµανσης και σύγκρισης των κλώνων έδειξαν ότι: οι 
κλώνοι του κήπου συγχρονίσθηκαν ως προς την άνθηση των θηλυκών και αρσενικών 
τους κωνίσκων, ο δε χρόνος και η διάρκεια απελευθέρωσης της γύρης συνέπεσαν για 
την πλειονότητα των κλώνων, ενώ αντίθετα διαφοροποιήσεις σηµειώθηκαν στις 
περιόδους δεκτικότητας των θηλυκών κωνίσκων. Προέκυψε ότι ο χρόνος έναρξης των 
επιµέρους αναπαραγωγικών σταδίων των αρσενικών αλλά και θηλυκών κωνίσκων 
βρίσκεται κάτω από γενετικό έλεγχο.  
 
Εισαγωγή 
Η µακροπρόθεσµη παραγωγή γενετικά βελτιωµένου σπόρου δασικών ειδών 
επιτυγχάνεται µέσω της ίδρυσης σποροπαραγωγών κήπων κλώνων ή σποροφύτων. Το 
γενετικό υλικό που µετέχει στους σποροπαραγωγούς κήπους πρώτης γενεάς προέρχεται 
κυρίως από µαζική επιλογή που εφαρµόζεται σε φυσικούς πληθυσµούς.  Η παραγωγή 
σπόρου µε υψηλή γενετική αξία και η επίτευξη του µέγιστου γενετικού κέρδους σε 
σποροπαραγωγούς κήπους κλώνων εξαρτάται από την ικανοποίηση της αρχής της 
πανµιξίας και συνεπώς από την ισότιµη συµµετοχή όλων των κλώνων ως γονέων, έτσι 
ώστε όλα τα πιθανά αλληλόµορφα κάθε γονιδιακής θέσης να έχουν ίση πιθανότητα 
συµµετοχής στην αναπαραγωγική διαδικασία (Matziris, 1994). Η προσέγγιση του 
παραπάνω στόχου εξαρτάται από γενετικές καταβολές των δέντρων, όπως η απαίτηση 
σε θερµοηµέρες για την έναρξη άνθησης (Worrall, 1983), από τις κλιµατικές συνθήκες 
που επικρατούν κατά την άνθηση, καθώς και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η 
ύπαρξη ξένης γύρης. ΄Ετσι, ο συγχρονισµός των κλώνων κατά την άνθηση διασφαλίζει 
ως ένα βαθµό τη συµµετοχή όλων των κλώνων ως γονέων και µειώνει την επίδραση της 
ύπαρξης ξένης γύρης (Ritland & EL-Kassaby, 1985). Η πανµιξία εξαρτάται επίσης από 
τη γονιµότητα των κλώνων, και συνεπώς τον αριθµό θηλυκών και αρσενικών κωνίσκων 
που παράγουν.  
Η φαινολογία της άνθησης και ο συγχρονισµός των κλώνων µελετήθηκε στην παρούσα 
εργασία, στο σποροπαραγωγό κήπο κλώνων µαύρης πεύκης (Pinus nigra Arn.) 
Ταξιάρχη Χαλκιδικής, µε σκοπό τη διερεύνηση της ικανοποίησης της αρχής της 
πανµιξίας.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Η φαινολογία και ο συγχρονισµός άνθησης των κλώνων µελετήθηκε στον Ταξιάρχη 
Χαλκιδικής, σε σποροπαραγωγό κήπο κλώνων µαύρης πεύκης (Pinus nigra Arn.) του 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 370 

 

Εργαστηρίου ∆ασικής Γενετικής και Βελτίωσης ∆ασοπονικών Ειδών του ΑΠΘ, κατά 
το έτος 2006. Ο σποροπαραγωγός κήπος βρίσκεται σε φάση αναπαραγωγικής 
ωριµότητας και συγκροτείται από εξήντα (60) κλώνους που προήλθαν από µαζική 
επιλογή αρίστων φαινοτύπων από τους φυσικούς πληθυσµούς Χαλκιδικής, Πιερίων 
Ορέων, Κάτω Ολύµπου, Βερµίου και Θάσου. Κάθε κλώνος εκπροσωπείται στον κήπο 
από δεκαοκτώ (18) αντίγραφα. Ο φυτευτικός σύνδεσµος µεταξύ κλώνων είναι 
τριγωνικός και ο σχεδιασµός κυψελωτός (Fasoulas, 1988), έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα γονιµοποίησης κάθε κλώνου από γενετικό υλικό 
αντιγράφου του µέσα στον κήπο.  
Καταγραφή της φαινολογίας της άνθησης έγινε σε δύο αντίγραφα ανά κλώνο. Η 
εκτίµηση των φαινολογικών σταδίων έγινε σε διαφορετικούς σπονδύλους ανά δέντρο 
(σπόνδυλοι ίδιας τάξης σε όλα τα άτοµα) και προς τις τέσσερις διευθύνσεις του 
ορίζοντα, µε δυνατότητα εποµένως καταγραφής  της εξέλιξη της άνθησης σε όλη την 
κόµη. Η καταγραφή της εξέλιξης της άνθησης έγινε βάσει των σταδίων που 
περιγράφονται από τους Matziris (1994) και Zas et al. (2003) και πραγµατοποιήθηκε σε 
συνολικά δεκαέξι ηµεροµηνίες. 
Tα δεδοµένα της φαινολογίας της άνθησης των αρσενικών και θηλυκών κωνίσκων 
αναλύθηκαν χωριστά ανά ηµεροµηνία βάσει των παρακάτω γραµµικών µοντέλων, µε 
χρήση του στατιστικού προγράµµατος SPSS. 
Α. Για την ανάλυση των δεδοµένων άνθησης αρσενικών κωνίσκων εφαρµόστηκε το 
µοντέλο: 
Χijk = µ + Cli + R(Cl)j(i) + Wk + Cl*Wik + R(Cl)*Wj(i)k + eijk 

Για τα δεδοµένα άνθησης των θηλυκών κωνίσκων,  λόγω του εντοπισµού τους στο 
ανώτερο µέρος της κόµης, εφαρµόστηκε το παρακάτω απλοποιηµένο µοντέλο: 
Χij = µ + Cli + R(Cl)j(i) + eij 

όπου  
X ijkl  = Παρατήρηση για τον κάθε i κλώνο, το κάθε j αντίγραφο του κλώνου και τον 
κάθε k σπόνδυλο  
µ= ο γενικός µέσος όρος 
Cli = Επίδραση του i κλώνου, i=1,2,….,60 
R(Cl)j(i) = Επίδραση του j αντιγράφου του i κλώνου, j=1,2 
Wk = Επίδραση του k σπονδύλου, k=1,2 
και eijk = Πειραµατικό σφάλµα 
Εκτιµήθηκε η σηµαντικότητα των διαφορών µεταξύ κλώνων ως προς το κριτήριο 
Τukey, για επίπεδο σηµαντικότητας Ρ=0.05. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Η ποικιλότητα µεταξύ κλώνων ήταν στατιστικώς σηµαντική κατά τη φάση έναρξης 
προσφοράς γύρης, όπως και η ποικιλότητα µεταξύ των αντιγράφων εντός των κλώνων, 
γεγονός που οφείλεται στην επίδραση του µικροπεριβάλλοντος, καθώς τα αντίγραφα 
των κλώνων παρουσίασαν διαφορές στην έναρξη ανάλογα µε τη θέση τους στον κήπο. 
Σηµαντικότητα της επίδρασης του σπονδύλου εµφανίσθηκε σε ενδιάµεσες ηµεροµηνίες, 
επηρεάζοντας τη συνολική παραγωγή προσφερόµενης γύρης από κάθε κλώνο. Η 
αλληλεπίδραση σπονδύλων και κλώνων ήταν στατιστικώς σηµαντική για τις ηµέρες 
έναρξης και λήξης της άνθησης των αρσενικών κωνίσκων. Για τους θηλυκούς 
κωνίσκους, οι διαφορές  µεταξύ κλώνων ήταν στατιστικώς σηµαντικές για τις 
περισσότερες ηµέρες των παρατηρήσεων. Οι διαφορές µεταξύ κλώνων ήταν στατιστικά 
µη σηµαντικές, τις ηµέρες κατά τις οποίες η πλειονότητα των κλώνων χαρακτηρίζονταν 
από δεκτικότητα,  Η διαφορά µεταξύ των αντιγράφων του ίδιου κλώνου αντίθετα, ήταν 
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σηµαντική καθ’όλη τη διάρκεια των διασταυρώσεων. Η κατά Pearson συσχέτιση της 
φαινολογίας της άνθησης σε επιµέρους ηµέρες καταγράφει σηµαντική σχέση ανάµεσα 
σε πρώιµα στάδια της άνθησης για τους αρσενικούς και θηλυκούς κωνίσκους, 
δείχνοντας σύνδεση της έναρξης των δύο και εποµένως κατέστη δυνατός ο εντοπισµός 
των πρώιµων ως προς την ανθοφορία κλώνων. 
 

 
Εικ 1. ∆ιάγραµµα συγχρονισµού της άνθησης στον σποροπαραγωγό κήπο κλώνων 
µαύρης πεύκης (Pinus nigra Arn.) στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής σε διαδοχικές ηµέρες , 
για το έτος 2006. 
 
Καταγράφηκε διαφοροποίηση των κλώνων ως προς την εξέλιξη των αρσενικών τους 
ανθέων, καθώς οι οµάδες πρώιµων και όψιµων κλώνων διαµορφώνονται. σαφώς. Κατά 
τις ηµεροµηνίες όµως της πλήρους δεκτικότητας των θηλυκών κωνίσκων, οι αρσενικοί 
κωνίσκοι όλων σχεδόν των κλώνων βρίσκονται σε ανθοφορία. Όσον αφορά τη θηλυκή 
συµµετοχή των κλώνων, αυτοί εµφανίζουν σαφή διαχωρισµό σε υποοµάδες, µε 
αποτέλεσµα οι πλέον όψιµοι να έχουν λιγότερες πιθανότητες διασταύρωσης µε τους 
πρώιµους δότες γύρης, ενώ ο πλέον όψιµος ως προς τη θηλυκή συµµετοχή κλώνος, δεν 
είχε καµία πιθανότητα να επικονιαστεί λόγω ανεπαρκούς νέφους γύρης. Οι Sarvas 
(1962) και Matziris (1994), αναφέρουν την επίδραση των κλιµατικών συνθηκών στην 
έναρξη, τη διάρκεια και το συγχρονισµό της άνθησης. Ο Matziris (1994) σηµειώνει ότι  
η διάρκεια της άνθησης και µαλιστά  η διάρκεια των επιµέρους σταδίων της εξαρτώνται 
περισσότερο από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η θερµοκρασία και η υγρασία., 
ενώ οι διαφορές στον χρόνο έναρξης της άνθησης ανάµεσα στους κλώνους 
παρουσιάζουν σαφή γενετική εξάρτηση. 
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µ/ο µ/ο µ/ο µ/ο
Ce 2.0000 Ab 4.0000 Eg 1.0000 Eg 2.0000
Db 2.5000 Ae 4.0000 Ec 1.2500 Eh 2.3750
Ap 2.5000 Ag 4.0000 Ab 1.3125 Ed 2.7500
Aa 3.0000 Ak 4.0000 Dm 1.5000 Ee 2.7500
Ab 3.0000 Al 4.0000 Do 1.5000 Ec 2.7500
Ae 3.0000 Da 4.0000 Ck 1.5000 Ef 2.7500
Ah 3.0000 Dc 4.0000 Ce 1.5000 Ce 2.8750
Aj 3.0000 De 4.0000 Ed 1.5000 Ba 3.0000
Da 3.0000 Dg 4.0000 Ee 1.5000 Dd 3.0000
Dc 3.0000 Dh 4.0000 Ef 1.5000 Df 3.0000
Df 3.0000 Di 4.0000 Ba 1.5625 Dg 3.0000
Dl 3.0000 Dl 4.0000 Df 1.7500 Cl 3.0625
Dn 3.0000 Dm 4.0000 Ae 2.0000 Ap 3.1250
Do 3.0000 Do 4.0000 Ai 2.0000 Ej 3.1250
Ek 3.0000 Ek 4.0000 Dg 2.0000 Ao 3.1875
Ck 3.0000 Cl 4.0000 Eh 2.0000 Dj 3.2500
Bc 3.0000 Ck 4.0000 Ac 2.0000 Ck 3.2500
Bb 3.0000 Ci 4.0000 Be 2.0000 Ag 3.2500
Ba 3.0000 Cg 4.0000 Dj 2.0000 Cc 3.2500
An 3.0000 Cf 4.0000 Cc 2.0000 Aq 3.3125
Ei 3.0625 Ce 4.0000 Cb 2.0000 Aa 3.3750
Dj 3.0625 Cd 4.0000 Ea 2.0000 Dm 3.3750
Al 3.1250 Cc 4.0000 Ao 2.0000 Ac 3.4375
Ch 3.1250 Cb 4.0000 Aa 2.0625 Di 3.4375
Cd 3.1250 Ec 4.0000 An 2.2500 Ci 3.4375
Ad 3.1250 Ef 4.0000 Ag 2.2500 An 3.4375
De 3.1250 Bd 4.0000 Dd 2.2500 Ei 3.5000
Dh 3.1250 Bc 4.0000 Cl 2.2500 Ab 3.5000
Ej 3.1250 Bb 4.0000 Bd 2.2500 Ai 3.5000
Cc 3.1250 Ba 4.0000 Eb 2.5000 Aj 3.5000
Eh 3.1875 Am 4.0000 Bc 2.5000 Ak 3.5000
Ai 3.2500 An 4.0000 Ah 2.5000 Db 3.5000
Aq 3.2500 Ap 4.0000 Aj 2.5000 De 3.5000
Di 3.2500 Aj 4.0625 Ak 2.5000 Dh 3.5000
Dg 3.3125 Ad 4.1250 Al 2.5000 Cg 3.5000
Cl 3.3125 Ei 4.2500 Da 2.5000 Cf 3.5000
Ec 3.3125 Aa 4.2500 Dh 2.5000 Ca 3.5000
Eb 3.3750 Ai 4.2500 Di 2.5000 Bb 3.5000
Ak 3.3750 Be 4.2500 Dl 2.5000 Cb 3.6250
Cj 3.3750 Db 4.2500 Cj 2.5000 Bc 3.6250
Ao 3.3750 Df 4.2500 Cg 2.5000 Be 3.6875
Cb 3.4375 Dj 4.2500 Ej 2.5000 Dc 3.6875
Be 3.5000 Dn 4.2500 Ap 2.5000 Dn 3.6875
Dm 3.5000 Eb 4.2500 Ei 2.7500 Do 3.6875
Ci 3.5000 Ee 4.2500 Ad 2.7500 Ea 3.6875
Ee 3.5000 Eh 4.2500 Af 2.7500 Ae 3.7500
Dd 3.5000 Aq 4.2500 Db 2.7500 Ah 3.7500
Dk 3.5000 Ac 4.2500 Dc 2.7500 Al 3.7500
Ed 3.5000 Cj 4.2500 De 2.7500 Da 3.7500
Bd 3.5000 Ea 4.2500 Dk 2.7500 Dl 3.7500
Cg 3.5625 Eg 4.2500 Dn 2.7500 Ek 3.7500
Am 3.5625 Ao 4.2500 Ek 2.7500 Cj 3.7500
Ca 3.6250 Ah 4.5000 Ci 2.7500 Cd 3.7500
Ag 3.6250 Dd 4.5000 Cf 2.7500 Eb 3.7500
Cf 3.6875 Ej 4.5000 Cd 2.7500 Bd 3.7500
Ac 3.7500 Ch 4.5000 Ca 2.7500 Ad 3.8125
Ea 3.7500 Ca 4.5000 Bb 2.7500 Ch 3.8750
Ef 3.7500 Ed 4.5000 Am 2.7500 Af 3.9375
Af 3.8750 Dk 4.5000 Aq 2.7500 Dk 3.9375
Eg 4.0000 Af 4.7500 Ch 3.0000 Am 4.0000

Πλήρης άνθηση
Κλ.

Πλήρης άνθηση ΄Εναρξη άνθησης
Κλ.

Αρσενικoί κωνίσκοι Θηλυκοί κωνίσκοι  

Κλ.

΄Εναρξη άνθησης
Κλ.

 
 
Εικ 2. Συγκρίσεις κλώνων κατά Tukey ως προς την εξέλιξη της άνθησης των 
αρσενικών και θηλυκών κωνίσκων.  
 
Από το διάγραµµα γενικού συγχρονισµού (Εικ.1) γίνεται εµφανής η σύµπτωση των 
φαινογραφηµάτων αρσενικών και  θηλυκών κωνίσκων, αλλά και ο ικανοποιητικός 
συγχρονισµός µεταξύ των κλώνων. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η διαφοροποίηση των 
κλώνων και ο έλεγχος της σηµαντικότητας των διαφορών τους ως προς την εξέλιξη της 
άνθησης των αρσενικών και θηλυκών κωνίσκων, κατά την έναρξη της άνθησης και 
κατά στην περίοδο πλήρους άνθησης (δεκτικότητας και απελευθέρωσης γύρης). 
Προκύπτει η σαφής διαφοροποίηση των πρώιµων κλώνων και ώψιµων κλώνων, ως 
προς την άνθηση των αρσενικών και θηλυκών κωνίσκων, κατά το χρόνο έναρξης της 
ανθοφορίας, αλλά και ο ικανοποιητικός συγχρονισµός των κλώνων κατά το χρόνο 
πλήρους ανθοφορίας και δεκτικότητας.   
Από την ανάλυση των παρατηρήσεων για το έτος 2006 καταγράφηκε ύπαρξη 
συγχρονισµού των κλώνων ανεξάρτητα από τις προελεύσεις αυτών, καθώς και 
ικανοποίηση των προϋποθέσεων για την ύπαρξη πανµιξίας. Οι παραπάνω όµως 
συνθήκες δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδοµένες για κάθε σποροπαραγωγό κήπο 
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κλώνων και για κάθε έτος, καθώς όταν αυτές δεν συντρέχουν υπάρχουν σοβαρές 
συνέπειες στην ποιότητα του παραγόµενου σπόρου (El-Kassaby et al, 1984). Η 
σύµπτωση των φαινογραφηµάτων των επιµέρους κλώνων έδειξε ότι υπάρχει 
δυνατότητα επικονίασης των θηλυκών κωνίσκων από γύρη που προέρχεται από το 
σύνολο σχεδόν των κλώνων του κήπου, η δυνατότητα όµως αυτή περιορίσθηκε µερικώς 
από τους διαφορετικούς χρόνους έναρξης και λήξης της δεκτικότητας των θηλυκών 
κωνίσκων. Οι διαφορετικές για κάθε δέντρο µικροπεριβαλλοντικές συνθήκες 
καθόρισαν τέλος τη διαφοροποίηση της άνθησης µεταξύ των αντιγράφων των κλώνων. 
Συµπερασµατικά, η µελέτη φαινολογίας της άνθησης κατά το 2006 έδειξε ότι για το 
συγκεκριµένο έτος ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση υψηλής 
ποιότητας παραγόµενου σπόρου από τον σποροπαραγωγό κήπο κλώνων µαύρης πεύκης 
Ταξιάρχη Χαλκιδικής. 
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Summary 
The synchronization of flowering among the clones of a clonal seed orchard may affect 
the genetic variation and the quality of the produced seed crop. Results of a first study 
regarding the phenology and flowering synchronization among black pine (Pinus nigra 
Arn.) clones in the Taxiarchis Chalkidiki clonal seed orchard are presented. The 
flowering phenology of both male and female strobili was studied during the spring of 
2006. The derived flowering phenograms and the results of the analysis of variance 
revealed that the black pine clones exhibited flowering synchronization during the 
specific year. The time of male flowering initiation and the duration of pollen shedding 
coincided for the majority of the clones, while differentiation was recorded regarding 
the female receptivity period. The results indicate that both male and female flowering 
are under genetic control.  
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Περίληψη 
∆ιερευνήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης της ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης για 
την καταγραφή των µορφολογικών χαρακτηριστικών της γύρης µε σκοπό την 
περιγραφή και διαφοροποίηση ελληνικών ποικιλιών ελιάς. Επίσης εξετάστηκε η 
δυνατότητα διατήρησης της γύρης σε συνθήκες κοινής ψύξης έως την επόµενη χρονιά 
για τη χρησιµοποίηση της στην επικονίαση ποικιλιών πρωιµότερης άνθησης και µη 
συνανθουσών ποικιλιών είτε σε προγράµµατα διασταυρώσεων είτε για µαζική 
επικονίαση σε εµπορικούς ελαιώνες. Συµπερασµατικά, συγκεντρώθηκαν ενδείξεις ότι η 
ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης µπορεί να αξιοποιηθεί για την περιγραφή και 
διαφοροποίηση ελληνικών ποικιλιών ελιάς αναφορικά µε τη γύρη, ενώ διαφάνηκε και η 
διαφοροποιηµένη µεταξύ των ποικιλιών ικανότητα βλάστησης γύρης µετά από 
παρατεταµένη αποθήκευση σε ελαφρώς χαµηλή θερµοκρασία.  
 
Εισαγωγή 
Το γενετικό υλικό της ελιάς χαρακτηρίζεται από υψηλή παραλλακτικότητα, γεγονός 
που έχει διευκολύνει την προσαρµογή διαφορετικών ποικιλιών σε µεγάλο εύρος 
εδαφοκλιµατικών συνθηκών. Η ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης (scanning electron 
microscopy, SEM) έχει χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενες µελέτες για την ταυτοποίηση 
και ταξινόµηση ποικιλιών ελιάς (D’ Hallewin et al., 1990; Bartolini et al., 1992; Lanza 
et al., 1996) και άλλων φυτικών ειδών (Ahmedullah, 1983; Marcucci et al., 1984) 
καθώς έχει βρεθεί ότι κάποια µορφολογικά χαρακτηριστικά της γύρης παρουσιάζουν 
γενετική σταθερότητα και είναι κατάλληλα για τους συγκεκριµένους σκοπούς (Thakur 
and Thakur, 1970). Ο πρώτος από τους δύο στόχους της παρούσας εργασίας ήταν να 
διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της συγκεκριµένης τεχνικής για την περιγραφή 
και διαφοροποίηση ελληνικών ποικιλιών. Ο δεύτερος στόχος της παρούσας εργασίας 
ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας διατήρησης γύρης σε συνθήκες κοινής ψύξης έως 
την επόµενη χρονιά για τη χρησιµοποίηση της στην επικονίαση ποικιλιών πρωιµότερης 
άνθησης και µη συνανθουσών ποικιλιών είτε σε προγράµµατα διασταυρώσεων είτε για 
µαζική επικονίαση σε εµπορικούς ελαιώνες. 
 
Υλικά και Mέθοδοι 
Μορφολογία της γύρης. Ολόκληρα άνθη των ποικιλιών «Καλαµών» και «Μαστοειδής» 
συλλέχθηκαν 1-2 ηµέρες πριν την άνθηση και προετοιµάστηκαν για εξέταση σε 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM) σύµφωνα µε τα παρακάτω βήµατα: 
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1. Εµβάπτιση των ανθέων σε διάλυµα 3% γλουταραλδεύδη σε 0.1 M φωσφορικό 
ρυθµιστικό διάλυµα pH 7.2 για µια µέρα στους 4 oC.  
2. Ξέπλυµα των ανθέων 
3. Σταθεροποίηση των ανθέων σε 2% osmium tetroxide (Fluka) σε 0.1 M φωσφορικό 
ρυθµιστικό διάλυµα για 2 ώρες 
4. Ξέπλυµα των ανθέων 
5. Σταδιακή αφυδάτωση των ανθέων σε σειρά διαλυµάτων αιθανόλης 30%, 50%, 70% 
6. Ξήρανση κρίσιµου σηµείου των ανθέων σε BAL – TEC CPD 030 Critical Point 
Dryer (BAL – TEC, JAPAN) 
7. Ανοιγµα των ανθέων, τοποθέτηση της γύρης σε ειδικά σκεύη µε επίπεδη επιφάνεια 
και επικάλυψη µε χρυσό σε BAL – TEC SCD 050 sputter coater (BAL – TEC, JAPAN) 
Στη συνέχεια τα δείγµατα γύρης εξετάστηκαν σε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης 
JEOL JSM 840 SEM (JEOL, JAPAN) µε τάση 10 mV. Οι φωτογραφίες αποτυπώθηκαν 
σε ILFORD FP4 PLUS film (ILFORD, Athens, GREECE). 
Για την επεξεργασία των φωτογραφιών χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό επεξεργασίας 
και ανάλυσης εικόνων MCID Analysis (InterFocus Imaging Ltd, Linton, UK). Επίσης 
έγιναν µετρήσεις σε εκτυπωµένες φωτογραφίες µε βάση την κλίµακα µεγέθους. Οι 
παράµετροι που καταγράφηκαν αφορούσαν το µέγεθος, το σχήµα, µέγιστη και ελάχιστη 
διάµετρο καθώς και µορφολογικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας των γυρεοκόκκων. 
Επίδραση του χρόνου αποθήκευσης στη βλαστικότητα της γύρης και στην ανάπτυξη των 
γυρεοσωλήνων. Γύρη από τις ποικιλίες Αµυγδαλολιά, Μαστοειδής και Καλαµών 
αποθηκεύτηκε στους 4oC για 12 µήνες. Στη συνέχεια καλλιεργήθηκε σε στερεό 
υπόστρωµα σύµφωνα µε τους Pinney and Polito (1990) µε τροποποίηση. Η 
βλαστικότητα της γύρης και η ανάπτυξη των γυρεοσωλήνων προσδιορίστηκε µετά από 
καλλιέργεια για 24 ώρες στους 25 oC σε φωτοπερίοδο 16/8 ωρών. 
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε το λογισµικό SPSS 
11.0 for Windows. Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης για το συνολικό πείραµα 
(one-way ANOVA) και στη συνέχεια ελέγχθηκε η σηµαντικότητα των διαφορών των 
µέσων όρων µε την δοκιµασία των ελαχίστων σηµαντικών διαφορών (least significant 
differences, LSD). Για τη µελέτη της µορφολογίας των γυρεοκόκων 
πραγµατοποιήθηκαν τουλαχιστον 30 µετρήσεις ανά ποικιλία και χαρακτηριστικό. Η 
βλαστικότητα γύρης µετρήθηκε σε τρεις περιοχές µε τουλάχιστον 50 γυρεόκοκους η 
καθεµία, σε καθένα από 4 τριβλία για κάθε ποικιλία και επέµβαση (βλαστικότητα γύρης 
µετά από ψύξη σε σύγκριση µε βλαστικότητα φρέσκιας γύρης). Το µήκος του 
γυρεοσωλήνα µετρήθηκε σε 100 γυρεόκοκους για κάθε ποικιλία και επέµβαση. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Μορφολογία της γύρης. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται ανάλυση των µορφολογικών 
χαρακτηριστικών ολόκληρων γυρεοκόκκων (Α) και της επιφάνειας των γυρεοκόκκων 
(Β) µε το λογισµικό MCID Analysis. Οι µέσες τιµές µέγιστης διαµέτρου γυρεοκόκκων 
Μαστοειδούς και Καλαµών ήταν 22.49 µm και 22.54 µm, αντίστοιχα και δεν διέφεραν 
στατιστικώς σηµαντικά µεταξύ τους (δοκιµασία LSD) (P=0.839). Αντιθέτως, 
καταγράφηκε σηµαντική διαφοροποίηση της ελάχιστης διαµέτρου γυρεόκκοκου µεταξύ 
των ποικιλιών, µε τη Μαστοειδή να διαφέρει στατιστικά από την Καλαµών (δοκιµασία 
LSD) (P=0.001). Το δεύτερο µέρος της µελέτης των µορφολογικών χαρακτηριστικών 
της γύρης αφορούσε παρατηρήσεις και µετρήσεις στο ανάγλυφο της επιφάνειας των 
γυρεοκόκκων. Το πάχος των πτυχώσεων στην ποικιλία Μαστοειδής ήταν σηµαντικά 
µικρότερο από αυτό της ποικιλίας Καλαµών (δοκιµασία LSD) (P=0.000). Σε 
αντίστοιχη µελέτη των µορφολογικών χαρακτηριστικών γύρης Ιταλικών ποικιλιών η 
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µέγιστη διάµετρος κυµάνθηκε
σηµαντικές διαφορές µεταξύ
Επίδραση του χρόνου αποθήκευσης
γυρεοσωλήνων. H αποθήκευση
ποσοστά βλαστικότητας στις
ποικιλία Μαστοειδή διατηρήθηκε
µειωµένη (-73%) συγκριτικά
γυρεοσωλήνων παρατηρήθηκε
πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις
γύρη δεν βλάστησε.  
 

Εικόνα 1. Ανάλυση των µορφολογικών
και της επιφάνειας των γυρεοκόκκων
 
Η διατηρησιµότητα της γύρης
στο ρύζι, το σιτάρι και το καλαµπόκι
al., 2001) στο είδος Typha latifolia
από 120 ηµέρες στους 24 o

manglesii (D. Don) παρατηρήθηκε
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κυµάνθηκε µεταξύ 23,42 µm και 23,97 µm χωρίς να
µεταξύ των ποικιλιών (Lanza et al., 1996). 
αποθήκευσης στη βλαστικότητα της γύρης και στην

αποθήκευση της γύρης στους 4oC για 12 µήνες οδήγησε
βλαστικότητας στις ποικιλίες Αµυγδαλολιά και Καλαµών. Αντίθετα

διατηρήθηκε εν µέρει η ικανότητα βλάστησης, αν
συγκριτικά µε τη φρέσκια γύρη. Όσον αφορά στο

παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση (-50%) στη Μαστοειδή
µετρήσεις στις ποικιλίες Αµυγδαλολιά και Καλαµών

των µορφολογικών χαρακτηριστικών ολόκληρων γυρεοκόκκων
γυρεοκόκκων (Β) µε το λογισµικό MCID Analysis. 

της γύρης ποικίλει µεταξύ διαφορετικών φυτικών
και το καλαµπόκι θεωρείται ότι δεν ξεπερνά τις λίγες

Typha latifolia L. διατηρεί υψηλή βλαστικότητα ακόµα
oC (van Bilsen and Hoekstra, 1993). Στο είδος

παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της βλαστικότητας
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χωρίς να εντοπιστούν 

στην ανάπτυξη των 
οδήγησε σε µηδενικά 

Καλαµών. Αντίθετα, στην 
βλάστησης, αν και σηµαντικά 

αφορά στο µήκος των 
Μαστοειδή ενώ δεν 

Καλαµών στις οποίες η 

     

           
ολόκληρων γυρεοκόκκων (Α) 
 MCID Analysis.  

φυτικών ειδών και ενώ 
τις λίγες ώρες (Luna et 

βλαστικότητα ακόµα και µετά 
Στο είδος Anigozanthos 

βλαστικότητας της γύρης 
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µετά από αποθήκευση στους 2 oC για 20 εβδοµάδες (Sukhvibul and Considine, 1993). 
∆ραστική µείωση στη βλαστικότητα της γύρης αλλά και παραλλακτικότητα µεταξύ 
ποικιλιών ελιάς έχει καταγραφεί µετά από αποθήκευση ενός έτους στους -20 oC (Pinney 
and Polito, 1990). Ένα άλλο φαινόµενο που έχει παρατηρηθεί σε άλλα φυτικά είδη είναι 
η µείωση της ζωηρότητας βλάστησης χωρίς αντίστοιχη απώλεια της βλαστικότητας 
(Shivanna and Johri, 1984; Shivanna et al., 1991; Kumar et al., 1988). Παροµοίως σε 
γύρη µηλιάς που είχε αποθηκευτεί για ένα έτος δεν παρατηρήθηκε µείωση της 
βλαστικότητας (Bellani et al., 1984), όπως και σε γύρη τοµάτας που είχε αποθηκευτεί 
στους -30 oC για το ίδιο χρονικό διάστηµα (Song and Tachibana, 2007).  
Συµπερασµατικά, συγκεντρώθηκαν ενδείξεις ότι η ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης 
µπορεί να αξιοποιηθεί για την περιγραφή και διαφοροποίηση γύρης ελληνικών 
ποικιλιών ελιάς, ενώ διαφάνηκε και η διαφοροποιηµένη µεταξύ τριών ποικιλιών 
ικανότητα βλάστησης της γύρης µετά από παρατεταµένη αποθήκευση σε ελαφρώς 
χαµηλή θερµοκρασία.  
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Summary 
The efficiency of employing selected pollen ultrastructural characters for the 
identification of and discrimination between two olive cultivars (cvs) of Greek origin 
(Kalamon and Mastoidis) was assessed. For that pollen was examined under a scanning 
electron microscope. It was found that certain characters exhibited significant variation 
between the two cultivars indicating their potential for cultivar characterization. 
Additionally, for cvs Kalamon, Mastoidis and Amigdalolia, pollen germination rate was 
determined following one year storage at chilling temperature (4oC). This was done in 
order to investigate the usefulness of this simple procedure for mid-term conservation 
and subsequent pollen use in either breeding research or artificial pollination of self 
incompatible cvs for improving fruit set. It was found that pollen germination rate 
varied significantly between cultivars demonstrating the high genotype dependence of 
this specific trait and that consequently separate experiments need to be conducted in 
order to determine mid-term pollen survival under chilling conditions for the different 
cvs. 
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Περίληψη 
Ένεκα των διαπιστωµένων προβληµάτων που αφορούν την ενεργειακή κατάσταση του 
πλανήτη µας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα φυτικά έλαια, οι ιδιότητές τους και 
η δυνατότητά τους να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα. Σηµαντικό ρόλο µεταξύ των 
ενεργειακών φυτών καλείται να διαδραµατίσει το φυτό ελαιοκράµβη που φαίνεται ότι 
θα συµβάλει σηµαντικά στη χώρα µας στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών. 
Για να διερευνηθεί η προσαρµοστικότητα και αποδοτικότητα του φυτού αυτού στην 
περιοχή της Θεσσαλίας εγκαταστάθηκαν οκτώ ποικιλίες ελαιοκράµβης σε εαρινή µη 
αρδευόµενη πειραµατική καλλιέργεια. Ο πειραµατισµός πραγµατοποιήθηκε σε 
αργιλοπηλώδες έδαφος (CL) που προέρχονταν από αγρανάπαυση στο αγρόκτηµα του 
ΤΕΙ Λάρισας. Το πειραµατικό σχέδιο που εφαρµόσθηκε ήταν των τυχαιοποιηµένων 
πλήρων οµάδων (RCB) µε 4 επαναλήψεις. Έγιναν παρατηρήσεις για όλα τα στάδια 
αύξησης και ανάπτυξης των φυτών, προσδιορίστηκαν οι αποδόσεις τους σε σπόρο, 
µελετήθηκαν διάφορα αγρονοµικά χαρακτηριστικά, προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα 
του παραγόµενου σπόρου σε λάδι καθώς και ορισµένες τεχνολογικές του ιδιότητες.  
∆ιαπιστώθηκε ότι οι αποδόσεις όλων των εαρινών ποικιλιών ήταν χαµηλές ενώ οι 
αντίστοιχες σε λάδι κρίνονται ικανοποιητικές. Συγκεκριµένα οι αποδόσεις σε σπόρο 
των ποικιλιών που καρποφόρησαν κυµάνθηκαν από 137 έως 291 Kg/ στρέµµα, ενώ η 
απόδοση σε λάδι από 33,6 έως 37,6%.  
 
Εισαγωγή 
Οι σύγχρονες κοινωνίες µε την αύξηση του βιοτικού τους επιπέδου καταναλώνουν 
συνεχώς µεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους. Αυτές 
προέρχονται κυρίως από συµβατικές µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως είναι το 
πετρέλαιο, η βενζίνη και ο άνθρακας, οι οποίες όµως αναµένεται ότι σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα θα εξαντληθούν. 
Σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι κοινωνίες µας, όπως δηλαδή αυτά των 
πεπερασµένων ποσοτήτων ορυκτών καυσίµων του πλανήτη και των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων που δηµιουργούνται από τη χρήση τους, θα µπορούσαν  να αµβλυνθούν 
µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Τα βιοκαύσιµα αποτελούν µια 
ενδιαφέρουσα εναλλακτική πηγή ενέργειας για την µερική αντικατάσταση των 
συµβατικών καυσίµων (Bockey, 2007). Τα φυτικά έλαια µε την κατάλληλη 
επεξεργασία τους µπορούν να υποκαταστήσουν το πετρέλαιο θέρµανσης-κίνησης και 
χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο ως καύσιµα στα οχήµατα µεταφορών (Leung 
κ.ά., 2006). Η παραγωγή βιοντίζελ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται 
κυρίως στους ελαιούχους σπόρους της ελαιοκράµβης (Brassica napus var. oleifera). 
Στην Ευρώπη το φυτό αυτό απαντάται ως ανοιξιάτικη και χειµερινή καλλιέργεια. 
Στόχος της εργασίας ήταν να εξεταστούν και να αξιολογηθούν σε εαρινή καλλιέργεια 
οκτώ (8) ποικιλίες ελαιοκράµβης (χειµερινές και ανοιξιάτικες) στην περιοχή της 
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Θεσσαλίας.  
Υλικά και Mέθοδοι 
Oι ανοιξιάτικες ποικιλίες ελαιοκράµβης Ability, Gladiator, Licoly, Lisonne, Oasis και 
οι χειµερινές Orkan, Vectra, Semenses µελετήθηκαν σε ξηρική ανοιξιάτικη 
καλλιέργεια. Εφαρµόσθηκε πειραµατικό σχέδιο τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων µε 4 
επαναλήψεις, σύστηµα µειωµένης κατεργασίας εδάφους, βασική λίπανση µε 4 µονάδες 
Ν, 4 Ρ, 6 Κ και επιφανειακή µε 4 µονάδες Ν/ στρέµµα. Η σπορά, πρώιµη-ανοιξιάτικη,  
πραγµατοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου. Όλες οι ποικιλίες είχαν καθαρότητα 100%, 
βλαστική ικανότητα µεγαλύτερη του 90% και βάρος 1.000 κόκκων κατά µέσο όρο 7 g. 
Η ποσότητα σπόρου ανά στρέµµα ανήλθε περίπου στα 400 g. Η αντιµετώπιση των 
ζιζανίων πραγµατοποιήθηκε µε χειρονακτικό σκάλισµα. Λήφθηκαν παρατηρήσεις για 
το φύτρωµα των σπόρων, τη βλάστηση και ανάπτυξη των φυτών, την πρωιµότητα 
καθώς και την αντοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες. Η συγκοµιδή έγινε µε το χέρι όταν η 
υγρασία του σπόρου όλων των ποικιλιών ήταν µικρότερη του 12%, δηλαδή µέσα στο 
πλαίσιο των προτεινόµενων ορίων (Weiss, 1983). Υπολογίστηκε ο µέσος όρος της 
απόδοσης των ποικιλιών που καρποφόρησαν σε σπόρο (Kg/ m2). Οι εργαστηριακές 
αναλύσεις του σπόρου που αφορούν την  περιεκτικότητα σε λάδι καθώς και σηµαντικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η πυκνότητα του λαδιού (g/ cm3) στους 15,40 και 100οC 
και το κινηµατικό ιξώδες του (mm2/ sec) στους 40 και 100οC πραγµατοποιήθηκαν στο 
Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίµων και Λιπαντικών της Σχολής Χηµικών Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Για την αξιολόγηση των αποδόσεων σε σπόρο 
πραγµατοποιήθηκε απλή ανάλυση διασποράς µε έναν παράγοντα και για το διαχωρισµό 
των µέσων όρων χρησιµοποιήθηκε το LSD κριτήριο. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Το φύτρωµα των φυτών άρχισε 6 ηµέρες µετά την σπορά και ολοκληρώθηκε µετά από 
12 ηµέρες. Ο παγετός που σηµειώθηκε µετά την ολοκλήρωση του φυτρώµατος 
(Μάρτιο) δεν προκάλεσε καµία σηµαντική ζηµιά. 
Η βλάστηση όλων των ποικιλιών ήταν πολύ αραιή (µονόκλωνη – µονοστέλεχη) σε 
αντίθεση µε την καλλιέργεια των αντίστοιχων ποικιλιών σε Φθινοπωρινή σπορά όπου 
παρατηρήθηκε πλούσια και πυκνή βλάστηση (Μάνος κ.ά., 2008). Όλες οι ποικιλίες 
είχαν οµοιόµορφη ανάπτυξη ως προς το ύψος, τόσο κατά το στάδιο έκπτυξης – 
ανόρθωσης (πρώτο ύψος) αρχές Απριλίου 15 cm, όσο και κατά την ωρίµανση (τελικό 
ύψος) περίπου 160 cm. 
Οι χειµερινές ποικιλίες δεν εαρινοποιήθηκαν και δεν εισήλθαν στο αναπαραγωγικό 
στάδιο. Σ’ αυτό συνετέλεσαν οι σχετικά υψηλές θερµοκρασίες που επικράτησαν µετά 
το πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου (µεγαλύτερες των 5οC). Η ελαιοκράµβη χρειάζεται 
χαµηλές θερµοκρασίες για διάστηµα 20-40 ηµερών για την εαρινοποίησή της. Tο 
φύτρωµα των ανοιξιάτικων ποικιλιών ήταν πολύ καλό έως άριστο και οι ποικιλίες 
χαρακτηρίζονται ως όψιµες -πολύ όψιµες αναφορικά µε την πρωιµότητά τους (Πίν.1).  
 
Πίνακας 1. Κανονικότητα φυτρώµατος (κλίµακα Ι.Σ.Θ.) και πρωιµότητα 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΦΥΤΡΩΜΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΑΝΘΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΑΝΘΕΩΝ 

ΑΝΘΗΣΗ 
50% 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ 50% ΧΑΡΑΚ/ΜΟΣ 

Licoly  Kανονικό 16-Απρ 24-Απρ 10-Μαϊ 19-Ιουν Όψιµη 

Ability Άριστο 17-Απρ 26-Απρ 10-Μαϊ 18-Ιουν Όψιµη 

Gladiator Κανονικό 16-Απρ 24-Απρ 10-Μαϊ 18-Ιουν Όψιµη 

Oasis Άριστο 13-Απρ 25-Απρ 10-Μαϊ 18-Ιουν Όψιµη 
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Lisonne Κανονικό- 
Άριστο 

24-Απρ 5-Μαϊ 15-Μαϊ 23-Ιουν Πολύ όψιµη 

Η κατανοµή των βροχοπτώσεων κατά την καλλιεργητική περίοδο (158,5 mm) και 
ιδιαίτερα τους µήνες Μάρτιο – Απρίλιο ήταν αρκετή για την ανάπτυξη των φυτών 
χωρίς άρδευση. Κάποιες βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν κατά την ωρίµανση και 
συγκοµιδή της καλλιέργειας (Ιούνιο) δεν δυσχέραιναν τη συγκοµιδή και δεν επηρέασαν 
την απόδοση των ποικιλιών. Σε ότι αφορά την απόδοση των ποικιλιών σε σπόρο (Σχ. 1) 
παρατηρήθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά για επίπεδο σηµαντικότητας 5% (one 
way anova, F=185,55 για 4 και 15 Β.Ε. µε p=0,00). Μεγαλύτερη απόδοση σε εαρινή 
σπορά (291 Kg/ στρέµµα ) έδωσε η ποικιλία Ability.  

 
Η περιεκτικότητα των διαφόρων ποικιλιών σε λάδι κυµάνθηκε σε ικανοποιητικά 
επίπεδα (Σχ. 2) φτάνοντας το 37,6 % στην ποικιλία Lisonne. Στον πίνακα 2 
αναφέρονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του λαδιού που παραλήφθηκε από τις 
ποικιλίες που καρποφόρησαν. Το ιξώδες και των πέντε (5) ποικιλιών, στους 40οC 
κυµάνθηκε σε επίπεδα 31,7-34,5 mm2/ sec, τιµές πολύ κοντά µε αυτές που αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία, καθώς και µε τις προτεινόµενες για τη δηµιουργία προτύπου 
ελαιοκράµβης ως καύσιµο, που δίνει τιµή 38,0 mm2/ sec ή cst (Mittelbach 1996, 
Thuneke κ.ά, 2000). Όπως ήταν αναµενόµενο η τιµή του κινηµατικού ιξώδους 
µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Η ιδιότητα αυτή του λαδιού είναι 
σηµαντική γιατί έχει επιπτώσεις στο διαµερισµό των καυσίµων, (ο κώνος ψεκασµού 
γίνεται σφιχτότερος και η ποσότητα του καυσίµου εκτοξεύεται γρηγορότερα). Η 
πυκνότητα και των πέντε (5) ποικιλιών στους 15οC κυµάνθηκε σε επίπεδα 0,9160–
0,9183 g/ cm3, τιµές που είναι περίπου ίδιες µε αυτές που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία (Mittelbach, 1996) καθώς και στην πρόταση για δηµιουργία προτύπου 
ελαίου ελαιοκράµβης ως καύσιµο.  
 
Πίνακας 2. Προσδιορισµός υγρασίας, πυκνότητας και κινηµατικού ιξώδους των ελαίων 
που παραλήφθηκαν (Ε.Μ.Π.) 

Ποικιλία Ποσότητα (g) 
Υγρασία  
(%) 

Πυκνότητα g/cm3 Κινηµατικό Ιξώδες mm2/sec 
15 oC 40 oC 100 oC 40 oC 100 oC 

Ability  132,87 3,9 0,92 0,9 0,86 34,4 7,9 
Oasis 153,32 3,8 0,92 0,9 0,86 33,6 7,8 

Licoly 133,46 4,1 0,92 0,9 0,86 33,2 7,7 

Gladiator  134,98 4 0,92 0,9 0,86 34,5 7,9 

Lisonne  146,17 3 0,92 0,9 0,86 32,7 7,7 

Τα αποτελέσµατα του πειραµατισµού φανερώνουν ότι αν και οι αποδόσεις σε σπόρο 
των ανοιξιάτικων ποικιλιών είναι σχετικά ικανοποιητικές συγκριτικά µε τα 

Σχήµα 1: Μέσος όρος και τυπικό σφάλµα 
της απόδοσης των εαρινών ποικιλιών 
ελαιοκράµβης σε σπόρο (Kg/ m2).  

Μ.Ο. Απόδοσης ποικιλιών στα πειραµατικά 
τεµάχια
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Σχήµα 2: Περιεκτικότητα του 
παραγόµενου σπόρου σε λάδι %  
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βιβλιογραφικά δεδοµένα που αφορούν την ξηρική καλλιέργεια της ελαιοκράµβης 
(Βακάκης κ.ά., 2006), υπολείπονται όµως κατά πολύ των αντίστοιχων της 
φθινοπωρινής σποράς. Τα φυτά σε όλες τις ανοιξιάτικες ποικιλίες είναι µονοστέλεχα 
και οι αποδόσεις είναι πολύ µικρότερες απ’ ότι σε πρώιµη φθινοπωρινή σπορά, ενώ οι 
χειµερινές ποικιλίες δεν ανθίζουν, επειδή δεν µπορούν να εαρινοποιηθούν. Παρόλο που 
κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου οι κλιµατικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα 
ευνοϊκές φαίνεται ότι στις ξηροθερµικές συνθήκες της χώρας µας το νερό αποτελεί 
κύριο περιοριστικό παράγοντα της απόδοσης για την ξηρική ανοιξιάτικη καλλιέργεια 
της ελαιοκράµβης.  
Οι αποδόσεις των σπόρων σε έλαια και οι φυσικοχηµικές τους ιδιότητες είναι 
ικανοποιητικές και συγκρίσιµες µε άλλα φυτικά έλαια που έχουν χρησιµοποιηθεί για 
παραγωγή βιοντίζελ (Panoutsou κ.ά., 2008). Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για τη 
βελτίωση των τεχνικών της καλλιέργειας, τη µελέτη των ιδιοτήτων των ελαίων, αλλά 
και του παραγόµενου βιοντίζελ. Η παραγωγή και χρήση βιοκαυσίµων αναµένεται να 
συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση της εξάρτησης της χώρας µας από το πετρέλαιο και 
µακροπρόθεσµα, στην προστασία του περιβάλλοντος. 
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STUDY OF THE AGRONOMICAL CHARACTERISTICS OF RAPE 
VARIETIES FOR PRODUCTION OF BIODIESEL IN THE PREFEC TURE OF 

LARISSA DURING A SPRING SOWING 
 

E. Leneti, G. Manos, Κ. Tsinidis, V.Triandafillidis, P. Yfanti, S. Manos, Κ. Zisis 
 

Technological Educational Foundation of Epirus, Department of Agricultural Technology,  
47100 Kostakioi-Arta, Greece 

 
Summary 
The plant oils present a particular interest as they can be used to produce fuel, due to the 
existed problems regarding our planet energy issue. Among the energy plants an 
important role will undertake the plant of rape which will contribute significantly in our 
country within the frame of crop reform plan. 
To search the adaptability and the yield of this plant in the region of Thessaly eight 
varieties of rape were planted in an experimental spring non irrigated crop. This 
experiment was carried out in a clay-loam soil (CL) taken from a non cultivated farm of 
Larissa Institution of Educational Technology. The applied experiment was carried out 
during all stages of plant growth and development, the seed production yields were 
considered, a number of agronomical characteristics were studied, the content in oil of 
the produced seeds was numbered as well as some of its technological qualities.  
All the spring varieties yields were found low while the corresponding rates of oil were 
considered satisfactory. Specifically the seed yields of cultivated varieties ranged from 
137 to 291 Kg/1000 s.m. while the oil yield ranged from 33.6 to 37.6. 
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Περίληψη 
Μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης ανταγωνιστικότητας, η αµπελουργία διαφέρει σε 
σχέση µε τους υπόλοιπους παραγωγικούς κλάδους της φυτικής παραγωγής, όσον αφορά 
στα µέσα και στις µεθόδους που χρησιµοποιεί. Εξαιτίας, λοιπόν, αυτών των 
ιδιαιτεροτήτων της, η Ελληνική αµπελουργία αντιµετωπίζει σήµερα σοβαρά 
προβλήµατα, που αφορούν στην προσαρµογή της στις σύγχρονες συνθήκες παραγωγής. 
Για να µπορέσει η Ελληνική αµπελουργία να ανταπεξέλθει στο βάρος των παρόντων ή 
και των µελλοντικών προβληµάτων, θα πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους, ποιες είναι οι προοπτικές για την εξέλιξη της ζήτησης των 
αµπελοκοµικών προϊόντων, για την τεχνική καλλιέργειας της αµπέλου και την 
οργάνωση της αµπελουργικής παραγωγής. Η µεγάλη παραλλακτικότητα που 
παρουσιάζουν οι πολύ παλιές σπάνιες γηγενείς, οινοποιήσιµες, κατά βάση, ποικιλίες 
αµπέλου της χώρας µας υπογραµµίζει την ανάγκη της άµεσης προστασίας τους και της 
περαιτέρω αξιολόγησης και ταυτοποίησής τους. Αυτό µπορεί να γίνει µέσα από την 
προκήρυξη ενός νέου εθνικού προγράµµατος για την προστασία και τη µελέτη όλων 
των ντόπιων ποικιλιών αµπέλου. Τα οφέλη για τη χώρα µας σε µια τέτοια περίπτωση θα 
είναι ότι θα χαρτογραφηθεί, θα µελετηθεί µε κλασικές βιοχηµικές και µοριακές 
µεθόδους και θα αξιολογηθεί το νέο συλλεγόµενο και υπάρχον αµπελουργικό γενετικό 
υλικό της χώρας. Επίσης θα κωδικοποιηθεί όλο το αµπελουργικό γενετικό υλικό της 
χώρας σε τράπεζα δεδοµένων (database) της Τ.Γ.Υ. Επιπρόσθετα θα αναδειχθούν και 
θα χρησιµοποιηθούν άµεσα οι αξιόλογες και επιθυµητές ποικιλίες της καλλιεργούµενης 
αµπέλου ως βασικές ποικιλίες δηµιουργίας νέων αµπελώνων. Τέλος, αυτό θα συµβάλει 
στην εκπαίδευση φοιτητών, σπουδαστών, αµπελουργών και φίλων της αµπέλου και του 
οίνου και θα υπάρξει η δυνατότητα δηµιουργίας µιας σύγχρονης αµπελογραφίας 
(Αµπελουργικός Άτλαντας). Το προτεινόµενο έργο κρίνεται ότι αποτελεί ένα στερεό 
υπόβαθρο για την οικοδόµηση µιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και οικονοµικά 
αυτοδύναµης αµπελουργίας στη χώρα µας και σε αυτή την κατεύθυνση το βασικότερο 
ρόλο θα παίξει η ποιότητα των αµπελουργικών προϊόντων, η οποία επηρεάζεται, σε 
σηµαντικότατο βαθµό, από τον ποικιλιακό παράγοντα. 
 
Εισαγωγή 
Μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης ανταγωνιστικότητας και των νέων γεωργικών 
συνθηκών, ο κλάδος της αµπελουργίας οδηγήθηκε στην επικράτηση λίγων εκλεκτών 
ποικιλιών και υβριδίων µε υψηλή ποιότητα και απόδοση. Αποτέλεσµα αυτών των νέων 
τάσεων ήταν να εκτοπισθεί από την καλλιέργεια και να χαθεί ένα µεγάλο µέρος 
παραδοσιακού γενετικού υλικού που µας κληροδότησαν οι προηγούµενες γενεές. Από 
την άλλη πλευρά, οι ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις κυρίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
δηµιούργησαν νέες µεγάλες δυνατότητες στη βελτίωση των φυτών και έδωσαν πολύ 
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µεγαλύτερη αξία στο επί πολλές δεκαετίες παραµεληµένο γενετικό δυναµικό. Η 
αξιοποίηση όµως των παλιών αυτόχθονων ποικιλιών βρίσκει σήµερα ορισµένα εµπόδια, 
γιατί µερικές ποικιλίες είτε δεν είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό και τον Κοινοτικό 
Κατάλογο Ποικιλιών µε πλήρη κοινά αποδεκτά χαρακτηριστικά, είτε δεν έχουν 
ταξινοµηθεί. Στις µέρες µας η σχετική Κοινοτική νοµοθεσία βρίσκεται υπό 
αναθεώρηση και ελπίζεται ότι σύντοµα θα επιτραπεί η καλλιέργεια και εµπορική 
αξιοποίηση τέτοιων ποικιλιών, υπό ορισµένες προϋποθέσεις (Ματθαίου Α. και 
Νικολάου Ν., 2004).  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Α. Φυτικό υλικό: Το φυτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε αποτελούνταν από 61σπάνιες 
αυτόχθονες οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου (Vitis vinifera L.), που αποτελούν µέρος 
της αµπελογραφικής συλλογής της Τράπεζας Γενετικού Υλικού, η οποία είναι 
εγκατεστηµένη στο Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) στην 
περιοχή της Θέρµης Θεσσαλονίκης. Οι περισσότερες από τις ποικιλίες αυτές 
καλλιεργούνταν παραδοσιακά κατά τόπους σε µικρές εκτάσεις και κινδυνεύουν πλέον 
µε εξαφάνιση. 
Β. Αµπελογραφικά χαρακτηριστικά: Ο µορφολογικός χαρακτηρισµός έλαβε χώρα σε 
δέκα αντιπροσωπευτικά πρέµνα της κάθε ποικιλίας. Συνολικά αξιολογήθηκαν 75 (για 
τα νησιά) και 84 (για τις 45 γηγενείς ποικιλίες αµπέλου) διαφορετικά µορφολογικά 
(αµπελογραφικά) χαρακτηριστικά, όπως αυτά προβλέπονται από το ∆ιεθνή Οργανισµό 
Αµπέλου και Οίνου (O.I.V.). Η καταγραφή των δεδοµένων για κάθε χαρακτηριστικό 
έγινε για δύο έτη µε βάση µία µετρική κλίµακα ακέραιων αριθµών από το 1 έως το9.  
Γ. Στατιστική επεξεργασία: Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων για τα νησιά 
του Αιγαίου και του Ιονίου, χρησιµοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και η 
Ανάλυση σε Οµάδες. Από την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, προέκυψαν τα 
σηµαντικότερα αµπελογραφικά χαρακτηριστικά που συνετέλεσαν στη διάκριση των 
ποικιλιών, ενώ ο αριθµός των Κύριων Συνιστωσών που λήφθηκε υπόψη ήταν αυτός που 
ερµήνευε ποσοστό ≥80% της συνολικής παραλλακτικότητας που παρατηρήθηκε µεταξύ 
των ποικιλιών. Κατά την Ανάλυση σε Οµάδες, κατασκευάστηκε δενδρόγραµµα µε τη 
βοήθεια του αλγορίθµου οµαδοποίησης ‘Ward’. Για την εύρεση του βέλτιστου αριθµού 
των οµάδων στο δενδρόγραµµα, χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο ‘upper tail’ για επίπεδο 
σηµαντικότητας του ελέγχου α=0.10. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν µε τη 
βοήθεια των λογισµικού πακέτου JMP (έκδοση 6.0.0) (Α. Μ. Ματθαίου, Α. Λ. 
Τσιβελίκας και Χ. Γ. Γκατζελάκη, 2006). 
Όσον αφορά στις 45 γηγενείς ποικιλίες, τα δεδοµένα αναλύθηκαν σύµφωνα µε την 
Ταξινόµηση σε Οµίλους Οµάδων, µε τη µέθοδο ‘Ward’, χρησιµοποιώντας τις 
ευκλείδειες αποστάσεις. Για την ανάλυση σε Κύριες Ορθογώνιες Συνιστώσες 
χρησιµοποιήθηκε η περιστροφή Varimax. Για τις παραπάνω αναλύσεις 
χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα STATISTICA 5.1. (Α. Ματθαίου, Ε. 
Ζιώζου, Θ. Πιτσώλη και Α. Τσιβελίκας, 2006). 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
29 Ποικιλίες του Αιγαίου: 
Στην πρώτη οµάδα ποικιλιών κατατάσσονται µόλις τρεις από το σύνολο των 29 
ποικιλιών που µελετήθηκαν, οι οποίες δείχνουν να αποτελούν µία ξεχωριστή και 
σταθερή οµάδα στο δενδρόγραµµα, που χαρακτηρίζεται από µικρή πυκνότητα 
ερπουσών τριχιδίων µε καθολική κατανοµή ανθοκυάνης στην κορυφή, έγχρωµη ράγα 
και µέγεθος σταφυλής µέσο έως πολύ µεγάλο (Σχήµα 1). Στη δεύτερη οµάδα ποικιλιών 
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κατατάσσονται 15 ποικιλίες
προηγούµενης οµάδας από
χρώµα της ράγας µπορεί να
περισσότερες περιπτώσεις είναι
11 ποικιλίες που χαρακτηρίζονται
τριχιδίων µε το χρώµα της ράγας
να κυµαίνεται από ελαφρώς
Τσιβελίκας και Χ. Γ. Γκατζελάκη
16 Ποικιλίες του Ιονίου:  
Στην πρώτη οµάδα ποικιλιών
µελετήθηκαν, οι οποίες δείχνουν
δενδρόγραµµα, που χαρακτηρίζεται
τριχιδίων στις κύριες νευρώσεις
τριχιδίων στα µεσογονάτια
(Σχήµα 2). Στη δεύτερη
χαρακτηρίζονται από απουσία
νευρώσεις, απουσία έως και
από πράσινο έως κόκκινο χρώµα
45 Ποικιλίες σπάνιων γηγενών
Στην πρώτη οµάδα κατατάσσονται
µελετήθηκαν, οι οποίες δείχνουν
δενδρόγραµµα, που χαρακτηρίζεται
τριχών κορυφής καθώς επίσης
όσο και επάνω στις κύριες
φύλλων, έγχρωµη ή λευκή
οµάδα ποικιλιών κατατάσσονται
πυκνότητα ερπουσών τριχών
νευρώσεις του ελάσµατος των
Ζιώζου, Θ. Πιτσώλη και Α. Τσιβελίκας
Συµπεράσµατα 

Σχήµα 1. ∆ενδρόγραµµα των
νησιών του Αιγαίου µε βάση
αµπελογραφικών χαρακτηριστικών
Τσιβελίκας και Χ. Γ. Γκατζελάκη
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ποικιλίες που χαρακτηρίζονται όπως και οι 
από απουσία έως µικρή πυκνότητα ερπουσών

µπορεί να είναι τόσο έγχρωµο όσο και λευκό, ενώ
περιπτώσεις είναι σφαιρικό. Τέλος στην τρίτη οµάδα ποικιλιών

χαρακτηρίζονται από έντονη έως πολύ έντονη πυκνότητα
της ράγας να είναι τόσο έγχρωµο όσο και λευκό

ελαφρώς πεπλατυσµένο έως ωοειδές (Α. Μ. Ματθαίου
Γκατζελάκη, 2006). 

ποικιλιών κατατάσσονται 9 από το σύνολο των 16 
οποίες δείχνουν να αποτελούν µία ξεχωριστή και σταθερή
χαρακτηρίζεται από µεγάλη έως πολύ µεγάλη πυκνότητα
νευρώσεις, απουσία έως και ενδιάµεση πυκνότητα

µεσογονάτια και πράσινο χρώµα στην κάτω επιφάνεια
δεύτερη οµάδα ποικιλιών κατατάσσονται 7 ποικιλίες
απουσία έως µέση πυκνότητα ερπουσών τριχιδίων

έως και µικρή πυκνότητα ερπουσών τριχιδίων στα µεσογονάτια
κόκκινο χρώµα στην κάτω επιφάνεια των κόµβων.  

γηγενών ποικιλιών αµπέλου:  
κατατάσσονται 23 ποικιλίες από το σύνολο των 45 

οποίες δείχνουν να αποτελούν µια ξεχωριστή και σταθερή
χαρακτηρίζεται από έντονη έως πολύ έντονη πυκνότητα

καθώς επίσης και ισχυρή πυκνότητα ερπουσών τριχών
κύριες νευρώσεις του ελάσµατος των νεαρών και
λευκή ράγα ελαφρώς πεπλατυσµένη έως ωοειδή

κατατάσσονται 22 ποικιλίες, οι οποίες δεν έχουν ή εµφανίζουν
τριχών τόσο στην κορυφή όσο ανάµεσα και επάνω

ελάσµατος των νεαρών και αναπτυγµένων φύλλων (Α
και Α. Τσιβελίκας, 2006). 

 
∆ενδρόγραµµα των 29 αυτόχθονων οινοποιήσιµων ποικιλιών

µε βάση τη διάκριση που προέκυψε από τη
χαρακτηριστικών (µέθοδος ‘WARD’) (Α. Μ. Ματθαίου
Γκατζελάκη, 2006). 
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και οι ποικιλίες της 
ερπουσών τριχιδίων. Το 

ενώ το σχήµα στις 
οµάδα ποικιλιών ανήκουν 

πυκνότητα ερπουσών 
λευκό, ενώ το σχήµα 
Ματθαίου, Α. Λ. 

των 16 ποικιλιών που 
και σταθερή οµάδα στο 
πυκνότητα ερπουσών 
πυκνότητα ερπουσών 
φάνεια των κόµβων 
 7 ποικιλίες, που 
τριχιδίων στις κύριες 
στα µεσογονάτια και 

των 45 ποικιλιών που 
και σταθερή οµάδα στο 
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Σχήµα 3. ∆ενδρόγραµµα των
αµπελογραφικά τους χαρακτηριστικά
 
∆ιαπιστώθηκε πολύ µεγάλη
οινοποιήσιµων ποικιλιών
αµπελογραφικούς χαρακτήρες
αµπελογραφικά χαρακτηριστικά
διάκριση των ποικιλιών σε
χαρακτηριστικά αντίστοιχα
συνδυασµό µε αξιολόγηση
συµβάλει στην ανάδειξη ντόπιων
ποιοτικό δυναµικό. 
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∆ενδρόγραµµα των 16 αυτόχθονων οινοποιήσιµων ποικιλιών

βάση τη διάκριση που προέκυψε από τη µελέτη των
χαρακτηριστικών (µέθοδος ‘WARD’).  

∆ενδρόγραµµα των 45 γηγενών οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου
χαρακτηριστικά (µέθοδος Ward, ευκλείδιες αποστάσεις

µεγάλη παραλλακτικότητα µεταξύ των 61 
ποικιλιών αµπέλου, όσον αφορά στους 
χαρακτήρες που µελετήθηκαν. Επισηµάνθηκαν 

χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν στη διάκριση των
ποικιλιών σε τρεις, δύο και δύο οµάδες µε διακριτά αµπελογραφικά
αντίστοιχα. Η πλήρης αµπελογραφική περιγραφή των
αξιολόγηση των τεχνολογικών τους χαρακτηριστικών
ανάδειξη ντόπιων παραµεληµένων ποικιλιών αµπέλου
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PROTECTION -CONSERVATION -EVALUATION OF THE GREEK G RAPE 

GENETIC MATERIAL ( Vitis Vinifera L.). PROBLEMS-PERSPECTIVES 
 

A. Mattheou1, Ε. Ζioziou2 and C. Gatzelaki1 

 

1 Greek Gene Bank, Agricultural Research Centre of Northern Greece,  

National Agricultural Research Foundation (NAGREF), 570 01 Thermi-Thessaloniki, Greece 
2 Lab of Viticulture, School of  Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, 

54124  Thessaloniki, Greece 
 
 
Summary 
In the terms of commercial antagonism, viniculture differs from the other productive 
sections of agriculture, in the means and the methods used in all the stages of the 
cultivating techniques and in the ways of trading (grape-wine-plum). Because of these 
specific characteristics, nowadays, Greek viniculture faces serious problems adapting to 
modern ways of production. In order Greek viniculture to cope with these problems, it 
should look for the future perspectives of the demand, the cultivating techniques and the 
organization of the grape production. The wide diversity of the traditional, rare, 
autochthonous wine making varieties of our country, stresses the need of their 
immediate protection and their further characterization and identification. This goal can 
be achieved by creating a new national program for the protection and study of all the 
autochthon varieties. The advantages of such a program are the mapping, the evaluation 
and the standard biochemical and molecular study of the newly collected and already 
existing vinicultural genetic material. In addition, the vinicultural genetic material will 
be codified in a database at the Greek Gene Bank, so that everyone concerned could 
find the information needed. The worthy and wanted varieties will emerge and will be 
used as basic varieties for the creation of new vineyards. Finally, the whole project will 
enhance the education of viniculture in general. The suggested project is a stable 
background for the construction of a modern, competitive and economically 
independent viniculture in our country. In that direction the quality is fundamental and 
is greatly influenced by the grape variety. 
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ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ (Solanum melongena) 

 
Ι.Γ. Μυλωνάς, Ε. Νίνου, Α.Λ. Τσιβελίκας, Χ. Γκατζελάκη, Ε. Ψαρρά, Ε. Κόταλη, 

                                        Π. Ράλλη και Κ. Γανίτης 
 

Τράπεζα Γενετικού Υλικού, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 
  Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (EΘ.Ι.ΑΓ.Ε.),  570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη 

 
 
Περίληψη 
Ο χαρακτηρισµός 41  φυτών µελιτζάνας, τα οποία ήταν αντιπροσωπευτικά του 
γενετικού υλικού ενός µεγάλου µέρους της νησιωτικής και της ηπειρωτικής Ελλάδας, 
πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό τον χαρακτηρισµό  και την αξιολόγηση των εγχώριων 
ποικιλιών µελιτζάνας (Solanum melongena) της Τράπεζας Γενετικού Υλικού του 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Συνολικά, αξιολογήθηκαν 39 µορφολογικά και αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε την Ανάλυση σε Οµάδες (Cluster 
Analysis) και κατασκευάστηκε δενδρόγραµµα οµαδοποίησης των γενετικών υλικών µε 
την χρήση του αλγορίθµου Ward. Για την διάκριση των οµάδων στο δενδρόγραµµα 
χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο ‘upper-tail’ (α=0,10), σύµφωνα µε το οποίο τα γενετικά 
υλικά ταξινοµήθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές οµάδες. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκε η 
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Principal Component Analysis), σύµφωνα µε την 
οποία προέκυψαν 15 νέες µεταβλητές (Κύριες Συνιστώσες), οι οποίες ερµήνευαν  το 
80% περίπου της παραλλακτικότητας που παρατηρήθηκε µεταξύ των γενετικών υλικών 
και επισηµάνθηκαν τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά διάκρισής τους. Ο συνδυασµός 
των αποτελεσµάτων που προέκυψαν µπορεί να συµβάλλει στον εντοπισµό γενετικών 
υλικών που ενδεχόµενα µπορούν να αξιοποιηθούν σε βελτιωτικά προγράµµατα, για την 
δηµιουργία ή την βελτίωση εµπορικών ποικιλιών του είδους.  
 
Εισαγωγή 
Η οικονοµική σηµασία της µελιτζάνας στην Ελλάδα είναι µεγάλη, καθώς η καλλιέργειά 
της καταλαµβάνει ~30.000 στρ., µεγάλο ποσοστό των οποίων καταλαµβάνουν οι 
ελληνικές ποικιλίες. Ωστόσο, η αξιοποίηση σε βελτιωτικά προγράµµατα τοπικών 
ποικιλιών είναι περιορισµένη, γεγονός που δηµιουργεί ανησυχία και προβληµατισµό 
(Brown et al. 1989). Ένας από τους κυριότερους λόγους της περιορισµένης 
αξιοποίησης των φυτογενετικών πόρων και ειδικότερα των εγχώριων ποικιλιών είναι η 
έλλειψη πληροφοριών (Marshall 1989). 
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Γενετικού Υλικού, που έχει ως κύριο 
έργο τη συλλογή και την ασφαλή διατήρηση του υπάρχοντος φυτικού γενετικού υλικού, 
έγινε ο χαρακτηρισµός και η αξιολόγηση 41 εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών-
πληθυσµών µελιτζάνας, οι οποίες ήταν αντιπροσωπευτικές ενός µεγάλου µέρους των 
παραδοσιακών ποικιλιών που συναντώνται στη  νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας 
Βόρειας Ελλάδας στη Θέρµη Θεσσαλονίκης την άνοιξη του 2007. Το φυτικό υλικό που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν 41 εγχώριες ποικιλίες-πληθυσµοί µελιτζάνας, που αποτελούν 
µέρος της Συλλογής της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού (Πίν. 1). Συνολικά, 
αξιολογήθηκαν 39 µορφολογικά και αγρονοµικά χαρακτηριστικά σε δείγµα 10 
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ατοµικών φυτών για κάθε γενετικό υλικό µε βάση τον αντίστοιχο κατάλογο περιγραφής 
του International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) (IPGRI 1990). Η 
καταγραφή των δεδοµένων έγινε για κάθε χαρακτηριστικό µε βάση µία µετρική 
κλίµακα ακέραιων αριθµών από το 1-9.  
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες 
Συνιστώσες (Principal Component Analysis, PCA) και η Ανάλυση σε Οµάδες (Cluster 
Analysis). Κατά την Ανάλυση σε Οµάδες, κατασκευάστηκε δενδρόγραµµα 
οµαδοποίησης των ποικιλιών µε τη βοήθεια του αλγορίθµου οµαδοποίησης ‘Ward’ 
(Ward 1963). Για τη διάκριση των οµάδων στο δενδρόγραµµα χρησιµοποιήθηκε το 
κριτήριο ‘upper-tail’ (α=0,10). Όλες οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν µε το λογισµικό 
πακέτο JMP (έκδοση 7.0).  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
∆ιαπιστώθηκε µεγάλη φαινοτυπική παραλλακτικότητα µεταξύ των 41 εγχώριων 
παραδοσιακών ποικιλιών πληθυσµών µελιτζάνας. H ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες 
έδωσε 15 νέες µεταβλητές (Κύριες Συνιστώσες), οι οποίες ερµήνευσαν αθροιστικά το 
80% περίπου της συνολικής παραλλακτικότητας που παρατηρήθηκε µεταξύ των 
γενετικών υλικών. Οι τρεις πρώτες Κύριες Συνιστώσες, ερµήνευσαν αθροιστικά 
ποσοστό ίσο µε 32,78 % της ολικής παραλλακτικότητας και είναι αυτές µε τις οποίες 
συσχετίζονται σηµαντικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά διάκρισης των ποικιλιών. Η 
Ανάλυση σε Οµάδες κατέταξε τα γενετικά υλικά  µελιτζάνας σε τέσσερις διακριτές 
οµάδες (Πίν. 1, Σχ. 1). Οµάδα 1: Περιλαµβάνει 8 υλικά µε µεγάλο ευθύ καρπό, µε 
µεγάλο πλάτος ίσο ή µισό του µήκους και η ενώ η εγκάρσια τοµή του είναι ελλειπτική. 
Στην εµπορική ωριµότητα παρουσίασε επιπλέον του καφέ-µαύρου χρώµατος που 
παρατηρείται συνήθως και καρπούς µε λευκό χρώµα. Οµάδα 2: Περιλαµβάνει 10 υλικά, 
κυρίως νησιωτικής προέλευσης, µε πολύ µακρύ καρπό που µπορεί να έχει και αρκετά 
αγκάθια στον κάλυκα. Οµάδα 3: Περιλαµβάνει 7 υλικά µε µεγάλο καρπό, µε παρόµοιο 
µήκος και πλάτος, ευθύ και κυκλικό στην εγκάρσια τοµή του. Οµάδα 4: Περιλαµβάνει 
16 υλικά µε πολύ µακρύ καρπό, µε πλάτος που φθάνει το 1/3 του µήκους, κυκλικό στην 
εγκάρσια τοµή, ευθύ ή λίγο ή πολύ καµπυλωτό. 
Από τη συσχέτιση των Κύριων Συνιστωσών µε τα αρχικά γνωρίσµατα προέκυψε ότι 
ορισµένα από αυτά συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό στη διάκριση των οµάδων. 
Αναλυτικότερα, τα γνωρίσµατα αυτά είναι το µέγεθος της κοτυληδόνας, ο τύπος 
ανάπτυξης, οι διακλαδώσεις του φυτού, το µέγεθος και το σχήµα της κορυφής του 
φύλλου, το χρώµα του µίσχου και γνωρίσµατα του καρπού, όπως οι διαστάσεις του, το 
σχήµα της εγκάρσιας τοµής και της κορυφής, το χρώµα στην εµπορική ωρίµανση. 
Επιπλέον, µε τη στατιστική προσέγγιση που ακολουθήθηκε εντοπίσθηκαν τα 
γνωρίσµατα που δεν συνέβαλαν στη διαφοροποίηση των γενετικών υλικών και στη 
διάκριση των οµάδων, το µήκος και το πάχος του ποδίσκου, τα αγκάθια στην κάτω 
επιφάνεια των φύλλων, οι τρίχες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, οι καρποί ανά 
ταξιανθία, τα καρπόφυλλα των καρπών. Αξιολογήθηκε η σηµασία του κάθε 
γνωρίσµατος στη διάκριση, γεγονός που  µπορεί να συντελέσει στην εξοικονόµηση 
χρόνου και κόπου κατά το χαρακτηρισµό και την περιγραφή. 
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Πίνακας 1. ∆εδοµένα συλλογής των 41 εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών µελιτζάνας 
που µελετήθηκαν και οι οµάδες στις οποίες κατατάσσονται µε βάση τον κατάλογο 
περιγραφής (IPGRI 1990). 
 
Κωδικός συλλογής Περιοχή συλλογής Οµάδα Κωδικός συλλογής Περιοχή συλλογής Οµάδα 

ATS-100/06 Σύρος 1 T-576/06 Καρδίτσα 2 

M-016/06 Λέσβου ΄΄ X-034/06 Χίος 2 

M-189/06 Λέσβου ΄΄ K-153/06 Γρεβενα 3 

P-162/06 Λακωνία ΄΄ M-013/06 Λέσβος ΄΄ 

P-171/06 Λακωνία ΄΄ M-039/06 Λέσβος ΄΄ 

T-105/06 Καρδίτσα ΄΄ M-063/06 Λέσβος ΄΄ 

T-546 A/06 Τρίκαλα ΄΄ M-107/06 Λέσβος ΄΄ 

GRC097/05 Ρόδος 2 M-159/06 Λέσβος ΄΄ 

GRC099/05 Θεσσαλονίκη ΄΄ P-175/06 Λακωνία ΄΄ 

GRC100/05 Θεσσαλονίκη ΄΄ SK-056/06 Σέρρες ΄΄ 

GRC103/05 Θεσσαλονίκη ΄΄ T-099/06 Καρδίτσα ΄΄ 

K-054/06 Κοζάνη ΄΄ X-116/06 Λήµνος ΄΄ 

M-052b/06 Λέσβος ΄΄ IK-082/06 Ιθάκη 4 

M-168/06 Λέσβος ΄΄ M-052a/06 Λέσβος ΄΄ 

M-176/06 Λέσβος ΄΄ M-069/06 Λέσβος ΄΄ 

SK-043/06 Κιλκίς ΄΄ P-084/06 Μεσσηνία ΄΄ 

SK-044/06 ΄΄ ΄΄ SK-005/06 Κιλκίς ΄΄ 

T-053/06 Καρδίτσα ΄΄ T-055/06 Καρδίτσα ΄΄ 

T-054/06 ΄΄ ΄΄ T-527/06 Τρικάλα ΄΄ 

T-531/06 Τρικάλα ΄΄ X-117/06 Λήµνος ΄΄ 

T-546 B/06 ΄΄ ΄΄    

 
Η διάκριση των οµάδων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για τη βελτίωση, γιατί δίνει 
πληροφορίες για τη γενετική παραλλακτικότητα. Ακριβής ταξινόµηση του επιπέδου και 
του τύπου της γενετικής ποικιλότητας είναι ανεκτίµητης αξίας στη βελτίωση, διότι 
βοηθά στην: ανάλυση της γενετικής σχέσης µεταξύ των γενετικών υλικών (Smith 
1984), εξεύρεση διαφορετικών πατρικών συνδυασµών για τη δηµιουργία διασπώµενων 
γενεών µε τη µέγιστη γενετική παραλλακτικότητα για περαιτέρω επιλογή (Barrett και 
Kidwell 1998), κατανόηση των γενετικών σχέσεων µεταξύ σειρών που µπορεί να 
αποβεί χρήσιµο εργαλείο στο σχεδιασµό υβριδίων (Hallauer και Miranda 1988), 
πρόβλεψη της ετέρωσης (Melchinger 1999), και εξακρίβωση επαναλαµβανόµενων 
δειγµάτων σπόρων στις Τράπεζες Γενετικού Υλικού. 
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από το χαρακτηρισµό και την αξιολόγηση των 
γνωρισµάτων τα οποία σχετίζονται µε την απόδοση όπως ο αριθµός καρπών ανά φυτό 
και µορφολογικά γνωρίσµατα του καρπού που επηρεάζουν την εµπορευσιµότητα του, 
καθώς και οι διαφορετικές οµάδες των τοπικών εγχώριων γενετικών υλικών µελιτζάνας, 
αποτελούν πληροφορίες που µπορούν να συµβάλλουν στον εντοπισµό εκείνων των 
γενετικών υλικών που ενδεχόµενα µπορούν να αξιοποιηθούν σε βελτιωτικά 
προγράµµατα, για τη δηµιουργία ή τη βελτίωση εµπορικών ποικιλιών του είδους.  
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PHYLOGENETIC RELATIONS AND DESCRIPTION OF GREEK 

INDIGENOUS GENETIC MATERIAL OF EGGPLANT ( Solanum melongena) 
 

I.G. Mylonas, E. Ninou, A.L. Tsivelikas, C. Gatzelaki, K. Ganitis, E. Kotali, 
E. Psara, P. Ralli 

 
Greek Gene Bank, Agricultural Research Centre of Northern Greece,  

National Agricultural Research Foundation (Ν.ΑG.RE.F.) 570 01 Thermi-Thessaloniki, Greece 
 
Summary 
Forty one eggplant landraces were characterized morphologically aiming at the 
exploitation and evaluation of the Greek indigenous genetic material of Greek Gene 
Bank. Ten plants per landrace were evaluated for morphological characteristics, based 
on IPGRI’s eggplant descriptor list. Totally, 39 morphological and agronomic 
characteristics were assessed in sample of 10 individual plants per population. Data 
were analyzed using Cluster Analysis and Principal Component Analysis. As for the 
first process, a clustering procedure using Ward’s clustering method was applied, and a 
dendrogram classifying the landraces into four different clusters was obtained. Principal 
Component Analysis resulted into 15 new variables (Principal Components) explaining 
≥80% of total variation. Moreover, through this process, the main morphological 
characteristics for the discrimination among the landraces were pointed out. A 
combined assessment of the morphological characterization, the evaluation of traits 
which are related with the yield and the quality, and the four different cluster of the 
landraces, can contribute in the detention of those genetic materials that probably can be 
used in eggplant breeding programs. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (Zea mays L .) 

 
Ι.Γ. Μυλωνάς, Α.Λ. Τσιβελίκας, Ε. Νίνου, Χ. Γκατζελάκη, Κ. Γανίτης, Ε. Κόταλη, 

Ε. Ψαρρά και Π. Ράλλη 
 

Τράπεζα Γενετικού Υλικού, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας,  
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας ( EΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη 

 
 
Περίληψη 
O χαρακτηρισµός και η αξιολόγηση 146 τοπικών πληθυσµών της συλλογής της 
Τράπεζας Γενετικού Υλικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την 
αξιοποίηση εγχώριων τοπικών πληθυσµών καλαµποκιού (Zea mays L.). Συνολικά 
καταγράφηκαν 15 µορφολογικά και αγρονοµικά χαρακτηριστικά σε δείγµα 10 
ατοµικών φυτών. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε την Ανάλυση σε Οµάδες (Cluster 
Analysis) και την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Principal Component Analysis). 
Προέκυψαν 10 νέες µεταβλητές, για την ερµηνεία του 80% περίπου της 
παραλλακτικότητας που παρατηρήθηκε µεταξύ των πληθυσµών και επισηµάνθηκαν τα 
σηµαντικότερα χαρακτηριστικά διάκρισής τους. Για την οµαδοποίηση των υπό µελέτη 
πληθυσµών κατασκευάστηκε δενδρόγραµµα µε χρήση του αλγορίθµου ‘Ward’. Με τον 
τρόπο αυτό βρέθηκαν 10 διαφορετικές οµάδες στις οποίες κατατάσσονται οι εγχώριοι 
πληθυσµοί καλαµποκιού (κριτήριο ‘upper-tail’, α=0,10). Ο µορφολογικός 
χαρακτηρισµός και η οµαδοποίηση των εγχώριων πληθυσµών καλαµποκιού, παρέχουν 
στους βελτιωτές πληροφορίες για την παραλλακτικότητα σηµαντικών µορφολογικών 
χαρακτηριστικών που σχετίζονται είτε άµεσα είτε έµµεσα µε την παραγωγικότητα. 
Επιπλέον, µπορεί να συµβάλουν στην ανάδειξη ντόπιων πληθυσµών καλαµποκιού µε 
άριστο ποιοτικό δυναµικό, ευνοώντας την αξιοποίηση του γενετικού υλικού για τις 
σύγχρονες απαιτήσεις της γεωργίας. 
 
Εισαγωγή 
Η οικονοµική σηµασία του καλαµποκιού στην Ελλάδα είναι µεγάλη, καθώς η 
καλλιέργειά του καλύπτει περίπου 1.000.000 στρ., µε το σύνολο σχεδόν των εκτάσεων 
να καλλιεργούνται µε εισαγόµενα υβρίδια. Οι βελτιωτές καλαµποκιού στην προσπάθεια 
τους να δηµιουργήσουν γρήγορα νέα, υψηλοαποδοτικά υβρίδια οδηγήθηκαν στην 
ανακύκλωση λίγων εκλεκτών καθαρών σειρών, µε αποτέλεσµα τη χρησιµοποίηση στη 
βελτιωτική διαδικασία ενός πολύ µικρού µέρους της διαθέσιµης γενετικής βάσης 
(Hallauer 1990). Αυτό συντέλεσε στην αξιοποίηση ενός µικρού µόνο ποσοστού της 
παραλλακτικότητας, που µπορεί να εµφανίσει η συγκεκριµένη καλλιέργεια, για 
γνωρίσµατα που σχετίζονται µε την παραγωγικότητα, όπως η απόδοση ανά φυτό, το 
µήκος, το πλάτος, ο αριθµός σειρών του σπάδικα και η αντοχή σε βιοτικές και αβιοτικές 
καταπονήσεις. Από την άλλη πλευρά η Τράπεζα Γενετικού Υλικού διαθέτει ένα µεγάλο 
αριθµό εγχώριων πληθυσµών καλαµποκιού που δεν έχουν αξιοποιηθεί σε βελτιωτικά 
προγράµµατα. Με σκοπό την αξιοποίηση και την αξιολόγηση των εγχώριων τοπικών 
πληθυσµών καλαµποκιού, έγινε ο χαρακτηρισµός 169 τοπικών πληθυσµών, που 
συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των εξερευνητικών αποστολών το καλοκαίρι του 2004 
και 2006. 
 
 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 396 

 

 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το φυτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε αποτελούνταν από 169 εγχώριους τοπικούς 
πληθυσµούς καλαµποκιού που αποτελούσαν µέρος της Συλλογής της Ελληνικής 
Τράπεζας Γενετικού Υλικού (Πίν. 1). Συνολικά καταγράφηκαν 15 µορφολογικά 
χαρακτηριστικά σε δείγµα 10 ατοµικών φυτών για κάθε γενετικό υλικό, µε βάση τον 
αντίστοιχο κατάλογο περιγραφής του IPGRI (IBPGR 1980). Η καταγραφή των 
δεδοµένων έγινε για κάθε χαρακτηριστικό µε βάση µία µετρική κλίµακα ακέραιων 
αριθµών από το 1-9. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η 
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και η Ανάλυση σε Οµάδες. Κατά την Ανάλυση σε 
Οµάδες, κατασκευάστηκε δενδρόγραµµα οµαδοποίησης των ποικιλιών µε τη βοήθεια 
του αλγορίθµου οµαδοποίησης ‘Ward’ (Ward 1963). Για τη διάκριση των οµάδων στο 
δενδρόγραµµα χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο ‘upper-tail’ (α=0,10), σύµφωνα µε το 
οποίο οι πληθυσµοί ταξινοµήθηκαν σε 10 διαφορετικές οµάδες. Όλες οι στατιστικές 
αναλύσεις έγιναν µε το λογισµικό πακέτο JMP (έκδοση 7.0.0).  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
∆ιαπιστώθηκε µεγάλη φαινοτυπική παραλλακτικότητα µεταξύ των 15 γνωρισµάτων 
που καταγράφηκαν. H ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες έδωσε 10 νέες µεταβλητές 
(Κύριες Συνιστώσες), οι οποίες ερµήνευαν αθροιστικά το 80% περίπου της συνολικής 
παραλλακτικότητας που παρατηρήθηκε µεταξύ των υπό µελέτη γενετικών υλικών. Οι 
τρεις πρώτες Κύριες Συνιστώσες, ερµήνευαν αθροιστικά ποσοστό ίσο µε 38,57 % της 
ολικής παραλλακτικότητας και ήταν αυτές µε τις οποίες συσχετίζονταν σηµαντικά τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά διάκρισης των ποικιλιών. Η Ανάλυση σε Οµάδες κατέταξε 
τους 169 εγχώριους πληθυσµούς καλαµποκιού σε 10 οµάδες (Πίν.1). Η συσχέτιση των 
Κύριων Συνιστωσών µε τα αρχικά γνωρίσµατα, ανέδειξε ποια από αυτά συνέβαλαν σε 
µεγάλο βαθµό στη διαφοροποίηση των εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών και τελικά 
στη διάκριση των δέκα οµάδων. Τα κυριότερα ήταν το χρώµα του στελέχους, το 
µέγεθος, η διάταξη και ο αριθµός σειρών του σπάδικα, το µέγεθος και ο 
προσανατολισµός των φύλλων. Η επισήµανση των γνωρισµάτων που συντελούν στην 
διάκριση των οµάδων, µετά από επαναλαµβανόµενους ελέγχους, θα συντελέσει στην 
επικέντρωση των ερευνητών σε αυτά κατά τον χαρακτηρισµό, µε αποτέλεσµα την 
εξοικονόµηση χρόνου και κόπου κατά την περιγραφή. Επιπλέον, η επαναλαµβανόµενη 
αξιολόγηση και σε άλλα γενετικά υλικά καλαµποκιού της σηµαντικότητας ή µη των 
γνωρισµάτων, µπορεί ενδεχοµένως να οδηγήσει στη διαµόρφωση των περιγραφικών 
καταλόγων. Ένας από τους κυριότερους λόγους της περιορισµένης αξιοποίησης των 
φυτογενετικών πόρων και ειδικότερα των τοπικών πληθυσµών είναι η έλλειψη 
πληροφοριών (Marshall 1989), γεγονός στο οποίο µπορεί να βοηθήσει ο µορφολογικός 
χαρακτηρισµός. Η διάκριση των οµάδων αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για τη βελτίωση, 
γιατί δίνει πληροφορίες για τη γενετική παραλλακτικότητα. Ακόµη, η ακριβής 
ταξινόµηση του επιπέδου και του τύπου της γενετικής ποικιλότητας είναι ανεκτίµητης 
αξίας στη βελτίωση διότι βοηθά στην: (i) ανάλυση της γενετικής σχέσης µεταξύ των 
γενετικών υλικών (Cox κ.ά. 1986), (ii) εξεύρεση διαφορετικών πατρικών συνδυασµών 
για τη δηµιουργία διασπώµενων γενεών µε τη µέγιστη γενετική παραλλακτικότητα για 
περαιτέρω επιλογή (Barrett και Kidwell 1998), (iii) κατανόηση των γενετικών σχέσεων 
µεταξύ σειρών που µπορεί να αποβεί χρήσιµο εργαλείο στο σχεδιασµό υβριδίων 
(Hallauer και Miranda 1988), (iv) εξακρίβωση επαναλαµβανόµενων δειγµάτων σπόρων 
στις Τράπεζες Γενετικού Υλικού, (v) ταξινόµηση του επιπέδου γενετικής ποικιλότητας 
των γενετικών υλικών στη ροή του χρόνου κ.ά. Η µελέτη λοιπόν αυτή µπορεί να 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 397 

 

βοηθήσει στη αξιοποίηση ορισµένων από τους 169 ντόπιους πληθυσµούς στη βελτίωση 
του καλαµποκιού. 
Πίνακας 1. Οι 169 εγχώριοι τοπικοί πληθυσµοί και η κατάταξη τους σε 10 οµάδες κατά 
την στατιστική  Ανάλυση σε Οµάδες 
Κωδικός Οµάδα Κωδικός Οµάδα Κωδικός Οµάδα Κωδικός Οµάδα 
ATS-029/06 1 T-402/06 3 T-211/06 5 SK-026/06 7 
F-035/06 1 T-425/06 3 T-271/06 5 SK-050/06 7 
F-196/06 1 T-472/06 3 T-314/06 5 T-158/06 7 
GRC1844/04 1 T-482/06 3 T-328/06 5 T-181/06 7 
GRC2050/04 1 F-097/06 4 T-333/06 5 T-485/06 7 
GRC2055/04 1 F-172/06 4 T-338/06 5 T-496/06 7 
GRC2056/04 1 F-191/06 4 T-381/06 5 T-497/06 7 
GRC2057/04 1 GRC018/04 4 T-407/06 5 T-536/06 7 
GRC2085/04 1 GRC446/04 4 T-424/06 5 GRC008/04 8 
GRC2100/04 1 GRC450/04 4 T-474/06 5 GRC014/04 8 
IK-022/06 1 GRC974/04 4 T-491/06 5 GRC264/04 8 
K-210/06 1 GRC1361/04 4 T-534/06 5 GRC1841/04 8 
K-226/06 1 GRC1385/04 4 T-578/06 5 T-175/06 8 
P-101/06 1 GRC1422/04 4 GRC1423/04 6 T-189/06 8 
T-290/06 1 GRC2106/04 4 K-082/06 6 T-420/06 8 
T-329/06 1 K-037/06 4 K-170/06 6 F-055/06 9 
T-372/06 1 K-049/06 4 K-227/06 6 F-098/06 9 
X-100/06 1 K-102/06 4 T-115/06 6 F-120/06 9 
X-130/06 1 K-173/06 4 T-139/06 6 F-127/06 9 
X-135/06 1 P-075/06 4 T-213/06 6 F-195/06 9 
F-009/06 2 P-079/06 4 T-225/06 6 K-046/06 9 
GRC009/04 2 P-090/06 4 T-262/06 6 K-107/06 9 
GRC015/04 2 SK-064/06 4 F-006/06 7 K-111/06 9 
GRC017/04 2 T-007/06 4 F-011/06 7 M-073/06 9 
GRC783/04 2 T-198/06 4 F-047/06 7 T-180/06 9 
GRC1476/04 2 T-318/06 4 F-080/06 7 T-332/06 9 
GRC2082/04 2 T-375/06 4 GRC600/04 7 T-376/06 9 
T-319/06 2 T-417/06 4 GRC1346/04 7 T-378/06 9 
F-066/06 3 T-594/06 4 GRC1360/04 7 F-159/06 10 
GRC001/04 3 F-197/06 5 GRC1370/04 7 F-170/06 10 
GRC265/04 3 GRC016/07 5 GRC1764/04 7 F-200B/06 10 
GRC1334/04 3 GRC258/04 5 GRC1768/04 7 K-073/06 10 
GRC1822/04 3 GRC1020/04 5 GRC1769/04 7 K-148/06 10 
K-018/06 3 GRC1081/04 5 GRC1820/04 7 K-164/06 10 
P-038/06 3 GRC1269/04 5 GRC2087/04 7 K-211/06 10 
P-129/06 3 K-047/06 5 IK-086/06 7 P-247/06 10 
P-223/06 3 P-246/06 5 K-039/06 7 T-443/06 10 
SK-065/06 3 SK-061/06 5 K-090/06 7    
T-227/06 3 SK-062/06 5 K-096/06 7    
T-232/06 3 SK-063/06 5 K-115/06 7    
T-317/06 3 T-126/06 5 K-165/06 7    
T-345/06 3 T-162/06 5 K-215/06 7    
T-357/06 3 T-199/06 5 P-248/06 7    
T-393/06 3 T-206/06 5 SK-015/06 7    

 
Βιβλιογραφία 
Barrett, B.A., Kidwell K.K. (1998) AFLR-based genetic diversity assessment among 

wheat cultivars from the Pacific Northwest. Crop Sci. 38:1261-1271. 
Cox T.S., Murphy I.P., Rodgers D.M. (1986). Changes in genetic diversity in the red 

winter wheat regions of the United States. Proc. Natl. Acad. Sc. (USA) 83:5583-
5586  

Hallauer A.R. (1990) Methods used in developing maize inbreds. Maudica, 35:1 
Hallauer A.R., Miranda J.B. (1988) Quantitative genetics in maize breeding. 2nd edition, 

Iowa States University Press, Ames, IA 
IBPGR 1980. Maize descriptors, International Board for Plant Genetic Resources, Rome.  



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 398 

 

Marshall D.R. (1989) Limitations to the use of germplasm collections. in: Brown A.H.D., 
Marshall D.R., Frankel O.H., Williams J.T. (Eds.), The use of Plant Genetic 
Resources, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 105-120. 

Ward J.H. (1963) Hierarchical grouping to optimize an objective function. J. Am. Statist. 
Assoc. 58, 236-244.  

 
CHARACTERIZATION AND EVALUATION OF GREEK ΙNDIGENOUS 

GENETIC MATERIAL OF CORN ( Zea mays L.) 
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Summary 
Part of the Greek Gene Bank main activities, for the rescue and the exploitation of 
indigenous genetic resources, was the characterization of 146 indigenous local 
populations of maize (Zea mays L.). Ten plants per population were evaluated for 
morphological characteristics, based on IPGRI’s corn descriptor list. Totally, 15 
morphological and agronomical characteristics were assessed. Data were analyzed using 
Cluster Analysis and Principal Component Analysis. As for the first process, a 
clustering procedure using Ward’s clustering method was applied, and a dendrogram 
classifying the landraces into 10 different clusters was obtained. Principal Component 
Analysis resulted into 10 new variables (Principal Components) explaining ≥80% of 
total variation. Moreover, through this process, the main morphological characteristics 
for the discrimination among the landraces were pointed out. A combined assessment of 
the obtained results led to a meaningful breeding explanation for the 10 different 
clusters resulting from the dendrogram. Last but not least, the morphological 
characterization and the regrouping of Greek local corn populations can contribute in 
the use of this genetic material in the improvement of maize. 
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Περίληψη 
Με στόχο τη διερεύνηση της υπάρχουσας γενετικής παραλλακτικότητας ως προς την 
περιεκτικότητα των σπόρων καλαµποκιού σε πρωτεΐνη, έλαιο και άµυλο, συγκρίθηκαν 
105 εγχώριοι πληθυσµοί καλαµποκιού της Συλλογής καλαµποκιού (Zea mays L.) της 
Τράπεζας Γενετικού Υλικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. µε 19 σύγχρονα εµπορικά υβρίδια, που 
διατηρούνται στη Συλλογή του Ινστιτούτου Σιτηρών. Εγκαταστάθηκε πείραµα αγρού 
σε τυχαιοποιηµένα πειραµατικά τεµάχια των 5m2 µε 3 επαναλήψεις. Οι µετρήσεις των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών έγιναν µε χρήση φασµατοσκοπίας υπερύθρου. Τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των γενοτύπων που µελετήθηκαν παρουσίασαν µεγάλο εύρος τιµών, µε 
τους µέσους όρους των γενοτύπων να κυµαίνονται από 7,5 έως 18,5 % για την 
πρωτεΐνη, από 2,7 έως 5,9 % για το έλαιο και από 59,7 έως 76,1 % για το άµυλο. Οι 
εγχώριοι πληθυσµοί σε σχέση µε τα εµπορικά υβρίδια, παρουσίασαν σηµαντικά 
υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και έλαιο, και σηµαντικά χαµηλότερη 
περιεκτικότητα σε άµυλο. Τέλος, εντοπίστηκαν ορισµένοι γενότυποι εντός των 
εγχώριων πληθυσµών καλαµποκιού, οι οποίοι συνδυάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη και έλαιο και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε βελτιωτικά προγράµµατα. 
 
Εισαγωγή 
Η καλλιέργεια του καλαµποκιού, εκτός από τη χρήση του ως ζωοτροφή, απέκτησε 
τελευταία ενδιαφέρον στη βιοµηχανική παραγωγή φυτικών ελαίων και βιοκαυσίµων. Οι 
σύγχρονες τάσεις δηµιουργούν νέα κριτήρια επιλογής των πληθυσµών και των 
υβριδίων, για την εξασφάλιση προϊόντων υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα, στην 
περίπτωση που η πρώτη ύλη προορίζεται για ζωοτροφή ή ανθρώπινη κατανάλωση, 
βασικό κριτήριο επιλογής αποτελεί η υψηλή θρεπτική αξία, όπως υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, άµυλο και έλαιο. Βρέθηκε ότι η αύξηση του βάρους 
πουλερικών και χοίρων ήταν σηµαντική όταν το σιτηρέσιο περιελάµβανε καλαµπόκι µε 
υψηλή περιεκτικότητα σε έλαιο σε σχέση µε ένα τυπικό σιτηρέσιο καλαµποκιού (Han 
κ.ά., 1987; Lambert κ.ά., 2004). Σηµαντικό ενδιαφέρον επίσης, παρουσιάζει η χρήση 
του καλαµποκιού ως καύσιµο και οι δυνατότητες της βελτίωσης του φυτού για αύξηση 
της ζύµωση κατά την παραγωγή αιθανόλης (Dien κ.ά., 2002). Στην περίπτωση αυτή 
απαιτούνται γενότυποι µε υψηλή περιεκτικότητα σε άµυλο, καθώς αυτό αποτελεί την 
πηγή άνθρακα για την παραγωγή της αιθανόλης (Clark κ.ά., 2006).  
Με στόχο τη διερεύνηση της υπάρχουσας γενετικής παραλλακτικότητας ως προς την 
περιεκτικότητα των σπόρων καλαµποκιού σε πρωτεΐνη, έλαιο και άµυλο, συγκρίθηκε 
ένας µεγάλος αριθµός εγχώριων πληθυσµών καλαµποκιού της Τράπεζας Γενετικού 
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Υλικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., καθώς και σύγχρονα εµπορικά υβρίδια της Συλλογής του 
Ινστιτούτου Σιτηρών. Αντικείµενο της µελέτης ήταν η επισήµανση επιθυµητών 
γενότυπων, για να χρησιµοποιηθούν σε βελτιωτικά προγράµµατα καλαµποκιού µε 
στόχο τη δηµιουργία υβριδίων για συγκεκριµένη παραγωγική κατεύθυνση.      
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το φυτικό υλικό που αξιολογήθηκε αποτελούνταν από 105 εγχώριους πληθυσµούς 
καλαµποκιού, που αποτελούσαν µέρος της Συλλογής καλαµποκιού (Zea mays L.) της 
Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Οι πληθυσµοί αυτοί συλλέχθηκαν από 
διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και αντιπροσώπευαν 
γενότυπους που αναπτύχθηκαν και προσαρµόστηκαν σε ένα µεγάλο εύρος 
διαφορετικών κλιµατικών συνθηκών και καλλιεργητικών πρακτικών. Παράλληλα, στην 
αξιολόγηση συµπεριλήφθηκαν και 19 σύγχρονα εµπορικά υβρίδια καλαµποκιού, που 
καταλάµβαναν το µεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργούµενων εκτάσεων. Για την 
αξιολόγηση των υλικών, εγκαταστάθηκε πειραµατικός αγρός τον Απρίλιο του 2007, 
στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, στην περιοχή 
της Θέρµης, σε τελείως τυχαιοποιηµένο πειραµατικό σχέδιο τεµαχίων των 5m2 µε 3 
επαναλήψεις. 
Για τον προσδιορισµό των ποιοτικών χαρακτηριστικών του σπόρου (πρωτεΐνη, έλαιο 
και άµυλο) χρησιµοποιήθηκε η  φασµατοσκοπία υπερύθρου (Near Infrared Reflectance 
– NIR). Για την προσαρµογή των καµπυλών εκτίµησης της συσκευής NIR και την 
ενίσχυση της αξιοπιστίας των µετρήσεων, 50 δείγµατα που αντιπροσώπευαν µεγάλο 
φάσµα των τιµών κάθε χαρακτηριστικού, προσδιορίστηκαν µε τη βοήθεια πρότυπων 
αναλυτικών µεθόδων (Kjeldahl, Soxhlet και πολωσιµετρική µέθοδος για τον 
προσδιορισµό των πρωτεΐνών, των ελαίων και του αµύλου, αντίστοιχα). Για κάθε 
χαρακτηριστικό που προσδιορίστηκε έγινε σύγκριση των µέσων όρων των τοπικών 
πληθυσµών και των εµπορικών υβριδίων µε το t-test. Επίσης, µεταξύ των 
χαρακτηριστικών εκτιµήθηκε η σηµαντικότητα των συσχετίσεων. Έγινε απεικόνιση 
των κατανοµών της πρωτεΐνης και του άµυλο σε ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων 
(contour plot) µε το στατιστικό πακέτο JMP 7.0 (2007) και επισηµάνθηκαν οι 
πληθυσµοί που συνδύαζαν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και άµυλο. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
∆ιαπιστώθηκε σηµαντική παραλλακτικότητα ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
σπόρου µεταξύ των γενετικών υλικών καλαµποκιού που µελετήθηκαν (Πίν. 1). Οι 
εγχώριοι πληθυσµοί παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερες τιµές περιεκτικότητας σε 
πρωτεΐνη και έλαιο σε σχέση µε τα εµπορικά υβρίδια. Αντίθετα, η περιεκτικότητα του 
σπόρου σε άµυλο ήταν σηµαντικά υψηλότερη στα εµπορικά υβρίδια σε σχέση µε τους 
τοπικούς πληθυσµούς (Πίν. 1). Από το σύνολο των υλικών που αξιολογήθηκε, 
εντοπίστηκαν γενότυποι εντός των εγχώριων πληθυσµών καλαµποκιού, που συνδύαζαν 
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (13,5 - 15,5 %) και έλαιο (4,5 - 5,5 %) (Σχ. 1).  
 
Πίνακας 1. Εύρος τιµών και σύγκριση µέσων όρων µεταξύ εγχώριων πληθυσµών 
καλαµποκιού και εµπορικών υβριδίων ως προς την περιεκτικότητα του σπόρου σε 
πρωτεΐνη, έλαιο και άµυλο. 
Χαρακτηριστικό Εγχώριοι Πληθυσµοί Εµπορικά Υβρίδια ∆ιαφορά 

Εύρος τιµών Μέσος όρος Εύρος τιµών Μέσος όρος 
Πρωτεΐνη 7,9 - 18,5 12,93 7,5 - 16,0 10,53 2,40** 
Έλαιο 2,8 - 5,9 4,00 2,7 - 4,2 3,52 0,48** 
Άµυλο 59,7 - 75,6 67,59 62,8 - 76,1 70,94 -3,35** 

** t-κριτήριο, α = 0,01 
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Σχήµα 1. Απεικόνιση των 
(x) και άµυλο (y) και επισήµανση
 
Ως προς τις επί µέρους συσχετίσεις
µεταξύ της περιεκτικότητας
της φασµατοσκοπίας υπερύθρου
γενετικών υλικών καλαµποκιού
υψηλή συσχέτιση των τιµών
των πρότυπων µεθόδων (r  

0,736 για το άµυλο).  
Η χρήση της φασµατοσκοπίας
χαρακτηριστικών καλαµποκιού
διάκριση των γενετικών υλικών
ευρέως για τον προσδιορισµό
κ.ά., 2008), καθώς εκτιµά µε
πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά
Βρέθηκε ότι η αναλογία των
70 έως 75 % για το άµυλο και
2001). Από τα αποτελέσµατα
καλαµποκιού παρουσίασαν
πρωτεΐνη, υπερέχοντας σηµαντικά
αποτελέσµατα βρέθηκαν και
σπόρων (Πίν. 1). Αντίθετα, η
εµπορικά υβρίδια συγκριτικά
Σύµφωνα µε τους Zhang κ.ά
τόσο µε την περιεκτικότητα
σπόρους καλαµποκιού, ενώ
την % περιεκτικότητα σε
συσχέτιση (r = -0,815, P < 0,001) 
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των γενετικών υλικών ως προς την περιεκτικότητα
επισήµανση γενοτύπων που συνδυάζουν υψηλές τιµές

µέρους συσχετίσεις, παρατηρήθηκε σηµαντική αρνητική
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και σε άµυλο (r = -0,815, P < 0,01). 

υπερύθρου στις µετρήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών
καλαµποκιού, έδειξε µεγάλη αξιοπιστία και υψηλή
τιµών των επί µέρους χαρακτηριστικών µε τις α

 2 = 0,912 για την πρωτεΐνη, r  2 = 0,634 για τ

φασµατοσκοπίας υπερύθρου στις µετρήσεις των
καλαµποκιού έδειξε µεγάλη αξιοπιστία και υψηλή 

γενετικών υλικών που µελετήθηκαν. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται
προσδιορισµό των ποιοτικών χαρακτηριστικών στο καλαµπόκι

εκτιµά µε ακρίβεια, γρήγορα και µε χαµηλό κόστος
χαρακτηριστικά (Kays κ.ά., 2005). 
αναλογία των συστατικών κυµαίνονταν από 4 έως 5 % για

άµυλο και από 8 έως 10 % για την πρωτεΐνη (Boyer 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης βρέθηκε ότι οι εγχώριοι

παρουσίασαν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ως προς την περιεκτικότητα
υπερέχοντας σηµαντικά από τα εµπορικά υβρίδια (Πίν. 1). 

βρέθηκαν και για το χαρακτηριστικό της ελαιοπεριεκτικότητας
Αντίθετα, η περιεκτικότητα σε άµυλο ήταν σηµαντικά υψηλότερη
συγκριτικά µε τους εγχώριους πληθυσµούς (Πίν. 1). 
 Zhang κ.ά. (2008) η περιεκτικότητα αµύλου συσχετίζεται

ητα σε πρωτεΐνη, όσο και µε την περιεκτικότητα
ενώ η ελαιοπεριεκτικότητα παρουσιάζει θετική

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Στην παρούσα εργασία βρέθηκε
< 0,001) ανάµεσα στην πρωτεΐνη και το άµυλο
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περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 
υψηλές τιµές. 

αρνητική συσχέτιση 
< 0,01). Η χρήση 

χαρακτηριστικών των 
υψηλή ακρίβεια, µε 
τις αντίστοιχες τιµές 
για τo έλαιο και r2 = 

µετρήσεις των ποιοτικών 
υψηλή ακρίβεια για τη 
αυτή χρησιµοποιείται 
στο καλαµπόκι (Zhang 
κόστος, ταυτόχρονα 

 5 % για το έλαιο, από 
 (Boyer και Hannah, 
εγχώριοι πληθυσµοί 

την περιεκτικότητα σε 
Πίν. 1). Παρόµοια 

ελαιοπεριεκτικότητας των 
σηµαντικά υψηλότερη στα 

συσχετίζεται αρνητικά, 
περιεκτικότητα σε έλαιο στους 

θετική συσχέτιση µε 
βρέθηκε αρνητική 

άµυλο.  
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Από το σύνολο των υλικών που αξιολογήθηκε, εντοπίστηκαν ορισµένοι εγχώριοι 
πληθυσµοί καλαµποκιού, που συνδύαζαν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και έλαιο 
(Σχ. 1), οι οποίοι µπορούν χρησιµοποιηθούν σε βελτιωτικά προγράµµατα καλαµποκιού. 
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Summary 
In order to study the variation of protein, oil and starch content in corn seeds, 105 
indigenous local populations of corn belonging to Greek Gene Bank were compared 
against 19 commercial corn hybrids, which were kept from the Cereal Institute. A field 
experiment was established in a completely randomized design with three replications 
on plots of 5 m2. Protein, oil and starch content were measured with Near Infrared 
Reflectance spectroscopy. A wide range of variation of seed quality characteristics was 
found. Protein values were varied from 7.5-18.5 %, oil content from 2.7-5.9 % and 
starch content from 59.7-76.1 %. Indigenous local populations presented considerably 
higher protein and oil content in comparison to commercial hybrids. In contrast, starch 
content was significantly higher in commercial hybrids than local populations.  
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Περίληψη 
H υπάρχουσα παραλλακτικότητα ποικιλιών κριθαριού σε πρωτεΐνη, άµυλο και φυτικές 
ίνες, κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθεί, λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική σηµασία 
της καλλιέργειας κριθαριού και το γεγονός ότι η τελική του χρήση καθορίζεται από την 
περιεκτικότητα των σπόρων ως προς συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πείραµα 
αγρού εγκαταστάθηκε σε τυχαιοποιηµένα πειραµατικά τεµάχια των 5m2 µε 3 
επαναλήψεις, στo Κ.Γ.Ε.Β.Ε. στη Θέρµη-Θεσσαλονίκης το Νοέµβριο του 2007.  Ως 
γενετικό υλικό χρησιµοποιήθηκαν 49 παραδοσιακές ποικιλίες (landraces) της Συλλογής 
Hordeum spp. της Τράπεζας Γενετικού Υλικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε και 26 εµπορικές 
ποικιλίες, µε σκοπό την σύγκριση τους ως προς τα συγκεκριµένα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά (% πρωτεΐνη, % άµυλο και % ίνες). Οι µετρήσεις των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του σπόρου  έγιναν µε χρήση φασµατοσκοπίας υπερύθρου (Near 
Infrared Reflectance – NIR). Για τη διόρθωση των καµπύλων της συσκευής NIR, 50 
δείγµατα προσδιορίστηκαν µε τη βοήθεια πρότυπων αναλυτικών µεθόδων. Από την 
επεξεργασία των δεδοµένων διαπιστώθηκε παραλλακτικότητα µεταξύ των υπό µελέτη 
υλικών ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η επί τοις εκατό περιεκτικότητα των 
σπόρων σε πρωτεΐνη, σε άµυλο και φυτικές ίνες κυµάνθηκε αντίστοιχα από 11,09 έως 
21,38, από 40,41 έως 56,75 και από 2,21 έως 3,47. Επιπλέον, οι εγχώριες ποικιλίες 
παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και σηµαντικά 
χαµηλότερη περιεκτικότητα σε άµυλο, σε σχέση µε τις εµπορικές ποικιλίες. Ακόµη 
αξίζει να σηµειωθεί ότι εντοπίσθηκαν ορισµένες εγχώριες παραδοσιακές ποικιλίες που 
είχαν ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε άµυλο ή συνδύαζαν πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Αυτές οι τοπικές ποικιλίες κριθαριού 
µπορούν να αποτελέσουν ελπιδοφόρο γενετικό υλικό σε βελτιωτικά προγράµµατα, για 
τη βελτίωση και τη δηµιουργία ποικιλιών που χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλή 
ποιότητα, είτε αυτές προορίζονται για κτηνοτροφική χρήση είτε στην βιοµηχανία 
τροφίµων. 
 
Εισαγωγή 
Tα σηµαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου (% πρωτεΐνη, % άµυλο και % 
ίνες) µελετήθηκαν σε ένα µεγάλο αριθµό γενοτύπων κριθαριού λαµβάνοντας υπόψη την 
οικονοµική σηµασία του κριθαριού. Σκοπός του πειράµατος ήταν η σύγκριση εγχώριων 
παραδοσιακών ποικιλιών (landraces) Hordeum spp. της Τράπεζας Γενετικού Υλικού, µε 
σύγχρονες εµπορικές ποικιλίες ως προς την επί τοις εκατό περιεκτικότητα του σπόρου 
σε πρωτεΐνη, άµυλο και ίνες.  
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Υλικά και µέθοδοι 
Πείραµα αγρού σε τυχαιοποιηµένα πειραµατικά τεµάχια των 5m2 µε 3 επαναλήψεις 
εγκαταστάθηκε στo Κ.Γ.Ε.Β.Ε. στη Θέρµη-Θεσσαλονίκης, το Νοέµβριο του 2007.  Το 
γενετικό υλικό ήταν 49 εγχώριες ποικιλίες κριθαριού της Τ.Γ.Υ. και αντιπροσώπευαν 
την πλειονότητα των ποικιλιών κριθαριού που καλλιεργούνταν παλαιότερα στην 
ηπειρωτική και νησιώτικη Ελλάδα. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν και 13 ποικιλίες 
ελληνικής και 13 ξενικής προέλευσης που καλλιεργούνταν σε εµπορική κλίµακα και 
καταλάµβαναν µεγάλο µέρος των καλλιεργούµενων εκτάσεων της Ελλάδας. Οι 
µετρήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών του σπόρου (πρωτεϊνών, αµύλου και ινών) 
έγιναν µε χρήση φασµατοσκοπίας υπερύθρου (Near Infrared Reflectance – NIR). Για τη 
διόρθωση των καµπύλων της συσκευής NIR, 50 δείγµατα προσδιορίστηκαν µε τη 
βοήθεια πρότυπων αναλυτικών µεθόδων. Έγινε ανάλυση της παραλλακτικότητας των 
δεδοµένων και ως κύριοι παράγοντες θεωρήθηκαν οι εγχώριες ποικιλίες κριθαριού, οι 
εµπορικές ποικιλίες ελληνικής προέλευσης και οι εµπορικές ποικιλίες ξενικής 
προέλευσης. Οι µέσοι όροι συγκρίθηκαν µε τη µέθοδο της ελάχιστης σηµαντικής 
διαφοράς (LSD). Το άθροισµα τετραγώνων αναλύθηκε σε δύο συστατικά µε τη χρήση 
ορθογώνιων συγκρίσεων. Ειδικότερα, για κάθε ποιοτικό χαρακτηριστικό συγκρίθηκαν 
οι εγχώριες ποικιλίες µε το µέσο όρο των εµπορικών ποικιλιών (σύγκριση 1) και οι 
εµπορικές ποικιλίες ξενικής προέλευσης µε τις ελληνικές (σύγκριση 2). 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Οι µετρήσεις έδειξαν υψηλή ευαισθησία του οργάνου, τόσο για την περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη (%), όσο και σε άµυλο (%). Οι συντελεστές προσδιορισµού των τιµών του 
NIR µε τις αντίστοιχες των πρότυπων µεθόδων, παρουσίασαν υψηλές τιµές για την 
περιεκτικότητα του σπόρου σε πρωτεΐνη (R2 = 0,820) και για την περιεκτικότητα σε 
άµυλο (R2= 0,692). Παρόµοια αποτελέσµατα σχετικά µε την υψηλή ακρίβεια της 
φασµατοσκοπίας υπερύθρου για τα σιτηρά αναφέρονται και από τους Kays κ.ά. (2005).  
Σηµαντική παραλλακτικότητα παρατηρήθηκε µεταξύ των φυτικών υλικών κριθαριού 
για όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που µετρήθηκαν (Πίνακας 1). Παρόµοια 
αποτελέσµατα στο κριθάρι βρήκαν και οι Oscarsson κ.ά. (1996). Η περιεκτικότητα σε 
άµυλο του σπόρου ήταν σηµαντικά υψηλότερη στις ελληνικές εµπορικές ποικιλίες τόσο 
σε σχέση µε τις εµπορικές ποικιλίες ξενικής προέλευσης όσο και σε σχέση µε τις 
εγχώριες ποικιλίες (Πίνακες 1, 3). Το ποσοστό φυτικών ινών του σπόρου 
διαφοροποιήθηκε σηµαντικά µεταξύ των βελτιωµένων ποικιλιών και των τοπικών 
ποικιλιών, µε τις πρώτες να παρουσιάζουν σηµαντικά υψηλότερες τιµές (Πίν. 1-3). Οι 
φυτικές ίνες είναι ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό στην περίπτωση που το τελικό 
προϊόν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ως προς την περιεκτικότητα του 
σπόρου σε πρωτεΐνη, οι εγχώριες τοπικές ποικιλίες παρουσίασαν σηµαντικά 
υψηλότερες τιµές από τις εµπορικά καλλιεργούµενες ποικιλίες (Πίν. 2, 3). Παρόµοια 
αποτελέσµατα σχετικά µε την σύγκριση εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών µε 
εµπορικά καλλιεργούµενες ποικιλίες, ως προς την % περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη έχουν 
αναφερθεί στα χειµερινά σιτηρά από τους Acuña κ.ά. (2005). Ακόµη οι εµπορικές 
ποικιλίες ξενικής προέλευσης κατέδειξαν σηµαντικά υψηλότερες τιµές σε πρωτεΐνη σε 
σχέση µε τις ελληνικής προέλευσης εµπορικές  ποικιλίες (Πίν. 2).  
Στα σιτηρά, οι σύγχρονες ποικιλίες χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση και χαµηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην µεγάλη αύξηση της 
απόδοσης σε σπόρο ενώ η αύξηση της συσσώρευση αζώτου ήταν αρκετά µικρότερη 
έως ελάχιστη (Austin et al., 1980). Ωστόσο, παρά την αρνητική συσχέτιση µεταξύ 
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απόδοσης και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη στα σιτηρά (Μπαδενόπουλος, 1998), δεν 
είναι αδύνατη η ταυτόχρονη βελτίωση των δύο χαρακτηριστικών, σύµφωνα µε την 
κριτήριο επιλογής που προτάθηκε από τους Monagham κ.ά. (2001). Ακόµη µεταξύ της 
επί τοις εκατό περιεκτικότητας του σπόρου σε πρωτεΐνη και άµυλο, βρέθηκε σηµαντική 
αρνητική συσχέτιση (r = -0,909, P < 0,01). Παρόµοια αποτελέσµατα βρήκε και ο 
Βriggs (1978).  
Επιπλέον, εντοπίσθηκαν ορισµένες εγχώριες παραδοσιακές ποικιλίες, που είχαν υψηλή 
περιεκτικότητα σε άµυλο ή συνδύαζαν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και 
φυτικές ίνες. Τα υλικά αυτά µπορούν να αποτελέσουν ελπιδοφόρο γενετικό υλικό σε 
βελτιωτικά προγράµµατα για τη δηµιουργία και τη βελτίωση ποικιλιών, που 
χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλή ποιότητα σπόρων, είτε αυτές προορίζονται για 
χρήση στην κτηνοτροφία είτε στη βιοµηχανία τροφίµων. Τέλος, η φασµατοσκοπία 
υπερύθρου µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο στην επιλογή και αξιολόγηση 
στη διάρκεια ενός βελτιωτικού προγράµµατος, καθώς εκτιµά γρήγορα, µε χαµηλό 
κόστος, υψηλή ακρίβεια και ταυτόχρονα πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου. 
 
Πίνακας 1. Εύρος ποιοτικών χαρακτηριστικών κριθαριού του πειράµατος. 

 
Πίνακας 2. Βαθµοί ελευθερίας και τα αθροίσµατα τετραγώνων των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών που µετρήθηκαν. 
Πηγή Παραλλακτικότητας Β.Ε. Πρωτεΐνη (%) Άµυλο (%) Φυτικές Ίνες (%) 
Παράγοντες 2 723,508** 1634,46** 0,355** 
Σύγκριση 1 1 661,92** 1505,20** 0,315** 
Σύγκριση 2 1 61,588** 129,26** 0,040 
Σφάλµα 222 416,724 1125,35 6,787 
Σύνολο 224 1140,232 2759,81 7,142 

*Σηµαντικές διαφορές για επίπεδο σηµαντικότητας ≤0,05  
 
Πίνακας 3. Μέσοι όροι της περιεκτικότητας (%) σε πρωτεΐνη, άµυλο και φυτικές ίνες 
των γενετικών υλικών του πειράµατος. 

 Πρωτεΐνη (%) Άµυλο (%) Φυτικές ίνες (%) 
Τοπικές ποικιλίες 17,50a 47,48c 3,07b 

Ελληνικές ποικιλίες 12,79c 54,20a 3,17a 

Ξένες ποικιλίες 14,74b 51,62b 3,12ab 

*Μέσοι όροι της ίδιας στήλης µε διαφορετικά γράµµατα διαφέρουν σηµαντικά για p 
≤0,05 
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Summary 
The aim of this research was the study of the existing variation of protein, starch and 
crude fiber content of barley seeds. A field experiment was established at the fields of 
the Agricultural Research Center of Northern Greece in the area of Thermi-
Thessaloniki, on November 2007. The experimental design was a completely 
randomized design with three replications on plots of 5 m2. The genetic material 
evaluated consisted of 49 greek indigenous barley landraces, 13 important commercial 
greek cultivars and 13 important commercial foreign cultivars. Protein, starch and crude 
fiber content were measured with Near Infrared Reflectance (NIR) spectroscopy. For 
the calibration of NIR instrument, conventional chemical analysis for protein and starch 
content were performed, on 50 selected samples, by Kjeldahl and polarimetric method, 
respectively. A wide range of variation of seed quality characteristics was found. 
Protein values were varied from 11.09 up to 21.38 %, starch content from 40.41 up to 
56.75 % and crude fibre content from 2.21 up to 3.47%. Moreover, the Greek 
indigenous landraces presented considerably higher protein content and considerably 
lower starch content in comparison to the commercial varieties. Last but not least, the 
evaluation revealed some indigenous landraces, with extremely high values of protein or 
crude fibre content, and of starch content which could be an auspicious genetic material 
for the improvement of quality of cultivated barley.    
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Περίληψη 
Πείραµα αγρού πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Γενετικού Υλικού 
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στην περιοχή Θέρµης-Θεσσαλονίκης, µε στόχο την διερεύνηση της 
παραλλακτικότητας και την οµαδοποίηση 54 τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών 
φασολιού της συλλογής, την άνοιξη του 2007. Η αξιολόγηση των ποικιλιών βασίστηκε 
σε παρατηρήσεις δείγµατος 10 ατοµικών φυτών κάθε ποικιλίας. Η κατάταξη των 
αβελτίωτων παραδοσιακών ποικιλιών πραγµατοποιήθηκε µε βάση την καταγραφή 35 
ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, που ορίζονται από τους επίσηµους 
καταλόγους περιγραφής (Bioversity International). Τα δεδοµένα αναλύθηκαν 
χρησιµοποιώντας την Ανάλυση σε Οµάδες (Cluster Analysis) και την Ανάλυση σε 
Κύριες Συνιστώσες (Principal Component Analysis – PCA). Για την οµαδοποίηση των 
ποικιλιών κατασκευάστηκε δενδρόγραµµα µε χρήση του αλγορίθµου Ward, σύµφωνα 
µε το οποίο οι ποικιλίες διακρίθηκαν σε έξι διαφορετικές οµάδες. Από την PCA 
προέκυψαν 15 νέες µεταβλητές, οι οποίες ερµήνευσαν αθροιστικά το 80% περίπου της 
παραλλακτικότητας. Μεταξύ των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών φασολιού, 
διαπιστώθηκε σηµαντική παραλλακτικότητα, µε ορισµένες από αυτές να παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, που θα µπορούσαν δυνητικά να αξιοποιηθούν 
στη βελτίωση του φασολιού.  
 
Εισαγωγή 
Το φασόλι είναι ένα καλλιεργούµενο ψυχανθές µε µεγάλη γενετική παραλλακτικότητα, 
τόσο ως προς τον τύπο ανάπτυξης του, όσο και ως προς την παραγωγική κατεύθυνση 
για την οποία προορίζεται κάθε ποικιλία (Singh κ.ά., 1991a). Μπορεί να καλλιεργείται, 
είτε για τους ανώριµους λοβούς, είτε για τους ανώριµους ή τους ξηρούς σπόρους. Στην 
ελληνική επικράτεια υπάρχει πληθώρα τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών φασολιού, η 
παραλλακτικότητα των χαρακτηριστικών των οποίων χρίζει διερεύνησης, ώστε να 
προκύψουν στοιχεία που να επιτρέπουν τη µελλοντική αξιοποίηση αυτού του πλούσιου 
γενετικού υλικού. Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού, αποστολή της οποίας είναι η συλλογή, 
ο χαρακτηρισµός και η ασφαλής διατήρηση του εγχώριου φυτικού γενετικού υλικού 
έχει µια πλούσια συλλογή από τα πιο αντιπροσωπευτικά υλικά ενός µεγάλου µέρους 
των παραδοσιακών ποικιλιών που συναντώνται στη νησιώτικη και ηπειρωτική Ελλάδα. 
Στόχος της εργασίας ήταν ο χαρακτηρισµός και η αξιολόγηση 54 εγχώριων 
παραδοσιακών ποικιλιών φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) οι οποίες συλλέχθηκαν 
κατά τη διάρκεια των εξερευνητικών αποστολών το καλοκαίρι του 2006 και ήταν 
αντιπροσωπευτικές σηµαντικού µέρους της παραλλακτικότητας στους φυτογενετικούς 
πόρους του φασολιού στη νησιώτικη και ηπειρωτική Ελλάδα.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
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Την άνοιξη του 2007 πραγµατοποιήθηκε πείραµα αγρού στις εγκαταστάσεις του 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, στην περιοχή της Θέρµης Θεσσαλονίκη. Το φυτικό υλικό που 
χρησιµοποιήθηκε αποτελούνταν από 54 εγχώριες τοπικές ποικιλίες φασολιού οι οποίες 
αποτελούν µέρος της Συλλογής της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού και 
προέρχονται από όλη την Ελλάδα. Συνολικά αξιολογήθηκαν 35 µορφολογικά 
χαρακτηριστικά σε δείγµα 10 ατοµικών φυτών για κάθε γενετικό υλικό µε βάση τον 
αντίστοιχο κατάλογο περιγραφής του IPGRI (IBPGR, 1982). Η καταγραφή των 
δεδοµένων έγινε για κάθε ποιοτικό χαρακτηριστικό µε βάση µία µετρική κλίµακα 
ακέραιων αριθµών από το 1-9.  
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες 
Συνιστώσες και η Ανάλυση σε Οµάδες. Κατά την Ανάλυση σε Οµάδες, 
κατασκευάστηκε δενδρόγραµµα οµαδοποίησης των ποικιλιών µε τη βοήθεια του 
αλγορίθµου οµαδοποίησης ‘Ward’ (Ward, 1963). Για τη διάκριση των οµάδων στο 
δενδρόγραµµα χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο ‘upper-tail’ (α=0,10), Όλες οι στατιστικές 
αναλύσεις έγιναν µε τη βοήθεια του λογισµικού πακέτου JMP (έκδοση 7.0.0).  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
H ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες 
έδωσε 15 νέες µεταβλητές (Κύριες 
Συνιστώσες), οι οποίες ερµηνεύουν 
αθροιστικά το 80% περίπου της 
συνολικής παραλλακτικότητας που 
παρατηρείται µεταξύ των υπό 
µελέτη γενετικών υλικών. Οι τρεις 
πρώτες Κύριες Συνιστώσες, 
ερµηνεύουν αθροιστικά ποσοστό 
ίσο µε 31,57 % της ολικής 
παραλλακτικότητας και είναι αυτές 
µε τις οποίες συσχετίζονται 
σηµαντικά τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά διάκρισης των 
ποικιλιών. Η Ανάλυση σε Οµάδες 
σύµφωνα το κριτήριο “upper-tail” 
οι 54 εγχώριες ποικιλίες φασολιού 
υαξινοµήθηκαν σε έξι διακριτές 
οµάδες, (Σχ. 1): 
Οµάδα 1: Περιλαµβάνει 21 υλικά 
µε µέσης έντασης περισφίξεις στο 
λοβό και αρκετές ίνες, µε σπόρους 
µέσης ή µικρής λαµπρότητας, 
νεφρόσχηµους, µε εµφανές σχέδιο 
διακλαδώσεων  στην επιφάνεια 
τους. 
Οµάδα 2: Περιλαµβάνει ένα υλικό 
χωρίς περισφίξεις στο λοβό, 
αρκετές ίνες, µε σπόρους µέσης 
λαµπρότητας, νεφρόσχηµους και µε εµφανές σχέδιο διακλαδώσεων στην επιφάνεια , το 
οποίο εντοπίστηκε στη Φλώρινα. 

F- 0 4 6 /0 6

F- 0 5 9 /0 6

F- 0 6 3 /0 6
F- 1 0 2 /0 6

F- 1 0 5 /0 6

F- 1 0 7 /0 6
F- 1 0 8 /0 6

F- 1 1 5 /0 6

F- 1 1 6 /0 6

F- 1 1 7 /0 6

F- 1 2 4 /0 6

F- 1 3 0 /0 6

F- 1 6 7 /0 6
F- 1 8 2 /0 6
F- 1 8 5 /0 6

F- 1 9 8 /0 6

F- 2 0 8 /0 6

G RC1 9 2 A /0 4

G RC1 9 8 /0 5

G RC2 5 3 B /0 4
G RC2 5 9 A /0 4

G RC7 8 4 /0 4

G RC1 0 7 9 B /0 4

G RC1 2 7 4 B /0 4

G RC1 9 6 5 A /0 4

G RC1 9 3 /0 5

K - 0 5 0 /0 6

K - 0 9 4 /0 6

K - 1 4 4 /0 6
P- 0 0 7 /0 6

P- 0 1 2 /0 6

P- 0 2 8 /0 6
P- 0 2 9 /0 6

P- 1 3 5 /0 6

S K -0 7 0 /0 6

T- 0 6 2 /0 6

T- 1 1 3 /0 6

T- 1 3 6 /0 6

T- 1 4 4 /0 6

T- 2 1 0 /0 6

T- 2 1 4 /0 6
T- 2 1 5 /0 6

T- 2 1 6 /0 6

T- 2 2 9 /0 6

T- 2 3 8 /0 6

T- 2 7 8 /0 6

T- 3 3 7 /0 6

T- 3 7 9 /0 6

T- 4 5 3 /0 6

T- 4 7 5 /0 6

T- 4 9 5 /0 6

T- 5 1 2 /0 6

T- 5 6 6 /0 6
T- 5 6 9 /0 6

Σχήµα 1. ∆ενδρόγραµµα της οµαδοποίησης 
των 54 γενετικών υλικών φασολιού που 
χρησιµοποιήθηκαν.  

Οµάδα 6 

Οµάδα 5 

Οµάδα 3 

Οµάδα 4 

Οµάδα 2 

Οµάδα 1 
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Οµάδα 3: Περιλαµβάνει 17 υλικά µε λωρίδες ή κηλίδες στην επιφάνεια των σπόρων, µε 
αποχρώσεις του κόκκινου ή έντονες περισφίξεις και αρκετές ίνες, σπόρους µέσης και 
µικρής λαµπρότητας µε σχέδια στην επιφάνεια και χωρίς εµφανές σχέδιο 
διακλαδώσεων. 
Οµάδα 4: Περιλαµβάνει 8 υλικά µε ελαφρές περισφίξεις, λίγες ίνες στο λοβό, σπόρους 
λαµπερούς, σχήµατος οβάλ ή κυβικό, χωρίς εµφανές σχέδιο διακλαδώσεων δικτυώσεις 
στην επιφάνεια τους.  
Οµάδα 5: Περιλαµβάνει 2 υλικά µε καθόλου ή λίγες περισφίξεις αρκετές ίνες, µέσης 
λαµπρότητας, σχήµατος οβάλ. 
Οµάδα 6: Περιλαµβάνει 5 υλικά µε µέσης έντασης περισφίξεις, αρκετές ίνες, σπόρους 
µέσης λαµπρότητας µε σχέδια στην επιφάνεια του σπόρου, αποχρώσεις του κόκκινου ή 
του µοβ και ανοιχτότερες αποχρώσεις του ροζ, σχήµατος 
Από τη συσχέτιση των Κύριων Συνιστωσών µε τα αρχικά γνωρίσµατα προέκυψε ότι 
ορισµένα από αυτά συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό στη διαφοροποίηση των εγχώριων 
παραδοσιακών ποικιλιών και τελικά στη διάκριση των οµάδων. Αναλυτικότερα, τα 
γνωρίσµατα αυτά ήταν χαρακτηριστικά του λοβού και των σπόρων όπως είναι: η 
ένταση των περισφίξεων του λοβού, οι ίνες των περικαρπίων, η λαµπρότητα του 
σπόρου, το σχήµα, η παρουσία σχεδίων και αν υπάρχουν ευδιάκριτο σχέδιο 
διακλαδώσεων στην επιφάνεια του σπόρου ή όχι. Επιπλέον, µε τη στατιστική 
προσέγγιση που ακολουθήθηκε εντοπίσθηκαν και γνωρίσµατα που δεν συνέβαλαν στην 
διαφοροποίηση των ποικιλιών και τελικά στη διάκριση των οµάδων τα οποία θα 
µπορούσαν και να είχαν παραληφθεί. Στην περίπτωση των γενετικών υλικών που 
περιγράφηκαν, τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν κυρίως: η προεκβολή του στύλου, το 
χρώµα της ανθοκυανίνης των φύλλων και η σχέση µήκους βρακτεόλης/κάλυκα.  
Ο χαρακτηρισµός µε βάση µορφολογικά χαρακτηριστικά αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι 
της αξιολόγησης των εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών διότι είναι δυνατός ο 
εντοπισµός γενετικών υλικών που διαθέτουν παραλλακτικότητα η οποία µπορεί να 
αξιοποιηθεί (Singh κ.ά., 1991b). Επιπλέον, η διάκριση των οµάδων αποτελεί σηµαντικό 
συστατικό στοιχείο για την βελτίωση, γιατί δίνει πληροφορίες για την γενετική 
παραλλακτικότητα. Άλλωστε η µελέτη των φυτογενετικών πόρων του φασολιού τόσο 
των τοπικών ποικιλιών φασολιού (Maciel κ.ά, 2001) όσο των άγριων ειδών που είναι 
συγγενή µε τα καλλιεργούµενα φασόλι (Galván κ.ά., 2006) δηλώνουν την προσπάθεια 
για διεύρυνση της γενετικής βάσης και εµπλουτισµού της µε γενετικό υλικό που µπορεί 
να ενσωµατωθεί σε καλλιεργούµενες ποικιλίες µε νέα χαρακτηριστικά.  
Από την παρούσα εργασία διαπιστώθηκε φαινοτυπική παραλλακτικότητα µεταξύ των 
54 εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών φασολιού κυρίως ως προς τα γνωρισµάτα του 
λοβού και των σπόρων. Παράλληλα επισηµάνθηκαν τα µορφολογικά χαρακτηριστικά 
που συνεισφέρουν σε µεγάλο βαθµό στη οµαδοποίηση και στη διάκριση των οµάδων 
των εγχώριων ποικιλιών φασολιού, µε σκοπό στην επικέντρωση σε αυτά κατά τον 
χαρακτηρισµό. Ωστόσο κρίνεται αναγκαία η επαναλαµβανόµενη αξιολόγηση και σε 
άλλα γενετικά υλικά φασολιού για τον προσδιορισµό της σηµαντικότητας ή µη των 
γνωρισµάτων, για ενδεχόµενη αναπροσαρµογή των περιγραφικών καταλόγων στις 
παρούσες συνθήκες.   
Η πλήρης µορφολογική περιγραφή των ποικιλιών σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση 
των τεχνολογικών τους χαρακτηριστικών ενδέχεται να συµβάλει στην ανάδειξη 
τοπικών παραµεληµένων ποικιλιών φασολιού µε άριστο ποιοτικό δυναµικό. και να 
διευρύνει τη γενετική βάση του καλλιεργούµενου φασολιού ανάγκη που ήδη έχει 
επισηµανθεί σε διεθνές επίπεδο (Singh 2001). Η αξιολόγηση του γενετικού υλικού θα 
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οδηγήσει στην αξιοποίηση του σε νέες βελτιωµένες ποικιλίες οι οποίες στόχο έχουν να 
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.  
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PHYLOGENETIC RELATIONS AND DESCRIPTION OF INDIGENOU S BEAN 

(Phaseolus vulgaris L.) LANDRACES 
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Ε. Kotali and Κ. Ganitis 

 
Greek Gene Bank, Agricultural Research Center of Northern Greece, 

 National Agriculture Research Foundation (N.AG.RE.F.), 570 01 Thermi-Thessaloniki, Greece 
 
Summary 
Fifty four (54) bean landraces were characterized morphologically aiming at the 
exploitation and evaluation of Greek indigenous genetic material of Greek Gene Bank. 
Ten plants per landrace were evaluated for morphological characteristics, based on 
IPGRI’s bean descriptor list. Thirty five (35) morphological characteristics were 
assessed totally, in sample of ten (10) individual plants per population. Data were 
analyzed using Cluster Analysis and Principal Component Analysis. As for the first 
process, a clustering procedure using Ward’s clustering method was applied, and a 
dendrogram classifying the landraces into six different clusters was obtained. Principal 
Component Analysis resulted into 15 new variables (Principal Components) explaining 
≥80% of total variation. Moreover, through this process, the main morphological 
characteristics for the discrimination among the landraces were pointed out. A 
combined assessment of the morphological characterization, the evaluation of traits 
which are related with the yield and the quality, and the six different clusters of the 
landraces, can contribute in the detention of those genetic materials that probably can be 
used in bean breeding programs. 
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Περίληψη 
Η παρούσα µελέτη στοχεύει  στην αποτύπωση αρωµατικών και  φαρµακευτικών φυτών 
των γενών Origanum, Thymus και Satureja της νήσου Ικαρίας και του συµπλέγµατος 
των νήσων Φούρνων. Από το σύνολο των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών που 
βρέθηκαν επιλέχθηκαν και µελετήθηκαν 4 φυτά της οικογένειας Lamiaceae, τα οποία 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία: Origanum vulgare L. ssp. hirtum (κ. 
ρίγανη), Origanum onites L. (κ. άγρια ρίγανη), Satureja thymbra L. (κ.θρούµπη), 
Coridothymus capitatus L. (κ. θυµάρι). Για τα 4 είδη η µέση περιεκτικότητα σε αιθέριο 
έλαιο κυµάνθηκε από 3,62 % (O. οnites) έως 7,77 % (O. hirtum). Επιπλέον, η µέση 
περιεκτικότητα σε καρβακρόλη κυµάνθηκε από 51,90 % (S. thymbra) έως 90,29 % (O. 
hirtum), γεγονός που κατατάσσει χηµειοτυπικά τα παραπάνω είδη στον τύπο της 
καρβακρόλης. Αξίζει να σηµειωθεί η απουσία θυµόλης σε όλα τα υπό εξέταση 
δείγµατα. Η οργάνωση όλων των πληροφοριών και η χαρτογράφηση των θέσεων 
προέλευσης των φυσικών πληθυσµών των ειδών έγινε µε τη χρήση Συστήµατος 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). 
 
Εισαγωγή 
Το γένος Origanum L. περιλαµβάνει 49 taxa που χαρακτηρίζονται από µεγάλη 
µορφολογική και χηµική παραλλακτικότητα. Τα περισσότερα είδη του γένους 
Origanum βρίσκονται αποκλειστικά στις ανατολικές περιοχές της Μεσογείου. Η ήµερη 
ρίγανη O. vulgare L. είναι η πιο διαδεδοµένη ανάµεσα στα είδη του γένους και 
συναντάται από τις Αζόρες µέχρι την Ταιβάν (Kokkini et al., 1994). 
Τα είδη µε τη µεγαλύτερη εξάπλωση στην Ελλάδα και την υψηλότερη επί τοις εκατό 
περιεκτικότητα σε καρβακρόλη (που αποτελεί το κύριο συστατικό του αιθέριου ελαίου 
τους) είναι: το θυµάρι, η θρούµπη, η άγρια ρίγανη και η ήµερη ρίγανη. Τα είδη αυτά 
χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα µε την εµπορική ονοµασία ρίγανη (Kokkini and Vokou, 
1989), ενώ στην Τουρκία είναι γνωστά µε την ονοµασία “Kekik” και θεωρούνται 
επίσης πλούσια σε καρβακρόλη (Kirimer et. al., 1995). Σε µελέτες που 
πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα (Kokkini and Vokou 1989) και στην Τουρκία 
(Kirimer et. al., 1995) τα παραπάνω είδη παρουσιάζουν µεγάλη διακύµανση, τόσο στην 
απόδοσή τους σε αιθέριο έλαιο, όσο και στην περιεκτικότητα αυτού σε καρβακρόλη.  
Η εµπορική αξία των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών εξαρτάται από την 
σύσταση του αιθέριου ελαίου, ένος µεταβολικού προϊόντος των φυτικών κυττάρων, η 
σύσταση του οποίου δεν είναι σταθερή και εξαρτάται από την επίδραση αβιοτικών 
παραγόντων, όπως το κλίµα και το έδαφος. Με στόχο την διερεύνηση των ανωτέρω 
παραγόντων δηµιουργήθηκε µια βάση δεδοµένων των χηµειοτύπων των φυτών, µε την 
χρήση GPS και του γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών (GIS). 
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Υλικά και Mέθοδοι 
Τρεις ερευνητικές αποστολές πραγµατοποιήθηκαν, για την καταγραφή και συλλογή 
φυτών των ειδών Origanum vulgare L. ssp. hirtum, Origanum onites L., Satureja 
thymbra L., Coridothymus capitatus L. της Νήσου Ικαρίας και της Νήσου Φούρνων 
Κορσεών σε ηµεροµηνίες που συνέπιπταν µε την άνθιση των υπό εξέταση ειδών και 
συγκεκριµένα στις 28-30 Απριλίου, στις 24-28 Μαΐου και στις 10-14 Ιουλίου του 2008.  
Τριάντα τρεις (33) σταθµοί δειγµατοληψίας δηµιουργήθηκαν στην Ικαρία και 34 στους 
Φούρνους. Τα φυτά συλλέχθηκαν κατά την περίοδο ανθοφορίας τους διότι κατά την 
φάση αυτή παρουσιάζουν την µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια (Putievsky 
et al., 1988).  ∆είγµατα εδάφους ελήφθησαν  από κάθε σηµείο δειγµατοληψίας για 
αξιολόγηση των εδαφικών ιδιοτήτων των θέσεων συλλογής. 
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες ελήφθησαν, σε κάθε σηµείο δειγµατοληψίας 
σύµφωνα µε την απαίτηση ενός Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (GIS). Η 
καταγραφή της θέσης έγινε µε την βοήθεια συσκευής GPS (Global Position System) σε 
συνεργασία µε το λογισµικό Destinator 6. Τα δεδοµένα εισήχθησαν σε ένα σηµειακό 
επίπεδο γεωγραφικής πληροφορίας χρησιµοποιώντας το εµπορικό λογισµικό GIS 
Arcmap 9.2 µε το οπoίο έγινε και η χαρτογράφηση της κατανοµής των αρωµατικών και 
φαρµακευτικών φυτών. 
Τα φυτά τα οποία συλλέχθηκαν ταξινοµήθηκαν βοτανικά και υπέστησαν ήπια ξήρανση 
σε συνθήκες περιβάλλοντος και υπό σκιά. Στην συνέχεια µετρήθηκαν οι αποδόσεις (%) 
σε αιθέριο έλαιο µε την µέθοδο της υδροαπόσταξης σε δείγµατα που περιελάµβαναν 
φύλλα και άνθη φυτών. Μετά την υδροαπόσταξη τα αιθέρια έλαια αποθηκεύτηκαν 
στους -18 0C µέχρι να γίνει η χηµική τους ανάλυση. 
Ακολούθως, µε τη χρήση αέριου χρωµατογράφου και φασµατογράφου µάζας (GC-MS) 
έγινε προσδιορισµός των χηµειοτύπων των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών στο 
εργαστήριο Χηµείας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η ταυτοποίηση των 
συστατικών του κάθε αιθέριου ελαίου έγινε µε βάση τις βιβλιοθήκες Nist 98 και Willey 
275 σε συνδυασµό µε δηµοσιευµένα δεδοµένα (Αdams, 1995). 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
Από την ανάλυση των αιθέριων ελαίων προσδιορίστηκαν τα συστατικά τους ανά είδος 
αρωµατικού φυτού (Πίνακας 1). Κύριο συστατικό και για τα τέσσερα είδη ήταν η 
καρβακρόλη σε ποσοστό 79,63 % για την O. onites, 51.9 % για την S. thymbra, 87,54 % 
για το C. capitatus και 90,29 % για την O. hirtum. Η καρβακρόλη µαζί µε το π-κυµένιο 
και το γ-τερπινένιο αποτελούν τα κύρια συστατικά του αιθέριου ελαίου όλων των 
φυτών σε ποσοστό πάνω από το 80 % των συστατικών. Χαρακτηριστική είναι η 
αρνητική συσχέτιση µεταξύ της καρβακρόλης και του γ - τερπινενιού η οποία 
αναφέρεται και από άλλους ερευνητές (Vokou et al., 1993; Azizi et al., 2009).  
Από τους χάρτες της χωρικής κατανοµής των ειδών των αρωµατικών και 
φαρµακευτικών φυτών τα φυτά της ήµερης ρίγανης εντοπίζονται στο Βόρειο τµήµα της 
νήσου Ικαρίας, ενώ δεν εντοπίστηκαν στους Φούρνους.  Η περιοχή αυτή 
χαρακτηρίζεται από υψηλότερη ατµοσφαιρική υγρασία και µικρότερη ηλιοφάνεια. Οι 
Φούρνοι αντίθετα, χαρακτηρίζονται κυρίως από ξηροθερµικές συνθήκες. Τα 
αποτελέσµατα αυτά έρχονται µερικώς σε συµφωνία µε µελέτη των Kokkini and Vokou 
(1989) στην οποία υποστηρίζεται ότι φυτά της ήµερης ρίγανης µπορούν να ανεχθούν 
τόσο το τυπικό Μεσογειακό και όσο και ένα πιο εύκρατο (ήπιο) κλίµα. Το θυµάρι στην 
Ικαρία δεν εντοπίστηκε στο τµήµα του νησιού που κυριαρχεί η ήµερη ρίγανη (Εικ. 1). 
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Αυτό πιθανώς µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα Thymus ssp. είναι τυπικά 
µεσογειακά είδη µε δύσκολη προσαρµογή σε πιο εύκρατα κλίµατα (Vokou et al., 1988). 
Αντίθετα, το θυµάρι κυριαρχεί στους Φούρνους, το κλίµα του οποίων χαρακτηρίζεται 
ως τυπικά µεσογειάκο. Η άγρια ρίγανη εµφανίζεται σε όλη την έκταση και των δύο 
νησιών, πιθανώς εξαιτίας του προσαρµοστικού µηχανισµού που διαθέτει, ο οποίος 
εκφράζεται µε τον εποχικό διµορφισµό (Kokkini and Vokou, 1989). 
 
Πίνακας 1. Χηµική σύσταση των αιθέριων ελαίων των O. onites, S. thymbra , C. 
capitatus και O. hirtum. Οι τιµές είναι οι µέσοι όροι όλων των δειγµάτων. 

 Σύσταση αιθέριου ελαίου (%) 

  O. onites S. thymbra C. capitatus O. hirtum 

α-Θουγιένιο 0,34 0,71 0,16 0,21 

α-Πινένιο 0,33 1,03 0,20 0,26 

β-Πινένιο 0,16 0,45 0,09 0,05 

β-Μυρκένιο 1,13 1,84 0,45 0,55 

α-Φελλανδρένιο 0,07 0,09 0,03 0,04 

δ-Καρένιο 0,89 2,69 0,60 0,45 

π-Κυµένιο 3,51 5,82 2,73 2,25 

γ-Τερπινένιο 3,89 20,77 3,26 3,09 

Ένυδρο σαβινένιο 0,22 0,20 0,11 0,14 

Λιναλοόλη 0,00 1,16 0,34 0,04 

Βορνεόλη 1,19 0,33 0,17 0,16 

Τερπινεν-4-όλη 1,60 0,73 0,31 0,21 

Καρβακρόλη 79,63 51,90 87,54 90,29 

Οξικός εστέρας της καρβακρόλης 0,46 0,06 0,02 0,01 

Καρυοφυλλένιο 2,24 9,73 3,50 1,81 

Αροµανδρένιο 0,20 0,16 0,00 0,00 

α-Καρυοφυλλένιο 0,08 0,54 0,08 0,13 

δ-Γερµακρένιο 0,26 0,00 0,00 0,00 

∆ίκυκλο-γερµακρένιο 0,25 0,41 0,00 0,00 

β-Μπισαµπολένιο 1,87 0,00 0,00 0,14 
Οξείδιο του καρυοφυλλενίου 0,43 0,50 0,27 0,06 

  
 

 
Εικόνα 1: Κατανοµή των Α/Φ φυτών στην νήσο Ικαρία. 
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Εικόνα 2: Κατανοµή των Α/Φ φυτών στην νήσο των Φούρνων Κορσεών. 
  
Η απόδοση σε αιθέριο έλαιο παρουσίασε διαφορές µεταξύ των εξεταζόµενων ειδών. 
Συγκεκριµένα ήταν 7,77% για την O. hirtum, 5,08% για το S. thymbra, 4,40% για το C. 
capitatus και 3,62% για την O. onites κατά µέσο όρο. Ο έλεγχος της διασποράς των 
µέσων όρων της απόδοσης των φυτών σε αιθέριο έλαιο έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα είδη (one way anova, p<0.001). Η δοκιµασία των 
πολλαπλών συγκρίσεων για το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό δείχνει στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές (p<0.001) ανάµεσα στην O. hirtum και τα υπόλοιπα είδη. 
Επιπλέον στατιστικά σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν ανάµεσα στην O. onites και 
στη S. thymbra (Εικ. 3-Α). 
Η O. hirtum παρουσίασε και την µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε καρβακρόλη (µ.ο 90,29 
%) ενώ το S. thymbra την µικρότερη (µ.ο 51,9 %) (Πίνακας 1). Η ανάλυση της 
διασποράς όσον αφορά την περιεκτικότητα του ελαίου σε καρβακρόλη έδειξε ότι 
υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα διαφορετικά είδη (p<0,001). 
Σύµφωνα µε την δοκιµασία πολλαπλών συγκρίσεων όλα τα είδη διαφέρουν σηµαντικά 
µεταξύ τους όσον αφορά στην περιεκτικότητα του ελαίου τους σε καρβακρόλη 
(p<0,001) εκτός από την O. hirtum και το C. capitatus των οποίων η περιεκτικότητα σε 
καρβακρόλη δεν διαφέρει σηµαντικά. (Εικόνα 3-Β). 
 

 
Εικόνα 3: (Α) % απόδοση σε αιθέριο έλαιο ανά είδος Α/Φ φυτού, (Β) % περιεκτικότητα 
αιθέριου ελαίου σε καρβακρόλη. * Ίδια γράµµατα στην κορυφή των ιστογραµµάτων 
υποδηλώνουν µη σηµαντικές διαφορές (p<0.001). 
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Summary 
The aromatic and pharmaceutical flora of Greece consists a noticeable issue of many 
researches due to their economic importance as well as to their contribution in the 
biodiversity. The case study of the islands Ikaria and Fournoi was chosen taking into 
consideration the recorded abundance of wild flora, as well as the particular 
environment of both islands. The dominant four species of Lamiaceae family were 
selected and studied in order to determine the quantitative and qualitative features: 
Origanum vulgare L. ssp. hirtum, Origanum onites L., Satureja thymbra L and 
Coridothymus capitatus L. The mean content of essential oil varied between 3,62% (O. 
onites) and 7,77% (O. hirtum).  Furthermore, the mean carvacrol content, varied from 
51,90% (S. thymbra) to 90,29% (O. hirtum), indicating the classification of the studied 
4 species in the “carvacrol” chemotype. It is noticeable the absence of “thymol” in all 
the selected samplings. The data of the aromatic plants spatial distribution as well as 
their oil content were saved in a Geographical Information System (GIS) consisting a 
baseline for future studies. 
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Περίληψη 
Τις τελευταίες δεκαετίες τα φυτά κερδίζουν ευρύτερη αποδοχή ως βασική πηγή  για την 
παραγωγή πρωτεϊνών, τόσο δευτερογενών φυσικών µεταβολιτών, όσο και 
ανασυνδυασµένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της ελληνικής 
και διεθνούς βιβλιογραφίας σε σχέση µε την παραγωγή της αντικαρκινικής ουσίας 
ταξόλης από είδη του γένους Τaxus µε ιδιαίτερη έµφαση στον ευρωπαϊκό ίταµο (T. 
baccata), ο οποίος είναι αυτοφυής στην Ελλάδα, καθώς και η διερεύνηση των 
δυνατοτήτων που υπάρχουν για την αύξηση της ποσότητας της παραγόµενης ταξόλης 
µέσω της εφαρµογής µεθόδων γενετικής βελτίωσης. Από την παρούσα διερεύνηση 
προκύπτει ότι από τα επτά είδη του γένους Τaxus τα πιο σηµαντικά για την παραγωγή 
της ταξόλης είναι τα είδη T. baccata (ευρωπαϊκός ίταµος) και T. brevifolia (ίταµος του 
Ειρηνικού).  Μια σειρά από λόγοι συνηγορούν στην ανάγκη για συστηµατική µελέτη 
των πληθυσµών του είδους T. baccata στην Ελλάδα και στην ανάπτυξη προγράµµατος 
γενετικής βελτίωσης µε σκοπό την παραγωγή ταξόλης.  
 
Εισαγωγή 
Το γένος Taxus περιλαµβάνει επτά είδη. Αυτά είναι το T. baccata ( Linnaeus 1753), το 
T. brevifolia ( Nuttall 1849), το T. cuspidata ( Siebold, Zuccarini 1846), το T. 
canadensis,(Marshall 1785), το T. floridana (Nuttall 1860), το T. globosa 
(Schlectendahl 1838) και το Τ. sumatrana (de Laubenfels 1988) 
(http://www.conifers.org) τα οποία διαφέρουν µεταξύ τους περισσότερο ως προς τη 
γεωγραφική τους εξάπλωση και λιγότερο ως προς τη µορφολογία, γι’ αυτό και τα έξι 
από αυτά θεωρήθηκαν από τον Pilger (1916) υποείδη του Τ. baccata (ευρωπαϊκός 
ίταµος). Όλα τα είδη είναι δηλητηριώδη και περιέχουν την αντικαρκινική ουσία ταξόλη 
(Hartzell 1991). Aπαντώνται σε Ευρώπη, Ασία και Β. Αµερική και εξαπλώνονται 
κυρίως σε ενδιάµεσα γεωγραφικά πλάτη του βορείου ηµισφαιρίου, ενώ απαντώνται σε 
περιορισµένο βαθµό σε τροπικές ορεινές περιοχές. Το βορειότερο όριο εξάπλωσής τους 
είναι στις 63º N (Νορβηγία) και το νοτιότερο πλησίον του ισηµερινού όπου απαντάται 
το είδος T. sumatrana (1°15′N Sulawesi, Iνδονησία). Είδη Taxus απαντώνται από τη 
στάθµη της θάλασσας µέχρι και τα 3000 µ. στα τροπικά δάση (de Laubenfels 1988, 
Farrar 1995). Tο είδος T. baccata (ευρωπαϊκός ίταµος) απαντάται στην Ελλάδα, σε 
περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της 
Πελοποννήσου και στα νησιά Εύβοια, Θάσο και Σαµοθράκη (Αθανασιάδης 1986).  
Σύµφωνα µε την πρώτη εθνική απογραφή ιτάµου στην Ελλάδα το είδος βρίσκεται σε 
παρακµή, ωστόσο ακόµη υπάρχουν περίπου 170 µικρές συστάδες (µε µέγεθος συνήθως 
µικρότερο των 50 ατόµων) σε 117 δασικά συµπλέγµατα  και σε υψόµετρο που 
κυµαίνεται από 500 – 1500 µ. υπερθαλασσίου ύψους. (Kassioumis κ.α.. 2004, Voliotis 
1986).  Πρόκειται για αειθαλές δέντρο µικρού ή µέτριου µεγέθους, ύψους 10-15 µ., 
σκιόφυτο, που αναπτύσσεται σε υγρά ή δροσερά εδάφη (Αθανασιάδης 1986). Οι 
βελόνες του είναι µαλακές, επίπεδες µε αντίθετη, ή δίσειρη διάταξη. Τα άνθη του είναι 
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µονογενή και το φυτό δίοικο
περίβληµα, και έχει δύο επίπεδες
1986).  
Ο ευρωπαϊκός ίταµος είναι
δεδοµένου ότι από τις βελόνες
deacetylbaccatin III που απαιτείται
της ταξοτέρης (docetaxel). Η
Neto και Dicosmo 1992) αλλά
Σε κυτταρικό επίπεδο εµφανίζεται
τοίχωµα και λιγότερο στα υπόλοιπα
έχει βρεθεί ότι ενώ ο φλοιός
περίπου 0,01%, οι βελόνες
περιέχουν περισσότερο από
παρουσιάζει υψηλότερες τιµές
δηλαδή υβριδική ρώµη ((Hansen 2005). 
ότι συγκοµίζοντας δέντρα του
παρείχαν µια ανανεώσιµη πηγή
φλοιού οδηγεί στη νέκρωση
ηλικίας πάνω από 100 ετών
απαραίτητη πρώτη ύλη (φλοιός
συστάδες του ίταµου του Ειρηνικού
Καναδά. Η συγκοµιδή δέντρων
συναντά µεγάλες αντιδράσεις
φυσικό ενδιαίτηµα για το
occidentalis caurina (spotted owl), 
αποµείνει στη φύση µόνο
θεωρήθηκε η παραγωγή ταξόλης
γένους Taxus που χρησιµοποιούνται
cuspidata καθώς και υβριδίων
Η ταξόλη  είναι φυσικό προϊόν
Αποµονώθηκε αρχικά από το
συνεργάτες τους δηµοσίευσαν
Το ενεργό συστατικό της
διτερπένιο, το paclitaxel. 
 

Σχήµα 1 Χηµική δοµή της ταξόλης
Figure 1. Taxol chemical structure.
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φυτό δίοικο. Ο καρπός είναι δρυποειδής µε σαρκώδες
δύο επίπεδες, αµβλείες και τραχείες κοτυληδόνες

είναι σήµερα η σηµαντικότερη βιοµηχανική πηγή
τις βελόνες του προέρχεται το µεγαλύτερο µέρος
που απαιτείται για την ηµι-σύνθεση της ταξόλης (paclitaxel) 

 (docetaxel). Η ταξόλη είναι παρούσα σε όλα τα µέρη του
 Dicosmo 1992) αλλά περισσότερο συσσωρεύεται στο φλοιό και

εµφανίζεται να συσσωρεύεται κατά κύριο λόγο
στα υπόλοιπα τµήµατα του κυττάρου (Russin κ.α
φλοιός του ιτάµου του Ειρηνικού περιέχει ταξόλη

βελόνες του καλλωπιστικού υβριδίου Τaxus x media 
περισσότερο από 0,02% ταξόλη (Hansen 2005). Tο δυειδικό
υψηλότερες τιµές συγκέντρωσης ταξόλης από τα γονικά είδη

 ((Hansen 2005). Επιπλέον, οι ερευνητές αναγνώρισαν
δέντρα του είδους T. brevifolia µόνο για τον φλοιό

ανανεώσιµη πηγή για το φυσικό αυτό προϊόν, καθώς η αποµάκρυνση
νέκρωση των δένδρων. Κατά µέσο όρο, τρία έως τέσσερα
 100 ετών θα έπρεπε να συγκοµιστούν για να

φλοιός) για να θεραπεύσουν έναν ασθενή µε καρκίνο
του Ειρηνικού απαντώνται σε µια περιοχή των Β∆
δέντρων και θάµνων από φυσικούς πληθυσµούς

αντιδράσεις, καθώς οι συγκεκριµένοι πληθυσµοί
για το απειλούµενο µε εξαφάνιση είδος κουκουβάγιας
(spotted owl), από το οποίο για παράδειγµα στον
µόνο τρία ζεύγη  (Hansen 2005). Μια εναλλακτική

παραγωγή ταξόλης από τα υπολείµµατα της κλάδευσης
χρησιµοποιούνται ως καλλωπιστικά, δηλαδή τα T. baccata
υβριδίων αυτών (Hansen 2005).     

φυσικό προϊόν, που παράγεται από τα δέντρα του γένους
από το φλοιό του Τaxus brevifolia. Το 1971, οι Wani 

δηµοσίευσαν τον τρόπο αποµόνωσης και τη χηµική δοµή
συστατικό της ταξόλης είναι ένα σύνθετο, υψηλής 

 
της ταξόλης. 
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στον άνθρωπο. Οι ιδιότητές της ταξόλης οφείλονται στη δυνατότητά της να δεσµεύει 
και να σταθεροποιεί τους µικροσωληνίσκους κατά τη µίτωση, οδηγώντας στη διακοπή 
του πολλαπλασιασµού των κυττάρων στην ύστερη G2 – M φάση του κυτταρικού 
κύκλου (Horowitz κ.α. 1986). Η ταξόλη ως φάρµακο έχει εγκριθεί από το FDA 
(Αµερικανική Οµοσπονδιακή Επιτροπή Τροφίµων και Φαρµάκων) και από το 1992 
χρησιµοποιείται για τη θεραπεία  του καρκίνου των ωοθηκών, των πνευµόνων, του 
µαστού καθώς επίσης και του σαρκώµατος Kaposi (Rowinsky 1997). Η τιµή αγοράς 
σήµερα διαµορφώνεται  στα 5 εκατ. δολάρια Η.Π.Α. ανά χιλιόγραµµο βάρους και οι 
ετήσιες πωλήσεις της ουσίας ανέρχονται σε 3 δισεκατ. δολλάρια Η.Π.Α. ανά έτος. 
 
Γενετική ποικιλότητα στα είδη του γένους Taxus 
Η γενετική ποικιλότητα είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο δεν έχει µελετηθεί εκτενώς 
για τα είδη του γένους Taxus.  Είναι ευρέως γνωστό ότι όσο ευρύτερη είναι η γενετική 
βάση τόσο µεγαλύτερη γίνεται η σηµασία ενός προγράµµατος γενετικής βελτίωσης µε 
σκοπό την αύξηση παραγωγής της ταξόλης. Επίσης µεγάλη γενετική ποικιλότητα 
σηµαίνει και αυξηµένη δυνατότητα επιλογής γενοτύπων για εφαρµογή 
ιστοκαλλιεργειών και βλαστικού πολλαπλασιασµού.  
Μια από τις πρώτες σχετικές έρευνες που αφορούσαν γενετική ποικιλότητα διεξήχθη σε 
πληθυσµό T. baccata στο Wierzchlas Reserve στην Πολωνία, όπου χρησιµοποιήθηκαν 
18 ισοενζυµικές γονιδιακές θέσεις ως γενετικοί δείκτες. Ο πληθυσµός επέδειξε υψηλά 
επίπεδα γενετικής ποικιλότητας µε αναµενόµενη ετεροζυγωτία, εκτιµώµενη από όλες 
τις γονιδιακές θέσεις, ίση µε 0,279. Το ποσοστό πολυµορφισµού υπολογίστηκε σε 
61,11 % και η αναµενόµενη ετεροζυγωτία που υπολογίστηκε µόνο από τις 
πολυµορφικές γονιδιακές θέσεις είναι ίση µε 0,419. Το επίπεδο οµοµειξίας όπως 
µετριέται από το δείκτη οµοµειξίας του Wright ήταν γενικά χαµηλό για τα γονικά 
δέντρα. Παρ’ όλα αυτά, στον πληθυσµό των απογόνων παρατηρήθηκε υπερβολική 
οµοζυγωτία συγκρινόµενη µε την ισορροπία Hardy-Weinberg (F=0.0049), η οποία 
µπορεί να αποδοθεί στη σύζευξη µεταξύ συγγενικών ατόµων (αµφιγονεϊκή οµοµειξία) 
(Lewandowski κ.α. 1994). 
Σε πιο πρόσφατη έρευνα από τους Dubreuil κ.α. (2008) µελετήθηκαν 96 άτοµα του 
είδους Taxus baccata από 5 διαφορετικούς πληθυσµούς. Για να εκτιµηθεί η γενετική 
ποικιλότητα. αναπτύχθηκαν επτά πολυµορφικοί πυρηνικοί µικροδορυφορικοί δείκτες. 
Ο αριθµός αλληλόµορφων γονιδίων ανά θέση κυµάνθηκε από 6 έως 28. Η 
παρατηρηθείσα και αναµενόµενη ετεροζυγωτία κυµάνθηκαν από 0,264 - 0,495 και από 
0,533 - 0,929 αντίστοιχα. Η χαµηλή ετεροζυγωτία που ανιχνεύθηκε θα µπορούσε να 
ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης των δειγµάτων από αποµακρυσµένες 
γεωγραφικές περιοχές (επίδραση Wahlund). Εντούτοις, όταν διευθύνθηκαν οι 
αναλύσεις σε επίπεδο πληθυσµών, οι αποκλίσεις από την ισορροπία Hardy-Weinberg 
ήταν ακόµα πιο σηµαντικές, γεγονός που αποδεικνύει ένα µέτριο-υψηλό επίπεδο 
συγγενικής αναπαραγωγής µέσα στους πληθυσµούς του T. baccata. Αυτά τα 
αποτελέσµατα συνάδουν και µε την προαναφερθείσα έρευνα στην Πολωνία  Η 
συγγενική αναπαραγωγή στον ευρωπαϊκό ίταµο συσχετίζεται πιθανότατα µε τα 
αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του είδους (δηλ., δίοικο φυτό) και της 
ιδιαίτερα κατακερµατισµένης γεωγραφικής του εξάπλωσης που πιθανόν οδηγεί σε 
µικρούς αποµονωµένους πληθυσµούς (Dubreuil κ.α. 2008). 
Το είδος T brevifolia µελετήθηκε από τους El-Kassaby και Yanchuk (1994). Το εύρος 
και η δοµή της γενετικής ποικιλότητας εξετάστηκαν σε 21 ισοενζυµικές θέσεις από 
εννέα αποµονωµένες περιοχές, που αντιπροσωπεύουν τρεις ευρείες γεωγραφικές 
περιοχές της Βρετανικής Κολοµβίας. Ο T. brevifolia έχει µέτρια επίπεδα γενετικής 
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ποικιλότητας σε αντίθεση µε τα υψηλότερα επίπεδα που παρουσιάζει ο ίταµος της 
µεσογειακής ζώνης, όπως αναφέρεται παραπάνω, µε 42,3% πολυµορφικών γονιδιακών 
θέσεων και 0,166 αναµενόµενη ετεροζυγωτία εντός των πληθυσµών. Ο δείκτης 
οµοµειξίας του Wright είναι ίσος µε F=0,472 γεγονός που αποδεικνύει την παρουσία 
υψηλών επιπέδων οµοµειξίας. Οι γενετικές αποστάσεις κατά Nei (D) µεταξύ των 
περιοχών από την ίδια γεωγραφική θέση υπολογίσθηκαν κατά µέσο όρο 0,004, αριθµός 
ο οποίος ήταν σηµαντικά χαµηλότερος από το µέσο όρο µεταξύ των περιοχών από 
διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις (0,021). Αυτή ακριβώς η διαφορά φανερώνει τη 
στενή εξάρτηση των γενετικών σχέσεων σε ένα πληθυσµό και προέλευσης – περιοχής, 
που αυτός βρίσκεται (El-Kassaby και Yanchuk, 1994). 
Σε δύο ακόµη σχετικές έρευνες εξετάστηκαν µικροδορυφορικοί γονιδιακοί δείκτες. Οι 
Miao κ.α. (2008) µελέτησαν 11 πολυµορφικούς µικροδορυφορικούς δείκτες σε 48 
άτοµα του απειλούµενου µε εξαφάνιση είδους Τ. yunnanensis που συλλέχθηκαν από 
περιοχή της Ν∆ Κίνας. Ο αριθµός των αλληλόµορφων γονιδίων ανά θέση κυµάνθηκε 
από 2 έως 9, και η παρατηρηθείσα (Ho) και αναµενόµενη (He) ετεροζυγωτία 
κυµάνθηκαν από 0.000-0.625 (Μ.Ο=0.085) και 0.062-0.853 (Μ.Ο=0.351), αντίστοιχα. 
(Miao κ.α. 2008).  Οι Huang κ.α. (2008) µελέτησαν 12 µικροδορυφορικές γονιδιακές 
θέσεις σε εννέα άτοµα του σπάνιου και επαπειλούµενου είδους Τ. sumatrana.  Ο 
αριθµός αλληλοµόρφων ανά γονιδιακή θέση ήταν υψηλός και κυµάνθηκε από 3-13, 
όπως υψηλή ήταν και η ετεροζυγωτία που κυµάνθηκε από 0,627-0,948.  
 
Ιστοκαλλιέργεια – Βλαστικός Πολλαπλασιασµός 
Για την παραγωγή της ταξόλης και άλλων σχετικών ταξανών, οι εβρυονικές 
καλλιέργειες ιστού των κωνοφόρων και στην προκειµένη περίπτωση του γένους Taxus 
συνδυάζουν την ικανότητα παραγωγής και αύξησης της βιοµάζας των καλλιεργειών 
κάλων µε την ικανότητα για δευτεροβάθµια συσσώρευση της ταξόλης στα 
διαφοροποιηµένα κύτταρα (Christen κ.α. 1991). Ο ιστός εµβρυογενών καλλιεργειών 
είναι ένας µοναδικός τύπος ιστού ακόµη και στον τοµέα της σωµατικής εµβρυογένεσης. 
Έρευνα περιγράφει τη δυνατότητα αυτού του τύπου ιστού στον αγενή πολλαπλασιασµό  
των γενοτύπων και την παραγωγή του µεταβολίτη και πιο συγκεκριµένα τις µοναδικές 
ικανότητες των εµβρυογενών καλλιεργειών ιστού Taxus για την παραγωγή ταξόλης και 
άλλων παρεµφερών ταξανών αφού βασίζεται στην παρατήρηση ότι in vitro 
καλλιεργηµένα αρχικά έκφυτα παράγουν και εκκρίνουν ενώσεις οι οποίες εµποδίζουν 
τη σωµατική εµβρυογένεση, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα παραγωγής σωµατικών 
εµβρύων πρώιµων σταδίων (Christen κ.α. 1991). 
Η αύξηση της παραγωγής ταξόλης µπορεί να επιτευχθεί και µε µεθόδους γενετικής 
τροποποίησης όπως είναι η χρήση και ο εµβολιασµός µε βακτήρια του είδους 
Agrobacterium rhizogenes. Πιο συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι ο εµβολιασµός του T. 
brevifolia µε A. rhizogenes A4(ATCC31798) έδωσε 2.9 φορές µεγαλύτερο ριζικό κάλο 
σε σύγκριση µε τις µη εµβολιασµένες  καλλιέργειες  σε παρόµοιες συνθήκες, ενώ και η 
παραγωγή ταξόλης εµφανίζεται 1.3 ως 8 φορές µεγαλύτερη στις εµβολιασµένες µε  το 
βακτήριο καλλιέργειες (Huang κ.α.1997).  
 
Συµπεράσµατα 
Όπως προκύπτει, από τα επτά είδη του γένους Taxus, τα οποία εµφανίζουν ευρεία 
γεωγραφική εξάπλωση τα δύο πιο σηµαντικά για την παραγωγή της αντικαρκινικής 
ουσίας ταξόλης είναι τα είδη T. baccata και T. brevifolia. Η παραγωγή ταξόλης από τα 
είδη του γένους Taxus είναι πλέον αξιοποιήσιµη ιατρικά από την τεχνητή – χηµική 
παραγωγή ταξόλης και εποµένως η διαδικασία φυσικής παραγωγής χρήζει περαιτέρω 
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έρευνας και µελέτης. Το είδος Τ. baccata εκτός του ότι εµφανίζει τη µέγιστη παραγωγή 
ταξόλης από τα άλλα είδη παρουσιάζει ευρεία γενετική βάση και σηµαντικά επίπεδα 
γενετικής ποικιλότητας, όπως αυτή εκτιµήθηκε µε γονίδια-δείκτες. Προτείνεται η 
άµεση µελέτη των ελληνικών πληθυσµών και προελεύσεων του είδους Τ. baccata µε 
σκοπό τη διερεύνηση του εύρους της γενετικής ποικιλότητας περιλαµβανοµένης της 
ποικιλότητας στην  παραγωγή ταξόλης, την ανταπόκριση στην κυτταροκαλλιέργεια, την 
ανταπόκριση στην εξειδικευµένη γενετική τροποποίηση (µε σκοπό την αύξηση 
παραγωγής ταξόλης κατόπιν χρήσης των Agrobacterium rhizogenes και A. 
tumefaciens), καθώς οι ελληνικοί πληθυσµοί ίταµου αποτελούν οριακούς πληθυσµούς 
της εξάπλωσης του είδους στην Ευρώπη.  Επιπροσθέτως, επιλεγµένα άτοµα ίταµου από 
ελληνικές προελεύσεις θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως γονείς σε ένα πρόγραµµα 
δυειδικού υβριδισµού. 
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Summary 
Plants are gaining wide acceptance as a primary source for the production of proteins, 
natural secondary metabolites and recombinant DNA products. The purpose of this 
study is to review the Greek and international literature in relation to the production of 
the anticancer substance taxol from species of the genus Taxus, with particular emphasis 
on European yew (T. baccata), which is native in Greece.  An investigation of existing 
opportunities to increase the quantity of produced taxol by applying methods of genetic 
improvement is attempted. It is shown that out of the seven species of the genus Taxus 
the most important taxol producers are T. baccata (European yew) and T. brevifolia 
(Pacific yew). A series of reasons that are discussed point towards the need for a 
systematic study of the Hellenic T. baccata populations and towards the development of 
a genetic improvement program aiming at taxol production.   
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Περίληψη 
Με εµφανή την αναγκαιότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης ενεργειακών καλλιεργειών 
που δε θα ανταγωνίζονται σε µεγάλο βαθµό τη διατροφική χρήση της φυτικής 
παραγωγής ενώ ταυτόχρονα θα έχουν και µειωµένες απαιτήσεις άρδευσης, σχετικά 
βελτιωτικά προγράµµατα έχουν ξεκινήσει στο ΓΠΑ για τη δηµιουργία γενετικού υλικού 
και ποικιλιών γλυκού και καρποδοτικού σόργου προσαρµοσµένων στις αγροκλιµατικές 
ιδιαιτερότητες της χώρας µας.  
Σε πρώτη φάση αξιολογήθηκαν επί διετία έξι ποικιλίες–πληθυσµοί γλυκού σόργου ενώ 
παράλληλα έγινε προκαταρκτική (2007) αξιολόγηση δέκα ποικιλιών-υβριδίων 
καρποδοτικού σόργου που περιελάµβαναν και τύπους διπλής χρήσης (καρπός-βιοµάζα). 
Η στρεµµατική απόδοση σε ζυµώσιµα σάκχαρα των πληθυσµών γλυκού σόργου 
κυµάνθηκε από 440-910 κιλά που αντιστοιχεί σε παραγωγή βιοαιθανόλης έως και 550 
περίπου λίτρα ανά στρέµµα. Στο καρποδοτικό σόργο η στρεµµατική απόδοση 
κυµάνθηκε από 850- 1280 κιλά που αντιστοιχεί σε παραγωγή βιοαιθανόλης έως και 340 
λίτρα. Παράλληλα το νωπό βάρος στελεχών κυµάνθηκε από 2-4 τόνους ανά στρέµµα 
που αντιστοιχεί σε επιπρόσθετη παραγωγή βιοαιθανόλης δεύτερης γενιάς περί τα 280-
300 λίτρα ανά στρέµµα.  
Τα αποτελέσµατα από τον παραπάνω πειραµατισµό κρίνονται ιδιαίτερα αισιόδοξα τόσο 
για το δυναµικό παραγωγής βιοαιθανόλης όσο κα για τη δυνατότητα εναλλακτικής 
αξιοποίησης του προϊόντος ως ζωοτροφή.   
 
Εισαγωγή 
Η σχετική σηµασία της βιοαιθανόλης πρόκειται, όπως συµβαίνει ήδη  διεθνώς, να 
καταστεί  σηµαντική και στη χώρα µας. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι τα διυλιστήρια 
έχουν ζητήσει 300 εκατ. λίτρα για το 2009, ενώ η  ποσότητα στόχος για το 2010 είναι 
480 εκατ. λίτρα. Με βάση δε τους νέους στόχους της ΕΕ για το 2020, είναι προφανής η 
επιτακτική ανάγκη καταβολής κάθε προσπάθειας για την αειφορική παραγωγή των 
ποσοτήτων αυτών, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, από εγχώριες πρώτες ύλες. Πέραν 
των παραδοσιακών, διατροφικής χρήσης, καλλιεργειών αραβοσίτου και 
ζαχαροτεύτλων, το ενδιαφέρον έχει στραφεί προς δύο κατηγορίες σόργου (Sorghum 
bicolor L.), το ζαχαρούχο και πλέον πρόσφατα και το καρποδοτικό σόργο.   
Στα πλαίσια έναρξης σχετικών βελτιωτικών προγραµµάτων από το ΓΠΑ για την 
δηµιουργία γενετικού υλικού και ποικιλιών προσαρµοσµένων στις αγροκλιµατικές 
ιδιαιτερότητες της χώρας µας, αξιολογήθηκαν επί διετία 4 ποικιλίες-πληθυσµοί και 1 
υβρίδιο γλυκού σόργου εισαγωγής ενώ παράλληλα έγινε µια προκαταρκτική 
αξιολόγηση 10 ποικιλιών-υβριδίων καρποδοτικού σόργου που περιελάµβαναν και 
τύπους διπλής χρήσης (καρπός-βιοµάζα).  
 
 
 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 423 

 

Υλικά και Μέθοδοι 
Τα πειράµατα γλυκού σόργου εγκαταστάθηκαν στο αγρόκτηµα του ΓΠΑ στην Κωπαίδα 
το 2006 και το 2007 σε πειραµατικό σχέδιο ΤΠΟ µε 6 επαναλήψεις. ∆όθηκε η µισή, σε 
σχέση µε τον αραβόσιτο, ποσότητα αρδευτικού νερού. Η ζαχαροπεριεκτικότητα των 
στελεχών προσδιορίστηκε αρχικά µε διαθλασίµετρο και τελικά µε τη µέθοδο DNS. 
Το πείραµα του καρποδοτικού σόργου εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Ορεστιάδας το 
2007 σε σχέδιο ΤΠΟ µε 4 επαναλήψεις και αρδεύτηκε όπως ο αραβόσιτος. Ο 
προσδιορισµός της περιεκτικότητας του καρπού σε άµυλο έγινε πολωσιµετρικά ενώ 
αυτής σε πρωτεΐνες µε τη µέθοδο Kjeldahl.   
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση  
Η στρεµµατική απόδοση σε ζυµώσιµα ζάχαρα των ποικιλιών γλυκού σόργου (Πιν 1) 
(Εικόνα 1) κυµάνθηκε από 440-910 κιλά που αντιστοιχεί σε παραγωγή βιοαιθανόλης 
έως και 550 περίπου λίτρα ανά στρέµµα, ενώ µε πλήρη αξιοποίηση της βιοµάζας 
(βιοαιθανόλη 2ης γενιάς) µπορεί να φθάσει έως 900 λίτρα ανά στρέµµα. Οι ποικιλίες 
παρουσίασαν διαχρονική σταθερότητα ως προς το γνώρισµα αυτό, ενώ όσον αφορά το 
βάρος και τη ζαχαροπεριεκτικότητα των στελεχών υπήρξε αλληλεπίδραση ποικιλιών x 
έτος.  
Στο καρποδοτικό σόργο (Πιν 2) η στρεµµατική απόδοση κυµάνθηκε από 850-1280 κιλά 
καρπού, που αντιστοιχεί σε παραγωγή βιοαιθανόλης έως και 340 λίτρα. Παράλληλα, το 
νωπό βάρος των στελεχών κυµάνθηκε από 2-4 τόνους ανά στρέµµα, που αντιστοιχεί σε 
επιπρόσθετη παραγωγή βιοαιθανόλης δεύτερης γενιάς περί τα 280-300 λίτρα ανά 
στρέµµα. 
Πίνακας 1. Αποδόσεις ποικιλιών γλυκού σόργου 

 2006 2007 

Ποικιλίες 
Απόδοση 
kg/στρ 

Ζάχαρα 
% 

Ζυµ. 
Ζάχαρα kg/στρ 

Απόδοση 
kg/στρ 

Ζάχαρα 
% 

Ζυµ. 
Ζάχαραkg/στρ 

Keller 8132 11,23 913 5564 10,20 567 
Dale 7908 9,28 733 4358 10,14 441 
Sugar Graze 7091 12,06 855 6888 11,20 771 
Della 6265 12,11 758 4982 12, 01 598 
M81 5231 8,55 447 4725 9,61 454 
Μ.Ο. πειράµατος 6952 10,69 746 4358 10,14 441 
F test ** ** ** ** ** ** 
ΕΣ∆ (0,05) 1734 2,36 304 5593 10,51 806 
CV % 15,46 13,74 21,61 20,28 8,77 25,39 

 
Πίνακας 2.  Αποδόσεις ποικιλιών καρποδοτικού σόργου 
Ποικιλίες 

Βάρος σπόρων 
(Kg/στρέµµα) 

Βάρος στελεχών 
(Kg/στρέµµα) 

Αριθµός 
αδερφών/φυτό 

Άµυλο Πρωτεΐνη 

Asgrow A571 971 3708 1,79 59,5 9,81 
DKS 37-07 1073 3038 2,42 61,6 8,03 
DKS 53-67 1275 4028 2,27 61,9 8,86 
DKS 54-00 1076 3795 2,19 60,3 8,38 
LO + 45-C 1046 2305 2,95 59,6 9,19 
LO + 518 1018 2231 2,17 59,3 9,32 
LO + 586 848 2121 2,16 60,5 9,09 
NC + 6B50 1201 3360 2,14 60,0 9,21 
NC + 7B51 1231 3251 2,44 62,0 8,01 
NK 300 1071 4070 2,53 61,1 8,56 
Μ.Ο. πειράµατος 1081 3191 2,31 60,6 8,85 
F test ** ** ** ns ** 

ΕΣ∆ (0,05) 236 479 0,40 - 0,86 

CV % 15,0 10,3 11,6 3,1 6,66 
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Εικόνα 1. Στρεµµατική απόδοση ποικιλιών γλυκού σόργου 
 
Ενεργειακές δυνατότητες γλυκού σόργου 
Σε συνέχεια προηγούµενου πειραµατισµού σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα 
δεδοµένα της εργασίας αυτής αναδεικνύουν τη σηµαντική παραγωγικότητα του γλυκού 
σόργου, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη το κατά 15-20% µικρότερο συγκριτικά µε τον 
αραβόσιτο στρεµµατικό κόστος παραγωγής. Η παραγόµενη βιοµάζα ανέρχεται στους 4-
5 τον ξ.β./στρ και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ενσίρωµα για ζωοτροφή ή την 
παραγωγή υλικών υψηλής προστιθέµενης αξίας (πχ βιοµονωτικά). Εναλλακτικά, η 
βιοµάζα αυτή (βαγάση) µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για παραγωγή θερµότητας ή 
αργότερα για την παραγωγή βιοαιθανόλης 2ης γενεάς. Για την περίπτωση παραγωγής 
βιοαιθανόλης από το ζαχαρούχο χυµό των στελεχών (1ης γενιάς), το ενεργειακό 
ισοζύγιο είναι µεγαλύτερο του 2 και το ποσοστό µείωσης αερίων θερµοκηπίου είναι 
περί το 30-40 %, τιµές που ικανοποιούν τα κριτήρια αειφορίας που διαµορφώνονται 
στην ΕΕ. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι µέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει 
παραγωγή βιοαιθανόλης από γλυκό σόργο σε βιοµηχανική κλίµακα, κυρίως για λόγους 
έντονης εποχικότητας της παραγωγής, έλλειψης αποτελεσµατικού συστήµατος 
συγκοµιδής και δυσχέρειας-κόστος της εφοδιαστικής.  
 
 Ενεργειακές δυνατότητες καρποδοτικού σόργου 
Τα αποτελέσµατα του προκαταρκτικού αυτού πειραµατισµού υπήρξαν ενθαρρυντικά, 
ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι η απόδοση του παρακείµενου αραβόσιτου ήταν σχεδόν 
ισοδύναµη. Με δεδοµένο ότι η παραγωγή βιοαιθανόλης από 1 χλγ καρπού σόργου είναι 
ίδια µε του αραβοσίτου (0.39 λίτρα), η στρεµµατική απόδοση βιοαιθανόλης ανέρχεται 
στα 300-340 λίτρα. Παράγονται επίσης περί τα 300 χλγ DDGS και περί τους 1-1.2 
τον/στρ (ξ.ο.) στελεχών, καλής περιεκτικότητας σε κυτταρίνη και ηµικυτταρίνη, που µε 
διαδικασίες παραγωγής βιοαιθανόλης 2ης γενιάς µπορούν να προσθέσουν µέχρι και 
280-300 λίτρα/στρ. Όσον αφορά στα ισοζύγια ενέργειας και το ποσοστό µείωσης των 
αερίων του θερµοκηπίου, είναι παρόµοια µε αυτά του αραβοσίτου, δηλαδή 1.2-1.4 και 
15-20 % αντίστοιχα. Τα στελέχη του σόργου έχουν υψηλή υγρασία και αρκετά υψηλά 
ζάχαρα (5-7 %) και µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως ζωοτροφή (ενσίρωµα). 
Υπάρχουν µάλιστα υβρίδια που έχουν µεγαλύτερο από το σύνηθες ύψος και 
χαρακτηρίζονται ως διπλής χρήσης, λόγω της ταυτόχρονης υψηλής παραγωγής καρπού 
και βιοµάζας. Τα στελέχη θα µπορούσαν επίσης να αξιοποιηθούν για την παραγωγή 
θερµότητας στη µονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης.  
Συµπερασµατικά, σε περιοχές παρόµοιες µε αυτές που καλλιεργείται ο αραβόσιτος 
αλλά µε περιορισµένη διαθεσιµότητα αρδευτικού νερού καθώς και µε υψηλότερες 
θερµοκρασίες, το καρποδοτικό σόργο µπορεί να αποτελέσει µια καλή εναλλακτική 
καλλιέργεια που δεν απαιτεί καµία ιδιαίτερη προσαρµογή των καλλιεργητικών 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 425 

 

τεχνικών. Τα δύο επόµενα χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή των νέων 
εµπορικών υβριδίων σε πιλοτικό επίπεδο στη χώρα µας και θα υπάρξει σαφής εικόνα 
για την οικονοµικότητα της καλλιέργειας. Η καλλιέργεια αυτή θα µπορούσε να 
αξιοποιήσει και εκτάσεις στον Θεσσαλικό κάµπο που αναµένεται να κατακλυσθεί από 
σιτηρά τα αµέσως επόµενα χρόνια.  
 
Βιβλιογραφία 
Anonymous, 2008, Grain Sorghum Crop Review, Kansas State University Agricultural 

Experiment Station  
Atokple I., 2005, Sorghum and millet breeding in west Africa in practice, CSIR 
Blum A., 1979, Genotypic responses in sorghum to drought stress. I. Response to soil 

moisture stress. Crop Science 14:361-364 
Habyarimana E., D. Laureti, M. De Ninno, C. Lorenzoni, 2004, Performances of biomass 

sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] under different water regimes in 
Mediterranean region, Industrial Crops and Products 20:23–28 

Kim S., Bruce E. Dale, 2004, Global potential bioethanol production from wasted crops 
and crop residues, Biomass and Bioenergy 26:361 – 375 

Olufao A, 1997, Biomass of grain sorghum under variable water regime, Biomass and 
Bioenergy, Vol. 12:383-386 

Price J., Hodnett G. L., Burson B., Dillon S., Stelly D. M., Rooney W., 2006, Genotype 
Dependent Interspecific Hybridization of Sorghum bicolor, Crop Science 

Rooney L., 2004, Sorghum improvement – Intergrating traditional and new technology to 
produce improved genotypes, Advances in Agronomy Volume 84:37-109 

Tucka G., Margaret J. Glendininga, Pete Smith, J.O. I. Housec, Martin Wattenbach, 2006, 
The potential distribution of bioenergy crops in Europe under present and future 
climate, Biomass and Bioenergy 30:183-197 

Γ.Ν. Σκαράκης. Ν.Κορρές και Ο.Ι.Παυλή (2008). Εγχειρίδιο Ενεργειακών    
Καλλιεργειών. Έκδοση ΥΠΑΑΤ. Σελ. 160 

Γ.Ν. Σκαράκης, (2008). Νέες Καλλιέργειες και Βιοτεχνολογία. Ακαδηµία Αθηνών, 
Πρακτικά Συµποσίου ‘Ελληνική Γεωργία και Αγροτική Πολιτική’ (σελ 193-202) 

  
 
 
  



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 426 

 

EVALUATION OF VARIETIES OF SWEET AND GRAIN SORGHUM FOR 
BIOETHANOL PRODUCTION 

 
G. N. Skaracis 1, Α. Κatsileros1, K. Doulias2 and S. Spasis2 

 

1Laboratory of Plant Breeding and Biometry, Faculty of Crop Science,  
Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, 11855 Athens, Greece 

2Hellenic Sugar Industry, Factory of Orestiada, Οrestiada, Greece 
 
Summary 
Greece is mandated to replace 10% of the fuels consumed in transportation with 
biofuels, in the framework of the EU’s new Directive on the use of renewable energy 
sources by 2020. To this end, there is an urgent need for the production and exploitation 
of suitable energy crops as part of the country’s agriculture sector. The additional 
requirements for such a production are sustainability and minimum competition with 
food and feed uses. In view of this necessity, relevant dedicated breeding programs on 
sweet and grain sorghum have commenced in our laboratory of Plant Breeding & 
Biometry, AUA. As a first stage, 6 populations of sweet sorghum were field tested for 
two years whereas 10 grain sorghum hybrid cultivars were also evaluated for one year. 
The yield of fermentable sugars in sweet sorghums stalks ranged from 4.4 to 9.1 ton/ha 
for the different populations, a yield that corresponds to an average bioethanol 
production of 5,500 lit/ha. For grain sorghum, the seed yield ranged from 8.8 to 12.8 
ton/ha, a yield corresponding to an average bioethanol production 3,400 lit/ha. At the 
same time, stalk fresh weight ranged from 20 to 40 ton/ha, corresponding to an 
additional, second generation, bioethanol production of 2,800 to 3,000 lit/ha. These 
preliminary results are considered quite promising for sorghum’s potential the country, 
both as a bioethanol feed stalk and/or feed.    
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Περίληψη 
Η ποιοτική κατατάξη καθώς και ο άµεσος προσδιορισµός της ποιότητας της δρόγης των 
αρωµατικών φυτών είναι σηµαντικά για την εµπορική αξιοποίηση τους. Η ποιοτική και 
ποσοτική σύσταση των αιθέριων ελαίων της δρόγης καθορίζουν την ποιότητα των 
αρωµατικών φυτών και είναι γνωρίσµατα που ελέγχονται γενετικά αλλά επηρεάζονται 
και σε µεγάλο βαθµό από το περιβάλλον, καθώς επίσης και από τις επεµβάσεις όπως η 
εποχή συγκοµιδής. Θα πρέπει ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς, να συγκοµισθεί η 
δρόγη όταν το περιεχόµενο αιθέριο έλαιο να έχει την επιθυµητή σύσταση. Αυτό 
εξαρτάται από την εποχή συγκοµιδής και από το όργανο του φυτού και την ηλικία του. 
Ο ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισµός των αιθέριων ελαίων απαιτεί υψηλών 
προδιαγραφών εργαστηριακό εξοπλισµό (υδροαποστακτήρες, αέριος χρωµατογράφος 
κ.ά.) Σκοπός της εργασίας είναι η συσχέτιση µετρήσεων του χρώµατος της δρόγης µε 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των αρωµατικών φυτών, ώστε να αναπτυχθεί εύκολη και 
αποτελεσµατική χρωµατοµετρική µέθοδο για την προσέγγιση της ποιότητας των 
αρωµατικών φυτών. Στην εργασία αυτή, µελετήθηκαν πέντε αρωµατικά φυτά: 
δεντρολίβανο (Rosmarius officinalis), φασκόµηλο (Salvia officinalis), ρίγανη 
(Origanum sp) υπό συνθήκες θερµοκηπίου και υπαίθρου, και 2 είδη µελισσόχορτου 
(Melissa οfficinalis και Μ. officinalis subsp.altissima). Τα αιθέρια έλαια εκχυλίσθηκαν 
µε υδροαπόσταξη σε συσκευές Clevenger, ενώ µε την µέθοδο της αέριας 
χρωµατογραφίας, προσδιορίσθηκε η ποιοτική και ποσοτική τους σύσταση. Η µέτρηση 
του χρώµατος έγινε µε χρωµατόµετρο και αφορούσε τις παραµέτρους: φωτεινότητα (L), 
το κόκκινο (a) και το πράσινο χρώµα (b). Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι µετρήσεις του χρώµατος συσχετίζονταν µε την 
συγκέντρωση των αιθέριων ελαίων και ότι για κάθε διαφορετικό είδος αρωµατικού 
φυτού ήταν διαφορετική η συσχέτιση. Συµπερασµατικά,  η µέτρηση του χρώµατος θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος ποιοτικού προσδιορισµού της δρόγης ενός 
αρωµατικού φυτού, αφού όµως έχει προηγηθεί µελέτη της συσχέτισης. Εισαγωγή 
 
Εισαγωγή 
Tο χρώµα της δρόγης ενός φαρµακευτικού φυτού επηρέαζε την προτίµηση των 
καταναλωτών (Louis-Guillaume 1778, S. Lowengard 2008) και θεωρείται ότι συνδέεται 
µε την ποιότητα του προϊόντος. Η εκτίµηση της ποιότητας µιας δρόγης µε κριτήριο το 
χρώµα αποτελεί µια γρήγορη µέθοδο εκτίµησης (Michael D.G. et al 2007) Κάθε φυτό 
έχει ένα βασικό χρωµατισµό δρόγης (Σουλελές 1988) που είναι η συνισταµένη των 
ουσιών που εµπεριέχει και είναι δυνατόν να εκφρασθούν στην εξωτερική επιφάνεια του 
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φυτού ανάλογα µε το βάθος που βρίσκονται και τα εµπόδια που παρεµβάλλονται για 
την έκφρασή τους.  
Στα αρωµατικά φυτά τα αιθέρια έλαια είναι εκείνα που προσδίδουν στο φυτό τις 
φαρµακευτικές ιδιότητες. Εµπεριέχονται σε ειδικούς εκκριτικούς σχηµατισµούς 
(Μποζαµπαλίδης 2008) που είναι οι ελαιοφόρες (αδενικές) τρίχες, οι ελαιοφόροι 
αγωγοί, οι ελαιοφόρες κοιλότητες και τα ελαιοφόρα ιδιόβλαστα κύτταρα. Από αυτούς 
µόνο οι αδενικές τρίχες συνιστούν επιδερµικές κατασκευές αφού το περιεχόµενο σ’ 
αυτές αιθέριο έλαιο έχει διαφορετικό χρώµα ανάλογα µε το είδος του φυτού, τις 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες και τις καλλιεργητικές επεµβάσεις. Θα µπορούσε, 
εποµένως, να επηρεασθεί το χρώµα του φύλλου από το χρώµα του αιθέριου ελαίου 
αλλά επικρατεί η χλωροφύλλη και το φύλλο εµφανίζεται πράσινο. Ωστόσο εµφανίζεται 
παραλλακτικότητα στο χρώµα και κάθε φυτό έχει ένα βασικό χρωµατισµό δρόγης. 
∆ιάφοροι όµως παράγοντες και κυρίως η ξήρανση επιδρούν στην διαµόρφωση του 
τελικού χρώµατος της αποξηραµένης δρόγης αφού οι εµπεριεχόµενες στο φυτικό υλικό 
ουσίες.επηρεάζονται από τις µετασυλλεκτικές τεχνικές καθώς και από τις συνθήκες 
αποθήκευσης. Η αποτύπωση του χρώµατος µπορεί να γίνει αντικειµενικά µε το 
χρωµατόµετρο.  
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ν’ αποτυπωθεί µε αντικειµενικό τρόπο το χρώµα της 
δρόγης αρωµατικών φυτών καθώς και η επίδραση της ξήρανσης στο χρώµα της δρόγης 
του δενδρολίβανου. Ακόµα να διερευνηθεί η συσχέτιση του χρώµατος µε την ποιότητα 
της δρόγης.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το πειραµατικό υλικό αποτέλεσαν τέσσερα αρωµατικά φυτά της οικογένειας 
Lamiaceae, από τις µητρικές φυτείες του εκπαιδευτικού αγρού από το αγρόκτηµα του 
ΑΤΕΙΘ, τα οποία έχουν εκκριτικό σύστηµα αδενικές τρίχες: δενδρολίβανο (Rosmarinus 
officinalis), µελισσόχορτο (Melissa officinalis subsp. officinalis), ρίγανη (Origanum 
vulgare subsp. hirtum), φασκόµηλο (Salvia officinalis). Η συγκοµιδή των φυτών 
πραγµατοποιήθηκε τέλος Ιουνίου και η ξήρανση έγινε στη σκιά, ενώ στο δενδρολίβανο 
εφαρµόσθηκε ξήρανση, στο χωράφι, στη σκιά και σε ξηραντήριο. Η αποτύπωση του 
χρώµατος πραγµατοποιήθηκε µε χρωµατόµετρο τύπου Dr Lange (LMG 053) Τα 
αιθέρια έλαια παραλήφθηκαν µε υδροαπόσταξη σε συσκευή τύπου Clevenger. Η 
ανάλυση των αιθερίων ελαίων έγινε µε αέριο χρωµατογραφία (GC) και µε αέριο 
χρωµατογραφία µάζας (GC-MS), SHIMADZU GC-2010. 
 
Αποτελέσµατα  και Συζήτηση 
Τα εξής αποτελέσµατα προέκυψαν από τις µετρήσεις του χρωµατισµού σε σχέση µε το 
είδος του αρωµατικού φυτού:   
- Στο χρωµατισµό «L» (φωτεινότητα) οι υψηλότερες τιµές εµφανίστηκαν στα δείγµατα 
µελισσόχορτου και φασκόµηλου, χαµηλότερες µετρήσεις παρουσιάστηκαν στα 
δείγµατα ρίγανης, (τα οποία δε διέφεραν µεταξύ τους), ενώ τις µικρότερες τιµές 
εµφάνισαν τα δείγµατα από δενδρολίβανο. 
- Στο χρωµατισµό «a» (κόκκινο) οι υψηλότερες τιµές παρουσιάστηκαν στα δείγµατα 
δενδρολίβανο και µελισσόχορτου, οι αµέσως µεγαλύτερες τιµές στο φασκόµηλο, και οι 
χαµηλότερες στα δύο δείγµατα ρίγανης (που διέφεραν σηµαντικά). 
- Στο χρωµατισµό «b» (πράσινο) οι υψηλότερε τιµές παρουσιάστηκαν στα δείγµατα 
από δενδρολίβανο, µελισσόχορτο και ρίγανης (χωράφι) µε τις τιµές τους να µη 
διαφέρουν σηµαντικά. Σηµαντικά χαµηλότερα ήταν η τιµές των δειγµάτων ρίγανης 
(θερµοκήπιο), ενώ οι χαµηλότερες τιµές παρουσιάστηκαν στα δείγµατα φασκόµηλου. 
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Για το δενδρολίβανο εφαρµόσθηκαν τρεις διαφορετικοί µέθοδοι ξήρανσης α) υπό σκιά, 
β) σε ξηραντήριο και γ) στο χωράφια. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ποσοτική και 
ποιοτική σύνθεση του αιθέριου ελαίου της δρόγης του δενδρολίβανου για τις τρεις 
διαφορετικές µεθόδους ξήρανσης και η οποία δεν παρουσίασε διαφορές ανάλογα µε την 
µέθοδο ξήρανσης. 
 
Πίνακας 2. Ποσοτική και ποιοτική σύσταση του αιθέριου ελαίου του δενδρολίβανου µε 
τρεις διαφορετικές µεθόδους ξήρανσης. 
 
Συστατικό Μέθοδος ξήρανσης 
 Ξηραντήριο Χωράφι Σκιά 
α-πινένιο 10,52 10,20 11,80 
Καµφένιο 4,75 4,75 5,08 
β-πινένιο 3,08 3,20 3,20 
3-οκτανόνη 
 

4,36 4,35 5,08 

β-µυρκένιο 
 

3,55 3,70 4,02 

Λιµονένιο 4,83 5,29 5,29 
1,8-κινεόλη 
 

16,46 14,61 15,06 

Καµφορά 38,84 35,03 35,30 
Θουγιόλη 4,45 - 3,90 

 
Αντίθετα από τις µετρήσεις του χρωµατισµού στο δενδρολίβανο για τις τρεις 
διαφορετικές µεθόφους ξήρανσης προέκυψαν  τα εξής: 
- Στη µέτρηση «L» (φωτεινότητα) φαίνεται πως υπάρχουν σηµαντικές διαφορές και 
στους τρεις τρόπους ξήρανσης. Έτσι, η µεγαλύτερη τιµή εµφανίζεται στα δείγµατα που 
ξηράθηκαν στη σκιά, µετά στο ξηραντήριο και τέλος τη µικρότερη τιµή παρουσίασαν 
τα δείγµατα που ξηράθηκαν στο χωράφι. 
- Στη µέτρηση «a» (κόκκινο) την υψηλότερη τιµή παρουσίασαν τα δείγµατα που 
ξηράθηκαν στο χωράφι και διέφεραν σηµαντικά από τους άλλους δύο τρόπους 
ξήρανσης. Τέλος οι µετρήσεις στα δείγµατα που ξηράθηκαν στο ξηραντήριο και στη 
σκιά δεν παρουσίασαν µεταξύ τους σηµαντικές διαφορές. 
- Στη µέτρηση «b» (πράσινο) οι υψηλότερες τιµές εµφανίστηκαν στα δείγµατα που 
ξηράθηκαν στο ξηραντήριο και στη σκιά, χωρίς όµως να διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ 
τους. Αντίθετα τις µικρότερες τιµές εµφανίστηκαν στα δείγµατα που ξηράθηκαν στο 
χωράφι. 
 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η ποσότητα των αιθέριων ελαίων στους τρεις τρόπους 
ξήρανσης η οποία ήταν µεγαλύτερη ποσότητα στα δείγµατα που ξηράθηκαν στη σκιά. 
ενώ στις δύο άλλες µεθόδους ξήρανσης οι τιµές δε διέφεραν σηµαντικά µεταξύ τους.  
 
Πίνακας 2. Περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο της δρόγης του δενδρολίβανου µε τρεις 
διαφορετικούς τρόπους ξήρανσης. 

Μέθοδος ξήρανσης Περιεκτηκότητα σε αιθέριο έλαιο (ml/ξβ) 
 MO sd 
Ξηραντήριο 1,75 0,00 
Χωράφι 1,79 0,07 
Σκιά 2,13 0,00 

Οι συσχετίσεις των µετρήσεων του φωτόµετρου έδειξαν ότι η περιεχόµενη ποσότητα 
των ελαίων στη δρόγη δε σχετίζεται καθόλου µε τις µετρήσεις a και b. Η µόνη 
περίπτωση χαµηλής όµως συσχέτισης στο επίπεδο του 60,4% (r2=0,604) είναι η 
συσχέτιση των αιθέρων ελαίων µε τη µέτρηση L και η εξίσωση: 
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“Αιθέριο έλαιο = 1,07 + 0,0259 L”. 
 
Η ποιότητα όµως της δρόγης ενός αρωµατικού φυτού, δεν µπορεί να διαπιστωθεί µε 
οπτική εκτίµηση παρά µόνο έµµεσα, δηλ. το χρώµα της δρόγης υφίσταται αλλαγή µε τις 
µετασυλλεκτικές µεταχειρίσεις που οφείλεται σε αλλοίωση άλλων συστατικών 
(φλαβονοειδή, καροτενοειδή κ.α.). Με την επεξεργασία της δρόγης των αρωµατικών 
φυτών που έχουν αδενικές τρίχες, η εφυµενίδα που συγκρατούσε το αιθέριο έλαιο στον 
υποεφυµενιδικό χώρο αποδιοργανώνεται και το αιθέριο έλαιο εξατµίζεται. Εποµένως το 
διαφοροποιηµένο χρώµα της δρόγης ναι µεν δεν οφείλεται στην απώλεια του αιθέριου 
ελαίου, αλλά υποδηλώνει την µείωσή του. Η χηµική σύσταση του αιθέριου ελαίου του 
δενδρολίβανου που καθορίζει και την βιοχηµική εξειδίκευση και άρα και τις 
φαρµακευτικές ιδιότητες δεν διαφοροποιήθηκε µε την µέθοδο ξήρανσης. Η δρόγη των 
αρωµατικών φυτών διαφέρει µεταξύ των διαφόρων ειδών και εποµένως θα µπορούσε ν’ 
αποτελέσει παράµετρο τυποποίησης.  
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The color of the plant material of seven aromatic plants was studied, which were dried 
in shadow, measuring three parameters: “L” (luminosity) “a” (red) and “b” (green). In 
Rosmarinus officinalis additionally the effect on the color of the plant material was 
studied, which was dried with three different methods, in the field, in the shadow and in 
the oven. Results showed that in the “L” parameter, the highest values were appeared in 
Melissa and Salvia, with significant differences compared to the other plants. 
Significant lower measurements were obtained by Origanum, with no differences 
between them, while the lower values were measured in Rosmarinus. Comparing the 
three drying methods in “L” parameter, there were no significant differences between 
them. The highest value was appeared in the samples dried in the shadow, then in the 
oven and finally in the field. In the measurements of “a” the highest value obtained by 
the dried samples from the field and there were significant different with the two others 
drying methods. In the “b” measurement the highest values appeared in the samples 
dried in the oven and under the shadow, while the differences between them were 
significant. The lowest values appeared in the samples that were dried in the field. In the 
measurements “L” and “b” the ranging of the types of drying method followed the same 
order, while in the “a” the ranging was completely in the opposite way. The essential 
oils analysis in the three ways of drying showed that the highest levels were distilled 
from the samples that were dried in the shadow, with significant differences compared 
to the other two methods, while the analysis of the essential oils from the samples dried 
in the oven and in the shadow, did not differ significantly. The analysis of the data 
between the colorimetric measurements showed that the amount of the essential oils was 
not correlated to the “a” and “b” parameters, while the lowest correlation appeared in 
“L” parameter. As a final conclusion the colorimetric parameters can be used in the 
approach of the characterization of the plant material, while it cannot characterize the 
content of the essential oils. 
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Περίληψη 
Με στόχο τη µελέτη της παραλλακτικότητας των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
σιταριού, αξιολογήθηκε ένας µεγάλος αριθµός ποικιλιών µαλακού και σκληρού σίτου, 
που απαντάται στον ελλαδικό χώρο. Το πειραµατικό υλικό αποτελούνταν από 43 παλιές 
εγχώριες παραδοσιακές ποικιλίες και πληθυσµούς (landraces), 48 σύγχρονες εµπορικές 
ποικιλίες, και 3 εµπορικές ποικιλίες που έχουν αποσυρθεί πλέον από την καλλιέργεια 
(obsolete cultivars). Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που µετρήθηκαν ήταν το βάρος 1000 
κόκκων, το εκατολιτρικό βάρος καθώς και η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του σπόρου 
σε πρωτεΐνη, άµυλο και φυτικές ίνες. Οι µετρήσεις των επί τοις εκατό περιεκτικοτήτων 
έγιναν µε χρήση φασµατοσκοπίας υπερύθρου (Near Infrared Reflectance – NIR). Για τη 
διόρθωση των καµπυλών της συσκευής NIR, 50 δείγµατα που αντιπροσώπευαν όλο το 
φάσµα των τιµών κάθε χαρακτηριστικού, προσδιορίστηκαν µε τη βοήθεια πρότυπων 
αναλυτικών µεθόδων. Bρέθηκε ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γενοτύπων που 
µελετήθηκαν παρουσίασαν µεγάλο εύρος τιµών, µε τις µέσες τιµές των 
περιεκτικοτήτων να κυµαίνονται από 9,32-20,73% για την πρωτεΐνη, από 50,19-63,46% 
για το άµυλο και από 2,19-3,38% για τις ίνες. Επιπλέον, οι εγχώριες παραδοσιακές 
ποικιλίες παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και 
σηµαντικά χαµηλότερη περιεκτικότητα σε άµυλο και φυτικές ίνες σε σχέση µε τις 
εµπορικές ποικιλίες. Τέλος, εντοπίσθηκαν ορισµένες παραδοσιακές ποικιλίες µε πολύ 
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και άµυλο. Τα υλικά αυτά θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν υποσχόµενα υλικά έναρξης σε βελτιωτικά προγράµµατα, για τη 
δηµιουργία ποικιλιών που θα συνδυάζουν υψηλή απόδοση και εξαιρετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. 
 
Εισαγωγή 
Οι βελτιωτές των σιτηρών στην προσπάθεια δηµιουργίας ηµι-νάνων υψηλοαποδοτικών 
ποικιλιών αξιοποίησαν µικρό αριθµό γενετικών υλικών στα βελτιωτικά προγράµµατα, 
µε αποτέλεσµα το στένεµα της γενετικής βάσης και την αξιοποίηση µικρού ποσοστού 
της διαθέσιµης γενετικής παραλλακτικότητας του είδους. Επιπλέον, οι νέες βελτιωµένες 
υψηλοαποδοτικές ποικιλίες που δηµιουργήθηκαν χαρακτηρίζονται από µειωνένη 
περιεκτικότητα των σπόρων σε πρωτεΐνη σε σχέση µε τις παραδοσιακές ποικιλίες 
(Calderini et al., 1995). Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται από την αρνητική σχέση 
που έχει διαπιστωθεί ανάµεσα στην απόδοση και στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 
(Oury et al., 2003). Ωστόσο, κυρίως η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (Simmonds, 1989), 
καθώς και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενδιαφέρουν ιδιαίτερα λόγω της σηµασίας 
που παρουσιάζουν για τη διατροφή τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων. Για το λόγο 
αυτό, παρουσιάζει ιδιαίτερη αξία για τη βελτίωση, η µελέτη της υπάρχουσας 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 433 

 

παραλλακτικότητας ως προς την ποιότητα των τοπικών και παλαιότερων ποικιλιών 
σιταριού. Αντικείµενο της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της 
παραλλακτικότητας µεγάλου αριθµού ποικιλιών µαλακού και σκληρού σιταριού που 
συναντώνται στον ελλαδικό χώρο ως προς την επί τοις εκατό περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη, άµυλο και ίνες χρησιµοποιώντας τη µέθοδο φασµατοσκοπίας υπερύθρου 
(NIR), καθώς επίσης και για άλλα χαρακτηριστικά όπως το βάρος 1000 κόκκων και το 
εκατολιτρικό βάρος.   
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το πείραµα εγκαταστάθηκε τον Νοέµβριο του 2007 στο αγρόκτηµα του Κέντρου 
Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας στην περιοχή της Θέρµης-Θεσσαλονίκης. Το 
πειραµατικό σχέδιο που εφαρµόστηκε ήταν πλήρως τυχαιοποιηµένο µε τρεις 
επαναλήψεις µε πειραµατικά τεµάχια επιφάνειας 5m2. Το υλικό που αξιολογήθηκε 
περιελάµβανε 43 παλιές εγχώριες παραδοσιακές ποικιλίες και πληθυσµούς (landraces) 
σιταριού, 48 σύγχρονες εµπορικές ποικιλίες και τρεις εµπορικές ποικιλίες που έχουν 
αποσυρθεί από την εµπορική παραγωγή (obsolete cultivars). Τα χαρακτηριστικά που 
µελετήθηκαν ήταν η επί τοις εκατό περιεκτικότητα του σπόρου σε πρωτεΐνη, άµυλο και 
ίνες. Οι µετρήσεις έγιναν µε τη χρήση φασµατοσκοπίας υπέρυθρου (Near Infrared 
Reflectance-NIR). Επιπρόσθετα µετρήθηκαν το εκατολιτρικό βάρος (Kg/100 lt) και το 
βάρος 1000 κόκκων. Για τη διόρθωση των καµπυλών της συσκευής NIR και την 
ενίσχυση της αξιοπιστίας των µετρήσεων, 50 δείγµατα αναλύθηκαν µε τη βοήθεια 
πρότυπων αναλυτικών µεθόδων. Έγινε ανάλυση της παραλλακτικότητας των 
δεδοµένων και ως κύριοι παράγοντες ήταν οι τρεις διαφορετικοί τύποι γενετικών 
υλικών. Η σύγκριση των µέσων όρων έγινε µε βάση την ελάχιστη σηµαντική διαφορά. 
Τα αθροίσµατα των τετραγώνων µεταξύ των κύριων παραγόντων αναλύθηκαν σε δυο 
συστατικά µε τη χρήση επί µέρους συγκρίσεων. Ειδικότερα, συγκρίθηκαν οι εγχώριες 
παραδοσιακές ποικιλίες και οι εµπορικές ποικιλίες που έχουν πλέον αποσυρθεί από την 
καλλιέργεια (obsolete cultivars) µε τις σύγχρονές εµπορικές ποικιλίες, καθώς και οι 
τοπικές ποικιλίες µε τις  εµπορικές ποικιλίες που έχουν αποσυρθεί από την καλλιέργεια. 
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
∆ιαπιστώθηκε µεγάλη ακρίβεια στις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε τη συσκευή 
NIR σε σχέση µε τις τιµές που καταγράφηκαν από τις πρότυπες µεθόδους (R2=0,964 για 
την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και R2=0,785 για την περιεκτικότητα του αµύλου). Σε 
παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξαν ο Delwich (1998), οι Garnsworthy et al. (2000) και 
οι Roussel et al. (2005).  
Βρέθηκε σηµαντική παραλλακτικότητα για όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά που 
µελετήθηκαν (Πίνακας 1). Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι εγχώριες παραδοσιακές 
ποικιλίες είχαν σηµαντικά µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, και σηµαντικά 
µικρότερη περιεκτικότητα σε άµυλο και ίνες σε σχέση µε τις εµπορικές ποικιλίες. 
Γενικά, οι εµπορικές βελτιωµένες ποικιλίες χαρακτηρίζονται από υψηλές αποδόσεις, 
ενώ η χαµηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη µπορεί να οφείλεται στην αυξηµένη 
συσσώρευση βιοµάζας µε αποτέλεσµα την µικρότερη αύξηση της περιεκτικότητας του 
αζώτου (Oury et al., 2003). Ωστόσο, δε διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς το 
εκατολιτρικό βάρος και το βάρος 1000 κόκκων µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 
γενετικού υλικού (Πίνακες 2, 3). Ακόµη βρέθηκε σηµαντική αρνητική συσχέτιση 
µεταξύ της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και σε άµυλο (r=-0,875), ενώ δε βρέθηκε 
σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των υπολοίπων χαρακτηριστικών.  
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Συνοψίζοντας, διερευνήθηκε η παραλλακτικότητα µεγάλου µέρους του γενετικού 
υλικού σιταριού που συναντάται στον ελλαδικό χώρο ως προς τρία σηµαντικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά (επί τοις εκατό περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, άµυλο και φυτικές ίνες), 
µε τη χρήση φασµατοσκοπίας υπερύθρου (ΝΙR). Εντοπίσθηκαν ορισµένες ελληνικές 
παραδοσιακές ποικιλίες µε πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και άµυλο, που θα 
µπορούσαν να αποτελέσουν υποσχόµενα υλικά έναρξης σε βελτιωτικά προγράµµατα 
σιταριού, για τη δηµιουργία και βελτίωση ποικιλιών που θα συνδυάζουν υψηλή 
απόδοση και εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
 
Πίνακας 1. Εύρος των µετρούµενων χαρακτηριστικών στις υπό µελέτη συλλογές.  

 
Πίνακας 2. Σύγκριση µέσων όρων των τριών διαφορετικών κατηγοριών γενετικού 
υλικού σιταριού ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν. 

*Μέσοι όροι της ίδιας στήλης µε διαφορετικά γράµµατα διαφέρουν σηµαντικά για 
επίπεδο σηµαντικότητας ≤0,05 
 
Πίνακας 3. Συµµετοχή του αθροίσµατος τετραγώνων µεταξύ των κύριων παραγόντων 
(t-ratios). 

*Σηµαντική διαφορά για α=0,05 
** Σηµαντική διαφορά για α=0,01 
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Συγκρίσεις 

Περιεκτικότητα (%) σε 
 Βάρος 1000 

κόκκων (gr) 
Εκατολιτρικό βάρος 
(Kg/100lt) πρωτεΐνη άµυλο ίνες 

Τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες και 
Εµπορικές ποικιλίες που έχουν 
αποσυρθεί vs Σύγχρονες εµπορικές 
ποικιλίες  
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Τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες vs 
Εµπορικές ποικιλίες που έχουν 
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Summary 
Ninety four (94) accessions, representing the majority of wheat genetic material 
cultivated in Greece, were used in order to study the variability of wheat seed quality 
characteristics. The genetic material consisted of 43 indigenous wheat landraces, 48 
commercial improved cultivars and 3 obsolete improved cultivars. Protein, starch and 
crude fiber content were measured with Near Infrared Reflectance (NIR) spectroscopy. 
For the calibration of NIR instrument, conventional chemical analyses for protein and 
starch content were performed, on 50 selected samples. In addition, hectoliter weight 
(Kg/100 lt) and 1000 kernels weight (gr) were determined. A wide range of variation of 
seed quality characteristics was found. Protein values were varied from 9.32-20.73%, 
starch content from 50.19-63.46% and crude fibre content from 2.19-3.38%. Indigenous 
landraces presented on average 2.0-3.5% higher protein content in grain than modern 
ones. The evaluation revealed some indigenous landraces with high protein and starch 
content, which could be an auspicious genetic material for the improvement of quality 
of cultivated wheat. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΓΧΩΡΙΟΥ 
ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΜΑΤΑΣ (Lycopersicon lycopersicum Mill.) 

 
Α.Λ. Τσιβελίκας, Ι.Γ. Μυλωνάς, Ε. Νίνου, Π. Ράλλη, Ε. Ψαρρά, Ε. Κόταλη,  

Κ. Γανίτης και Χ. Γκατζελάκη 
 

Τράπεζα Γενετικού Υλικού, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας,  
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, (EΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), 570 01 Θέρµη-Θεσσαλονίκη 

 
 
Περίληψη 
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Γενετικού Υλικού για τη διάσωση και 
την αξιοποίηση των εγχώριων φυτικών γενετικών πόρων, επιχειρήθηκε ο 
χαρακτηρισµός 71 τοπικών ποικιλιών τοµάτας (Lycopersicon lycopersicum Mill.). 
Συνολικά µελετήθηκαν 29 µορφολογικά χαρακτηριστικά από το στάδιο του νεαρού 
σποροφύτου µέχρι και το στάδιο της εξαγωγής του σπόρου. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν 
µε την Ανάλυση σε Οµάδες, και την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες. Από την ανάλυση 
των δεδοµένων προσδιορίστηκαν επτά κύριες οµάδες ποικιλιών, όπως προέκυψε µετά 
την εφαρµογή του κριτηρίου “upper-tail’ (α = 0,10). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που 
συνέβαλαν στη διάκριση µεταξύ των ποικιλιών ήταν αυτά που σχετίζονταν µε τη 
µορφολογία και τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα των καρπών. Η συνδυασµένη µελέτη των 
αποτελεσµάτων της πολυµεταβλητής ανάλυσης κατέστησε εφικτή την κατάταξη των 
ποικιλιών σε οµάδες µε βελτιωτική ερµηνεία, καθώς η κάθε οµάδα εµφανίζει ιδιαίτερα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά, ωφέλιµα για τη βελτίωση των εµπορικών ποικιλιών του 
είδους.  
 
Εισαγωγή 
Η τοµάτα (Lycopersicon lycopersicum Mill), εισήχθη στην Ευρώπη από την Κεντρική 
και Νότια Αµερική στις αρχές του 16ου αιώνα, όπου βρήκε αρχικά αποδοχή στις χώρες 
της µεσογειακής λεκάνης (Esquinas-Alcazar και Nuez, 1995). Από εκεί και µετά από 
µία περίοδο εξηµέρωσης, κυρίως σε ότι αφορά την καταλληλότητα των καρπών για 
εδώδιµη κατανάλωση, πέρασε πάλι στην αµερικάνικη ήπειρο. Κατά τη διάρκεια της 
εξέλιξης και εξηµέρωσης, διάφορες διαδικασίες έχουν επάγει το στένεµα της γενετικής 
βάσης του είδους, οι οποίες οφείλονται κυρίως στο υψηλό ποσοστο αυτεπικονίασης, 
στην αδυναµία προσαρµογής ορισµένων γενοτύπων στις νέες συνθήκες, στην τεχνητή 
και φυσική επιλογή και στον ακραίο βαθµό οµοζυγωτίας των ήδη περιορισµένων 
γενοτύπων (Rick, 1991). Στον ελλαδικό χώρο απαντάται µία πληθώρα τοπικών 
ποικιλιών τοµάτας, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιµη πηγή γονιδίων στα 
βελτιωτικά προγράµµατα για τη δηµιουργία των σύγχρονων βελτιωµένων ποικιλιών. 
Με στόχο τη διερεύνηση της υπάρχουσας παραλλακτικότητας, επιχειρήθηκε ο 
µορφολογικός χαρακτηρισµός 71 εγχώριων τοπικών ποικιλιών τοµάτας, που 
διατηρούνται στη συλλογή της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (Τ.Γ.Υ.). 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Το φυτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε αντιπροσωπεύονταν από 71 εγχώριες τοπικές 
ποικιλίες τοµάτας, που αποτελούσαν µέρος της Συλλογής Lycopersicon lycopersicum 
της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού (Πίνακας 1). Οι ποικιλίες αυτές 
συλλέχθηκαν στο πλαίσιο των εξερευνητικών αποστολών, που πραγµατοποίησε η 



 

Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 2010 437 

 

Τ.Γ.Υ. το καλοκαίρι του 2006 και ήταν αντιπροσωπευτικές ενός µεγάλου µέρους της 
ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. 
 
Πίνακας 1. ∆εδοµένα συλλογής των 71 εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών τοµάτας 
που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη.  
Col. No. Περιοχή 

συλλογής 
Col. No. Περιοχή 

συλλογής 
Col. No. Περιοχή 

συλλογής 
Col. No. Περιοχή 

συλλογής 

F-021/06 Φλώρινα K-010/06 Κοζάνη SK-012/06 Κιλκίς T-426/06 Τρίκαλα 

F-022/06 Φλώρινα K-139/06 Γρεβενά SK-038/06 Κιλκίς T-427/06 Τρίκαλα 

F-031/06 Φλώρινα K-140/06 Γρεβενά SK-040/06 Κιλκίς T-433/06 Τρίκαλα 

F-038/06 Φλώρινα M-020/06 Λέσβος SK-045/06 Κιλκίς T-461/06 Τρίκαλα 

F-077/06 Φλώρινα M-026/06 Λέσβος SK-055/06 Σέρρες T-462/06 Τρίκαλα 

F-083/06 Φλώρινα M-055/06 Λέσβος SK-066/06 Σέρρες T-486/06 Τρίκαλα 

F-095/06 Φλώρινα M-056A/06 Λέσβος T-025/06 Καρδίτσα T-574/06 Τρίκαλα 

F-114/06 Καστοριά M-056B/06 Λέσβος T-026/06 Καρδίτσα X-019/06 Χίος 

F-143/06 Καστοριά M-057/06 Λέσβος T-103/06 Καρδίτσα X-031/06 Χίος 

IK-054/06 Λευκάδα M-059/06 Λέσβος T-104/06 Καρδίτσα X-048/06 Χίος 

IK-075/06 Ιθάκη M-103/06 Λέσβος T-107/06 Καρδίτσα X-049/06 Χίος 

IK-078/06 Ιθάκη M-105/06 Λέσβος T-230/06 Καρδίτσα X-051/06 Χίος 

IK-101/06 Κεφαλονιά M-108/06 Λέσβος T-237/06 Καρδίτσα X-052/06 Χίος 

IK-134/06 Κεφαλονιά M-109A/06 Λέσβος T-273/06 Καρδίτσα X-108/06 Χίος 

IK-136/06 Κεφαλονιά M-109B/06 Λέσβος T-289/06 Καρδίτσα X-112/06 Χίος 

IK-160/06 Κεφαλονιά M-138B/06 Λέσβος T-325/06 Τρίκαλα X-113/06 Χίος 

IK-161/06 Κεφαλονιά P-040/06 Αρκαδία T-351/06 Τρίκαλα X-118/06 Χίος 

K-002/06 Κοζάνη P-061/06 Αρκαδία T-377/06 Τρίκαλα   

 
Ο προσδιορισµός των µορφολογικών χαρακτηριστικών έγινε σε δείγµα 10 ατοµικών 
φυτών κάθε ποικιλίας µε βάση τον επίσηµο κατάλογο περιγραφής (IPGRI, 1996). 
Συνολικά µελετήθηκαν 29 µορφολογικά χαρακτηριστικά, που ελήφθησαν από το 
στάδιο του νεαρού σποροφύτου µέχρι και το στάδιο της εξαγωγής του σπόρου. Η 
καταγραφή των δεδοµένων έγινε για τα ποσοτικά χαρακτηριστικά µε βάση τις 
µετρούµενες τιµές, ενώ για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά χρησιµοποιώντας µία µετρική 
κλίµακα ακέραιων αριθµών από το 1-9. Οι τιµές των ποσοτικών γνωρισµάτων 
µετασχηµατίστηκαν σε ταξινοµήσιµα δεδοµένα και στις µέσες τιµές όλων των 
µετρήσεων εφαρµόστηκε η Z-µετατροπή, ώστε να ικανοποιηθούν οι παραδοχές για 
ανεξαρτησία και κανονική κατανοµή µε µέσο όρο µηδέν. 
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες 
Συνιστώσες και η Ανάλυση σε Οµάδες. Ο αριθµός των Κύριων Συνιστωσών που 
λήφθηκε υπόψη ήταν αυτός που ερµήνευε ποσοστό ≥80% της συνολικής 
παραλλακτικότητας. Κατά την Ανάλυση σε Οµάδες, κατασκευάστηκε δενδρόγραµµα 
µε τη βοήθεια του αλγορίθµου οµαδοποίησης “Ward”. Για την εύρεση του βέλτιστου 
αριθµού των οµάδων, χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο “upper-tail” (α = 0,10). Όλες οι 
αναλύσεις έγιναν µε χρήση του λογισµικού πακέτου JMP (έκδοση 7.0.0).  
 
Αποτελέσµατα και Συζήτηση 
H ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες έδωσε 14 νέες µεταβλητές, οι οποίες ερµηνεύουν 
αθροιστικά ποσοστό ≥80% της συνολικής παραλλακτικότητας που παρατηρήθηκε 
µεταξύ των εγχώριων υλικών. Μεταξύ των χαρακτηριστικών που µελετήθηκαν, εκείνα 
που συνέβαλαν στη διάκριση των ποικιλιών ήταν κυρίως το σχήµα, η αναλογία 
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µήκος/πλάτος, η ένταση εξωτερικού
Ανάλυση σε Οµάδες κατέταξε
οµάδες, όπως προέκυψε µε την
 

 
Σχήµα 1. ∆ενδρόγραµµα οµαδοποίησης
µε βάση τη διάκριση που
χαρακτηριστικών. 
Ο χαρακτηρισµός αποτελεί
φυτογενετικών πόρων. Με την
ποικιλίες τοµάτας προερχόµενε
χαρακτηρίστηκαν και διακρίθηκαν
χαρακτηριστικά. Οµάδα Α
µεγέθους και χαρακτηριστικού
ποικιλίες µε καρπό τύπου ‘roma’, 
Περιλαµβάνει ποικιλίες µε µικρό
οι οποίες προέρχονται αποκλειστικά
οµάδα αυτή κατατάχθηκε µία
χαρακτηρίζεται από καρπό
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ένταση εξωτερικού χρώµατος και το σχήµα “ώµου” του
κατέταξε τις 71 εγχώριες ποικιλίες τοµάτας σε 

προέκυψε µε την εφαρµογή του κριτηρίου “upper-tail” (Σχήµα

∆ενδρόγραµµα οµαδοποίησης των 71 εγχώριων τοπικών ποικιλιών
διάκριση που προέκυψε από τη µελέτη των µορφολογικών

αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της ορθής διατήρησης
Με την προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε, 71 εγχώριες
προερχόµενες από διάφορες περιοχές ελλαδικού
διακρίθηκαν σε επτά επί µέρους οµάδες µε διακριτά

Οµάδα Α: Περιλαµβάνει ποικιλίες µε καρπό τύπου
χαρακτηριστικού σφηνοειδούς σχήµατος.. Οµάδα Β: Περιλαµβάνει

τύπου ‘roma’, ωοειδούς έως ελειψοειδούς σχήµατος
ποικιλίες µε µικρό σφαιρικό έως ελαφρά ελλειψοειδές καρπό

προέρχονται αποκλειστικά από τα νησιά Χίο και Λέσβο. 
κατατάχθηκε µία και µόνο ποικιλία, η οποία συλλέχθηκε από

καρπό µεγάλου µεγέθους µε ελαφρές ραβδώσεις
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ώµου” του καρπού. Η 
τοµάτας σε επτά διακριτές 

tail” (Σχήµα 1).  

τοπικών ποικιλιών τοµάτας 
µορφολογικών τους 

ορθής διατήρησης των 
, 71 εγχώριες τοπικές 
ελλαδικού χώρου, 

διακριτά µορφολογικά 
τύπου ‘roma’, µέσου 
Περιλαµβάνει επίσης 
σχήµατος. Οµάδα Γ: 

ελλειψοειδές καρπό (τοµατάκι), 
Λέσβο. Οµάδα ∆: Στην 

συλλέχθηκε από τη Λέσβο και 
ραβδώσεις.Οµάδα Ε: 
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Περιλαµβάνει ποικιλίες µε καρπό µέσου έως µεγάλου µεγέθους, σφαιρικού σχήµατος, 
ροζ χρωµατισµού και µε χαρακτηριστικές ρωγµές στους “ώµους”.Οµάδα ΣΤ: 
Περιλαµβάνει ποικιλίες µε καρπό µεγάλου µεγέθους, φωτεινού ερυθρού χρώµατος και 
µε έντονες αυλακώσεις. Οµάδα Ζ: Περιλαµβάνει ποικιλίες µε µικρό έως µέσο µέγεθος 
καρπού, σκοτεινού ερυθρού χρώµατος και έντονες αυλακώσεις.  
∆ιαπιστώθηκε σηµαντική φαινοτυπική παραλλακτικότητα µεταξύ των εγχώριων υλικών 
τοµάτας που αξιολογήθηκαν, ιδιαίτερα ως προς τα χαρακτηριστικά που σχετίζονταν µε 
τη µορφολογία καρπών. Ωστόσο, µελέτες ποσοτικών γνωρισµάτων (QTLs), έχουν 
καταδείξει ότι η µεγάλη παραλλακτικότητα που υφίσταται ως προς το σχήµα, τις 
διαστάσεις και τα άλλα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του καρπού της τοµάτας, οφείλεται σε 
έναν πολύ περιορισµένο αριθµό γονιδίων (Tanksley, 2004). Έτσι, χρησιµοποιώντας 
ISSR δείκτες, οι Terzopoulos και Bebeli (2008), διαπίστωσαν υψηλή γενετική 
οµοιότητα µεταξύ ενός µεγάλου αριθµού εγχώριων τοπικών ποικιλιών τοµάτας. 
Συνεπώς, η υψηλή φαινοτυπική παραλλακτικότητα που διαπιστώθηκε ως προς ένα 
µεγάλο αριθµό µορφολογικών γνωρισµάτων και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται µε τη 
µορφολογία του καρπού, καθιστά τις εγχώριες τοπικές ποικιλίες τοµάτας µία πολύτιµη 
πηγή γονιδίων στη δηµιουργία των σύγρονων εµπορικών ποικιλιών.   
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Summary 
Aiming at the exploitation and evaluation of indigenous genetic material the 
morphological variability of 71 greek tomato landraces was assessed. On total 29 
morphological characteristics were analyzed using Cluster Analysis and Principal 
Components Analysis. As for the first process, a clustering procedure using Ward’s 
clustering method was applied, and a dendrogram classifying the landraces into seven 
main clusters was obtained. Principal Component Analysis resulted into the 
discrimination of the most important characteristics for the characterization of tomato 
indigenous landraces, such as traits which related with the shape and the specific traits 
of the fruits. 
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