Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
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H ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Γ.Ν. Σκαράκης
Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η ανάγκη ανάπτυξης του γεωργικού τοµέα δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν τόσο
επιτακτική όσο στις αρχές του 21ου αιώνα. Με την αναµενόµενη αύξηση του
πληθυσµού και την ταυτόχρονη οικονοµική ανάπτυξη, την εµφανή µεταβολή του
κλίµατος, τη ραγδαία περιβαλλοντική υποβάθµιση και την δραστική µείωση των µηανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η Βελτίωση των Φυτών αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα
και καλείται να επαναλάβει και να υπερβεί τα σηµαντικά επιτεύγµατα της Πράσινης
Επανάστασης, που συνετέλεσαν τα µέγιστα στην παγκόσµια αύξηση της φυτικής
παραγωγής κατά την τελευταία πεντηκονταετία. Οι κύριοι στόχοι τους οποίους πρέπει
να επιτύχει αφορούν α) στη ποσοτική και ποιοτική µεγιστοποίηση της παραγωγής,
χωρίς αύξηση της καλλιεργούµενης γης και µε σεβασµό στα πρότυπα αειφορικής και
φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης, β) στη διατήρηση της αυξηµένης αυτής
παραγωγής, παρά τις προς το δυσµενέστερο κλιµατικές αλλαγές και την πιθανή αύξηση
των βιοτικών καταπονήσεων από νέους εχθρούς και ασθένειες, γ) στην ικανοποίηση
των καταναλωτικών αναγκών για τρόφιµα αναβαθµισµένης θρεπτικής αξίας και δ) στην
λελογισµένη παραγωγή προϊόντων µη-διατροφικής χρήσης στα πλαίσια της βιοοικονοµίας, δηλαδή της οικονοµίας που βασίζει την ενεργειακή και βιοµηχανική της
ανάπτυξη σε πρώτες ύλες που προέρχονται από βιολογικούς και εποµένως
ανανεώσιµους πόρους.
Από την µέχρι τώρα εµπειρία, είναι σαφές ότι η κάλυψη των παραπάνω επίκαιρων
αναγκών θα εξακολουθήσει να βασίζεται στο εγγύς µέλλον κυρίως στην κλασσική
βελτιωτική διαδικασία. Η σχετικά πρόσφατη όµως ενσωµάτωση της βιοτεχνολογίας,
της γονιδιωµατικής έρευνας και της αξιοποίησης των µοριακών δεικτών, καθώς και οι
γρήγορα εξελισσόµενες τεχνολογίες γονοτύπησης και φαινοτύπησης µεγάλης κλίµακας,
έχουν θέσει τις βάσεις της Μοριακής Βελτίωσης που, παρά τα µέχρι σήµερα µικρά σε
σχέση µε την επένδυση και τις προσδοκίες αποτελέσµατα, αναµένεται να αποτελέσει
µεσο-µακροπρόθεσµα πολύτιµο σύµµαχο της κλασικής βελτίωσης των φυτών για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων. Μεταξύ των κύριων παραγόντων για την γενικευµένη
και αποτελεσµατική αξιοποίηση των συναρπαστικών πράγµατι δυνατοτήτων της
µοριακής βελτίωσης, αποφασιστικό ρόλο θα διαδραµατίσει το κόστος
ανάπτυξης/υιοθέτησής της τοπικά, το καίριο θέµα των ‘πατεντών’, η επιτυχής
διεπιστηµονική εκπαίδευση στη γενετική βελτίωση φυτών και τη µοριακή βιολογία, η
ισορροπηµένη κατανοµή των επενδύσεων των βελτιωτικών προγραµµάτων µεταξύ
συµβατικών και γονιδιωµατικών προσεγγίσεων, η αποδοχή των προϊόντων της
γενετικής µηχανικής και το µέγεθος της αγοράς-στόχου των βελτιωµένων ποικιλιών.
Η δυνατότητα των µικρών και ανεξάρτητων βελτιωτικών προγραµµάτων να
εκµεταλλευτούν τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες, καθώς και η σκοπιµότητα
προώθησης της ανάπτυξης µεγάλων αντίστοιχων δηµόσιων ερευνητικώνεφαρµοσµένων προγραµµάτων, αποτελεί αντικείµενο έντονου προβληµατισµού
διεθνώς. Με κύρια ευθύνη της Πολιτείας, ο αντίστοιχος προβληµατισµός και οι
απαραίτητες δράσεις δυστυχώς απουσιάζουν στη χώρα µας. Ας ελπίσουµε προσωρινά
…
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Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΤΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑ
Ι. Παπαδόπουλος1 και Ι. Τοκατλίδης2
1

Τµήµα Φυτικής, Παραγωγής ΤΕΙ ∆. Μακεδονίας, 531 00 Φλώρινα
Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 682 00 Ορεστιάδα

2

Οι συνήθως εφαρµοζόµενες τεχνικές αξιολόγησης ποικιλιών απαιτούν εκτεταµένο
πειραµατισµό και η αξιολόγηση σε συγκεκριµένη πυκνότητα ανταγωνισµού ενέχει τον
κίνδυνο µη αντικειµενικής αξιολόγησης λόγω της αλληλεπίδρασης γενοτύπου–
πυκνότητας. Για το λόγο αυτό η δυνατότητα πρόβλεψης της συµπεριφοράς
διαφορετικών γενοτύπων στις συνθήκες της γεωργικής πρακτικής από σχετικά µικρό
αριθµό πειραµατικών δεδοµένων στις συγκρίσιµες συνθήκες που εξασφαλίζει η
απουσία ανταγωνισµού είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τους βελτιωτές. Στόχος ήταν η
αξιολόγηση της αγρονοµικής αξίας της καινοτόµου εξίσωσης προσέγγισης του
σχετικού παραγωγικού δυναµικού σε συνθήκες απουσίας ανταγωνισµού (CYP), να
προβλέπει το παραγωγική ικανότητα και τη σταθερότητα σε συνθήκες γεωργικής
πυκνότητας. Το CYP εκτιµήθηκε για 21 γενοτύπους αναρριχώµενου φασολιού
(Phaseolus vulgaris L.) που αξιολογήθηκαν σε κυψελωτή διάταξη R-21 στην
πυκνότητα 1,15 φυτά/m2, ταυτόχρονα στο ύπαιθρο και σε θερµοκήπιο θεωρώντας ότι
προσοµοιάζονται συνθήκες τυπικές για την καλλιέργεια και καταπόνησης από υψηλές
θερµοκρασίες, αντίστοιχα. Επίσης υπολογίστηκαν διάφορες παραµετρικές και µη
παραµετρικές προσεγγίσεις της σταθερότητας από την αξιολόγηση των 21 γενοτύπων
σε πέντε περιβάλλοντα πυκνής σποράς (δύο θερµοκηπίου και τρία υπαίθρου) στην
συνήθως εφαρµοζόµενη πυκνότητα 4,8 φυτά/m2. Τα αποτελέσµατα ήταν ενδεικτικά ότι
το CYP αποτελεί χρήσιµο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης ποικιλιών και επιλογής.
Οι καλύτεροι γενότυποι µε κριτήριο το CYP ήταν επίσης κορυφαίοι µε βάση τα
κριτήρια σταθερότητας, ‘superiority measure’ ( Pi ), ‘stratified ranking procedure’
(T/M/L), ‘rank-sum index’ ( I i ) και ‘GGE biplot’. Βρέθηκε το CYP να αποτελεί
προσέγγιση της σταθερότητας µε τη δυναµική και όχι τη στατική της σηµασία,
ευνοώντας γενοτύπους που είναι προσαρµόσιµοι σε ευνοϊκά περιβάλλοντα. Το CYP
µοντέλο φαίνεται να ικανοποιεί τις προκλήσεις από τις συντελούµενες κλιµατικές
αλλαγές, αναφορικά µε τη δηµιουργία νέων και την αξιολόγηση παλιότερων ποικιλιών.
Εντούτοις η ισχύς και αξιοπιστία του CYP µοντέλου τόσο στο φασόλι όσο και σε άλλες
καλλιέργειες χρήζει παραπέρα έρευνας. Οι συσχετίσεις ανάµεσα στο σύνολο των
στατιστικών προσεγγίσεων σταθερότητας σε πυκνή σπορά ήταν σύµφωνες µε αυτές που
αναφέρονται στη βιβλιογραφία.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆. Βλαχοστέργιος1, Α. Λιθουργίδης2 και ∆. Ρουπακιάς3
1

ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών, 413 35 Λάρισα
Αγρόκτηµα Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, 570 01 Θέρµη
3
Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. 541 24 Θεσ/νίκη
2

Σκοπός της εργασίας ήταν να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα της κυψελωτής επιλογής
για τη δηµιουργία ποικιλιών κατάλληλων στην οργανική γεωργία. Η φακή
χρησιµοποιήθηκε ως φυτό µοντέλο. Σε κυψελωτό σχέδιο R-21 καλλιεργήθηκαν είκοσι
ποικιλίες φακής και ισόποσο µίγµα τους, σε δυο πυκνότητες σποράς (3,2 φυτά/τ.µ. και
12,8 φυτά/τ.µ.), σε τέσσερα περιβάλλοντα (τοποθεσία/έτος) και οργανικό σύστηµα
καλλιέργειας. Σε κάθε περιβάλλον και πυκνότητα σποράς επιλέχθηκαν τα 50
υψηλοαποδοτικότερα φυτά, µε το PVYP (παραγωγικό δυναµικό ατοµικών φυτών)
κριτήριο επιλογής, καθώς και του κινητού δακτυλίου (MRV). Παράλληλα, σε κάθε
περιβάλλον οι παραπάνω ποικιλίες αξιολογήθηκαν σε συνθήκες γεωργού και η σειρά
κατάταξης που προέκυψε από συνδυασµένη δια-περιβαλλοντική (across-environment)
ανάλυση θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει την «πραγµατική» τους αξία σε συνθήκες
γεωργού. Ως Αποτελεσµατική Επιλογή (ΑΕ) ορίστηκε ο αριθµός των ατοµικών φυτών
που προέρχονταν από τις 5 «πραγµατικά» καλύτερες ποικιλίες εντός των 50
επιλεχθέντων ατοµικών φυτών ενώ, η Μη-Αποτελεσµατική Επιλογή (ΜΑΕ)
υπολογίστηκε από τον αριθµό των ατοµικών φυτών που προέρχονταν από τις 5
χαµηλοαποδοτικότερες ποικιλίες εντός των 50 επιλεχθέντων φυτών. Στην χαµηλή
πυκνότητα σποράς η ΑΕ κυµάνθηκε από 34% έως 74% στα διάφορα περιβάλλοντα
ενώ, η ΜΑΕ από 0% έως 12%. Στην µεγαλύτερη πυκνότητα σποράς η ΑΕ κυµάνθηκε
από 18% έως 84%, ενώ η ΜΑΕ κυµάνθηκε από 0% έως 16%. Παρατηρήθηκε ότι όταν
η επιλογή εφαρµόστηκε σε δυο περιβάλλοντα εντός της ίδιας καλλιεργητικής περιόδου,
όλες οι «πραγµατικά» υπέρτερες ποικιλίες αντιπροσωπεύονταν µε τουλάχιστον ένα
φυτό ανάµεσα στα επιλεχθέντα φυτά. Από τα κριτήρια επιλογής που δοκιµάστηκαν
φάνηκε ότι το κριτήριο επιλογής του παραγωγικού δυναµικού ατοµικών φυτών (PCYP)
υπερτερεί ελαφρά σε σχέση µε το κριτήριο του κινητού δακτυλίου (MRV).
Συµπεραίνεται ότι η επιλογή ατοµικών φυτών µε την κυψελωτή µεθοδολογία µπορεί να
εφαρµοστεί σε προγράµµατα δηµιουργίας ποικιλιών κατάλληλων για την οργανική
γεωργία µε αξιόλογη αποτελεσµατικότητα.
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ F2 ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ ΣΕ ∆ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΠΟΡΑΣ
Χ. Γκόγκας και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη

Η F2 γενεά αποτελεί την σηµαντικότερη στη βελτίωση των αυτογονιµοποιούµενων
φυτών και η συµπεριφορά της µπορεί να δώσει πληροφορίες για την επισήµανση
ελπιδοφόρων διασταυρώσεων. Στην παρούσα εργασία αξιολογούνται F2 γενεές
µαλακού σίτου και οι ποικιλίες - γονείς τους σε πυκνή και αραιή σπορά. Για το σκοπό
αυτό την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007 εγκαταστάθηκαν στο Ινστιτούτο Σιτηρών
Θεσσαλονίκης 15 F2 µαλακού σίτου και οι 6 γονείς από τους οποίους προήλθαν, σε
σχέδιο τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων των τριών επαναλήψεων. Η σύγκριση των F2
έγινε µε τα εξής κριτήρια: α) την αξιολόγηση των F2 αυτών καθαυτών, β) την
υπεροχή/υστέρηση σε σχέση µε τον καλύτερο γονέα, γ) την υπεροχή/υστέρηση σε
σχέση µε το µέσο όρο των δύο γονέων και δ) την υπεροχή/υστέρηση σε σχέση µε το
µέσο όρο όλων των γονέων-µαρτύρων. Την καλλιεργητική περίοδο 2008-2009 οι 4
καλύτερες F2 που συµµετείχαν στο προηγούµενο πείραµα και οι 4 γονείς από τους
οποίους προήλθαν εγκαταστάθηκαν σε κυψελωτό σχέδιο R-16 στο Ινστιτούτο Σιτηρών
Θεσσαλονίκης µε την κάθε F2 να αντιστοιχεί σε τρεις κωδικούς. Η αξιολόγηση έγινε µε
τα ίδια κριτήρια και προστέθηκε και η κατάταξη των F2 βάση του γινοµένου των δύο
στοιχείων του παραγωγικού δυναµικού, ήτοι του συντελεστή οµοιόστασης (Coefficient
of Homeostasis CH) επί της αποδοτικότητας της κάθε επέµβασης (Coefficient of Line
Yield CLY). Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων έδειξαν διαφορετική συµπεριφορά των
F2 στις δύο πυκνότητες φύτευσης. Η F2 Ορφέας x Ωρωπός στην πυκνή φύτευση ήταν η
αποδοτικότερη ενώ ήρθε τελευταία όταν σπάρθηκε αραιά παρουσιάζοντας υστέρηση
στα κριτήρια. Ο συντελεστής παραλλακτικότητας (CV) ανά F2 στην αραιή σπορά ήταν
µεγαλύτερος απ’ ότι στην πυκνή, δείχνοντας ότι η παραλλακτικότητα εντός των F2
µεγιστοποιείται όταν σπέρνονται αραιά µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυνατότητα
αποτελεσµατικότερης επιλογής. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε περισσότερο από το γεγονός
ότι οι CV των γονέων ήταν µικρότεροι στο κυψελωτό σχέδιο από τους αντίστοιχους
στην πυκνή σπορά. Τέλος, η γενετική παραλλακτικότητα είχε πολύ µεγαλύτερη τιµή
στην αραιή απ’ ότι στην πυκνή σπορά µε τους CV των δύο πειραµάτων να είναι ίδιοι.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΥΒΡΙ∆ΙΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (Ζea mays L.)
Κ. Τζανταρµάς και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση σε συνθήκες έλλειψης
ανταγωνισµού επτά εµπορικών υβριδίων καλαµποκιού (Zea mays L.), από αυτά που
καλλιεργούνται περισσότερο στην ελληνική ύπαιθρο. Η προβλεπόµενη συµπεριφορά
των υβριδίων σε συνθήκες γεωργικής πρακτικής εκτιµήθηκε µε δύο τρόπους: (α) µε
βάση το άθροισµα των τριών συστατικών του παραγωγικού δυναµικού ήτοι την
παραγωγικότητα ανά φυτό, την σταθερότητα συµπεριφοράς και την ανταπόκριση στις
εισροές, και (β) µε κριτήριο την εξίσωση του παραγωγικού δυναµικού απόδοσης
(LCYP) που βασίζεται στο δυναµικό απόδοσης ανά φυτό και το συντελεστή
οµοιόστασης. Χρησιµοποιήθηκαν τα υβρίδια PR31G98, Nikaia, DKC6818, PR33A46,
Mitic, Costantza (PR3284) και Eleonora (PR1132). Το πείραµα εγκαταστάθηκε στην
Λεπτή Ορεστιάδας και το πειραµατικό σχέδιο ήταν η κυψελωτή διάταξη R-7, µε 40
επαναλήψεις για το κάθε υβρίδιο. Κατά την αξιολόγηση των υβριδίων ως προς τα τρία
συστατικά του παραγωγικού δυναµικού τα υβρίδια που έδειξαν υπεροχή ήταν: για την
απόδοση ανά φυτό το PR31G98, για την σταθερότητα συµπεριφοράς το Eleonora και
για την ανταπόκριση στις εισροές το PR31G98, ενώ στο σύνολο των συστατικών την
πρώτη θέση κατέλαβε το PR31G98. Το υβρίδιο Eleonora, µε τη µέγιστη τιµή για το
συντελεστή οµοιόστασης (CH), είχε τη µέγιστη τιµή και ως προς το αποτέλεσµα της
εξίσωσης για το παραγωγικό δυναµικό απόδοσης (LCYP). Αν και οι δύο τρόποι
προσέγγισης του παραγωγικού δυναµικού ανέδειξαν διαφορετικό υβρίδιο να κατέχει
την 1η θέση, µεταξύ τους παρατηρήθηκε σηµαντική θετική συσχέτιση (rs=0,82,
Ρ<0,05). Επίσης εγκαταστάθηκε σε θερµοκήπιο εργαστηριακό πείραµα αξιολόγησης
της ανθεκτικότητας των υβριδίων στην υδατική καταπόνηση. Εφαρµόστηκε η µέθοδος
των εκλυόµενων ηλεκτρολυτών και βρέθηκε η κατάταξη των υβριδίων για την υδατική
καταπόνηση, µε πρώτο το υβρίδιο Eleonora, να συσχετίζεται µε την κατάταξη για το
συντελεστή οµοιόστασης (rs=0,89, Ρ<0,05).
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΙΝΑΣ ΣΕ ΕΞΙ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (GOSSYPPIUM HIRSUTUM L.)
Π. Μιχαλακόπουλος1, Α. Κατσιώτης2, Χ. Γούλας3 και S. Rangasamy4.
1

Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών «∆ΗΜΗΤΡΑ» Ξάνθης,
2
Εργ. Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραµατισµού Γ.Π.Α., 3 Ύδρας 33, Πανόραµα Θεσσαλονίκης,
4
Coimbatore, India.

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα εκµετάλλευσης του
συγκεκριµένου γενετικού υλικού στο σχεδιασµό και την υλοποίηση προγράµµατος
βελτίωσης των χαρακτηριστικών ποιότητας της ίνας βαµβακιού τύπου upland.
Μελετήθηκε η δράση των γονιδίων (αθροιστική, κυριαρχική, επιστατική) σε έξι
διασταυρώσεις βαµβακιού µε ανάλυση των µέσων όρων των γενεών P1, P2, F1, F2, BC1
και BC2 (Generation Mean Analysis) για το µήκος της ίνας. Η πειραµατική διάταξη για
την αξιολόγηση των γενεών για κάθε µία από τις έξι διασταυρώσεις ήταν
τυχαιοποιηµένες πλήρεις οµάδες (Randomized Complete Block Design) µε τρεις
επαναλήψεις. Τo µήκος της ίνας µετρήθηκε µε την συσκευή High Volume Instrument
(HVI). Ο κοινός γονέας GR1, ήταν γενικά υπέρτερος από όλους τους άλλους γονείς και
διέφερε σηµαντικά από τους GR2, GR3 και ΙΝ1. Οι BC1 και BC2 διέφεραν σηµαντικά
µεταξύ τους σε τέσσερις από τις έξι διασταυρώσεις. Ενδιαφέρον για βελτίωση έχει ο
κοινός γονέας GR1 ως δότης όπως φαίνεται από την συµπεριφορά της BC2 στις
διασταυρώσεις GR1 x GR2, GR1 x ΙΝ1 και GR1 x GR5. Από το µοντέλο των έξι
παραµέτρων προέκυψαν για το µήκος της ίνας αθροιστικές δράσεις σε τέσσερις από τις
έξι διασταυρώσεις τις GR1 x GR3, GR1 x GR4, GR1 x GR5 και GR1 x IN2. Η παρουσία
αθροιστικής δράσης υπονοεί ότι η επιλογή για τη βελτίωση του µήκους της ίνας µπορεί
να είναι επιτυχής µε γενεαλογικά σχήµατα επιλογής και χωρίς τη χρήση ποικιλιών
υβριδίων.

17

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ∆ΙΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
Χ. Πάνκου1, Α. Μαυροµάτης2 και ∆. Ρουπακιάς1
1 Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη
2
Τµήµα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 38446 Βόλος

Τα τελευταία χρόνια στο Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών της
Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ., αναπτύχθηκε ένα σύστηµα παραγωγής µερικώς
διειδικών φυτών στο βαµβάκι, που προέρχονται από την επικονίαση υβριδίων G.
hirsutum x G. barbadense µε γύρη από το H. cannabinus ή το Abelmoschus esculentus.
Αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών ήταν να προκύψουν µερικώς διειδικά υβρίδια
βαµβακιού, τα οποία µέσω της επιλογής αναπτύχθηκαν ως την Ρα7 γενεά, γεγονός που
συντέλεσε στην εκκαθάριση του αρχικού γενετικού υλικού και την αποµόνωση
γενοτύπων µε υψηλές αποδόσεις και άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις
εµπορικές ποικιλίες βαµβακιού, που όµως µειονεκτούν λόγω της χρωµοσωµικής
αστάθειας και της ανευπλοειδίας που εµφανίζονται ακόµη και σε προχωρηµένες γενεές.
Για να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήµατά τους, οι µερικώς διειδικές σειρές (Μ∆Σ)
βαµβακιού χρησιµοποιήθηκαν ως γονείς σε πρόγραµµα αµοιβαίων αναδιασταυρώσεων
µε καλλιεργούµενες εµπορικές ποικιλίες. Αναλυτικότερα, επιλέχθηκαν τέσσερις
µερικώς διειδικές σειρές που χρησιµοποιήθηκαν ως µητέρες και διασταυρώθηκαν µε
τρεις εµπορικές ποικιλίες (Celia, Acala, 4S). Οι διασταυρώσεις εφαρµόστηκαν για τρία
συνεχόµενα έτη και την τέταρτη χρονιά των πειραµάτων, οι απόγονοί τους
συγκρότησαν δώδεκα οικογένειες οι οποίες σπάρθηκαν µαζί µε τις τρεις
καλλιεργούµενες ποικιλίες και ένα µίγµα σπόρων από τις αντίστοιχες διασταυρώσεις
της προηγούµενης γενεάς, σε κυψελωτή διάταξη R-16. Αντίστροφα, τρεις από τις
παραπάνω σειρές χρησιµοποιήθηκαν ως επικονιαστές σε τέσσερις εµπορικές ποικιλίες
(Χριστίνα, Celia, Acala, 4S) και οι απόγονοι τους µετά από τρία έτη συγκρότησαν οκτώ
οικογένειες που σπάρθηκαν µαζί µε τις τέσσερις καλλιεργούµενες ποικιλίες και ένα
µίγµα σπόρων των αντίστοιχων διασταυρώσεων της προηγούµενης γενεάς σε κυψελωτή
διάταξη R-13. Κατά τη διάρκεια των πειραµάτων, πραγµατοποιήθηκαν όλες οι
απαραίτητες εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ανάπτυξη των φυτών ενώ
παράλληλα, καταγράφηκαν τα µορφολογικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο ατοµικού
φυτού. Την τέταρτη χρονιά των πειραµάτων και µε την ολοκλήρωση της
καλλιεργητικής περιόδου, συγκοµίστηκαν ξεχωριστά όλα τα φυτά του πειράµατος
προκειµένου να υποβληθούν σε στατιστική ανάλυση. Οι αποδόσεις των φυτών
κυµάνθηκαν από 49 ως 937g στο πρώτο πείραµα (R-16) ενώ οι διασταυρώσεις (Μ∆Σ1 x
Celia), (Μ∆Σ4 x 4S) και (Μ∆Σ1 x 4S] υπερείχαν από τις υπόλοιπες σύµφωνα µε την
κυψελωτή µεθοδολογία. Αντίστοιχα, στο δεύτερο πείραµα (R-13) οι αποδόσεις
κυµάνθηκαν από 9 ως 868g ενώ οι διασταυρώσεις που ξεχώρισαν ήταν οι (Χριστίνα x
Μ∆Σ1), (Celia x Μ∆Σ1) και (4S x Μ∆Σ3). Τελικά, δείγµατα σύσπορου βαµβακιού από
όλα τα επιλεγµένα φυτά εκκοκκίστηκαν και υποβλήθηκαν σε ανάλυση της ποιότητας
ώστε τελικά να επιλεγούν τα φυτά που συνδύαζαν την υψηλή απόδοση µε τα επιθυµητά
ποιοτικά χαρακτηριστικά προκειµένου να υποβληθούν για αξιολόγηση κάτω από
συνθήκες πυκνής σποράς.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΡΥΖΙΟΥ
(Oryza sativa L.) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ
Σπ. Κουτρούµπας1, ∆. Κατσαντώνης2, ∆. Ντάνος2, Γ. Ευγενίδης2, E. Lupotto3,
B. Courtois4 και P. Piffanelli5
1

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ορεστιάδα
2
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Σιτηρών, 57001 Θέρµη-Θεσσαλονίκη
3
C.R.A.,Agricultural Research Council Expt. Institute for Cereal Crops-Rice Research Section, 13100
Vercelli, Italy
4
CIRAD-CA, UR Creation varietale et gestion de peuplements de riz, 34398 Montpellier, France
5
Parco Tecnologico Padano, Lodi, 26900 Italy

Η προσαρµοστικότητα και η απόδοση σε καρπό του ρυζιού είναι σύνθετα γνωρίσµατα,
η έκφραση των οποίων εξαρτάται από την λειτουργία και την αλληλεπίδραση πολλών
φυσιολογικών και αγρονοµικών παραµέτρων. Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση,
σε συνθήκες αγρού, διαφόρων γενοτύπων ρυζιού ως προς τα αγρονοµικά τους
γνωρίσµατα µε στόχο να εξευρεθούν γενότυποι οι οποίοι θα αξιοποιηθούν σε
προγράµµατα βελτίωσης. Το πείραµα διεξήχθη στο Αγρόκτηµα Καλοχωρίου του
Ινστιτούτου Σιτηρών το έτος 2009. Χρησιµοποιήθηκαν 106 γενότυποι ρυζιού, οι οποίοι
ανήκαν στους τύπους Indica και Japonica και προέρχονταν από τις συλλογές χωρών
που συµµετείχαν στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα ΕURIGEN. Οι σπόροι των
γενοτύπων σπάρθηκαν σε σπορεία και τα σπορόφυτα µεταφυτεύθηκαν στον αγρό µε το
χέρι στο στάδιο των 5-6 φύλλων, χρησιµοποιώντας το σχέδιο των τυχαιοποιηµένων
πλήρων οµάδων (RCBD) µε δύο επαναλήψεις. Κάθε πειραµατικό τεµάχιο είχε µήκος 2
m και περιελάµβανε τέσσερις γραµµές µε απόσταση 0,25 m. Τα αποτελέσµατα έδειξαν
την ύπαρξη µεγάλης παραλλακτικότητας µεταξύ των γενοτύπων ως προς όλα τα
αγρονοµικά γνωρίσµατα που µελετήθηκαν. Το ύψος των φυτών και το µήκος της φόβης
κυµάνθηκαν από 71,3 (Ullal) έως 126,7 cm (Iac 32-52) και από 12,7 cm (Loto) έως 24,3
(Ibo 400), αντίστοιχα. Το 66% των γενοτύπων είχε ύψος φυτών µικρότερο από 100 cm.
Οι περισσότεροι γενότυποι (57%) είχαν ενδιάµεσο τύπο φόβης. Μόνο τρεις γενότυποι,
Escarlate, Russo 1 και Τ 757, είχαν άγανα. Το µέσο βάρος των 1000 κόκκων ήταν 30,4
g και κυµάνθηκε από 20 g (Miara) έως 46.1 g (Mestre), ενώ στο 54% των γενοτύπων
ήταν µεγαλύτερο από 30 g. Το 35% των γενοτύπων ήταν πρώιµοι και το 30% είχαν
ενδιάµεσο βιολογικό κύκλο. Ως προς το πλάγιασµα των φυτών, οι γενότυποι Ota, Russo
1, Samba, Settantuno, Shanghai, Ullal και Τ 757 ήταν ευαίσθητοι, 17% των γενοτύπων
εµφάνισαν ενδιάµεση αντοχή, ενώ στο 77% δεν παρατηρήθηκε πλάγιασµα. Η απόδοση
σε καρπό ήταν κατά µέσο όρο των γενοτύπων 35,9 g/φυτό και κυµάνθηκε από 34,2
g/φυτό (63 Upla, 68 A Upla, Mejanes 2 και Perla) έως 54,2 g/φυτό (CNA 4081). Από
το υλικό που αξιολογήθηκε βρέθηκαν γενότυποι µε επιθυµητά αγρονοµικά γνωρίσµατα,
οι οποίοι µπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράµµατα βελτίωσης της
προσαρµοστικότητας και απόδοσης του ρυζιού.

19

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΗ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Χ.Πασχαλίδης1, Π.Ζαµανίδης2, Ν. Καραγιαννίδης3, Α.Κορύκη1, Β. Καββαδία4 και ∆.
Κοκκαλιάρη2
1.Τµήµα ΒΙΟΘΕΚΑ, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τ.Ε.Ι Καλαµάτας
E-mail:chpaschal46@yahoo.gr
2.Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών, ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε, Σ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση
3.Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης, 57400 Σίνδος
Θεσσαλονίκης
4.Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Σ.Βενιζέλου1 14123, Λυκόβρυση

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η µελέτη της ανάπτυξης και ριζοβολίας
υβριδίων σποροφύτων αµπέλου, µε την επίδραση της λίπανσης µε διάφορα θρεπτικά
στοιχεία, σε ένα υπόστρωµα Έδαφος-Τύρφη-Περλίτης σε αναλογία 1:1:1, σε συνθήκες µη
θερµαινόµενου θερµοκηπίου. Για το λόγο αυτό επιλέχτηκαν τα πιο ζωηρά σπορόφυτα σε
ύψος 7-8cm και 3-4 φύλλα από τα ζεύγη Αγιωργίτικο και Cabernet Sauvignon. Σε δοχεία
5lt µε υπόστρωµα Έδαφος-Τύρφη-Περλίτης, στα οποία εφαρµόστηκαν ξεχωριστά τα τρία
βασικά στοιχεία ΝPK(0,10gr/kgr εδάφους), καθώς και το σύνθετο λίπασµα. Ως µάρτυρας
πάρθηκε έδαφος από το επιφανειακό στρώµα 0-30cm µη λιπασµένου χωραφιού, του
Ινστιτούτου Αµπέλου στη Λυκόβρυση. Το έδαφος χαρακτηρίζεται ως αµµοαργιλώδες µε
υδατοκορεσµό 37%, απαλλαγµένο από υδατοδιαλυτά άλατα, πλούσιο σε ανθρακικό
ασβέστιο 30,7%, µε I.A.K 13meg/100gr. Η οργανική ουσία ήταν 1,43%, ο αφοµοιώσιµος
φώσφορος ήταν 27,5 p.p.m και το αφοµοιώσιµο κάλιο 1,3meg/100gr. Τα αποτελέσµατα
του πειράµατος έδειξαν, ότι το ποσοστό της επιτυχίας µεταφύτευσης, ήταν το µικρότερο
(38%) στην µεταχείριση µάρτυρα, χωρίς λίπανση, ενώ στη µεταχείριση όπου προστέθηκε
το σύνθετο λίπασµα ήταν 96%. Τα σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν στη µεταχείριση µε
υπόστρωµα Έδαφος-Τύρφη-Περλίτη, χωρίς τη λίπανση, είχαν µικρότερο ύψος βλαστού,
λιγότερα φύλλα, τα οποία ήταν στο µήκος, πλάτος και εµβαδόν µικρότερα σε σύγκριση µε
τα σπορόφυτα των υπόλοιπων µεταχειρίσεων όπου έγινε η λίπανση. Ο όγκος της ρίζας,
µία από τις χαρακτηριστικές παραµέτρους, δείχνει ότι τα σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν
στη µεταχείριση µε σύνθετο λίπασµα ήταν 50ml. Στις µεταχειρίσεις µε λίπανση αζώτου
και φωσφόρου αντίστοιχα, ο όγκος της ρίζας κυµαίνονταν στα 30-32ml, ενώ στη
µεταχείριση µε κάλιο ήταν περίπου πέντε φορές µικρότερος. Συγκρίνοντας τα τρία
θρεπτικά στοιχεία NPK, υπερέχουν το άζωτο και ο φωσφόρος έναντι του καλίου. Το
σύνθετο λίπασµα, που περιέχει NPK, δηµιούργησε την καλύτερη θρεπτική κατάσταση στο
έδαφος, για την ανάπτυξη και ριζοβολία των υβριδίων σποροφύτων αµπέλου, σε συνθήκες
µη θερµαινόµενου θερµοκηπίου.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ (A. deliciosa) ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ TSECHELIDIS
ΒΑΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Μ. Σακελλαρίου1, Α. Μαυροµάτης1, Α. Αποστολόπουλος1, Χ. Νάκας2 και Ι.
Αρβανιτογιάννης3
1

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος,
Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
2
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος,
Εργαστήριο Βιοµετρίας
3
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Τεχνολογίας
Τροφίµων

Το γένος Actinidia περιλαµβάνει πάνω από 60 είδη, ωστόσο η πλειοψηφία των
καλλιεργούµενων ποικιλιών ακτινιδίου ανήκει στο είδος A. deliciosa. Όλα τα είδα του
γένους Actinidia είναι δίοικα. Τα άνθη των θηλυκών φυτών φέρουν λειτουργική
ωοθήκη, η οποία σχηµατίζει πολλά ωάρια και λειτουργικούς στύλους. Παρατηρείται
επίσης έκπτυξη στηµόνων, οι οποίοι όµως δεν αναπτύσσονται πλήρως ποτέ ή, αν
αναπτυχθούν, παράγουν άγονους γυρεόκοκκους. Για το λόγο αυτό απαιτείται στον αγρό
η εγκατάσταση αρσενικών φυτών που χρησιµεύουν ως επικονιαστές. Εντούτοις, η
διοικία δεν είναι απόλυτη κατάσταση στην ακτινιδιά, καθώς έχουν αναφερθεί
περιπτώσεις αρσενικών πρεµνών που σχηµάτισαν µικρούς καρπούς (fruiting males).
Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η µελέτη του φαινοµένου της
αυτοσυµβατότητας στο ακτινίδιο (A. deliciosa).
Ως µοντέλο για τη µελέτη αυτή επιλέχθηκε η νέα ελληνική ποικιλία “Tsechelidis”, η
οποία εκτός από τα πολύ καλά χαρακτηριστικά απόδοσης και ποιότητας καρπών,
παρουσιάζει ενδείξεις αυτοσυµβατότητας της γύρης των θηλυκών ανθέων της. Με
στόχο να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του φαινοµένου στην εν λόγω ποικιλία αλλά και να
διερευνηθεί ο βαθµός στον οποίο αυτό εκφράζεται, οργανώθηκε πείραµα σε τρεις
αγρούς µε διαφορετική σύνθεση επικονιαστών και πρέµνα διαφορετικής ηλικίας.
Εφαρµόστηκαν συστηµατικές αυτογονιµοποιήσεις τόσο σε άνθη της ποικιλίας
Tsechelidis όσο και στους µάρτυρες “Hayward” και “Matua” για συγκριτικό έλεγχο και
ακολούθησε µελέτη βιωσιµότητας της γύρης στο µικροσκόπιο µετά από χρώση των
ενεργών γυρεόκοκκων, µορφολογίας των ανθέων και βλαστικότητας της γύρης σε
συνθήκες τεχνητού υποστρώµατος. Με την ολοκλήρωση της περιόδου ωρίµανσης,
συλλέχθηκαν καρποί που προήλθαν από αυτογονιµοποίηση και υποβλήθηκαν σε
περαιτέρω φυσικοχηµική ανάλυση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, σε σύγκριση
µε καρπούς που προέκυψαν από συνθήκες ελεύθερης επικονίασης.
Από τα αποτελέσµατα της εργασίας, προέκυψε ότι η ποικιλία “Tsechelidis”
παρουσιάζει σηµαντικό βαθµό αυτοσυµβατότητας σε σχέση µε την ποικιλία
“Hayward”, αλλά παρουσιάζει έντονη παραλλακτικότητα τόσο µεταξύ πρέµνων
διαφορετικής ηλικίας όσο και µεταξύ ανθέων του ίδιου φυτού, γεγονός που θα πρέπει
να ερευνηθεί περαιτέρω.
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ΛΑΘΟΥΡΙΟΥ «ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ»
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Σχολή Γεωπονίας, Εργαστήριο Γενετικής και
Βελτίωσης των Φυτών, 541 24 Θεσσαλονίκη
2
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας
(Κ.Γ.Ε.Β.Ε.), 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη βελτίωση της εγχώριας ποικιλίας «Φάβα
Σαντορίνης» (Lathyrus sp.), µέσω της µελέτης της υπάρχουσας παραλλακτικότητας και
ενός σχήµατος ενδοποικιλιακής γενεαλογικής επιλογής σε συνδυασµό µε αναλυτική
επιλογή. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν στο αγρόκτηµα του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια πέντε καλλιεργητικών περιόδων
(2005-2009), και η επιλογή εφαρµόστηκε σε συνθήκες απουσίας ανταγωνισµού. Στο
πρώτο στάδιο, µελετήθηκαν οι καµπύλες κατανοµής των ατοµικών φυτών της εγχώριας
ποικιλίας ως προς την απόδοση σε σπόρο και τον αριθµό λοβών ανά φυτό, και βρέθηκε
ένα ποσοστό 60,8% µη παραγωγικών φυτών. Στο δεύτερο στάδιο, η βελτίωση της
απόδοσης σε σπόρο βασίστηκε σε γενεαλογική επιλογή, συνοδευόµενη µε αναλυτική
επιλογή για τον αριθµό λοβών ανά φυτό, το χρώµα των φύλλων και την ευρωστία. Η
διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε για τους απογόνους πρώτης γενεάς, και ακολούθως για
τις δύο διαδοχικές γενεές των απογόνων δύο πληθυσµών, ενός µε ιώδες και ενός άλλου
µε λευκό χρώµα άνθους. Στο τρίτο στάδιο, η αξιολόγηση των απογόνων τέταρτης
γενεάς από κάθε πληθυσµό σε συνθήκες πυκνής σποράς, όσον αφορά την απόδοση σε
σπόρο, έδειξε υπεροχή που κυµάνθηκε από 42,48 έως 107,89% σε σχέση µε το υλικό
εκκίνησης. Επιπρόσθετα, η βελτιωτική διαδικασία πέτυχε: (i) µείωση του συντελεστή
παραλλακτικότητας της απόδοσης σε σπόρο και αριθµό λοβών ανά φυτό, αυξάνοντας
έτσι τη σταθερότητα συµπεριφοράς, (ii) µείωση των µη παραγωγικών φυτών των
πληθυσµών µε λευκό και ιώδες χρώµα άνθους κατά 56,41 και 39,67%, αντίστοιχα, και
(iii) διατήρηση του µέσου όρου και της παραλλακτικότητας των χαρακτηριστικών του
λοβού της εγχώριας ποικιλίας. Η πραγµατοποιηθείσα κληρονοµικότητα όσον αφορά
την απόδοση σε σπόρο κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου επιλογής ήταν θετική.
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΩΣΕΙΣ
Α. Καργιωτίδου1, Ε. Χατζηβασιλείου1, Α. Παπαγεωργίου2, Γ. Σκαράκης3 και Ι.
Τοκατλίδης1
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Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆.Π.Θ, 682 00 Ορεστιάδα
Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων, ∆.Π.Θ, 682 00 Ορεστιάδα
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Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραµατισµού, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
2

∆ιερευνήθηκε η δυνατότητα αποµόνωσης από παραδοσιακό πληθυσµό φακής (Lens
culinaris) οικογενειών µε αντοχή σε ιώσεις. Ο πειραµατισµός διεξήχθει στο αγρόκτηµα
του ΕΘΙΑΓΕ Ορεστιάδας σε συνθήκες έλλειψης ανταγωνισµού (αποστάσεις µεταξύ
φυτών 100 cm). Την περίοδο 2006-07 επιλέγοντας σε κυψελωτό πείραµα R-0 15
υψηλοαποδοτικά δηµιουργήθηκαν 15 οικογένειες 1ης γενεάς. Η απογονική αξιολόγηση
πραγµατοποιήθηκε το 2007-08 σε κυψελωτό πείραµα R-21. Με βάση το παραγωγικό
δυναµικό που προσδιορίζεται από το δυναµικό απόδοσης ανά φυτό και το συντελεστή
οµοιόστασης ξεχώρισαν τρεις οικογένειες. Από τις οικογένειες αυτές επιλέχτηκαν 12
υψηλοαποδοτικά φυτά, ενώ άλλα τρία υψηλοαποδοτικά φυτά επιλέχτηκαν από άλλες
οικογένειες που υστερούσαν ως προς το παραγωγικό δυναµικό, δηµιουργώντας έτσι 15
οικογένειες 2ης γενεάς. Το 2008-09 οι 15 οικογένειες 2ης γενεάς αξιολογήθηκαν σε
κυψελωτό R-21. Τέσσερις από τις διαλογές 2ης γενεάς, προερχόµενες από τις τρεις
οικογένειες µε υψηλό παραγωγικό δυναµικό, υπερείχαν του αρχικού πληθυσµού για
απόδοση σε καρπό ανά φυτό σηµαντικά και κατά 81 έως 139%. Η ιολογική εξέταση
που πραγµατοποιήθηκε (δοκιµή Elisa) ανίχνευσε και ταυτοποίησε 2 από τους 5
σποροµεταδιδόµενους ιούς που µελετήθηκαν, τον BYMV και AlMV, σε 4 οικογένειες
2ης γενεάς, συµπεριλαµβανοµένων των τριών που προήλθαν από οικογένειες 1ης γενεάς
µε υστέρηση για το παραγωγικό δυναµικό. Στις υπόλοιπες οικογένειες 2ης γενεάς δεν
ανιχνεύτηκε κανείς από τους πέντε ιούς που µελετήθηκαν. Τα αποτελέσµατα έδειξαν
ότι η αξιολόγηση ατοµικών φυτών απουσία ανταγωνισµού διευκολύνει τη φαινοτυπική
αναγνώριση ευαίσθητων σε ιούς φυτών, και κατά συνέπεια την επιλογή εν δυνάµει
ανθεκτικών γενοτύπων ιδιαίτερα όταν η επιλογή γίνεται σε οικογένειες µε υψηλή µέση
απόδοση και µεγάλο συντελεστή οµοιόστασης.
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Οι εκτιµήσεις των γονιδιακών επιδράσεων που ελέγχουν σηµαντικά χαρακτηριστικά
µιας καλλιέργειας αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για το σχεδιασµό και την υλοποίηση
του κατάλληλου βελτιωτικού προγράµµατος σε κάθε διασπώµενο πληθυσµό. Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο, εφαρµόστηκε κατάλληλο δίκτυο διασταυρώσεων σε δύο τοπικές
ποικιλίες χειµερινού κολοκυθιού (C. maxima και C. moschata) και µε βάση τις γενεές
διάσπασης που αναπτύχθηκαν ακολούθησε ο επιµερισµός της γενετικής
παραλλακτικότητας σε συνιστώσες. Επιπρόσθετα, χρησιµοποιώντας τη διαδικασία της
ανάλυσης των µέσων όρων των γενεών (Generation Means Analysis) εκτιµήθηκαν οι
γονιδιακές επιδράσεις που υπεισέρχονται στην κληρονόµηση των παραγωγικών
χαρακτηριστικών στους πληθυσµούς των δύο τοπικών ποικιλιών κολοκυθιού. Ως προς
τον επιµερισµό της γενετικής παραλλακτικότητας, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις το
µεγαλύτερο κλάσµα της παραλλακτικότητας αποδόθηκε στην αθροιστική συνιστώσα.
Εξαίρεση αποτέλεσε το µέσο βάρος καρπού για την ποικιλία C. maxima, για το οποίο οι
επιδράσεις λόγω αποκλίσεων κυριαρχίας ήταν οι επικρατέστερες. Σε ότι αφορά την
εκτίµηση των γονιδιακών επιδράσεων, το απλό πρότυπο αθροιστικότητας-κυριαρχίας
ερµήνευσε αποτελεσµατικά την παραλλακτικότητα για αρκετά από τα παραγωγικά
χαρακτηριστικά µε τις αθροιστικές επιδράσεις να είναι αυτές που συµβάλλουν κατά
κύριο λόγο στην κληρονόµηση των παραγωγικών χαρακτηριστικών για την ποικιλία
του C. moschata. Σε ορισµένες εξάλλου περιπτώσεις, χρειάστηκε επέκταση του
προτύπου, ώστε να συµπεριλάβει και επιστατικές επιδράσεις. Οι συντελεστές
κληρονοµικότητας έδειξαν χαµηλές έως µέσες τιµές για την ποικιλία C. maxima (H2 =
0,37 - 0,54 και h2 = 0,05 - 0,37), και µέσες έως υψηλές τιµές για την ποικιλία C.
moschata (H2 = 0,65 - 0,82 και h2 = 0,39 - 0,72). Επιπρόσθετα της παραπάνω
διαδικασίας, εφαρµόστηκαν στους αρχικούς πληθυσµούς των δύο τοπικών ποικιλιών
δύο κύκλοι αυτογονιµοποίησης και ενδοπληθυσµιακής επιλογής χρησιµοποιώντας την
ανάλυση του παραγωγικού δυναµικού στις επί µέρους συνιστώσες, όπως προβλέπεται
από την κυψελωτή µεθοδολογία βελτίωσης. Η εφαρµογή της ενδοπληθυσµιακής
κυψελωτής επιλογής, έδειξε υψηλή αποτελεσµατικότητα µε βάση την εκτίµηση του
ετήσιου αναµενόµενου γενετικού όφελους (86 Κg/στρ/έτος για την ποικιλία C. maxima
και 364 Kg/στρ/έτος για την ποικιλία C. moschata). Παρόλα αυτά, το προβλεπόµενο
γενετικό όφελος που εκτιµήθηκε από τις σειρές του C. maxima ήταν σηµαντικά
µικρότερο σε σχέση µε αυτό που εκτιµήθηκε από τις αντίστοιχες σειρές του C.
moschata, υποδεικνύοντας ότι ένα σχήµα επαναλαµβανόµενης επιλογής θα
προσαρµόζονταν ενδεχοµένως καλύτερα στη βελτίωση του συγκεκριµένου πληθυσµού,
όπως άλλωστε υποδείχθηκε από την επικράτηση των αποκλίσεων κυριαρχίας και των
επιστατικών επιδράσεων που καταδείχθηκαν για τη συγκεκριµένη τοπική ποικιλία.
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Η Μοριακή Βελτίωση είναι ένας γενικός όρος που χρησιµοποιείται για το
διεπιστηµονικό πεδίο που συνδυάζει την έρευνα, την ανάπτυξη εργαλείων και τις
εφαρµογές αποτελεσµάτων της µοριακής βιολογίας µε συµβατικές βελτιωτικές
µεθοδολογίες για τη βελτίωση των φυτών. Στην σύγχρονη µορφή της συµπεριλαµβάνει
δύο κύριες κατηγορίες εφαρµογών: τη χρήση µοριακών δεικτών στην υποβοήθηση της
βελτιωτικής διαδικασίας και τη γενετική µηχανική για γενετική τροποποίηση των
φυτών. Εφαρµογές όπως η χρήση µοριακών δεικτών στην αξιολόγηση της γενοτυπικής
παραλλακτικότητας, στην επιλογή γενοτύπων, στην επαναδιασταύρωση, όπως επίσης
και η χρήση διαγονιδίων για γενετική τροποποίηση έχουν ήδη ενσωµατωθεί στη
βελτιωτική πράξη, ενώ άλλες όπως η επιλογή σε επίπεδο ολόκληρου του γονιδιώµατος
(genomewide selection) βρίσκονται σε φάση διερεύνησης. Ωστόσο οι µοριακές αυτές
τεχνολογίες αν και χρησιµοποιούνται ευρύτατα στον ιδιωτικό τοµέα, περιορίζονται
διεθνώς σε λίγα πολύ προηγµένα δηµόσια κέντρα και ινστιτούτα.
Τα τελευταία χρόνια γίναµε µάρτυρες µιας εκπληκτικής ανάπτυξης της γνώσης των
πληροφοριών και των εργαλείων της µοριακής γενετικής που οδήγησε στην
αλληλούχιση και κατανόηση της δοµής µια σειράς γονιδιωµάτων οργανισµών µεταξύ
των οποίων φυτά-µοντέλα αλλά και σηµαντικά καλλιεργούµενα φυτικά είδη. Η γνώση
της αλληλουχίας µεταξύ άλλων του γονιδιώµατος της αραβίδοψης, του ρυζιού, του
καλαµποκιού και πολύ πρόσφατα του σταριού, σε συνδυασµό µε τεχνολογίες µεγάλου
όγκου αναλύσεων (high-throughput) για την ανάλυση µετάγραφων, πρωτεϊνών καθώς
και µεταλλαγµένων γενοτύπων παρέχουν τη βάση για την κατανόηση των σχέσεων
µεταξύ λειτουργίας των γονιδίων και εκδήλωσης φαινοτύπων. Αυτό αναµφίβολα θα
υποβοηθήσει την περαιτέρω ενσωµάτωση των µοριακών τεχνολογιών στην βελτίωση.
Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση µοριακής βελτίωσης στο άµεσο µέλλον, θα βασίζεται
στην εφαρµογή τεχνολογιών µεγάλου όγκου αναλύσεων, οικονοµικών πρωτόκολλων,
ενσωµάτωσης των επιπτώσεων γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και
πλήρους κατανόησης της κληρονόµησης ποσοτικών χαρακτήρων. Καθώς η
συσσωρευµένη µέχρι σήµερα γνώση και εµπειρία επιτρέπει την αισιοδοξία ότι µια
τέτοια προοπτική είναι ορατή, οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες του χώρου αυτού έχουν
εκτοξεύσει τις επενδύσεις και τις προσδοκίες κερδών από τις νέες τεχνολογίες. Η
µεγάλη πρόκληση συνεπώς για τους βελτιωτές των δηµόσιων Ιδρυµάτων και
Ινστιτούτων είναι να µεταφραστεί και να ενσωµατωθεί η νέα γνώση από τη
γονιδιωµατική και τη µοριακή βιολογία στα κατάλληλα εργαλεία και µεθοδολογίες για
τη χρήση τους σε προγράµµατα βελτίωσης φυτών του δηµόσιου τοµέα, ώστε να
διασφαλιστεί ο αποτελεσµατικός δηµόσιος έλεγχος στον κρίσιµο τοµέα της επάρκειας
τροφίµων, παγκοσµίως.
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Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραµατισµού

Ιερά Οδός 75, Αθήνα 11855

Κατά την εφαρµογή µεθόδων Ανάλυσης Συστάδων (Cluster Analysis methods)
χρησιµοποιούνται συντελεστές οµοιότητας ή συγγένειας, ώστε να µπορεί να αποδοθεί
ποσοτικά η σχέση δύο ατόµων ή δύο πληθυσµών. Κατά το παρελθόν έχουν προταθεί
πολλοί τρόποι εκτίµησης των συντελεστών αυτών που λαµβάνουν υπόψη την
παρουσία/απουσία αλληλοµόρφων ή ζωνών, µε ή χωρίς ποσοτική στάθµιση. Μία άλλη
παράµετρος που επηρεάζει τους συντελεστές, η οποία όµως έχει χρησιµοποιηθεί πολύ
λιγότερο, είναι η σχετική συχνότητα. Στην κατεύθυνση αυτή, διερευνήθηκε η εφαρµογή
της παραµέτρου αυτής επί διαφορετικών συνόλων ποικιλιών. Η εκτίµηση των
συντελεστών έγινε µε τη βοήθεια προγράµµατος που αναπτύχθηκε σε περιβάλλον του
λογισµικού SigmaPlot 2000®, χρησιµοποιώντας τη σχετική συχνότητα γλιαδινικών
ζωνών. Η µέθοδος στάθµισης µε τη σχετική συχνότητα είναι αποτελεσµατική
ανεξαρτήτως του τρόπου εκτίµησης των συντελεστών και έχει πιθανά εφαρµογή και σε
άλλα είδη δεικτών. Αποτέλεσµα της παραπάνω εφαρµογής είναι η αύξηση της
παραλλακτικότητας, µέχρι και τρεις φορές και ως εκ τούτου η αύξηση της διακριτικής
ικανότητας των σταθµισµένων δεικτών έναντι των αντίστοιχων µη σταθµισµένων. Οι
κατά µέγεθος διατεταγµένοι συντελεστές οµοιότητας (Cs) και συγγένειας (Cm)
ακολουθούν εκθετική ανάπτυξη και βρίσκονται σε σηµαντική συσχέτιση µε το µέγεθος
της µετατόπισης των σταθµισµένων συντελεστών Csrf και Cmrf αντίστοιχα, κυρίως για
συντελεστές που βρίσκονται στα δύο άκρα της διάταξης. Ειδικότερα, διακρίνονται τα
ζεύγη ατόµων ή σειρών µε µικρή οµοιότητα ή συγγένεια, γεγονός που ενδιαφέρει
ιδιαίτερα τους βελτιωτές. Επιπλέον, τα φυλογενετικά δένδρα που δηµιουργούνται,
παρουσιάζουν µικρές ανακατατάξεις οι οποίες ερµηνεύονται άριστα από τις
γενεαλογίες των ποικιλιών, ειδικότερα σε σχέση µε τους πρόσφατους κοινούς
προγόνους τους.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΥΠΕΟΛΗΣ ΣΤΗN ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΦΥΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ
ΨΥΧΑΝΘΩΝ
Κ. ∆ελής1,4, Α. Κροκιδά1, ∆. Κατσαρού1, , Σ. Γεωργίου1, L. M. Peña-Rodríguez3, Α.
Osbourn2 και Κ. Παπαδοπούλου1
1
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Τα φυτά αντίθετα µε τα ζώα δε µπορούν να κινηθούν µακριά από αντίξοες
περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Έτσι τα φυτά έχουν αναπτύξει χηµικές λύσεις ως
απάντηση σε καθηµερινές προκλήσεις. Το χηµικό οπλοστάσιο των φυτών είναι κυρίως
οι δευτερογενείς µεταβολίτες. Η πολυπληθέστερη οµάδα δευτερογενών µεταβολιτών
είναι τα τερπένια, ενώ τα τριτερπένια αποτελούν τη µεγαλύτερη υποοµάδα τους. Στη
παρούσα εργασία µελετήθηκε ο φυσιολογικός ρόλος ενός τριτερπενοειδούς της
λουπεόλης στις αναπτυσσόµενες ρίζες και φυµάτια των ψυχανθών. Η βιοσύνθεση της
λουπεόλης πραγµατοποιείται από το γονίδιο OSC3 , το οποίo εκφράζεται αποκλειστικά
στις ρίζες των µη µολυσµένων και τα φυµάτια και τις ρίζες των µολυσµένων µε το
Mesorhizobium loti (strain R7A) φυτών. Χωροταξικά η έκφραση του γονιδίου
συµπίπτει µε εκείνη των ENOD2/ΕΝΟD40 παραγόντων φυµατιογένεσης και
εντοπίζεται στο εσωτερικό φλοιώδες παρέγχυµα και τα µη µολυσµένα κύτταρα των
φυµατίων, τόσο στις 14 (αναπτυσσόµενα φυµάτια) όσο και στις 28 ηµέρες (ώριµα
φυµάτια) µετά τη µόλυνση. Η σίγηση του γονιδίου OSC3 είχε ως αποτέλεσµα την
αύξηση του αριθµού των φυµατίων στις 20 µέρες µετά τη µόλυνση σε σχέση µε τα
αγρίου τύπου φυτά, ενώ στις 40 ηµέρες ο αριθµός των φυµατίων εξισώνεται. Ο
φαινότυπος είναι παρόµοιος µε εκείνο των enod40 φυτών και υπονοείται η δράση των
γονιδίων στο ίδιο µονοπάτι. Η συγκεκριµένη άποψη ενισχύεται και από την αύξηση των
επιπέδων έκφρασης του γονιδίου ENOD40 στα osc3 φυτά, ενώ η εξωγενής χρήση
λουπεόλης µείωσε συστηµατικά την έκφραση του ENOD40. Για πρώτη φορά ένα
τριτερπενοειδές συσχετίζεται ευθέως µε αναπτυξιακή διαδικασία στα φυτά.
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Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης και της συνεχούς βελτίωσης των λαχανοκοµικών ειδών
µεγάλες ήταν οι αλλαγές που συντελέστηκαν στους καρπούς τους και αφορούσαν το
µέγεθος των καρπών και το σχήµα τους. Για παράδειγµα, στα σολανώδη και
συγκεκριµένα στην τοµάτα (S. lycopersicum), οι καρποί των άγριων προγόνων της
ζυγίζουν λιγότερο σε σχέση µε τις µοντέρνες ποικιλίες, και έχουν κυρίως στρογγυλό
σχήµα. Στην πιπεριά (C. annuum), και αυτή της οικογένειας των σολανωδών, το σχήµα
των καρπών στα άγρια είδη ποικίλλει µεταξύ βασικών σχηµάτων όπως οβάλ, σφαιρικό
ή επιµηκυσµένο. Η συνεχής, όµως, επιλογή οδήγησε σε µία µεγάλη αύξηση στο
µέγεθος των καρπών της και στην µεγαλύτερη παραλλακτικότητα ως προς το σχήµα
τους (Paran and van der Knaap, 2007). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η
αποµόνωση και χαρακτηρισµός των γονιδίων που πιθανόν εµπλέκονται στον έλεγχο του
σχήµατος και του µεγέθους του καρπού της πιπεριάς, δύο χαρακτηριστικών που
καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα του καρπού και την απόδοση της
καλλιέργειας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το σχήµα της πιπεριάς είναι ένας χαρακτήρας
που τόσο δεδοµένα της οµάδας µας όσο και άλλων οµάδων έδειξαν ότι επηρεάζεται στα
εµβολιασµένα φυτάρια. Η παρούσα µελέτη επικεντρώθηκε σε τρία γονίδια που στη
συγγενική τοµάτα ελέγχουν το σχήµα του καρπού, τα OVATE, SUN και GA20ox1
(κυρίως όµως στο OVATE) και στο γονίδιο fw2.2, το οποίο επίσης στην τοµάτα, ελέγχει
το µέγεθος του καρπού. Οµόλογα των γονιδίων αυτών αποµονώθηκαν και
αλληλουχήθηκαν από ποικιλίες πιπεριάς που διαφέρουν ως προς το σχήµα (στρογγυλό,
επιµηκυσµένο, τετράγωνο) και το µέγεθος των καρπών τους. Προκειµένου να
διαπιστωθεί αν ποσοτικές αλλαγές στην έκφραση των παραπάνω γονιδίων εµπλέκονται
στον έλεγχο του σχήµατος ή του µεγέθους του καρπού, πραγµατοποιήθηκαν
λεπτοµερείς αναλύσεις έκφρασης τους σε συγκεκριµένα αναπτυξιακά στάδια του
άνθους και καρπού των παραπάνω ποικιλιών πιπεριάς. Τέλος, για να µελετηθεί αν το
γονίδιο OVATE της πιπεριάς εµπλέκεται στον καθορισµό του σχήµατος του καρπού
της, έγινε τεχνητή µείωση της έκφρασής του (αποσιώπηση) µε το σύστηµα Virus
Induced Gene Silencing, στην ποικιλία πιπεριάς µε στρογγυλό σχήµα καρπού.
∆ιαπιστώθηκε η αλλαγή στο σχήµα των καρπών ενός φυτού, οι καρποί του οποίου από
στρογγυλοί που αναµενόταν, έγιναν πιο µακρόστενοι. Σύµφωνα µε τα πειράµατα
ανάλυσης της έκφρασης του γονιδίου OVATE της πιπεριάς (στόχου της αποσιώπησης)
που ακολούθησαν, αυτή η φαινοτυπική αλλαγή στο σχήµα των καρπών συνοδεύεται
από µια µείωση ~75% της έκφρασης του γονιδίου σε αναπτυσσόµενους καρπούς των 5
ηµερών µετά την άνθηση.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ THIDIAZURON ΣΤΗΝ IN VITRO ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠΑΝΑΝΑΣ (MUSA SPP.) ΤΗΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ GRANDE NAINE (AAA) ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΒΡΙ∆ΙΟΥ FHIA-01 (AAAB)
Γαρ. Γραµµατικάκη1, Ε. Χατζηδάκη1, M. ∆οξαστάκη1 και Α. Αυγελής2
1
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Η καλλιέργεια µπανάνας στην Κρήτη αποτελεί µια πλεονεκτική δραστηριότητα µε
πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονοµία. Οι καλλιεργούµενες σήµερα ποικιλίες
Grande Naine, Williams και Cavendish nana (Musa spp. AAA), µολονότι έχουν
προσαρµοστεί ικανοποιητικά στις τοπικές συνθήκες, δεν καλύπτουν πλήρως τις νέες
απαιτήσεις της αγοράς. Η πειραµατική καλλιέργεια ορισµένων τετραπλοειδών υβριδίων
τύπου Goldfinger (AAAB), έδωσε αρκετά θετικά στοιχεία (αντοχή στις χαµηλές
θερµοκρασίες και µερικά παθογόνα, ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά) µε
επακόλουθο την ανάγκη δηµιουργίας και διάθεσης µπανανόφυτων για νέες φυτείες.
Προκαταρκτικές εργασίες έδειξαν ότι στη διαδικασία µικροπολλαπλασιασµού in vitro
τα υβρίδια δεν ανταποκρίνονται επαρκώς όταν εφαρµόστηκε το πρωτόκολλο των
ποικιλιών (χρήση κυτoκινών τύπου Adenine).
Προκειµένου να δοθεί λύση στο συγκεκριµένο πρόβληµα έγινε σχετική µελέτη
χρησιµοποιώντας την ποικιλία Grande Naine (ΑΑΑ) και το υβρίδιο FHIA-01 (AAΑB).
∆ηµιουργήθηκαν 18 διαφορετικά υποστρώµατα µε βάση το Murashige & Skoog
(1962), εµπλουτισµένο µε θειαµίνη HCl (2 mg/l), ινοζιτόλη (100 mg/l), σακχαρόζη (30
gr/l) και άγαρ (7,5 gr/l). Αξιοποιήθηκαν οι κυτοκινίνες τύπου Adenine (6benzylaminopurine-BAP), στη συγκέντρωση του 1, 2, 4 και 6mg/L) και phenylurea
(thidiazuron-TDZ), στη συγκέντρωση των 0.05, 0.1, 0.2, 0.25 και 0.55mg/L)
µεµονωµένα και σε συνδυασµό µε µια αυξίνη (indole-3-acetic acid, 0,2 mg/L). Ως
µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε το προαναφερθέν Murashige and Skoog (1962). Για κάθε
ποικιλία και υπόστρωµα έγιναν 5 επαναλήψεις µε 10 έκφυτα ανά επανάληψη, ήτοι
συνολικά καλλιεργήθηκαν 950 έκφυτα (19x5x10=950 για κάθε ποικιλία). Η
αξιολόγηση περιλάµβανε την καταγραφή του αριθµού των βλαστών και των ριζών, του
µήκους βλαστού και ριζών και του νωπού και ξηρού βάρους κάθε συστάδας, µετά από
παραµονή στο θάλαµο ελεγχόµενων συνθηκών ανάπτυξης για ένα περίπου µήνα.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι κάθε ποικιλία έχει µια ιδιαίτερη προσαρµογή και
ανταπόκριση στις δύο κυτοκινίνες της αξιολόγησης. Επιπλέον τα χαρακτηριστικά της
ανάπτυξης και του πολλαπλασιασµού (βλαστογένεση) επηρεάσθηκαν ουσιαστικά από
το είδος της κυτοκινίνης και τη συγκέντρωσή της στο υπόστρωµα. Όσο αφορά την
ποικιλία Grande Naine, η BAP υπερτερεί έναντι της TDZ σχεδόν στο σύνολο των
καταµετρηθέντων χαρακτηριστικών, ενώ οι συνδυασµοί BAP+ΙΑΑ και TDZ+ΙΑΑ δεν
προσέφεραν κανένα πλεονέκτηµα. Το υβρίδιο FHIA-01 έδειξε ότι στο υπόστρωµα µε
TDZ προσαρµόζεται καλύτερα σε όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά. Βέβαια δεν
καταγράφηκαν έντονες διαφορές µεταξύ της TDZ και της BAP, ενώ η προσθήκη της
ΙΑΑ σε αµφότερες τις κυτοκινίνες βελτίωσε ορισµένα χαρακτηριστικά.
Η FHIA-01 αποδεικνύεται µια ποικιλία δύσκολου χειρισµού στον in vitro
πολλαπλασιασµό της και για τη βελτίωση της απόδοσης απαιτούνται περαιτέρω
µελέτες.
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Η µεταφορά της σακχαρόζης µεταξύ των τµηµάτων του φυτού επιτυγχάνεται δια µέσου
υψηλά υδρόφοβων διαµεµβρανικών πρωτεϊνών, γνωστών ως µεταφορέων της
σακχαρόζης (SUTs), που διαδραµατίζουν µε τον τρόπο αυτό σηµαντικό ρόλο σε πολλές
φυσιολογικές διεργασίες. Η µελέτη των αντίστοιχων γονιδίων σε σηµαντικά φυτικά
είδη µπορεί να οδηγήσει στο σχεδιασµό κατάλληλων βελτιωτικών προσεγγίσεων για
στοχευµένη µεταφορά και κατανοµή του άνθρακα µε αποτέλεσµα την αύξηση της
παραγωγικότητας. Στην εργασία αυτή: α) προσδιορίσθηκαν οι νουκλεοτιδικές
αλληλουχίες έξι µελών της οικογένειας των µεταφορέων αυτών στο γονιδίωµα του
σόργου (SbSUT 1-6) και, µετά από σχετική σύγκριση µε µεταφορείς της σακχαρόζης
που έχουν µελετηθεί σε άλλα φυτά, διαπιστώθηκε υψηλό επίπεδο οµολογίας µε ήδη
χαρακτηρισµένους µεταφορείς σακχάρων άλλων σιτηρών, β) µελετήθηκε το πρότυπο
έκφρασης των γονιδίων αυτών στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια και φυτικά όργανα
στο γλυκό και στο καρποδοτικό σόργο µε τη χρήση της αντίστροφης µεταγραφής
ακολουθούµενης από ενίσχυση µε PCR (RT-qPCR), γ) έγινε υποκυτταρικός εντοπισµός
in planta για κάθε µέλος των µεταφορέων αυτών της σακχαρόζης µε σύντηξη της eYFP
µε τους SbSUTs και παροδικό µετασχηµατισµό επιδερµικών κυττάρων µε την
βιοβαλιστική µέθοδο και δ) ελέγχθηκε η ικανότητα τους να µεταφέρουν σακχαρόζη και
προσδιορίσθηκαν τα κινητικά τους χαρακτηριστικά µέσω της έκφρασης των SbSUTs
ORFs σε κύτταρα ζύµης µε σκοπό τον έλεγχο της ενζυµικής τους δραστηριότητας µε
ραδιενεργά σεσηµασµένα υποστρώµατα. Τα αποτελέσµατα από την εργασία αυτή
αναµένεται να συµβάλλουν στην κατανόηση του ρόλου των συγκεκριµένων γονιδίων
που εµπλέκονται στην κατανοµή της σακχαρόζης στα φυτικά όργανα του σόργου και να
βοηθήσουν τα σχετικά προγράµµατα γενετικής βελτίωσής του.
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Η οικογένεια των µεταφορασών της γλουταθειόνης (Glutathione Transferases, GSTs)
των φυτών συνιστά κύριο µέλος του µηχανισµού προστασίας έναντι των αβιοτικών
καταπονήσεων. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η ανθεκτικότητα υπό την επίδραση
αβιοτικών καταπονήσεων in vitro, σε αγρίου τύπου και T1 διαγονιδιακά φυτά καπνού
της ποικιλίας Μπασµά Ξάνθης που υπερεκφράζουν το γονίδιο του ισοενζύµου
GmGSTU4 της σόγιας. Επίσης πραγµατοποιήθηκε µεταβολοµική ανάλυση των φυτών
µε αέριο χρωµατογραφία/φασµατοφωτοµετρία µάζας (GC/MS). Τα διαγονιδιακά φυτά
επέδειξαν µικρή αύξηση της ολικής ενζυµικής δράσης GST στο υπόστρωµα CDNB,
αλλά σηµαντικά υψηλότερη δράση υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης, (GPOX) σε
σύγκριση µε τα φυτά αγρίου τύπου. Παρατηρήθηκε αυξηµένη ανθεκτικότητα στην
οξειδωτική καταπόνηση µετά από εφαρµογή 0,4 µΜ paraquat. Παροµοίως υψηλότερη
ανθεκτικότητα παρατηρήθηκε στην αλατότητα (150 mM NaCl) in vitro. Αντιθέτως δεν
παρατηρήθηκε αυξηµένη ανθεκτικότητα στην ωσµωτική καταπόνηση (100 και 200 mM
µανιττόλη) in vitro. Αναλύοντας την µεταβολική σύσταση των φυτών, η υψηλή
αλατότητα και η ωσµωτική καταπόνηση είχαν ως συνέπεια τη σηµαντική µεταβολή
στην σχετική συγκέντρωση µεγάλου αριθµού µεταβολιτών. Σηµαντικές διαφορές
παρατηρήθηκαν µεταξύ των διαγονιδιακών και αγρίου τύπου φυτών υπό την επίδραση
των καταπονήσεων. Υπό την επίδραση υψηλής αλατότητας, στα διαγονιδιακά φυτά
µετρήθηκε υψηλότερη σχετική συγκέντρωση γλυκόζης, προλίνης, γλυκίνης,
γλυκερόλης και µικρότερη συγκέντρωση µανιττόλης. Υπό την επίδραση ωσµωτικής
καταπόνησης, στα διαγονιδιακά φυτά µετρήθηκε υψηλότερη σχετική συγκέντρωση
γλυκερόλης, σορβιτόλης, γλυκερικού οξέος, πυρουβικού οξέος, ηλεκτρικού οξέως και
µικρότερη συγκέντρωση προλίνης. Η παρατηρούµενη διαφοροποίηση στους
µεταβολίτες που µεταβλήθηκαν σηµαντικά στα διαγονιδιακά φυτά υπό την επίδραση
αλατότητας και ωσµωτικής καταπόνησης πιθανώς αποτελεί την αιτία της διαφορετικής
ανθεκτικότητας αυτών στις παραπάνω καταπονήσεις. Συµπερασµατικά η υπερέκφραση
του ισοενζύµου GmGSTU4 σε διαγονιδιακά φυτά καπνού επιβεβαίωσε, in planta, τη
συµµετοχή των GSTs στην ανθεκτικότητα έναντι των αβιοτικών καταπονήσεων. Η
διαφορετική αντίδραση των διαγονιδιακών φυτών στην αλατότητα και την ωσµωτική
καταπόνηση υποδεικνύουν φυσιολογικούς ρόλους των GSTs που χρήζουν περαιτέρω
µελέτης.
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Η ανταπόκριση στην ανθηροκαλλιέργεια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και
µεταξύ αυτών από το θρεπτικό υπόστρωµα, την προµεταχείρηση µε χαµηλές ή υψηλές
θερµοκρασίες και κυρίως από τον γενότυπο του υπό µελέτη φυτού. Όσον αφορά το
µαλακό σιτάρι έχει προταθεί ότι γονίδια που εδρεύουν στο B γονιδίωµα εµπλέκονται
στην παραγωγή εµβρυοειδών δοµών και γενικά στην ανδρογενετική ικανότητα. Άλλα
όµως πειραµατικά δεδοµένα αµφισβητούν την άποψη αυτή και θεωρούν ότι το D
γονιδίωµα είναι αυτό που παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Σκοπός λοιπόν της παρούσας
εργασίας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο το D γονιδίωµα έχει την ικανότητα αυτή. Για
το λόγο αυτό οι ποικιλίες µαλακού σιταριού Thacher και Rescue (AABBDD) και τα
αντίστοιχα τετραπλοειδή φυτά (AABB) που προήλθαν από αυτές µελετήθηκαν ως προς
την αντίδρασή τους στην καλλιέργεια ανθήρων. Καλλιεργήθηκαν 1300 περίπου
ανθήρες (προερχόµενοι από 30 στάχια) από κάθε ποικιλία. Ως υπόστρωµα εκκίνησης
χρησιµοποιήθηκε το W14 ενώ ως υπόστρωµα αναγέννησης το 190-2. Τέλος τα πράσινα
φυτά που σχηµατίστηκαν τοποθετήθηκαν σε υπόστρωµα MS χωρίς προσθήκη ορµονών.
Παρατηρήθηκε ανταπόκριση στην ανθηροκαλλιέργεια και των δύο ποικιλιών (Thacher
και Rescue). Αντίθετα, καµία αντίδραση δεν καταγράφηκε από τα τετραπλοειδή φυτά.
Η αντίδραση στην ανθηροκαλλιέργεια µετρήθηκε µε τον αριθµό των εµβρυοειδών και
τον αριθµό των παραγόµενων (πράσινων και αλβίνων) φυτών. Συγκεκριµένα
σχηµατίστηκαν 5,9 εµβρυοειδή /100 ανθήρες και 2,28/100 ανθήρες από τις ποικιλίες
Thacher και Rescue αντίστοιχα, ενώ ο σχηµατισµός εµβρυοειδών από τα τετραπλοειδή
ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Τέλος πράσινα φυτά σχηµατίστηκαν από τις ποικιλίες
Thacher και Rescue όχι όµως και από τα τετραπλοειδή τους.
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Μελετήθηκαν οι αλλαγές που προκαλούνται από την αλατότητα στη βλαστική
ικανότητα των σπόρων και στην επιµήκυνση των φυταρίων του λάπαθου (Rumex
acetosa) σε συνθήκες θερµοκηπίου. Για το σκοπό αυτό, σπόροι του φυτού σπάρθηκαν
µηχανικά σε ειδικούς δίσκους παραγωγής σποροφύτων που περιείχαν εδαφικό
υπόστρωµα, ενώ για την επικάλυψη των σπόρων χρησιµοποιήθηκε και µικρή ποσότητα
βερµικουλίτη. Τα σποροδοχεία µεταφέρθηκαν στο προβλαστήριο (θερµοκρασία: 20 ±
10οC, σχετ. υγρασία: 90±5%) για εννέα ηµέρες και κατόπιν µεταφέρθηκαν σε
θερµοκήπιο (θερµοκρασία: 18 ± 20οC, σχετ. υγρασία: 70±5%). Τα διαλύµατα που
χρησιµοποιήθηκαν ήταν Η2Ο (µάρτυρας), 40, 60, και 80 mΜ NaCl ενώ τα φυτά
ποτίζονταν ανά δύο ηµέρες. Ο έλεγχος της βλάστησης και της ανάπτυξης των φυτών
γινόταν ανά δυο ηµέρες έως την ηµέρα που οι σπόροι δε φύτρωναν πλέον. Στις
θερµοκρασίες 15 και 18οC στο θερµοκήπιο η βλαστική ικανότητα του σπόρου του
λάπαθου στο µάρτυρα κυµάνθηκε από 94-97%. Η παρουσία του NaCl και στις δυο
θερµοκρασίες µείωσε τη βλαστική ικανότητα του λάπαθου και η µείωση αυτή ήταν
µεγαλύτερη στη χαµηλή θερµοκρασία των 15οC. Στους 15οC το µήκος των
υποκοτυλίων και το ύψος των φυταρίων του µάρτυρα ήταν µεγαλύτερα, ενώ το µήκος
των ριζών και το µήκος του πρώτου εµφανιζόµενου φύλλου ήταν µικρότερα από τα
αντίστοιχα στους 18οC. Στους 15οC το NaCl µείωσε τα µήκη των ριζών, των
υποκοτυλίων, του πρώτου εµφανιζόµενου φύλλου και το ύψος των φυταρίων σε
σύγκριση µε το µάρτυρα. Η µείωση των φυταρίων αυξανόταν αυξανόµενης της
συγκέντρωσης του NaCl. Στους 18οC το NaCl είχε µια τάση να αυξάνει το µήκος των
υποκοτύλιων, του πρώτου εµφανιζόµενου φύλλου και των φυταρίων ενώ δεν επηρέασε
το µήκος των ριζών αυξανόµενης της συγκέντρωσης του NaCl.

33
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Η δηµιουργία και διάδοση βελτιωµένων ποικιλιών που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε
εδάφη µε υψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχου νατρίου, καθώς και σε όξινα εδάφη µε
πρόβληµα τοξικότητας αργιλίου αποτελεί ίσως τον οικονοµικότερο και τον πλέον
αποτελεσµατικό τρόπο διαχείρισης τέτοιων προβληµατικών εδαφών. Στην κατεύθυνση
αυτή έχει αναληφθεί και η παρούσα εργασία, η οποία έχει ως σκοπό τη µελέτη της
συµπεριφοράς έξι ελληνικών ποικιλιών µαλακού σίτου (Triticum aestivum L.) στο
χλωριούχο νάτριο (NaCl) και το αργίλιο (Al). Χρησιµοποιήθηκαν οι ποικιλίες: Αχέρων,
Βεργίνα, Λούρος, Νέστος, Ορφέας και Γενερόζο Ε΄. Τα σπορόφυτα αναπτύχθηκαν σε
υδροπονικά διαλύµατα συγκεντρώσεων 0 (µάρτυρας), 40 και 80 mM NaCl για 15
ηµέρες και συγκεντρώσεων 0 (µάρτυρας), 1 και 2 mg/l Al για 10 ηµέρες. Μετρήθηκαν
το µήκος και το ξηρό βάρος των ριζών και του βλαστού των σποροφύτων. Επιπλέον,
εκτιµήθηκαν οι δείκτες RTI (Root Tolerance Index) και STI (Shoot Tolerance Index).
Από την ανάλυση της διασποράς, βρέθηκε ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του NaCl
προκάλεσε τη µείωση του µήκους των ριζών και του βλαστού σε όλες τις ποικιλίες. Τα
ίδια χαρακτηριστικά µειώθηκαν σε συγκέντρωση 1 mg/l Al, ενώ δεν παρατηρήθηκε
περαιτέρω µείωση στα 2 mg/l. Για το ξηρό βάρος των ριζών, δεν παρατηρήθηκαν
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των συγκεντρώσεων τόσο του NaCl, όσο και του Al. Το
ξηρό βάρος των βλαστών µειώθηκε σηµαντικά στα 80 mM NaCl, όπως και στο1 mg/l
Al. Ο δείκτης RTI έδειξε ότι στη συγκέντρωση 40 mM NaCl οι ποικιλίες Λούρος και
Αχέρων επηρεάστηκαν λιγότερο, σε αντίθεση µε την ποικιλία Νέστος, η οποία δέχτηκε
την ισχυρότερη επίδραση. Αντίστοιχα, στα 80 mM NaCl καταπονήθηκε περισσότερο η
ποικιλία Γενερόζο Ε’ και λιγότερο η ποικιλία Αχέρων, εικόνα που παρουσιάστηκε και
για το δείκτη STI. Στην καταπόνηση µε αργίλιο, δεν παρουσιάστηκαν σηµαντικές
διαφορές για κάποιον από τους δύο δείκτες. Η συνολική εικόνα που προέκυψε
αναδεικνύει ως πλέον ανεκτικές τις ποικιλίες Αχέρων και Λούρος και ως πλέον
ευαίσθητες τις ποικιλίες Ορφέας και Γενερόζο Ε’. Οι ποικιλίες Βεργίνα και Νέστος
παρουσίασαν ενδιάµεση συµπεριφορά.
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Η αρωµατική και φαρµακευτική (Α/Φ) χλωρίδα της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από
υψηλή ποικιλοµορφία, µεταξύ και εντός των ειδών καθώς και εντός των πληθυσµών
τους σε τοπικό επίπεδο. Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να αξιολογήσει την
προσαρµοστικότητα οκτώ αυτοφυών πληθυσµών Α/Φ φυτών τύπου καρβακρόλης, των
ειδών Origanum hirtum L. (ήµερη ρίγανη), Origanum onites L. (άγρια ρίγανη),
Coridothymus capitatus L. (θυµάρι) και Satureja thymbra L. (θρούµπι), µε τόπο
προέλευσης την Ικαρία. Συγκεκριµένα, είκοσι πληθυσµοί των προαναφερθέντων ειδών,
συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
Επιλέχθηκαν δύο βιότυποι από κάθε είδος, µε βάση την υψηλότερη απόδοσή τους σε
αιθέρια έλαια και την υψηλότερη περιεκτικότητα τους σε καρβακρόλη και
εγκαταστάθηκαν σε δύο πειραµατικούς αγρούς στην Αρέθουσα Ικαρίας και στο
Εργαστήριο Γεωργίας (ΓΠΑ), προκειµένου να µελετηθεί η προσαρµοστικότητά τους σε
συνθήκες εκτατικής ξηρικής καλλιέργειας. Προσδιορίστηκαν, οι αποδόσεις σε ξηρά
δρόγη, σε αιθέριο έλαιο, καθώς και η περιεκτικότητα σε καρβακρόλη µετά από
δειγµατοληψίες και στις δύο περιοχές. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, οι βιότυποι της
ήµερης ρίγανης, εκτατικής καλλιέργειας, παρουσίασαν τις υψηλότερες αποδόσεις σε
σχέση τους αυτοφυείς βιότυπους καθώς και µε τα άλλα υπό µελέτη Α/Φ είδη.
Συγκεκριµένα, οι τιµές της απόδοσης σε αιθέριο έλαιο κυµάνθηκαν, από 8.3%
(αυτοφυής ήµερη ρίγανη) έως 12.4% (φυτεία ΓΠΑ), ενώ τα φυτά ρίγανης από τη φυτεία
στην Αρέθουσα απέδωσαν 9.9% σε αιθέριο έλαιο. Η περιεκτικότητα σε καρβακρόλη
παρουσίασε υψηλές τιµές µε τους καλλιεργούµενους βιότυπους στην Αρέθουσα Ικαρίας
να υπερέχουν (80%) των βιοτύπων του ΓΠΑ (77%) και των αυτοφυών βιοτύπων (75%).
Η απόδοση σε αιθέριο έλαιο των βιοτύπων της άγριας ρίγανης κυµάνθηκε σε χαµηλά
επίπεδα στους καλλιεργούµενους βιότυπους στην Αρέθουσα και στο ΓΠΑ (3.5%) εκτός
του αυτοφυούς βιότυπου (5.4%). Η περιεκτικότητα σε καρβακρόλη παρουσίασε υψηλές
τιµές, µε τον αυτοφυή βιότυπο και τον καλλιεργούµενο στην Αρέθουσα να υπερέχουν
(80%), ενώ στους καλλιεργούµενους στο ΓΠΑ οι τιµές κυµάνθηκαν από 74-76%. Οι
βιότυποι του θυµαριού, στη φυτεία της Αρέθουσας απέδωσαν σε αιθέριο έλαιο από 5.4
έως 6%, στη φυτεία του ΓΠΑ έδειξαν µία σταθερή απόδοση (4.8%) ενώ στον αυτοφυή
πληθυσµό παρουσιάστηκε µία διακύµανση 3-5.7%. Ως προς την περιεκτικότητα σε
καρβακρόλη, οι τιµές ήταν µεγαλύτερες στη φυτεία του ΓΠΑ (78%) ενώ στους
αυτοφυείς και καλλιεργούµενους βιότυπους στην Αρέθουσα οι τιµές κυµάνθηκαν από
67-75%). Στο θρούµπι η απόδοση σε έλαιο δεν διαφοροποιήθηκε σηµαντικά µεταξύ
των καλλιεργούµενων και αυτοφυών βιοτύπων (5-6% ) ενώ η περιεκτικότητα σε
καρβακρόλη ήταν στα χαµηλότερα επίπεδα (38-48%).
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Π. Μπρέστα1, ∆. Νικολόπουλος1, , Π. Βαχαµίδης2, ∆. Λύρα3, Γ. Οικονόµου2, Α.
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1

Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών
2
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3
. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας Καλαµάτα

Η ξηρασία αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες αβιοτικής
καταπόνησης και περιορισµού της παγκόσµιας γεωργικής παραγωγής των σιτηρών. Η
συνεχώς αυξανόµενη ανησυχία για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και ιδιαίτερα
οι προβλέψεις για επικράτηση έντονων ξηροθερµικών συνθηκών οδηγεί την έρευνα σε
νέες κατευθύνσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας
της χρήσης του νερού καθώς και την επιλογή γονοτύπων µε λιγότερες απαιτήσεις σε
νερό. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση και σύγκριση τριών
γονοτύπων σκληρού σίτου ( Triticum turgidum spp. durum) για τη συµπεριφορά τους
υπό συνθήκες υδατικής καταπόνησης, τόσο από πλευράς µηχανισµών εγκλιµατισµού,
όσο και απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκαν δύο εγχώριοι πληθυσµοί σκληρού
σίτου (Ντόπια Ηρακλείου και Κοντοπούλι 17) και µία ευρέως καλλιεργούµενη
ποικιλία (Simeto) και συγκρίθηκαν κρίσιµα δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
τους, τα οποία σχετίζονται µε την αντοχή στην ξηρασία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα
της παρούσας εργασίας οι δύο πληθυσµοί διαθέτουν ανατοµικά, µορφολογικά και
φυσιολογικά χαρακτηριστικά τα οποία τους επιτρέπουν να παραµένουν σχετικά
ανεπηρέαστοι από την υδατική καταπόνηση, γεγονός στο οποίο αποδίδεται και η
σχετική διατήρηση της απόδοσής τους αυξανόµενου του επιπέδου της υδατικής
καταπόνησης. Αντιθέτως, στην εµπορική ποικιλία, στην οποία παρατηρούνται
δραµατικές αλλαγές σε δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά σε συνθήκες
καταπόνησης, παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της απόδοσής της. Η εφαρµογή της
ανάλυσης κύριων συνιστωσών (PCA) έδειξε τη σαφή διάκριση των τριών γονοτύπων
και ότι από τα υπό αξιολόγηση χαρακτηριστικά, η υδραυλική αγωγιµότητα των
αγγείων του φύλλου (Khp), ο δείκτης υδατικού δυναµικού (WPI), η φωτοσυνθετική
ικανότητα, η αποτελεσµατικότητα της χρήσης νερού (WUE) και η συγκέντρωση του
συνολικού αζώτου ανά επιφάνεια και ανά µάζα καθορίζουν σε µεγαλύτερο βαθµό την
παραλλακτικότητα ως προς την αντοχή στην ξηρασία. Η εµπορική ποικιλία Simeto εάν
και υπερέχει σε απόδοση έναντι των εγχώριων πληθυσµών σε συνθήκες επάρκειας
νερού, υστερεί σηµαντικά σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης. Η αξιολόγηση των
εγχώριων πληθυσµών σιταριού ως προς την αντοχή τους στην ξηρασία και η
διερεύνηση των µηχανισµών αντοχής δηµιουργεί τη δυνατότητα της µελλοντικής
αξιοποίησής τους για βελτιωτικούς σκοπούς.

Η εργασία αυτή υποστηρίχθηκε µερικώς υπό µορφή υποτροφίας προς την µεταπτυχιακή
φοιτήτρια Π. Μπρέστα από το Ι.Κ.Υ.
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Οι χαρπίνες είναι µία κατηγορία πρωτεϊνών τελεστών που απαντώνται στην
πλειονότητα των φυτοπαθογόνων βακτηρίων και συνιστούν το εκκριτικό σύστηµα
τύπου ΙΙΙ, το οποίο εξυπηρετεί στην έκκριση πρωτεϊνών παθογένειας στο εσωτερικό
των κυττάρων-ξενιστών. ∆εδοµένου ότι η πολύπλευρη επίδραση των χαρπινών στα
φυτά έχει ήδη αναφερθεί, εξετάστηκε η δυνατότητα αξιοποίησης της χαρπίνης HrpZPsph
από το βακτήριο Pseudomonas syringae pv. phaseolicola για την απόκτηση
ανθεκτικότητας των ζαχαροτεύτλων στην ασθένεια της ριζοµανίας. Για το σκοπό αυτό,
η κανονική και η εκκρινόµενη µορφή της HrpZPsph εκφράστηκε σε φυτά του είδους
Nicotiana benthamiana που αποτελεί επίσης είδος που µολύνεται µε το συγκεκριµένο
ιό. Τόσο τα φυτά της Τ0 όσο και της Τ1 γενιάς δεν παρουσίασαν νεκρωτικά ή άλλου
τύπου συµπτώµατα και γενικά χαρακτηρίζονταν από αυξηµένη ευρωστία και ταχύ
ρυθµό ανάπτυξης. Παρότι η συγκέντρωση της HrpZPsph κυµάνθηκε σε παρόµοια
επίπεδα στα φυτά που εκφράζουν την HrpZPsph και SP-HrpZPsph, η απόδοση των φυτών
που εκφράζουν την κανονική και εκκρινόµενη µορφή της πρωτεΐνης επέτρεψε τη
διάκρισή τους σε ευαίσθητα και ανθεκτικά αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα αυτά
καταδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα εφαρµογής της ενδογενούς έκφρασης της
HrpZPsph στην εκκρινόµενη µορφή της για την ανάπτυξη υψηλής ανθεκτικότητας στη
ριζοµανία σε ένα φυτό-µοντέλο και επιπρόσθετα υποδεικνύουν τη δυνατότητα
αξιοποίησης της για την επίτευξη ανθεκτικότητας στο ζαχαρότευτλο που αποτελεί το
φυσικό ξενιστή του ιού. Τέλος, στην εργασία αυτή, συζητείται η πιθανή βάση των
µοριακών µηχανισµών που εµπλέκονται στην παραπάνω ανθεκτικότητα.

37

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΣΕ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ Υ∆ΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ
Σ. Κωστούλα, Ι. Α. Χα, και Α. Μαυροµάτης
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Τµήµα Γεωπονίας και Φυτικής Παράγωγης και Αγροτικού
Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Οδός Φυτόκου, Νέα Ιωνία, Μαγνησίας.

Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση των επιδράσεων της υδατικής καταπόνησης,
στην ποιότητα του σπόρου βαµβακιού µέσω των αλληλεπιδράσεων γενότυπου και
συνολικά εφαρµοζόµενης ποσότητας άρδευσης κατά την καλλιεργητική περίοδο. Το
πείραµα πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή του Βελεστίνου Μαγνησίας το 2009.
Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν έξι εµπορικές ποικιλίες βαµβακιού, οι ST 463, ST
474, DP 419, CANDIA, ΗΛΕΚΤΡΑ και SPEED, και εφαρµόστηκαν τρία επίπεδα
άρδευσης (ελλειµµατική, µέση, πλήρης) µε βάση τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές. Η
συνολική ποσότητα του νερού ήταν 200 mm, 310 mm και 450 mm για την
ελλειµµατική, τη µέση και την πλήρη άρδευση αντίστοιχα. Έγιναν µετρήσεις που
αφορούσαν χαρακτηριστικά ανάπτυξης, καθώς και βιολογικές µετρήσεις για τον
υπολογισµό του χλωρού και ξηρού βάρους των φύλλων, των στελεχών, των
καρποφόρων οργάνων και της φυλλικής επιφάνειας. Στο τέλος της καλλιεργητικής
περιόδου έγιναν δύο συγκοµιδές και προέκυψε η απόδοση σε σύσπορο και
εκκοκκισµένο βαµβάκι. Ακολούθησαν µέθοδοι και τεχνικές για τον έλεγχο της
ποιότητας του σπόρου σύµφωνα µε το International Seed Testing Association (ISTA,
1985) και συγκεκριµένα εκτιµήθηκαν, η ταχύτητα βλάστησης, η ζωτικότητα του
σπόρου και η βλαστική ικανότητα µέσω του θερµού και ψυχρού τεστ βλαστικότητας.
Η υψηλότερη απόδοση σε σύσπορο βαµβάκι προέκυψε από την ποικιλία DP 419 µε
377,7 Kg /στρ. στη µέση άρδευση, χωρίς όµως να διαφέρει στατιστικά σηµαντικά από
τις αποδόσεις των άλλων ποικιλιών της πλήρης και της µέσης άρδευσης. Στην
ελλειµµατική άρδευση, η µεγαλύτερη παραγωγή σε σύσπορο βαµβάκι προέκυψε από
την ποικιλία SPEED (149,7 Kg /στρ.) χωρίς η τιµή αυτή να διαφέρει στατιστικώς
σηµαντικά από τις άλλες ποικιλίες. Ανάλογα ήταν τα αποτελέσµατα για την απόδοση
σε σύσπόρο. Επιπλέον δεν προέκυψαν διαφορές στην αναλογία σπόρου προς ίνα τόσο
µεταξύ των ποικιλιών όσο και µεταξύ των επιπέδων άρδευσης. Σηµαντικά µικρότερος
ήταν ο αριθµός των καρποφόρων οργάνων στα φυτά της ελλειµµατικής άρδευσης και
γενικά αναµενόµενα µικρότερες τιµές στο ύψος των φυτών και τον αριθµό των κόµβων.
Επίσης σηµαντικά µικρότερος ήταν ο αριθµός των καρποφόρων οργάνων δεύτερης
θέσης σε όλες τις ποικιλίες µε εξαίρεση τις CANDIA και ΗΛΕΚΤΡΑ στην περίπτωση
της ελλειµµατικής άρδευσης. Από την εφαρµογή των τεχνικών και των µεθόδων
αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σπόρων, τα πρώτα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι η διαφοροποιηµένη ποσότητα νερού κατά την άρδευση δεν επηρέασε
σηµαντικά τη βλαστητική δύναµη του σπόρου.
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Η συγκεκριµένη εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει την επίδραση της άρδευσης και
των αποστάσεων σποράς στην ποιότητα του παραγόµενου σπόρου βαµβακιού
ακολουθώντας τη σύγχρονη ανάγκη για µείωση των εισροών και βελτιστοποίηση των
αποδόσεων. Το πείραµα εφαρµόστηκε στην περιοχή του Βελεστίνου Μαγνησίας το
2008. Αξιολογήθηκαν τα αγρονοµικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπόρων δύο
εµπορικών ποικιλιών βαµβακιού (Celia και Hersi) στις συνήθεις αποστάσεις µεταξύ
των γραµµών σποράς (0,93 m) και σε στενές γραµµές (0,75 m) σε συνδυασµό µε την
εφαρµογή δύο δόσεων άρδευσης, της κανονικής όπως εφαρµόζεται στην περιοχή της
Θεσσαλίας (600 mm) και αντίστοιχα της µισής (308mm) ποσότητας βάση της
καλλιεργητικής πρακτικής. Το πειραµατικό σχέδιο που εφαρµόστηκε, ήταν των
τυχαιοποιηµένων οµάδων µε κύρια τεµάχια και υποτεµάχια, (split-splot-splot) σε τρεις
επαναλήψεις.
H µειωµένη ποσότητα νερού που εφαρµόστηκε µε τη µισή δόση στάγδην άρδευσης,
είχε ως συνέπεια την πρωίµιση των ποικιλιών κατά 8-ηµέρες µε ποσοστό υγρασίας
συγκοµιζόµενου σπόρου 11%. Η πρωίµιση που παρατηρήθηκε είχε ως συνέπεια την
ωρίµανση του σπόρου σε µεγαλύτερο ποσοστό και την αύξηση του βάρους.
∆ιαφαίνεται λοιπόν µε τις µετρήσεις των ποιοτικών δεικτών, ότι δεν συνδέεται άµεσα η
ωριµότητα του σπόρου µε την αύξηση της απόδοσης του σύσπορου βαµβακιού αλλά µε
την πρωίµιση της καλλιέργειας. Τα αποτελέσµατα από τις δοκιµές της βλαστικής
ικανότητας µε βάση το θερµό test µέτρησης, έδειξαν ότι η µισή δόση στάγδην άρδευσης
υπερείχε έναντι της κανονικής µεταχείρισης και στις δυο ποικιλίες, πριν και µετά την
επεξεργασία µε τον διαχωριστή βαρύτητας. Ο δείκτης ζωτικότητας παρουσιάζει
διαφορές που σχετίζονται µε την επίδρασης της άρδευσης στο στάδιο πριν και µετά την
επεξεργασία του σπόρου, µε τον διαχωριστή βαρύτητας. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε
υπεροχή της µικρής δόσης στάγδην άρδευσης και στις δυο αποστάσεις σποράς.
Μετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν πριν το στάδιο της επεξεργασίας µε τον
διαχωριστή βαρύτητας, έδειξαν ότι τα επίπεδα των ελεύθερων λιπαρών οξέων στη
µεγάλη δόση άρδευσης ήταν απαγορευτικά για την ζωτικότητα του σπόρου διότι η
συγκέντρωση ξεπερνούσε το ποσοστό του 80%. Επίσης µετά την επεξεργασία µε το
διαχωριστή βαρύτητας, τα επίπεδα της συγκέντρωσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων
στην υψηλή δόση άρδευσης παρέµειναν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση µε τη δεύτερη
µεταχείριση, αλλά µειώθηκαν σε µεγάλο ποσοστό (20%) ώστε να µην αποτελούν τόσο
σηµαντικό πρόβληµα για τη ζωτικότητα του σπόρου. Όσον αφορά τη συνολική
απόδοση σε σύσπορο, βρέθηκε ότι η µεγαλύτερη δόση άρδευσης δίνει στατιστικώς
σηµαντικά υψηλότερες τιµές και υπερέχει κατά 131,28 kg/στρέµµα έναντι της µισής
δόσης.
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Το βελτιωτικό πρόγραµµα στο κριθάρι και την βρώµη στο Ινστιτούτο Σιτηρών εδώ και
δεκαέξι συνεχόµενα έτη, γίνεται κάτω από βιολογικές–οργανικές συνθήκες. Άρχισε το
καλλιεργητικό έτος 1994-95, σε µία περίοδο όπου η βιολογική γεωργία ήταν
αµφιλεγόµενη και στο ξεκίνηµά της. Το πρόγραµµα εφαρµόσθηκε µε ένα σύστηµα
αµειψισποράς µε ψυχανθή σε όλο το γενετικό υλικό από τις διασταυρώσεις των γονέων
µέχρι την F6 γενεά σε ένα συγκεκριµένο πειραµατικό αγρό. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση
στην προώθηση του κατάλληλου γενετικού υλικού και στην επιλογή µε γνώµονα την
ιδιαιτερότητα των βιολογικών συνθηκών καλλιέργειας. Ουσιαστικά η επιλογή έγινε
κάτω από συνθήκες καταπόνησης σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Τα
αποτελέσµατα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς το νέο υλικό που
δηµιουργήθηκε και προωθήθηκε ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό σε συνθήκες βιολογικής
γεωργίας. Πιο αναλυτικά ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στα ζιζάνια, ανθεκτικό σε
ασθένειες και εχθρούς, σε αγρούς περιορισµένης και µη γονιµότητας. Έδειξε επίσης
πολύ καλά αποτελέσµατα σε συµβατικές καθώς και σε συνθήκες καλλιέργειας
µειωµένων εισροών. Επειδή µάλιστα η επιλογή έγινε σε συνθήκες καταπόνησης, οι
ποικιλίες που δηµιουργήθηκαν απέδωσαν πολύ ικανοποιητικά κάτω από συνθήκες
ιδιαίτερα ξηροθερµικές όπως της Κύπρου. Οι νέες ποικιλίες έχουν στόχο να
συµπληρώσουν και να αντικαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες στην καλλιέργεια και στην
σποροπαραγωγή, εφόσον µπορούν να αξιοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο τις οριακές
περιοχές της χώρας µας όπου έχει µετατεθεί η καλλιέργεια του κριθαριού κυρίως και
της βρώµης, καθώς επίσης και να µετέχουν δυναµικά σε βιολογικά συστήµατα
αµειψισποράς. Γενικά οι ποικιλίες που δηµιουργήθηκαν µε την οργανική βελτίωση,
έδειξαν ότι έχουν µία ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση της γενικής προσαρµοστικότητας.
Από το πρόγραµµα της οργανικής βελτίωσης προέκυψαν οι ποικιλίες κριθαριού
Θεσσαλονίκη (1999), ∆ήµητρα (2000), Περσεφόνη (2000), Παλαιολόγος (2003),
Βυζάντιο (2003), Κωνσταντίνος (2003), Ανδροµέδα (2005) Ιππόλυτος (2005) και
Τριπτόλεµος (2007), καθώς και οι ποικιλίες βρώµης Παλλήνη (1999), Φλέγα (1999) και
Πήγασος (2007). Από την έναρξη εφαρµογής του προγράµµατος της οργανικής
βελτίωσης, η οργανική ουσία του γενεαλογικού αγρού παρουσίασε µία αύξηση της
τάξης 70-80%, αποτέλεσµα της χλωράς λίπανσης που δόθηκε µε το σύστηµα
αµειψισποράς που εφαρµόσθηκε.
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Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας επιλογής δύο
µεθοδολογιών βελτίωσης (µαζική και τροποποιηµένη γενεαλογική) στο είδος Phaseolus
coccineus, το οποίο θεωρείται σταυρογονιµοποιούµενο είδος που εµφανίζει χαµηλά
ποσοστά αυτογονιµοποίησης. Η αξιολόγηση µεταξύ τριών παραδοσιακών πληθυσµών
φασολιού (∆ίστρατου Γρεβενών, Αγ. Γερµανού Πρεσπών, Ζαγοράς) έγινε µε απ’
ευθείας σύγκριση του αρχικού πληθυσµού C0 µε τους παραγόµενους πληθυσµούς, που
προέκυψαν µετά από αµφίπλευρη επιλογή τριών κύκλων µαζικής επιλογής και των
παραγόµενων οικογενειών, οι οποίες προέκυψαν µε αµφίπλευρη επιλογή τριών κύκλων
γενεαλογικής επιλογής.
Το πειραµατικό τεµάχιο αποτέλεσε γραµµή µήκους 8m µε αποστάσεις σποράς 1m
µεταξύ των τεµαχίων και 1m επί της γραµµής. Το πειραµατικό σχέδιο που
εφαρµόστηκε ήταν RCBD, µε δύο επαναλήψεις σε δύο περιβάλλοντα (πειραµατικός
οργανικός αγρός στο Βελεστίνο και οργανικός αγρός µε ακραίες αβιοτικές συνθήκες στο
Μ. Περιβολάκι). Τα δεδοµένα των αποτελεσµάτων έδειξαν παραλλακτικότητα για τα
συστατικά της απόδοσης µεταξύ και εντός των εξεταζόµενων πληθυσµών και στα δύο
περιβάλλοντα αξιολόγησης. Οι επιλεγµένοι υψηλοαποδοτικοί πληθυσµοί της Ζαγοράς για
τους τρεις κύκλους της µαζικής επιλογής, εµφάνισαν το µεγαλύτερο µέσο κέρδος
R *έτος-1 (+19.3 g/φυτό) για το συστατικό βάρος σπόρων και στα δύο περιβάλλοντα
αξιολόγησης. Ακολούθησε ο πληθυσµός των Γρεβενών µε µέσο κέρδος ανά έτος (+14.0
g/φυτό) και τελευταίος κατατάχθηκε ο πληθυσµός των Πρεσπών, µε µέσο γενετικό
κέρδος (+13.6 g/φυτό) στα δύο περιβάλλοντα αξιολόγησης. Επίσης, οι S1 οικογένειες
που δηµιουργήθηκαν ως προϊόντα συστηµατικής αυτογονιµοποίησης για κάθε
πληθυσµό, επέδειξαν οµοµεικτική εξασθένιση και στα δύο περιβάλλοντα, η οποία
εκφράστηκε µε µείωση του δυναµικού τους και ιδιαίτερα στις επιλεγµένες ως
υψηλοαποδοτικές οικογένειες. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του πειράµατος, βρέθηκε
γενετικό κέρδος και στα δύο σχήµατα επιλογής, το οποίο κυµάνθηκε ανάλογα µε τον
πληθυσµό και το περιβάλλον αξιολόγησης. Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα που
προέκυψαν µέσω µαζικής και γενεαλογικής επιλογής και µε δεδοµένο ότι οι πληθυσµοί
εµφάνισαν οµοµεικτική εξασθένιση και στους δύο κύκλους αυτογονιµοποίησης, θα
µπορούσε να ειπωθεί ότι η µαζική επιλογή έδρασε θετικά σε επίπεδο πληθυσµού
προστατεύοντας την ισορροπία εντός των βελτιούµενων πληθυσµών χωρίς σηµαντικές
απώλειες ενώ αντίθετα η γενεαλογική επιλογή βρέθηκε αποτελεσµατικότερη σε επίπεδο
καθαρού γενετικού κέρδους όπως αυτό εκφράστηκε µέσω του µικρού αριθµού των
τελικά επιλεγόµενων ηµισυγγενικών σειρών.
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Σκοπός του πειράµατος ήταν η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών ποιότητας σε τρεις
ελληνικές εµπορικές ποικιλίες φακής του είδους Lens culinaris, οι οποίες επιλέχθηκαν
µε βάση τη γενεαλογία τους κατά έτη 2005 έως 2008.
Συγκεκριµένα κατά την πρώτη χρονιά έγινε µελέτη των φυσικοχηµικών και
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών σε σπόρους των ποικιλιών, Σάµος, ∆ήµητρα και
Ικαρία που προέρχονταν από συµβατικό και οργανικό περιβάλλον καλλιέργειας. Ως
µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε η ποικιλία Θεσσαλία, η οποία είναι κοινός γονέας µε τις
άλλες τρεις ποικιλίες. Την επόµενη καλλιεργητική περίοδο, οι ποικιλίες φακής
καλλιεργήθηκαν επίσης σε συνθήκες οργανικού και συµβατικού περιβάλλοντος
καλλιέργειας αλλά σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλίας. Για την εκτίµηση
των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των σπόρων µετρήθηκε η πυκνότητα των σπόρων, η
πυκνότητα σπόρων µετά από 24ωρη ενυδάτωση, ο συντελεστής ενυδάτωσης (hydration
coefficient), ο συντελεστής απορρόφησης (swelling coefficient), το pH των σπόρων και
η σκληρότητα. Σπόροι από κάθε ποικιλία υποβλήθηκαν σε βρασµό για 15 λεπτά στους
95 οC και αξιολογηθήκαν από 10 άτοµα ως προς τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες. Η
οργανοληπτική εξέταση εφαρµόστηκε και τα 2 χρόνια πειραµατισµού από διαφορετικά
panel εξειδικευµένων και µη εκπαιδευµένων γευσιγνωστών ώστε να εκτιµηθούν οι
επιδράσεις του περιβάλλοντος, της µεθόδου καλλιέργειας και της καλλιεργητικής
περιόδου.
Συνολικά στα δεδοµένα εφαρµόστηκαν πολυπαραγοντικές στατιστικές αναλύσεις
(PCA, DA, Ανάλυση οµαδοποίησης, Ανάλυση παραλλακτικότητας) για τον
προσδιορισµό οµοιότητας ποικιλιών και κατηγοριοποίησης των χαρακτηριστικών στο
οργανικό και συµβατικό περιβάλλον καθώς και εκτίµηση των συσχετίσεων µε
καταγραφή των χαρακτηριστικών σε σχέση µε τις ποικιλίες και τα περιβάλλοντα.
Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι οι ποικιλίες οµαδοποιήθηκαν µε βάση τα
οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά ανάλογα µε το περιβάλλον καλλιέργειας. Έτσι
βρέθηκαν ποικιλίες που διαφοροποιούν την συνολική εντύπωση στο οργανικό
περιβάλλον σε σχέση µε το συµβατικό περιβάλλον καλλιέργειας. Τα περισσότερα
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά εµφάνισαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές κατά τη
σύγκριση του οργανικού µε το συµβατικό περιβάλλον καλλιέργειας, σε σχέση µε τις
φυσικοχηµικές παραµέτρους, οι οποίες παρουσίασαν διαφορές που όµως δεν ήταν
σηµαντικές τόσο σε σχέση µε τα περιβάλλοντα όσο και τις µεθόδους πειραµατισµού.
Γενικότερα εντοπίστηκαν ποικιλίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στο οργανικό
περιβάλλον καλλιέργειας (Ικαρία, Σάµος) και ποικιλίες ευρύτερης προσαρµοστικότητας
(∆ήµητρα) που δε διαφοροποιούν σηµαντικά τα χαρακτηριστικά τους ανεξάρτητα από
το περιβάλλον καλλιέργειας.
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Η παρούσα εργασία είναι µια Οικο-γεωγραφική και GIS ανάλυση του γένους Avena L.,
που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια µεταπτυχιακής µελέτης και σε συνεργασία µε το
ECPGR Avena Working Group (AWG) και του RES GEN προγράµµατος µε τίτλο 057
“An integrated European In situ Management Work Plan: Implementing Genetic
Reserves and On Farm Concepts” (AEGRO). Στη µελέτη συµπεριλαµβάνονται
ταξονοµικά, οικολογικά, γεωγραφικά και δεδοµένα διατήρησης για τα 32 είδη του
γένους. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τράπεζες φυτικού γενετικού υλικού και
ταξινοµήθηκαν σε βάση δεδοµένων από το ∆ρ. Germeier (AWG, AEGRO).
Οποιαδήποτε ελλιπή δεδοµένα γεωγραφικών συντεταγµένων και τοπωνύµιων
συµπληρώθηκαν και διορθώθηκαν. Η µελέτη αποσκοπεί: α) στη µελέτη της διασποράς
των 32 ειδών του γένους κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη χρήση Γεωγραφικών
Πληροφοριακών Συστηµάτων (GIS), σύµφωνα µε τις πληροφορίες από τη βάση
δεδοµένων του ∆ρ. Germeier, β) στην ανάδειξη προτεραιοτήτων προς διατήρηση του
γένους Avena, σε επίπεδο είδους και χώρας, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση
διατήρησης ‘in situ’ και ‘ex situ’ και την αγρονοµική και βελτιωτική σηµασία του κάθε
είδους. Οι χάρτες διασποράς και πρόβλεψης διασποράς των ειδών µε βάση
κλιµατολογικά δεδοµένα, κατασκευάστηκαν µε τα προγράµµατα ArcGIS 9.3 και DIVA
GIS 5.2 αντίστοιχα και ενηµερώθηκαν από τη βάση δεδοµένων WDPA (World
Database of Protected Areas) ώστε να εντοπισθούν είδη που βρίσκονται εντός
προστατευόµενων περιοχών και πιθανόν υφίστανται παθητική ‘in situ’ διατήρηση. Η
µεγαλύτερη πυκνότητα αριθµού ειδών εντοπίσθηκε στη Ν. Ισπανία και στη Ν.∆.
Πορτογαλία. Οι τρεις κυριότερες πιθανές περιοχές για την εγκατάσταση
προστατευόµενης ζώνης για τα είδη της βρώµης εντοπίσθηκαν σε Ν. Ισπανία, Κανάρια
νησιά, και στη ζώνη Β. Αυστρίας-Ν. Τσεχίας-Β. Γερµανίας. Εντός αυτών των περιοχών
βρέθηκαν 31 προστατευόµενες ζώνες (τύπου IUCN IV). Η πλειονότητα των ειδών είναι
καταχωρηµένη στη βάση δεδοµένων αλλά οι καταχωρήσεις είναι δυσανάλογες σε
αριθµό µεταξύ των ειδών. Το γεγονός ότι ορισµένα είδη έχουν συλλεχθεί σε µεγάλους
αριθµούς σχετίζεται τόσο µε τη γεωγραφική τους εξάπλωση αλλά και µε τις
αγρονοµικές τους ιδιότητες και την προσβασιµότητα µιας περιοχής για συλλογή. Τα
είδη που επιλέχθηκαν µε υψηλότερη προτεραιότητα για ‘ex situ’ διατήρηση είναι τα A.
ventricosa, A. hirtula, A. prostrata, A. insularis, A. murphy, A. lusitanica, A.
matritensis. Τα κριτήρια ήταν η γεωγραφική εξάπλωση των ειδών, η ‘ex situ’
κατάσταση διατήρησης για κάθε είδος και το γενετικό υπόβαθρο (γονιδιακή δεξαµενή:
GP1,2, και 3) και οι ιδιότητες του καθενός. Οι χώρες εντός Ευρώπης όπου χρειάζεται
περαιτέρω συλλογή λόγω µικρού αριθµού καταχωρήσεων και στις οποίες εντοπίζονται
πέντε από τα επτά παραπάνω είδη, είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα. Για την
πληρέστερη εικόνα της κατάστασης διατήρησης των ειδών, προτείνεται η συλλογή
δεδοµένων από herbaria, ο συνδυασµός εδαφολογικών χαρτών µε τους
κλιµατολογικούς για καλύτερη πρόβλεψη πιθανών ενδιαιτηµάτων βρώµης και επίσκεψη
των περιοχών όπου είδη πιθανόν υφίστανται παθητική ‘in situ’ διατήρηση για να
διαπιστωθεί ή και να ενεργοποιηθεί η παρακολούθηση των πληθυσµών τους.
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Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη των µορφολογικών
χαρακτηριστικών και των δηµογραφικών παραµέτρων των αυτοφυών ειδών κρόκου
(Crocus spp.), µε στόχο την αξιολόγησή τους, τη διερεύνηση φυλογενετικών σχέσεων
και τη διατήρηση στο φυσικό τους περιβάλλον. Λαµβάνοντας υπόψη τις ανθρωπογενείς
απειλές που δέχονται τα αυτοφυή είδη κρόκου, καθώς και τις κλιµατικές και
περιβαλλοντικές αλλαγές που υφίστανται τα τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα τη
συνεχή µείωση των πληθυσµών ορισµένων ειδών και την απώλεια µεγάλου µέρους της
γενετικής παραλλακτικότητάς τους, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες εφαρµογής δράσεων
για την ‘επί τόπου’ διατήρησή τους (in situ conservation) στις Κυκλάδες και στην
Κρήτη. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον εντοπισµό του C. cartwrightianus, το οποίο
είναι ένα σπάνιο, ενδηµικό είδος, συγγενές µε τον καλλιεργούµενο κρόκο (C. sativus),
που απαντάται στη Νότια Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια. Η χρήση του κρόκου στις
Κυκλάδες και στην Κρήτη από την προϊστορική ακόµα εποχή αποδεικνύεται από
τοιχογραφίες, αγγειογραφίες και κείµενα. Στα πλαίσια αυτής της µελέτης,
επισηµάνθηκαν τοποθεσίες όπου απαντάται ο C. cartwrightianus, µελετήθηκαν τα
οικογεωγραφικά χαρακτηριστικά των ενδιαιτηµάτων του, οι δηµογραφικές παράµετροι
των πληθυσµών των διαφορετικών δειγµάτων συλλογής, τα µορφολογικά τους
χαρακτηριστικά και ο τρόπος αναπαραγωγής, και εκτιµήθηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι
γενετικής διάβρωσης. Το Νοέµβριο του 2009, εξερευνήθηκαν τα νησιά Σαντορίνη,
Ανάφη, Χριστιανά και Κρήτη. Συγχρόνως, συνεχίστηκε η περιοδική παρακολούθηση
των πληθυσµών του C. cartwrightianus, που είχαν εντοπιστεί κατά τα προηγούµενα
έτη, στην περιοχή του Ταξιάρχη της Σαντορίνης. Εντοπίστηκαν µικροί πληθυσµοί του
C. cartwrightianus στις περιοχές του Ταξιάρχη και Γαβρίλου στη Σαντορίνη και του
Ακρωτήριου Χανίων στην Κρήτη, όπου σύµφωνα µε µαρτυρίες των κατοίκων οι
πληθυσµοί µειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, και µεγαλύτεροι πληθυσµοί εντοπίστηκαν
στην Ανάφη και τα Χριστιανά. Επίσης, επισηµάνθηκαν περιοχές της Κρήτης, όπως ο
Ψηλορείτης, η Σταλίδα κ.λπ., όπου φύονται και άλλα αυτοφυή είδη κρόκου,
συγκεκριµένα οι C. oreocreticus, C. laevigatus και C. tournefortii. Το σχέδιο
παρακολούθησης περιλάµβανε πέρα από την εξερεύνηση της περιοχής, την αναγνώριση
και την οριοθέτηση της εξάπλωσης των συγκεκριµένων ειδών, τη λήψη παρατηρήσεων
στο πεδίο έρευνας και τη συµπληρωµατική ‘εκτός τόπου’ ή ‘εκτός του φυσικού
περιβάλλοντος’ διατήρηση (ex situ conservation), µε τη λήψη και ασφαλή διατήρηση
πολλαπλασιαστικού υλικού (κορµών κρόκου) στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού, στην
περιοχή της Θέρµης Θεσσαλονίκης (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Ορισµένα αυτοφυή είδη κρόκου,
όπως ο C. cartwrightianus και ο C. oreocreticus, παρουσιάζουν πολλά κοινά
χαρακτηριστικά µε τον καλλιεργούµενο κρόκο και θεωρούνται πιθανοί πρόγονοί του.
Γι’ αυτό το λόγο, τα υλικά συλλογής έχουν µεγάλο επιστηµονικό ενδιαφέρον και
κρίνεται σκόπιµο να διερευνηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες αξιοποίησής τους.
45

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΦΑΚΗΣ (Lens culinaris Medik.) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΡΙΑΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RAPD ΚΑΙ SSR
Μ. Bασιλάκου1, ∆. Βλαχοστέργιος 2, Α. Χά1, Μ. Α. Σακελλαρίου1 και Α. Μαυροµάτης1
1

Τµήµα Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 38446 Βόλος
2
Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών, ΕΘΙΑΓΕ, 411 10 Λάρισα

Η βελτίωση της φακής κατά τις τελευταίες 3 δεκαετίες, προσανατολίζεται κυρίως στην
αύξηση των αποδόσεων και δευτερευόντως στη βελτίωση της ποιότητας του εδώδιµου
προϊόντος και την ανθεκτικότητα σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Ταυτόχρονα
έχουν γίνει ιδιαίτερες προσπάθειες να συλλεχθούν και να συντηρηθούν γενότυποι
(πληθυσµοί / παραδοσιακές ποικιλίες) τόσο σε εθνικό (ΕΘΙΑΓΕ, ΤΓΥ) όσο και σε
διεθνές επίπεδο (ICARDA, EIPGRI), µε ιδιαίτερα γνωρίσµατα και ιδιότητες που
αναµένεται να φανούν χρήσιµα στις περιπτώσεις δηµιουργίας και καλλιέργειας
ποικιλιών σε αντίξοες συνθήκες ή σε οργανικό περιβάλλον καλλιέργειας. Η
συγκεκριµένη εργασία αποτελεί τη συνέχεια µιας τριετούς προσπάθειας µελέτης και
αξιολόγησης µιας διεθνούς συλλογής 38 ποικιλιών φακής, µε σκοπό τη διερεύνηση των
γενετικών σχέσεων µεταξύ των ποικιλιών και την αξιοποίησης τους σε βελτιωτικό
πρόγραµµα δηµιουργίας ποικιλιών φακής προσαρµοσµένων σε οργανικό περιβάλλον
καλλιέργειας. Η µελέτη των φυλογενετικών σχέσεων µεταξύ των εξεταζόµενων
ποικιλιών έγινε µε τη βοήθεια εξειδικευµένων µοριακών SSR δεικτών σε συνδυασµό µε
τα δεδοµένα µορφολογικών και αγρονοµικών χαρακτηριστικών. Με τη µέθοδο των
SSR δεικτών προσδιορίστηκαν συνολικά 75 πολυµορφικές ζώνες (σηµαντικά
περισσότερες σε σχέση µε την προηγούµενη µελέτη βάση των RAPDs) που προήλθαν
µετά από πολλαπλασιασµό µε την τεχνική της πολυµεράσης (PCR), δίνοντας σαφή
διάκριση του µοριακού προφίλ των εξεταζόµενων ποικιλιών. Η επεξεργασία των
δεδοµένων έγινε µε τη µέθοδο UPGMA και κατασκευάσθηκε το δενδρόγραµµα
οµαδοποίησης των ποικιλιών. Η οµαδοποίηση των ποικιλιών βάση της µεθόδου των
µορφολογικών και αγρονοµικών χαρακτηριστικών έγινε µε τη χρήση 22 γνωρισµάτων
(UPOV) και τις προδιαγραφές περιγραφής ποικιλιών για εγγραφή στον Εθνικό
Κατάλογο που έχει θέσει η Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµόστηκε cluster analysis και
κατασκευάσθηκε το δενδρόγραµµα φυλογενετικών σχέσεων µεταξύ των εξεταζόµενων
ποικιλιών φακής. Με βάση τα δεδοµένα που προέκυψαν έγινε εκτίµηση της
διαφοροποίησης και των σχέσεων µεταξύ των ποικιλιών για τις δυο υπό σύγκριση
µεθόδους (µορφολογικοί / µοριακοί δείκτες) και βρέθηκε ότι η οµαδοποίηση µε βάση
τα µορφολογικά χαρακτηριστικά διαφέρει από την οµαδοποίηση που επιτυγχάνεται µε
τους µοριακούς δείκτες. Τα σηµεία σύγκλισης των δύο µεθόδων και η τεχνική της
ισοστάθµισης που εφαρµόστηκε έδωσαν τη δυνατότητα για την κατάρτιση νέου
προγράµµατος διασταυρώσεων µεταξύ ποικιλιών φακής που διαθέτουν επιθυµητά
µορφολογικά και αγρονοµικά χαρακτηριστικά και διαφοροποιούνται ως προς τη
γενετική τους βάση.
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ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΕΠΟΝΙΟΥ
Ε. Ανθιµίδου1, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου1 και Αικ. Τράκα-Μαυρωνά2
1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γενετικής και
Βελτίωσης των Φυτών, 541 24, Θεσσαλονίκη.
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Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 570 01,
Θέρµη

Οι εγχώριες και εµπορικές ποικιλίες πεπονιού (Cucumis melo L.), εκτός από τα
πλεονεκτήµατά τους (γεύση, άρωµα, κ.α.), παρουσιάζουν µειονεκτήµατα που
σχετίζονται µε την ευαισθησία τους στα παθογόνα εδάφους, καθώς επίσης µε τη
µειωµένη διατηρησιµότητα και κατ’ επέκταση την υποβάθµιση της ποιότητας και της
εµπορικής αξίας. Τα προβλήµατα αυτά προσεγγίζονται µε την εφαρµογή χρονοβόρων
βελτιωτικών προγραµµάτων, αναδιασταυρώσεων και επιλογής. Ταυτόχρονα,
συνιστάται ο εµβολιασµός σε ανθεκτικά υποκείµενα. Η τεχνική αυτή, καθώς επίσης και
η επίδραση του εµβολιασµού σε αγρονοµικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτέλεσαν
αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας, µε τον εµβολιασµό της εγχώριας
εµπορικής ποικιλίας χειµερινού πεπονιού Θρακιώτικο (C. melo. L., οµάδας Inodorus,
τύπου Casaba) και του εµπορικού υβριδίου Galia (C. melo L., οµάδας Cantaloupensis),
στα εµπορικά υποκείµενα Manta (Cucumis melo L.) και ΤΖ-148 (διειδικό υβρίδιο
Cucurbita moschata × C. maxima) και σε πειραµατικά υποκείµενα – προϊόντα
αποκλίνουσας επιλογής- της ποικιλίας Θρακιώτικο, που προήλθαν από ανθεκτικούς
πληθυσµούς στα παθογόνα Fusarium oxysporum f.sp. melonis και F. oxysporum f.sp.
radicis cucumerinum. Πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις συγκοµιδές σε χρονικό διάστηµα 1
µήνα, εµπορικά ώριµου καρπού, και λήφθηκαν στοιχεία απόδοσης και πρωιµότητας σε
επίπεδο ατοµικού φυτού. Συγχρόνως, αξιολογήθηκαν ποιοτικά και περιγραφικά
χαρακτηριστικά σε έναν εµπορικά ώριµο καρπό από κάθε φυτό. Οι αλληλεπιδράσεις
και η συµβατότητα µεταξύ εµβολίου-υποκειµένου αποτελούν αντικείµενο µελέτης στη
διερεύνηση της τεχνικής του εµβολιασµού για την καλλιέργεια του πεπονιού.
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Φ.Α. Αραβανόπουλος
Εργαστήριο ∆ασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης ∆ασοπονικών Ειδών, Σχολή ∆ασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, GR54124, Ηλεκτρ.
Ταχ.: aravanop@for.auth.gr

Η διαρκής γενετική παρακολούθηση, που ορίζεται ως η ποσοτικοποίηση µε
παραµέτρους γενετικής και δυναµικής πληθυσµών των µεταβολών που αυτοί
υφίστανται στην κατά χρόνο τάξη, έχει ως στόχο την αξιολόγηση της παρούσας
κατάστασης των γενετικών πόρων των πληθυσµών και τη δηµιουργία ενός µέσου
µελέτης των γενετικών πόρων µε προγνωστική αξία.
Η διαρκής γενετική
παρακολούθηση είναι εκ των ουκ άνευ για την προστασία της βιοποικιλότητας και της
γενετικής παραλλακτικότητας και περιλαµβάνεται ως αναφορά στις σηµαντικότερες
σχετικές διεθνείς συµφωνίες και κείµενα εργασίας. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις που έχουν
αναπτυχθεί έως σήµερα για τα φυτικά είδη, είναι δύσχρηστες για ευρεία πρακτική
εφαρµογή. Προτείνεται όπως η διαρκής γενετική παρακολούθηση των φυτικών ειδών,
ιδίως των πολυετών, εστιαστεί στα πρότυπα-κυρίαρχα είδη (model keystone dominant
species) των οικοσυστηµάτων που παρουσιάζουν βιολογική και οικονοµική σηµασία
και ιδιαίτερα στις µονάδες διατήρησης γενετικών πόρων (gene conservation units) των
ειδών αυτών όπως αυτές αναπτύσσονται σε ένα δυναµικό σύστηµα προστασίας
γενετικών πόρων. Για τη διαρκή γενετική παρακολούθηση προτείνονται τριών ειδών
δείκτες που εδράζονται στην προσέγγιση της οικολογίας γονιδίων: δείκτες φυσικής
επιλογής, γενετικής εκτροπής και ροής γονιδίων-συστήµατος σύζευξης. Αυτοί
αξιολογούνται βασιζόµενοι σε τρεις δηµογραφικές παραµέτρους (κατανοµή ατόµων
κατά κλάση ηλικίας, ύψους και διαµέτρου, αναπαραγωγική αρµοστικότητα, φυσική
αναγέννηση) και σε δύο γενετικές παραµέτρους (δραστικό µέγεθος πληθυσµού,
αναλογία σταυρογονιµοποίσης). Προτείνονται τα ελάχιστα µεγέθη δείγµατος που είναι
αναγκαία για αξιόπιστη αξιολόγηση και τα κρίσιµα επίπεδα διαφορών µεταξύ τιµών
παραµέτρων στην κατά χρόνο αξιολόγηση για την εφαρµογή της µεθοδολογίας. Γίνεται
επίσης εκτενής αναφορά στις σηµαντικές ωφέλειες από την άµεση εφαρµογή της
διαρκούς γενετικής παρακολούθησης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η
περιβαλλοντική καταπόνηση και οι έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις θέτουν σε
αµφιβολία την απρόσκοπτη εξέλιξη και προσαρµογή των ειδών και υπονοµεύουν τη
γενετική βελτίωση λόγω περιορισµού της γενετικής βάσης.
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
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Τα δασικά οικοσυστήµατα της Μεσογείου και συνεπώς της Ελλάδας αποτελούν
σηµαντικά κέντρα ποικιλότητας φυτικών ειδών, καθώς από τα 25.000 είδη που
απαντώνται τα µισά περίπου είναι ενδηµικά, πέραν δε των οικονοµικών ωφελειών που
προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση και τον
εµπλουτισµό των υδατικών και εδαφικών πόρων, λειτουργούν ως αποθήκες CO2, ενώ
παράλληλα αποτελούν σηµαντικούς ρυθµιστές του τοπικού κλίµατος. Οι πληθυσµοί
των δασικών ειδών χαρακτηρίζονται από µοναδική και υψηλή γενετική ποικιλότητα,
τόσο σε µοριακό γενετικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο γνωρισµάτων προσαρµογής, ενώ
σπάνια είδη και οριακοί πληθυσµοί ειδών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω
των γονιδίων ανθεκτικότητας σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις που δυνητικά φέρουν.
Εντούτοις, τα δασικά οικοσυστήµατα και συνεπώς τα δασικά είδη καλούνται να
αντιµετωπίσουν προκλήσεις και µεταβολές, όπως η κλιµατική αλλαγή, που προβλέπεται
να είναι ταχύτερες του ρυθµού προσαρµογής τους, είτε µέσω δράσης της φυσικής
επιλογής, είτε µέσω µετανάστευσης. Ο σηµαντικότερος περιοριστικός παράγοντας
προβλέπεται να είναι η µείωση υδατικών πόρων και κατακριµνησµάτων,
ακολουθούµενος από την αύξηση της θερµοκρασίας και την αύξηση της συχνότητας
ακραίων φαινοµένων. Οι παραπάνω συνθήκες προοιωνίζουν την αύξηση συχνότητας
δασικών πυρκαγιών και την πιθανή αύξηση των προσβολών από έντοµα και µήκυτες.
Ήδη παρατηρείται συρρίκνωση των δασικών οικοσυστηµάτων είτε λόγω πυρκαγιών
είτε λόγω αδυναµίας προσαρµογής και ξήρανσης των δέντρων. Επιπλέον, η
ανθρωπογενής επίδραση στα δασικά οικοσυστήµατα και συνεπώς τους δασικούς
γενετικούς πόρους βαίνει αυξανόµενη στη σύγχρονη εποχή. Στην παρούσα εργασία
αναπτύσσεται η στρατηγική διαχείρισης και προστασίας των δασικών γενετικών πόρων
σε ένα πολλαπλά µεταβαλλόµενο περιβάλλον.
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Πανταζίδου 193, 68200 Ορεστιάδα

Η προστασία της γενετικής ποικιλότητας σε διαχειριζόµενα φυσικά ή ηµι-φυσικά δάση,
αν και παραµεληµένη, έχει ιδιαίτερη σηµασία και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον
τρόπο µε τον οποίο κυκλοφορεί η γύρη και κατά συνέπεια από την ικανότητα των
ατόµων να διασταυρώνονται µεταξύ τους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε µία
µεθοδολογία µε την οποία συνδέουµε τη χωρική διάταξη ενός διαχειριζόµενου δάσους
µε την ικανότητα των φυτών του δάσους αυτού να µεταφέρουν τη γενετική τους
ποικιλότητα από τη µία γενιά στην άλλη. Κλειδί για τη µαθηµατική αυτή προσέγγιση
αποτελεί η ικανότητα κυκλοφορίας της γύρης και η αποτελεσµατικότητα της
αναπαραγωγής. Με βάση τα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών µπορεί να
προσδιοριστεί η απόσταση που µπορεί να διανύσει η γύρη για τα περισσότερα δασικά
είδη. Από τις καµπύλες εξάπλωσης της γύρης για κάθε δέντρο µε αρσενικά άνθη
µπορούµε να καταλήξουµε στην κατανοµή της συµµετοχής των αρσενικών γονέων για
κάθε δέντρο που έχει θηλυκά άνθη. Από την κατανοµή αυτή µπορούµε να εξάγουµε
συµπεράσµατα σχετικά µε τη γενετική ποικιλότητα των απογόνων των δέντρων που
δέχονται τη γύρη, αφού ανάµεσα στην ποικιλότητα των απογόνων και στον λειτουργικό
αριθµό των αρσενικών γονέων υπάρχει συγκεκριµένη αναλογία. Στη συνέχεια
µπορούµε να περιγράψουµε το µέσο λειτουργικό αριθµό των αρσενικών γονέων ενός
δάσους µε χωρικές παραµέτρους και να αναζητήσουµε συσχετισµούς µεταξύ των
µεγεθών αυτών. Με τη µέθοδο αυτή µπορούµε να αξιολογήσουµε την υφιστάµενη
κατάσταση ενός δασικού συµπλέγµατος ως προς τη γενετική του ποικιλότητα και
ταυτόχρονα να προβλέψουµε τις µεταβολές που θα υποστεί η γενετική ποικιλότητα των
δασικών φυτών από τις διάφορες διαχειριστικές πρακτικές που µπορούν να
εφαρµοστούν.
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ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΝΤΕ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ
∆ΑΣΙΚΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ Sorbus torminalis (L.) Crantz ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
Κ. Α. Σπανός και ∆. Γαϊτάνης
ΕΘΙΑΓΕ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 57006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 461171(2, 3), Fax: 2310 461 341, e-mail: kspanos@fri.gr

Πέντε φαινότυποι (S1, S2, S3, S4, S5) του δασικού είδους Sorbus torminalis (L.)
Crantz, ευγενές πλατύφυλλο µε διάσπαρτη εξάπλωση, επιλέχθηκαν για µελέτη της
φυτρωτικής ικανότητας σπόρων. Οι σπόροι συλλέχθηκαν τον Οκτώβριο του 2008 από
διάσπαρτα δέντρα του είδους σε αραιό δάσος οξυάς στην περιοχή Γιαννίτση στο
Κερδύλιο Όρος. Οι σπόροι (οικογένειες) µετά τον καθαρισµό, αποθηκεύθηκαν για 5
εβδοµάδες σε ψυκτικό θάλαµο (2-4°C) και στη συνέχεια στρωµατώθηκαν (2-4°C) για
15 εβδοµάδες σε πλαστικά τελάρια σε µείγµα τύρφης εµπλουτισµένο µε περλίτη και
λίπασµα. Η καταγραφή της φύτρωσης έγινε το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2009. Η
διαδικασία της φύτρωσης διήρκεσε πενήντα (50) ηµέρες. Η ανάλυση των
αποτελεσµάτων έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των πέντε (5)
διαφορετικών δέντρων σε σχέση µε τη φυτρωτική ικανότητα. Η φυτρωτικότητα των
σπόρων βρέθηκε σχετικά υψηλή (49.57% έως 76.80 %). Το µεγαλύτερο ποσοστό
φύτρωσης βρέθηκε για το δέντρο S5 (76.8%) ενώ το µικρότερο ποσοστό για το δέντρο
S2 (49.57%). Η φυτρωτικότητα των άλλων δέντρων παρουσίασε ενδιάµεσες τιµές. Η
παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό τη δηµιουργία ενός πρωτοκόλλου φύτρωσης σπόρων
για το είδος Sorbus torminalis καθώς επίσης και την επίδραση της κληρονοµικότητας
στη φυτρωτική ικανότητα σπόρων, µε απώτερο σκοπό την προστασία, αναπαραγωγή
και πιστοποίηση του γενετικού υλικού του είδους.
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Θ. Λαζαρίδου1, Αίγ. Γεωργιάδου2 και Π. Λόλας2
1

2

Τ.Ε.Ι. ∆υτ. Μακεδονίας , Παράρτηµα Φλώρινας, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής.
Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Η στέβια (Stevia rebaudiana) είναι ένα εντελώς νέο είδος φυτού για την Ελλάδα και
φαίνεται από την έως τώρα έρευνα ότι µπορεί να αποτελέσει µία νέα οικονοµική
καλλιέργεια στην Ελλάδα και την Ε.Ε. κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Ένα θέµα µε
ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση της στέβιας είναι ο εντοπισµός και επιλογή
γενοτύπων (ποικιλιών) µε υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες και ειδικότερα
Στεβιοσίδης και Ρεµπαουδιοσίδης, φυσικές γλυκαντικές ουσίες µε µηδέν θερµίδες και
έως 30 φορές πιο γλυκιές σε σύγκριση µε τη κοινή ζάχαρη. Η στέβια είναι ένα
σταυρογονιµοποιούµενο φυτό και ως εκ τούτου παρουσιάζει µεγάλη παραλλακτικότητα
όσον αφορά τα µορφολογικά χαρακτηριστικά αλλά προφανώς και την περιεκτικότητα
σε γλυκαντικές ουσίες. Εποµένως απαιτείται λεπτοµερής έρευνα και περιγραφή των
διαφόρων γενοτύπων (βιοτύπων) του πληθυσµού στέβιας και συσχέτιση της
µορφολογίας των φυτών µε την περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες.
Σε προηγούµενη έρευνα σε ένα πληθυσµό στέβιας έγινε εντοπισµός 8 διαφορετικών
γενοτύπων µε βάση διάφορα αγροµορφολογικά χαρακτηριστικά. Η παρούσα εργασία
πραγµατοποιήθηκε το 2009 στο Βελεστίνο (Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας). Στην εργασία αυτή σ’ ένα τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγµα 120 φυτών
λήφθηκαν παρατηρήσεις για: το σχήµα και το χρώµα του φύλλου, το µήκος του
φύλλου, τη µορφή της περιφέρειας του φύλλου, τη σχέση µήκους –πλάτους, την ύπαρξη
τριχών στο στέλεχος, τη µορφή της ταξιανθίας, το χρώµα του άνθους, το ύψος του
φυτού, τον αριθµό αδελφιών και πλάγιων βλαστών, τον χρόνο άνθισης και
σποροποίησης. Επίσης µετρήθηκε η περιεκτικότητα κάθε βιοτύπου σε Στεβιοσίδη και
Ρεµπαουδιοσίδη. Με βάση τα µορφολογικά
χαρακτηριστικά, τα φυτά αυτά
κατατάχθηκαν στους 8 γενοτύπους. Βρέθηκαν βιότυποι µε µεγαλύτερη περιεκτικότητα
σε γλυκαντικές ουσίες σε σχέση µε κάποιους άλλους. Συγκεκριµένα οι πληθυσµοί 6
και 7 παρουσίασαν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε Στεβιοσίδη και Ρεµπαουδιοσίδη.
Τέλος, έγινε προσπάθεια συσχετισµού της µορφολογίας των φυτών µε την
περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες.
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Αίγ. Γεωργιάδου1, Θ. Λαζαρίδου2, Σπ. Σουίπας3, Εµ. Βαρδαβάκης1 και Π. Λόλας1
1

Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
2
Τ.Ε.Ι. ∆υτ. Μακεδονίας , Παράρτηµα Φλώρινας, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής.
3
Aγρόκτηµα Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Η Ελληνική γεωργία στην προσπάθειά της να αντικαταστήσει προβληµατικές
καλλιέργειες και χρήσεις ορισµένων ουσιών, σύµφωνα µε την νέα ΚΑΠ της ΕΕ, θα
πρέπει να στραφεί σε νέες οικονοµικές καλλιέργειες. Μια τέτοια καλλιέργεια θα
µπορούσε να είναι η στέβια ((Stevia rebaudiana, Βertoni). Η στέβια είναι ένα φυτό
πολυετές, ποώδες, πολύκλαδο, και θαµνοειδές της οικογένειας Compositae, ιθαγενές
της Παραγουάης, αυτοφυές στα βορειοανατολικά υψίπεδα Παραγουάης -Βραζιλίας.
Σκοπός της εργασίας ήταν να µελετηθεί η συµπεριφορά της στέβιας σε διάφορες
αποστάσεις µεταφύτευσης ως προς ορισµένα αγρονοµικά χαρακτηριστικά σε τέσσερις
περιοχές. Η εργασία πραγµατοποιήθηκε το 2006 στο Βελεστίνο (Αγρόκτηµα του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας), στην Τούµπα Κιλκίς, στην Καρδίτσα και στο ∆οµένικο
Ελασσόνας. Μελετήθηκαν 6 αποστάσεις µεταφύτευσης 60x20, 60x40, 75x20, 75x40,
90x20 και 90x40, µεταξύ και επί των γραµµών αντίστοιχα. Πάρθηκαν οι εξής
παρατηρήσεις: ύψος φυτού, στις 30, 60 ηµέρες µετά τη µεταφύτευση και στη συλλογή,
και χλωρό - ξηρό βάρος βλαστού, φύλλων και φυτού στις 30, 60 ΜΑΜ και στη
συλλογή. Τα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν φαίνεται ότι διέφεραν στις διάφορες
περιοχές και µεταχειρίσεις και στους τρεις χρόνους παρατηρήσεων (30,60 ηµέρες µετά
τη µεταφύτευση και στη συλλογή). Το µεγαλύτερο ύψος φυτού στις 30 ΜΑΜ
παρατηρήθηκε στην περιοχή Τούµπα Κιλκίς και σε αποστάσεις µεταξύ και επί των
γραµµών 75x20. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στις 60 ηµέρες µετά τη µεταφύτευση. Στη
συλλογή τα υψηλότερα φυτά παρατηρήθηκαν στις περιοχές Καρδίτσα και ∆οµένικο
Ελασσόνας και στις µεταχειρίσεις 90x20 και 90x40 αντίστοιχα. Παρόµοια ήταν τα
αποτελέσµατα χλωρό –ξηρό βάρος των διαφόρων τµηµάτων του φυτού. Τα
περισσότερα από τα αγρονοµικά χαρακτηριστικά παρουσίασαν υψηλότερες τιµές στις
µεγαλύτερες αποστάσεις µεταξύ των γραµµών (75 ή 90 cm) και στη µικρότερη επί των
γραµµών (20 cm).
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Α.Π.Θ., Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας, 54124 Θεσσαλονίκη
Αγρόκτηµα Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 570 01 Θέρµη

Η συγκαλλιέργεια σιτηρών µε ψυχανθή έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλά συστήµατα
καλλιέργειας µε µειωµένες εισροές λόγω των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων της. Η
συγκαλλιέργεια βρώµης (Avena sativa L.) και σιταρόβριζας (xTriticosecale Wittmack)
µε το κτηνοτροφικό κουκί (Vicia faba L.) µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του
παραγόµενου ενσιρώµατος και παράλληλα να περιορίσει τη χρήση των αζωτούχων
λιπασµάτων. Σε πειραµατικό αγρό του αγροκτήµατος του Α.Π.Θ., καλλιεργήθηκαν τα
δυο χειµερινά σιτηρά µε το κτηνοτροφικό κουκί σε µίγµατα µε τρεις αναλογίες σπόρων
(75:25, 50:50 και 25:75) για να εκτιµηθεί η δυνατότητα χρησιµοποίησης του
αντίστοιχου συστήµατος συγκαλλιέργειας. Μετρήθηκαν η απόδοση, η συγκέντρωση
και η πρόσληψη του αζώτου, η συγκέντρωση της χλωροφύλλης, ο ρυθµός ανάπτυξης
και το ύψος των φυτών. Η µονοκαλλιέργεια της σιταρόβριζας και τα µίγµατά της µε το
κουκί παρήγαγαν τη µεγαλύτερη απόδοση σε βιοµάζα σε σύγκριση µε τη
µονοκαλλιέργεια του κουκιού και της βρώµης. Ο ρυθµός ανάπτυξης της βρώµης,
σιταρόβριζας και του κουκιού ήταν χαµηλότερος στη συγκαλλιέργεια σε σύγκριση µε
τις µονοκαλλιέργειές τους. Τα κουκιά ήταν υψηλότερα στη συγκαλλιέργεια σε
σύγκριση µε τη µονοκαλλιέργεια 3 εβδοµάδες µετά το αδέλφωµα, αντιθέτως 6
εβδοµάδες µετά το αδέλφωµα τα κουκιά ήταν υψηλότερα στη µονοκαλλιέργεια. Τα
σιτηρά δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς το ύψος. Η περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη δεν
διαφοροποιήθηκε σηµαντικά στα σιτηρά άλλα και στο κουκί. Η συγκέντρωση Ν στα
σιτηρά ήταν µεγαλύτερη όταν συγκαλλιεργούνταν µε το κουκί σε σύγκριση µε τη
µονοκαλλιέργειά τους, που σηµαίνει ότι ένα σηµαντικό µέρος από το άζωτο που
δεσµεύτηκε µέσω της αζωτοδέσµευσης από το κουκί µεταφέρθηκε στο σιτηρό. Η
συγκέντρωση της ολικής πρωτεΐνης ήταν υψηλότερη στη µονοκαλλιέργεια του κουκιού,
ενώ αυξανόταν ελαφρά όσο αυξανόταν η αναλογία του κουκιού στο µίγµα. Αντίθετα, η
µονοκαλλιέργεια της σιταρόβριζας και τα µίγµατά της µε τα κουκιά είχαν µεγαλύτερη
απόδοση σε πρωτεΐνη ανά στρέµµα από τις άλλες επεµβάσεις, λόγω της µεγαλύτερης
απόδοσης σε ξηρά ουσία. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα µίγµατα κουκιού µε
σιταρόβριζα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα σύστηµα ολοκληρωµένης παραγωγής
επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση σε βιοµάζα και πρωτεΐνη.
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Η επιλογή του κατάλληλου χρόνου σποράς είναι καθοριστικός παράγοντας για την
επιτυχία της καλλιέργειας του ρεβιθιού. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η
επίδραση της ηµεροµηνίας σποράς στην απόδοση και τα ποιοτικά γνωρίσµατα
ποικιλιών ρεβιθιού µε διαφορετικά αγρονοµικά γνωρίσµατα. Το πείραµα διεξήχθη στο
αγρόκτηµα του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στην Ορεστιάδα.
Χρησιµοποιήθηκαν τρεις Ελληνικές κτηνοτροφικές ποικιλίες (Άνδρος, Κάσσος,
Σέριφος) και µία Βουλγάρικη βρώσιµη (Zehavit-27). Η σπορά έγινε την Άνοιξη σε δύο
ηµεροµηνίες, 13 Μαρτίου (πρώιµη) και 9 Απριλίου (όψιµη). Τα πειραµατικά τεµάχια
διατάχτηκαν στον αγρό µε βάση το σχέδιο των υποδιαιρεµένων οµάδων (split plot) µε
τέσσερις επαναλήψεις. Ως κύρια τεµάχια χρησιµοποιήθηκε η ηµεροµηνία σποράς και
ως υποτεµάχια οι ποικιλίες. ∆είγµατα φυτών από κάθε πειραµατικό τεµάχιο ελήφθησαν
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Προσδιορίσθηκαν η συσσώρευση ξηράς
ουσίας, η συγκέντρωση Ν, Ρ και Κ στα φυτικά τµήµατα, η απόδοση σε σπόρο και τα
συστατικά της απόδοσης. Η ηµεροµηνία σποράς επηρέασε τον χρόνο εµφάνισης των
διαφόρων σταδίων ανάπτυξης των φυτών και η επίδραση ήταν παρόµοια για όλες τις
ποικιλίες. Ο βιολογικός κύκλος των φυτών ήταν κατά µέσο όρο µεγαλύτερος στην
πρώιµη σπορά (114 ηµέρες) σε σχέση µε την όψιµη (102 ηµέρες), κυρίως λόγω της
καθυστέρησης του φυτρώµατος. Στην πρώιµη σπορά τα φυτά συσσώρευσαν
περισσότερη ξηρά ουσία στην ωρίµανση, λόγω της καλύτερης καρπόδεσης, όπως
φάνηκε από τον µεγαλύτερο αριθµό λοβών και σπόρων ανά φυτό σε σχέση µε την
όψιµη σπορά. Η µετακίνηση της σποράς από το Μάρτιο στον Απρίλιο µείωσε τη µέση
απόδοση σε σπόρο κατά 33% (184 έναντι 123 kg/στρ.). Η µείωση αυτή διέφερε µεταξύ
των ποικιλιών και κυµάνθηκε από 27% (Σέριφος) έως 42% (Κάσσος). Η συσσώρευση
Ν, Ρ και Κ από τα φυτά ακολούθησε πορεία ανάλογη µε εκείνη της ξηράς ουσίας. Το
ολικό Ν των φυτών στην έναρξη γεµίσµατος των σπόρων συσχετιζόταν σηµαντικά µε
τη συγκέντρωση Ν στους σπόρους στην ωρίµανση (r=0,976, P<0.01). Κατά το γέµισµα
των σπόρων παρατηρήθηκαν απώλειες Ν από το υπέργειο τµήµα των φυτών µόνο στην
όψιµη σπορά και συνδέονταν µε τη µικρή απόδοση και τις χαµηλές απαιτήσεις των
σπόρων σε Ν.
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Με δεδοµένη την υποχρέωση της χώρας µας να καλύψει το 10% των καυσίµων κίνησης
µε βιοκαύσιµα µέχρι το 2020, υφίσταται η ανάγκη παραγωγής σηµαντικών ποσοτήτων
βιοαιθανόλης. Το γλυκό σόργο αποτελεί µία καταρχήν καλή πρώτη ύλη για την
παραγωγή αυτή λαµβάνοντας υπ’ όψη τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα από πολλά
πειράµατα σε διάφορες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό και ως µέρος της προσπάθειας
δηµιουργίας κατάλληλων ποικιλιών από το Γ.Π.Α. εκτός από την παραγωγικότητα
συγκεκριµένων ποικιλιών και υβριδίων, έγινε ανάλυση του κύκλου ζωής της
καλλιέργειας από τη σπορά έως και τη συγκοµιδή (from cradle to farm gate) που είναι
απαραίτητη για τον προσδιορισµό του ενεργειακού ισοζυγίου, και της επιτυγχανόµενης
µείωση αερίων θερµοκηπίου) ώστε σε συνδυασµό µε αντίστοιχη ΑΚΖ από την
εργοστασιακή µονάδα έως την τελική χρήση (from farm gate to fuel tank) να εξαχθούν
συµπεράσµατα για την ικανοποίηση των επίσης υποχρεωτικών κριτηρίων αειφορίας
που πρέπει να χαρακτηρίζουν το βιοκαύσιµο. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα
σχετικά αποτελέσµατα µε βάση διατοπικό και διαχρονικό πειραµατισµό και µε
συµµετοχή επτά συνολικά ποικιλιών.
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Ο αραβόσιτος αποτελεί σήµερα την κυριότερη πρώτη ύλη παραγωγής βιοαιθανόλης
πρώτης γενιάς, ενώ αναµένεται επίσης σύντοµα να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο και
ως φυτό βιοδιυλιστηρίου για την συµπαραγωγή βιοαιθανόλης δεύτερης γενιάς από το
λιγνοκυτταρινούχο κλάσµα της παραγωγής του. Η χρήση του βιοκαύσιµου αυτού, σε
ποσοστό 10% της βενζίνης που καταναλώνεται στις µεταφορές έως το 2020, αποτελεί
υποχρέωση της χώρας µας µε βάση τις Οδηγίες της ΕΕ σχετικά µε την ενσωµάτωση
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο ενός προκαταρκτικού προσδιορισµού
των πλέον κατάλληλων εµπορικών ποικιλιών για την εγχώρια παραγωγή βιοαιθανόλης,
αξιολογήθηκαν 20 ποικιλίες από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα σύγχρονων υβριδίων
διάφορης προέλευσης και παραγωγικής κατεύθυνσης. Η αξιολόγηση έγινε σε δύο
περιβάλλοντα (Κωπαίδα-2008, Θεσσαλονίκη 2009) µε βάση το σχέδιο των ΤΠΟ,
ακολουθώντας τις τυπικές καλλιεργητικές διαδικασίες κάθε περιοχής. Εκτιµήθηκαν τα
εξής: απόδοση καρπού, περιεκτικότητα αµύλου, πρωτείνης και ελαίου, καθώς και η
αξιοποιήσιµη ποσότητα βιοµάζας (στελέχη-ρόκες) και υπολογίσθηκαν οι θεωρητικές
αντίστοιχες ποσότητες παραγόµενης βιοαιθανόλης πρώτης και δεύτερης γενιάς.
Παράλληλα, στο πλαίσιο προσπάθειας δηµιουργίας γενετικού υλικού και νέων
υβριδίων προσαρµοσµένων στις αγροκλιµατικές συνθήκες της χώρας και µε στόχο τη
διερεύνηση της σκοπιµότητας παραγωγής πληθυσµών προς βελτίωση από τα
αξιολογηµένα εµπορικά υβρίδια, µε βάση τα πειραµατικά αποτελέσµατα εκτιµήθηκαν
διάφορες γενετικές παράµετροι (γενετική και φαινοτυπική διακύµανση, συντελεστής
κληρονοµικότητας, γενετικός συντελεστής παραλλακτικότητας, αναµενόµενη πρόοδος
επιλογής, κλπ.) για όλα τα σχετικά µε την παραγωγή βιοαιθανόλης γνωρίσµατα. Στην
εργασία αυτή παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσµατα από την παραπάνω προσπάθεια.
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Β. ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ F2 ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ ΣΕ ∆ΥΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΡΑΣ
Χ. Γκόγκας1 και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου1
1. Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη

Η F2 γενεά αποτελεί την σηµαντικότερη στην βελτίωση των αυτογονιµοποιούµενων
φυτών και η συµπεριφορά της µπορεί να δώσει πληροφορίες για την επισήµανση
ελπιδοφόρων διασταυρώσεων. Στην παρούσα εργασία αξιολογούνται F2 γενεές
µαλακού σίτου και οι ποικιλίες - γονείς τους σε πυκνή και αραιή σπορά. Για το σκοπό
αυτό την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007 εγκαταστάθηκαν στο Ινστιτούτο Σιτηρών
Θεσσαλονίκης 15 F2 µαλακού σίτου και οι 6 γονείς από τους οποίους προήλθαν, σε
σχέδιο τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων των τριών επαναλήψεων. Η σύγκριση των F2
έγινε µε τα εξής κριτήρια: α) την αξιολόγηση των F2 αυτών καθαυτών, β) την
υπεροχή/υστέρηση σε σχέση µε τον καλύτερο γονέα, γ) την υπεροχή/υστέρηση σε
σχέση µε το µέσο όρο των δύο γονέων και δ) την υπεροχή/υστέρηση σε σχέση µε το
µέσο όρο όλων των γονέων - µαρτύρων. Την καλλιεργητική περίοδο 2008-2009 οι 4
καλύτερες F2 που συµµετείχαν στο προηγούµενο πείραµα και οι 4 γονείς από τους
οποίους προήλθαν εγκαταστάθηκαν σε κυψελωτό σχέδιο R-16 στο Ινστιτούτο Σιτηρών
Θεσσαλονίκης µε την κάθε F2 να αντιστοιχεί σε τρεις κωδικούς. Η αξιολόγηση έγινε µε
τα ίδια κριτήρια και προστέθηκε και η κατάταξη των F2 βάση του γινοµένου των δύο
στοιχείων του παραγωγικού δυναµικού, ήτοι του συντελεστή οµοιόστασης (Coefficient
of Homeostasis CH) επί της αποδοτικότητας της κάθε επέµβασης (Coefficient of Line
Yield CLY). Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων έδειξαν διαφορετική συµπεριφορά των
F2 στις δύο πυκνότητες φύτευσης. Η F2 Ορφέας x Ωρωπός στην πυκνή φύτευση ήταν η
αποδοτικότερη ενώ ήρθε τελευταία όταν σπάρθηκε αραιά παρουσιάζοντας υστέρηση
στα κριτήρια. Ο συντελεστής παραλλακτικότητας (CV) ανά F2 στην αραιή σπορά ήταν
µεγαλύτερος απ’ ότι στην πυκνή, δείχνοντας ότι η παραλλακτικότητα εντός των F2
µεγιστοποιείται όταν σπέρνονται αραιά µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυνατότητα
αποτελεσµατικότερης επιλογής. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε περισσότερο από το γεγονός
ότι οι CV των γονέων ήταν µικρότεροι στο κυψελωτό σχέδιο από τους αντίστοιχους
στην πυκνή σπορά. Τέλος, η γενετική παραλλακτικότητα είχε πολύ µεγαλύτερη τιµή
στην αραιή απ’ ότι στην πυκνή σπορά µε τους CV των δύο πειραµάτων να είναι ίδιοι.
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Η γενετική θεωρία προβλέπει ότι για να έχουµε πρόοδο µε την επιλογή, δύο πράγµατα
πρέπει να συµβούν, το ένα είναι υπέρτερα αθροιστικά γονίδια να έλθουν σε οµόζυγη
κατάσταση και το άλλο να δηµιουργηθούν συνθήκες που αυξάνουν την
αυτογονιµοποίηση. Για την επιλογή ατοµικών φυτών από υπέρτερους γενότυπους για
απόδοση και οµοιόσταση προτάθηκαν οι εξισώσεις Α [ A = ( x / xr ) 2 ⋅ ( x / s ) 2 ] και Β
[ B = ( x / xt ) 2 ⋅ ( x / s ) 2 ], όπου x η απόδοση του φυτού, xr η µέση απόδοση ενός αριθµού
φυτών που το περιβάλλουν, x η µέση απόδοση του γενότυπου, s η τυπική απόκλιση
του γενότυπου και xt η µέση απόδοση στο σύνολο του πειράµατος. Επιλογή στην F2
του υβριδίου COSTANZA µε βάση τις εξισώσεις Α για την επιλογή ατοµικών φυτών
και Β για τρία χρόνια, οδήγησε στην αποµόνωση οικογενειών µε τιµές εξίσωσης Β που
υπολείπονται από το υβρίδιο 20% µόνο, συγκρινόµενα µε την F2 που υπολείπεται 80%.
Φυτά που επιλέγονται µε την εξίσωση Α µέσα σε κάθε οικογένεια, όταν συγκρίνονται
µε φυτά που δεν επιλέγονται, διαφέρουν στο ότι η πρωτανδρία τους µειώνεται από 6
ηµέρες σε µία µόνο ηµέρα. Η µεγάλη πρόοδος που επιτελέστηκε µε την εφαρµογή των
εξισώσεων Α και Β, εξηγείται από την αύξηση της οµοζυγωτίας εξαιτίας της
αυτογονιµοποίησης που επιτείνουν οι εφαρµοζόµενες µεγάλες εντάσεις επιλογής, και οι
µεγάλες αποστάσεις από φυτό σε φυτό. Επίσης, και από το γεγονός ότι η αξιολόγηση
των φυτών δεν επηρεάζεται από τις επισκιαστικές επιδράσεις, τόσο του ανταγωνισµού,
όσο και της ετερογένειας του χωραφιού. Οι µεγάλες και σηµαντικές συσχετίσεις (r = 0.90), µεταξύ ηµερών πρωτανδρίας και απόδοσης ανά φυτό, επιτρέπουν την επιλογή
αποδοτικών φυτών πολύ πριν από την συγκοµιδή, µε βάση τη µειωµένη πρωτανδρία.
Όταν οι τιµές της εξίσωσης Β των βελτιωµένων οικογενειών εξισωθούν µε αυτές του
υβριδίου, τότε η µη κληρονοµήσιµη ετερωτική υπεροχή, αντικαθίσταται από την
κληρονοµήσιµη οµοζυγωτική υπεροχή και οι οικογένειες αυτοαναπαράγονται πιστά.
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3
Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΘΙΑΓΕ
Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση

Οι νέες ποικιλίες µε άρωµα µοσχάτου “Αγία Σοφία” και “Λίζα” δηµιουργήθηκαν µε την
µέθοδο διασταυρώσεων στο Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών, του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η ποικιλία
Αγία Σοφία προέρχεται από τη διασταύρωση των ποικιλιών Κριµπάς x Grenache Noir,
ενώ η ποικιλία Λίζα δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα διασταύρωσης Prevenets x
Μοσχάτο Σάµου. Η διάρκεια παραγωγικού κύκλου (από την έκπτυξη οφθαλµών µέχρι
τον τρυγητό) κυµαίνεται στις 146-155 ηµέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι µέτρια
έως δυνατή. Ο βαθµός ωρίµασης κληµατίδας είναι υψηλός. Το ποσοστό των
αναπαραγωγικών βλαστών είναι πάνω από 90%. Ο αριθµός των ταξιανθιών ανά
βλαστό, συνήθως είναι 2-3. Το άνθος είναι ερµαφρόδιτο. Η απόδοση των ποικιλιών
είναι υψηλή. Το µέσο βάρος σταφυλής της ποικιλίας “Αγία Σοφία” είναι 400gr µε
µεγάλο µέγεθος και κανονικό σχήµα. Η ράγα είναι µέτριου µεγέθους, στρογγυλού
σχήµατος, µαύρου χρώµατος. Το µέσο βάρος σταφυλής της ποικιλίας “Λίζα”
κυµαίνεται στα 250gr µε σχήµα της ράγας στο δέσιµο κύλινδρο-κωνική. Το µέγεθος
σταφυλιού είναι µέτριο, µε στρογγυλό σχήµα, µε πράσινο-χρυσαφένιο χρώµα. Οι
ποικιλίες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και µοσχάτη γεύση και άρωµα.
Σηµειώνεται ότι οι ποικιλίες “Αγία Σοφία” και “Λίζα”, διακρίνονται για τις υψηλές
αποδώσεις, την αυθεντικότητα τους στην ξηρασία και µυκητολογικές ασθένειες σε
σύγκριση µε άλλες µοσχάτες ποικιλίες του είδους Vitis Vinifera. Οι συγκεκριµένες
ποικιλίες προορίζονται για την παραγωγή υψηλής ποιότητας οίνων µε άρωµα
µοσχάτου.
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Είναι γνωστό, ότι η βλαστικότητα των υβριδίων σπόρων είναι πολύ µικρή λόγω του
λήθαργου και των διαφορετικών ιδιοµορφιών των ζευγών διασταυρώσεων. Συνήθως, η
ανάπτυξη των υβριδίων σποροφύτων είναι χαµηλή και µπαίνουν στην καρποφορία µετά
από 5-6 χρόνια, ενώ ορισµένα µετά από 10 χρόνια. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι η µελέτη της ανάπτυξης και ριζοβολίας υβριδίων σποροφύτων αµπέλου σε
διαφορετικά µείγµατα υποστρωµάτων. Για το σκοπό αυτό από τα ζεύγη Αγιωργίτικο x
Cabernet Sauvignon, που είχαν και τα περισσότερα σπορόφυτα, επιλέχτηκαν τα πιο
ζωηρά µε ύψος 7-8cm και µε 3-4 φύλλα. Σε δοχεία 5lt δοκιµάστηκαν διάφορα
υποστρώµατα. Οι συνδυασµοί που εφαρµόστηκαν ήταν οι εξής: Τύρφη-Έδαφος,
Τύρφη+Περλίτης, Τύρφη+Περλίτης- Έδαφος, Έδαφος+Περλίτης, σε αναλογία 1:1:1.
Υπήρχε µεταχείριση-µάρτυρας µόνο µε έδαφος, το οποίο χαρακτηρίζεται
αµµοαργιλώδες. Σε κάθε δοχείο προστέθηκε ΝΡΚ λίπασµα (0,10gr/kgr εδάφους). Η
κάθε µεταχείριση είχε τέσσερις επαναλήψεις. Οι µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν
έδειξαν ότι τα υποστρώµατα Τύρφη+Περλίτης και Έδαφος+Περλίτης, δηµιουργούν
ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του υπέργειου τµήµατος των σποροφύτων. Η
ανάπτυξη του κεντρικού βλαστού, η διάµετρος καθώς και το µήκος, το πλάτος και το
εµβαδόν των φύλλων, ήταν καλύτερη σε σύγκριση µε τα σπορόφυτα από την
µεταχείριση µε έδαφος. Η ριζοβολία των σποροφύτων ήταν καλύτερη στις
µεταχειρίσεις, όπου τα µείγµατα ήταν Τύρφη+Περλίτηςκαι Έδαφος+Περλίτης. Τόσο το
µέσο µήκος, όσο και ο αριθµός των ριζών, υπερέχουν σε σύγκριση µε το µάρτυρα. Ο
όγκος της ρίζας των σπορoφύτων, από τη µεταχείριση µάρτυρα ήταν 12ml, ενώ στις
µεταχειρίσεις, όπου τα υποστρώµατα ήταν Τύρφη+Περλίτης και Έδαφος+Περλίτης,
κυµαίνεται από 80-100ml. Τα παραπάνω αναφερόµενα στοιχεία επιβεβαιώνουν την
ευεργετική ιδιότητα και επίδραση του Περλίτη στις συνθήκες ανάπτυξης και ριζοβολίας
υβριδίων σποροφύτων αµπέλου.
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ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ

Π. Ζαµανίδης 1, Χ. Πασχαλίδης 2, Ε. Βαβουλίδου 3 και Ι. Ν. Ξυνιάς 2
1

Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών-ΕΘΙΑΓΕ
Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση
2
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.ΤΕ.Ι. Καλαµάτας
Αντικάλαµος 24100,Καλαµάτα
3
Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΘΙΑΓΕ
Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη των µορφολογικών και φυσιολογικών
χαρακτηριστικών των νέων οινοποιήσιµων ποικιλιών Μαρία Κάλλας και Πόντος. Οι
νέες ποικιλίες αµπέλου δηµιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών, µε τη
διασταύρωση ποικιλιών Ροδίτης x Traminer. Η διάρκεια παραγωγικού κύκλου (από την
έκπτυξη οφθαλµών µέχρι τον τρυγητό) είναι 146-155 ηµέρες. Η ανάπτυξη βλαστών
είναι µεγάλη. Η ξυλοποίηση κληµατίδας είναι υψηλή. Το ποσοστό των παραγωγικών
βλαστών είναι πάνω 90%. Αριθµός ταξιανθιών ανά βλαστό, συνήθως δύο. Το άνθος
είναι ερµαφρόδιτο. Μέσο βάρος σταφυλής: 280gr. Σχήµα ράγας στο δέσιµο είναι
κύλινδρο-κωνικό, µέτριας πυκνότητας. Μέγεθος σταφυλιού µέτριο, σχήµα στρογγυλό,
πράσινο-κίτρινου χρώµατος. Σάρκα χυµώδης µε έντονο χαρακτηριστικό άρωµα και
υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Η ποικιλία Πόντος δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα
της διασταύρωσης των ποικιλιών Σιδερίτης x Sauvignon Blanc. Η διάρκεια
παραγωγικού κύκλου156-165 ηµέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι µεγάλη. Το
ποσοστό της ξυλοποίησης κληµατίδας είναι υψηλό. Τo ποσοστό των παραγωγικών
βλαστών είναι πάνω από 90%. O αριθµός ταξιανθιών ανά βλαστό συνήθως είναι δύο.
Άνθος ερµαφρόδιτο. Ποικιλία αυτογονιµοποιούµενη. Η απόδοση υψηλή. Μέσο βάρος
σταφυλής 390gr. Μέγεθος σταφυλής µέτριο έως µεγάλο, σχήµα κωνικό, µέσης
πυκνότητας. Ράγα µετρίου µεγέθους, σχήµατος στρογγυλού, χρώµατος πράσινοκίτρινου. Σάρκα χυµώδης µε ιδιαίτερη γεύση. Περιεκτικότητα σε σάκχαρα πολύ υψηλή.
Οι ποικιλίες Μαρία Κάλλας και Πόντος διακρίνονται για την ικανοποιητική αντοχή
στην ξηρασία, για την υψηλή αντοχή προς τις µυκητολογικές ασθένειες σε σύγκριση µε
τους γονείς τους. Οι ποικιλίες προορίζονται για την παραγωγή ξηρών λευκών οίνων
υψηλής ποιότητας.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΓΛΕΥΚΟΣ

Π. Ζαµανίδης1, Χ. Πασχαλίδης2, Κ. Αγγελόπουλος3, Α. Κανάκης2 και Σ. Βασιλειάδης2
1

2

Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών-ΕΘΙΑΓΕ, Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Α.ΤΕ.Ι. Καλαµάτας, Αντικάλαµος 24100,Καλαµάτα
3
Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πανεπιστηµιούπολις 26500-Ρίον

Οι νέες ποικιλίες οι επονοµαζόµενες «ερυθρόσαρκες», Παναγία Τήνου και Νταβίδης
δηµιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η νέα ποικιλία
Νταβίδης, προήλθε, µε τη µέθοδο του υβριδισµού, διασταυρώνοντας τις ποικιλίες
Μανδηλαριά x Alicante Beausset. Η διάρκεια παραγωγικού κύκλου (από την έκπτυξη
οφθαλµών µέχρι τον τρυγητό) κυµαίνεται στις 156-165 ηµέρες. Η ανάπτυξη βλαστών
είναι πολύ ισχυρή και ο βαθµός ωρίµασης κληµατίδας εκτεταµένος. Το ποσοστό των
αναπαραγωγικών βλαστών είναι πάνω από 90%, µε δύο συνήθως ταξιανθίες ανά
βλαστό, άνθους θηλυκού. Η απόδοση υψηλή. Η σταφυλή µε µέτριο-µεγάλο µέγεθος,
κωνικό σχήµα, µέση πυκνότητα και µέσο βάρος 300gr. Η ράγα µετρίου µεγέθους,
στρογγυλού σχήµατος και µπλε-µαύρου χρώµατος. Σάρκα έγχρωµη µε χυµό έντονου
κόκκινου χρώµατος, µε πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Η νέα ποικιλία
Παναγία Τήνου δηµιουργήθηκε µε τη διασταύρωση των ποικιλιών Μαυρόστυφο x
Alicante Bousset. Ο παραγωγικός κύκλος κυµαίνεται στις 146-155 ηµέρες. Ανάπτυξη
βλαστών µέτρια. Ξυλοποίηση κληµατίδας εκτεταµένη. Ποσοστό αναπαραγωγικών
βλαστών πάνω από 90%, µε δύο ταξιανθίες ανά βλαστό και άνθος ερµαφρόδιτο.
Παραγωγικότητα υψηλή. Σταφυλή µέτριου µεγέθους µε κωνικό ή κύλινδρο-κωνικό
σχήµα και µέσο βάρος 260gr. Ράγα µέτρια, στρογγυλού σχήµατος, µπλε-µαύρου
χρώµατος. Σάρκα και χυµός µε έντονο κόκκινο χρώµα. Με βάση τα µορφολογικά
χαρακτηριστικά, οι νέες ποικιλίες Νταβίδης και Παναγία Τήνου, κατατάσσονται στην
οµάδα ποικιλιών Convar pontica Negr, Subconvar-Balcanica Negr. Οι νέες ποικιλίες
προορίζονται για την παραγωγή οίνων µε έντονο κόκκινο χρώµα υψηλής ποιότητας.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΝΩΤΕΤΕΡΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Π. Ζαµανίδης1, Χ. Πασχαλίδης2 και Σ. Βασιλειάδης2
1. Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών-ΕΘΙΑΓΕ, Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση
2. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.ΤΕ.Ι. Καλαµάτας, Αντικάλαµος 24100,Καλαµάτα

Οι νέες ποικιλίες Απόλλων και Παναγία Καζάν δηµιουργήθηκαν, µε τη µέθοδο του
υβριδισµού, στο Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η νέα ποικιλία Απόλλων,
προήλθε από τη διασταύρωση των ποικιλιών Φιλέρι x Cabernet Sauvignon. Η διάρκεια
παραγωγικού κύκλου (από την έκπτυξη οφθαλµών µέχρι τον τρυγητό) κυµαίνεται στις
136-145 ηµέρες. Ανάπτυξη βλαστών µέτρια και βαθµός ωρίµασης κληµατίδας
εκτεταµένος. Το ποσοστό των αναπαραγωγικών βλαστών είναι πάνω από 90%, µε δύο
συνήθως ταξιανθίες ανά βλαστό, µε άνθος ερµαφρόδιτο. Απόδοση υψηλή. Η σταφυλή
µε µεγάλο-πολύ µεγάλο µέγεθος, κωνικό σχήµα, µικρή πυκνότητα (αραιόραγο) και
µέσο βάρος 430gr. Η ράγα µέτριου µεγέθους, στρογγυλού σχήµατος και µπλε-µαύρου
χρώµατος. Σάρκα µε ιδιαίτερη γεύση και υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Η νέα
ποικιλία Παναγία Καζάν δηµιουργήθηκε µε τη διασταύρωση των ποικιλιών
Αγιωργίτικο x Grenache Rouge. Ο παραγωγικός κύκλος κυµαίνεται στις 146-155
ηµέρες. Ανάπτυξη βλαστών µέτρια. Ξυλοποίηση κληµατίδας εκτεταµένη. Ποσοστό
αναπαραγωγικών βλαστών πάνω από 90%, µε δύο ταξιανθίες ανά βλαστό και άνθος
ερµαφρόδιτο. Παραγωγικότητα υψηλή. Σταφυλή µέτριου µεγέθους, µε µέτρια
πυκνότητα, µε κωνικό ή κύλινδρο-κωνικό σχήµα και µέσο βάρος 250gr. Ράγα µέτρια,
στρογγυλού σχήµατος, µπλε-µαύρου χρώµατος. Η σάρκα έχει ιδιαίτερα έντονη γεύση
και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σακχάρων. Οι νέες ποικιλίες Απόλλων και Παναγία
Καζάν διακρίνονται για την υψηλή ανθεκτικότητα στη ξηρασία και στις µυκητολογικές
ασθένειες. Με βάση τα µορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά τους,
κατατάσσονται στην οµάδα ποικιλιών της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας Convar
pontica Negr. Οι νέες ποικιλίες προορίζονται για την παραγωγή ερυθρών οίνων υψηλής
ποιότητας.
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Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΤΕΜΑΧΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

Α. Κατσιλέρος, Γ. Συµιλλίδης και Γ. Ν. Σκαράκης
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραµατισµού
Ιερά Οδός 75, Αθήνα 11855

Ο διατεµαχικός ανταγωνισµός µπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσµατα συγκριτικών
πειραµάτων αξιολόγησης ποικιλιών σιτηρών που έχουν σηµαντικές διαφορές ύψους
µεταξύ τους. Ένας άλλος παράγοντας που αναφέρεται ότι ενισχύει την αύξηση του
διατεµαχικού ανταγωνισµού είναι και ο προσανατολισµός των γραµµών των
πειραµατικών τεµαχίων. Επί του θέµατος αυτού υπάρχουν αντικρουόµενες απόψεις, µε
την πλειοψηφία των ερευνητών να υποστηρίζουν ότι ο προσανατολισµός Βορρά-Νότου
παρουσιάζει εντονότερη επίδραση. Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η επίδραση του
προσανατολισµού σε πειράµατα αξιολόγησης ποικιλιών σκληρού σίτου κατά την
καλλιεργητική περίοδο 2007-2008, σε δύο τοποθεσίες, την Κωπαΐδα και τα Σπάτα.
Χρησιµοποιήθηκαν οι ποικιλίες Άθως, Pietrafitta και Σίφνος µε τις γραµµές των
πειραµατικών τεµαχίων να έχουν προσανατολισµό Βορράς-Νότος και Ανατολή-∆ύση.
Από τα αποτελέσµατα της απόδοσης των ποικιλιών και στις δύο τοποθεσίες προέκυψε
ότι ο διατεµαχικός ανταγωνισµός ήταν εντονότερος όταν ο προσανατολισµός των
γραµµών των πειραµατικών τεµαχίων ήταν Ανατολή-∆ύση σε σχέση µε τον
προσανατολισµό Βορράς-Νότος.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΣΕ ΕΞΙ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (GOSSYPPIUM HIRSUTUM L.)

Π. Μιχαλακόπουλος1, Α. Κατσιώτης2, Χ. Γούλας3 και S.Rangasamy4
1

Οργανισµός Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών «∆ΗΜΗΤΡΑ» Ξάνθη,
Εργ. Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραµατισµού Γ.Π.Α., 3 Ύδρας 33, Πανόραµα Θεσσαλονίκης,
4
Coimbatore, India.

2

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα εκµετάλλευσης του
συγκεκριµένου γενετικού υλικού στο σχεδιασµό και την υλοποίηση προγράµµατος
βελτίωσης των χαρακτηριστικών ανάπτυξης βαµβακιού τύπου upland. Μελετήθηκε η
δράση των γονιδίων (αθροιστική, κυριαρχική, επιστατική) σε έξι διασταυρώσεις
βαµβακιού µε ανάλυση των µέσων όρων των γενεών P1, P2, F1, F2, BC1 και BC2
(Generation Mean Analysis) για το ύψος του φυτού. Η πειραµατική διάταξη για την
αξιολόγηση των γενεών για κάθε µία από τις έξι διασταυρώσεις ήταν τυχαιοποιηµένες
πλήρεις οµάδες (Randomized Complete Block Design) µε τρεις επαναλήψεις. Ο κοινός
γονέας GR1, διέφερε σηµαντικά από τους GR3, GR5, ΙΝ1 και ΙΝ2 ενώ ήταν υπέρτερος
µόνο από τον GR5. Σηµαντική F1 ετέρωση παρατηρήθηκε στις τρεις από τις έξι
διασταυρώσεις τις GR1 x GR3, GR1 x ΙΝ1 και GR1 x GR5. Η παρουσία της ετέρωσης
είναι µια καταρχήν ένδειξη απόκλισης από το αθροιστικό µοντέλο. Τα παραπάνω
επιβεβαιώθηκαν από τον έλεγχο αναλογικότητας (Scaling test) από όπου προέκυψαν
επιστατικές δράσεις για τις πέντε από τις έξι διασταυρώσεις.
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ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ «ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

Η. Αυδίκος1, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου1 και Αικ. Τράκα-Μαυρωνά2,
1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Τµήµα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γενετικής
Βελτίωσης Φυτών, 541 24 Θεσσαλονίκη
2
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας
(Κ.Γ.Ε.Β.Ε.), 570 01 Θέρµη-Θεσσαλονίκη

Ανασυνδυασµένες σειρές είναι οι σειρές που προκύπτουν από τον ανασυνδυασµό των
γονιδίων που γίνεται στις διασπώµενες γενεές ενός απλού υβριδίου µε την επιλογή.
Προκύπτουν µε την εφαρµογή των διαφόρων µεθόδων επιλογής. Στην παρούσα
εργασία γίνεται αξιολόγηση ανασυνδυασµένων σειρών τοµάτας που προήλθαν µε την
εφαρµογή γενεαλογικής επιλογής. Ειδικότερα, στα εµπορικά υβρίδια τοµάτας νωπής
κατανάλωσης Formula και Elpida, δηµιουργήθηκαν ανασυνδυασµένες σειρές µε
γενεαλογική επιλογή, υλικά τα οποία συνολικά αξιολογούνται στην παρούσα εργασία.
Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε τη διετία 2009-2010, στο Αγρόκτηµα του Κέντρου
Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, σε µη θερµαινόµενο θερµοκήπιο. Το φυτικό
υλικό που χρησιµοποιήθηκε περιελάµβανε, την πρώτη χρονιά τις ανασυνδυασµένες
σειρές, έξι F3 γενεά µε µάρτυρες την F1 γενεά των αρχικών υβριδίων, και τη δεύτερη
χρονιά τις ανασυνδυασµένες σειρές, εννέα και οκτώ F4 γενεά, για τα υβρίδια Formula
και Elpida αντίστοιχα, µε µάρτυρες την F1 γενεά των αρχικών υβριδίων. Για τη
δηµιουργία των ανασυνδυασµένων σειρών έγινε χρήση του «κριτηρίου χρησιµότητας»
). Συµπληρωµατικά κριτήρια επιλογής αποτέλεσαν, η εκτίµηση
(Up(RI)=µRI+kp2VA/
της αντοχής στον οµοζυγωτικό εκφυλισµό, η επιλογή άκρου, η εκτίµηση της εξίσωσης
Α που υπολογίζει το παραγωγικό δυναµικό κάθε φυτού στο χωράφι ως γινόµενο του
συντελεστή επίδοσης στον δακτύλιο (CPY=(x/xr)2) και του συντελεστή οµοιόστασης
(CH=(x/s)2), και της εξίσωσης Β που υπολογίζει το παραγωγικό δυναµικό κάθε σειράς
στο χωράφι ως γινόµενο του συντελεστή επίδοσης της σειράς (CLY=(x/xt)2) και του
συντελεστή οµοιόστασης (CH=(x/s)2). Το σύνολο των αποτελεσµάτων αποτελούν
ένδειξη των επιλεγέντων ανασυνδυασµένων σειρών, και η επιβεβαίωση της επιτυχίας
της επιλογής επιτυγχάνεται µε την ταύτιση των ανασυνδυασµένων σειρών καθώς
αυξάνεται το ποσοστό οµοζυγωτίας των σειρών αυτών.
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ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΡΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΡΟΚΟΥ

Π. Ράλλη1,2, Γ. Τσίρος2, Ν. Αργυρόπουλος2, Γ. Νέστορας2 και Χ. ∆όρδας2
1

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 570 01 Θέρµη-Θεσσαλονίκη
2
Α.Π.Θ., Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας, 541 24 Θεσσαλονίκη

Το γένος Crocus ανήκει στην οικογένεια Iridaceae και περιλαµβάνει 30 περίπου
καλλιεργούµενα είδη. Στην Ελλάδα καλλιεργείται το είδος Crocus sativus L. σε αρκετές
περιοχές του Νοµού Κοζάνης, όπου το έδαφος και οι κλιµατικές συνθήκες ευνοούν την
καλλιέργειά του. Ο καλλιεργούµενος κρόκος καλλιεργείται κυρίως για τα στίγµατα του
άνθους του, που αποτελούν προϊόν µεγάλης εµπορικής αξίας (σαφράν). Η χρήση των
αποξηραµένων στιγµάτων του κρόκου απαντάται στη Μικρά Ασία, στην Αρχαία
Αίγυπτο, στη Μινωική αλλά και στην Κλασική Ελλάδα, όπου χρησιµοποιούνταν ως
αρωµατικό, καθώς και ως χρωστική και φαρµακευτική ουσία. Ο καλλιεργούµενος
κρόκος είναι στείρο, τριπλοειδές είδος (2n=3x=24) και αναπαράγεται αγενώς µέσω
υπόγειων βλαστικών οργάνων, που ονοµάζονται κορµοί. Ο στόχος της παρούσας
εργασίας είναι η µελέτη της επίδρασης του µεγέθους των κορµών και της πυκνότητας
φύτευσης στην απόδοση της καλλιέργειας σε σαφράν. Αναλυτικότερα, τον Αύγουστο
του 2009, εγκαταστάθηκε στον αγρό, στην περιοχή της Θέρµης Θεσσαλονίκης
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), πείραµα, όπου ακολουθήθηκε το πειραµατικό σχέδιο τεµάχια µε
υποτεµάχια (split-plot) µε τέσσερις επαναλήψεις. Κύρια τεµάχια (main plots) ήταν το
µέγεθος του κορµού (δύο επίπεδα: διάµετρος έως 2,5 cm και διάµετρος µεγαλύτερη από
2,5 cm) και υποτεµάχια (subplots) η πυκνότητα φύτευσης (πέντε επίπεδα: 10, 15, 20, 25
και 30 cm αποστάσεις φύτευσης µεταξύ των κορµών). Οι κορµοί καλλιεργούµενου
κρόκου προέρχονταν από την ευρύτερη περιοχή του χωρίου Κρόκου, του Νοµού
Κοζάνης. Κατά τη διάρκεια του πειράµατος έγινε καταγραφή της διάρκειας άνθισης,
του αριθµού των ανθέων κάθε φυτού, του νωπού βάρους των στιγµάτων από τα άνθη
κάθε φυτού, (καθώς αυτά αποτελούν το εµπορικό τµήµα του κρόκου) και λοιπών
χαρακτηριστικών. Το µέγεθος του κορµού ήταν σηµαντικό στην παραγωγικότητα του
κρόκου σε σαφράν, καθώς κορµοί διαµέτρου µεγαλύτερης των 2,5 cm έδωσαν πολύ
µεγαλύτερο αριθµό ανθέων και ελαφρώς µεγαλύτερο νωπό βάρος στιγµάτων ανά φυτό,
αλλά και µεγαλύτερο εύρος άνθισης, ενώ τα τρία τελευταία επίπεδα της πυκνότητας
φύτευσης έδωσαν ελαφρώς µεγαλύτερο αριθµό ανθέων και νωπό βάρος στιγµάτων ανά
φυτό. Ο έντονος ανταγωνισµός που δέχεται η εµπορία του ελληνικού κρόκου, αλλά και
η απαιτητική καλλιέργεια, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της καλλιέργειας και της
παραγωγής σαφράν, παρά τη διάδοση της χρήσης του. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιµο να
διερευνηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας του κρόκου και
της εµπορικής αξιοποίησής του, σε συνεργασία µε το Συνεταιρισµό Κροκοπαραγωγών
Κοζάνης.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ ΠΡΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ

Θ. Πλακόπουλος, Α. Μαρουφίδου, Α. Παµπόρης, Μ. Μασλή, Μ. Νέτου-Αβαντόγλου,
Β. Λιανοπούλου, Θ. Γάτσης, Α. Φιλοθέου, Γ. Μεντίζης, Ι. Μυλωνάς και Ε. ΠάνουΦιλοθέου
Εργαστήριο Αρωµατικών Φυτών, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, ΣΤΕΓ-ΑΤΕΙΘ, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 57400,
Θεσσαλονίκη

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην ανεύρεση επίλεκτων κλώνων ρίγανης από αυτοφυείς
πληθυσµούς του ελληνικού χώρου αφού αρκετοί από αυτούς, ανάλογα µε το
οικοσύστηµα, έχουν εξαιρετική ποιότητα. Προς το σκοπό αυτό 16 πληθυσµοί ρίγανης
από όλη της Ελλάδα εγκαταστάθηκαν στο Αγρόκτηµα του ΑΤΕΙΘ σε κυψελωτό σχέδιο
µαζικής επιλογής σε αποστάσεις 90Χ90 cm προκειµένου ν’ αξιολογηθούν ως προς τα
τεχνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά ώστε να επιλεγούν οι γενότυποι εκείνοι που θα
είναι κατάλληλοι για την γεωργική πράξη. Λίπανση δεν εφαρµόσθηκε. Η άρδευση
πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο «στάγδην». Η συγκοµιδή έγινε στο στάδιο της
ανθοφορίας, αρχές Ιουλίου. Η αποξήρανση των φυτών έγινε στη σκιά. Η απόδοση σε
νωπό βάρος ανά φυτό ανήλθε από 60 g έως 2160 g µε µέσο όρο 1007,69±547,46g και
σε ξερό βάρος από 19 g έως 970 g µε µέσο όρο 351,45±190,91g. Την µέγιστη µέση
απόδοση σε νωπό βάρος έχει ο πληθυσµός 2 µε µέσο όρο 1405,7±485,1 g, ενώ την
χαµηλότερη ο 9 µε 608,52±370,43 g. Μέγιστες απόλυτες τιµές συναντώνται σχεδόν
ισοδύναµα στους πληθυσµούς 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14 και 16. Τη µέγιστη µέση απόδοση
σε ξερό βάρος έχει ο πληθυσµός 2 µε µέσο όρο 462,72±193,62 g, ενώ την χαµηλότερη
ο 8 µε 219,93±134,49 g. Μέγιστες απόλυτες τιµές συναντώνται σχεδόν ισοδύναµα
στους πληθυσµούς 2, 3, 11, 13, και 16. Η µορφή ταξιανθίας παρουσίασε µεγάλη
ποικιλοµορφία µε την αγορά να επιλέγει µορφή συµπαγή µε πυκνά σταχύδια,
οµοιόµορφη. Με βάση αυτό το κριτήριο επιλέγισαν 106 φυτά στα οποία έγινε
παραλαβή του αιθέριου ελαίου µε τη µέθοδο της υδροαπόσταξης. Η απόδοση σε
αιθέριο έλαιο στα επιλεγέντα φυτά κυµάνθηκε από 1,19 έως 11,27 ml.100-1 g ξ. β.
ταξιανθίας. Μεταξύ των πληθυσµών υπερτερεί ο 11 µε περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο
8,31±1,68 ml.100-1 g ξ. β. ταξιανθίας, κατέχει, δε, και την µεγαλύτερη απόλυτη τιµή
ανά φυτό (11,27 ml.100-1 g ξ. β. ταξιανθίας). Επί πλέον έχει και µεγάλη περιεκτικότητα
σε αιθέριο έλαιο και στα φύλλα, 5,4±2,29 ml.100-1 g ξ. β. Τη µικρότερη µέση
περιεκτικότητα έχει ο πληθυσµός 10 µε 3,42±1,56 ml.100-1 g ξ. β. ταξιανθίας Επίσης
υψηλή περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο στην ταξιανθία έχουν οι πληθυσµοί 1
(8,24±1,72 ml.100-1 g ξ. β. ταξιανθίας) και 15 (7,55±2,41 ml.100-1 g ξ. β. ταξιανθίας).
Εποµένως επιλέγεται ο πληθυσµός 11, αφού έχει εµπορικά αποδεκτή ταξιανθία, µεγάλη
απόδοση σε χλωρό και ξερό βάρος, πολύ καλή µέση περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο
8,31±1,68 ml.100-1 g ξ. β. ταξιανθίας, κατέχει, δε και τη µεγαλύτερη απόλυτη τιµή ανά
φυτό, 11,27 ml.100-1 g ξ. β. ταξιανθίας. Ακόµα θα αξιολογηθούν περαιτέρω οι
πληθυσµοί 1 και 15.

70

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΡΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΠΕΡΙΑ «ΦΛΩΡΙΝΗΣ»

Ι. Παπαδόπουλος1, Β. Γρεβενιώτης1 και Ι. Τοκατλίδης2
1

Τµήµα Φυτικής, Παραγωγής ΤΕΙ ∆. Μακεδονίας, 531 00 Φλώρινα
Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 682 00 Ορεστιάδα

2

Η καλλιέργεια της πιπεριάς (Capsicum annuum L.) αποτελεί γεωργική δραστηριότητα
µε ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία για την περιοχή της Φλώρινας. Ο τοπικός πληθυσµός
που καλλιεργείται στις περιοχές Σκοπιάς και Περάσµατος της Φλώρινας
χαρακτηρίζεται από καρπούς εξαιρετικής ποιότητας µε ελκυστικό λαµπερό χρώµα και
προτιµάται ιδιαίτερα από τους καταναλωτές, έχει όµως µέτριες αποδόσεις µε
αποτέλεσµα να εκτοπίζεται σταδιακά από νεοεισαγόµενα παραγωγικά υβρίδια. Στόχος
της έρευνας είναι να αξιοποιηθεί η διαθέσιµη γενετική παραλλακτικότητα µέσα από ένα
πρόγραµµα γενεαλογικής επιλογής µε κυρίαρχο κριτήριο την απόδοση, το µέγεθος των
καρπών και την πρωιµότητα. Ο πειραµατισµός διεξήχθη στην περιοχή Σκοπιάς
Φλώρινας. Την περίοδο 2008 εγκαταστάθηκε αρχικό πείραµα ενδοπληθυσµιακής
κυψελωτής επιλογής µε συνολικά 400 φυτά και αποστάσεις µεταξύ των φυτών 1m.
Επιλέχθηκαν 20 υψηλοαποδοτικά φυτά που ταυτόχρονα ανταποκρίνονταν στα
µορφολογικά χαρακτηριστικά του τοπικού πληθυσµού (σχήµα, µέγεθος καρπού). Την
περίοδο 2009 οι 20 διαλογές και ο αρχικός πληθυσµός αξιολογήθηκαν σε κυψελωτό R21 (αποστάσεις 1m) για απόδοση ανά φυτό, αριθµό καρπών ανά φυτό και πρωιµότητα
άνθησης. Βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διαλογών και του
αρχικού πληθυσµού και για τα τρία γνωρίσµατα. Ειδικότερα όσον αφορά την απόδοση
ανά φυτό δυο διαλογές ξεπέρασαν σηµαντικά τον αρχικό πληθυσµό. Η απόδοση ανά
φυτό βρέθηκε να συσχετίζεται πολύ ισχυρά µε τον αριθµό καρπών ανά φυτό (r=0,99,
P<1‰), όχι όµως µε την πρωιµότητα (r=0,18). Φαίνεται ότι µε βάση τον αναµενόµενο
αριθµό ανθέων και καρπών ανά φυτό ο βελτιωτής µπορεί να προβλέψει ποια θα είναι τα
παραγωγικότερα φυτά και κατά συνέπεια να προγραµµατίσει σε ποια από αυτά θα
καλύψει τα άνθη για να εξασφαλίσει πλήρη αυτεπικονίαση, ή θα εφαρµόσει τεχνητή
επικονίαση για την επίτευξη συγκεκριµένης διασταύρωσης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Φ.∆.-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε

Ειρ. Καραγιάννη-Σγουρού και Κ. Καζαντζής
Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ∆ένδρων-Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας
592 00 Νάουσα

Το πρόγραµµα γενετικής βελτίωσης της βερικοκιάς ξεκίνησε στο Ινστιτούτο
Φυλλοβόλων ∆ένδρων Νάουσας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. την δεκαετία του 1980 και συνεχίζεται
µέχρι σήµερα µε πρώτο στόχο την επιλογή ανθεκτικών στην ίωση Sharka ποικιλιών οι
οποίες να διαθέτουν και τα άλλα επιθυµητά χαρακτηριστικά. Στην παρούσα εργασία
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα επιλογής νέων υποσχόµενων υβριδίων βερικοκιάς
από ένα πληθυσµό 500 και πλέον ατόµων τα οποία προήλθαν από την διασταύρωση
που διενεργήθηκε µεταξύ δύο εκλεκτών ποικιλιών-γονέων: της ελληνικής ‘Μπεµπέκου’
µε την αµερικανική ‘Orangered’ (ανθεκτική στην ίωση Sharka), στο αγρόκτηµα
Σκύδρας του Ι.Φ.∆. κατά την περίοδο άνθησης του 2001. Οι σπόροι των υβριδίων
εγκαταστάθηκαν στο φυτώριο, µετά την βλάστησή τους, τον Μάρτιο του 2002. Τα
νεαρά δενδρύλλια φυτεύθηκαν στον αγρό σε αποστάσεις 1,5 x 3,5µ., στις αρχές του
2003. Τον Αύγουστο του ιδίου έτους όλα τα υβρίδια εµβολιάσθηκαν στο υποκείµενο
GF-305 που είναι ο καλύτερος φυτικός δείκτης για την ίωση Sharka. Τεχνητή µόλυνση
των υποκειµένων GF-305 από τον ιό plum pox virus επακολούθησε µε εµβολιασµό,
δεκαπέντε ηµέρες µετά τον προηγηθέντα εµβολιασµό. Παρατηρήσεις για την επιλογή
των υβριδίων που κληρονόµησαν το γονίδιο της ανθεκτικότητας στη ίωση Sharka
ελήφθησαν για τέσσερα τουλάχιστον έτη. Σύγκριση των αποτελεσµάτων της τεχνητής
µόλυνσης έγινε µε εκείνα της φυσικής µόλυνσης. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα
ταυτίζονταν στο σύνολό τους. Παρατηρήσεις για την παραγωγικότητα, τον τρόπο
καρποφορίας, την εποχή ωρίµανσης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού
διενεργήθηκε µεταξύ των ανθεκτικών µόνο υβριδίων, από το έτος εισόδου τους στην
καρποφορία και επί τρία έτη. Μεγάλη διάσπαση παρατηρήθηκε ως προς τον χρόνο
ωρίµανσης των υβριδίων σε σχέση µε τους γονείς και επιτεύχθηκε η επιδιωκόµενη
πρωιµότητα στην έναρξη της ωρίµανσης (25-30 Μαΐου). Τα υβρίδια 16/01, 82/01,
108/01, 110/01, 134/01, 174/01 428/01 διακρίνονται για την µεγάλη πρωιµότητα, την
παραγωγικότητα, την ελκυστική εµφάνιση και την πολύ καλή γευστική ποιότητα του
καρπού. Οι πολύ καλές αυτές επιλογές είναι δυνατόν να καλύψουν το κενό που υπάρχει
στην κλίµακα παραγωγής πρώιµων ποικιλιών βερικοκιάς, µετά από δοκιµαστική
καλλιέργεια σε κανονικές συνθήκες φύτευσης και µετά από
έλεγχο για
προσαρµοστικότητα σε νοτιότερα περιβάλλοντα της χώρας.
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LATHYRUS SP.

Ι. Μυλωνάς1, Ε. Νίνου1, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου1 και Α. Τράκα-Μαυρωνά2
1

Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ., 541 24, Θεσ/νίκη,
e-mail: koutsika@agro.auth.gr
2
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Μακεδονίας-Θράκης,
570 01 Θέρµη, Θεσ/νίκη.

Η ταυτοποίηση ενός πληθυσµού προϋποθέτει τη µελέτη και τη καταγραφή
µορφολογικών και αγρονοµικών χαρακτηριστικών τόσο στο υπό µελέτη υλικό αλλά
και σε συγγενή γενετικά υλικά. Με σκοπό την ταξινόµηση του πληθυσµού λαθουριού
(Lathyrus sp.) «Φάβας Σαντορίνης», πραγµατοποιήθηκε η περιγραφή 18 γενετικών
υλικών λαθουριού (Lathyrus spp.) σύµφωνα µε τον επίσηµο κατάλογο περιγραφής του
IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute), και επιχειρήθηκε η εύρεση
γενετικής συγγένειας µεταξύ αυτών. Το φυτικό υλικό αποτελούνταν από είδη του
γένους Lathyrus (L. sativus, L. clymenum, L. ocrus, L. cicera, L. aphaca, δυο τοπικούς
πληθυσµούς της Σαντορίνης και τη «Φάβα Σαντορίνης»). Το πείραµα
πραγµατοποιήθηκε στο Αγρόκτηµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το χειµώνα και
την άνοιξη του 2010. Το πειραµατικό σχέδιο που χρησιµοποιήθηκε, ήταν το πλήρες
τυχαιοποιηµένο µε τρεις επαναλήψεις. Κάθε πειραµατικό τεµάχιο αποτελούνταν από
πέντε γραµµές µήκους 2 µ. µε απόσταση 0,25 µ. µεταξύ τους. Καταγράφηκαν συνολικά
35 ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία µελετήθηκαν σταδιακά σε όλο το
βιολογικό κύκλο από το στάδιο της έναρξης της άνθησης έως τη συγκοµιδή του ξερού
σπόρου. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν σύµφωνα µε την Πολυµεταβλητή Ανάλυση Οµάδων
(Cluster analysis), µε τη µέθοδο UPGMA (Unweighed Pair Group Method Arithmetic
average), χρησιµοποιώντας τους συντελεστές ευκλείδειας απόστασης. Για την
πολυπαραγοντική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες PCA
(Principal Component Analysis). Τα γενετικά υλικά διαφοροποιήθηκαν στο σύνολο
των χαρακτηριστικών. Η εγχώρια ποικιλία φάβα Σαντορίνης δεν είχε γενετική
συγγένεια µε τα γενετικά υλικά που ανήκαν στα είδη Lathyrus sativus L., L. ocrus, L.
aphaca και L. cicera, ενώ αντίθετα οµαδοποιήθηκε µε είδη του L. clymenum και τους
δυο διαφορετικούς τοπικούς πληθυσµούς Σαντορίνης.
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ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΓΟΝΙ∆ΙΟ GmGSTU4

Ευ. Ευθυµιάδης, Χ. Κισσούδης και Ε. Νιάνιου-Οµπεϊντάτ
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Στην παρούσα εργασία, µελετήθηκε η επίδραση, δύο βαρέων µετάλλων, του
ψευδάργυρου (Zn) και του χαλκού (Cu), σε άγριου τύπου και διαγονιδιακά φυτά
καπνού τύπου Virginia, τα οποία υπερεκφράζουν το γονίδιο του ισοενζύµου GmGSTU4
της σόγιας. Σκοπός ήταν η αξιολόγηση τους, ώστε να εκτιµηθεί, η ικανότητα των
διαγονιδιακών φυτών, όσον αφορά την ανοχή και τη συσσώρευση του ψευδάργυρου
(Zn) και του χαλκού (Cu) σε σύγκριση µε τα αγρίου τύπου φυτά Virginia. Το πείραµα
πραγµατοποιήθηκε σε φυτά αναπτυσσόµενα σε φυτοδοχεία στο θερµοκήπιο στα οποία
εφαρµόστηκαν, µε την πρακτική του ριζοποτίσµατος, διαλύµατα τριών συγκεντρώσεων
για κάθε µέταλλο (0, 100 και 200 ppm). Μετρήθηκε το ύψος του φυτού, η ξηρά ουσία
και η συγκέντρωση των βαρέων µετάλλων, µε τη µέθοδο της ατοµικής απορρόφησης
στο υπόγειο και υπέργειο τµήµα και υπολογίστηκε η πρόσληψη της συνολικής
ποσότητας κάθε µετάλλου, στα δύο µέρη του φυτού. Στο ύψος των φυτών δεν
παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διαγονιδιακών και των φυτών αγρίου
τύπου. Από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι η συγκέντρωση
τόσο του χαλκού όσο και του ψευδαργύρου, δεν διαφοροποιήθηκε σηµαντικά στο
βλαστό µεταξύ των διαγονιδιακών φυτών και των φυτών αγρίου τύπου, σε αντίθεση µε
την ρίζα, όπου στα διαγονιδιακά φυτά παρατηρήθηκε περίπου διπλάσια συγκέντρωση
χαλκού και ψευδαργύρου. Από την ανάλυση των µετρήσεων της ξηράς ουσίας, δεν
παρατηρήθηκαν διαφορές µεταξύ των διαγονιδιακών φυτών και των φυτών αγρίου
τύπου, στο βλαστό και τη ρίζα, έπειτα από τις επεµβάσεις µε τα δύο µέταλλα. Όσον
αφορά την πρόσληψη ανά φυτικό µέρος (βλαστού ή ρίζας), δεν παρατηρήθηκαν
διαφορές στο υπέργειο µέρος, σε αντίθεση µε το υπόγειο, όπου τα διαγονιδιακά φυτά
υπερτερούν, µε περίπου δυο φορές υψηλότερη συσσώρευση των δυο βαρέων µετάλλων.
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1
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²Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ∆ένδρων, 59200 Νάουσα

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η γενετική παραλλακτικότητα 22 ποικιλιών
δαµασκηνιάς, 2 ποικιλιών κοροµηλιάς, ενός αγνώστου κλώνου και ενός υποκειµένου
δαµασκηνιάς, που συλλέχθηκαν από το Ινστιτούτο Φυλλοβολών ∆ένδρων Νάουσας, µε
την χρήση των µοριακών δεικτών RAPD και ISSR. Είκοσι πέντε RAPD και δέκα πέντε
ISSR εκκινητές δοκιµάστηκαν και επιλέχθηκαν δέκα και πέντε αντίστοιχα οι οποίοι
έδωσαν τις περισσότερες πολυµορφικές ζώνες. Η αποµόνωση του DNA στα νεαρά
φύλλα έγινε µε την µέθοδο CTAB. Τα προϊόντα διαχωρίστηκαν σε πηκτή αγαρόζης
2.5%. Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε την βοήθεια του στατιστικού πακέτου
NTSYS pc 2.02i. Η γενετική οµοιότητα των πληθυσµών υπολογίστηκε µε βάση το
συντελεστή οµοιότητας του Jaccard. Με βάση το συντελεστή αυτό κατασκευάστηκε µια
µήτρα οµοιότητας από την οποία αντλούνται τα στοιχεία για την κατασκευή των
φυλογενετικών δένδρων µε τη µέθοδο UPGMA και Njoin (Neighborhood Join).
Οι πολυµορφισµοί που εντοπίστηκαν από τους 15 εκκινητές ήταν αρκετοί για να
διαχωρίσουν τα 26 δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν στο πείραµα. Οι µοριακοί δείκτες
RAPD και ISSR έδωσαν ικανοποιητικό πολυµορφισµό, µε τους πρώτους να δίνουν
µεγαλύτερο αριθµό ενισχυµένων και πολυµορφικών ζωνών αυξάνοντας έτσι την
διαχωριστική τους ικανότητα. Με τον συνδυασµό των δύο µοριακών δεικτών, ο
διαχωρισµός µεταξύ των 26 δειγµάτων ήταν πιο αξιόπιστος.
Οι τιµές του συντελεστή οµοιότητας του Jaccard των 26 δειγµάτων κυµάνθηκαν από
0.48 έως 0.93, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει µεγάλη γενετική παραλλακτικότητα µεταξύ
των δειγµάτων που µελετήθηκαν. Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες παρουσίασαν επίσης µεγάλη
γενετική παραλλακτικότητα µεταξύ τους (από 0,53 έως 0,86), ενώ οι Ιαπωνικές
ποικιλίες παρουσίασαν λίγο µικρότερη γενετική παραλλακτικότητα µεταξύ τους (από
0,64 έως 0,85). Παρατηρήθηκε οµαδοποίηση µεταξύ των δειγµάτων σε τρείς οµάδες. Η
πρώτη οµάδα περιλαµβάνει όλες τις ποικιλίες Ευρωπαϊκής δαµασκηνιά, η δεύτερη
οµάδα περιλαµβάνει τις ποικιλίες κοροµηλιάς ‘Κορόµηλο Ρουµανίας’, ‘Daw Dean’, τον
κλώνο ‘11-11’ και το υποκείµενο ‘Μυροβάλανο’, και η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει όλες
τις ποικιλίες Ιαπωνικής δαµασκηνιάς.
Η Ελληνική ποικιλία της Ευρωπαϊκής δαµασκηνιάς ‘Ασβεστοχωρίου’ βρίσκεται
σχετικά κοντά γενετικά µε τις ποικιλίες ‘Γουλίνα’ (0,84) και ‘Stanley’ (0,79). Ο
κλώνος ‘11-11’ είναι πολύ κοντά γενετικά µε στο ‘Κορόµηλο Ρουµανίας’ (0,93). Η
ποικιλία Daw Dean είναι κοντά γενετικά µε το ‘Μυροβαλανο’ (0,85) και τον κλώνο
’11-11’ (0,85). Η ποικιλία Ευρωπαϊκής δαµασκηνιάς Bluefree είναι γενετικά κοντά µε
την ποικιλία Stanley, ενώ η ποικιλία ‘Tuleu Dolce’ είναι κοντά γενετικά µε την
ποικιλία ‘Tuleu Grass Bistro’. Η ποικιλία Ιαπωνικής δαµασκηνιάς ‘Friar’ είναι
γενετικά κοντά µε την ποικιλία ‘Angeleno’ και µε την ποικιλία ‘Black Beauty’.
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Στο παρόν πείραµα µελετήθηκε η ενδοποικιλιακή γενετική παραλλακτικότητα δύο
κύριων Ελληνικών ποικιλιών ελιάς, της ελαιοποιήσιµης ποικιλίας ‘Κορωνέικη’ και της
επιτραπέζιας ποικιλίας ‘Καλαµών’, µε τη χρήση δύο µοριακών δεικτών, RAPD
(Randomly Amplified Polymorphic DNA) και ISSR (Inter Simple Sequence Repeat).
Νεαρά, υγιή φύλλα των δύο ποικιλιών συλλέχθηκαν από επτά περιοχές της Ελλάδας
και από την Κύπρο. Η αποµόνωση του DNA έγινε σύµφωνα µε την µέθοδο CTAB
(Doyle & Doyle, 1987). Στα πλαίσια της µοριακής ανάλυσης δοκιµάστηκαν συνολικά
τριάντα δεκαµερείς RAPD εκκινητές και δέκα ISSR εκκινητές από τους οποίους
επιλέχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν τελικά δέκα RAPD και έξι ISSR εκκινητές. Ο
διαχωρισµός των προϊόντων της PCR έγινε σε πηκτή αγαρόζης 2,5% w/v και
ακολούθησε χρώση της πηκτής αγαρόζης σε διάλυµα βρωµιούχου αιθιδίου. Η ανάλυση
των αποτελεσµάτων έγινε µε το λογισµικό NTSYS pc 2.02i. Οι γενετικές αποστάσεις
υπολογίστηκαν µε τη χρήση του συντελεστή Jaccard και δηµιουργήθηκαν
δενδρογράµµατα µε τις µεθόδους UPGMA (Unweighted Pair Group Method with
Arithmetic means) και N.J. (Neigbor–Joining) ενώ ελέγχθηκε και η αξιοπιστία των
δενδρογραµµάτων µε το συντελεστή του Mantel. Οι δύο µέθοδοι, RAPD και ISSR,
έδωσαν ικανοποιητικό αριθµό πολυµορφικών ζωνών για να καταστεί δυνατός ο
γονοτυπικός διαχωρισµός των δειγµάτων. ∆ιαχώρισαν πλήρως τις ποικιλίες µεταξύ
τους καθώς και τα δείγµατα εντός των ποικιλιών. Οι RAPD εκκινητές έδωσαν 188
ενισχυµένες ζώνες από τις οποίες οι 81 (43%) ήταν πολυµορφικές. Οι ISSR εκκινητές
έδωσαν 104 ενισχυµένες ζώνες εκ των οποίων οι 72 (69%) ήταν πολυµορφικές. Ο
συντελεστής οµοιότητας του Jaccard για τους RAPD εκκινητές κυµάνθηκε στην
‘Κορωνέικη’ από 0,89 έως 1,00 και στην ‘Καλαµών’ από 0,81 έως 0,99. Για τους ISSR
εκκινητές κυµάνθηκε στην ‘Κορωνέικη’ από 0,71 έως 1,00 και στην ‘Καλαµών’ από
0,73 έως 1,00. Η οµαδοποίηση των δειγµάτων έγινε σε δύο οµάδες, ανάλογα, µε την
ποικιλία, ‘Καλαµών’ και ‘Κορωνέικη’, ενώ εντός της κάθε ποικιλίας τα δείγµατα
οµαδοποιήθηκαν ανάλογα µε την περιοχή συλλογής. Γενετικό υλικό που συλλέχθηκε
από το Γ.Π.Α και τη Φθιώτιδα βρέθηκε πολύ κοντά γενετικά ενώ στην ποικιλία
‘Κορωνέικη’ παρατηρήθηκε ότι τα δείγµατα της Κρήτης και της Καλαµάτας ήταν
γενετικά κοντά.
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Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων - ΚΕΠΠΥΕΛ Κοµοτηνής

Οι παραδοσιακές ποικιλίες είναι εγχώριοι αβελτίωτοι πληθυσµοί µε µεγάλη γενετική
παραλλακτικότητα σε επιθυµητά γνωρίσµατα και αδυναµία την χαµηλή
ανταγωνιστικότητα ως προς την απόδοση σε σχέση µε τις σύγχρονες εµπορικές
ποικιλίες. Στη συγκεκριµένη εργασία χρησιµοποιήθηκε µια µικρή συλλογή παλαιών
ελληνικών ποικιλιών σιταριού που συλλέχθηκαν από τους Γερµανούς κατά την περίοδο
της Κατοχής (1942-45) και διατηρήθηκαν στην Τράπεζα γενετικού υλικού του
Gatersleben (Germany). Σκοπός της εργασίας αυτής, ήταν ο επαναπατρισµός και η
µελέτη του συγκεκριµένου γενετικού υλικού καθώς και η αξιολόγηση του σε συµβατικό
και οργανικό περιβάλλον καλλιέργειας για 2 έτη, µε βάση αγρονοµικά, µορφολογικά
και τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον κύρια δράση αποτέλεσε η µελέτη των
φυλογενετικών σχέσεων µεταξύ των εξεταζόµενων ποικιλιών µε βάση µοριακούς
δείκτες τύπου SSR της σειράς Xwn, οι οποίοι εντοπίζονται στο χρωµόσωµα 2Β και
είναι στενά συνδεδεµένοι µε γνωρίσµατα όπως η σύνθεση και περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνη καθώς και ανθεκτικότητα στην ξηρασία.
Οι 25 πληθυσµοί σιταριού προστατεύονταν σε βασική συλλογή της τράπεζας γενετικού
υλικού στο Gatersleben κάτω από συνθήκες µακράς αποθήκευσης (θερµοκρασία -200 C
και αδιάβροχη συσκευασία) όπως και στην ενεργό συλλογή κάτω από συνθήκες µέσης
διάρκειας αποθήκευσης (θερµοκρασία 0-50 C και 20-30% υγρασία αέρος). Οι
παραπάνω γενότυποι δοκιµάστηκαν κατά την καλλιεργητική περίοδο 2008-09 σε
περιβάλλον συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας, στο αγρόκτηµα του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. ∆ώδεκα γενότυποι εξ αυτών, επιλεγµένοι ως προς
επιθυµητά γνωρίσµατα, επανακαλλιεργήθηκαν κατά την επόµενη καλλιεργητική
περίοδο 2009-2010, στο ίδιο πειραµατικό περιβάλλον. Το πειραµατικό σχέδιο που
εφαρµόστηκε ήταν πλήρως τυχαιοποιηµένο (CRB) και η αξιολόγηση έγινε µε βάση τη
µέθοδο του κινητού µέσου όρου (ΚΜΟ). Ως µάρτυρες επιλέχθηκαν οι εµπορικές
ποικιλίες σκληρού σιταριού Μεξικάλι και Meridiano (Triticum turgidum L. var.durum)
καθώς και οι ποικιλίες µαλακού σιταριού Yecora και Χίος, οι οποίες προήλθαν από το
Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσ/νίκης (Triticum aestivum L.). Κατά τη διάρκεια του
πειράµατος, έγιναν µετρήσεις που αφορούσαν τη φαινοτυπική οµοιοµορφία, το
αδέλφωµα, το πλάγιασµα κατά το στάδιο της ωρίµανσης, το τελικό ύψος φυτών, τον
αριθµό των σταχυών ανά φυτό και ανά m2 , τον αριθµό κόκκων ανά στάχυ καθώς και
την τελική απόδοση. Με την ολοκλήρωση της µελέτης καθορίστηκαν τα
χαρακτηριστικά των ποικιλιών, αναπτύχθηκαν οι φυλογενετικές σχέσεις µεταξύ των
εξεταζόµενων γενοτύπων µέσω µοριακών αναλύσεων και αναπολλαπλασιάστηκε το
γενετικό υλικό ώστε όλα τα δεδοµένα που προέκυψαν να αποτελέσουν ωφέλιµο υλικό
για το σχεδιασµό βελτιωτικών προγραµµάτων στο άµεσο µέλλον.
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ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΓΟΝΙ∆ΙΟ GmGSTU4, ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ALACHLOR

Χ. Κισσούδης1, Χ. Καλλονιάτη2, Ε. Φλεµετάκης2, Ν. Λάµπρου2, Π. Μαδέσης3, Α.
Τσαυτάρης1,3 και Ε. Νιάνιου- Οµπεϊντάτ1
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Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης,, 54124 Θεσσαλονίκη
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Εργαστήριο Ενζυµικής Τεχνολογίας, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, Ιερά Οδός 75, Αθήνα 11855
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Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας, Ε.Κ.Ε.Τ.Α., 6ο χλµ οδού Χαριλάου- Θέρµης, Θέρµη 57001

Οι µεταφοράσες της γλουταθειόνης (Glutathione Transferases, GSTs) αποτελούν µια
οικογένεια ενζύµων η οποία είναι άµεσα συσχετιζόµενη µε την ανθεκτικότητα των
καλλιεργούµενων φυτών στα ζιζανιοκτόνα. Η υπερέκφραση του γονιδίου του
ισοενζύµου GmGSTU4 της σόγιας σε διαγονιδιακά φυτά καπνού της ποικιλίας
Μπασµά Ξάνθης, έχει προηγουµένως δειχθεί ότι προσδίδει ανθεκτικότητα στο
ζιζανιοκτόνο της οµάδας των χλωρακεταµιδίων alachlor. Στην παρούσα εργασία
µελετήθηκε η σχετική συγκέντρωση µεταβολιτών σε in vitro διαγονιδιακών και αγρίου
τύπου φυτών καπνού αναπτυσσόµενα σε υπόστρωµα συµπληρωµένο µε alachlor
(3mg/L). Η µεταβολοµική ανάλυση των φυτών πραγµατοποιήθηκε µε αέριο
χρωµατογραφία/φασµατοφωτοµετρία µάζας (GC/MS). Παρατηρήθηκαν σηµαντικές
µεταβολές στο µεταβολικό προφίλ των φυτών αγρίου τύπου αναπτυσσόµενα υπό την
επίδραση του alachlor. Συγκεκριµένα µετρήθηκε σηµαντική µείωση στη σχετική
συγκέντρωση των οργανικών οξέων πυρουβικό και ηλεκτρικό οξύ, των δισακχαριτών
µαλτόζη και µελιβιόζη καθώς και της τρυπτοφάνης. Αύξηση παρατηρήθηκε στη
συγκέντρωση των συµβατών ωσµωλυτών µανιττόλη και υδροκινόνη και της προλίνης.
Σηµαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν µεταξύ των διαγονιδιακών και αγρίου τύπου
φυτών. Συγκεκριµένα στα διαγονιδιακά φυτά παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση στην
σχετική συγκέντρωση της ακετυλο-σερίνης, η οποία συµµετέχει στην οδό βιοσύνθεσης
της γλουταθειόνης. Η συγκέντρωση των µονοσακχαριτών γλυκόζη και φρουκτόζη ήταν
σηµαντικά µειωµένη σε αντίθεση µε τους δισακχαρίτες µαλτόζη και µελιβιόζη, οι
οποίοι αυξήθηκαν σηµαντικά στα διαγονιδιακά φυτά. Όσον αφορά τους συµβατούς
ωσµωλύτες υψηλότερη αύξηση σε σύγκριση µε τα αγρίου τύπου φυτά παρατηρήθηκε
στη συγκέντρωση υδροκινόνης, ενώ αντίθετα η συγκέντρωση µανιττόλης ήταν
σηµαντικά µειωµένη στα διαγονιδιακά φυτά. Επίσης σηµαντική αύξηση µετρήθηκε
στην συγκέντρωση των αµινοξέων τρυπτοφάνη και προλίνη. Συµπερασµατικά η
µεταβολική αποδόµηση του alachlor από το ισοένζυµο GmGSTU4 και η υψηλότερη
ανθεκτικότητα των διαγονιδιακών φυτών είναι, ως ένα βαθµό, αποτέλεσµα της
διατήρησης της µεταβολικής οµοιόστασης µε συνέπεια την συνέχιση της ανάπτυξης
των διαγονιδιακών φυτών υπό την επίδραση alachlor.
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∆ΟΜΕΣ ΑΠΛΟΤΥΠΩΝ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ DNA ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΕΤΩ∆ΕΣ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ: Η ΟΞΙΑ (FAGUS SYLVATICA) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ

Α.Χ. Παπαγεωργίου1, Ι. Τσιριπίδης2, Θ. Μουρατίδης1, Ν.-Γ. Ηλιάδης3 και
R. Finkeldey3
1

∆ΠΘ / Τµήµα ∆ασολογίας & ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Πανταζίδου 193, 68200 Ορεστιάδα
2
Εργαστήριο Συστηµατικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ,
54124 Θεσσαλονίκη
3
Georg August Univerität Göttingen, Abteilung Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung,
Büsgenweg 2, D-37077 Göttingen, Γερµανία

Σκοπός της έρευνας είναι η περιγραφή της µεταπαγετώδους κίνησης της οξιάς σε έναν
ορεινό όγκο. Επιλέχθηκε το όρος Παγγαίο, επειδή παρουσιάζει ποικιλία οικολογικών
καταστάσεων, είναι αποµονωµένο από άλλα βουνά και η οξιά σχηµατίζει µια συνεχή
ζώνη µε πάνω από 1000µ. υψοµετρική διαφορά. Πρόσφατες γενετικές έρευνες έδειξαν
ότι στην περιοχή αυτή υπάρχει παγετώδες καταφύγιο. Έγινε δειγµατοληψία από 7 υποπληθυσµούς, προκειµένου να περιγραφεί η δοµή του συνολικού πληθυσµού στο χώρο.
Χρησιµοποιήθηκαν τρία ζευγάρια εκκινητών, που πολυµερίζουν µικροδορυφορικές
περιοχές χλωροπλαστικού DNA. Βρέθηκε µεγάλη ποικιλότητα σε απλότυπους τόσο
εντός των υποπληθυσµών, όσο και µεταξύ αυτών. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι εκτός
από την περιοχή του µεταπαγετώδους καταφυγίου στα βόρεια του βουνού, δύο ακόµα
διαφορετικές φυλές οξιάς έφτασαν στην περιοχή µετά τους παγετώνες και κατέλαβαν
συγκεκριµένες θέσεις. Επιπλέον, η πιθανή θέση του τοπικού καταφυγίου εντοπίζεται
στα βορειανατολικά του βουνού, σε µια προστατευµένη χαράδρα, όπου ταυτόχρονα
απαντάται η φυτοκοινωνιολογική διάπλαση “Tilio acerion”, που σχετίζεται µε
αρχέγονους πληθυσµούς φυτικών ειδών. Είναι η πρώτη φορά που περιγράφεται µε
τόση ακρίβεια θέση καταφυγίου αποκλειστικά µε τη χρήση γονιδιακών δεικτών. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας διαφωτίζουν τη σύνθετη εξελικτική πορεία της οξιάς στο
όρος Παγγαίο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των ΝΑ Βαλκανίων.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
∆ΙΑΠΛΟΕΙ∆ΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΤΟ
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

Αντ. Κούφαλης1, Ι. Ν. Ξυνιάς2, Ε. Γουλή–Βαβδινούδη1 και ∆. Γ. Ρουπακιάς1
1

2

Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Α. Π. Θ.
ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης. Σηµερινή διεύθυνση: Τµήµα Φυτικής παραγωγής, Σχολή
Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Καλαµάτας

Μελετήθηκε η επίδραση του θρεπτικού υποστρώµατος στη δηµιουργία διπλασιασµένων
απλοειδών σειρών µε την τεχνική του καλαµποκιού, στο µαλακό σιτάρι. Για το σκοπό
αυτό χρησιµοποιήθηκαν 9 F1 υβρίδια που προήλθαν από διασταυρώσεις µεταξύ
τεσσάρων ποικιλιών µαλακού σιταριού. Από τις τέσσερις ποικιλίες, οι τρεις
δηµιουργήθηκαν από το Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης (Αχελώος, Βεργίνα και
Πηνειός) και τέταρτη ήταν η Ρωσική ποικιλία KVZ. Τα F1 φυτά κατά την 1η χρονιά του
πειραµατισµού καλλιεργήθηκαν στον αγρό και όταν έφθασαν στο κατάλληλο στάδιο
αποστηµονώθηκαν και στη συνέχεια επικονιάστηκαν µε γύρη καλαµποκιού (πληθυσµός
τύπου ποπ κόρν εµπορίου). Την ίδια χρονιά, µια δεύτερη οµάδα F1 φυτών
καλλιεργήθηκε στο θερµοκήπιο και έγιναν εκ νέου οι ίδιοι χειρισµοί που αναφέρθηκαν
προηγούµενα. Τη δεύτερη χρονιά το πείραµα επαναλήφθηκε µε F1 φυτά σιταριού που
είχαν καλλιεργηθεί στον αγρό. Αποκτήθηκαν συνολικά 910 απλοειδή έµβρυα, που
καλλιεργήθηκαν σε τρία θρεπτικά υποστρώµατα: MS, MS/2 και B5. Το υπόστρωµα
MS/2 περιέχει τη µισή ποσότητα µακροστοιχείων από το κλασικό MS και σε αυτό
προστέθηκαν 1mg IAA και 1mg κινητίνης ανά λίτρο υποστρώµατος. Στο υπόστρωµα
Β5 προστέθηκαν επίσης 1mg IAA και 1mg κινητίνης ανά λίτρο υποστρώµατος. Τα
υποστρώµατα MS/2 και B5 ήταν εξίσου αποτελεσµατικά και σαφώς καλύτερα από το
MS. Πιο συγκεκριµένα το MS/2 έδωσε διπλασιασµένα απλοειδή φυτά, που σχηµάτισαν
σπόρο σε ποσοστό 11% επί των απλοειδών εµβρύων. Τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν
9,9% και 2,5% για τα υποστρώµατα Β5 και MS αντίστοιχα. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί
ότι διαπλοειδή φυτά αποκτήθηκαν από όλες τις διασταυρώσεις.
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Βελτίωσης των Φυτών, 541 24 Θεσσαλονίκη

Το τοµατάκι Σαντορίνης, είτε νωπό είτε µεταποιηµένο, φηµίζεται για την υψηλή
ποιότητα και διαιτητική/βιολογική αξία, βρίσκεται σε υψηλή ζήτηση και απολαµβάνει
πολύ υψηλές τιµές διάθεσης σε σχέση µε άλλες ποικιλίες και προϊόντα τοµάτας. Η
µεγάλη αγρονοµική αξία της Σαντορινιάς τοµάτας έγκειται στην παραλλακτικότητά
της, που της προσδίδει ειδική προσαρµοστικότητα στο άνυδρο περιβάλλον της
θηραϊκής γης, και στη σύνδεσή της µε το παραδοσιακό σύστηµα καλλιέργειας. Τα
πλεονεκτήµατα αυτά, σε συνδυασµό µε την απόδοση και άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που θα προκύψουν κατά τη µελέτη των γενετικών υλικών, µπορεί να
αξιοποιηθούν στη δηµιουργία µιας ή περισσότερων αναβαθµισµένων ποικιλιών.
Ακολουθώντας τα ανωτέρω, σχεδιάστηκε ερευνητικό πρόγραµµα ενδοπληθυσµιακής
επιλογής εντός της εγχώριας ποικιλίας, µε σκοπό την αποµόνωση και αξιοποίηση
παραγωγικών και σταθερών πληθυσµών. Το πρόγραµµα ήταν τετραετές και
εφαρµόστηκε συγχρόνως στους πληθυσµούς «Αυθεντική» και «Καϊσιά», που
συνυπάρχουν στην παραδοσιακή ποικιλία, µε παράλληλη αξιολόγηση επιλεγέντων
γενοτύπων επί τόπου, δηλαδή στη Σαντορίνη (in situ) και εκτός τόπου, δηλαδή στη
Θέρµη (ex situ). Στη Σαντορίνη ακολουθήθηκε παραδοσιακή άνυδρη καλλιέργεια και
στη Θέρµη συµβατική. Εφαρµόστηκε γενεαλογική επιλογή µε βάση το ατοµικό φυτό,
µε κριτήρια την απόδοση, πρωιµότητα, ποιότητα και σταθερότητα σε γενετικά υλικά
που συγκέντρωναν επιθυµητά µορφολογικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν
ποσοτική και ποιοτική υπεροχή των γενοτύπων της «Αυθεντικής» και στα δύο
περιβάλλοντα. Συσχέτιση των συστατικών του παραγωγικού δυναµικού, ήτοι µέσος
όρος απόδοσης, σταθερότητα συµπεριφοράς, προσαρµοστικότητα και παραγωγικό
σειράς, µεταξύ in situ και ex situ αξιολόγησης, καθώς συσχέτιση µε το συντελεστή
Spearman εντός των συστατικών του παραγωγικού δυναµικού για κάθε περιβάλλον,
έδειξε απουσία συσχέτισης. Συνεπώς, η επίδραση του περιβάλλοντος στα παραγωγικά
χαρακτηριστικά είναι ισχυρή και καθιστά την in situ επιλογή και αξιολόγηση πιο
αξιόπιστη. Αξιολογώντας τα ανωτέρω, επιλέχθηκαν βελτιωµένοι γενότυποι των δύο
πληθυσµών µε ειδική και γενική προσαρµοστικότητα. Οι γενότυποι αυτοί, µαζί µε τα
υλικά εκκίνησης ως µάρτυρες, αξιολογήθηκαν εντός του 2010 διατηρώντας σταθερό το
περιβάλλον επιλογής, ήτοι για τους γενοτύπους της in situ επιλογής εφαρµόστηκε in
situ αξιολόγηση και για τους αντίστοιχους της ex situ επιλογής ex situ αξιολόγηση. Τα
αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, πέραν της αποτίµησης της αποτελεσµατικότητας
επιλογής σε κάθε περιβάλλον, θα συµβάλλουν στη διερεύνηση της επίδρασης του
περιβάλλοντος επιλογής στην ειδική και γενική προσαρµοστικότητα των επιλεγέντων
γενετικών υλικών.
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Το έντοµο σεσάµια (Sesamia nonagrioides (Lef.)) είναι ένας από τους σπουδαιότερους
εχθρούς της καλλιέργειας του ρυζιού στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες της
Μεσογείου. Η προσβολή των φυτών από το έντοµο µειώνει την απόδοση και
υποβαθµίζει την ποιότητα των κόκκων. Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση
γενετικού υλικού ρυζιού ως προς την αντοχή του στη σεσάµια, σε συνθήκες αγρού,
ώστε να βρεθούν γενότυποι οι οποίοι µπορούν να αξιοποιηθούν σε βελτιωτικά
προγράµµατα για τη δηµιουργία ανθεκτικών ποικιλιών στο έντοµο. Το υλικό
περιελάµβανε 109 γενoτύπους ρυζιού, οι οποίοι ανήκαν στους τύπους Indica και
Japonica και προέρχονταν από τις συλλογές χωρών που συµµετείχαν στο Ευρωπαϊκό
ερευνητικό πρόγραµµα ΕURIGEN. Το πείραµα διεξήχθη στο Αγρόκτηµα Καλοχωρίου
του Ινστιτούτου Σιτηρών το έτος 2009. Η ποικιλία Αxios χρησιµοποιήθηκε ως
ευαίσθητος µάρτυρας. Οι σπόροι των γενοτύπων σπάρθηκαν σε σπορεία και τα
σπορόφυτα µεταφυτεύθηκαν στον αγρό µε το χέρι στο στάδιο των 5-6 φύλλων,
χρησιµοποιώντας το σχέδιο των τυχαιοποιηµένων πλήρων οµάδων (RCBD) µε δύο
επαναλήψεις. Κάθε πειραµατικό τεµάχιο είχε µήκος 2 m και περιελάµβανε τρεις
γραµµές µε απόσταση 0,30 m. Στις δύο πλευρές κάθε πειραµατικού τεµαχίου σπάρθηκε
η ποικιλία Axios µε στόχο να προσελκύσει πληθυσµούς του εντόµου και να αυξήσει
την ένταση της προσβολής. Ο αριθµός των υγιών και προσβεβληµένων φυτών σε κάθε
πειραµατικό τεµάχιο µετρήθηκε στο στάδιο της ωρίµανσης. Η προσβολή από το έντοµο
υπολογίσθηκε ως ποσοστό (%) και ως συχνότητα εµφάνισης χρησιµοποιώντας την
κλίµακα 1(<5%) έως 9 (>50%). Τα αποτελέσµατα έδειξαν µεγάλη παραλλακτικότητα
µεταξύ των γενοτύπων ως προς την προσβολή από τη σεσάµια. Το ποσοστό προσβολής
ήταν κατά µέσο όρο 28,3% και κυµάνθηκε από 2,8 έως 76,4%. Οι πιο ανθεκτικοί
γενότυποι ήταν οι Polizesti 28, Timich 108, Alexandros, Escarlate, Plovdiv 24, Cinia 40
και Ghibli µε προσβολή µικρότερη από 5%, ενώ 23% των γενοτύπων είχε προσβολή
µικρότερη από 10%. Η συχνότητα εµφάνισης της προσβολής ήταν κατά µέσο όρο 5,6.
Συµπερασµατικά, από την αξιολόγηση του γενετικού υλικού βρέθηκαν γενότυποι µε
υψηλή αντοχή στη σεσάµια, οι οποίοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στη
βελτίωση των ευαίσθητων ποικιλιών ρυζιού.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ Υ∆ΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΟΡΓΟΥ

Ο. Ι. Παυλή1, Β. Λαµπίρη1, Χ. Ε. Βλάχος1, Χ. Καλονιάτη2, Ε. Φλεµετάκης2 και
Γ. Ν. Σκαράκης1
1

Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
2
Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η ξηρασία αποτελεί έναν από τους πλέον ισχυρούς περιβαλλοντικούς ανασταλτικούς
παράγοντες στην επιβίωση και παραγωγικότητα πολλών καλλιεργούµενων φυτών,
συµπεριλαµβανοµένου και του σόργου. Για το λόγο αυτό, η κατανόηση της
ανθεκτικότητας των φυτών στην ξηρασία είναι θεµελιώδους σηµασίας και αποτελεί
αντικείµενο εντατικής έρευνας. ∆εδοµένης της ανθεκτικότητας του σόργου σε
συνθήκες έλλειψης εδαφικής υγρασίας, η συγκεκριµένη µελέτη στοχεύει στη µελέτη
των µοριακών και φυσιολογικών µηχανισµών που διέπουν την ανθεκτικότητα αυτή µε
τη χρήση ¨-οµικών¨ τεχνολογιών, οι οποίες επιτρέπουν µια ολιστική ανάλυση της
βιολογίας των συστηµάτων. Στα πλαίσια αυτά, αναπτύχθηκαν φυτά σόργου σε
ελεγχόµενες συνθήκες, τα οποία στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε καταπόνηση ξηρασίας
µε χρήση PEG6000 σε νεαρό στάδιο. Μετά από in silico επιλογή των γονιδίων που
σχετίζονται µε την απόκριση των φυτών στην υδατική καταπόνηση, πραγµατοποιήθηκε
η µελέτη της έκφρασής τους µε τη χρήση ποσοτικής RT-PCR. Παράλληλα, µελετήθηκε
η επίδραση της καταπόνησης ξηρασίας στο πρότυπο των µεταβολιτών µε τη χρήση
αέριας χρωµατογραφίας – φασµατοσκοπίας µάζας (GC-MS), µε στόχο την ταυτοποίηση
των µεταβολιτών που σχετίζονται µε την ανθεκτικότητα του φυτού στην υδατική
καταπόνηση. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω αναλύσεων αναµένεται να συµβάλλουν
στην καλύτερη κατανόηση των υδατικών σχέσεων καθώς και στη δηµιουργία ποικιλιών
µε αναβαθµισµένη και σταθερή απόδοση υπό συνθήκες υδατικής καταπόνησης µέσω
της ανάπτυξης λειτουργικών δεικτών (Functional Markers) που θα επιτρέψουν την
επιτάχυνση των σχετικών βελτιωτικών προγραµµάτων στο σόργο.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ

∆. Βλαχοστέργιος1, Α. Ρούµπου2 και ∆. Ρουπακιάς3
1

ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών, 413 35 Λάρισα
2
ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών, 380 01 Βόλος
3
Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. 541 24 Θεσ/νίκη

Η φουζαρίωση (Fusarium oxysporum f.sp. lentis) είναι µια από τις σπουδαιότερες
ασθένειες εδάφους της φακής η οποία οδηγεί σε µεγάλη µείωση της παραγωγής.
Ευνοείται από θερµές και ξηρές συνθήκες. Στην Ελλάδα τα συµπτώµατα της ασθένειας
εµφανίζονται τον µήνα Απρίλιο. Επειδή η χηµική αντιµετώπιση της ασθένειας είναι
οικονοµικά ασύµφορη, ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος αντιµετώπισης είναι η
καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών. Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης
της πυκνότητας σποράς για την ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος
αξιολόγησης και επιλογής ποικιλιών φακής µε ανθεκτικότητα στον µύκητα Fusarium
oxysporum f.sp. lentis. Σε µολυσµένο από το µύκητα αγρό του ΙΚΦΒ καλλιεργήθηκαν
21 ποικιλίες φακής στο R-21 κυψελωτό σχέδιο σε δυο πυκνότητες σποράς για δυο
συνεχόµενες καλλιεργητικές περιόδους. Οι πυκνότητες σποράς ήταν 12,8 φυτά/τ.µ.
(ΠΣ1) και 3,2 φυτά/τ.µ. (ΠΣ2). Παράλληλα, οι 21 ποικιλίες αξιολογήθηκαν και
κατατάχθηκαν ως προς την αντοχή τους στην ασθένεια (κλίµακα 1-9) και σε πυκνή
σπορά (συνθήκες γεωργού). Η ταυτοποίηση της ασθένειας έγινε εργαστηριακά από το
Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών του ΕΘΙΑΓΕ. Παρατηρήθηκε ότι από τα ατοµικά φυτά
που έφθασαν µέχρι την ωριµότητα στην ΠΣ2, το 51% προέρχονταν από τις τρεις
ανθεκτικότερες ποικιλίες ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΠΣ1 ήταν 38%. Η κατάταξη
των ποικιλιών µε βάση τον δείκτη σταθερότητας των ποικιλιών στις βιοτικές
καταπονήσεις (StMEAN) έδωσε στις δυο πιο ανθεκτικές ποικιλίες την πρώτη και τρίτη
υψηλότερη τιµή στη χαµηλή πυκνότητα σποράς (ΠΣ2), ενώ στην υψηλή πυκνότητα
σποράς (ΠΣ1) την πρώτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Η επικρατέστερη ερµηνεία των
παραπάνω παρατηρήσεων είναι ότι στην περίπτωση που µειώνεται ο αριθµός των
φυτών/τ.µ. σε εδαφικό περιβάλλον µε µεγάλη ποσότητα µολύσµατος τότε η πίεση από
το µύκητα αυξάνεται πολλαπλάσια για κάθε ατοµικό φυτό. Στην περίπτωση αυτή η
σχέση προσβολή/σοβαρότητα προσβολής είναι τέτοια που οι γενότυποι που δεν έχουν
µηχανισµούς ανθεκτικότητας να έχουν µειωµένη απόδοση ή να µην φθάνουν καν στο
στάδιο της καρποφορίας. Με δεδοµένο ότι η επαναλαµβανόµενη κυψελωτή διάταξη
έχει το πλεονέκτηµα να ελέγχει την εδαφική ετερογένεια του πειραµατικού αγρού και
ότι η αύξηση των αποστάσεων µεταξύ των ατοµικών φυτών αποκλείει κάθε
συνεργιστική δράση µεταξύ των φυτών, επιτρέποντας την µεγαλύτερη δυνατή έκθεσή
τους στο παθογόνο, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη των ανθεκτικότερων
γενοτύπων. Τα παραπάνω αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι το σύστηµα κυψελωτής
επιλογής ατοµικών φυτών σε χαµηλή πυκνότητα σποράς αξιοποιώντας τα κριτήρια
επιλογής του παραγωγικού δυναµικού, είναι κατάλληλο για την αξιολόγηση και
επιλογή γενοτύπων φακής µε ανθεκτικότητα στο µύκητα εδάφους Fusarium oxysporum
f. sp. lentis.
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Χ.Α. ∆αµαλάς
Εργαστήριο Γεωργίας, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Η τεχνική της ενυδάτωσης των σπερµάτων πριν τη σπορά (µε ή χωρίς ξήρανση µετά
την ενυδάτωση) αυξάνει τη φυτρωτική ικανότητα και µειώνει το χρόνο εµφάνισης των
σποροφύτων σε πολλά φυτά µεγάλης καλλιέργειας, συµβάλλοντας στην οµοιόµορφη
εµφάνιση και ανάπτυξη των σποροφύτων και της καλλιέργειας ιδιαίτερα υπό αντίξοες
συνθήκες ανάπτυξης (π.χ. αλατότητα, ξηρασία, χαµηλές, θερµοκρασίες). Σε πειράµατα
εργαστηρίου µελετήθηκε η επίδραση α) της ενυδάτωσης των σπερµάτων του σόργου
(Sorghum bicolor) για τρία χρονικά διαστήµατα (12, 24 και 36 ώρες) και β) της
ξήρανσης των σπερµάτων (µετά την ενυδάτωση) σε θερµοθάλαµο στους 40 οC για έξι
ηµέρες στη φυτρωτική ικανότητα των σπερµάτων του σόργου. Η ενυδάτωση βελτίωσε
το ποσοστό φυτρώµατος των σπερµάτων και µείωσε το µέσο χρόνο εµφάνισης των
σποροφύτων σε θερµοκρασία 15 οC σε σχέση µε το µάρτυρα. Η ενυδάτωση για 12 και
24 ώρες αύξησε το ποσοστό φυτρώµατος των σπερµάτων κατά 6 και 9% αντίστοιχα και
µείωσε το µέσο χρόνο εµφάνισης των σποροφύτων κατά 1 ως 2 ηµέρες σε σχέση µε το
µάρτυρα. Αντίθετα, η ενυδάτωση των σπερµάτων για 36 ώρες µείωσε το ποσοστό
φυτρώµατος κατά 10%, ενώ δεν επηρέασε σηµαντικά το µέσο χρόνο εµφάνισης των
σποροφύτων σε σχέση µε το µάρτυρα. H ξήρανση των σπερµάτων σε θερµοθάλαµο
(µετά τη µεταχείριση της ενυδάτωσης) στους 40 οC για έξι ηµέρες µείωσε τα ποσοστά
φυτρώµατος κατά 10 ως 30% και αύξησε το µέσο χρόνο εµφάνισης των σποροφύτων
κατά 1,5 ως 3 ηµέρες. Η ενυδάτωση των σπερµάτων για 12 ως 24 ώρες (χωρίς ξήρανση
µετά την ενυδάτωση) θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί πριν τη σπορά για ενίσχυση της
φυτρωτικής ικανότητας των σπερµάτων του σόργου και µείωση του χρόνου εµφάνισης
των σποροφύτων σε χαµηλές θερµοκρασίες.
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Β. Γρεβενιώτης1, Α. Σαρόπουλος2, Κ. Καραµανώλη3, Ε.-Ι. A. Κωνσταντινίδου3,
Α. Λιθουργίδης4 και ∆. Ρουπακιάς1
1

Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 540 06 Θεσσαλονίκη.
2
∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, 631 00 Πολύγυρος.
3
Εργαστήριο Γεωργικής Χηµείας, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη.
4
Αγρόκτηµα Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, 570 01 Θέρµη.

Σε πειραµατικό αγρό του αγροκτήµατος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, το 2007, διερευνήθηκε η επίδραση τριών επιπέδων άρδευσης
καρποφορίας στην ανάπτυξη και στην απόδοση δύο µερικώς διειδικών σειρών
βαµβακιού σε σύγκριση µε την εµπορική ποικιλία Celia (G. hirsutum). Οι δύο µερικώς
διειδικές σειρές του βαµβακιού Pa7 γενιάς προήλθαν από διασταυρώσεις µεταξύ
γενοτύπων που ανήκουν στο είδος G. hirsutum (4S) και στο είδος G. barbadense
(Carnak) και επικονίασης των F1 υβριδίων µε το συγγενές είδος Hibiscus cannabinus.
Τα τρία επίπεδα άρδευσης καρποφορίας επέδρασαν σηµαντικά στο ∆είκτη Φυλλικής
Επιφανείας (∆.Φ.Ε.) µε µείωση του ∆.Φ.Ε. από το υψηλότερο στο χαµηλότερο επίπεδο
άρδευσης, ενώ σηµαντική ήταν και η µείωση του καθαρού ρυθµού φωτοσύνθεσης του
5ου φύλλου του κύριου άξονα από την κορυφή του φυτού, αλλά µόνο στο χαµηλότερο
επίπεδο άρδευσης. Η διαφοροποίηση της βλαστητικής ανάπτυξης των φυτών που
προκλήθηκε από τη διαφορετική ποσότητα αρδευτικού νερού δεν επηρέασε την
απόδοση των φυτών σε σύσπορο βαµβάκι. Η µία από τις µερικώς διειδικές σειρές (µε
τον κωδικό 4) διαφοροποιήθηκε από την δεύτερη (κωδικό 2) όσον αφορά στην
απόδοση σε σύσπορο βαµβάκι, παρουσιάζοντας εφάµιλλη απόδοση µε την εµπορική
ποικιλία Celia. Η µειωµένη απόδοση σε σύσπορο της µερικώς διειδικής σειράς µε
κωδικό 2 συσχετίσθηκε µε µειωµένο καθαρό ρυθµό φωτοσύνθεσης του 5ου φύλλου του
κύριου άξονα από την κορυφή του φυτού σε σύγκριση µε τους δύο άλλους γενότυπους,
ενώ δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές όσον αφορά το ∆.Φ.Ε.
Τέλος, οι δύο µερικώς διειδικές σειρές είχαν µεγαλύτερο µήκος ίνας (33 χιλιοστά) σε
σχέση µε την εµπορική ποικιλία Celia (30 χιλιοστά), γεγονός που αποδεικνύει ότι οι
δύο µερικώς διειδικές σειρές περιέχουν στο γένωµα τους χρωµοσώµατα ή
χρωµοσωµικά τµήµατα του είδους G. barbadense.
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Πανεπιστήµιο Πάτρας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο Πατρών

Σκοπός του πειράµατος, ήταν να µελετηθεί η επίδραση µυκόρριζων του γένους Glomus,
στην απόδοση και το υδατικό δυναµικό φυτών γλυκού σόργου. Το πείραµα διεξήχθη σε
θερµαινόµενο υαλόφρακτο θερµοκήπιο, του τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου
Πατρών, από τον Ιανουάριο έως το Μάιο του 2010 και περιελάµβανε τους εξής
τέσσερις χειρισµούς: 1–MWS (Φυτά, όπου το ριζικό τους σύστηµα είχε εµβολιαστεί µε
µυκόρριζες και δέχονταν υδατική καταπόνηση), 2–M (Φυτά, όπου το ριζικό τους
σύστηµα είχε εµβολιαστεί µε µυκόρριζες και αρδεύονταν κανονικά), 3–C (Control), 4–
WS (Φυτά, που δέχονταν υδατική καταπόνηση). Κάθε χειρισµός περιελάµβανε 25
πλαστικά δοχεία, µε χώµα, στο οποίο είχε µεταφυτευθεί αντίστοιχος αριθµός φυτών. Ο
εµβολιασµός των ριζών µε µυκόρριζες έγινε κατά τη µεταφύτευση των φυτών και για
το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε σκεύασµα σε µορφή σκόνης που περιείχε µυκόρριζες
των ειδών G. coronatum, G. caledonium. Η υδατική καταπόνηση ξεκίνησε στα µέσα
Μαρτίου, όταν τα φυτά βρίσκονταν στο πέµπτο φύλλο. Στα µέσα Μαΐου, έγινε κοπή
του υπέργειου µέρους των φυτών και µετρήθηκε το µήκος και το πάχος των βλαστών, η
φυλλική επιφάνεια και τα νωπά και ξηρά βάρη των βλαστών και των φύλλων. Το µήνα
Απρίλιο έγιναν µετρήσεις υδατικού δυναµικού στα φύλλα, µεσηµεριανές και πολύ
πρωινές ώρες, µε τη χρήση συσκευής θαλάµου πίεσης. Ως αποτέλεσµα του πειράµατος,
παρατηρήθηκε υπεροχή στην απόδοση του χειρισµού 1–MWS, η οποία ήταν στατιστικά
σηµαντική στους περισσότερους παράγοντες που µετρήθηκαν. Μεταξύ των χειρισµών
2-Μ και 3-C παρατηρήθηκε υπεροχή του πρώτου, η οποία όµως δεν ήταν πάντα
στατιστικά σηµαντική. Τη µικρότερη απόδοση είχε ο χειρισµός 4-WS, ο οποίος είχε και
τη µικρότερη αντοχή στην υδατική καταπόνηση, αφού παρουσιάζει τις υψηλότερες
τιµές υδατικού δυναµικού. Μεταξύ των υπολοίπων τριών χειρισµών, µεγαλύτερη
αντοχή στην υδατική καταπόνηση, φαίνεται να παρουσιάζουν οι χειρισµοί 1-MWS και
2-Μ, λόγω της ύπαρξης µυκόρριζων στο ριζικό τους σύστηµα.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΙΟΥ
(SCANDIX PECTEN-VENERIS)

Α. Λιόπα-Τσακαλίδη1, Π. Μπαρούχας1, Α. Κουλόπουλος1, Σ. Ραµαδάνη1 και
Ι. Ν. Ξυνιάς2
1

ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τµήµα Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων, Νέα Κτίρια,30200
Μεσολόγγι
2
ΤΕΙ Καλαµάτας, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Αντικάλαµος, 24100 Καλαµάτα

Μελετήθηκαν οι αλλαγές που προκαλούνται από την αλατότητα στη βλαστική
ικανότητα των σπόρων και στην επιµήκυνση των φυταρίων του µυρωνιού (Scandix
pecten-veneris) στις θερµοκρασίες των 15 και 18οC στο θερµοκήπιο. Οι σπόροι
σπάρθηκαν µε µηχανή σποράς σε ειδικούς δίσκους παραγωγής σποροφύτων µε εδαφικό
υπόστρωµα ενώ χρησιµοποιήθηκε και µικρή ποσότητα βερµικουλίτη για την επικάλυψη
τους. Τα σποροδοχεία µεταφέρθηκαν στο προβλαστήριο (θερµοκρασία: 20 ± 10οC,
σχετ. υγρασία: 90±5%) για (9) ηµέρες και κατόπιν µεταφέρθηκαν σε θερµοκήπιο
(θερµοκρασία: 18 ± 20οC, σχετ. υγρασία: 70±5%). Τα διαλύµατα που
χρησιµοποιήθηκαν ήταν Η2Ο (µάρτυρας), 40, 60, και 80 mΜ NaCl ενώ τα φυτά
ποτίζονταν ανά δύο ηµέρες. Ο έλεγχος της βλάστησης και της ανάπτυξης των φυτών
γινόταν ανά δυο ηµέρες έως την ηµέρα που οι σπόροι δεν φύτρωναν πλέον. Η βλαστική
ικανότητα του σπόρου του µυρωνιού στο µάρτυρα ήταν 91% στους 15οC στο
θερµοκήπιο και 97% στους 18οC. Η παρουσία του NaCl στους 15οC µείωσε τη
βλαστική ικανότητα του µυρωνιού (85-88%) ενώ δεν την επηρέασε στους 18οC. Στη
θερµοκρασία 15 οC το ύψος των φυταρίων, το µήκος της ρίζας, του υποκοτυλίου και
του πρώτου εµφανιζόµενου φύλλου του µυρωνιού σε όλες τις µεταχειρίσεις ήταν
µικρότερα από τα αντίστοιχα στη θερµοκρασία των 18οC. Στους 15οC στο θερµοκήπιο
οι συγκεντρώσεις του NaCl µείωσαν το ύψος των φυταρίων, το µήκος της ρίζας και
του πρώτου εµφανιζόµενου φύλλου του µυρωνιού. Αντίθετα στους 18οC παρατηρήθηκε
µια τάση τα παραπάνω γνωρίσµατα είτε να µην επηρεάζονται είτε να αυξάνουν ελαφρά.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΕΠΟΝΙΟΥ
ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ IN PLANTA

Ε. Ανθιµίδου1, Α.Λ. Τσιβελίκας1 , Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου1 , Αικ. Τράκα-Μαυρωνά2
και Γ. Καραογλανίδης3
1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γενετικής και
Βελτίωσης των Φυτών, 541 24, Θεσσαλονίκη.
2
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 570
01, Θέρµη.
3
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας,
541 24, Θεσσαλονίκη.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο εντοπισµός γενοτύπων εντός των εγχώριων
ποικιλιών πεπονιού Αγίου Βασιλείου (Cucumis melo var. Inodorus), Άργους (C. melo
var. Inodorus), Θρακιώτικο (C. melo var. Inodorus), Μαύρο Πέπλου (C. melo var.
Inodorus), Ζακύνθου (C. melo var. Cantaloupensis), Κλωσούδι (C. melo var. Flexuosus)
και Λήµνος (C. melo var. Inodorus), µε ανθεκτικότητα στα παθογόνα Fusarium
oxysporum f.sp. melonis και F. oxysporum f.sp. radicis cucumerinum. Για κάθε µια από
τις εφτά ποικιλίες έγινε σπορά, εντός του Απριλίου του 2010, σε ατοµικές σποροθήκες
40 σπόρων, από τους οποίους 15 προορίζονταν για µόλυνση µε το F. oxysporum f.sp.
melonis, 15 µε το F. oxysporum f.sp. radicis cucumerinum και 10 σπόροι για να
χρησιµοποιηθούν ως µάρτυρες. Στο στάδιο του πρώτου πραγµατικού φύλλου, 15
ηµέρες µετά τη σπορά, πραγµατοποιήθηκε εµβάπτιση των ριζών των φυταρίων σε
διάλυµα 106 κονιδίων/ml και ακολούθησε µεταφύτευση σε σποροθήκες πολλαπλών
θέσεων. Στο ίδιο στάδιο, τα µη µολυσµένα φυτάρια του µάρτυρα εκριζώθηκαν και
µεταφυτεύθηκαν σε όµοιες σποροθήκες. Όλα τα φυτάρια -µολυσµένα και µη
µολυσµένα- διατηρήθηκαν σε κλιµατιζόµενο θάλαµο ανάπτυξης (θ0 230C, Σ.Υ. 70% και
16/8 εναλλαγή φωτός µε σκότος). Λήφθηκαν µετρήσεις για την έκφραση και την
ένταση των συµπτωµάτων των παθογόνων σε συχνότητα 2 µετρήσεις/εβδοµάδα για
διάστηµα τεσσάρων εβδοµάδων. Ανθεκτικότητα στο F. oxysporum f.sp. radicis
cucumerinum παρουσίασε το 77.1% των ποικιλιών, ενώ στο F. oxysporum f.sp. melonis
το 100%. Τα επιζήσαντα φυτά και οι µάρτυρες από κάθε ποικιλία εγκαταστάθηκαν στο
αγρόκτηµα του Α.Π.Θ., όπου φυτεύθηκαν σε αποστάσεις φύτευσης 1,4m επί της
γραµµής και 2m µεταξύ των γραµµών για να ακολουθήσει στενή συγγενική
αναπαραγωγή και παραγωγή ανθεκτικού σπόρου.
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ

Β. Παπασωτηρόπουλος1, Ε. Χατζηευστρατίου2, Γ. Καπότης, Γ. Σαλάχας, Α.
Παπασάββας3 και Φ. Μπλέτσος4
1

Εργαστήριο Γενετικής. Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 30200
Νέα Κτίρια Μεσολόγγι
2
Εργαστήριο Λαχανοκοµίας. Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
30200 Νέα Κτίρια Μεσολόγγι
3
Εργαστήριο Βιοχηµείας-Φυσιολογίας Φυτών. Τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας
Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 30200 Νέα Κτίρια Μεσολόγγι
4
Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Μακεδονίας-Θράκης, Τµήµα: Λαχανοκοµίας 57001 Θέρµη-Θεσσαλονίκης

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν οι εγχώριες εµπορικές ποικιλίες ‘Λαγκαδά’,
Τσακώνικη’, ‘ΕΜΙ’ και ‘Σαντορίνη’, τα εισαγόµενα υβρίδια ‘Bonica F1’ και ‘Delica F1’
καθώς και η ποικιλία ‘Βlack Βeauty’. Η καλλιέργεια των φυτών πραγµατοποιήθηκε σε
υαλόφρακτο θερµοκήπιο του ΤΕΙ Μεσολογγίου, ακολουθώντας το εντελώς
τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε 3 επαναλήψεις. Προκειµένου να αποκαλυφθεί η ύπαρξη
πιθανής γενετικής διαφοροποίησης µεταξύ των επιλεγµένων ποικιλιών και υβριδίων
µελετήθηκαν τµήµατα του χλωροπλαστικού DNA (cpDNA). Συγκεκριµένα, ολικό DNA
αποµονώθηκε από τµήµα φύλου µε τη µέθοδο CTAB και στη συνέχεια έγινε ενίσχυση
τµήµατος των γονιδίων tRNA (θρεονίνης) και tRNA (λευκίνης) καθώς και της
ενδιάµεσης περιοχής trnT-trnL, χρησιµοποιώντας την αλυσιδωτή µέθοδο πολυµερισµού
(PCR). Μετά την ενίσχυση µε PCR προέκυψαν γονιδιακά τµήµατα µεγέθους περίπου
1300 bp των οποίων προσδιορίστηκε η νουκλεοτιδική αλληλουχία και υπολογίστηκε η
γενετική διαφοροποίηση µεταξύ των διαφόρων ποικιλιών και υβριδίων. Για την
µορφοµετρική µελέτη οι µορφολογικοί χαρακτήρες που χρησιµοποιήθηκαν,
επιλέχθηκαν και κωδικοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες που προτείνονται από το
διεθνές δίκτυο EGGNET (eggplant genetic resources network). Αφορούν χαρακτήρες
βλαστικής ανάπτυξης καθώς και µορφολογικά χαρακτηριστικά των φύλλων και του
καρπού. Η µελέτη ολοκληρώνεται µε τον υπολογισµό της συγκέντρωσης των ολικών
φαινολικών ουσιών από τους καρπούς. Η γενετική διαφοροποίηση που υπολογίστηκε µε
βάση το µοντέλο Kimura 2P κυµάνθηκε µεταξύ των εγχώριων και των εισαγοµένων
ποικιλιών και υβριδίων από 0.5-4.1%, γεγονός που ενδεχοµένως να οφείλεται στον όχι
τόσο γοργό εξελικτικό ρυθµό του cpDNA. Σε σχέση µε τα παραπάνω τόσο η µελέτη των
µορφολογικών χαρακτήρων όσο και η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών
παρουσιάζουν διαφοροποίηση µε τις εγχώριες ποικιλίες να εµφανίζουν συνολικά
ικανοποιητικά χαρακτηριστικά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς σε σχέση µε τα
εισαγόµενα. Η µελέτη συνεχίζεται χρησιµοποιώντας µικροδορυφορικές αλληλουχίες του
πυρηνικού DNA καθώς και περισσότερους βιοχηµικούς δείκτες.
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Σ. Κωστούλα, Α. Π. Πατητή, Ι. Α. Χα και Α. Μαυροµάτης
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Τµήµα Γεωπονίας και Φυτικής Παράγωγης και Αγροτικού
Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Οδός Φυτόκου, Νέα Ιώνια, Μαγνησίας.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης της ηλικίας του
σπόρου, των αποστάσεων σποράς και της δόσης άρδευσης στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του σπόρου βαµβακιού. Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή
του Παλαµά Καρδίτσας το 2008. Αξιολογήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
σπόρων της ποικιλίας βαµβακιού Speed σε σχήµα σποράς τριών αποστάσεων (50, 75
και 96 cm) ενώ παράλληλα εφαρµόστηκαν τρία επίπεδα άρδευσης
(ελλειµµατική/ξηρική, µέση, πλήρης ) µε βάση τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές. Με
σκοπό την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του σπόρου σε σχέση µε την
ηλικία, χρησιµοποιήθηκε σπόρος ηλικίας ενός και πέντε ετών. Τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του σπόρου αξιολογήθηκαν µε την εφαρµογή των τεστ βλαστητικής
δύναµης που ακολουθούν τις µεθόδους και τις τεχνικές που περιγράφονται από τον
International Seed Testing Association (ISTA, 1985). Τα διαφορετικά τεστ
βλαστητικής δύναµης που µελετήθηκαν είναι το θερµό τεστ, το ψυχρό τεστ, το τεστ
του τετραζολίου και η ταχύτητα βλαστικότητας. Ο σπόρος που προέκυψε από το σπόρο
ηλικίας πέντε ετών παρουσίασε καθυστέρηση στη βλάστηση στο εργαστήριο σε σχέση
µε το νέο σπόρο, ανεξάρτητα από τις µεταχειρίσεις της άρδευσης και των αποστάσεων
σποράς. Συγκεκριµένα χρειάστηκαν 8 – 12 ηµέρες σε αντίθεση µε το σπόρο που
προέκυψε από το σπόρο της ίδιας χρονιάς, ο οποίος βλάστησε σε διάστηµα 4 έως 6
ηµερών. Ωστόσο το τελικό ποσοστό βλαστικότητας δεν διέφερε στατιστικώς
σηµαντικά. Από την εφαρµογή του τεστ του τετραζολίου προέκυψε ότι η ηλικία του
σπόρου δεν επηρέασε το ποσοστό ζωτικότητας του σπόρου, εκτός από την περίπτωση
που ο σπόρος προήλθε από τη µεταχείριση της πλήρους άρδευσης στα 75 cm. Ο
σπόρος που προήλθε από το σπόρο της ίδιας χρονιάς παρουσίασε µεγαλύτερο ποσοστό
ζωτικότητας κατά 25 % σε σχέση µε το σπόρο ηλικίας πέντε ετών. Από την εφαρµογή
του θερµού τεστ φάνηκε ότι οι αποστάσεις σποράς δεν επηρεάζουν το ποσοστό
βλαστικότητας του σπόρου. Η ελλειµµατική άρδευση σε συνδυασµό µε την απόσταση
των 75 cm, επηρέασε το ποσοστό βλαστικότητας του σπόρου της ίδιας χρονιάς, µε
µείωση κατά 7 %, όσο και το σπόρο ηλικίας πέντε ετών, µε µείωση κατά 17 %.
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CIRAD-CA, UR Creation varietale et gestion de peuplements de riz, 34398 Montpellier, France
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2

Η αλατότητα του εδάφους θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους αβιοτικούς
παράγοντες που περιορίζουν την αύξηση και ανάπτυξη του ρυζιού σε πολλές περιοχές
του κόσµου. Σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογηθεί η παραλλακτικότητα γενοτύπων
ρυζιού ως προς την ανθεκτικότητά τους στα άλατα στο στάδιο των σποροφύτων και να
εξευρεθούν ανθεκτικοί γενότυποι ώστε να αξιοποιηθούν σε µελλοντικά βελτιωτικά
προγράµµατα. Συνολικά 109 γενότυποι ρυζιού, προερχόµενοι από τις συλλογές
διαφόρων χωρών, αξιολογήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού
προγράµµατος EURIGEN. Η ποικιλία IR-28 χρησιµοποιήθηκε ως ευαίσθητος
µάρτυρας. Η αξιολόγηση έγινε υδροπονικά στο θερµοκήπιο. Οι µεταχειρίσεις
περιελάµβαναν τον µάρτυρα (χωρίς προσθήκη NaCl) και την προσθήκη στο θρεπτικό
διάλυµα συνολικά 6g NaCl/L σε δύο ισόποσες δόσεις, ώστε να επιτευχθεί ηλεκτρική
αγωγιµότητα (EC) 12 dS m-1. Τα συµπτώµατα της αλατότητας στα φύλλα των
σποροφύτων του ρυζιού εκτιµήθηκαν 10 και 16 ηµέρες µετά την αρχική προσθήκη
αλάτων (ΑΙS), χρησιµοποιώντας µια κλίµακα από 1 (ανθεκτικό, χωρίς συµπτώµατα)
έως 9 (πολύ ευαίσθητο, νεκρά φυτά). Επίσης, προσδιορίσθηκαν η χλωροφύλλη των
φύλλων µε φορητό χλωροφυλλόµετρο (CCM-200) στις 10 και 16 ηµέρες AIS,
αντίστοιχα, και το ξηρό βάρος του υπέργειου τµήµατος στις 16 ηµέρες AIS. Τα
αποτελέσµατα κατέδειξαν την ύπαρξη µεγάλης παραλλακτικότητας µεταξύ των
γενοτύπων ρυζιού ως προς την ανθεκτικότητα τους στην αλατότητα. Οι τιµές για την
αξιολόγηση των συµπτωµάτων στο υπέργειο τµήµα των σποροφύτων κυµάνθηκαν από
2,3 έως 8,7 και από 5,0 έως 9,0 στις εκτιµήσεις 10 και 16 ηµέρες AIS, αντίστοιχα. Οι
γενότυποι µε τη µεγαλύτερη αντοχή στα άλατα ήταν οι Jubilieni (2,3) και Koral (2,5)
για την πρώτη αξιολόγηση και οι Chipka και Koral (5,0) για τη δεύτερη αξιολόγηση. Οι
αντίστοιχες τιµές για το µάρτυρα ήταν 5,5 και 8,5. Οι γενότυποι Koral, Muga και
Capataz παρουσίασαν σταθερή ανθεκτικότητα και στις δύο αξιολογήσεις. Η
χλωροφύλλη των φύλλων 10 ηµέρες ΑΙS µειώθηκε κατά µέσο όρο κατά 49,6% στα
φυτά που προστέθηκε NaCl σε σχέση µε το µάρτυρα. Η µείωση της χλωροφύλλης
κυµάνθηκε από 20,8% (Prever) έως 75% Roncolo. Το ξηρό βάρος του υπέργειου
τµήµατος των φυτών που αναπτύχθηκαν µε προσθήκη αλάτων µειώθηκε κατά µέσο όρο
κατά 40,9% σε σχέση µε το µάρτυρα. Η µικρότερη µείωση παρατηρήθηκε στην
Campino (8,3%). Τα αποτελέσµατα αποτελούν µια πρώτη καταγραφή της
ανθεκτικότητας των γενοτύπων του ρυζιού στα άλατα. Περαιτέρω έρευνα για την
εκτίµηση της αντοχής των φυτών σε ενήλικο στάδιο είναι απαραίτητη ώστε να
εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα.
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∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΜΕ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Γ. Γραµµατικάκη1 και Α. Αυγελής2
1

Εργαστήριο Γεωργίας & Παραγωγής Πολ/κου Υλικού, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολόγων
Γεωπονίας, ΤΕΙ Κρήτης
2
Εργαστήριο Φυτικής Ιολογίας, Ινστιτούτο Αµπέλου, ΕΘΙΑΓΕ Ηρακλείου

Οι Κυκλάδες - και ιδιαίτερα τα νησιά Πάρος και Αντίπαρος - αποτελούν µια
χαρακτηριστική αµπελουργική περιοχή µε σηµαντικό αυτόχθονο ποικιλιακό υλικό.
Εκτός των αξιόλογων γνωστών ποικιλιών (Μονεµβασιά, Μανδηλαριά), που
συγκροτούν τους επιχειρηµατικούς αµπελώνες και στηρίζουν την παραγωγή οίνων
ΟΠΑΠ, υφίστανται διασκορπισµένοι αµπελουργικοί πυρήνες µε ποικιλίες σε µεγάλο
βαθµό ξεχασµένες. Για τον εκσυγχρονισµό του Παριανού αµπελώνα - επακόλουθο µιας
πλειάδας αιτίων, µεταξύ των οποίων ουσιαστικό ρόλο παίζουν η συρρίκνωση της
έκτασης, η γήρανση των αµπελώνων και η ευρεία διάδοση του εκφυλισµού των
πρέµνων (οφείλεται στη µόλυνση από ιούς της αµπέλου) - κρίθηκε αναγκαία η
εκτέλεση ενός έργου διάρκειας πέντε χρόνων (1/5/2009 - 31/5/2014), που στοχεύει στη
δηµιουργία παραδοτέων άµεσης αξιοποίησης - εφαρµογής. Κύριος χρηµατοδότης η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και Φορέας χρήστης η Eνωση Αγροτικών
Συνεταιρισµών Πάρου (Ε.Α.Σ.Π.), η οποία καλύπτει το µέρος των επιπλέον
απαιτούµενων δαπανών του έργου από ιδίους πόρους.
Το Έργο συγκροτείται από πέντε Φάσεις: Επισήµανση, συλλογή και διατήρηση
µητρικών πρέµνων in vivo, Έλεγχο φυτοϋγείας, Εξυγίανση µολυσµένων πρέµνων,
∆ιατήρηση in vivo και in vitro των υγιών πρέµνων, Έναρξη αξιολόγησης των πρέµνων.
Ουσιαστικά το Έργο στοχεύει:
• στην επισήµανση µητρικών πρέµνων µη ευρέως καλλιεργούµενων ποικιλιών στη
συλλογή και διατήρηση σπάνιου και υπό εξαφάνιση αµπελουργικού γενετικού υλικού
σε αµπελώνα διατήρησης.
• στη δηµιουργία υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού διαµέσου του φυτοϋγειονοµικού
ελέγχου και εξυγίανσης, αξιοποιώντας µεθοδολογίες της θερµοθεραπείας και
καλλιέργειας in vitro µεριστωµατικών κορυφών, από την παρουσία παθογόνων που
ευθύνονται για χρόνια εκφυλιστικά σύνδροµα,
• στην εγκατάσταση πιλοτικών αµπελώνων για πειραµατικά οινοποίησης και για τη
λήψη πολλαπλασιαστικού υλικού που θα κατευθυνθεί στην ανασύσταση των
αµπελώνων.
Ήδη τα αποτελέσµατα των δράσεων του πρώτου έτους είναι ενθαρρυντικά (επισήµανση
34 πλεονεκτικών πρέµνων 17 ποικιλιών αµπέλου, σε 7 από τα 34 δεν ανιχνεύθηκε σε
δείγµατα καµβίου κανένας από τους 13 ιούς του ελέγχου, κληµατίδες από 14
µολυσµένα πρέµνα βρίσκονται ήδη στα αρχικά στάδια της εξυγίανσης), γεγονός που
εγγυάται την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόµενων παραδοτέων και κατ’ επέκταση
την ανανέωση της Παριανής αµπελουργίας και ανάπτυξη της παραγωγής τοπικών
οίνων ανταγωνιστικών στη σηµερινή εθνική και διεθνή οινοποιητική πραγµατικότητα.
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΘΡΥΣ

Ε. Λενέτη, Γ. Μάνος, Π. Υφαντή, Κ. Ζήσης και Ε. Ξύστρας
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Κωστακιοί Άρτας, 47100

Στόχος της εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης ορισµένων αβιοτικών παραγόντων,
όπως του υψοµέτρου καθώς και των διαφορετικών συνθηκών φωτισµού στα
µορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της ρίγανης που αυτοφύεται στο όρος
Όθρυς µε σκοπό τον εντοπισµό γενετικού υλικού µε καλά ποιοτικά και παραγωγικά
χαρακτηριστικά. Φυτικό υλικό συλλέχθηκε σε τέσσερις διαφορετικές υψοµετρικές
ζώνες. Σε κάθε υψοµετρική ζώνη συλλέχθηκαν δύο δείγµατα, ένα από ηλιόλουστη
περιοχή και ένα από φυτά που αναπτύσσονταν υπό τη σκιά θάµνων ή δέντρων, ανάλογα
µε τη βλάστηση της περιοχής. Το αιθέριο έλαιο παραλήφθηκε µε την µέθοδο της
υδραπόσταξης και η ποιοτική του ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε την µέθοδο της
αέριας χρωµατογραφίας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πειραµατισµού ο µέσος
αριθµός γονάτων/φυτό, το µήκος και το πλάτος των φύλλων, το πάχος των βλαστών
στις ηλιόλουστες περιοχές παρουσίασαν αρνητική συσχέτιση µε το υψόµετρο, ενώ
θετική συσχέτιση παρουσίασε το µήκος των ταξιανθιών για τα φυτά που αναπτύχθηκαν
υπό σκιά. Κάτω από την έντονη σκίαση των πυκνών κλάδων των δέντρων
(ηλιοκηλίδες) τα φυτά παρουσίασαν σηµαντικά µεγαλύτερο ύψος κατά 25% συγκριτικά
µε τα ηλιόλουστα φυτά. Στις ηλιόλουστες περιοχές η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο
κυµάνθηκε από 4,43 έως 6,55 % παρουσιάζοντας αρνητική συσχέτιση µε το υψόµετρο.
Αντίθετα η απόδοση σε αιθέριο έλαιο των φυτών που αναπτύχθηκαν υπό σκιά,
παρουσίασε θετική συσχέτιση αυξανόµενου του υψοµέτρου, κυµάνθηκε δε από 4,33
έως 4,65 %. Στα µεγάλα υψόµετρα (>750 m) επικρατεί ο εµπορικά επιθυµητός
χηµειότυπος της καβακρόλης ενώ στα χαµηλά (< 450 m ) ο χηµειότυπος της θυµόλης.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΓΜΑΤΑ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΜΠΙΖΕΛΙΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ

Α. Λιθουργίδης1, ∆. Βλαχοστέργιος2, Χ. ∆όρδας3 και Χ. ∆αµαλάς4
1

2

Αγρόκτηµα Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 57001 Θέρµη
ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών, 41335 Λάρισα
3
Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. 54124 Θεσ/νίκη
4
Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆.Π.Θ. 68200 Ορεστιάδα

Σε αγρό του Αγροκτήµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, την καλλιεργητική
περίοδο 2008-09, καλλιεργήθηκαν κτηνοτροφικό µπιζέλι (Pisum sativum L.), µαλακό
σιτάρι (Triticum aestivum L.), σίκαλη (Secale cereale L.) και σιταρόβριζα
(Triticosecale spp.) ως µονοκαλλιέργειες, καθώς και έξι µίγµατα µπιζελιού-σιτηρού, σε
δύο αναλογίες σπόρων (60:40 και 80:20), µε σκοπό να αξιολογηθούν τα πλεονεκτήµατα
της συγκαλλιέργειας, καθώς και η ανταγωνιστική ικανότητα των συγκαλλιεργούµενων
ειδών. Για να εκτιµηθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ των ειδών σε κάθε µίγµα υπολογίσθηκε
ο «λόγος ισοδύναµης επιφάνειας» (LER), ο «σχετικός συντελεστής συνωστισµού»
(RCC ή Κ) και η «επιθετικότητα» (A). Οι τιµές του LER και του Κ ήταν µεγαλύτερες
από την µονάδα στο µίγµα µπιζελιού-σιταριού µε αναλογία σπόρων 80:20, καθώς και
στα δύο µίγµατα του µπιζελιού µε τη σιταρόβριζα. Αυτό σηµαίνει ότι στα τρία
παραπάνω µίγµατα η συγκαλλιέργεια των δύο ειδών συνέβαλε στην
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των συνθηκών του περιβάλλοντος σε σύγκριση µε τις
µονοκαλλιέργειες. Σε όλα τα υπόλοιπα µίγµατα οι τιµές των δεικτών LER και Κ δεν
διέφεραν από την µονάδα. Οι τιµές του δείκτη Α των σιτηρών σε όλα τα µίγµατα –µε
εξαίρεση το µίγµα µπιζέλι-σιταρόβριζα (60:40)- ήταν θετικές, αυτό δείχνει ότι στα
περισσότερα µίγµατα το σιτηρό ήταν το κυρίαρχο είδος, ενώ το µπιζέλι ήταν κυρίαρχο
είδος µόνο στο µίγµα µπιζέλι-σιταρόβριζα (60:40).
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΟΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΣΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ

Χ. Λιθουργίδης1, Ι. Καλαµαρτζής1 και Α. Λιθουργίδης3
1

Κατάστηµα Γεωργικών Εφοδίων, ∆ιάκου 5, 62121 Σέρρες
Αγρόκτηµα Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 57001 Θέρµη

2

Η τοµάτα (Lycopersicum esculentum L.) είναι η σηµαντικότερη λαχανοκοµική
καλλιέργεια στην Ελλάδα, λόγω της υψηλής διατροφικής αξία του καρπού της. Τα
σηµαντικότερα προβλήµατα της καλλιέργειας της, είναι η αντιµετώπιση του πράσινου
σκουληκιού (Heliothis armigera) και του περονόσπορου (Phytophthora infestans). Σε
τρεις περιοχές του ∆ήµου Τραγίλου του νοµού Σερρών καλλιεργήθηκαν τρεις ποικιλίες
(Rio Fuego, Rio Grande και Super Vis), καθώς και τέσσερα υβρίδια ( Red Sea, Snob,
Golf και Rebecca) βιοµηχανικής τοµάτας σε σύστηµα σποράς διπλών γραµµών και
εφαρµόσθηκε συµβατικό καθώς και ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των
παραπάνω φυτοπαρασίτων. Στο σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης, οι
φυτοπροστατευτικές εφαρµογές βασίστηκαν στα µετεωρολογικά δεδοµένα που
συλλέγονταν από παρακείµενο µετεωρολογικό σταθµό, καθώς και στις συλλήψεις του
ακµαίου εντόµου σε εγκατεστηµένες φεροµονικές παγίδες. Από τα αποτελέσµατα
διαπιστώθηκε ότι και στις τρεις περιοχές η αντιµετώπιση του µύκητα καθώς και του
εντόµου έγινε το ίδιο αποτελεσµατικά και µε τις δύο φυτοπροστατευτικές µεθόδους
(συµβατική και ολοκληρωµένη), χωρίς διαφορές στην απόδοση και την ποιότητα του
καρπού της τοµάτας. Επιπλέον, πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους (λόγω λιγότερων
ψεκασµών), µε την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των παρασίτων υπήρξε µείωση κατά
43% του αριθµού των φυτοπροστατευτικών εφαρµογών.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΩΝ

Γ. Κουµπούρης1,3, Ι. Μετζιδάκης1, Α. Ντούλης2 και Μ. Βασιλακάκης3
1

Εργαστήριο Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας, Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών
Φυτών Χανίων (ΙΕΥΦΧ), Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), 73100, Χανιά,
koubourisg@gmail.com , imetzis@nagref-cha.gr
2
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών, Ινστιτούτο Αµπέλου, Λαχανοκοµίας και Ανθοκοµίας Ηρακλείου
(ΙΑΛΑΗ), ΕΘΙΑΓΕ, 71307 Ηράκλειο Κρήτης, andreas.doulis@nagref-her.gr
3
Εργαστήριο ∆ενδροκοµίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24,
Θεσσαλονίκη, vasilaka@agro.auth.gr

Η καλλιέργεια της ελιάς έχει ιστορία χιλιάδων ετών, παρόλα αυτά η συµβατότητα
αναπαραγωγής µεταξύ ποικιλιών και ο µηχανισµός του αυτοασυµβιβάστου δεν έχουν
µελετηθεί πλήρως. Στις περισσότερες περιοχές οι ελαιώνες είναι κατά κανόνα
µονοποικιλιακοί οπότε στην περίπτωση αυτόστειρων ποικιλιών η καρποφορία είναι
µειωµένη. Ακόµη και στην περίπτωση αυτογόνιµων ποικιλιών έχει παρατηρηθεί ότι
λαµβάνονται υψηλότερες και σταθερότερες σοδειές όπου εφαρµόζεται η
συγκαλλιέργεια συνανθουσών ποικιλιών σε σύγκριση µε αµιγείς ελαιώνες. Σκοπός της
συγκεκριµένης τριετούς εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης της σταυρεπικονίασης
στην καρπόδεση των ποικιλιών Κορωνέικη και Καλαµών και ο προσδιορισµός
συµβατών συνδυασµών ποικιλιών για φυτεύσεις νέων ελαιώνων που να εξασφαλίζουν
υψηλά ποσοστά καρπόδεσης και ικανοποιητική παραγωγή. Αρχικά, σε πενήντα
βλαστούς από κάθε ποικιλία καταγράφηκε ο αριθµός των ταξιανθιών και
πραγµατοποιήθηκαν ελεγχόµενες επικονιάσεις µε γύρη των ποικιλιών Κορωνέικη,
Καλαµών, Μαστοειδής και Αµυγδαλολιά. Στη συνέχεια και τέσσερις εβδοµάδες µετά
την πτώση των πετάλων καταγράφηκε το ποσοστό καρπόδεσης στις εξής επεµβάσεις:
αυτεπικονίαση, σταυρεπικονίαση µε µία από τις 3 άλλες ποικιλίες και ελεύθερη
επικονίαση κατά την οποία τα άνθη µπορούσαν να δεχθούν γύρη από µεγάλο αριθµό
ποικιλιών του ίδιου χωραφιού. Στην Κορωνέικη, η µονοποικιλιακή σταυρεπικονίαση
και η ελεύθερη πολυποικιλιακή επικονίαση αύξησαν σηµαντικά την καρπόδεση που
κυµάνθηκε σε επίπεδα µεταξύ 8,4-10%. ∆εν καταγράφηκαν σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των επεµβάσεων σταυρεπικονίασης. Η καρπόδεση στην Κορωνέικη µετά από
αυτεπικονίαση, παρά τη σηµαντική υστέρησή της από τη σταυρεπικονίαση, ήταν υψηλή
(4,9 %) και είναι αξιοσηµείωτο ότι υπερείχε όλων των επεµβάσεων της ποικιλίας
Καλαµών ακόµη και της ελεύθερης επικονίασης. Στην ποικιλία Καλαµών σύµφωνα µε
αποτελέσµατα τριών καλλιεργητικών περιόδων, το υψηλότερο ποσοστό καρπόδεσης
καταγράφηκε στην ελεύθερη επικονίαση ενώ από τους επικονιαστές πιο
αποτελεσµατική ήταν η Κορωνέικη µε σηµαντική διαφορά από τη Μαστοειδή και την
Αµυγδαλολιά. Η καρπόδεση µετά από αυτεπικονίαση ήταν σηµαντικά χαµηλότερη από
όλες τις άλλες επεµβάσεις και δεν ξεπέρασε το 0,7 %.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΣΧΙΝΟΚΑΡΠΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΛΙΑ

Γ. Κουµπούρης1,3, Ι. Μετζιδάκης1, Α. Ντούλης2 και Μ. Βασιλακάκης3
1

Εργαστήριο Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας, Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών
Φυτών Χανίων (ΙΕΥΦΧ), Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), 73100, Χανιά,
koubourisg@gmail.com , imetzis@nagref-cha.gr
2
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών, Ινστιτούτο Αµπέλου, Λαχανοκοµίας και Ανθοκοµίας Ηρακλείου
(ΙΑΛΑΗ), ΕΘΙΑΓΕ, 71307 Ηράκλειο Κρήτης, andreas.doulis@nagref-her.gr
3
Εργαστήριο ∆ενδροκοµίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24,
Θεσσαλονίκη, vasilaka@agro.auth.gr

Οι σχινόκαρποι είναι µικροί και συνήθως άσπερµοι καρποί που σχηµατίζονται χωρίς
γονιµοποίηση του άνθους και αποτελούν ένα συνηθισµένο φαινόµενο στα οπωροφόρα
δένδρα. Ο σχηµατισµός σχινόκαρπων στην ελιά δεν θεωρείται επιθυµητό
χαρακτηριστικό καθώς οι καρποί στην πλειοψηφία τους πέφτουν πρόωρα ενώ και όσοι
παραµένουν έως τη συγκοµιδή έχουν µειωµένη εµπορική αξία. Σκοπός της παρούσας
τριετούς εργασίας ήταν η διερεύνηση της προδιάθεσης των ποικιλιών Καλαµών και
Αµυγδαλολιά για παραγωγή σχινόκαρπων, η µελέτη της επίδρασης της επικονίασης
στην έκταση του φαινόµενου της σχινοκαρπίας και η διακύµανση µεταξύ διαφορετικών
ετών. Αρχικά, σε πενήντα βλαστούς από κάθε ποικιλία καταγράφηκε ο αριθµός των
ταξιανθιών και πραγµατοποιήθηκαν ελεγχόµενες επικονιάσεις µε γύρη των ποικιλιών
Κορωνέικη, Καλαµών, Μαστοειδής και Αµυγδαλολιά. Στη συνέχεια και τέσσερις
εβδοµάδες µετά την πτώση των πετάλων καταγράφηκε ο αριθµός σχινόκαρπων ανά
ταξιανθία και ανά επέµβαση επικονίασης δηλ. αυτεπικονίαση, σταυρεπικονίαση µε µία
από τις 3 άλλες ποικιλίες και ελεύθερη επικονίαση κατά την οποία τα άνθη µπορούσαν
να δεχθούν γύρη από µεγάλο αριθµό ποικιλιών του ίδιου χωραφιού. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα τριών ετών, και στις 2 ποικιλίες τα χαµηλότερα ποσοστά σχινοκαρπίας
καταγράφηκαν µετά από ελεύθερη επικονίαση και τα υψηλότερα µετά από
αυτεπικονίαση. Απο την άλλη, η ένταση της σχοινοκαρπίας ήταν διαφορετική µεταξύ
των ποικιλιών Καλαµών και Αµυγδαλολιάς. Σταυρεπικονίαση µε γύρη της Κορωνέικης
περιόρισε τη σχινοκαρπία της Καλαµών ενώ οι ποικιλίες Κορωνέικη και Μαστοειδής
ήταν εξίσου αποτελεσµατικές ως γυρεοδότριες στην µείωση της σχινοκαρπίας της
Αµυγδαλολιάς. Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν την
αναγκαιότητα για φύτευση δένδρων επιλεγµένων γυρεοδότριων ποικιλιών επιπλέον της
κύριας ποικιλίας ως µέτρο για τον περιορισµό της σχινοκαρπίας.
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ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ F2 ΓΕΝΕΑΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

Ι. Σιστάνης και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Α. Π. Θ. 54124 Θεσσαλονίκη

Στο αγρόκτηµα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης οργανώθηκε την
περίοδο 2007-2008 ένα βελτιωτικό πρόγραµµα, µε στόχο την επιλογή υπέρτερου
γενετικού υλικού υπό οργανικές συνθήκες καλλιέργειας, στην F2 γενεά διασταυρώσεων
µιας εµπορικής ποικιλίας µαλακού σιταριού (Yecora) µε κάθε µια από τρείς εγχώριες
ποικιλίες µαλακού σιταριού (Ασπρόσταρο Λάρισας, Μαυραγάνι Αιτολωακαρνανίας και
Ξυλόκαστρο Λαµίας). Ως περιβάλλον πειραµατισµού και επιλογής χρησιµοποιήθηκε το
οργανικό. Απώτερος σκοπός της προσπάθειας ήταν να ερευνηθεί αν η βελτίωση υπό
οργανικές συνθήκες, µπορεί να στηριχτεί στα χαρακτηριστικά προσαρµοστικότητας
των εγχώριων ποικιλιών και στο υψηλό παραγωγικό δυναµικό των σύγχρονων
ποικιλιών, ώστε να δηµιουργηθούν ποικιλίες κατάλληλες για τη βιολογική γεωργία. Για
το λόγο αυτό εγκαταστάθηκαν στον πειραµατικό αγρό τρία διαδοχικά κυψελωτά σχέδια
NR-1 το καθένα δίπλα και παράλληλα στο άλλο. Κατά τη διάρκεια του πειράµατος
µετρήθηκαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 1) Βλαστική περίοδος, 2) ύψος των φυτών
3) αριθµός των αδελφιών, 4) µήκος στάχυ 5) αριθµός σταχυδίων ανά στάχυ και 6)
απόδοση σε καρπό. Για τη σύγκριση των µέσων όρων εφαρµόστηκε το t-κριτήριο. Για
την αξιολόγηση και την επιλογή του γενετικού υλικού χρησιµοποιήθηκε η γενική
εξίσωση πρόβλεψης του Παραγωγικού ∆υναµικού της καλλιέργειας βάση της απόδοσης
των ατοµικών φυτών στον αγρό. Ο υπολογισµός των συσχετίσεων έγινε µε τη χρήση
του στατιστικού πακέτου SPSS. Για τη δηµιουργία των κατανοµών της απόδοσης των
F2 πληθυσµών χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό πακέτο JMP (7.0). Τέλος για τον
υπολογισµό της υπεροχής ή της υστέρησης των F2 πληθυσµών σε σχέση µε τους δύο
γονείς χρησιµοποιήθηκε ο τύπος: Υπεροχή – Υστέρηση= 100*(F2 πληθυσµός –
γονέας)/γονέας. ∆ιαπιστώθηκε ότι η ποικιλία Yecora απέδωσε ικανοποιητικά στις
οργανικές συνθήκες καθώς υπερείχε, όχι όµως σηµαντικά, έναντι των δύο
(Αιτωλοακαρνανία και Ξυλόκαστρο) εκ των τριών εγχώριων ποικιλιών. Βέβαια την
υψηλότερη απόδοση έδωσε η εγχώρια ποικιλία Ασπρόσταρο υπερέχοντας σηµαντικά
έναντι τόσο των εγχώριων ποικιλιών όσο και της εµπορικής ποικιλίας. Όσο αφορά τους
F2 πληθυσµούς, ο µοναδικός που παρουσίασε αξιοσηµείωτη υπεροχή ήταν ο πληθυσµός
Ασπρόσταρο x Yecora, ο οποίος υπερείχε κατά 19,11% σε σχέση µε την εµπορική
ποικιλία Yecora. Σε όλους τους πληθυσµούς παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση της
απόδοσης µε τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για το ξεστάχυασµα των φυτών και
θετική συσχέτιση της απόδοσης µε τον αριθµό των αδελφιών. Επιπρόσθετα µόνο στον
πληθυσµό Ασπρόσταρο x Yecora βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση της απόδοσης µε τον
αριθµό των σταχυδίων ανά στάχυ και µε το ύψος. Ως προς την ποικιλία Yecora είχε
σηµαντικά µικρότερη βλαστική περίοδο και σηµαντικά µικρότερο ύψος σε σχέση µε τις
εγχώριες ποικιλίες πιστοποιώντας µε τον τρόπο αυτό την εµπορική της ταυτότητα.
Αντίθετα οι εγχώριες ποικιλίες Αιτωλοακαρνανία και Ξυλόκαστρο είχαν µεγαλύτερο
αριθµό αδελφιών σε σχέση µε την Yecora, επιβεβαιώνοντας τον παραδοσιακό τους
χαρακτήρα. Όσο αφορά την απόδοση και των τριών πληθυσµών ακολουθούσε
κανονική κατανοµή, µε µεγάλο εύρος τιµών, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει διαθέσιµη
παραλλακτικότητα και εποµένως υποσχόµενο γενετικό υλικό. Το υποσχόµενο αυτό
γενετικό υλικό θα εξεταστεί στις επόµενες γενεές, αισιοδοξώντας ότι θα οδηγήσει στη
δηµιουργία ποικιλιών κατάλληλων για τα βιολογικά συστήµατα καλλιέργειας.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
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Π. Βαχαµίδης1, Σ. Κοτζαµανίδης2, Γ. Οικονόµου1 και Α. Καραµάνος1
1

Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, Τοµέας Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού
Πειραµατισµού, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά οδός 75, 11855 Αθήνα
2
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Σιτηρών, Θέρµη, 57001 Θεσσαλονίκη

Η επάρκεια ύδατος είναι ένας πολύ σηµαντικός αβιοτικός παράγοντας για την ανάπτυξη
των σιτηρών. Ποικιλίες που αναπτύσσονται ικανοποιητικά σε συνθήκες περιορισµένης
εδαφικής υγρασίας, ενδιαφέρουν άµεσα τους παραγωγούς αφού προβλέπονται να
επικρατήσουν έντονα ξηροθερµικές συνθήκες στη χώρα τα επόµενα χρόνια. Για τη
διερεύνηση του προβλήµατος αυτού, κατά την καλλιεργητική περίοδο 2007-2008,
εγκαταστάθηκαν δύο πειράµατα, στο Εργαστήριο Γεωργίας του Γ.Π.Α. και στο
Ινστιτούτο Σιτηρών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε). Συγκρίθηκαν παραγωγικές ποικιλίες σκληρού
σιταριού και µια ντόπια ποικιλία, ως προς ορισµένα αγρονοµικά χαρακτηριστικά σε
συνθήκες αγρού και ως προς την αντοχή τους στην ξηρασία σε συνθήκες υδατικής
καταπόνησης εντός θερµοκηπίου. Οι ποικιλίες που δοκιµάστηκαν ήταν οι εξής:
Μεξικάλι 81, Άννα, Παπαδάκης, Άθως, Σίφνος, Σέλας, Simeto καθώς και µία εγχώρια
παραδοσιακή ποικιλία σκληρού σιταριού η Κοντοπούλι 17 µε ιδιαίτερη αντοχή στην
ξηρασία. Από τα αγρονοµικά χαρακτηριστικά µελετήθηκαν, τα γόνιµα αδέλφια ανά
φυτό, το βάρος φυτού, το ύψος φυτού, ο αριθµός σπόρων ανά στάχυ, ο συνολικός
αριθµός σπόρων ανά φυτό, το βάρος σπόρων ανά στάχυ, η απόδοση φυτού, το βάρος
χιλίων κόκκων και ο δείκτης συγκοµιδής. Στο πείραµα αγρού (Ινστιτούτο Σιτηρών), η
ποικιλίες «Άννα» και «Παπαδάκης» υπερείχαν όσον αφορά τις αποδόσεις σε καρπό,
καθώς και σε χαρακτηριστικά όπως ο συντελεστής συγκοµιδής, το βάρος χιλίων
κόκκων και το συνολικό αριθµό σπόρων ανά φυτό. Αντίθετα ο πληθυσµός
«Κοντοπούλι 17» εµφάνισε τη χαµηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση µε τις ποικιλίες,
ωστόσο υπερείχε σηµαντικά στον αριθµό των γόνιµων αδελφιών . Από τις συσχετίσεις
µεταξύ των χαρακτηριστικών για όλες τις ποικιλίες διαπιστώθηκε ότι η απόδοση ανά
φυτό παρουσίασε το µεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης µε το συνολικό αριθµό
σπόρων ανά φυτό (r=0,82). Στο πείραµα αξιολόγησης των ποικιλιών ως προς την
αντοχή τους στη ξηρασία της υδατικής καταπόνησης εντός θερµοκηπίου (Εργαστήριο
Γεωργίας, Γ.Π.Α.) εφαρµόστηκε σύστηµα υδατικής καταπόνησης µε τέσσερα επίπεδα
κλιµακούµενης άρδευσης. Οι µέσες τιµές του υδατικού δυναµικού, που παρατηρήθηκαν
στο στάδιο του καλαµώµατος για όλες τις ποικιλίες, κυµάνθηκαν από τα -0,8 MPa,
στην επαρκώς αρδευόµενη µεταχείριση, έως τα -1,3 MPa στη ξηρική µεταχείριση. Στην
άνθιση οι αντίστοιχες τιµές κυµάνθηκαν από τα -1,4 MPa έως τα -1,95 MPa. Αξίζει να
σηµειωθεί, ότι κάτω από συνθήκες υδατικής καταπόνησης ξεχώρισαν ως προς την
αποδοτικότητά τους οι ποικιλίες «Παπαδάκης» και «Μεξικάλι 81», καθώς και ο
πληθυσµός «Κοντοπούλι 17», ο οποίος υστερούσε σηµαντικά σε σχέση µε τις ποικιλίες
όταν υπήρχε επάρκεια εδαφικής υγρασίας. Αντίθετα στις πλήρως αρδευόµενες
µεταχειρίσεις διαπιστώθηκε µια υπεροχή της ποικιλίας «Simeto».
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ΠΡΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΠΡΗΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Φ. Α. Μπλέτσος
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, Τµήµα
Λαχανοκοµίας, 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη.

Οι παραδοσιακές ποικιλίες λαχανικών δηµιουργήθηκαν µετά από καλλιέργεια στην ίδια
περιοχή για πολλά χρόνια. Οι ποικιλίες αυτές προσαρµόσθηκαν στο µικροκλίµα της
περιοχής και παράγουν ποιοτικά προϊόντα που χαρακτηρίζουν την περιοχή.
Καθιερώθηκαν στη συνείδηση των καταναλωτών ως προϊόντα τοπικής προέλευσης και
καθορισµένης ποιότητας. Στη Σαντορίνη καλλιεργείται η άσπρη µελιτζάνα (φλάσκα)
και οι περισσότεροι τουρίστες που επισκέπτονται το νησί δεν παραλείπουν να γευθούν
τη νοστιµιά της. Η ποικιλία αυτή δε βελτιώθηκε ποτέ µε συνέπεια να παρουσιάζει
παραλλακτικότητα στα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του φυτού, του καρπού και την
αντοχή στη βερτισιλλίωση. Στα πλαίσια του προγράµµατος ‘Αναβάθµιση αγρονοµικής
αξίας εγχώριων ποικιλιών Σαντορίνης στα είδη τοµάτα-Τοµατάκι, λαθούρι-Φάβα,
Κρόκο-Ζαφορά, κάππαρη, άσπρη µελιτζάνα’ το 2010 εγκαταστάθηκε στο Κέντρο
Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας πειραµατικός αγρός µε σκοπό τη βελτίωση της
οµοιοµορφίας της ποικιλίας, την εγγραφή της στον Εθνικό Κατάλογο των Κηπευτικών
και την επίσηµη εµπορία της. Εγκαταστάθηκαν 300 φυτά σε κυψελωτό σχέδιο (ΝR-0)
µε απόσταση µεταξύ των φυτών 100 εκ. για να τους δοθεί η δυνατότητα να
µεγιστοποιήσουν τις διαφορές τους και να µας διευκολύνουν στην επιλογή των
περισσότερο αντιπροσωπευτικών γενοτύπων. Τα περισσότερα φυτά στον αγρό
εµφάνισαν έντονα συµπτώµατα προσβολής από το µύκητα Verticillium dahliae. Αυτό
προφανώς οφείλεται στο σπόρο ο οποίος προήλθε από ασθενή φυτά. Γι΄ αυτό από τα
φυτά που εγκαταστάθηκαν θα επιλεγούν εκείνα που δεν ασθένησαν ή ασθένησαν
ελαφρώς από την ασθένεια, έδωσαν ικανοποιητική παραγωγή και είχαν καρπούς που
έµοιαζαν περισσότερο µε τον επιθυµητό τύπο.
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΟΞΙΑΣ (FAGUS SYLVATICA)
ΣΤΑ ∆ΑΣΗ ΤΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ

Α. Μανώλης1, Α. Βιδάλη2, Α. Κατσιώτης, R. Finkeldey2 και Α. Χ. Παπαγεωργίου1
∆ΠΘ / Τµήµα ∆ασολογίας & ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
Πανταζίδου 193, 68200 Ορεστιάδα
(2) Georg August Univerität Göttingen, Abteilung Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung,
Büsgenweg 2, D-37077 Göttingen, Γερµανία

Πρόσφατες γενετικές µελέτες έχουν δείξει ότι οι πληθυσµοί οξιάς στη Ν. Α. Ροδόπη
αποκαλύπτουν υψηλά επίπεδα γενετικής ποικιλότητας σε γονιδιακούς δείκτες
πυρηνικού και χλωροπλαστικού DNA. Επιπλέον, φυτογεωγραφικές µελέτες έχουν
παρουσιάσει την υπόθεση ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν παγετώδη καταφύγια, ενώ
ταυτόχρονα συναντώνται δύο υποείδη οξιάς, το Fagus sylvatica ssp. sylvatica και το
Fagus sylvatica ssp. orientalis. Ερευνήθηκε η γενετική ποικιλότητα σε τρεις
πληθυσµούς οξιάς του Ν. Έβρου στις θέσεις Χίλια, ∆αδιά και Χαράκωµα.
Χρησιµοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί µοριακοί δείκτες: µικροδορυφόροι
χλωροπλαστικού DNA, πυρηνικοί µικροδορυφόροι EST και τυχαίοι γενωµικοί δείκτες
RAPD. Μετρήθηκε η ποικιλότητα και η διαφοροποίηση στους τρεις δείκτες. Τα
αποτελέσµατα δείχνουν µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ των πληθυσµών στο
χλωροπλαστικό DNA, υποδεικνύοντας διαφορετική γραµµή µεταπαγετώδους
καταγωγής για τους τρεις πληθυσµούς και την υποψία ύπαρξης καταφυγίου στα δυτικά
της περιοχής Χαράκωµα. Τα EST SSR φαίνεται να ακολουθούν το πρότυπο του
χλωροπλαστικού DNA, ενώ τα RAPD δείχνουν µια πιο µικρή διαφοροποίηση µεταξύ
των πληθυσµών και πιθανόν επηρεάζονται περισσότερο από σύγχρονη ροή γονιδίων
µέσω γύρης. Με τη συνολική θεώριση των δεικτών αυτών µπορούµε να αποκτήσουµε
µια πιο σαφή εικόνα της κατάστασης της ποικιλότητας της περιοχής και των λόγων που
τη διαµόρφωσαν.
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Σκοπός της εργασίας αυτής είναι µορφολογική περιγραφή των φύλλων της οξιάς στην
Ελλάδα, η αποτύπωση των προτύπων της ποικιλότητας και η γεωγραφική τους
συσχέτιση, καθώς και η διερεύνηση τυχόν σχέσης µεταξύ των µορφολογικών προτύπων
µε τα αντίστοιχα γενετικά που έχουν διερευνηθεί σε προηγούµενες έρευνες.
Συλλέχθησαν φύλλα από 950 περίπου δέντρα από 40 πληθυσµούς σε όλη την ελληνική
περιοχή εξάπλωσης της οξιάς. Από κάθε δέντρο εξετάστηκαν 10 φύλλα από την
εξωτερική και φωτιζόµενη πλευρά της κώµης. Εφαρµόστηκαν τρεις µέθοδοι
µορφοµετρική ςαποτύπωσης για κάθε φύλλο: (α) η κλασσική µορφοµετρική µε τη
µέτρηση 33 χαρακτήρων µεγέθους, σχήµατος και µίσχου, (β) η µέθοδος των
γεωγραφικών σηµείων (landmarks) όπου ακολούθησε προκρούστεια εξέταση
αποκλειστικά του σχήµατος και (3) η µέθοδος πάλι των γεωγραφικών σηµείων όπου
ακολούθησε η ανάλυση TPS (Thin Plate Spline) για την περιγραφή της µετατροπής του
σχήµατος από φύλλο σε φύλλο. Και οι τρεις µέθοδοι συγκρίθηκαν µεταξύ τους αλλά
και µε τα γεωγραφικά και γενετικά στοιχία, µε τη χρήση ανάλυσης διάκρισης και των
δέντρων ταξινόµησης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν µία γεωγραφική τάση οµαδοποίησης
των µορφολογικών προτύπων, καθώς τα φύλλα στα δυτικά είναι πιο στρογγυλά και
µικρά, ενώ στα ανατολικά είναι αντίθετα ελλειπτικά και µεγάλα. Επιπλέον
παρατηρείται µια θετική οµαδοποίηση των πληθυσµών σε σχέση µε τα γενετικά
πρότυπα και κυρίως τις µεταπαγετώδεις γραµµές καταγωγής που περιγράφονται στη
βιβλιογραφία. Φαίνεται ότι η περιγραφή του σχήµατος των φύλλων µε τα γεωγραφικά
σηµεία ταιριάζει καλύτερα στα γενετικά πρότυπα από ότι η κλασσική µορφοµετρική
περιγραφή των φύλλων και του µίσχου. Από τις µεθόδους των γεωγραφικών σηµείων,
καλύτερη συσχέτιση µε τα γενετικά αποτελέσµατα έχει η TPS. Από την εργασία αυτή
φαίνεται ότι η µορφολογία των φύλλων εξαρτάται µεν από σύνθετους γενετικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι όµως επιδρούν διαφορετικά σε διαφορετικές
οµάδες χαρακτήρων. Με τον τρίοπο αυτό µπορούµε να περιγράψουµε πιο αναλυτικά
την ποικιλότητα στη µορφολογία των φύλλων αλλά και να την αιτιολογήσουµε,
βγάζοντας χρήσιµα εξελικτικά συµπεράσµατα.
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Π. Παπαστυλιανού1 , Π. Ι. Τερζόπουλος2 και Π. I. Μπεµπέλη2
1

Εργαστήριο Γεωργίας
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γ. Πειραµατισµού
Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, ΓΠΑ, 11855, Αθήνα
2

Η παρατηρούµενη µείωση της γενετικής ποικιλότητας στην άσκηση της συµβατικής
γεωργίας µε τη µονοκαλλιέργεια οδήγησε σταδιακά στην αύξηση της γενετικής
ευπάθειας των καλλιεργειών στα εξελισσόµενα παθογόνα και στις περιβαλλοντικές
καταπονήσεις. Οι εγχώριοι πληθυσµοί, ή τοπικές ποικιλίες παρουσιάζουν ετερογένεια,
σηµαντική γενετική ποικιλότητα, προσαρµοστικότητα στις τοπικές εδαφοκλιµατικές
συνθήκες, µπορούν να καλλιεργηθούν σε συστήµατα χαµηλών εισροών και συνήθως
παράγουν προϊόντα µε ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Το κουκί παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε προγράµµατα βελτίωσης, ως φυτό µερικά αλλόγαµο µε
σηµαντική ετερογένεια µεταξύ των ελληνικών εγχώριων πληθυσµών που έχουν
συλλεχθεί από διαφορετικές περιοχές της χώρας µας και διατηρούνται στο Εργαστήριο
Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραµατισµού του Γ.Π.Α. Στη µελέτη αυτή
επιλέχθηκαν έξι εγχώριοι πληθυσµοί, αντιπροσωπευτικοί από κάθε οµάδα κατάταξης
της συλλογής µε σκοπό την εκτίµηση της ετερογένειας εντός και µεταξύ των
πληθυσµών σε πείραµα αγρού µε βάση το σχέδιο των τυχαιοποιηµένων πλήρων
οµάδων µε τρεις επαναλήψεις. Από τις µετρήσεις της απόδοσης και των συνιστωσών
της παρατηρήθηκε σηµαντική ετερογένεια εντός και µεταξύ των πληθυσµών που
µελετήθηκαν. Μεγαλύτερες τιµές απόδοσης, αριθµού καρποφόρων στελεχών και µέσου
βάρους σπόρων παρουσίασαν οι απόγονοι του πληθυσµού της Φθιώτιδας και
µικρότερες τιµές απόδοσης, αριθµού σπόρων ανά λοβό και µέσου βάρους σπόρων οι
απόγονοι του πληθυσµού της Εύβοιας. Από τις συνιστώσες της απόδοσης µεγαλύτερη
επίδραση στη διαµόρφωση της απόδοσης των έξι πληθυσµών παρουσίασαν το µέσο
βάρος των σπόρων και ο αριθµός των καρποφόρων διακλαδώσεων και µικρότερη ο
αριθµός των λοβών ανά γόνιµο στέλεχος και ο αριθµός των σπόρων ανά λοβό. Η
παρατηρούµενη γενετική ποικιλοµορφία των εγχώριων πληθυσµών κουκιού µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε βελτιωτικά προγράµµατα µε σκοπό τη δηµιουργία προσαρµοσµένων
ποικιλιών σε καλλιεργητικά συστήµατα µειωµένων εισροών.
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Η καλλιέργεια του σίτου αποτελεί σε παγκόσµια κλίµακα τη σηµαντικότερη
καλλιέργεια µεταξύ των σιτηρών. Ειδικά για τον ελλαδικό χώρο η πλειονότητα των
καλλιεργούµενων εκτάσεων µε σιτάρι, καταλαµβάνεται από ποικιλίες του
τετραπλοειδούς σκληρού σίτου, που προορίζονται κατά κύριο λόγο για τη βιοµηχανία
των ζυµαρικών. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η αξιολόγηση σηµαντικού µέρους
των εµπορικών ποικιλιών σκληρού σίτου, που καλλιεργούνται στον ελλαδικό χώρο,
τόσο σε συνθήκες συµβατικής καλλιέργειας όσο και σε συνθήκες µειωµένων εισροών .
Για το σκοπό αυτό, τον Οκτώβριο 2009 εγκαταστάθηκαν δύο πειράµατα αγρού στο
Αγρόκτηµα του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας στην περιοχή της
Θέρµης-Θεσσαλονίκης. Συνολικά αξιολογήθηκαν 48 εµπορικές ποικιλίες σκληρού
σίτου ως προς την απόδοση, καθώς και ως προς ένα µεγάλο αριθµό αγρονοµικών και
µορφολογικών χαρακτηριστικών. Το πειραµατικό σχέδιο που χρησιµοποιήθηκε σε κάθε
περίπτωση ήταν πλήρες τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε 3 επαναλήψεις. Στον έναν από τους
δύο πειραµατικούς αγρούς οι καλλιεργητικές µεταχειρίσεις έγιναν σύµφωνα µε το
συµβατικό σύστηµα καλλιέργειας (χηµική καταπολέµηση ζιζανίων, εφαρµογή βασικής
και επιφανειακής λίπανσης, κ.ά.). Αντίθετα, στο δεύτερο πειραµατικό αγρό οι εισροές
περιορίστηκαν µόνο στην κατανάλωση ενέργειας κατά την προετοιµασία του αγρού και
δεν υπήρξε καµία επιπρόσθετη εισροή, κατά την ανάπτυξη των φυτών στον αγρό. Η
συγκοµιδή και στους δύο αγρούς έγινε ταυτόχρονα, και το κάθε πειραµατικό τεµάχιο
συγκοµίστηκε ξεχωριστά µε αλωνιστική µηχανή κατάλληλα προσαρµοσµένη,
εξαιρουµένων των γραµµών των περιθωρίων. Από την ανάλυση των δεδοµένων
διαπιστώθηκε υψηλή παραλλακτικότητα µεταξύ των εµπορικών ποικιλιών σίτου ως
προς τα αγρονοµικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν. Οι
περισσότερες από τις ποικιλίες παρουσίασαν ικανοποιητική απόδοση, ενώ
επισηµάνθηκαν και ορισµένες ποικιλίες που κατέδειξαν σταθερή και υψηλή απόδοση
και στα δύο περιβάλλοντα αξιολόγησης.
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Ο καπνός αποτελεί βασικό γεωργικό προϊόν µε κοινωνική και οικονοµική σηµασία και
µε ιστορικές ρίζες στην παράδοση του τόπου. Κατά το παρελθόν, στον ελλαδικό χώρο
καλλιεργούνταν ένας µεγάλος αριθµός ποικιλιών που διέφεραν µεταξύ τους στα
µορφολογικά γνωρίσµατα, στις εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις και στα ποιοτικά τους
χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, εδώ και αρκετά χρόνια, πολλές από τις ποικιλίες που
καλλιεργήθηκαν έχουν πλέον εγκαταλειφθεί στο πλαίσιο άσκησης της σύγχρονης
καπνοκαλλιέργειας, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται έντονα το φαινόµενο της γενετικής
διάβρωσης και να διαφαίνεται άµεσος ο κίνδυνος της οριστικής απώλειας πολύτιµου
γενετικού υλικού. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τον αναπολλαπλασιασµό και το
µορφολογικό χαρακτηρισµό ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος συλλογών καπνού, που
καλλιεργήθηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια της µακρόχρονης παράδοσης
του τόπου πάνω στη συγκεκριµένη καλλιέργεια. Ειδικότερα, το καλοκαίρι του 2010
εγκαταστάθηκαν στον αγρό 60 συλλογές (accessions) καπνού, που αποτελούσαν µέρος
της Συλλογής του Καπνολογικού Ινστιτούτου της περιόδου 1982-1984 και οι οποίες
διατηρούνται µέχρι σήµερα στις ψυκτικές εγκαταστάσεις της Τράπεζας Γενετικού
Υλικού. Η µελέτη και ο χαρακτηρισµός των ποικιλιών βρίσκονται ακόµη σε εξέλιξη µε
την αξιολόγηση των µορφολογικών και αγρονοµικών χαρακτηριστικών να λαµβάνει
χώρα σε δείγµα 10 ατοµικών φυτών κάθε ποικιλίας µε βάση τον αντίστοιχο κατάλογο
περιγραφής της UPOV. Συνολικά αναµένεται να αξιολογηθούν 35 µορφολογικά και
αγρονοµικά χαρακτηριστικά, που καλύπτουν ένα εύρος από το βλαστικό στάδιο
ανάπτυξης των φυτών µέχρι και το στάδιο της ανθοφορίας και της συγκοµιδής του
ώριµου σπόρου. Για την καταγραφή των δεδοµένων, ανάλογα µε το χαρακτηριστικό
που µελετάται, χρησιµοποιούνται, τόσο πραγµατικές µετρήσεις ποσοτικών µεταβλητών,
όσο και ποιοτικές µετρήσεις µε βάση µία µετρική κλίµακα ακέραιων αριθµών από το 19, όπως προβλέπεται από τη UPOV. Από τις µέχρι τώρα παρατηρήσεις που έχουν
ληφθεί, διαπιστώνεται σηµαντική παραλλακτικότητα µεταξύ των υπό µελέτη συλλογών
καπνού, µε ορισµένες από αυτές να παρουσιάζουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα µορφολογικά
και αγρονοµικά χαρακτηριστικά, γεγονός που αποµένει να πιστοποιηθεί µε το τέλος της
καλλιεργητικής περιόδου και τη λήψη του συνόλου των παρατηρήσεων και της
επακόλουθης ανάλυσης των δεδοµένων µέσω των τεχνικών της πολυµεταβλητής
στατιστικής ανάλυσης.
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Η αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων στη βελτιωτική διαδικασία, ακολουθούµενη
από τη σταδιακή προσαρµογή, καλλιέργεια και κατανάλωση ή εµπορία των
βελτιωµένων ποικιλιών που δηµιουργούνται, αποτελεί µία από τις πιο δυναµικές
αειφορικές πρακτικές που συµβάλει στη διατήρηση των φυτογενετικών πόρων και
ταυτόχρονα στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και της διασφάλισης των
τροφίµων. Ένα από τα κύρια πεδία, µέσω του οποίου οι φυτογενετικοί πόροι
συνεισφέρουν στη βελτίωση των καλλιεργειών αποτελούν οι προ-βελτιωτικοί (prebreeding) χειρισµοί, οι οποίοι περιλαµβάνουν έρευνα και δραστηριότητες που
διευκολύνουν την ενσωµάτωση των φυτογενετικών πόρων στην επίσηµη βελτιωτική
διαδικασία. Με στόχο την επισήµανση εγχώριου γενετικού υλικού που θα µπορούσε να
αξιοποιηθεί µέσω της βελτιωτικής διαδικασίας, εγκαταστάθηκαν τον Οκτώβριο του
2009 δύο πειράµατα αγρού στο Αγρόκτηµα του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας
Ελλάδας στην περιοχή της Θέρµης-Θεσσαλονίκης. Η αξιολόγηση περιελάµβανε 37
εγχώριες τοπικές ποικιλίες (landraces) σίτου. Καταγράφηκε η απόδοση, σε δύο
περιβάλλοντα (µειωµένων εισροών και συµβατικό) καθώς και µεγάλος αριθµός
µορφολογικών και αγρονοµικών χαρακτηριστικών. Το πειραµατικό σχέδιο που
χρησιµοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση ήταν πλήρες τυχαιοποιηµένο σχέδιο µε 3
επαναλήψεις. Στον έναν από τους δύο πειραµατικούς αγρούς οι καλλιεργητικές
µεταχειρίσεις έγιναν σύµφωνα µε το συµβατικό σύστηµα καλλιέργειας (χηµική
καταπολέµηση ζιζανίων, εφαρµογή βασικής και επιφανειακής λίπανσης, κ.ά.).
Αντίθετα, στο δεύτερο πειραµατικό αγρό οι εισροές περιορίστηκαν µόνο στην
κατανάλωση ενέργειας κατά την προετοιµασία του αγρού και δεν υπήρξε καµία
επιπρόσθετη εισροή, κατά την ανάπτυξη των φυτών στον αγρό. Η συγκοµιδή και στους
δύο αγρούς έγινε ταυτόχρονα, και το κάθε πειραµατικό τεµάχιο συγκοµίστηκε
ξεχωριστά, µε αλωνιστική µηχανή κατάλληλα προσαρµοσµένη εξαιρουµένων των
γραµµών των περιθωρίων. Από την ανάλυση των δεδοµένων επισηµάνθηκαν ορισµένες
τοπικές ποικιλίες σίτου, οι οποίες παρουσίασαν σταθερά υψηλή απόδοση και επιθυµητά
αγρονοµικά και µορφολογικά γνωρίσµατα και στα δύο περιβάλλοντα αξιολόγησης. Οι
ποικιλίες αυτές θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν σε προγράµµατα βελτίωσης µε στόχο
την επιλογή επίλεκτων γενοτύπων µε σταθερότητα συµπεριφοράς, οι οποίοι θα έχουν
τη δυνατότητα να παράγουν ικανοποιητικά, τόσο σε ευνοϊκά όσο και σε λιγότερο
ευνοϊκά για την καλλιέργεια περιβάλλοντα, προϊόν υψηλής ποιότητας και διατροφικής
αξίας.
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΛΙΑ (Malus x domestica)

Α.Λ. Τσιβελίκας και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών,
541 24, Θεσσαλονίκη

Η µηλιά (Malus x domestica (Borkh.) αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα
καλλιεργούµενα δενδροκοµικά είδη για τον ελλαδικό χώρο. Ο κύριος όγκος της
παραγωγής µήλων στην Ελλάδα προέρχεται από την οµάδα των κόκκινων ποικιλιών
της Delicious (Starking, Red Delicious) και ακολουθούν η Golden Delicious και
Granny Smith. Οι περισσότερες από τις καλλιεργούµενες ποικιλίες είναι διπλοειδείς (2n
= 34, x = 17), λίγες είναι τριπλοειδείς (3n = 51), και ελάχιστες τετραπλοειδείς (2n =
68). Στη συγκεκριµένη εργασία επιχειρείται µία συνοπτική παρουσίαση της τεχνικής
των διασταυρώσεων στη µηλιά, που αποτελεί το σηµείο έναρξης ενός βελτιωτικού
προγράµµατος για τη δηµιουργία διασπώµενων πληθυσµών, ώστε να ακολουθήσει
µέσα από αυτούς, επιλογή των κατάλληλων κλώνων για τη δηµιουργία σύγχρονων και
ανταγωνιστικών ποικιλιών. Παράλληλα, επιχειρείται µία σύγχρονη βιβλιογραφική
ανασκόπηση σε ότι αφορά τη µορφολογία και τη βιολογία του άνθους της µηλιάς, τον
τρόπο άνθησης, τη µεθοδολογία συλλογής και διατήρησης της γύρης, τον τρόπο
αποστηµόνωσης και επικονίασης, ενώ επισηµαίνονται και εξετάζονται οι παράγοντες
που επηρεάζουν την επιτυχία των διασταυρώσεων. Επιπλέον, παρουσιάζονται
σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδοµένα σχετικά µε το µηχανισµό του ασυµβίβαστου που
παρατηρείται στη µηλιά και τις οµάδες γονιδίων που έχουν µέχρι σήµερα επισηµανθεί
ως υπεύθυνες για το συγκεκριµένο φαινόµενο.
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Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗ
ΧΛΩΡΩΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ME BAΣΗ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Β. Χουλιάρας1, Ι. Θεριός1, Αθ. Κορκόβελος2, Αικ. Κουτσουβέλη3, Β. Λεβέντης4
∆. Χριστοδουλόπουλος3, Σταυρ. Μέντη3 και Θ. Κορέτση5
1

Εργ. ∆ενδροκοµίας, Τµήµα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη
Εργ. Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 38446 Ν. Ιωνία Μαγνησίας, Βόλος
3
Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου, 47100 Κωστακιοί Άρτα
4
Τµήµα Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ΤΕΙ Ηπείρου, 47100 Κωστακιοί Άρτα
5
Τµήµα Zωϊκής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου, 47100 Κωστακιοί Άρτα

2

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των υποκειµένων εσπεριδοειδών
Νεραντζιά, Swingle Citrumelo, C. taiwanica και C. volkameriana µε βάση τις µεταβολές
σε φυσιολογικές και βιοχηµικές παραµέτρους κατά την επίδραση της έλλειψης σιδήρου
(είτε από την απουσία Fe από το θρεπτικό διάλυµα Hoagland, είτε µε την προσθήκη στο
θρεπτικό διάλυµα CaCO3 και NaHCO3). Η χαµηλή προσθήκη σιδήρου στο διάλυµα
Hoagland (0.3 ppm) προκάλεσε υψηλότερες τιµές στην αναγωγική ικανότητα των ριζών
και στην οξύνιση της ριζόσφαιρας από κάθε άλλη επέµβαση και στα τέσσερα υποκείµενα,
ενώ οι επεµβάσεις της προσθήκης των ανθρακικών αλάτων και της απουσίας σιδήρου
προκάλεσαν πιο υψηλές τιµές στις προαναφερθείσες φυσιολογικές παραµέτρους από τις
αντίστοιχες του µάρτυρα (κανονική χορήγηση σιδήρου : 1.2 ppm Fe). Σηµαντική χλώρωση
της επιφάνειας των φύλλων (βαθµός 2.5 µε µέγιστη τιµή το 5) συσχετίστηκε µε ενεργότητα
των ολικών υπεροξειδασών και της καταλάσης µικρότερη των 4.5 και 14.5 µονάδων/γρ.
Ν.Β. αντίστοιχα. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές µεταβολές στις φυσιολογικές και
βιοχηµικές παραµέτρους µεταξύ των τεσσάρων υποκειµένων των εσπεριδοειδών, στην ίδια
επέµβαση και µεταξύ των επεµβάσεων. Oι παράµετροι αναγωγική ικανότητα της ρίζας και
οξίνιση της ριζόσφαιρας σε νεαρές µη ξυλοποιηµενες ρίζες και η ενεργότητα των ενζύµων
ολικές υπεροξειδασες και καταλάση στα νεαρά φύλλα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
προκαταρτικές δοκιµές αντοχής οποιουδήποτε είδους και υποκειµένου των εσπεριδοειδών
στη χλώρωση σιδήρου. Με βάση τις µεταβολές στις φυσιολογικές και βιοχηµικές
παραµέτρους που υπολογίστηκαν στα τέσσερα υποκείµενα που εξετάστηκαν στην παρούσα
έρευνα, η Νεραντζιά χαρακτηρίζεται ως το πιο ανθεκτικό υποκείµενο στην έλλειψη
σιδήρου ακολουθούµενo από το C. taiwanica, ενώ τα υποκείµενα C. volkameriana και
Swingle Citrumelo χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα, µε ελαφρά υπεροχή του υποκειµένου C.
volkameriana.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΖΩΤΟΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΛΟΥΠΙΝΩΝ

Αν. Χατζηχαραλάµπου και Σπ. Κουτρούµπας
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ορεστιάδα

Η επιλογή του κατάλληλου χρόνου σποράς και η αζωτοδέσµευση είναι από τους
σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία και την οικονοµικότητα της
καλλιέργειας των λούπινων. Σκοπός της εργασίας ήταν να µελετηθεί η επίδραση της
ηµεροµηνίας σποράς και του εµβολιασµού των σπόρων µε αζωτοδεσµευτικά βακτήρια
στην αύξηση, την ανάπτυξη και σε διάφορα αγρονοµικά και φυσιολογικά γνωρίσµατα
του λευκού λούπινου (Lupinus albus L.) σε ξηρικές συνθήκες. Το πείραµα διεξήχθη στο
αγρόκτηµα του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης στην Ορεστιάδα το έτος 2008.
Το έδαφος ήταν ιλυοαργιλώδες µε οργανική ουσία 2,05% και pH 7,5, χωρίς ενδογενείς
πληθυσµούς βακτηρίων Bradyrhizobium lupine. Το πειραµατικό σχέδιο ήταν οµάδες µε
υποοµάδες (split-plot) µε τέσσερις επαναλήψεις. Ως κύρια τεµάχια χρησιµοποιήθηκαν
δύο ηµεροµηνίες σποράς (4 Μαρτίου, πρώιµη και 1 Απριλίου, όψιµη) και ως
υποτεµάχια ο εµβολιασµός ή µη των σπόρων µε αζωτοδεσµευτικά βακτήρια. ∆είγµατα
φυτών από κάθε πειραµατικό τεµάχιο ελήφθησαν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των
φυτών. Προσδιορίσθηκαν o αριθµός και το ξηρό βάρος των φυµατίων, η συσσώρευση
ξηράς ουσίας, η συγκέντρωση αζώτου σε διάφορα φυτικά τµήµατα, η απόδοση σε
σπόρο και τα συστατικά της απόδοσης, η αποτελεσµατικότητα χρησιµοποιήσεως του
αζώτου (NUE) και ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας (LAI). Ο εµβολιασµός των σπόρων
µε αζωτοδεσµευτικά βακτήρια οδήγησε στο σχηµατισµό φυµατίων στις ρίζες των
φυτών, ο αριθµός και το ξηρό βάρος των οποίων δεν επηρεάσθηκαν από την
ηµεροµηνία σποράς και ήταν κατά µέσο όρο 26 φυµάτια/φυτό και 6,73 mg/φυµάτιο,
αντίστοιχα. Η απόδοση σε σπόρο ήταν κατά µέσο όρο µεγαλύτερη στην πρώιµη σπορά
(342 kg/στρ.) σε σύγκριση µε την όψιµη σπορά (100 kg/στρ.) και στα εµβολιασµένα
φυτά (243 kg/στρ.) σε σύγκριση µε τα ανεµβολίαστα (199 kg/στρ.). Η απόδοση
συσχετίζονταν θετικά µε τον αριθµό των λοβών/φυτό (r=0,65, Ρ<0,01) και τον αριθµό
των σπόρων/λοβό (r=0,80, Ρ<0,01). Η συσσώρευση ξηράς ουσίας πριν την έναρξη
γεµίσµατος των σπόρων ήταν µεγαλύτερη στην πρώιµη σπορά και στα εµβολιασµένα
φυτά και συνέβαλε στην αύξηση της απόδοσης σε σπόρο, όπως προέκυψε από τη
θετική συσχέτιση µεταξύ των δύο παραµέτρων (r=0,71, P<0,05). Η πρωτεΐνη των
σπόρων στην ωρίµανση δεν επηρεάσθηκε από την ηµεροµηνία σποράς και τον
εµβολιασµό των σπόρων και ήταν κατά µέσο όρο 35,6%. Ο LAI έφτασε στη µέγιστη
τιµή του στο στάδιο της άνθησης για την πρώιµη σπορά και 10 ηµέρες πριν την άνθηση
για την όψιµη σπορά και δεν επηρεάσθηκε από τον εµβολιασµό στις περισσότερες
δειγµατοληψίες. Η NUE έως την άνθηση ήταν κατά µέσο όρο µεγαλύτερη σε σχέση µε
εκείνη κατά την περίοδο γεµίσµατος των σπόρων στην πρώιµη σπορά και τα
εµβολιασµένα φυτά, ενώ το αντίθετο παρατηρήθηκε στην όψιµη σπορά και τα
ανεµβολίαστα φυτά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η πρώιµη σπορά και ο εµβολιασµός
των σπόρων µε αζωτοδεσµευτικά βακτήρια αύξησαν τη συσσώρευση ξηράς ουσίας και
την καρπόδευση, παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην επίτευξη υψηλότερων
αποδόσεων.
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΝΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υ∆ΡΟΝΕΦΩΣΗΣ,
ΟΜΙΧΛΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΝΙΑΣ

Ο. Κασµερίδου, Σ. Χατζηλαζάρου, Γ. Παντελίδης, Σ. Κώστας και Α. Οικονόµου
Εργαστήριο Ανθοκοµίας, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη

Μοσχεύµατα φωτίνιας (Photinia glabra), µήκους 8-10 cm, αποκόπηκαν το χειµώνα από
µητρικά φυτά που διατηρούνταν στο ύπαιθρο και τοποθετήθηκαν για ριζοβολία στα
συστήµατα της υδρονέφωσης, της οµίχλης και της αεροπονίας ενώ εφαρµόστηκε ή όχι
Κ-ΙΒΑ (3000 ppm). Μετά την πάροδο 8 εβδοµάδων εκτιµήθηκε η ριζοβολία (%) και
µετρήθηκε ο αριθµός και το µήκος των ριζών. Βρέθηκε ότι η ριζοβολία των
µοσχευµάτων φωτίνιας σε όλα τα συστήµατα κυµάνθηκε σε επίπεδα 45-80%, µε τη
µέγιστη ριζοβολία να παρατηρείται στο σύστηµα της αεροπονίας. Επίσης, στις 0, 1, 3,
14, 28 και 42 ηµέρες από την τοποθέτηση των µοσχευµάτων για ριζοβολία αποκόπηκε
τµήµα 0,5 cm από τη βάση τους για προσδιορισµό της ειδικής ενζυµικής δράσης των
υπεροξειδασών και της περιεκτικότητας της λιγνίνης. Η µεταβολή της δράσης των
υπεροξειδασών και της περιεκτικότητας της λιγνίνης ήταν παρόµοια και στα τρία
συστήµατα ριζοβολίας, ανεξαρτήτως της εφαρµογής ή µη Κ-ΙΒΑ και ακολούθησε την
καµπύλη που έχει προτείνει ο Gaspar. Έτσι, κατά τις 3 πρώτες ηµέρες της ριζοβολίας
εµφανίστηκε µια πτώση της ειδικής ενζυµικής δράσης των υπεροξειδασών σε όλα τα
συστήµατα ριζοβολίας. Ακολούθως, παρατηρήθηκε µία σταδιακή αύξηση αυτής,
φτάνοντας σε ένα µέγιστο την 28η ηµέρα. Η υψηλότερη τιµή (5,38 ∆Α min-1 mg-1
πρωτείνης) µετρήθηκε στο σύστηµα της αεροπονίας, ανεξαρτήτως της εφαρµογής ή µη
Κ-ΙΒΑ. Μετά την εµφάνιση των µέγιστων τιµών παρατηρήθηκε πτώση της δράσης των
υπεροξειδασών. Η εµφάνιση των ριζικών καταβολών στα µοσχεύµατα της φωτίνιας στα
οποία εφαρµόστηκε Κ-ΙΒΑ έγινε τη 29η ηµέρα από τη φύτευση στο σύστηµα της
αεροπονίας και την 31η ηµέρα στα συστήµατα της υδρονέφωσης και της οµίχλης,
αντίστοιχα, ενώ η απουσία Κ-ΙΒΑ καθυστέρησε την έκπτυξη των ριζών κατά 1-2
ηµέρες. Η περιεκτικότητα σε λιγνίνη των µοσχευµάτων φωτίνιας αυξήθηκε σταδιακά
µέχρι την 28η ηµέρα από την τοποθέτηση σε όλα τα συστήµατα ριζοβολίας, ενώ η
µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λιγνίνη (11,92 µg mg-1 d.w.) καταγράφηκε στα
µοσχεύµατα που ριζοβόλησαν στην αεροπονία.
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ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ (Corylus avellana L.)

Χ. Γουγουτσά και Ε. Μπάρµπας
Εργαστήριο ∆ασικής Γενετικής & Βελτίωσης ∆ασοπονικών Ειδών, Σχολή ∆ασολογίας & Φυσικού
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Η λεπτοκαρυά (Corylus avellana) είναι ένα από τα σηµαντικότερα µεσογειακά είδη. Η
βελτιστοποίηση των τεχνικών µικροπολλαπλασιασµού της λεπτοκαρυάς είναι
απαραίτητη για τη µαζική παραγωγή επιλεγµένων γενοτύπων για την παραγωγή
καρπών. Επιτρέπει επίσης, την µαζική παραγωγή δενδρυλλίων-ξενιστών για τη
σύνθεση µυκόρριζας, µε µύκητες του γένους Tuber, για την ανάπτυξη φυτειών
παραγωγής τρούφας. Επιπλέον, επιτρέπει την µελέτη σύνθεσης µυκόρριζας σε
µονοξενικές συνθήκες καλλιέργειας µεταξύ διαφορετικών γενοτύπων ξενιστή και
στελεχών µυκήτων. Η εισαγωγή σε καλλιέργεια in vitro πραγµατοποιήθηκε
χρησιµοποιώντας ως αρχικό υλικό ώριµα έµβρυα, που τοποθετήθηκαν, µετά από
απολύµανση, σε θρεπτικό διάλυµα WPM (Woody Plant Medium) χωρίς ρυθµιστές
ανάπτυξης. Για τη φάση του πολλαπλασιασµού χρησιµοποιήθηκε θρεπτικό διάλυµα
WPM που περιείχε µία κυτοκινίνη (4,2 µΜ BAP) και αυξίνη (0,04 µΜ ΑΙΒ). Τα
έκφυτα πολλαπλασιάσθηκαν µε την τεχνική των µασχαλιαίων οφθαλµών. Ο ρυθµός
πολλαπλασιασµού που επιτευχθεί είχε σαν αποτέλεσµα τον διπλασιασµό τουλάχιστον
των εκφύτων σε κάθε υποκαλλιέργεια. Για τη φάση της ριζοβολίας τα έκφυτα
τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό διάλυµα WPM (x0,5) που περιείχε διαφορετικές
συγκεντρώσεις ΑΙΒ (0, 1.22, 2.45, 4.9 µΜ) και σηµειώθηκαν η εξέλιξη της ριζοβολίας
και ο αριθµός ριζών ανά έκφυτο. Μετά από 6 εβδοµάδες συνεχούς παραµονής στα
παραπάνω διαλύµατα, τo ποσοστό ριζοβολίας που παρατηρήθηκε στα φυτά µάρτυρες
(θρεπτικό διάλυµα χωρίς ρυθµιστές ανάπτυξης) ήταν 20%. Το αντίστοιχο ποσοστό
ριζοβολίας των εκφύτων, στα θρεπτικά διαλύµατα των οποίων η αυξίνη ήταν παρούσα,
ανήλθε στο 60%.
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Στην παρούσα µελέτη συλλέχθηκαν, ταξινοµήθηκαν βοτανικά και ελέγχθηκε η γενετική
ποικιλότητα σε περιοχές µε διακριτά µικροκλιµατικά περιβάλλοντα της Ανατολικής
Κρήτης, τριών εδώδιµων αυτοφυών χόρτων Αγαλατσίδα (Reichardia picroides L.),
Ασκόλυµπρος (Scolymus), και Αχάρτζικας (Scandix pecten – veneris L). Επίσης,
πραγµατοποιήθηκε έρευνα επιπολασµού που αφορούσε την συλλογή και την
συµµετοχή των άγριων αυτών χόρτων στο σηµερινό διαιτολόγιο των κατοίκων της
ανατολικής Κρήτης.
Η γενετική ποικιλοµορφία των παραπάνω γενών και ειδών µελετήθηκε µε τη µέθοδο
των RAPD. Χρησιµοποιήθηκαν από οκτώ έως δέκα εκκινητές, και υπολογίστηκαν οι
γενετικές συγγένειες µεταξύ των δειγµάτων σε κάθε γένος. ∆ε βρέθηκε να υπάρχει
οµαδοποίηση µε βάση την γεωγραφική προέλευση των δειγµάτων.
Από τα αποτελέσµατα της µελέτης διαφάνηκε ότι η συλλογή και η κατανάλωση των
αυτοφυών εδώδιµων παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση µε την ηλικία και το επάγγελµα
των ερωτώµενων. Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία γνωρίζουν και συλλέγουν µεγαλύτερο
αριθµό ειδών χόρτων σε σχέση µε τους νεότερους. Η πραγµατικότητα αυτή δείχνει
κάποιο κίνδυνο απώλειας σηµαντικής διατροφικής πληροφορίας παρόλο που ένα
µεγάλο ποσοστό από το δείγµα µας διδάσκει και σε άλλους την τέχνη της αναγνώρισης
και συλλογής άγριων χόρτων.
Ο έλεγχος της βιοποικιλότητας των παραπάνω ειδών θα βοηθήσει στην στρατηγική που
θα ακολουθηθεί για την διαφύλαξη των γενετικών πόρων σηµαντικών διατροφικών
προϊόντων τα οποία µάλιστα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν συσχετιστεί µε την υγεία
και την µακροζωία.
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