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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προσφώνηση του Προέδρου της Ο. Ε. Καθηγητή Ι. Ν. Ξυνιά
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
H βελτίωση των φυτών στον 21ο αιώνα: προκλήσεις και προοπτικές.
Γ. Σκαράκης
Η εκτίμηση του παραγωγικού δυναμικού απουσία ανταγωνισμού αποτελεί
προσέγγιση της σταθερότητας με τη δυναμική έννοια.
Ι. Παπαδόπουλος και Ι. Τοκατλίδης
Αποτελεσματικότητα της κυψελωτής επιλογής για τη δημιουργία ποικιλιών
καταλλήλων στην Οργανική Γεωργία.
Δ. Βλαχοστέργιος, Α. Λιθουργίδης και Δ. Ρουπακιάς
Διερεύνηση κριτηρίων αξιολόγησης F1 και F2 γενεάς μαλακού σίτου απουσία
ανταγωνισμού.
Χ. Γκόγκας και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου
Συγκριτική αξιολόγηση παραγωγικού δυναμικού σε υβρίδια καλαμποκιού (Ζea
mays L.).
Κ. Τζανταρμάς και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου
Ανάλυση μέσων όρων γενεών για το μήκος της ίνας σε έξι διασταυρώσεις
βαμβακιού (Gossyppium hirsutum L.).
Π. Μιχαλακόπουλος, Α. Κατσιώτης, Χ. Γούλας και S. Rangasamy.
Αξιοποίηση μερικώς διειδικών σειρών βαμβακιού.
Χ. Πάνκου, Α. Μαυρομάτης και Δ. Ρουπακιάς
Μελέτη της παραλλακτικότητας γενετικού υλικού ρυζιού (Oryza sativa L.) ως
προς τα αγρονομικά γνωρίσματα.
Σπ. Κουτρούμπας, Δ. Κατσαντώνης, Δ. Ντάνος, Γ. Ευγενίδης, E. Lupotto,
B. Courtois και P. Piffanelli
Επίδραση των θρεπτικών στοιχείων στην ανάπτυξη και ριζοβολία υβριδίων
σποροφύτων αμπέλου σε συνθήκες μη θερμαινόμενου θερμοκηπίου.
Χ. Πασχαλίδης, Π. Ζαμανίδης, Ν. Καραγιαννίδης, Α. Κορίκη, Β.
Καββαδίας και Δ. Κοκκαλιάρη
Μελέτη του φαινομένου της αυτοσυμβατότητας στο ακτινίδιο (A. deliciosa) με
μοντέλο την ποικιλία TSECHELIDIS βάσει αγρονομικών και φυσικοχημικών
χαρακτηριστικών.
Μ. Σακελλαρίου, Α. Μαυρομάτης, Α. Αποστολόπουλος, Χ. Νάκας και Ι.
Αρβανιτογιάννης
Αποτίμηση της εφαρμογής βελτιωτικού προγράμματος ενδοπληθυσμιακής
επιλογής σε εγχώριους πληθυσμούς λαθουριού «φάβα Σαντορίνης».
Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου, Ι. Μυλωνάς, Ε. Νίνου, και Αικ. Τράκα-Μαυρωνά
Επιλογή εντός παραδοσιακού πληθυσμού φακής απουσία ανταγωνισμού
διευκολύνει την αναγνώριση γενοτύπων με ανθεκτικότητα στις ιώσεις.
Α. Καργιωτίδου, Ε. Χατζηβασιλείου, Α. Παπαγεωργίου, Γ. Σκαράκης και
Ι. Τοκατλίδης
Συμβολή της εκτίμησης των γονιδιακών επιδράσεων στην αποτελεσματικότητα
της επιλογής στο κολοκύθι
Αθ. Λ. Τσιβελίκας και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου
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ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
Μοριακή Βελτίωση φυτών: προκλίσεις και προοπτικές
Α. Πολύδωρος
Σταθμισμένοι συντελεστές: ανάλυση της διακριτικής ικανότητας συντελεστών
ομοιότητας και συγγένειας.
Γερ. Συμιλλίδης
O ρόλος της λουπεόλης στην οντογένεση των φυματίων των ψυχανθών.
Κ. Δελής, Α. Κροκιδά, Δ. Κατσαρού, , Σ. Γεωργίου, L. M. Peña-Rodríguez,
Α. Osbourn και Κ. Παπαδοπούλου
Μοριακοί μηχανισμοί ελέγχου του μεγέθους των καρπών και ο ρόλος τους στη
βελτίωση: τα γονίδια ελέγχου του καρπού της πιπεριάς.
Α. Τσάμπαλλα, Κ. Πασέντσης και Α. Τσαυτάρης
Αξιολόγηση του THIDIAZURON στην in-vitro παραγωγή πολλαπλασιαστικού
υλικού μπανάνας (Musa spp.) της ποικιλίας Grande naine (AAA) και του
υβριδίου FHIA-01 (AAAB).
Γαρ. Γραμματικάκη, Ε. Χατζηδάκη, M. Δοξαστάκη και Α. Αυγελής
Μοριακός και βιοχημικός χαρακτηρισμός γονιδίων που κωδικοποιούν
μεταφορείς σακχάρων στο σόργο.
Β. Λαμπίρη, Ο. Ι. Παυλή, Ε. Κουρή, Ε. Φλεμετάκης και Γ. Ν. Σκαράκης
Επίδραση αβιοτικών καταπονήσεων στην ανθεκτικότητα και τη μεταβολική
ομοιόσταση διαγονιδιακών φυτών καπνού που υπερεκφράζουν το γονίδιο
GMGSTU4.
Χ. Κισσούδης, Ε. Αξαρλή, Ν. Λάμπρου, Π. Μαδέσης, Α. Τσαυτάρης, Ε.
Νιάνιου- Ομπεϊντάτ
Επίδραση του D γονιδιώματος στην ανδρογενετική ικανότητα του μαλακού
σιταριού.
Θ. Λαζαρίδου, Χ. Πάνκου, Ι. Ν. Ξυνιάς, Π. Καλτσίκης και Δ. Γ. Ρουπακιάς

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ
Επίδραση της αλατότητας και της θερμοκρασίας στη βλαστική ικανότητα και
ανάπτυξη του λάπαθου (Rumex acetosa).
Α. Λιόπα-Τσακαλίδη, Κ. Δεληγιάννης, Χρ. Χαλβαντζής και Ι. Ν. Ξυνιάς
Αντίδραση ποικιλιών σίτου σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου (NaCl) και
αργίλιου (Al).
Χρ. Μήτση και Γ. Συμιλλίδης
Προσαρμοστικότητα αυτοφυών πληθυσμών αρωματικών και φαρμακευτικών
φυτών τύπου καρβακρόλης, σε συνθήκες εκτατικής καλλιέργειας.
Γ. Παναγόπουλος, Β. Κωτούλας, Γ. Οικονόμου, Π. Ταραντίλης, Δ. Καλύβας
και Α. Καραμάνος
Διερεύνηση της επίδρασης της υδατικής καταπόνησης σε δομικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά τριών γονοτύπων σκληρού σίτου.
Π. Μπρέστα, Δ. Νικολόπουλος, Π. Βαχαμίδης, Δ. Λύρα, Γ. Οικονόμου, Α.
Καραμάνος και Γ. Καραμπουρνιώτης
Ανάπτυξη διαγονιδιακής ανθεκτικότητας σε φυτά του είδους N. benthamiana
έναντι του ιού BNYVV.
Ο. Ι. Παυλή, Γ. Κελαϊδή, Α. Ταμπακάκη και Γ. Ν. Σκαράκης
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Αξιολόγηση εμπορικών ποικιλιών βαμβακιού ως προς τα χαρακτηριστικά
ανάπτυξης και ποιότητας του σπόρου σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης.
Σ. Κωστούλα, Ι. Α. Χα και Α. Μαυρομάτης
Μελέτη της επίδρασης της άρδευσης και των αποστάσεων σποράς στην
ποιότητα των σπόρων βαμβακιού.
Δ. Ζάχος, Ι. Α. Χα και Α. Μαυρομάτης
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ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Οργανική βελτίωση σε χειμερινά σιτηρά.
104
Κ. Μπλαδενόπουλος
Συγκριτική αξιολόγηση δυο μεθοδολογιών βελτίωσης με εφαρμογή στο είδος
105
Phaseolus coccineus σε περιβάλλον οργανικής Γεωργίας.
Β. Χατζηθεοδώρου, Α. Μαυρομάτης, Ι. Α. Χα, A. Κορκόβελος και Χ.
Γούλας
Συγκριτική ανάλυση των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών ιδιοτήτων
106
ποικιλιών φακής που προέρχονται από οργανικό και συμβατικό περιβάλλον
καλλιέργειας.
Α. Κατσαβού, Ι. Καραγκούνης, Α. Χά, Ι. Αρβανιτογιάννης, Δ.
Βλαχοστέργιος και Α. Μαυρομάτης
Οικογεωγραφική και GIS ανάλυση του γένους Avena.
107
Φ. Πάτσιου, Α. Κατσιώτης και N. Maxted
Χρησιμοποίηση μορφολογικών χαρακτηριστικών και δημογραφικών
108
παραμέτρων για την αξιολόγηση αυτοφυών ειδών κρόκου των Κυκλάδων και
της Κρήτης.
Π. Ράλλη, Χ. Δόρδας, Α. Τράκα-Μαυρωνά και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου
Μελέτη φυλογενετικών σχέσεων ποικιλιών φακής (lens culinaris medik.) με
115
χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών τυπου RAPD και SSR.
Μ. Bασιλάκου, Δ. Βλαχοστέργιος, Α. Χά, Μ. Α. Σακελλαρίου και Α.
Μαυρομάτης
Μελέτη συμπεριφοράς εγχωρίων και εμπορικών υποκειμένων στον εμβολιασμό
116
χειμερινών και θερινών ποικιλιών πεπονιού.
Ε. Ανθιμίδου, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου και Αικ. Τράκα-Μαυρωνά
Η διαρκής γενετική παρακολούθηση συμβάλλει στην προστασία των γενετικών
117
πόρων.
Φ. Αραβανόπουλος
Δασικά οικοσυστήματα και γενετικοί πόροι σε ένα πολλαπλά μεταβαλλόμενο
118
περιβάλλον: Κίνδυνοι- προκλήσεις-προοπτικές.
Π. Γ. Αλιζώτη
Συσχέτιση της χωρικής διάταξης των δένδρων σε ένα δάσος με παραμέτρους
119
του αναπαραγωγικού τους συστήματος.
Δ. Κασιμιάδης, Α. Χ. Παπαγεωργίου και Σ. Γαλατσίδας
Μελέτη φυτρωτικότητας σπόρων πέντε φαινοτύπων του δασικού είδους Sorbus
120
torminalis (L.) Crantz με σκοπό την αναπαραγωγή και την προστασία του.
Κ. Α. Σπανός και Δ. Γαϊτάνης
Μορφολογικά χαρακτηριστικά και περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες σε
γονοτύπους στέβιας.
Θ. Λαζαρίδου, Α. Γεωργιάδου και Π. Λόλας
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Aποστάσεις μεταφύτευσης και αγρονομικά χαρακτηριστικά μιας νέας
καλλιέργειας, της Στεβιας (Stevia rebaudiana).
Α. Γεωργιάδου, Θ. Λαζαρίδου, Σ. Σουίπας, Ε. Βαρδαβάκης και Π. Λόλας
Συγκαλλιέργεια κτηνοτροφικών κουκιών με βρώμη και σιταρόβριζα.
Χ. Δόρδας και Α. Λιθουργίδης
Επίδραση της ημερομηνίας σποράς στην απόδοση και τα ποιοτικά γνωρίσματα
ποικιλιών ρεβιθιού.
Σ. Φωτιάδης και Σπ. Κουτρούμπας
Ανάλυση κύκλου ζωής για την αξιολόγηση αειφορικής παραγωγής
βιοαιθανόλης από γλυκό σόργο.
Χ. Ε. Βλάχος, Ν. Μαριόλης, Ν. Κορρές και Γ. Ν. Σκαράκης
Παραγωγή βιοαιθανόλης πρώτης και δεύτερης γενιάς από τον αραβόσιτο:
αξιολόγηση εμπορικών υβριδίων και εκτίμηση σχετικών γενετικών
παραμέτρων.
Ν. Μαριόλης, Χ. Βλάχος, Γ. Ευγενίδης, Χ. Γούλας και Γ. Ν. Σκαράκης

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (posters)
Διερεύνηση της αγρονομικής συμπεριφοράς και της ποιότητας F2 και γονέων
μαλακού σίτου σε δυο συστήματα σποράς.
Χ. Γκόγκας και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου
Η γενετική πρόοδος με την επιλογή απουσία ανταγωνισμού στο καλαμπόκι
ευνοείται από συνθήκες που μειώνουν την πρωτανδρία και αυξάνουν την
αυτογονιμοποίηση.
Β. Γρεβενιώτης, Β. Φασούλα, Σ. Ζώτης και Ι. Τοκατλίδης
Νέες Ελληνικές οινοποιήσιμες ποικιλίες με άρωμα μοσχάτο.
Π. Ζαμανίδης, Χ. Πασχαλίδης, Ε. Βαβουλίδου, Γ. Ζακυνθινός και Ι. Ν.
Ξυνιάς
Συγκριτική αξιολόγηση διαφόρων μειγμάτων υποστρωμάτων στην ανάπτυξη
και ριζοβολία υβριδίων και σποροφύτων αμπέλου.
Χ. Πασχαλίδης, Π. Ζαμανίδης, Κ. Αγγελόπουλος, Β. Καββαδία, Ν.
Καραγιαννίδης, Α. Κορύκη, Α. Κοστρίβα και Ι. Ξενάκης.
Αμπελογραφική περιγραφή νέων λευκών οινοποιήσιμων ποικιλιών του
Ινστιτούτου Αμπέλου.
Π. Ζαμανίδης, Χ. Πασχαλίδης, Ε. Βαβουλίδου και Ι. Ν. Ξυνιάς
Συγκριτκή αξιολόγηση νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών με έγχρωμη σάρκα και
γλεύκος.
Π. Ζαμανίδης, Χ. Πασχαλίδης, Κ. Αγγελόπουλος, Α. Κανάκης και Σ.
Βασιλειάδης
Αξιολόγηση νέων ερυθρών ποικιλιών αμπέλου για παραγωγή κρασιού
ανωτέρας ποιότητας.
Π. Ζαμανίδης, Χ. Πασχαλίδης και Σ. Βασιλειάδης
Η επίδραση του προσανατολισμού των πειραματικών τεμαχίων στο
διατεμαχικό ανταγωνισμό.
Α. Κατσιλέρος, Γ. Συμιλλίδης και Γ. Ν. Σκαράκης
Ανάλυση μέσων όρων γενεών για το ύψος του φυτού σε έξι διασταυρώσεις
βαμβακιού (Gossyppium hirsutum L.).
Π. Μιχαλακόπουλος, Α. Κατσιώτης, Χ. Γούλας και S. Rangasamy
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Γενεαλογική μέθοδος δημιουργίας ανασυνδυασμένων σειρών με βάση το
«κριτήριο χρησιμότητας».
Η. Αυδίκος, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου και Αικ. Τράκα-Μαυρωνά
Αξιολόγηση διαφορετικών πυκνοτήτων φύτευσης και μεγέθους κορμών στην
παραγωγικότητα του καλλιεργούμενου κρόκου.
Π. Ράλλη, Γ. Τσίρος, Ν. Αργυρόπουλος, Γ. Νέστορας και Χ. Δόρδας
Αξιολόγηση τεχνικοοικονομικών παραμέτρων ρίγανης προς επιλογή υπερτέρων
γενοτύπων.
Θ. Πλακόπουλος, Α. Μαρουφίδου, Α. Παμπόρης, Μ. Μασλή, Μ. ΝέτουΑβαντόγλου, Β. Λιανοπούλου, Θ. Γάτσης, Α. Φιλοθέου, Γ. Μεντίζης, Ι.
Μυλωνάς και Ε. Πάνου-Φιλοθέου
Επιλογή για απόδοση και η σχέση της με τον αριθμό καρπών και την
πρωιμότητα στην πιπεριά «Φλωρίνης».
Ι. Παπαδόπουλος, Β. Γρεβενιώτης και Ι. Τοκατλίδης
Νέες εκλεκτές επιλογές βερικοκιάς, δημιουργίες του προγράμματος Γενετικής
Βελτίωσης του Ι.Φ.Δ.-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Ε. Καραγιάννη-Σγουρού και Κ. Καζαντζής
Μελέτη φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ της εγχώριας ποικιλίας «φάβα
Σαντορίνης» και είδη του γένους Lathyrus sp.
Ι. Μυλωνάς, Ε. Νίνου, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου και Α. Τράκα-Μαυρωνά
Επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων Zn και Cu στην απορρόφηση και κατανομή
τους σε διαγονιδιακά φυτά καπνού που υπερεκφράζουν το γονίδιο GMGSTU4.
Ευ. Ευθυμιάδης, Χ. Κισσούδης και Ε. Νιάνιου-Ομπεϊντάτ
Μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας της συλλογής του Ινστιτούτου
Φυλλοβόλων Δένδρων των ποικιλιών Ιαπωνικής και Ευρωπαϊκής δαμασκηνιάς
(Prunus salinica- Prunus domestica) με μοριακούς δείκτες.
Ι. Αθανασιάδης, Α. Λίνος, Π. Δρογούδη, Σ. Πανταζής και Μ.
Χατζηδημητρίου
Μελέτη της ενδοποικιλιακής γενετικής παραλλακτικότητας των Ελληνικών
ποικιλιών ελιάς ‘Καλαμών’ και ‘Κορωνέικη’ με τη χρήση μοριακών δεικτών.
Ε. Δεσποτάκη, Μ. Πιτσιούνη, Ι. Μετζιδάκης, Α. Λίνος και Μ.
Χατζηδημητρίου
Γενετική μελέτη παραδοσιακών πληθυσμών σιταριού και ανάλυση
φυλογενετικών σχέσεων με χρήση αγρονομικών και μοριακών μεθόδων.
Ε. Μαντά, Κ. Κουτής, Β. Σβιντρίδου, Α. Πανάγου και Α. Μαυρομάτης
Μεταβολική ανάλυση διαγονιδιακών φυτών καπνού που υπερεκφράζουν το
γονίδιο GMGSTU4, αναπτυσσόμενα υπό την επίδραση του ζιζανιοκτόνου
Alachlor.
Χ. Κισσούδης, Χ. Καλλονιάτη, Ε. Φλεμετάκης, Ν. Λάμπρου, Π. Μαδέσης,
Α. Τσαυτάρης και Ε. Νιάνιου- Ομπεϊντάτ
Δομές απλοτύπων χλωροπλαστικού DNA σε ένα παγετώδες καταφύγιο: η οξιά
(Fagus sylvatica) στο όρος Παγγαίο.
Α. Χ. Παπαγεωργίου, Ι. Τσιριπίδης, Θ. Μουρατίδης, Ν.-Γ. Ηλιάδης και R.
Finkeldey
Επίδραση του θρεπτικού υποστρώματος στη δημιουργία διαπλοειδών φυτών με
τη μέθοδο του καλαμποκιού στο μαλακό σιτάρι.
Αντ. Κούφαλης, Ι. Ν. Ξυνιάς, Ε. Γουλή – Βαβδινούδη και Δ. Γ. Ρουπακιάς
Αποτίμηση της εφαρμογής βελτιωτικού προγράμματος ενδοπληθυσμιακής
επιλογής σε εγχώριους πληθυσμούς μικρόκαρπης τομάτας «τοματάκι
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Σαντορίνης».
Αικ. Τράκα, Ε. Δρόσου, Χ. Αλεξανδρής, Η. Αυδίκος και Μ. ΚούτσικαΣωτηρίου
Αξιολόγηση γενετικού υλικού ρυζιού ως προς την ανθεκτικότητα στο έντομο
Sesamia nonagrioides.
Δ. Κατσαντώνης, Σπ. Κουτρούμπας, Δ. Ντάνος, Γ. Ευγενίδης, E. Lupotto
και P. Piffanelli
Επίδραση της υδατικής καταπόνησης στην έκφραση γονιδίων και στο
μεταβολικό προφίλ ποικιλιών σόργου.
Ο. Ι. Παυλή, Β. Λαμπίρη, Χ. Ε. Βλάχος, Χ. Καλλονιάτη, Ε. Φλεμετάκης και
Γ. Ν. Σκαράκης
Επίδραση της πυκνότητας σποράς στην αξιολόγηση και επιλογή ποικιλιών
φακής για ανθεκτικότητα στη φουζαρίωση.
Δ. Βλαχοστέργιος, Α. Ρούμπου και Δ. Ρουπακιάς
Επίδραση της ενυδάτωσης στη φυτρωτική ικανότητα των σπερμάτων του
σόργου (Sorghum bicolor).
Χρ. Δαμαλάς
Αλληλεπίδραση γενοτύπου και άρδευσης στην αύξηση και ανάπτυξη μερικών
διειδικών σειρών βαμβακιού.
Β. Γρεβενιώτης, Α. Σαρόπουλος, Κ. Καραμανώλη, Ε.-Ι. A.
Κωνσταντινίδου, Α. Λιθουργίδης και Δ. Ρουπακιάς
Η επίδραση της μυκόριζας στην απόδοση και το υδατικό δυναμικό φυτών
γλυκού σόργου (Sorghum bicolor, var. Keller).
Ι. Χ. Σπηλιόπουλος και Κ. Αγγελόπουλος
Επίδραση της αλατότητας και της θερμοκρασίας στη βλαστική ικανότητα και
ανάπτυξη του μυρωνιού (Scandix pecten-veneris).
Α. Λιόπα-Τσακαλίδη, Π. Μπαρούχας, Α. Κουλόπουλος, Σ. Ραμαδάνη και Ι.
Ν. Ξυνιάς
Μελέτη της ανθεκτικότητας εγχωρίων ποικιλιών πεπονιού στη φουζαρίωση inplanta.
Ε. Ανθιμίδου, Α. Λ. Τσιβελίκας, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου, Αικ. ΤράκαΜαυρωνά και Γ. Καραογλανίδης
Συγκριτική μελέτη εγχωρίων και εισαγόμενων εμπορικών ποικιλιών και
υβριδίων μελιτζάνας με χρήση γενετικών, μορφολογικών και βιοχημικών
δεικτών.
Β. Παπασωτηρόπουλος, Ε. Χατζηευστρατίου, Α. Παπασάββας, Γ. Καπότης,
Γ. Σαλάχας και Φ. Μπλέτσος
Ανάλυση ποιοτικών χαρακτηριστικών σπόρου βαμβακιού σε σχέση με την
ηλικία και τις καλλιεργητικές μεταχειρίσεις σποράς και άρδευσης.
Στ. Κωστούλα, Α.Π. Πατητή, Ι. Α. Χα και Α. Μαυρομάτης
Αξιολόγηση γενετικού υλικού ρυζιού ως προς την ανθεκτικότητα στην
αλατότητα.
Δ. Κατσαντώνης, Σπ. Κουτρούμπας, Δ. Ντάνος, Γ. Ευγενίδης, E. Lupotto,
N. Ahmadi και P. Piffanelli
Διατήρηση και αξιολόγηση αυτοχθόνων οινοποιήσιμων ποικιλιών της Πάρου
και Αντιπάρου με δημιουργία πιλοτικού αμπελώνα.
Γ. Γραμματικάκη και Α. Αυγελής
Μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της ρίγανης κατά την υψομετρική
διαβάθμιση του όρους Όρθυς.
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Ε. Λενέτη, Γ. Μάνος, Π. Υφαντή, Κ. Ζήσης και Ε. Ξύστρας
Πλεονεκτήματα συγκαλλιέργειας σε μίγματα κτηνοτροφικού μπιζελιού με
χειμερινά σιτηρά.
Α. Λιθουργίδης, Δ. Βλαχοστέργιος, Χ. Δόρδας και Χ. Δαμαλάς
Ολοκληρωμένη διαχείριση φυτοπαρασίτων στη βιομηχανική τομάτα.
Χ. Λιθουργίδης, Ι. Καλαμαρτζής και Α. Λιθουργίδης
Επίδραση της σταυρεπικονίασης στην καρποφορία των ποικιλιών ελιάς
Κορωνέικη και Καλαμών.
Γ. Κουμπούρης, Ι. Μετζιδάκης, Α. Ντούλης και Μ. Βασιλακάκης
Αποτελεσματικότητα της σταυρεπικονίασης για περιορισμό της σχινοκαρπίας
των ποικιλιών ελιάς Καλαμών και Αμυγδαλολιάς.
Γ. Κουμπούρης, Ι. Μετζιδάκης, Α. Ντούλης και Μ. Βασιλακάκης
Οργανική βελτίωση F2 γενεάς διασταυρώσεων εγχωρίων ποικιλιών μαλακού
σιταριού με εμπορική ποικιλία.
Ι. Σιστάνης και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου
Εκτίμηση της αποδοτικότητας ποικιλιών και τοπικών πληθυσμών σκληρού
σιταριού σε συνθήκες διαβαθμισμένης υδατικής καταπόνησης και σε συνθήκες
αγρού.
Π. Βαχαμίδης, Σ. Κοτζαμανίδης, Γ. Οικονόμου και Α. Καραμάνος
Προβελτιωτική αξιολόγηση ως υλικού εκκίνησης του εγχωρίου πληθυσμού
άσπρης μελιτζάνας Σαντορίνης.
Φ. Α. Μπλέτσος
Γενετική σύσταση των πληθυσμών οξιάς (Fagus sylvatica) στα δάση του Ν.
Έβρου.
Α. Μανώλης, Α. Βιδάλη, Α. Κατσιώτης, R. Finkeldey και Α. Χ.
Παπαγεωργίου
Χρήση κλασικής μορφομετρίας και γεωγραφικών σημείων.
Σ. Χατζησκάκης, Ε. Μυρωνίδου, Ζ. Άμπας, Κ. Κοράκης και Α. Χ.
Παπαγεωργίου
Αξιολόγηση εγχωρίων πληθυσμών κουκιού (Vicia faba L.) ως προς την
απόδοση και τις συνιστώσες της.
Π. Παπαστυλιανού, Π. Ι. Τερζόπουλος και Π. Μπεμπέλη
Μελέτη της αγρονομικής συμπεριφοράς εμπορικών ποικιλιών σκληρού σίτου
(Triticum turgidum L.).
Μ. Τσαμπάζη, Σ. Ταταροπούλου, Α. Λ. Τσιβελίκας, Ε. Νίνου, Ι. Γ.
Μυλωνάς και Π. Ράλλη
Διαφοροποίηση και συγκριτική μορφολογική μελέτη ποικιλιών καπνού
(Nicotiana tabacum L.).
Π. Ράλλη, Α. Λ. Τσιβελίκας, Ε. Νίνου, Ι. Γ. Μυλωνάς και Γ. Παλάτος
Αξιολόγηση του παραγωγικού δυναμικού τοπικών ποικιλιών σίτου.
Κ. Αβραμίδης, Β. Ζαχαριάν, Γ. Σ. Λάμπουρας, Ι. Γ. Μυλωνάς, Ε. Νίνου, Α.
Λ. Τσιβελίκας και Π. Ράλλη
Η τεχνική των διασταυρώσεων στη μηλιά (Malus x domestica).
Α. Λ. Τσιβελίκας και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου
Η ανθεκτικότητα υποκειμένων των εσπεριδοειδών στη χλώρωση σιδήρου με
βάση τις μεταβολές σε φυσιολογικές και βιοχημικές παραμέτρους.
Β. Χουλιάρας, Ι. Θεριός, Αθ. Κορκόβελος, Αικ. Κουτσουβέλη, Β. Λεβέντης,
Δ. Χριστοδουλόπουλος, Στ. Μέντη και Θ. Κορέτση
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Επίδραση του εμβολιασμού με αζωτοβακτήρια και της ημερομηνίας σποράς
στην αύξηση και ανάπτυξη των λούπινων.
Αν. Χατζηχαραλάμπου και Σπ. Κουτρούμπας
Διερεύνηση της δράσης των υπεροξειδασών και της μεταβολής της λιγνίνης
κατά τη διάρκεια της ριζοβολίας μοσχευμάτων φωτίνιας στα συστήματα
υδρονέφωσης, ομίχλης και αεροπονίας.
Ο. Κασμερίδου, Σ. Χατζηλαζάρου, Γ. Παντελίδης, Σ. Κώστας και Α.
Οικονόμου
Μικροπολλαπλασιασμός της λεπτοκαρυάς (Corylus avellana L.).
Χ. Γουγουτσά και Ε. Μπάρμπας
Γενετική ποικιλότητα σε άγρια εδώδιμα της ανατολικής Κρήτης και η
συμμετοχή τους στο σημερινό διαιτολόγιο των κατοίκων της περιοχής.
Α. Ψαρουδάκη, Α. Κατσιώτης, Θ. Κωνσταντινίδης, Π. Δημητροπουλάκης
και Γ. Σκαράκης
Ευρετήριο συγγραφέων
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Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης από τον καθηγητή κ. Θέμελη

Αναμνηστική φωτογραφία των συνέδρων του 13ου Συνεδρίου της ΕΕΕΓΒΦ στο Ωδείο της
Αρχαίας Μεσσήνης.
12

Προσφώνηση του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
Ι. Ν. Ξυνιά
Καθηγητή, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Καλαμάτας
Αξιότιμοι: Εκπρόσωποι των κ. κ. Νομάρχη Μεσσηνίας, του Δημάρχου Καλαμάτας και του
Μητροπολίτη Μεσσηνίας
Κύριε Πρόεδρε του ΤΕΙ Καλαμάτας,
Κύριοι Πρόεδροι Συνεταιριστικών Οργανώσεων,
Κυρία Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Είναι μεγάλη τιμή για μια πόλη να συγκεντρώνει, έστω και για ένα μικρό διάστημα, του
καλύτερους επιστήμονες ενός πεδίου έρευνας και να μπορεί να διοργανώνει επιστημονικά
Συνέδρια υψηλού επιπέδου. Φέτος και παρά τους δίσεκτους καιρούς, η πόλη της Καλαμάτας
ανέλαβε να διοργανώσει το 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής
Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών με τίτλο "Γενετική διάβρωση:
προκλήσεις και προοπτικές", θέμα πολύ επίκαιρο αν σκεφτεί κανείς το φυτικό πλούτο της
χώρας μας που δυστυχώς χάνεται.
Στα πλαίσια λοιπόν του 13ου Συνεδρίου της ΕΕΕΓΒΦ, θα προσπαθήσουμε να ανταλλάξουμε
απόψεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και να παρουσιάσει ο καθένας από
μας την ερευνητική του άποψη. Ελπίζουμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αυτού να
γνωρίσουμε και λίγα πράγματα για την όμορφη πόλη που μας φιλοξενεί.
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της Οργανωτικής και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής,
για τη φροντίδα και την συνέπεια με την οποία διεκπεραίωσαν τις αναληφθείσες εργασίες.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε στους Χορηγούς η οικονομική ενίσχυση των οποίων
συνέβαλε στην αρτιότερη οργάνωση του Συνεδρίου.
Ο Πρόεδρος της Ο. Ε. του 13ου Συνεδρίου της ΕΕΕΓΒΦ
Ιωάννης Ν. Ξυνιάς M. Sc. Ph. D.
Καθηγητής
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Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

14

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 μη-ανανεώσιμων 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 βιο-οικονομίας, 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 μεσομακροπρόθεσμα 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
ερευνητικών-εφαρμοσμένων
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 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑ
Ι. Παπαδόπουλος1 και Ι. Τοκατλίδης2
1

Τμήμα Φυτικής, Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, 531 00 Φλώρινα
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο 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’ ( P i ), ‘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
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Δ. Βλαχοστέργιος1, Α. Λιθουργίδης2 και Δ. 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 διαπεριβαλλοντική (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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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ F1 ΚΑΙ F2 ΓΕΝΕΑΣ ΜΑΛΑΚΟΥ
ΣΙΤΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Χ. Γκόγκας, Μ. Κούτσικα – Σωτηρίου
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη

Περίληψη
Η επιλογή ελπιδοφόρων διασταυρώσεων από τις πρώτες γενεές αποτελεί βασικό βήμα
στην βελτίωση του μαλακού σίτου. Στην παρούσα εργασία διερευνώνται κριτήρια
αξιόπιστης αντιστοίχισης των F1 και F2 που προήλθαν από τις διασταυρώσεις έξι ποικιλιών
μαλακού σίτου του Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης. Την καλλιεργητική περίοδο 20072008 εγκαταστάθηκε κυψελωτό σχέδιο R-16 αποτελούμενο από 10 F1 και τις έξι ποικιλίεςγονείς από τις οποίες προήλθαν. Τα κριτήρια επιλογής που εφαρμόστηκαν ήταν η
υπεροχή/υστέρηση: α)Σε σχέση με τον καλύτερο γονέα, β) σε σχέση με τον μέσο όρο των
δύο γονέων, γ) σε σχέση με το μέσο όρο των γονέων-μαρτύρων και δ) σε σχέση με τον
δείκτη παραγωγικού δυναμικού. Βάσει της κατάταξης -αξιολόγησης επιλέχθηκαν τέσσερις
F1, οι δύο με τις μεγαλύτερες τιμές στα κριτήρια, μια ενδιάμεση και η χειρότερη. Την
καλλιεργητική περίοδο 2008-2009 οι τέσσερις F2 που επιλέχθηκαν και οι τέσσερις γονείς
από τους οποίους προήλθαν εγκαταστάθηκαν σε κυψελωτό σχέδιο R-16. Οι F2
αξιολογήθηκαν αντιστοίχως με τα ίδια κριτήρια που εφαρμόστηκαν στην F1 γενεά. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι ο διαχωρισμός υψηλοαποδοτικών/χαμηλοαποδοτικών
διασταυρώσεων επιτυγχάνεται αποτελεσμα-τικότερα με τον συνδυασμό όλων των
κριτηρίων. Ιδιαίτερη αξιοπιστία παρουσιάζει η αξιολόγηση σε σχέση με το δίκτυο των
μαρτύρων που δείχνει ότι η ετέρωση και η ετεροβελτίωση αποτελούν επικουρικά κριτήρια
επιλογής.
Εισαγωγή
Στην βελτίωση του μαλακού σίτου οι πρώτες γενεές αποτελούν τις σημαντικότερες
γενεές για την επισήμανση ελπιδοφόρων διασταυρώσεων. Σύμφωνα με τον Valentine
(1979) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απόδοση, δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία επιλογής
από τις πρώτες γενεές. Διάφορα κριτήρια επιλογής έχουν προταθεί για την αξιολόγηση των
πρώτων γενεών. Ο Nass (1979) προτείνει την ετέρωση στην F1 γενεά , ο Fasoulas (1988)
προτείνει την αξιολόγηση των F1 και F2 απουσία ανταγωνισμού ως αξιόπιστο κριτήριο, οι
Roupakias et al (1997) προτείνουν τον μικρό ομοζυγωτικό εκφυλισμό στην F2 γενεά, οι
Kotzamanidis et al (2008) προτείνουν τον μέσο όρο των F1 και F2 και τέλος οι Singh et al
(2004) χρησιμοποιούν την ετέρωση και την ετεροβελτίωση για την αναγνώριση
υποσχόμενων γενοτύπων.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εφαρμογή και διερεύνηση συνόλου κριτηρίων
αξιολόγησης F1 και F2 σε διασταυρώσεις μαλακού σίτου, απουσία ανταγωνισμού.
Υλικά και Μέθοδοι
Τα πειραματικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ποικιλίες μαλακού σίτου του
Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης Αχέρων, Γεκόρα-Ε, Νέστος, Ορφέας, Ωρωπός,
Αχελώος και 10 F1 που προήλθαν από τις μεταξύ τους διασταυρώσεις. Την καλλιεργητική
περίοδο 2007-2008 στο Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης εγκαταστάθηκαν τα υλικά σε
κυψελωτό σχέδιο R-16 των 12 γραμμών με 40 φυτά/γραμμή και την απόσταση των φυτών
στο 1m. Τα χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν ανά ατομικό φυτό ήταν ο αριθμός των
στάχεων, το τελικό ύψος και η απόδοση. Τα κριτήρια επιλογής που εφαρμόστηκαν ήταν τα
εξής: α) η αξιολόγηση των F1 αυτών καθαυτών, β) η υπεροχή ή υστέρηση σε σχέση με τον
καλύτερο γονέα, γ) η υπεροχή ή υστέρηση σε σχέση με τον μέσο όρο των δύο γονέων, δ) η
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υπεροχή ή υστέρηση σε σχέση με το μέσο όρο όλων των γονέων - μαρτύρων και ε) τον
δείκτη του παραγωγικού δυναμικού (Line Crop Yield Potential LCYP Fasoula, 2008) που
υπολογίζεται από το γινόμενο του συντελεστή ομοιόστασης (Coefficient of Homeostasis
CH) και της αποδοτικότητας (Coefficient of Line Yield CLY). Επίσης υπολογίστηκε η
Γενική Συνδυαστική Ικανότητα (GCA) των γονέων και έγινε ανάλυση της
παραλλακτικότητας του κυψελωτού σχεδίου σαν πλήρως τυχαιοποιημένο. Βάσει της
κατάταξης-αξιολόγησης επιλέχθηκαν 4 F1, οι δύο με τις μεγαλύτερες τιμές στα κριτήρια,
μια ενδιάμεση και η χειρότερη. Εντός κάθε F1 επιλέχθηκαν τα τρία υψηλοαποδοτικότερα
φυτά βάσει της κυψελωτής μεθοδολογίας. Την καλλιεργητική περίοδο 2008-2009 στο
Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης εγκαταστάθηκαν οι 4 F2 και οι 4 γονείς τους σε
κυψελωτό σχέδιο R-16 των 32 γραμμών με 48φυτά/γραμμή (3 κωδικοί/F2) και την
απόσταση των φυτών στο 1m. Μετρήθηκαν τα ίδια χαρακτηριστικά με την F1 γενεά ενώ η
αξιολόγηση έγινε με τα ίδια κριτήρια.
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Η αξιολόγηση της F1 γενεάς έδειξε ότι όλες οι διασταυρώσεις πλην της Ορφέας x
Ωρωπός εκδήλωσαν υπεροχή ως προς τα τρία κριτήρια (Πίν. 1). Ετέρωση και
ετεροβελτίωση στο σιτάρι αναφέρεται από διάφορους ερευνητές (Nass, 1979, Στρατηλάκης
κ.α., 1994, Gouli and Koutsika, 1999, Singh et al., 2004).
Πίνακας 1: Αξιλόγηση των F1 με τα τρία κριτήρια
Γενότυπος
Αχέρων x Γεκόρα
Νέστος x Αχελώος
Νέστος x Ορφέας
Νέστος x Ωρωπός
Ορφέας x Αχελώος
Ορφέας x Ωρωπός
Ωρωπός x Αχελώος
Γεκόρα x Αχελώος
Γεκόρα x Ορφέας
Γεκόρα x Ωρωπός

BP
22,84%
46,83%*
24,68%
13,31%
18,05%
-7,47%
7,91%
18,38%
2,55%
15,83%

MP
25,30%
56,09%*
28,78%
24,98%
7,34%
-0,24%
25,71%
42,87%*
14,19%
20,86%

Μάρτυρες
45,2%*
29,38%
17,33%
22,78%
11,09%
0,27%
16,93%
39,92%*
21,21%
36,91%*

* σημαντικό για p≤5%

Αξιοσημείωτο είναι ότι η
διασταύρωση
Νέστος
x
Αχελώος αν και ξεπερνά
σημαντικά τον καλύτερο γονέα
και τον μέσο όρο τον δύο
γονέων δεν υπερέχει σημαντικά
του μέσου όρου των μαρτύρων,
δηλαδή
των
έξι
προσαρμοσμένων ποικιλιών μαλακού σίτου (Πίν. 1).

Πίνακας 2: Ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού της F1
Γενότυπος
Ωρωπός x Αχελώος
Ορφέας x Αχελώος
Γεκόρα x Ωρωπός
Νέστος x Ωρωπός
Αχέρων x Γεκόρα
Γεκόρα x Αχελώος
Νέστος x Ορφέας
Νέστος x Αχελώος
Ωρωπός
Γεκόρα
Νέστος
Ορφέας
Αχέρων
Γεκόρα x Ορφέας
Ορφέας x Ωρωπός
Αχελώος

Mean
48,05 abcd*
45,65 abcd
56,26 ab
50,45 abc
59,67 a
57,5 ab
48,21 abc
53,17 ab
44,53 abcd
48,57 abc
36,21 cd
38,67 bcd
46,67 abcd
49,81 abc
41,2 bcd
31,92 d

CLR
1,03
0,93
1,41
1,14
1,59
1,48
1,04
1,26
0,89
1,05
0,59
0,67
0,97
1,11
0,76
0,45

CH
6,61
7,18
4,27
4,21
2,98
2,74
3,79
2,89
3,61
2,57
4,53
3,93
2,51
2,10
1,86
1,43

LCYP
6,81
6,68
6,03
4,79
4,74
4,05
3,94
3,64
3,20
2,70
2,65
2,62
2,44
2,33
1,41
0,65

LCYP%
100
98,13
88,63
70,32
69,56
59,46
57,8
53,52
46,94
39,73
38,96
38,52
35,88
34,17
20,66
9,55

*μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά για p≤5%

Η κατάταξη των F1 βάσει του παραγωγικού δυναμικού έδειξε ότι οκτώ από τις δέκα
διασταυρώσεις ξεπέρασαν τους μάρτυρες ενώ η Ορφέας x Ωρωπός ήταν και πάλι η
χειρότερη (Πίν. 2). Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότερες διασταυρώσεις είχαν CLR>1,
σε αντίθεση με τους μάρτυρες.
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Σύμφωνα με την Fasoula (2008) τιμές CLR<1 δείχνουν γενοτύπους που υπερέχουν του
γενικού μέσου όρου και σε συνδυασμό με υψηλό δείκτη LCYP αποτελούν υποσχόμενο
υλικό. Τέλος το κριτήριο της GCA έδειξε ότι οι ποικιλίες Αχέρων και Νέστος είχαν
αρνητική τιμή γεγονός που δεν ενισχύει την επιλογή τους στις διασταυρώσεις που
συμμετέχουν (Πίν. 3).
Πίνακας 3: Επιλεγείσες F1, αξιολόγηση με τα κριτήρια και GCA γονέων
Γενότυπος
Ωρωπός x Αχελώος
Γεκόρα x Ωρωπός
Γεκόρα x Αχελώος
Ορφέας x Ωρωπός

BP
7,91%
15,83%
18,38%
-7,47%

MP
25,71%
20,86%
42,87%*
-0,24%

Μάρτυρες
16,93%
36,91%*
39,92%*
0,27%

LCYP
100,00%
88,63%
59,46%
20,66%

GCA γονέων
GΑχέρον -27,53
GΟρφέας 3,77
GΓεκόρα 13,36
GΩρωπός 6,54
GΝέστος -4,49
GΑχελώος 8,64

* σημαντικό για p≤5%

Η αξιολόγηση της F2 γενεάς βάσει των δύο πρώτων κριτηρίων έδειξε ότι η κατάταξη
διατηρήθηκε για την πρώτη και την τελευταία θέση με την Ωρωπός x Αχελώος να υπερέχει
σημαντικά σε όλα τα κριτήρια, ενώ το τρίτο κριτήριο διατήρησε την κατάταξη που είχαν ως
F1 (Πίν. 4).
Παρόμοια αποτελέσματα αναφέΠίνακας 4: Αξιολόγηση των F2 με τα τρία κριτήρια
ρουν και οι Στρατηλάκης κ.α.
Γενότυπος
BP
MP
Μάρτυρες
(1994) όπου η απόδοση της F2 ήταν
Ωρωπός x Αχελώος
13,12%*
17,78%*
38,62%*
υψηλότερη από των δύο γονέων,
Γεκόρα x Αχελώος
-6,41%
6,64%
14,68%*
αλλά δεν διέφερε σημαντικά από
Γεκόρα x Ωρωπός
-0,50%
9,34%
12,29%
τον καλύτερο γονέα.
Ορφέας x Ωρωπός
-8,24%
12,00%
3,55%
* σημαντικό για p≤5%

Επίσης οι Gouli and Koutsika (1999), αναφέρoυν θετική ετέρωση στην F2 σε μαλακό
σιτάρι. Η ίδια εικόνα διατηρήθηκε και στην κατάταξη των υλικών βάσει του παραγωγικού
δυναμικού με την κάθε F2 να έχει έναν κωδικό υψηλής απόδοσης, έναν ενδιάμεσης
απόδοσης και έναν χαμηλής απόδοσης λόγω της εντός των πληθυσμών παραλλακτικότητας
(Πίν. 5).
Πίνακας 5: Ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού της F2
Mean
66,97 a*
59,20 b
55,40 bcd
58,86 b
54,82 bcde
57,92 bc
54,52 bcde
51,81 bcdef
50,48 cdef
54,25 bcde
47,49 efg
50,03 def
44,71 fg
48,77 defg
34,82 h
41,05 gh

CLR
1,66
1,3
1,13
1,28
1,11
1,24
1,1
0,99
0,94
1,09
0,83
0,92
0,74
0,88
0,45
0,62

CH
6,66
5,44
5,21
4,49
5,13
4,38
4,89
5,27
4,58
3,85
4,9
4,02
4,97
3,08
4,97
2,67

LCYP
11,04
7,05
5,91
5,74
5,7
5,43
5,37
5,22
4,31
4,19
4,08
3,72
3,67
2,71
2,23
1,66

LCYP%
100
63,84
53,55
52,02
51,65
49,15
48,65
47,32
39,05
37,94
37,00
33,69
33,22
24,56
20,17
15,08

88,76% 92,91% 95,00%

100,00%

82,08%
80,00%
Γενετική παρ/τα

Γενότυπος
Ωρωπός x Αχελώος
Αχελώος
Γεκόρα x Αχελώος
Ωρωπός x Αχελώος
Γεκόρα x Αχελώος
Ωρωπός x Αχελώος
Ωρωπός
Γεκόρα x Ωρωπός
Γεκόρα x Αχελώος
Γεκόρα x Ωρωπός
Ορφέας x Ωρωπός
Ορφέας x Ωρωπός
Γεκόρα
Γεκόρα x Ωρωπός
Ορφέας
Ορφέας x Ωρωπός

60,00%

68,37%
58,63%
F1
F2

40,00%
20,00%
0,00%
Απόδοση

Ύψος

Αρ.
Στάχεων
Χαρακτηριστικό

Σχήμα 1: Γενετική παραλλακτικότητα ανά χαρακτηριστικό και ανά γενεά

*μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά για p≤5%

Η ανάλυση της παραλλακτικότητας έδειξε σημαντικά μέσα τετράγωνα στην F1 γενεά και
ισχυρώς σημαντικά στην F2 γενεά με τον συντελεστή παραλλακτικότητας (CV) να
μειώνεται αρκετά στην F2 γενεά (Πίν. 6) με ταυτόχρονη αύξηση της γενετικής
παραλλακτικότητας για όλα τα χαρακτηριστικά (Σχ. 1) αυξάνοντας έτσι και την
πειραματική ακρίβεια.
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Πίνακας 6: Ανάλυση παραλλακτικότητας για τα χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν
Χαρακτηριστικό
Απόδοση
Ύψος
Αρ. Στάχεων

MS
F1
1714,22*
413,56*
345,43*

CV

F2
54719,67**
1409,04**
3204,80**

F1
56,26%
9,60%
39,72%

F2
19,65%
14,08%
37,90%

* σημαντικό για p≤5%, ** σημαντικό για p≤1%
Στάχεις

Ύψος

Απόδοση
-10,00
%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Γεκόρα x Αχελώος
Ωρωπός x Αχελώος

Γεκόρα x Ωρωπός
Ορφέας x Ωρωπός

Σχήμα 2: Ομοζυγωτικός εκφυλισμός των επιλεγέντων F2 για τα
χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν

Με την μελέτη του
ομοζυγωτικού εκφυλισμού φαίνεται ότι σε
καμία F2 δεν παρατηρήθηκε για τον αριθμό των
στάχεων και για το
τελικό ύψος. Για την
απόδοση η Ωρωπός x
Αχελώος και η Ορφέας
x Ωρωπός δεν έδειξαν
εκφυλισμό σε αντίθεση
με τις άλλες δύο διασταυρώσεις που έδειξαν
εκφυλισμό από -3,58%
έως -3,65%

Η συνδυασμένη χρήση κριτηρίων αξιολόγησης μπόρεσε να προβλέψει την συμπεριφορά
των γενοτύπων στην F2. Μάλιστα η χρήση του μέσου όρου των μαρτύρων φαίνεται να
βοηθά στην επιλογή ελπιδοφόρων διασταυρώσεων πέραν της ετέρωσης και ετεροβελτίωσης
(π.χ. η Νέστος x Αχελώος στην F1 ξεπέρασε σημαντικά τον καλύτερο γονέα και την
μεσογονική τιμή αλλά όχι και τον μέσο όρο των μαρτύρων). Ετερωτικές διασταυρώσεις ως
προς την απόδοση δεν παρουσίασαν ετέρωση για όλα τα χαρακτηριστικά, καθιστώντας την
ετέρωση ένα σύνθετο χαρακτηριστικό το οποίο από μόνο του δεν μπορεί να αποτελέσει
ασφαλές κριτήριο για την επιλογή ελπιδοφόρων διασταυρώσεων (Singh & Kandola 1969).
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EXPLORATION OF EVALUATION CRITERIA OF BREAD WHEAT F1 AND F2
UNDER ABSENCE OF COMPETITION
Ch. Gogas and M. Koutsika-Sotiriou.
Department of Genetics and Plant Breeding, Aristotelian Univ. of Thessaloniki, 54124, Hellas.

Abstract
In a wheat breeding program, early generation selection of promising crosses poses a
basic and challenging step. At the present study the exploitation of evaluation criteria of F1
and F2 generations of six bread wheat varieties is being undertaken. All the experiments
were conducted in the Cereals Institute of Thessaloniki during 2007-2008. Ten bread wheat
F1s and their parents were evaluated in an R-16 honeycomb design with the following
criteria; superiority/inferiority over: a) the best parent value, b) the midle parent value and c)
the mean yield of all the checks. A fourth criterion concerning the crop yield potential was
used for the classification of the crosses. According to the evaluation four F1s were selected,
the best two, a medium yielding and the worst which were sown in an R-16 honeycomb
design along with their four parents. The evaluation was conducted in accordance to F1 and
the results showed a better discrimination between high and low yielding crosses when the
combination of all the criteria takes place. The use of mean yield of all the checks proved a
valuable criterion as the data indicated that heterosis and heterobeltiosis alone do not
constitute a safe evaluation factor.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΥΒΡΙΔΙΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (Ζea mays L.)
Κ. Τζανταρμάς και Μ.Κούτσικα-Σωτηρίου
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Περίληψη
Η F2 γενεά καλλιεργούμενων υβριδίων καλαμποκιού αποτελεί το καταλληλότερο υλικό
εκκίνησης πολλών βελτιωτικών προγραμμάτων. Δεδομένου ότι τα υβρίδια είναι προϊόντα
ανακύκλωσης εκλεκτών καθαρών σειρών, η αξιολόγηση του παραγωγικού δυναμικού επτά
εμπορικών υβριδίων ευρύτερα διαδεδομένων στον Ελλαδικό χώρο, που αποτελεί σκοπό της
παρούσας εργασίας, θα καταδείκνυε το συνιστώμενο υβρίδιο/α ως υλικό εκκίνησης. Σε
συνθήκες έλλειψης ανταγωνισμού αξιολογήθηκε η παραγωγική συμπεριφορά των επτά
υβριδίων PR31G98, Nikaia, DKC6818, PR33A46, Mitic, Costantza (PR3284) και Eleonora
(PR1132). Πρόσθετα εκτιμήθηκε η προβλεπόμενη συμπεριφορά των υβριδίων σε συνθήκες
γεωργικής πρακτικής με κριτήριο την εξίσωση του παραγωγικού δυναμικού απόδοσης
(LCYP) που βασίζεται στο δυναμικό απόδοσης ανά φυτό και το συντελεστή ομοιόστασης.
Το πείραμα εγκαταστάθηκε στην Λεπτή Ορεστιάδας και το πειραματικό σχέδιο ήταν η
κυψελωτή διάταξη R-7, με 40 επαναλήψεις για το κάθε υβρίδιο. Για την απόδοση ανά φυτό
υπεροχή έδειξε το PR31G98, για την ομοιόσταση και το παραγωγικό δυναμικό το Eleonora.
Το υβρίδιο Eleonora, είχε τη μέγιστη τιμή για το συντελεστή ομοιόστασης και ως προς το
αποτέλεσμα της εξίσωσης του παραγωγικού δυναμικού της απόδοσης, γεγονός που το
χαρακτηρίζει ως καταλληλότερο υλικό εκκίνησης. Ταυτόχρονα εγκαταστάθηκε σε
θερμοκήπιο εργαστηριακό πείραμα αξιολόγησης των υβριδίων στην υδατική καταπόνηση.
Εφαρμόστηκε η μέθοδος των εκλυόμενων ηλεκτρολυτών και τα αποτελέσματα ήταν
ανάλογα με την κατάταξη των υβριδίων για τον συντελεστή ομοιόστασης (rs=0,89, Ρ<0,05),
υποδεικνύοντας ως πρώτο υβρίδιο το Eleonora.
Εισαγωγή
Η είσοδος των απλών υβριδίων συνέβαλε καθοριστικά στην ραγδαία αύξηση της
παραγωγικότητας της καλλιέργειας του καλαμποκιού (Duvick, 2005). Οι αυξημένες
αποδόσεις των σύγχρονων υβριδίων αποδίδονται στην αποτελεσματικότερη χρήση των
πόρων και σε γνωρίσματα που συνδέονται
με αντοχή στις καταπονήσεις,
συμπεριλαμβάνοντας την ικανότητα σποράς τους σε μεγάλες πυκνότητες (Tokatlidis and
Koutroubas, 2004; Duvick 2005). Τα υβρίδια αποτελούν προτιμούμενο υλικό εκκίνησης για
τους βελτιωτές, εφόσον χρησιμοποιούνται κύρια οι F2 και οι επαναδιασταυρώσεις τους
έναντι των ελεύθερα επικονιαζόμενων πληθυσμών για τη δημιουργία καθαρών σειρών
δευτέρου κύκλου (Bauman, 1981). Η γενετική παραλλακτικότητα εντός των F2 έχει
αποδειχτεί ότι υπερέχει των συνθετικών πληθυσμών (Fountain and Hallauer, 1996).
Αποτέλεσμα αυτού είναι η συνεχής γενετική πρόοδος στην ανάπτυξη των υβριδίων (Duvick,
1984; Russell,1991).
Η αξιολόγηση εμπορικών υβριδίων προκειμένου κάποια από αυτά να χρησιμοποιηθούν
από τους βελτιωτές ως υλικά εκκίνησης για τη δημιουργία καθαρών σειρών δευτέρου
κύκλου, αποτελεί τον σκοπό της παρούσας εργασίας. Επιλέχθηκαν επτά εμπορικά υβρίδια
που κατέχουν τη μεγαλύτερη έκταση καλλιέργειας στην ελληνική ύπαιθρο, και εκτιμήθηκε
το παραγωγικό δυναμικό τους ως προς την παραγωγικότητα ανά φυτό, την σταθερότητα
συμπεριφοράς και την ανταπόκριση στις εισροές (Fasoula and Fasoula, 2002). Παράλληλα
διερευνήθηκε η εφαρμογή της εξίσωσης του παραγωγικού δυναμικού Line Crop Yield
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Potential (LCYP) που εκτιμά την αντιστοίχιση της συμπεριφοράς των υβριδίων ανάμεσα
στο μεμονωμένο φυτό με την πυκνή σπορά φυτείας (Fasoula and Tokatlidis, 2012).
Υλικά και Μέθοδοι
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στην αγροτική περιοχή Ορεστιάδας (Γεωγ. πλάτος:
41°30' μήκος: 26°28') το έτος 2008. Το πειραματικό σχέδιο ήταν κυψελωτή διάταξη R-7
(Fasoulas 1977, Fasoulas και Fasoula 1995) των 40 επαναλήψεων και οι αποστάσεις μεταξύ
των φυτών ήταν 1,25m. Το πειραματικό υλικό αποτέλεσαν τα εξής 7 εμπορικά απλά
υβρίδια: με κωδικό 1 PR31G98 (FAO 700, PIONEER HI-BREED HELLAS), με κωδικό 2
NIKAIA (FAO 600, ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε.), με κωδικό 3 DKC6818 (FAO 700, DEKALB
BIOS AGROSYSTEMS), με κωδικό 4 PR33A46 (FAO 620 PIONEER HI-BREED
HELLAS), με κωδικό 5 MITIC (FAO 650, SYNGENTA HELLAS A.E.BE.), με κωδικό 6
COSTANTZA (FAO 660, PIONEER HI-BREED HELLAS) και με κωδικό 7 ELEONORA
(FAO 670, PIONEER HI-BREED HELLAS). Με την χρήση της εξίσωσης LCYP ή Line Y
x H = ( x / x t )2 x ( x /s)2 (Fasoula 2008, Fasoula and Tokatlidis, 2011) (όπου x ο μέσος
όρος του κάθε υβριδίου και x t ο μέσος όρος όλων των φυτών), υπολογίστηκε το
παραγωγικό δυναμικό της απόδοσης του κάθε υβριδίου. Επίσης αναλύοντας τα δεδομένα
του κυψελωτού πειράματος ως πλήρως τυχαιοποιημένου (RC) με μονοπαραγοντική
ανάλυση παραλλακτικότητας υπολογίστηκε ο συντελεστής κληρονομικότητας των τριών
χαρακτηριστικών H στατιστική επεξεργασία του κυψελωτού πειράματος R-7 έγινε με τη
βοήθεια του λογισμικού πακέτου JMP7, ενώ για την αξιολόγηση των υβριδίων ως προς την
ανθεκτικότητα στην υδατική καταπόνηση χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο SPSS
(έκδοση 12).
Τα παραπάνω υβρίδια αξιολογήθηκαν και εργαστηριακά ως προς την ανθεκτικότητα
τους στην υδατική καταπόνηση. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν των εκλυόμενων
ηλεκτρολυτών (Τερτιβανίδης κ.α. 2004). Εγκαταστάθηκε δεύτερο πείραμα στο θερμοκήπιο
του Εργαστηρίου της Γενετικής Βελτίωσης Φυτών του ΑΠΘ, τα υβρίδια σπάρθηκαν σε
πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο των 8 επαναλήψεων. Για την εκτίμηση της σταθερότητας
των κυτταρικών μεμβρανών μετρήθηκαν οι εκλυόμενοι ηλεκτρολύτες. Οι μετρήσεις
πραγματοποιήθηκαν σε φυλλικούς δίσκους δέκα ημέρες μετά την διακοπή των αρδεύσεων.
Έγινε ανάλυση παραλλακτικότητας και οι διαφορές βρέθηκαν με την ΕΣΔ για πιθανότητα
95%.
Αποτελέσματα
Αξιολογώντας τα υβρίδια με βάση την απόδοση παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές
μεταξύ των επτά υβριδίων που αξιολογήθηκαν με συντελεστή παραλλακτικότητας ιδιαίτερα
χαμηλό (CV=18,28%). Οι μέσες αποδόσεις ανά υβρίδιο κυμάνθηκαν από 627,9 έως 828,8
γρ. ανά φυτό. Ο δείκτης ομοιόστασης (CH) μεταξύ των υβριδίων είχε τιμές από 24,7 έως
88,8. Το μεγαλύτερο δείκτη ομοιόστασης είχε το υβρίδιο Eleonora (PR1132) ενώ τον
μεγαλύτερο μέσο όρο απόδοσης το υβρίδιο PR31G98. Το μεγαλύτερο παραγωγικό
δυναμικό είχε το υβρίδιο Eleonora με 96,9 μονάδες. Το υβρίδιο PR31G98 αν και είχε την
μεγαλύτερη μέση απόδοση, κατατάσσεται στη δεύτερη θέση με 93,2 μονάδες σύμφωνα με
την εξίσωση LCYP όπου ενσωματώνεται ο δείκτης ομοιόστασης (Πίν. 1). Η υπεροχή του
υβριδίου Eleonora ως προς την ομοιόσταση (CH) και ως προς το παραγωγικό δυναμικό της
απόδοσης (LCYP) έναντι των άλλων υβριδίων είναι πιο ευδιάκριτη. Το υβρίδιο Eleonora
ενώ ήταν πρώτο στην κατάταξη ως προς την ομοιόσταση (CH) και το παραγωγικό
δυναμικό απόδοσης (LCYP), για τον μέσο όρο της απόδοσης ( x ) κατατάχθηκε τρίτο. Το
υβρίδιο Costantza ενώ ήταν το τέταρτο στην κατάταξη των μέσων αποδόσεων με βάση το
παραγωγικό δυναμικό (LCYP) κατατάχθηκε τελευταίο.
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Πίνακας 1. Κατάταξη των απλών υβριδίων καλαμποκιού με βάση τη μέση τιμή της
απόδοσης ανά φυτό, τον συντελεστή ομοιόστασης και την εξίσωση του παραγωγικού
δυναμικού και εκατοστιαία έκφραση τους.
Απλά Υβρίδια
%
CH
%
LCYP
%
x
PR31G98
PR33A46
ELEONORA
COSTANTZA
NIKAIA
DK6818
MITIC

828,8 a
771,5 ab
749,6 ab
727,3 b
695,8 bc
630,0 c
627,9 c

100,0
93,1
90,4
87,8
84,0
76,0
75,8

69,9
42,8
88,8
24,7
35,4
45,9
26,8

78,7
48,2
100,0
27,8
39,8
51,7
30,2

93,2
49,4
96,9
25,3
33,2
35,4
20,5

96,2
51,0
100,0
26,1
34,3
36,5
21,2

Πίνακας 2. Κατάταξη των απλών υβριδίων με βάση το μέσο όρο του αριθμού σπαδίκων και
του αριθμού αδελφιών.
Απλά Υβρίδια

Μ.Ο. Σπαδίκων Απλά Υβρίδια Μ.Ο. Αδελφιών

PR31G98
CDK6818
PR33A46
COSTANTZA
ELEONORA
NIKAIA
MITIC

3,55 a*
3,13 b
3,08 b
3,05 b
2,89 bc
2,79 bc
2,63 c

ELEONORA
MITIC
PR31G98
PR33A46
NIKAIA
CDK6818
COSTANTZA

2,08 a*
1,80 ab
1,68 abc
1,66 abc
1,54 bc
1,39 bc
1,28 c

Για το χαρακτηριστικό αριθμός (CV=10%) παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές. Οι
μέσοι όροι κυμάνθηκαν από 2,63 έως 3,55, τη μεγαλύτερη τιμή είχε το υβρίδιο PR31G98.
Οι μέσοι όροι των άλλων υβριδίων δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους (Πίν. 2). Η
παραλλακτικότητα μέσα στα υβρίδια επίσης δεν ήταν πολύ μεγάλη και ο δείκτης
ομοιόστασης (CH) κυμάνθηκε από 9,1 έως 26,4 (Πίν. 3). Σε ότι αφορά το χαρακτηριστικό
αριθμό αδελφιών παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μέσων όρων (Πίν. 2).
Οι τιμές των μέσων όρων μεταξύ των υβριδίων κυμάνθηκαν από 1,28 έως 2,08 με σχετικά
μικρή παραλλακτικότητα (CV=16,3%). Με τη βοήθεια του συντελεστή ομοιόστασης CH
προσδιορίστηκε η σταθερότητα του κάθε υβριδίου για το χαρακτηριστικό του αδελφώματος
(Πίν. 3). Η ανθεκτικότητα στην υδατική καταπόνηση υπολογίστηκε με τη μέθοδο των
εκλυόμενων ηλεκτρολυτών. Το υβρίδιο Eleonora είχε το μικρότερο ποσοστό ηλεκτρικής
αγωγιμότητας άρα και το πλέον ανθεκτικό στην υδατική καταπόνηση (Πίν. 4).
Συγκρίνοντας τον συντελεστή κληρονομικότητας των τριών χαρακτηριστικών γίνεται
αντιληπτό ότι: α) ο αριθμός σπαδίκων είναι το χαρακτηριστικό που επηρεάζεται λιγότερο
από το περιβάλλον, β) ο αριθμός αδελφιών επηρεάζεται από το περιβάλλον και έχει
πολυγονιδιακή έκφραση και γ) η απόδοση έδωσε υψηλό συντελεστή κληρονομικότητας
είναι όμως γνωστό ότι επηρεάζεται από τις συνθήκες πειραματισμού και περιβάλλοντος,
ωστόσο η υψηλή τιμή κληρονομικότητας δείχνει έμμεσα την αξιοπιστία του πειράματος
(Πίν. 5).
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Πίνακας 3. Κατάταξη των απλών υβριδίων με βάση του συντελεστή ομοιόστασης για τον
αριθμό σπαδίκων και τον αριθμό αδελφιών και η εκατοστιαία έκφρασή τους.
Απλά Υβρίδια
CH αριθμού
%
Απλά Υβρίδια
CH αριθμού
%
σπαδίκων
αδελφιών
PR31G98
26,9
100,0 ELEONORA
4,83
100,0
NIKAIA
23,4
87,0 PR33A46
3,01
62,0
PR33A46
15,4
57,0 MITIC
2,61
54,0
COSTANTZA
14,4
54,0 PR31G98
2,61
54,0
CDK6818
13,8
51,0 NIKAIA
2,30
48,0
MITIC
12,3
46,0 CDK6818
2,15
44,0
ELEONORA
9,8
37,0 COSTANTZA
1,27
26,0
Πίνακας 4. Συγκρίσεις Μ.Ο. της αγωγιμότητας των υβριδίων μετά από υδατική
καταπόνηση.
Υβρίδιο
Μ.Ο (μsα/ μsb)*100
ELEONORA(PR1132)
14,9505 a
PR33A46
16,0474 ab
PR31G98
19,2675 ab
DK6818
20,1240 abc
NIKAIA
20,1815 abc
MITIC
21,7336 bc
COSTANTZA(PR3284)
25,7429 c
* Μέσοι όροι με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά για Ρ<0,05 (F-test)

Πίνακας 5. Εκτιμηθείσα κληρονομικότητα υπό την ευρεία έννοια (Η2) των τριών
γνωρισμάτων που μετρήθηκαν.
Χαρακτηριστικό
Απόδοση
Σπάδικες
Αδέλφια

Η2
78,18%
81,83%
64,83%

Συζήτηση και Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τον Duvick (1997) στο καλαμπόκι, η απόδοση σε χαμηλή πυκνότητα (1
φυτό/m2) παρέμεινε σταθερή τα τελευταία 70 χρόνια. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει βελτιωθεί το
δυναμικό απόδοσης ανά φυτό, παρόλα αυτά η στρεμματική απόδοση αυξήθηκε γραμμικά
από τη δεκαετία του 1930 έως το 2001 με ετήσιο κέρδος 7,7 κιλά ανά στρέμμα (Duvick κ.α.,
2004b). Υβρίδια καλαμποκιού της δεκαετίας του 1990, βελτιώθηκαν ως προς το πρώτο
συστατικό σε σχέση με το υβρίδιο Β73xMo17 (Koutsika and Karagounis, 2005). Στο παρόν
πείραμα, τα υβρίδια διαφοροποιήθηκαν ως προς την απόδοση ανά φυτό και τα πιο
παραγωγικά ήταν PR31G98, PR33A46 και ELEONORA. Η πυκνότητα των φυτών τα
τελευταία 50 χρόνια αυξήθηκε επίσης γραμμικά κατά 100 φυτά ετησίως ανά στρέμμα, έτσι
από τα 3.000 φυτά της δεκαετίας του 1930 η πυκνότητα σήμερα έφτασε τα 8.000 φυτά το
στρέμμα (Paszkiewicz and Butzen, 2001; Duvick κ.α., 2004b). Ο συντελεστής ομοιόστασης
(CH) σύμφωνα με την Fasoula (2008) μετρά τη σταθερότητα συμπεριφοράς κάθε υβριδίου
και συνδέει το δυναμικό απόδοσης των φυτών απουσία ανταγωνισμού με το δυναμικό
απόδοσης σε πυκνή σπορά. Ο συντελεστής αυτός συντελεί στη μέτρηση του παραγωγικού
δυναμικού κάτω από πληθώρα βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων περιλαμβάνοντας και
την καταπόνηση της πυκνότητας (Fasoula, 2008). Τα υβρίδια με τη μεγαλύτερη ομοιόσταση
ήταν το ELEONORA και το PR31G98.
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Η εξίσωση του παραγωγικού δυναμικού απόδοσης (LCYP) εκτιμά το παραγωγικό
δυναμικό κάθε φυτού στο χωράφι, επιτρέπει την αξιολόγηση όλων των φυτών με την ίδια
ακρίβεια και επομένως την κατάταξη τους με βάση την τιμή του παραγωγικού δυναμικού
(Fasoula and Tokatlidis, 2011). Πειράματα με εμπορικά υβρίδια τα οποία αξιολογήθηκαν σε
συνθήκες ανταγωνισμού με πυκνότητες 5.5, 7.5, 9.5 φυτά/m2 και σε συνθήκες έλλειψης
ανταγωνισμού (0,74 φυτά/m2) εφαρμόζοντας την εξίσωση του παραγωγικού δυναμικού
απόδοσης (LCYP) βρέθηκε πως η αξιολόγηση σε χαμηλή πυκνότητα είναι πιο αντικειμενική
και αξιόπιστη συγκριτικά με τις συνθήκες καλλιέργειας (Tzandarmas κ.α., 2010). Στην
παρούσα εργασία τα υβρίδια με την μεγαλύτερη τιμή της εξίσωσης του παραγωγικού
δυναμικού (LCYP) ήταν το ELEONORA και το PR31G98. Το ίδιο υβρίδιο διακρίθηκε από
πειράματα του Μυλωνά κ.α. (2006) στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Η επιλογή φυτών κάτω από συνθήκες υδατικού stress μπορεί να βελτιώσει την αντοχή
του καλαμποκιού στην υδατική καταπόνηση (Bänziger, κ.α., 1999). Σύμφωνα με τον Boyer
(1982) η ξηρασία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη
και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Απέναντι σε μια παγκόσμια έλλειψη υδατικών
πόρων είναι πλέον επιτακτική η δημιουργία φυτών ανθεκτικών στην υδατική καταπόνηση
(Wang C κ.α., 2008). Το υβρίδιο με την μεγαλύτερη ανθεκτικότητα ήταν το Eleonora
(PR1132) χωρίς όμως να διαφέρει σημαντικά με τα τέσσερα από τα έξι υβρίδια. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το Eleonora (PR1132) που είχε τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην υδατική
καταπόνηση είχε τον μεγαλύτερο δείκτη ομοιόστασης και τη μεγαλύτερη τιμή ως προς το
παραγωγικό δυναμικό.
Καταληκτικά, η ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού ως πρώτο κριτήριο καταδεικνύει
το πιο παραγωγικό και σταθερό υβρίδιο, κατάλληλο να αξιοποιηθεί ως F2 με επιλογή, για
δημιουργία καθαρών σειρών δευτέρου κύκλου. Από το σύνολο των υβριδίων που
συγκρίθηκαν το υβρίδιο Eleonora προκρίνεται ως υλικό εκκίνησης από την εφαρμογή του
πρώτου κριτηρίου. Τα επόμενα κριτήρια αξιολόγησης των υβριδίων είναι η αντοχή της F2
στον ομοζυγωτικό εκφυλισμό και η εκτίμηση της γενικής και ειδικής συνδυαστικής
ικανότητας με διαλληλικές διασταυρώσεις και διασταυρώσεις δοκιμής με μη συγγενή
καθαρή σειρά (Koutsika-Sotiriou, 1999; Koutsika-Sotiriou and Karagounis, 2005). Τα
κριτήρια αυτά οδηγούν τον βελτιωτή στην επιλογή του κατάλληλου υβριδίου που θα δώσει
τις επίλεκτες καθαρές σειρές σε ένα βελτιωτικό πρόγραμμα καλαμποκιού συντομότερα από
όλα τα άλλα.
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COMPARATIVE EVALUATION OF CROP YIED POTENTIAL IN CORN
HYBRIDS (Zea mays)
C. Tzantarmas and M Koutsika- Sotiriou
Laboratory of Genetics and Plant Breeding , School of Agriculture, Aristotelian University of Thessaloniki,
541 24 Thessaloniki, Hellas.

Abstract
The objective of this study was the evaluation of seven commercial hybrids of corn (Zea
mays L.) for the crop yield potential in the absence of competition. Application of the novel
equation Line Crop yield potential (LCYP), which integrates plant yield potential and
homeostasis, predicts yield performance at higher densities. The seven commercial hybrids
were: PR31G98, Nikaia, DKC6818, PR33A46, Mitic, Costantza (PR3284) and Eleonora
(PR1132). The experiment was carried out in a field in the area of Lepti, Orestiada in 2008.
Experimentation was conducted accordingly to the replicated R-7 honeycomb design, with
40 replications. The yield of each hybrid was measured. Hybrid PR31G98 performed the
best for plant yield potential. On the basis of LCYP hybrid Eleonora had the highest rate of
homeostasis and crop yield potential. So the hybrid Eleonora is a favourable material for
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breeding programs. In another laboratory experiment assessing the drought tolerance the
method of releases derived electrolytes was used. It was found that the hybrid Eleonora,
which had the highest rate of homeostasis and the highest crop yield potential (LCYP),
showed the highest drought tolerance.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΙΝΑΣ ΣΕ ΕΞΙ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (GOSSYPPIUM HIRSUTUM L.)
Π. Μιχαλακόπουλος1, Α. Κατσιώτης2, Χ. Γούλας3 και S. Rangasamy4.
1

Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών «ΔΗΜΗΤΡΑ» 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.
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΙΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
Χ. Πάνκου1, Α. Μαυρομάτης2 και Δ. 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 (ΜΔΣ) 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 (ΜΔΣ1 x Celia), (ΜΔΣ4 x 4S) και (ΜΔΣ1 x 4S] υπερείχαν από τις
υπόλοιπες σύμφωνα με την κυψελωτή μεθοδολογία. Αντίστοιχα, στο δεύτερο πείραμα (R13) οι αποδόσεις κυμάνθηκαν από 9 ως 868g ενώ οι διασταυρώσεις που ξεχώρισαν ήταν οι
(Χριστίνα x ΜΔΣ1), (Celia x ΜΔΣ1) και (4S x ΜΔΣ3). 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, Δ. Κατσαντώνης2, Δ. Ντάνος2, Γ. Ευγενίδης2, E. Lupotto3,
B. Courtois4 και P. Piffanelli5
1

Δημοκρίτειο 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.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ
ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΗ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Χ.Πασχαλίδης1, Π.Ζαμανίδης2, Ν. Καραγιαννίδης3, Α.Κορίκη1, Β. Καββαδίας4,
Ι.Χουλιάρας6 Α .Πετρίδης5 και Δ.Κοκκαλιάρη2
1

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, 241 00 Αντικάλαμος, Καλαμάτα
e-mail:chpaschal46@yahoo.gr
2
Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Σ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση, Αττική.
3
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 574 00 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
4
Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Σ. Βενιζέλου1, 141 23 Λυκόβρυση, Αττική.
5
Εργαστήριο Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά οδός 75, 118 55
Αθήνα.
6
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά οδός 75, 118 55 Αθήνα.

Περίληψη
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 εδάφους-τύρφης-περλίτη σε αναλογία 1:1:1, σε δοχεία 5lt σε
συνθήκες μη θερμαινόμενου θερμοκηπίου. Επιλέχτηκαν τα πιο ζωηρά σπορόφυτα από τα
ζεύγη Αγιωργίτικο και Cabernet Sauvignon. Εφαρμόστηκαν ξεχωριστά τα τρία βασικά
στοιχεία άζωτο (Ν), φώσφορος (P), κάλιο (K) (0.10gr/kg εδάφους), καθώς και το σύνθετο
λίπασμα. Ως μάρτυρας πάρθηκε έδαφος από το επιφανειακό στρώμα μη λιπασμένου
χωραφιού. Το έδαφος χαρακτηρίστηκε ως αμμοαργιλώδες. Από τη σύγκριση μεταξύ των
τριών θρεπτικών στοιχείων, το Ν και ο Ρ υπερείχαν έναντι του Κ. Το σύνθετο λίπασμα, που
περιείχε NPK, δημιούργησε την καλύτερη θρεπτική κατάσταση στο έδαφος, για την
ανάπτυξη και ριζοβολία των υβριδίων σποροφύτων αμπέλου.
Εισαγωγή
Στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στη Λυκόβρυση, επί πολλά έτη, οι
ερευνητές ασχολούνται με τη διατήρηση της εθνικής συλλογής γηγενών ποικιλιών, την
επιλογή των καλύτερων εξ’ αυτών, τη διασταύρωση και γενετική βελτίωσή τους. Η
παρούσα εργασία αναφέρεται στη μελέτη της επίδρασης της λίπανσης με διάφορα θρεπτικά
στοιχεία με ένα υπόστρωμα εδάφους-τύρφης-περλίτη στην ανάπτυξη και ριζοβολία των
σποροφύτων αμπέλου.
Υλικά και μέθοδοι
Τα σπορόφυτα που χρησιμοποιηθήκαν στο πείραμα προήλθαν από τη διασταύρωση των
ποικιλιών Αγιωργίτικο x Cabernet Sauvignon. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες
μη θερμαινόμενου θερμοκηπίου. Ως υπόστρωμα εφαρμόστηκε το μείγμα με συνδυασμό
εδάφους-τύρφης-περλίτη σε αναλογία 1:1:1. Το μείγμα τοποθετήθηκε σε δοχεία 5 λίτρων.
Ως μάρτυρας ήταν το κοσκινισμένο έδαφος. Εφαρμόστηκαν ξεχωριστά τα τρία βασικά
στοιχεία N, P, K καθώς και σύνθετο λίπασμα, το οποίο περιείχε ΝΡΚ σε αναλογίες 12-1217. Η δόση του κάθε θρεπτικού στοιχείου ήταν 0.10 gr/kg εδάφους. Το έδαφος πάρθηκε από
το επιφανειακό στρώμα (0-30cm) μη λιπασμένου χωραφιού του Ινστιτούτο Αμπέλου του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στη Λυκόβρυση Αττικής. Χαρακτηρίστηκε ως αμμοαργιλώδες με
υδατοκορεσμό 37%, απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά άλατα, πλούσιο σε ανθρακικό
ασβέστιο 30.7% και Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (Ι.Α.Κ.) 13 meq/100g. Η οργανική
ουσία ήταν 1.43%, ο αφομοιώσιμος Ρ ήταν 27.5 p.p.m. και το αφομοιώσιμο Κ 1.3
meq/100g. Η μεταφύτευση των σποροφύτων έγινε το Μάιο. Η κάθε μεταχείριση είχε
τέσσερις επαναλήψεις.
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Αποτελέσματα - Συζήτηση
Τα στοιχεία της μελέτης που αφορούν την ανάπτυξη των σπορόφυτων από τη
διασταύρωση των ποικιλιών Αγιωργίτικο με Cabernet Sauvignon σε μείγμα υποστρώματος
εδάφους-τύρφης-περλίτη δείχνουν ότι η λίπανση με διαφορετικά στοιχεία επιδρά ανάλογα
στο ποσοστό επιτυχίας. Το ποσοστό επιτυχίας ανθεκτικότητας ήταν το μικρότερο 38% στην
μεταχείριση μάρτυρα χωρίς λίπανση, ενώ στην μεταχείριση με σύνθετο λίπασμα ήταν 96%.

Γράφημα 1: Επίδραση της λίπανσης στην ανάπτυξη του κεντρικού βλαστού
αμπέλου.
Τα στοιχεία του γραφήματος 1 που αφορούν την επίδραση του υποστρώματος και της
διαφορετικής λίπανσης με θρεπτικά στοιχεία δείχνουν ότι στη μεταχείριση χωρίς λίπανση, η
ανάπτυξη του κεντρικού βλαστού των σπορόφυτων κατά τη διάρκεια της βλαστικής
περιόδου ήταν μικρότερη. Το μήκος των βλαστών των σπορόφυτων που αναπτύχθηκαν
στην μεταχείριση όπου δόθηκε η λίπανση με σύνθετο λίπασμα, το οποίο περιείχε 4 θρεπτικά
στοιχεία Ν, Ρ, Κ και Mg στις δύο πρώτες μετρήσεις ήταν μεγαλύτερο και υπερείχε το μήκος
των βλαστών που αναπτύχθηκαν στην μεταχείριση με την προσθήκη μόνο του Ρ, ενώ στο
τέλος της βλαστικής περιόδου δεν υπήρχε σημαντική διαφορά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφήματος 2 φαίνεται ότι στην μεταχείριση όπου
χρησιμοποιήθηκε το σύνθετο λίπασμα η διάμετρος του κεντρικού βλαστού ήταν 7.2 mm,
δηλαδή περίπου κατά 2 φορές μεγαλύτερος από τη διάμετρο των σπορόφυτων της
μεταχείρισης μάρτυρα. Στις υπόλοιπες μεταχειρίσεις η διάμετρος του βλαστού κυμάνθηκε
στα ίδια επίπεδα 3.7-4.2 mm.

Γράφημα 2: Επίδραση του υποστρώματος και λίπανσης στη διάμετρο του κεντρικού
βλαστού.
Τα στοιχεία του πίνακα 1 δείχνουν ότι η λίπανση με διαφορετικά θρεπτικά στοιχεία
επιδρούν ανάλογα στον αριθμό, μήκος, πλάτος, βάρος, εμβαδόν των φύλλων. Τα
σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν στην μεταχείριση με υπόστρωμα εδάφους-τύρφης-περλίτη
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χωρίς τη λίπανση είχαν τις μικρότερες τιμές σε αυτές τις παραμέτρους, σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες μεταχειρίσεις όπου έγινε η λίπανση. Συγκρίνοντας τα τρία θρεπτικά στοιχεία Ν,
Ρ, Κ, υπερείχαν το Ν και ο Ρ έναντι του Κ. Το σύνθετο λίπασμα δημιούργησε την καλύτερη
θρεπτική κατάσταση για την ανάπτυξη του υπέργειου μέρους των σπορόφυτων.
Πίνακας 1: Επίδραση του υποστρώματος (εδάφους-τύρφης-περλίτη) και λίπανσης στον
αριθμό, μήκος, πλάτος, βάρος και εμβαδόν των φύλλων στις 18/10/09.
Αριθμός Μήκος Πλάτος Βάρος Εμβαδόν
Μεταχειρίσεις
φύλλων φύλλου φύλλου φύλλων φύλλων
Μ.Ο
mm
mm
g
cm2
Υπόστρωμα (χωρίς λίπανση)
27.5
32
38
2.835
283.5
Υπόστρωμα+Ν
56.5
35
50
9.055
587
Υπόστρωμα+Ρ
43.5
56
66
8.575
562.2
Υπόστρωμα+Κ
29.5
31
55
6.025
564
Υπόστρωμα+Σύνθετο λίπασμα
67
47
61
10.620
642
Ο όγκος της ρίζας (εικόνα 1) μία από τις χαρακτηριστικές παραμέτρους δείχνει ότι τα
σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν στην μεταχείριση με σύνθετο λίπασμα ήταν 50 cm3. Στις
μεταχειρίσεις με λίπανση Ν και Ρ αντίστοιχα κυμάνθηκαν στα 30-32 cm3, ενώ στην
μεταχείριση με προσθήκη Κ ήταν περίπου 5 φορές μικρότερος.

1
2
3
4
5
Εικόνα 1: Το ριζικό σύστημα των σπορόφυτων. 1: Έδαφος + τύρφη + περλίτης, 2:
Υπόστρωμα + Κάλιο, 3: Υπόστρωμα + Φώσφορος, 4: Υπόστρωμα + Άζωτο και 5:
Υπόστρωμα + Σύνθετο λίπασμα (NPK).
Γενικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι η λίπανση με το σύνθετο
λίπασμα ευνόησε τόσο στην ανάπτυξη του υπέργειου μέρους του σπορόφυτου (μήκος,
διάμετρος κεντρικού βλαστού, αριθμό, εμβαδόν, βάρος φύλλων) όσο και στην ανάπτυξη του
ριζικού συστήματος (όγκος, μήκος, διάμετρος, αριθμός ρίζας).
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EFFECT OF NUTRIENTS IN GROWTH AND ROOTING OF GRAPE HYBRIDS
SEEDLINGS IN NON-HEATING GREENHOUSE CONDITIONS
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Abstract
The purpose of this experiment was to study the development and the rooting of grape
hybrids seedlings by the effect of fertilization with various nutrients. The seedlings were
planted in a substrate of soil-peat-pearlite in proportion 1:1:1, placed in pots of 5 L capacity
with non-heating greenhouse conditions. The best seedlings were selected from plant pairing
Agioritiko-Cabernet Sauvignon. Nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) elements
(0.10 g/ Kg soil) as well as a complete fertilizer were separately applied. As control
treatment was used soil collected from the surface of a non fertilized field. The soil has been
characterized as sandy clay. N and P treatments gave better results compared to K. The
complete fertilizer, which contains NPK, made the best nutrition conditions inside the soil
for the development and the rooting of grape hybrids seedlings.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
(A. deliciosa) ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ TSECHELIDIS ΒΑΣΗ
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Μ. Σακελλαρίου1, Α. Μαυρομάτης1, Α. Αποστολόπουλος1, Χ. Νάκας2 και Ι.
Αρβανιτογιάννης3
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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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Περίληψη
Σκοπός της εργασίας ήταν η βελτίωση του παραδοσιακού πληθυσμού «Φάβα
Σαντορίνης» (Lathyrus clymenum), μέσω της μελέτης της υπάρχουσας παραλλακτικότητας
και ενδοποικιλιακής γενεαλογικής επιλογής σε συνδυασμό με αναλυτική επιλογή. Στο
πρώτο στάδιο, οι καμπύλες κατανομής των ατομικών φυτών για απόδοση αποκάλυψαν 61%
μη παραγωγικά φυτά. Στο δεύτερο στάδιο, η βελτίωση της απόδοσης με γενεαλογική
επιλογή, σε συνδυασμό με αναλυτική επιλογή για αριθμό λοβών/φυτό, χρώμα φύλλου και
ευρωστία, ακολουθήθηκε για τους απογόνους 1ης γενεάς, και για δύο διαδοχικές γενεές δύο
πληθυσμών (με ιώδες και λευκό άνθος). Στο τρίτο στάδιο, η αξιολόγηση απογόνων 4ης
γενεάς των δύο πληθυσμών, σε πυκνή σπορά, in situ και ex situ, έδειξε υπεροχή στην
απόδοση από 38% έως 105% έναντι του υλικού εκκίνησης. Συγχρόνως, επιτεύχθηκε αύξηση
της σταθερότητας της απόδοσης, μείωση των μη παραγωγικών φυτών των δύο πληθυσμών
από 40% έως 56% και διατήρηση των χαρακτηριστικών του λοβού της εγχώριας ποικιλίας.
Εισαγωγή
Ο παραδοσιακός πληθυσμός «Φάβα Σαντορίνης», με την ιστορική προέλευση, τη
διακριτή ταυτότητα, την ειδική προσαρμοστικότητα και τον παραδοσιακό τρόπο
καλλιέργειας, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός εγχώριου γενετικού υλικού (Newton et
al. 2009). Από αρχαιοβοτανικά ευρήματα σπόρων στα νησιά του Αιγαίου και στον
Ελλαδικό χώρο, τα οποία χρονολογούνται γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ., όπως Vicia sp., μπιζέλι,
λαθούρι, φακή, ρεβίθι, τεκμηριώνεται η τοπική προέλευση και η συνεχής διαδρομή του
λαθουριού στο Αιγαίο (Valamoti & Kotsakis 2007).
Σήμερα, η «Φάβα Σαντορίνης» παρουσιάζει ασταθή και χαμηλή απόδοση, εκφυλισμένη
ανάπτυξη, γενετική διάβρωση και απειλείται από εξαφάνιση. Καλλιεργείται στο σύμπλεγμα
των νησιών της Σαντορίνης, σε περίπου 150 στρ., από υπερήλικες γεωργούς και θεωρείται
κομμάτι της γεωργικής παράδοσης. Παρουσιάζει διάσπαση στο χρώμα του άνθους σε
πορφυρό και λευκό, σε αναλογία 3:1 (Koutsika-Sotiriou et al. 2010). Για την αναβάθμισή
της, σχεδιάστηκε βελτιωτικό πρόγραμμα που συνδύαζε γενεαλογική ενδοποικιλιακή
επιλογή για απόδοση μαζί με αναλυτική βελτίωση για τα χαρακτηριστικά αριθμός λοβών,
χρώμα φύλλου και ευρωστία φυτού, διατηρώντας σταθερά τα χαρακτηριστικά του λοβού.
Σκοπός της εργασίας είναι η αποτίμηση του έργου αυτού του προγράμματος.
Υλικά και Μέθοδοι
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ., διήρκεσαν πέντε έτη και
είχαν τρία στάδια εφαρμογής. Το υλικό εκκίνησης δόθηκε από την Ένωση Συνεταιρισμών
Θηραϊκών Προϊόντων. Στο 1ο και 2ο στάδιο πειραματισμού, εφαρμόσθηκε γενεαλογική
επιλογή για απόδοση σε σπόρο σε συνδυασμό με αναλυτική βελτίωση για αριθμό λοβών,
χρώμα φύλλου, ευρωστία φυτού και διατήρηση των χαρακτηριστικών του λοβού (Ranalli &
Cubero 1997, IPGRI 2000). Ο πειραματισμός έγινε σε κυψελωτά σχέδια αγρού (Fasoulas
1977), επιλέγοντας με βάση την απόδοση και τα χαρακτηριστικά του μεμονωμένου φυτού.
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Πραγματοποιήθηκε μελέτη της υπάρχουσας παραλλακτικότητας και επιλογή των φυτών 1ης
γενεάς. Στη συνέχεια διαχωρίστηκαν οι δύο πληθυσμοί, που συνυπήρχαν στην εγχώρια
ποικιλία, με βάση το χρώμα του άνθους. Ακολουθήθηκε παράλληλη επιλογή εντός κάθε
πληθυσμού και δημιουργήθηκαν οι οικογένειες 2ης και 3ης γενεάς. Στο 3ο στάδιο
πειραματισμού, αξιολογήθηκαν οι επιλογές σε πυκνή σπορά in situ και ex situ. Το
πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν πλήρως τυχαιοποιημένες ομάδες, με τρεις
επαναλήψεις ανά γενετικό υλικό. Τα γενετικά υλικά ήταν επτά: δύο υλικά από κάθε
βελτιωμένο πληθυσμό (λευκό ή ιώδη) και τρία υλικά από τον αρχικό πληθυσμό. Κάθε
πειραματικό τεμάχιο αποτελούνταν από εφτά γραμμές μήκους 2 m. και με απόσταση 0,25
m. γραμμή από γραμμή. Συγκομίστηκαν οι πέντε γραμμές.
Αποτελέσματα
Στο πρώτο στάδιο πειραματισμού, πραγματοποιήθηκε η μελέτη της παραλλακτικότητας
του εγχώριου πληθυσμού, με την κατανομή της συχνότητας στην απόδοση (μέση τιμή 2,9
g/φυτό) και τον αριθμό λοβών (μέση τιμή 12 λοβοί/φυτό) (Πίν. 1). Τα παραγωγικά φυτά
ήταν 39% και βρέθηκαν 4 σπόροι/λοβό.
Στο δεύτερο στάδιο πειραματισμού, πραγματοποιήθηκαν τρεις γενεές επιλογής, με τη
διαδρομή της συνδυασμένης βελτίωσης στην απόδοση, στον αριθμό παραγωγικών φυτών
στον πληθυσμό, στα συστατικά της απόδοσης και στα χαρακτηριστικά του λοβού να
σκιαγραφείται στον Πίνακα 1. Τελικά, ο βελτιωμένος πληθυσμός έδωσε απόδοση 17,4717,82 g/φυτό, με 38,05-40,98 λοβούς/φυτό, 75% αύξηση στα παραγωγικά φυτά και 22%
αύξηση στον αριθμό σπόρων/λοβό.
Πίνακας 1. Ποσοστό παραγωγικών φυτών, συστατικά απόδοσης και χαρακτηριστικά λοβού
στον εγχώριο πληθυσμό και στις γενεές επιλογής που ακολούθησαν.
Έτος/
Γενετικό υλικό
2005/Εγχώρια
ποικιλία
2006/1ηγενεά
2007/2ηγενεά

2008 3η γενεά

Χαρακτηριστικά
λοβού (cm)
Μήκος Πλάτος Ύψος

Αρ.
Φυτών

Παραγωγικά
φυτά (%)

Απόδοση σε
σπόρο
(g.φυτό-1)

Λοβοί.
φυτό-1

Σπόροι.
λοβό-1

574

39,20%

2,90

12,02

4,01

4,97

0,84

0,50

258
Λευκό
άνθος
89
Ιώδες
άνθος
165
Λευκό
άνθος
234
Ιώδες
άνθος
229

61,63%

5,40

13,69

4,91

4,82

0,86

0,53

Λευκό
50,56%

11,97

24,24

5,09

5,21

0,86

0,45

Ιώδες
64,85%

17,42

38,56

5,11

5,04

0,86

0,48

Λευκό
73,50%

17,82

40,98

4,88

5,21

0,88

0,56

Ιώδες
63,32%

17,47

38,05

4,94

4,97

0,81

0,57

Για τα χαρακτηριστικά χρώμα φύλλου και ευρωστία φυτού, η διαδρομή της
συνδυασμένης βελτίωσης περιγράφεται στον Πίνακα 2. Φυτά με κιτρινοπράσινο χρώμα,
που ήταν σε ποσοστό 36%, μηδενίστηκαν στους πληθυσμούς 3ης γενεάς, ενώ φυτά με
σκούρο πράσινο χρώμα έφθασαν από 89% έως 95%, ήτοι διπλασιάσθηκαν. Τα εύρωστα
φυτά στον αρχικό πληθυσμό ήταν περίπου το 1/3, ενώ στον τελικό πληθυσμό έφθασαν τα
2/3. Επίσης, εμφανίσθηκε μία νέα κλάση πολύ εύρωστων φυτών σε ποσοστό από 10% έως
15%.
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Πίνακας 2. Χρώμα φύλλου και ευρωστία φυτού στον εγχώριο πληθυσμό και στις γενεές
επιλογής που ακολούθησαν.
Έτος/
Γενετικό υλικό
2005/
Εγχώρια
ποικιλία
2006/
1ηγενεά
2007
/2ηγενεά
2008/
3η γενεά

Χρώμα
άνθους

Χρώμα φύλλου1
1
2

3

1

Ευρωστία φυτού2
3
5

7

36,00a*

18,22b

45,99a

40,89a

25,78b

33,33ab

-

3,77c

27,04b

69,48a

16,35b

35,85a

47,80a

-

Λευκό

-

37,78a

63,16a

8,89b

35,56a

44,44a

11,11b

Ιώδες

3,74c

28,04b

68,25a

3,74d

28,97b

51,40a

15,89c

Λευκό

-

5,23b

94,80a

3,49d

18,60b

68,02a

9,88c

Ιώδες
11,03b
88,97a
2,07c
15,17b
67,59a
15,17b
*Μέσοι όροι στην ίδια στήλη με ίδιο γράμμα δεν έχουν σημαντικές διαφορές (p≤0,05, Χ2).
1
Χρώμα φύλλου, σε κλίμακα 1-3, όπου 1 = κιτρινοπράσινο, 2 = πράσινο, 3 = σκούρο πράσινο.
2
Ευρωστία φυτού, σε κλίμακα 1-7, όπου 1 = αδύναμο, 3 = κανονικό, 5 = εύρωστο, 7 = πολύ ανεπτυγμένο .

Η διαδρομή του παραγωγικού δυναμικού (Fasoula & Fasoula 2002) υπολογίσθηκε έτσι
ώστε η επιλογή να μη στηρίζεται μόνο στην απόδοση και την αναλυτική βελτίωση, αλλά
πρόσθετα και στο παραγωγικό δυναμικό. Το παραγωγικό δυναμικό θεωρήθηκε το άθροισμα
τριών συστατικών, ήτοι της απόδοσης ανά φυτό ( X ), του τυποποιημένου μέσου όρου
( X /S) και της δυνατότητας αξιοποίησης των εισροών [( X sel- X )/S].
Η διαδρομή που ακολουθήθηκε παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Τα επτά πρώτα φυτά που
επιλέχθηκαν δημιούργησαν τις οικογένειες 1ης γενεάς, έξι με ιώδες χρώμα άνθους και μία
με λευκό (οικ. 6). Στους απογόνους 2ης γενεάς, οι οικογένειες με λευκό χρώμα δεν
διαφοροποιήθηκαν και έτσι επιλέχθηκαν δύο φυτά από τις οικογένειες 1, 2, 3 και ένα φυτό
από από την οικογένεια 4, ενώ από τον ιώδη πληθυσμό επιλέχθηκαν φυτά από τις
οικογένειες 2, 5, 6 και 7. Στους απογόνους 3ης γενεάς επιλέχθηκαν οι οικογένειες 1, 2 και 1,
4 από το λευκό και ιώδη πληθυσμό, αντίστοιχα.
Στην in situ και ex situ αξιολόγηση (Σχ. 1), οι επιλογές με λευκό άνθος 1 και 2, που
προέρχονταν από τις οικογένειες 1 και 2 3ης γενεάς, αντίστοιχα, είχαν κατά μέσο όρο
απόδοση στις δύο περιοχές 208,4 και 160,12 (Κg/στρ.), αντίστοιχα, και υπερείχαν από τον
αρχικό πληθυσμό κατά 105% και 58%, αντίστοιχα. Oι επιλογές με ιώδες άνθος 1 και 2, που
προέρχονταν από τις οικογένειες 1 και 4 3ης γενεάς, αντίστοιχα, είχαν κατά μέσο όρο
απόδοση στις δύο περιοχές 140,73 και 142,84 (Κg/στρ.), αντίστοιχα, και υπερείχαν από τον
αρχικό πληθυσμό κατά 38% και 41%, αντίστοιχα.
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1η Γενεά
Κωδ.
X
Χ% Χ/S% Εισ.% Άθροισμα
1
6,1a* 89
100
77
266
2
5,5a 80
79
83
242
3
2,2a 33
61
100
194
4
5,5a 80
84
91
254
5
4,9a 71
77
82
230
6
6,9a 100
80
79
260
7
5,2a 77
82
71
230
2η Γενεά

Κωδ.
1
2
3
4

X
12,1a
11,3a
11,8a
13,6a

Λευκό

Ιώδες

R-4

R-7

Κωδ. X
X% X/S% Εισ. %
1 12,2 b* 47 53
80
2 19,8 ab 76 67
84
3 15,4 b
60 59
96
4 16,3 ab 63 69
77
5 15,7 ab 61 48
100
6 19,2 b
74 100
75
7 25,8 a 100 80
74

Χ% X/S % Εισ.% Άθρ.
89 100
57
246
83
49
100 231
87
90
77
254
100 66
46
211

Άθρ.
181
228
214
209
208
249
254

3η Γενεά
R-7

R-7

Κωδ. Χ Χ% X/S% Εισρ.%
1 19,6a 96 98
94
2 18,5 91 100
86
3 20,4 a 100 84
90
4 16,6 a 81 92
100
5 16,0a 78 98
74
6 17,5 a 86 78
97
7 15,9a 78 64
81

Αθρ.
288
277
273
273
250
261
223

Κωδ.
1
2
3
4
5
6
7

Χ
16,6b*
14,5b
18,9ab
24,0a
15,1b
15,0b
19,4ab

Χ%
69
61
79
100
63
63
81

X/S% Εισρ.% Αθρ.
100
89
258
71
98
230
70
100
249
77
86
263
83
96
242
64
92
218
73
90
243

4η Γενεά
Γενότυποι
Πληθυσμός λευκού άνθους-Επιλογή 1
Πληθυσμός λευκού άνθους-Επιλογή 2
Πληθυσμός ιώδους άνθους-Επιλογή 1
Πληθυσμός ιώδους άνθους-Επιλογή 2
Εγχώριος πληθ. φάβας Σαντορίνης 1
(πληθυσμός εκκίνησης)
Εγχώριος πληθ. φάβας Σαντορίνης 2
Εγχώριος πληθ. φάβας Σαντορίνης 3

Απόδοση (Κg/στρ.)
(ex situ) (in situ)
210,13a* 206,67a
162,90b 157,33b
141,46b 140,00bc
152,34b 133,33bc
109,90c
93,33c
103,20c
97,33c
107,07c
90,67c
CV=10,89 CV=19,92

Σχήμα 1. Βελτιωτικό σχήμα των επιλεγέντων φυτών και οικογενειών με βάση τα συστατικά
του παραγωγικού δυναμικού.
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Συζήτηση
Η βελτίωση των παραδοσιακών πληθυσμών αποβλέπει στην αύξηση της
παραγωγικότητας και της σταθερότητας αυτών για περιβάλλοντα με αυξημένες
καταπονήσεις και χαμηλές εισροές. Στα περισσότερα καλλιεργούμενα είδη, η πρόταση για
συνεχή βελτίωση είναι παράλληλη αύξηση αφενός της ανοχής στην πυκνότητα και
αφετέρου του δυναμικού απόδοσης του μεμονωμένου φυτού (Duvick 1977).
Εφαρμόστηκε παραδοσιακή βελτίωση με κριτήριο την απόδοση και αναλυτική βελτίωση
με κριτήριο ομάδα μορφολογικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών, που έμμεσα
συνδέονται με την απόδοση. Η ετήσια μείωση κατά 14% του συντελεστή
παραλλακτικότητας στην απόδοση (Koutsika-Sotiriou et al. 2010) αύξησε τη σταθερότητα
του πληθυσμού και απομάκρυνε ανεπιθύμητα αλληλόμορφα (Tollenaar & Wu 1999).
Καταληκτικά, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά συστατικά της απόδοσης και της
ευρωστίας του φυτού (Duvick 1984), πραγματοποιήθηκε αποτελεσματική αξιοποίηση ενός
παραδοσιακού πληθυσμού (Φάβα Σαντορίνης), που ταυτόχρονα διατήρησε ανέπαφα τα
χαρακτηριστικά του λοβού.
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ASSESSMENT OF THE APPLICATION OF AN INTRA-POPULATION
SELECTION BREEDING PROGRAM IN THE LANDRACE FAVA SANTORINIS
M.Koutsika-Sotiriou1, I. Mylonas1, E. Ninou1,3, and E. Traka-Mavrona2
1

Laboratory of Genetics and Plant Breeding, School of Agriculture, A.U.Th. 541 24, Thessaloniki.
2
Agricultural Research Center of Northern Hellas, N.AG.RE.F, 570 01 Thessaloniki.
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Abstract
This study aims at improving the legume landrace Fava Santorinis (Lathyrus sp.) through
the study of the existing variability, and an intra-landrace pedigree, combined with
analytical selection, scheme. The experiments were conducted at the farm of Aristotle
University of Thessaloniki during five growing seasons (2005-2009), and the selection was
applied on a spaced plant conditions. In the first stage, single plant frequency distributions
of the source landrace for grain yield and pod number plant-1 was studied, and a percentage
of 60.80% of non productive plants was found. In the second stage, improvement of grain
yield relied on direct pedigree selection, accomplished by analytical selection for the number
of pods plant-1, plant leaf color and vigor. This procedure was followed along the first
generation progenies, and, later on, along two successive generations on the offsprings of
two populations, one with purple and the other with white flower color. In the third stage,
the evaluation of the fourth-generation progenies of each population for grain yield, showed
superiority ranging from 38,49 to 105% compared to the source landrace. Furthermore, the
breeding procedure succeeded in: (i) decreasing the coefficient of variability of grain yield
and pods plant-1, thus increasing the stability of performance, (ii) reducing by 56,41 and
39,67% the non productive plants for white and purple flower populations, respectively, and
(iii) maintaining the mean and the variability for pod traits as in the original landrace.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΑΚΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΜΕ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΙΩΣΕΙΣ
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Περίληψη
Διερευνήθηκε η δυνατότητα απομόνωσης από παραδοσιακό πληθυσμό φακής (Lens
culinaris) οικογενειών με αντοχή σε ιώσεις. Ο πειραματισμός διεξήχθη στο αγρόκτημα του
ΕΘΙΑΓΕ Ορεστιάδας σε συνθήκες έλλειψης ανταγωνισμού. Την περίοδο 2006-07
επιλέγοντας από τον πληθυσμό 15 υψηλοαποδοτικά φυτά δημιουργήθηκαν 15 οικογένειες
1ης γενεάς. Η απογονική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε το 2007-08 σε κυψελωτό πείραμα
R-21. Με βάση το παραγωγικό δυναμικό ξεχώρισαν τρείς 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. 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. Σε έξι από τις υπόλοιπες
οικογένειες 2ης γενεάς ανιχνεύτηκαν οι μη σπορομεταδιδόμενοι BLRV και PEMV. 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.
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των καλλιεργήσιμων με φακή εκτάσεων. Η
υποβάθμιση της γονιμότητας των εδαφών, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η αλλαγή
των συνηθειών διατροφής του πληθυσμού οδήγησαν σε αύξηση της καλλιέργειας και της
κατανάλωσης της φακής. Η καλλιέργεια της έχει μικρές απαιτήσεις σε λιπάσματα, είναι
ιδανική για ορεινές περιοχές με μειωμένες μεν αποδόσεις αλλά ποιοτικό προϊόν και συνεπώς
προσφέρεται για συνθήκες βιολογικής καλλιέργειας. Σημαντικό εχθρό της καλλιέργειας που
προκαλεί μείωση της ποιότητας και της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος αποτελούν
οι ιολογικές προσβολές. Οι επιπτώσεις της προσβολής μπορεί να είναι από πολύ μικρές έως
και ολική καταστροφή, ανάλογα με το χρόνο και τη σοβαρότητα της προσβολής. Η
αντιμετώπισή τους δεν είναι άμεση αλλά επιτυγχάνεται με καταπολέμηση των εντόμωνφορέων, με χρησιμοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και χρησιμοποίηση
ανθεκτικών ποικιλιών (Beniwal et al., 1993).
Η φακή προσβάλλεται από τουλάχιστον 10 διαφορετικούς ιούς (Bos et al., 1988) και
πέντε από αυτούς αναφέρονται ότι είναι σπορομεταδιδόμενοι (BBSV γένος Comovirus,
PSbMV γένος Potyvirus, BYMV γένος Potyvirus, AlMV γένος Alfamovirus και CMV γένος
Cucumovirus). Σημαντική επίσης ζημιά προκαλούν οι μη σπορομεταδιδόμενοι ιοί BLRV
(γένος Luteovirus) και PEMV (γένος Enamovirus).
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν, επιλέγοντας ατομικά φυτά για υψηλή απόδοση από
ένα παραδοσιακό πληθυσμό φακής, να διερευνηθεί η δυνατότητα απομόνωσης γενοτύπων
απαλλαγμένων από διάφορες ιολογικές μολύνσεις.
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Υλικά και Μέθοδοι
Το αρχικό γενετικό υλικό αποτέλεσε ένας πληθυσμός φακής που καλλιεργείται στην
περιοχή του Β. Έβρου. Ο πειραματισμός διεξήχθη στο αγρόκτημα του ΕΘΙΑΓΕ στην
Ορεστιάδα. Το πρώτο έτος (2006-2007) εγκαταστάθηκαν συνολικά 1000 φυτά του
πληθυσμού στον αγρό σε κυψελωτή διάταξη με το πειραματικό σχέδιο NR0 (Fasoulas &
Fasoula, 1995) και πυκνότητα σποράς 1,2 φυτά/m2. Υπολογίστηκε η μέση απόδοση σε
σπόρο/φυτό (x ) και ο συντελεστής παραλλακτικότητας (CV). Με κριτήριο την απόδοση σε
σπόρο/φυτό και ανεξάρτητα της θέσης τους επιλέχτηκαν τα 15 υψηλοαποδοτικότερα φυτά,
τα οποία αποτέλεσαν 15 οικογένειες 1ης γενεάς (κάθε φυτό και οικογένεια).
Την καλλιεργητική περίοδο 2007-2008 πραγματοποιήθηκε απογονικός έλεγχος των 15
οικογενειών σε πειραματικό σχέδιο R21 (Fasoulas & Fasoula, 1995). Για κάθε οικογένεια
υπολογίστηκε η μέση απόδοση σε σπόρο ανά φυτό (x ) και ο συντελεστής
παραλλακτικότητας (CV). Εφαρμόζοντας ένταση επιλογής 1/43 (2,32%) υπολογίστηκε το
παραγωγικό δυναμικό κάθε φυτού (ΠΔΦ) με την εξίσωση:   ( x / xr )2  ( x / s)2 (Fasoula
& Tokatlidis, 2012), όπου x είναι η απόδοση του ατομικού φυτού, xr η μέση απόδοση των
φυτών του δακτυλίου, x και s είναι η μέση απόδοση και η τυπική απόκλιση της
οικογένειας που ανήκει το φυτό. Επίσης, υπολογίστηκε το παραγωγικό δυναμικό κάθε
οικογένειας (ΠΔΟ) με την εξίσωση:   ( x / xt )2  ( x / s)2 , όπου xt είναι η μέση απόδοση
στο σύνολο του πειράματος.
Η επιλογή έγινε τόσο μεταξύ των οικογενειών όσο και μεταξύ των ατομικών φυτών του
πειράματος. Οι συντελεστές ΠΔΦ και ΠΔΟ υπολογίστηκαν για κάθε φυτό και οικογένεια
ξεχωριστά. Με βάση το ΠΔΟ ξεχώρισαν τρείς οικογένειες και από 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.
Την καλλιεργητική περίοδο 2008-2009 πραγματοποιήθηκε απογονικός έλεγχος των
οιικογενειών 2ης γενεάς, σε πειραματικό σχέδιο R21. Για κάθε οικογένεια υπολογίστηκε η
μέση απόδοση σε σπόρο ανά φυτό και ο συντελεστής παραλλακτικότητας. Για την
ταυτοποίηση και προσδιορισμό του ιολογικού φορτίου που ο συγκεκριμένος πληθυσμός και
οι επιλογές φέρουν, επιλέχθηκε η διαγνωστική μέθοδος της ανοσοενζυμικής δοκιμής ELISA
(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA).
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η απόδοση σε σπόρο/φυτό και οι συνακόλουθες
στατιστικές παράμετροι του αρχικού πληθυσμού. Η μικρή σχετικά μέση απόδοση,
συνοδευόμενη από μεγάλη τιμή τυπικής απόκλισης και CV αποδόθηκε στην έντονη
προσβολή από ασθένειες (φουζάριο, ιώσεις) που ευνόησε ο ήπιος χειμώνας. Η απόδοση των
15 φυτών που επιλέχτηκαν ως υψηλοαποδοτικότερα κυμάνθηκε από 17,54 μέχρι 26,37g, και
ο σπόρος του καθένα αποτέλεσε μια ξεχωριστή οικογένεια 1ης γενεάς.
Για να αξιολογηθεί το φορτίο του αρχικού πληθυσμού με τη μέθοδο της ELISA
ελέγχθηκε ιστός φυτών, οπότε ανιχνεύτηκε και ταυτοποιήθηκε σε ποσοστό 16% ο BLRV
και σε ποσοστό 12% ο PSbMV. Ο τελευταίος σύμφωνα με τους Bashir κ.α. (2005) αποτελεί
τον ιό που προσβάλλει το 64% του γενετικού υλικού φακής των χωρών που συστηματικά
την καλλιεργούν.
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Πίνακας 1. Στατιστικές παράμετροι του αρχικού πληθυσμού για απόδοση σε σπόρο
(g): αριθμός συγκομιζόμενων φυτών (n), μέσος όρος (x ) , μέγιστη (max) και ελάχιστη
(min) απόδοση, τυπική απόκλιση (s), και συντελεστής παραλλακτικότητας (CV).
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Ορεστιάδας

n
584

x
3,35

max
26,37

min
0,08

s
4,31

CV%
129

Κατά την απογονική αξιολόγηση των οικογενειών 1ης γενεάς, οι μέσες αποδόσεις ανά
φυτό κυμάνθηκαν από 5,75 g (οικογένεια 12) έως 10,37 g (οικογένεια 8), ενώ η απόδοση
του αρχικού πληθυσμού ήταν 7,92 g. Τρείς οικογένειες υπερείχαν σε απόδοση του μάρτυρα,
η οικογένεια 8 κατά 31%, η οικογένεια 2 κατά 13% και η οικογένεια 11 κατά 3%, ενώ οι
υπόλοιπες υστερούσαν (Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Κατάταξη απόδοσης των 15 οικογενειών 1ης γενεάς ως προς την απόδοση %
του αρχικού πληθυσμού.
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης του παραγωγικού
δυναμικού με τη χρήση της εξίσωσης πρόβλεψής του. Οι τιμές του συντελεστή επίδοσης
των οικογενειών στο δακτύλιο κυμάνθηκαν από 0,6 (οικογένεια 6) έως 2,0 (οικογένεια 8).
Οι τιμές του συντελεστή ομοιόστασης κυμάνθηκαν από 0,4 (οικογένεια 6) έως 1,2
(οικογένεια 15). Το γινόμενο των δυο συντελεστών που προβλέπει το παραγωγικό δυναμικό
των οικογενειών (ΠΔΟ) κυμάνθηκε από 0,5 (οικογένεια 6) έως 2,2 (οικογένεια 8). Με
κριτήριο το ΠΔΟ επιλέχτηκαν τρεις οικογένειες, οι οικογένειες 8, 15 και 2, που υπερείχαν
κατά 202, 81 και 57% του αρχικού πληθυσμού, αντίστοιχα.
Λίγο πριν τη συγκομιδή των φυτών 1ης γενεάς συλλέχτηκε από το χωράφι φυτικός ιστός
από τα φαινομενικά υψηλοαποδοτικά φυτά και εξετάστηκε με ELISA για την ύπαρξη
ιολογικών προσβολών. Στο σύνολο των φυτών διαγνώστηκαν δύο από τους πέντε
σπορομεταδιδόμενους ιούς, ο AlMV και ο BYMV σε ποσοστό 2% και 33%, αντίστοιχα.
Δυο φυτά που επιλέχτηκαν να αποτελέσουν τις οικογένειες 2ης γενεάς 15-6 και 2-9
βρέθηκαν ιωμένα με τον AlMV και δυο φυτά που επιλέχτηκαν να αποτελέσουν τις
οικογένειες 2-8 και 15-7 διαγνώστηκαν ιωμένα με τον BYMV, ενώ όλα τα υπόλοιπα φυτά
που επιλέχτηκαν ήταν απαλλαγμένα από ιολογικές προσβολές. Σε κανένα φυτό δεν
ανιχνεύτηκε ο PSbMV που είχε ανιχνευτεί στον αρχικό πληθυσμό. Σπορά σε θερμοκήπιο
συγκεκριμένου αριθμού σπόρων από τις 4 οικογένειες, τα φυτά προέλευσης των οποίων
βρέθηκαν ιωμένα, και έλεγχος του ιστού δεν ανίχνευσε κανέναν από τους δυο ιούς,
συμπεραίνοντας ότι η μόλυνση πραγματοποιήθηκε μετά το στάδιο ανθοφορίας γι’αυτό και
δεν παρατηρήθηκε μετάδοση του ιού στο σπόρο.
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Πίνακας 2. Ανάλυση της εξίσωσης πρόβλεψης του παραγωγικού δυναμικού
(ΠΔΟ) στους επιμέρους συντελεστές επίδοσης στο δακτύλιο [ ( x / xt )2 ] και
ομοιόστασης [ ( x / s)2 ].

Οικογένεια
Οικ. 8
Οικ. 15
Οικ. 2
Οικ. 11
Οικ. 9
Οικ. 10
Οικ. 1
Οικ. 7
Οικ. 13
Αρχ. Πληθ.
Οικ. 4
Οικ. 3
Οικ.5
Οικ. 14
Οικ. 12
Οικ. 6

Συντελεστής επίδοσης
στο δακτύλιο
( x / xt )2
(%)
171
2,0
97
1,1
128
1,5
105
1,2
70
0,8
79
0,9
97
1,1
74
0,9
70
0,8
100
1,2
83
1,0
85
1,0
87
1,0
68
0,8
53
0,6
95
1,1

Συντελεστής
ομοιόστασης
(%)
( x / s)2
177
1,1
185
1,2
123
0,8
133
0,8
182
1,1
144
0,9
114
0,7
146
0,9
148
0,9
100
0,6
120
0,7
104
0,7
100
0,6
126
0,8
149
0,9
71
0,4

Παραγωγικό
δυναμικό
ΠΔΟ
(%)
2,2
302
1,3
181
1,1
157
1
140
0,9
127
0,8
114
0,8
111
0,8
108
0,7
103
0,7
100
0,7
100
0,6
89
0,6
86
0,6
86
0,6
79
0,5
67

Ταυτόχρονα με τη σπορά στο χωράφι των 15 οικογενειών 1ης γενεάς, συγκεκριμένος
αριθμός σπόρων από τις οικογένειες αυτές σπάρθηκε σε γλαστράκια και αφέθηκε να
αναπτυχθεί στο θερμοκήπιο. Έλεγχος ELISA που πραγματοποιήθηκε στο φυτικό ιστό
ανίχνευσε σε ποσοστό 1,5% τον PSbMV σε φυτά προερχόμενα από την οικογένεια 14, σε
ποσοστό 6% τον BYMV σε φυτά των οικογενειών 6, 7, 11 και 13 και σε ποσοστό 4% τον
BLRV σε φυτά προερχόμενα από τις οικογένειες 1, 2 και 9.
Κατά την απογονική αξιολόγηση των οικογενειών 2ης γενεάς οι μέσοι όροι των
αποδόσεων ανά φυτό κυμάνθηκαν από 10,24 g. (οικογένεια 1-14) έως 27,92 g. (οικογένεια
8-2), ενώ η απόδοση του αρχικού πληθυσμού ήταν 11,79 g. Το δυναμικό απόδοσης ανά
φυτό των οικογενειών κυμάνθηκε από 87% έως 237% του αρχικού πληθυσμού. Τέσσερις
οικογένειες, προερχόμενες από την οικογένεια 8 της 1ης γενεάς, υπερείχαν στατιστικώς
σημαντικά του μάρτυρα, η οικογένεια 8-2 κατά 137%, οι οικογένειες 8-1 και 8-11 κατά 96%
και η οικογένεια 8-3 κατά 81% (Σχήμα 2).
Κατά το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης των οικογενειών 2ης γενεάς καταγράφηκαν
στο χωράφι όλα τα φαινομενικά προσβεβλημένα φυτά, τα πιθανά ιωμένα και μη εύρωστα.
Τα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν στο χωράφι διακρίνονται σε χλωρώσεις, νανισμό,
κοκκινίσματα στα περιθώρια των φύλλων και ίκτερο και στα φυτά με συμπτώματα
μωσαϊκού και καρουλιάσματος. Έλεγχος ELISA σε μεγάλο αριθμό αυτών των φυτών
ανίχνευσε σε ποσοστό 2% τον CMV, σε ποσοστό 5% τον BYMV και σε ποσοστά 38% και
34% τους μη σπορομεταδιδόμενους PEMV και BLRV, αντίστοιχα. Συνολικά πέντε
οικογένειες 2ης γενεάς, οι 8-2, 8-3, 8-11, 15-6 και 2-8, βρέθηκαν καθαρές από τους επτά ιούς
για τους οποίους ελέγχθηκαν.
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Σχήμα 2. Κατάταξη απόδοσης των 15 οικογενειών 2ης γενεάς ως προς την απόδοση %
του αρχικού πληθυσμού.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε συνθήκες έλλειψης ανταγωνισμού η επιλογή ατομικών
φυτών διευκολύνει την αναγνώριση φαινοτυπικά προσβεβλημένων φυτών και όταν η
επιλογή των μεμονωμένων φυτών προέρχεται από οικογένειες που ξεχώρισαν με την υψηλή
τους μέση απόδοση και το μεγάλο συντελεστή ομοιόστασης, όπως είναι η οικογένεια 8,
διευκολύνεται η αναγνώριση ευαίσθητων σε ιούς γενοτύπων και συνεπώς η επιλογή
γενοτύπων καθαρών από αυτούς και πιθανά ανθεκτικών σε αυτούς.
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SELECTION WITHIN A TRADITIONAL LENTIL POPULATION AT LOW PLANT
DENSITY FACILITATES IDENTIFICATION OF GENOTYPES RESISTANT TO VIRUS
INFECTIONS
Anastasia Kargiotidou1, Elissavet Hadjivassiliou1, Aristoteles Papageorgiou2, Georgios
Scarakis3, Ioannis Tokatlidis1
1
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Department of Agricultural Development, Democretian. Univ. Thrace, 682 00 Orestiada, Hellas
Department of Forestry and Natural Resources Management, Democretian. Univ. Thrace, 682 00 Orestiada,
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3
Laboratory of Plant Breeding and Agricultural Experimentation, Agricultural University of Athens, Iera
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Summary
The work was conducted to investigate the chance to isolate resistant/tolerant lines to
viruses from a lentil landrace. A non-replicated (NR-0) honeycomb experiment was
established in the region of Orestiada, Hellas, during the 2006-2007 season, at the low
density of 1,2 plants/m2. Fifteen plants were selected for high grain yield that led to 15 1st
generation lines. In 2007-08, progeny evaluation was conducted in a R-21 honeycomb
experiment, and according to the genotype crop yield potential, analyzed to the progeny
yield potential index and the coefficient of homeostasis, three lines were distinguished.
Finally, 12 high yielding plants were selected from these superior three lines and three high
yielding plants were selected from lines with low crop yield potential, leading thus to 15 2 nd
generation lines. In 2008-09, progeny evaluation of the 2nd generation lines was conducted
in a R-21experiment. Four 2nd generation lines derived from the three superior 1st generation
lines yielded significantly higher than the original population from 81 up to 139%. ELISA
test found four of the 2nd generation lines to be infected by two out of the five seed-borne
viruses examined, i.e. BYMV and AlMV. In six of the rest 2nd generation lines the BLRV
and PEMV viruses were present, which do not belong to the seed-borne group.
Consequently, five out of the 15 lines were free of any of the viruses studied. The results
were encouraging that evaluation of single plant yield in the absence of competition
facilitates the phenotypic identification of susceptible to viruses plants, and thus to isolate
potentially resistant/tolerant genotypes, especially when the selection takes place within
lines with high mean yield and high coefficient of homeostasis.
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Περίληψη
Μέσα από κατάλληλο δίκτυο διασταυρώσεων που αναπτύχθηκε σε δύο τοπικές ποικιλίες
χειμερινού κολοκυθιού των ειδών Cucurbita maxima και C. moschata έγινε επιμερισμός της
παραλλακτικότητας για παραγωγικά χαρακτηριστικά και εκτίμηση των συντελεστών
κληρονομικότητας (H2 και h2). Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε ανάλυση μέσων όρων γενεών
για την εκτίμηση των γονιδιακών επιδράσεων που ελέγχουν τα συστατικά της απόδοσης. Το
μεγαλύτερο ποσοστό της παραλλακτικότητας αποδόθηκε στην αθροιστική συνιστώσα. Ένα
απλό πρότυπο αθροιστικής-κυρίαρχης δράσης ερμήνευσε αποτελεσματικά την
παραλλακτικότητα των περισσότερων συστατικών της απόδοσης. Ωστόσο, για την τοπική
ποικιλία του είδους C. maxima, 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). Παράλληλα, στους
αρχικούς πληθυσμούς των ποικιλιών εφαρμόστηκαν δύο κύκλοι αυτογονιμοποίησης και
ενδοπληθυσμιακής κυψελωτής επιλογής. Το αναμενόμενο γενετικό όφελος που εκτιμήθηκε
από τις σειρές του C. maxima (86 Κg/στρ/έτος) ήταν σημαντικά μικρότερο σε σχέση με
αυτό που εκτιμήθηκε από τις αντίστοιχες σειρές του C. moschata (364 Κg/στρ/έτος). Τα
αποτελέσματα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα πρότυπα των γενετικών παραμέτρων
που υποδείχθηκαν προηγουμένως. Το γεγονός αυτό επισημαίνει το όφελος της εκτίμησης
των γονιδιακών επιδράσεων στο σχεδιασμό του κατάλληλου βελτιωτικού προγράμματος
ανεξάρτητα του υλικού εκκίνησης.
Εισαγωγή
Το κολοκύθι ανήκει στο γένος Cucurbita, στο οποίο περιλαμβάνονται πέντε
καλλιεργούμενα και σχεδόν δέκα άγρια είδη (Robinson and Decker-Walters, 1997). Από
αυτά, μόνο τρία (C. pepo, C. maxima και C. moschata) καλλιεργούνται σε εμπορική
κλίμακα στον ελλαδικό χώρο, με τον τύπο του θερινού κολοκυθιού (C. pepo L. var.
melopepo) να είναι ο πλέον διαδεδομένος για εμπορική καλλιέργεια. Αντίθετα, τα άλλα δύο
είδη περιλαμβάνουν κυρίως τους ‘χειμερινούς’ τύπους κολοκυθιού και καλλιεργούνται
συνήθως από ερασιτέχνες παραγωγούς σε συστήματα γεωργίας μειωμένων εισροών.
Μολονότι λιγότερο δημοφιλείς από το θερινό κολοκύθι, οι τοπικές ποικιλίες χειμερινού
κολοκυθιού διαθέτουν χρήσιμα αγρονομικά και λαχανοκομικά χαρακτηριστικά, που θα
μπορούσαν να τις καταστήσουν πολύτιμη πηγή γονιδίων στα βελτιωτικά προγράμματα των
εμπορικών τύπων κολοκυθιού (Tsivelikas et al., 2009).
Η κληρονόμηση των παραγωγικών χαρακτηριστικών στους χειμερινούς τύπους
κολοκυθιού δεν έχει μέχρι σήμερα διευκρινιστεί. Η απόδοση των φυτών επηρεάζεται από
ένα πλήθος χαρακτηριστικών, όπως είναι χαρακτηριστικά του άνθους, του τρόπου
καρποφορίας, και της αρχιτεκτονικής του φυτού. Σημαντικές ετερωτικές επιδράσεις έχουν
βρεθεί για το βάρος του πρώτου ώριμου καρπού και για το μέσο βάρος καρπού στο C.
moschata (Gwanama et al., 2001). Επιπρόσθετα, η αναλογία θηλυκών:αρσενικών ανθέων
έχει βρεθεί ότι ελέγχεται από περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες και έχουν
αναπτυχθεί σειρές των C. maxima και C. moschata με υψηλή αναλογία θηλυκών ανθέων
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(Kwack and Fujieda, 1985). Σημαντική αύξηση των αποδόσεων επιτεύχθηκε εξάλλου με την
αλλαγή της αρχιτεκτονικής των φυτών. Έτσι, ο θαμνώδης τύπος ανάπτυξης στο C. maxima
είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περισσότερο ομοιόμορφων φαινοτυπικά και συμπαγών
φυτών με υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τον έρπον τύπο (Denna and Munger, 1963).
Το όφελος από την επιλογή εξαρτάται από τη διαθέσιμη γενετική παραλλακτικότητα
στον πληθυσμό, την κληρονομικότητα του χαρακτηριστικού που μελετάται και την
εφαρμοζόμενη ένταση επιλογής (Falconer and MacKay, 1996). Συνεπώς, εκτιμήσεις
γονιδιακών
επιδράσεων,
συνιστωσών
παραλλακτικότητας
και
συντελεστών
κληρονομικότητας για συστατικά της απόδοσης αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για το
σχεδιασμό του κατάλληλου βελτιωτικού προγράμματος σε έναν πληθυσμό.
Με στόχο να αποτιμήσει τη συμβολή της εκτίμησης των γενετικών παραμέτρων στην
αποτελεσματικότητα της επιλογής στο χειμερινό κολοκύθι η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε ώστε
να υλοποιήσει δύο παράλληλες δράσεις: i) τον επιμερισμό της παραλλακτικότητας και την
εκτίμηση των γονιδιακών επιδράσεων που υπεισέρχονται στην κληρονόμηση ορισμένων
συστατικών της απόδοσης στο χειμερινό κολοκύθι και ii) την εφαρμογή ενδοπληθυσμιακής
επιλογής σε δύο τοπικές ποικιλίες χειμερινού κολοκυθιού και την εκτίμηση του
αναμενόμενου γενετικού οφέλους για κάθε μία από αυτές, προκειμένου να εξαχθούν
ωφέλιμα συμπεράσματα για το σχεδιασμό των κατάλληλων προ-βελτιωτικών χειρισμών.
Υλικά & Μέθοδοι
I. Επιμερισμός της παραλλακτικότητας και εκτίμηση των γονιδιακών επιδράσεων.
Εφαρμόστηκε πρόγραμμα αυτογονιμοποιήσεων και δημιουργία S3 σειρών σε δύο τοπικές
ποικιλίες χειμερινού κολοκυθιού της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (col. No.: GRC016/04, C.
maxima και col. No. 183/99, C. moschata). Εντός της κάθε ποικιλίας, επισημάνθηκαν σειρές
με μεγάλο (P1) και μικρό (P2) αριθμό καρπών. Την άνοιξη του 2005 πραγματοποιήθηκαν
διασταυρώσεις μεταξύ P1 και P2 φυτών, για τη δημιουργία της F1 γενεάς. Το ακόλουθο έτος
αναπτύχθηκε κατάλληλο δίκτυο διασταυρώσεων για τη δημιουργία των F2, BC1 και BC2
γενεών διάσπασης.
Την άνοιξη του 2007 εγκαταστάθηκαν δύο πειράματα αγρού στην περιοχή του Ομόλιου
Λαρίσης με τις έξι γενεές, αντίστοιχα για κάθε ποικιλία. Το πειραματικό σχέδιο που
χρησιμοποιήθηκε ήταν πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη με τέσσερις επαναλήψεις και
αποστάσεις φύτευσης 1,50 x 2,00 m. Για να αντισταθμιστεί η μεγαλύτερη
παραλλακτικότητα, που αναμένονταν στις F2, BC1 και BC2 γενεές χρησιμοποιήθηκαν 10
φυτά/επανάληψη ενώ για τις γενεές P1, P2 και F1 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 5
φυτά/επανάληψη.
Ο επιμερισμός της παραλλακτικότητας, έγινε χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του
Allard (1999) σύμφωνα με την οποία, η αθροιστική συνιστώσα δίνεται από τη σχέση: VA =
2VF2 – (VBC1 + VBC2), ενώ η συνιστώσα των αποκλίσεων κυριαρχίας μέσω της σχέσης: VD =
VF2 – VA + VE. Για την εκτίμηση των γονιδιακών επιδράσεων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση
μέσων όρων των γενεών (Mather and Jinks, 1982), προσαρμόζοντας αρχικά ένα πρότυπο
τριών επιδράσεων (αθροιστικής-κυρίαρχης δράσης). Η καταλληλότητα του προτύπου
ελέγχθηκε στατιστικά με τη δοκιμή του Χ2 κριτήριου (Mather and Jinks, 1982). Στις
περιπτώσεις για τις οποίες η ερμηνεία των τριών επιδράσεων δεν ήταν επαρκής,
ακολούθησε επέκταση του προτύπου και σταδιακή προσαρμογή των επιστατικών
επιδράσεων, αθροιστική x αθροιστική ([i]), αθροιστική x κυρίαρχη ([j]) και κυρίαρχη x
κυρίαρχη ([I]) (Mather and Jinks, 1982).
II. Μεθοδολογία Επιλογής και Εκτίμηση Αναμενόμενου Γενετικού Οφέλους.
Την άνοιξη του 2005 εγκαταστάθηκαν σε R-7 κυψελωτή διάταξη δύο πειράματα αγρού
χρησιμοποιώντας επτά τοπικές ποικιλίες χειμερινού κολοκυθιού του είδους C. maxima και
επτά του είδους C. moschata. Κάθε ποικιλία αντιπροσωπεύονταν από 30 φυτά σε
αποστάσεις 2,30 x 2,00 m. Εφαρμόστηκε πρόγραμμα αυτογονιμοποίησης ατομικών φυτών.
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Από κάθε είδος επιλέχθηκε μία ποικιλία με βάση τα συστατικά του παραγωγικού δυναμικού
(Fasoula and Fasoula, 2000) και εντός της ποικιλίας επιλέχθηκαν τα υψηλοαποδοτικότερα
φυτά για τη δημιουργία των S1 απογονικών σειρών εφαρμόζοντας ένταση επιλογής 14,3 %.
Το ακόλουθο έτος, οι S1 σειρές κάθε ποικιλίας εγκαταστάθηκαν στον αγρό σε δύο R-7
κυψελωτά σχέδια χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό φυτών και τις ίδιες αποστάσεις
φύτευσης όπως προηγουμένως. Εφαρμόστηκε εκ νέου πρόγραμμα αυτογονιμοποιήσεων
ατομικών φυτών. Από κάθε είδος επιλέχθηκε μία σειρά με βάση τα συστατικά του
παραγωγικού δυναμικού και εντός της κάθε σειράς επιλέχθηκαν τα υψηλοαποδοτικότερα
ατομικά φυτά για τη δημιουργία των S2 απογονικών σειρών εφαρμόζοντας ένταση επιλογής
14,3 %.
Την άνοιξη του 2007 οι S2 απογονικές σειρές κάθε ποικιλίας μαζί με τους αντίστοιχους
αρχικούς πληθυσμούς αξιολογήθηκαν σε διατοπικό πείραμα αγρού στην περιοχή της
Θέρμης Θεσσαλονίκης και του Ομόλιου Λαρίσης. Το πειραματικό σχέδιο που
χρησιμοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση ήταν πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη με τέσσερις
επαναλήψεις και οι αποστάσεις φύτευσης 1,50 x 2,00 m.
Τα δεδομένα της απόδοσης αναλύθηκαν προσαρμόζοντας ένα γενικό γραμμικό πρότυπο
με τις τοποθεσίες και τις επαναλήψεις ως τυχαίους παράγοντες και τις απογονικές σειρές ως
σταθερούς παράγοντες. Η σύγκριση των μέσων όρων έγινε με τη βοήθεια της δοκιμής ΕΣΔ
για α = 0,05. Από τις εκτιμήσεις των αναμενόμενων μέσων τετραγώνων υπολογίστηκαν οι
συνιστώσες της παραλλακτικότητας και ακολούθως έγινε εκτίμηση του ετήσιου
αναμενόμενου γενετικού οφέλους σύμφωνα με τον τύπο του Eberhart (1972):

όπου, Gy: το αναμενόμενο γενετικό όφελος ανά έτος, k: το τυποποιημένο διαφορικό
επιλογής, y: η διάρκεια σε έτη για την ολοκλήρωση ενός κύκλου επιλογής, σΑ2 = η
αθροιστική παραλλακτικότητα, σε2 = η κοινή παραλλακτικότητα (σφάλμα), σGE2 = η
παραλλακτικότητα που οφείλεται στην αλληλεπίδραση γενοτύπου x περιβάλλοντος και σG2
= η γενετική παραλλακτικότητα.
Αποτελέσματα
Από την ανάλυση των δεδομένων των συστατικών της απόδοσης διαπιστώθηκε
διαφορετικό πρότυπο επιμερισμού της παραλλακτικότητας για τους πληθυσμούς των δύο
τοπικών ποικιλιών που μελετήθηκαν (Πίνακας 1). Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος της
παραλλακτικότητας αποδόθηκε σε παραλλακτικότητα περιβάλλοντος για την ποικιλία του
C. maxima, ενώ για την ποικιλία του C. moschata το μεγαλύτερο μέρος αποδόθηκε σε
γενετική παραλλακτικότητα. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό από το
σύνολο της γενετικής παραλλακτικότητας οφείλονταν στην αθροιστική συνιστώσα και μόνο
ένα μικρό μέρος σε αποκλίσεις κυριαρχίας. Εξαίρεση αποτέλεσε το μέσο βάρος καρπού για
την ποικιλία του C. maxima, για το οποίο η παραλλακτικότητα λόγω αποκλίσεων
κυριαρχίας ήταν ιδιαίτερα υψηλή (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1. Επιμερισμός της παραλλακτικότητας και συντελεστές κληρονομικότητας για τα
συστατικά της απόδοσης στις δύο τοπικές ποικιλίες χειμερινού κολοκυθιού.
Συνιστώσα
GRC016/04 (C. maxima)
GRC183/99 (C. moschata)
Παραλλακτικότητας Αριθμός Συνολική
Μέσο
Αριθμός Συνολική
Μέσο
Καρπών Απόδοση
Βάρος
Καρπών Απόδοση
Βάρος
Καρπού
Καρπού
Περιβαλλοντική (VE)
0,04136 5072598,96 6228802,34 0,01382 1970793,80 233077,47
Γενετική (VG)
0,04849 2922977,29 4666286,86 0,06254 3710512,03 627388,78
0,03335 1997412,46 494761,49 0,05530 2206746,32 384790,88

Αθροιστική
(VA)
0,01513 925564,83 4171525,37 0,00724 1503765,71 242597,90

Κυριαρχίας
(VD)
Η2 (VG/VP)
0,540
0,366
0,428
0,819
0,653
0,729
2
h (VA/VP)
0,371
0,250
0,045
0,724
0,388
0,447

Οι συντελεστές κληρονομικότητας εξάλλου, 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) (Πίνακας 1).
Από την ανάλυση μέσων όρων των γενεών προέκυψε ότι το απλό πρότυπο αθροιστικήςκυρίαρχης δράσης δεν ήταν ικανό να ερμηνεύσει την παραλλακτικότητα μεταξύ των γενεών
του C. maxima (Πίνακας 2). Εξαίρεση αποτέλεσε το μέσο βάρος καρπού για το οποίο οι
αθροιστικές και κυρίαρχες επιδράσεις ήταν επαρκείς για την εκτίμηση της συμπεριφοράς
των γενεών (Πίνακας 2). Έτσι, τόσο για τον αριθμό των παραγόμενων καρπών όσο και για
τη συνολική απόδοση απαιτήθηκε προσαρμογή του προτύπου, ώστε να συμπεριλάβει όλους
του τύπους των επιστατικών επιδράσεων (Πίνακας 2). Αντίθετα, ένα απλό πρότυπο τριών
επιδράσεων ήταν ικανοποιητικό για να ερμηνεύσει αποτελεσματικά την παραλλακτικότητα
μεταξύ των γενεών του C. moschata, τόσο σε ότι αφορά στον αριθμό των παραγόμενων
καρπών, όσο και στη συνολική απόδοση (Πίνακας 2). Εξαίρεση, αποτέλεσε το μέσο βάρος
καρπού, για το οποίο απαιτήθηκε επέκταση του προτύπου, ώστε να συμπεριλάβει μέρος των
επιστατικών αλληλεπιδράσεων (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. Εκτιμήσεις των γονιδιακών επιδράσεων και των τυπικών σφαλμάτων για
συστατικά της απόδοσης στις δύο τοπικές ποικιλίες χειμερινού κολοκυθιού
Πρότυπο
m1
[d]
[h]
X2
M
[d]
[h]
[i]
[j]
[I]
X2

GRC016/04 (C. maxima)
Αριθμός
Συνολική
Καρπών
Απόδοση
3,18±0,10 23333 ±317,9
0,84±0,10 1513,3±305,2
-0,12±0,18
812,8±595,4
8,892*
10,610*
5,25±0,76
30035±2172
0,85±0,12
1509,9±356
-5,30±1,78 -15826±5172
-2,00±0,75
-6518±2143
0,000
-59,7±1382
3,20±1,07
10303±3210

Μέσο Βάρος
Καρπού
8551± 370,5
-2183±372,6
-411±485,1
4,089

GRC183/99 (C. moschata)
Αριθμός
Συνολική
Μέσο Βάρος
Καρπών
Απόδοση
Καρπού
3,95±0,07 15938±210,7
4093,9±72,6
0,68±0,07
2359±209,9
-72,4±72,6
-0,75±0,13 -2221±356,6
314,7±122,2
3,283
2,781
10,749*
3980,7±262,5
-183,7±81,2
468,3±315,8
177,5±282,4
1167,1±393,8
1,342

1

Τα σύμβολα των γενετικών επιδράσεων ερμηνεύονται ως ακολούθως: m = μέσος όρος των
ομοζύγωτων γονέων, [d] = αθροιστικές επιδράσεις, [h] = επιδράσεις κυριαρχίας, [i] =
αθροιστικές x αθροιστικές επιστατικές επιδράσεις, [j] = αθροιστικές x κυρίαρχες
επιστατικές επιδράσεις, [I] = κυρίαρχες x κυρίαρχες επιστατικές επιδράσεις.
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Πίνακας 3. Σύγκριση μέσων όρων των S2 απογονικών σειρών και των αντίστοιχων αρχικών
πληθυσμών των τοπικών ποικιλιών χειμερινού κολοκυθιού στα δύο περιβάλλοντα
αξιολόγησης.
Κωδικός
Σειράς

Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ομόλιο Λάρισας
Συνολική
Αριθμός
Μέσο Βάρος
Συνολική
Αριθμός
Μέσο Βάρος
Απόδοση (g)
Καρπών
Καρπού (g)
Απόδοση (g)
Καρπών
Καρπού (g)
3/4/10max
14110,00 a1bc 3,15 a
4731,68 abc
23610,00 abc
2,85 abcd
8231,22 ab
4/4/5max
12600,00 ab1c 2,80 a
4633,61 abc
25225,00 abc
3,35 abcd
7577,88 ab
5/4/15max
11230,00 abc1 3,15 a
3594,80 abc
24682,50 abc
2,75 abcd
8857,45 ab
9/4/4max
9245,00 abc1 2,90 a
3267,76 abc
13130,00 abc
1,75 abcd
7408,65 ab
9/4/11max
11385,00 abc1 2,85 a
4104,66 abc
23952,50 abc
2,50 abcd
9608,50 ab
11/4/2max
12415,00 abc1 3,35 a
3645,45 abc
16760,00 abc
2,00 abcd
8346,23 ab
GRC016/04
10215,00 abc1 2,90 a
3522,64 abc
17257,50 abc
2,45 abcd
6989,63 ab
Μ.Ο. σειρών 11830,833
3,033
3996,327
21226,667
2,533
8338,322
3/3/9mos
16360,00 abcd
3,90 ab
4195,39 a
19992,50 abc
3,60 a
5611,73 a
4/3/4mos 14605,00 abcd1
3,50 ab
4181,46 a
18022,50 abc
3,55 a
5204,58 a
12/3/3mos 15355,00 abcd1
3,50 ab
4412,08 a
17165,00 abc
3,45 a
5030,71 a
12/3/10mos 16270,00 abcd1
3,85 ab
4246,43 a
16840,50 abc
3,10 a
5450,06 a
13/3/6mos 17450,00 abcd1
3,95 ab
4427,79 a
24740,00 abc
4,45 a
5799,83 a
14/3/1mos 15720,00 abcd1
3,70 ab
4296,69 a
18610,00 abc
3,65 a
5196,30 a
GRC183/99 14225,00 abcd1
3,35 ab
4252,93 a
15275,00 abc
3,15 a
4894,47 a
Μ.Ο. σειρών 15960,000
3,733
4293,307
19228,417
3,633
5382,202
1
Μέσοι όροι που συνοδεύονται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους σύμφωνα με τη
δοκιμή ΕΣΔ (α = 0,05).

Η εφαρμογή της κυψελωτής ενδοπληθυσμιακής επιλογής έδειξε υψηλή
αποτελεσματικότητα για τις δύο τοπικές ποικιλίες, όπως προέκυψε από την ανάλυση των
δεδομένων στα δύο περιβάλλοντα. Ειδικότερα, για την ποικιλία του C. maxima, η μέση
απόδοση των σειρών ήταν από 15,8-23,0 % υψηλότερη σε σχέση με την απόδοση του
αρχικού πληθυσμού, ενώ μία σειρά στη Θέρμη και δύο στο Ομόλιο υπερείχαν σημαντικά
από αυτόν (Πίνακας 3). Για την ποικιλία του C. moschata, η μέση απόδοση των σειρών
ήταν από 12,2-35,2 % υψηλότερη σε σχέση με την απόδοση του αρχικού πληθυσμού.
Τέσσερις σειρές στη Θέρμη και δύο στο Ομόλιο υπερείχαν σημαντικά έναντι του αρχικού
πληθυσμού (Πίνακας 3). Το αναμενόμενο ετήσιο γενετικό όφελος που υπολογίστηκε για την
απόδοση των δύο τοπικών ποικιλιών χειμερινού κολοκυθιού ανήλθε σε 86 Κg/στρ/έτος για
την ποικιλία του C. maxima και σε 364 Κg/στρ/έτος για την ποικιλία του C. moschata.
Συζήτηση
Ο επιμερισμός της φαινοτυπικής παραλλακτικότητας έδειξε υψηλή επίδραση του
περιβάλλοντος για τα παραγωγικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού C. maxima σε αντίθεση
με τον πληθυσμό C. moschata για τον οποίο το περιβάλλον αποτελούσε μικρό μέρος της
συνολικής παραλλακτικότητας. Από την ανάλυση μέσων όρων των γενεών, προέκυψε ότι
ως προς τον αριθμό καρπών (χαρακτηριστικό για το οποίο επιλέχθηκαν οι αρχικοί γονείς για
διασταυρώσεις) οι δύο ποικιλίες κατέδειξαν υψηλές αθροιστικές επιδράσεις, ενώ βρέθηκαν
αρνητικές επιδράσεις των αποκλίσεων κυριαρχίας. Τέτοιες αρνητικές επιδράσεις με σχετικά
μεγάλο τυπικό σφάλμα για τις αποκλίσεις κυριαρχίας, καταδεικνύουν ότι η κυρίαρχη
συνιστώσα της γενετικής παραλλακτικότητας είναι σχετικά μικρή σε έναν πληθυσμό
(Hallauer and Miranda, 1988).
Ένα απλό πρότυπο αθροιστικής-κυρίαρχης δράσης ήταν ικανό να ερμηνεύσει τις
γονιδιακές επιδράσεις για τον πληθυσμό του C. moschata, επισημαίνοντας ότι μπορεί να
ασκηθεί άμεση επιλογή για απόδοση στο συγκεκριμένο πληθυσμό. Ωστόσο, απαιτήθηκε
επέκταση του προτύπου για να συμπεριλάβει όλους τους τύπους των επιστατικών
επιδράσεων για την εκτίμηση των περισσότερων παραγωγικών χαρακτηριστικών που
μελετήθηκαν στον πληθυσμό του C. maxima, γεγονός που προτείνει την προσαρμογή ενός
σχήματος επαναλαμβανόμενης επιλογής για τη βελτίωση του συγκεκριμένου πληθυσμού.
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Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και με την εφαρμογή της ενδοπληθυσμιακής επιλογής για
απόδοση στους δύο τοπικούς πληθυσμούς. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή έδειξε
αποτελεσματικότητα, ωστόσο το όφελος που εκτιμήθηκε από την απευθείας επιλογή για
απόδοση στο C. moschata ήταν σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο για το C.
maxima, επισημαίνοντας την αξία της εκτίμησης των γενετικών παραμέτρων στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση του κατάλληλου βελτιωτικού προγράμματος.
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Abstract
An appropriate crossing scheme in two winter squash landraces (C. maxima and C.
moschata) was implemented, in order to estimate genetic variance components and assess
the gene actions responsible for yield components, using generation means analysis.
Additive variance was the largest component in almost every case. A three parameter
additive-dominance model accounted for most of the variation among generations with
additive gene actions being predominant. However, for C. maxima, the expansion of the
model was necessary, in order to include epistatic effects. Heritability estimates indicated
low or medium values for C. maxima (H2 = 0,37-0,54 and h2 = 0,05-0,37) and medium to
high values for C. moschata (H2 = 0,65-0,82 και h2 = 0,39-0,72). In addition, an intrapopulation honeycomb selection was applied in these two landraces. A high efficiency was
revealed predicting a high annual genetic gain for both of the landraces (i.e. 86 Kg/str/year
for C. maxima and 364 Kg/str/year for C. moschata) in concordance with the estimates of
genetic parameters.
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Α. Πολύδωρος
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, ΑΠΘ, Γεωπονική Σχολή Τ.Θ. 261,
54124 Θεσσαλονίκη

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 φυτάμοντέλα 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 (highthroughput) 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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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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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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Περίληψη
Κατά την 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. Στην πιπεριά (C.annuum), 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 & van der Knaap 2007). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η
απομόνωση και χαρακτηρισμός γονιδίων που πιθανόν εμπλέκονται στον έλεγχο του
σχήματος καρπού της πιπεριάς, ενός χαρακτήρα που τόσο δεδομένα της ομάδας μας όσο και
άλλων ομάδων έδειξαν ότι επηρεάζεται στα εμβολιασμένα φυτάρια. Τα δύο γονίδια στα
οποία επικεντρώθηκε η μελέτη ήταν τα Ovate και Sun (κυρίως όμως στο Ovate) που στη
συγγενική τομάτα ελέγχουν το σχήμα του καρπού. Ομόλογα των γονιδίων αυτών
απομονώθηκαν και αλληλουχήθηκαν από δύο ποικιλίες πιπεριάς που διαφέρουν ως προς το
σχήμα των καρπών τους (στρογγυλό, επιμηκυσμένο). Προκειμένου να διαπιστωθεί αν
ποσοτικές αλλαγές στην έκφραση του CaOvate εμπλέκονται στον έλεγχο του σχήματος του
καρπού, πραγματοποιήθηκαν λεπτομερείς αναλύσεις έκφρασης σε αναπτυξιακά στάδια του
άνθους και καρπού στις δύο ποικιλίες. Βρέθηκε ότι η έκφραση του CaOvate διαφέρει στις
δύο ποικιλίες. Τέλος, για να εξακριβωθεί αν το γονίδιο Ovate της πιπεριάς εμπλέκεται στον
καθορισμό του σχήματος του καρπού της, έγινε τεχνητή μείωση της έκφρασής του
(αποσιώπηση) με την τεχνική Virus Induced Gene Silencing, στην ποικιλία πιπεριάς με
στρογγυλό σχήμα καρπού. Διαπιστώθηκε η αλλαγή στο σχήμα των καρπών φυτού, οι οποίοι
από στρογγυλοί που αναμενόταν, έγιναν πιο μακρόστενοι.
Η κατανόηση του ρόλου των δύο αυτών γονιδίων χαράσσει τον δρόμο για να
καταλάβουμε καλύτερα και τους μοριακούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην
διαμόρφωση του σχήματος του καρπού στα Σολανώδη είδη γενικότερα, και στην πιπεριά
ειδικότερα, αλλά και τις αλλαγές που συντελούνται στην ποιότητα των καρπών κατά τον
εμβολιασμό.
Εισαγωγή
Οι χαρακτήρες ποιότητας των λαχανοκομικών ειδών είναι δύσκολο να μελετηθούν
καθώς πολλά γονίδια εμπλέκονται στον έλεγχό τους. Από την άλλη μεριά, το σχήμα του
καρπού, το οποίο ήδη στην πιπεριά έχει δειχθεί ότι επηρεάζεται στον εμβολιασμό
(Athanasiadis 2008, Yagishita 1961a, Yagishita 1961b, Yagishita & Hirata 1987), είναι ένας
χαρακτήρας ευδιάκριτος – και άρα εύκολος να εκτιμηθεί – ποσοτικά κληρονομούμενος, που
στην τομάτα επηρεάζεται από πολλά QTLs (Quantitative Trait Loci) με λίγα όμως από αυτά
να συνεισφέρουν τα μέγιστα στην παραλλακτικότητα: τα Ovate, Sun, Fruit Shape (Fs) 8.1
and Triangle (Tri) 2.1/ Blockiness (Dblk) 2.1(Gonzalo & van der Knaap 2008). Ένα από
αυτά τα γονίδια, το γονίδιο Ovate, είναι ένα μεγάλο QTL το οποίο στην τομάτα κωδικοποιεί
μια πρωτεΐνη που δρα νωρίς κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του άνθους και του καρπού
(Liu et al. 2002). Αυτό που διαφοροποιεί έναν καρπό τομάτας με αχλαδόμορφο ή
μακρόστενο σχήμα από έναν καρπό τομάτας με στρογγυλό σχήμα είναι μια απλή μετάλλαξη
που δημιουργεί ένα κωδικόνιο τερματισμού στο δεύτερο εξόνιο της κωδικοποιούσας
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αλληλουχίας του Ovate (Liu et al. 2002). Αργότερα βρέθηκε ότι ένα δεύτερο μέλος της
οικογένειας των OVATE πρωτεϊνών (OFPs) στην αραβίδοψη, η AtOFP1, ρυθμίζει την
επιμήκυνση των κυττάρων με το να καταστέλλει την δράση του γονιδίου AtGA20ox1 –
σημαντικού στην παραγωγή γιββερελίνης – μέσω της πρόσδεσής της στην KNAT1
πρωτεΐνη (Wang et al. 2007).
Ένα δεύτερο γονίδιο που στην τομάτα έχει δειχθεί να επηρεάζει το σχήμα του καρπού,
είναι το γονίδιο Sun, το οποίο ελέγχει την μορφολογία του καρπού της τομάτας με το να
παράγει μακρόστενο ή σχήματος οβάλ καρπό. Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη
που ανήκει στην οικογένεια των IQD67 πρωτεϊνών (Xiao et al. 2008). Εικάζεται ότι το
γονίδιο Sun της τομάτας μπορεί να επηρεάζει τα επίπεδα της αυξίνης ή την κατανομή και
την μεταφορά τησς στους καρπούς (Xiao et al. 2008, Wu et al. 2011).
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι μοριακοί μηχανισμοί που
πιθανά εμπλέκονται στον καθορισμό του σχήματος του καρπού της πιπεριάς και προς αυτή
την κατεύθυνση στοχεύσαμε στην κλωνοποιήση και τον χαρακτηρισμό ενός πιθανά
ορθόλογου Ovate γονιδίου από μία ποικιλία πιπεριάς (CaOvate) με στρογγυλό σχήμα
καρπού. Προκειμένου να εξακριβωθεί η γενωμική οργάνωση του γονιδίου αλλά και να
διαπιστωθεί αν διαφορές στην αλληλουχία αυτού του γονιδίου είναι υπεύθυνες για τις
διαφορές στο σχήμα του καρπού της πιπεριάς, προχωρήσαμε στην κλωνοποίηση των
αντίστοιχων γενωμικών κομματιών του γονιδίου από την ίδια ποικιλία καθώς και από μία
άλλη ποικιλία πιπεριάς με μακρόστενο σχήμα καρπού. Επειδή διαφορές και στην έκφραση
του CaOvate γονιδίου μπορεί να επιφέρουν επίσης αλλαγές στο σχήμα του καρπού, έγινε
ποσοτικοποίηση της έκφρασης σε διάφορα στάδια ανάπτυξης του άνθους και του καρπού
των δύο ποικιλιών. Επιπρόσθετα, με σκοπό τον περαιτέρω χαρακτηρισμό του γονιδίου
επιστρατεύθηκε η τεχνική VIGS (Virus Induced Gene Silencing) για την αποσιώπηση του
CaOvate. Τέλος, η μελέτη επεκτάθηκε και σε ένα ακόμα γονίδιο που πιθανά να εμπλέκεται
στον καθορισμό του σχήματος του καρπού της πιπεριάς, ένα πιθανό ορθόλογο του γονιδίου
Sun της τομάτας.
Υλικά και Μέθοδοι
Σπόροι από δύο C. annuum ποικιλίες οι οποίες ονομάστηκαν «Στρογγυλή» και
«Μακρόστενη» λόγω του σχήματος των ώριμων καρπών τους, χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή
την μελέτη. Οι ώριμοι καρποί της ποικιλίας «Στρογγυλή» είναι σφαιρικοί και κρεμάμενοι
ενώ οι ώριμοι καρποί της ποικιλίας «Μακρόστενη» είναι επιμήκεις και όρθιοι. Δείγματα
από ανθοφόρους οφθαλμούς (4-5 ημέρες πριν από την άνθηση), άνθη, ωοθήκες ανοιχτών
ανθέων, καρπούς 5 ημερών και 10 ημερών μετά την άνθηση και πρώιμους καρπούς
συλλέχθηκαν από πολλά φυτά των δύο ποικιλιών, προκειμένου να εξαχθεί ολικό RNA. Η
σύνθεση συμπληρωματικού DNA (cDNA) έγινε στην συνέχεια με την χρήση 1μgr από κάθε
ολικού RNA.
Η ενίσχυση (amplification) του γονιδίου CaOvate έγινε με την χρήση της αλυσιδωτής
αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) και με την χρήση ως εκμαγείου cDNA από άνθη της
ποικιλίας «Στρογγυλή». Ακολούθησε η κλωνοποίηση του πολλαπλασιαζόμενου DNA και η
αλληλούχησή του. Προκειμένου να ελεγχθεί αν γενετικές αλλαγές επί της αλληλουχίας του
γονιδίου είναι υπεύθυνες για τις διαφορές στο σχήμα των καρπών των δύο ποικιλιών
πιπεριάς, το γονίδιο πολλαπλασιάστηκε, κλωνοποιήθηκε και αλληλουχήθηκε και σε επίπεδο
γενωμικού DNA από τις δύο ποικιλίες,.
Οι αναλύσεις έκφρασης του γονιδίου CaOvate έγιναν με την χρήση του συστήματος της
Real-time RT-PCR. Η έκφραση του γονιδίου προέκυψε μετά από κανονικοποίηση
(normalization) με το γονίδιο αναφοράς δηλαδή το γονίδιο της ακτίνης της πιπεριάς.
Η αποσιώπηση του CaOvate έγινε με την τεχνική VIGS. Ένα κομμάτι 794-bp του mRNA
του γονιδίου εισήχθη σε φορέα pTRV2 που στην συνέχεια εισήχθη μέσω ηλεκτροπόρωσης
(electroporation) σε Agrobacterium tumefaciens GV3101. Συνολικά 30 φυτά της ποικιλίας
«Στρογγυλή» επιμολύνθηκαν με αγροβακτήριο που περιείχε τα πλασμίδια pTRV1 και
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pTRV2 (άδειος φορέας) ή τα pTRV2-CaOvate sense και pTRV2-CaOvate antisense (1:1
αναλογία). Η επιμόλυνση (infiltration) έγινε στο στάδιο των κοτυληδόνων λόγω της
μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας της τεχνικής VIGS σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης
(Eunsook Chung 2004).
Για την απομόνωση ενός πιθανού Sun γονιδίου από την πιπεριά, αρχικά εντοπίστηκε στις
βάσεις δεδομένων ένα EST (Expressed Sequence Tag) το οποίο εμφανίζει μεγάλη
ομοιότητα με το αντίστοιχο γονίδιο Sun της τομάτας. Εφαρμόζοντας μια προσέγγιση 3’
RACE κατέστη δυνατό να αποκτηθεί ολόκληρη η κωδικοποιούσα αλληλουχία του EST από
την ποικιλία «Στρογγυλή» (CaSun). Το γονίδιο CaSun απομονώθηκε και από τις δύο
ποικιλίες και σε επίπεδο γενωμικού DNA.
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Γονίδιο Ovate
Η κλωνοποίηση και αλληλούχηση του γονιδίου CaOvate από την ποικιλία «Στρογγυλή»
έδειξε ότι το γονίδιο αποτελείται από δύο εξόνια και ένα ιντρόνιο, όπως και το αντίστοιχο
γονίδιο της τομάτας (εικόνα 1).

Εικόνα 1. Γενωμική οργάνωση των γονιδίων Ovate από την πιπεριά (CaOvate) και την τομάτα.
Όπως φαίνεται στο πάνω μέρος της εικόνας, το γονίδιο της πιπεριάς έχει δύο εξόνια μεγέθους 613και 395-bp αντίστοιχα και ένα ιντρόνιο μεγέθους 539-bp. Στο κάτω μέρος, το αντίστοιχο γονίδιο της
τομάτας που έχει παρόμοια οργάνωση με δύο εξόνια μεγέθους 694- και 365-bp και ένα ιντρόνιο
μεγέθους 548-bp.

H αλληλουχία του CaOvate περιέχει ένα 1008-bp ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης (ORF) και
κωδικοποιεί ένα πολυπεπτίδιο 335 αμινοξέων το οποίο παρουσιάζει 63% ομοιότητα με την
αντίστοιχη πρωτεΐνη OVATE της τομάτας. Η ανάλυση των δύο γενωμικών αλληλουχιών
του γονιδίου από τις ποικιλίες πιπεριάς με διαφορετικό σχήμα καρπού έδειξε ότι διαφέρουν
μόνο σε έναν πολυμορφισμό μονού νουκλεοτιδίου (SNP), το οποίο βρίσκεται στην
μεταφραζόμενη περιοχή του πρώτου εξονίου. Αυτός ο νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός
οδηγεί σε μία αλλαγή στην μεταφραζόμενη πρωτεϊνική αλληλουχία οδηγώντας σε μια
αντικατάσταση του αμινοξέος θρεονίνη στην ποικιλία «Μακρόστενη» από μία σερίνη στην
ποικιλία «Στρογγυλή». Παρόλα αυτά αυτή η αλλαγή δεν φαίνεται να είναι τόσο σημαντική,
μιας και τα δύο αμινοξέα είναι βιοχημικώς παρόμοια. Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να
επιβεβαιώνεται με βάση τις αλληλουχίες CaOvate από αυτές τις δύο ποικιλίες πιπεριάς αυτό
που ισχύει στην τομάτα όπου δηλαδή ένα πρώιμο κωδικόνιο τερματισμού σταματά την
μετάφραση του mRNA του γονιδίου σε πρωτεΐνη.
Η ανάλυση έκφρασης του CaOvate σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια του άνθους και του
καρπού, έδειξε ότι υπάρχει μια χρονική διαφορά στην έκφρασή του στις δύο ποικιλίες με
διαφορετικό σχήμα καρπού, με την ποικιλία «Στρογγυλή» να εμφανίζει μια καθυστέρηση
στην έκφραση η οποία συνοδεύεται από αυξημένη έκφραση του γονιδίου σε σχέση με την
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ποικιλία «Μακρόστενη» (εικόνα 2). Συγκεκριμένα, στην ποικιλία «Στρογγυλή», η
κορύφωση της έκφρασης του CaOvate παρατηρείται μετά την άνθηση, στους καρπούς των
5 ημερών, ενώ στην ποικιλία «Μακρόστενη» η μεγαλύτερη έκφραση του γονιδίου
παρατηρείται πριν από την άνθηση. Παρόμοια στην τομάτα, στην ποικιλία TA496, μια
ποικιλία με στρογγυλό σχήμα καρπού, η υψηλότερη έκφραση του Ovate ανιχνεύεται μετά
την άνθηση ενώ στην ποικιλία «Yellow Pear», με αχλαδόμορφο σχήμα καρπού, πριν από
την άνθηση (Liu et al. 2002).

Εικόνα 2. Σχετικά ποσοτική ανάλυση έκφρασης του CaOvate σε διάφορα στάδια ανάπτυξης του
άνθους και του καρπού των δύο ποικιλιών, «Στρογγυλή» και «Μακρόστενη». Δείγματα πάρθηκαν
από το στάδιο των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι και το τέλος της ανάπτυξης του καρπού (πρώιμος
καρπός). Και για τις δύο ποικιλίες το δείγμα-αναφοράς ήταν οι ανθοφόροι οφθαλμοί. Οι αστερίσκοι
δείχνουν την στατιστικώς σημαντική διαφορά (p < .05) του κάθε δείγματος σε σχέση με το δείγμα
αναφοράς.

Η μείωση της έκφρασης (αποσιώπηση) του γονιδίου CaOvate μέσω της τεχνικής VIGS
σε μικρά φυτά της ποικιλίας «Στρογγυλή», οδήγησε σε δύο φυτά με αλλαγή στο σχήμα των
καρπών εκ των οποίων το ένα παρουσίαζε καθολική αλλαγή στο σχήμα των καρπών του
(VIGS φυτό 1). Συγκεκριμένα, οι καρποί του φυτού αυτού έπαιρναν ένα πιο επίμηκες σχήμα
σε σχέση με το τυπικό στρογγυλό σχήμα των καρπών της ποικιλίας αυτής, κάτι που
επιβεβαιώθηκε και από τις φαινοτυπικές μετρήσεις που πάρθηκαν (εικόνα 3).
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Εικόνα 3. A) Μερικοί χαρακτηριστικοί ώριμοι καρποί που πάρθηκαν από το VIGS φυτό 1 (με την
αλλαγή στο σχήμα των καρπών) (αριστερά) και το φυτό-μάρτυρας (δεξιά). B) Μέσος όρος «fruit
shape index» των ώριμων καρπών του φυτού-μάρτυρας και του VIGS φυτού 1. Το «fruit shape
index» υπολογίστηκε ως ο λόγος του μήκους του καρπού ως προς το πλάτος του. Η διαφορά μεταξύ
των δύο «fruit shape index» είναι στατιστικώς σημαντική (p <.05). Οι μπάρες αναπαριστούν την
τυπική απόκλιση.

Οι αναλύσεις έκφρασης που έγιναν σε έναν καρπό 5 ημερών μετά την άνθηση, που
πάρθηκε από αυτό το VIGS φυτό 1, έδειξαν μια στατιστικώς σημαντική μείωση της
έκφρασης του CaOvate, της τάξης του 75% σε σχέση με τον μάρτυρα που ήταν ένας 5
ημερών καρπός από ένα φυτό που δεν είχε υποστεί επιμόλυνση (εικόνα 4).
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Εικόνα 4. Σχετικά ποσοτική έκφραση του CaOvate σε καρπούς 5 ημερών μετά την άνθηση του
μάρτυρα και του VIGS φυτού 1, με τον αλλαγμένο φαινότυπο. Τα δείγματα και από τα δύο φυτά
συλλέχθηκαν περίπου 16.5 εβδομάδες μετά την επιμόλυνση που έγινε στο στάδιο των κοτυληδόνων.
Ο αστερίσκος δείχνει την στατιστικώς σημαντική διαφορά (p < .05).

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι είναι πιθανό αυτή η μείωση στα επίπεδα έκφρασης του
CaOvate που επετεύχθη από την επιτυχή αποσιώπηση του, να είναι υπεύθυνη για την
αλλαγή στο σχήμα των καρπών του φυτού της ποικιλίας «Στρογγυλή», κάτι που συμφωνεί
με προηγούμενα ευρήματα σύμφωνα με τα οποία το Ovate χαρακτηρίζεται ως αρνητικός
ρυθμιστής της αύξησης (Liu et al. 2002).
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Γονίδιο Sun
Ως προς το γονίδιο Sun, αποκτήθηκε η συνολική κωδικοποιούσα αλληλουχία από την
ποικιλία «Στρογγυλή», μεγέθους 1244-bp (CaSun) η οποία κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που
αποτελείται από 413 αμινοξέα. Η σύγκριση αυτής της αλληλουχίας με την αντίστοιχη
γενωμική από την ίδια ποικιλία έδειξε ότι η γενωμική οργάνωση του γονιδίου περιλαμβάνει
πέντε εξόνια και τέσσερα ιντρόνια. Τα εξόνια έχουν μέγεθος 77-, 276-, 231-, 132- και 525bp αντίστοιχα ενώ τα ιντρόνια έχουν μέγεθος 756-, 180-, 85- και 97-bp αντίστοιχα. Μεταξύ
των δύο γενωμικών αλληλουχιών που προέκυψαν από τις δύο ποικιλίες πιπεριάς, υπάρχουν
διάφορα SNPs. Τέσσερα από αυτά εντοπίζονται σε εξόνια και έτσι η προβλεπόμενη
πρωτεϊνική αλληλουχία του CaSun από την ποικιλία «Μακρόστενη» είναι ελαφρώς
διαφορετική σε σχέση με την αντίστοιχη της ποικιλίας «Στρογγυλή»: η πρώτη διαφορά
εντοπίζεται στην θέση 97, όπου μία φαινυλαλανίνη στην ποικιλία «Μακρόστενη»
αντικαθίσταται από μια τυροσίνη στην ποικιλία «Στρογγυλή», η δεύτερη εντοπίζεται στην
θέση 250, μια λευκίνη στην ποικιλία «Μακρόστενη» αντιστοιχεί σε μία προλίνη στην
ποικιλία «Στρογγυλή», μία τρίτη διαφορά βρίσκεται στην θέση 327, μια ισολευκίνη της
«Μακρόστενη» αντικαθίσταται από μία βαλίνη της «Στρογγυλή» και τέλος στην θέση 335,
μια κυστεΐνη της «Μακρόστενη» αλλάζει σε μία σερίνη στην «Στρογγυλή» (εικόνα 5).
Περισσότερα πειράματα βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθεί ο ρόλος και
αυτού του γονιδίου στην διαμόρφωση του σχήματος του καρπού της πιπεριάς.

Εικόνα 5. Ευθυγράμμιση προβλεπόμενων πρωτεϊνικών αλληλουχιών του CaSun από τις δύο
ποικιλίες πιπεριάς με διαφορετικό σχήμα καρπού. Τα διαφορετικά αμινοξέα επισημαίνονται στις δύο
αλληλουχίες.
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THE MOLECULAR MECHANISMS CONTROLLING FRUIT SHAPE AND THEIR
ROLE IN BREEDING: THE GENES THAT CONTROL FRUIT IN PEPPER
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Summary
During the development and the continuous breeding of vegetable species there have
been major changes in the size and shape of the fruits. In pepper (C.annuum), belonging to
the family of Solanaceae, the fruit shape in wild species varies among basic shapes such as
oval, round or elongated. The continuous selection though, led to a sharp increase in fruit
size and to a greater variability in fruit shape (Paran & van der Knaap 2007). The purpose of
this study was the isolation and characterization of genes possibly involved in controlling
the shape of pepper fruit, a character that data of our group and other groups showed to be
affected in grafted seedlings. The two genes in which we focused on in this study was the
Ovate and Sun (but mostly Ovate) that in tomato control fruit shape. Homologs of these
genes were isolated and sequenced from two pepper cultivars of different fruit shape (round,
elongated). To determine whether changes in expression of CaOvate are involved in
controlling the shape of fruit, a detailed expression analysis in the developmental stages of
flower and fruit, in both cultivars, was conducted. We found that the expression of CaOvate
differs in the two cultivars. Finally, in order to determine whether the CaOvate pepper gene
is involved in formulating the shape of the fruit, the Virus Induced Gene Silencing technique
was applied in the round-shaped fruit pepper cultivar. An obvious change in the shape of
fruits of a plant was observed: the fruits were adopting a more elongated shape than the
typical round shape of the cultivar’s. The understanding of the role of these two genes paves
the way to better understand the molecular mechanisms involved in controlling fruit shape in
Solanaceae plants in general, and pepper in particular, as well as the changes in fruit quality
induced after grafting and perhaps the ways to mitigate them.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ THIDIAZURON ΣΤΗΝ IN VITRO ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠΑΝΑΝΑΣ (MUSA SPP.) ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
GRANDE NAINE (AAA) ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟΥ FHIA-01 (AAAB)
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Περίληψη
Με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του μικροπολλαπλασιασμού in vitro του
τετραπλοειδούς υβριδίου μπανάνας FHIA-01 τύπου Goldifinger (AAAB), αξιολογήθηκαν οι
κυτοκινίνες Ν6-benzylaminopurine-BAP και Τhidiazuron-TDZ. Η σύγκριση έγινε με την
ευρέως καλλιεργούμενη τριπλοειδή ποικιλία Grande Naine (ΑΑΑ). Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι κάθε ποικιλία έχει μια ιδιαίτερη προσαρμογή και ανταπόκριση στις δύο
κιτοκινίνες της αξιολόγησης. Η ανάπτυξη και βλαστογένεση επηρεάσθηκαν ουσιαστικά από
το είδος της κυτοκινίνης και τη συγκέντρωσή της στο υπόστρωμα. Στην ποικιλία Grande
Naine η BAP υπερτερεί έναντι της TDZ, ενώ οι συνδυασμοί BAP+ΙΑΑ και TDZ+ΙΑΑ δεν
προσέφεραν κανένα πλεονέκτημα. Αντίθετα το υβρίδιο FHIA-01 έδειξε ότι στο υπόστρωμα
με TDZ προσαρμόζεται πολύ καλύτερα.
Εισαγωγή
Η καλλιέργεια μπανάνας στην Κρήτη αποτελεί μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα με
πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία. Κυρίαρχη η ποικιλία Grande Naine (AAA)
τύπου Giant Cavendish (≈ στο 90% των 500 στρεμμάτων). Η πειραματική καλλιέργεια
ορισμένων τετραπλοειδών υβριδίων τύπου Goldifinger (AAAB), έδειξε αρκετά θετικά
στοιχεία, όπως η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες και μερικά παθογόνα, καθώς και ειδικά
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (Τσατσαρή κ.ά., 2005, 2006). Για να αυξηθούν οι
καλλιεργούμενες εκτάσεις των υποσχόμενων νέων υβριδίων απαιτείται η δημιουργία και
διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού. Προκαταρκτικές εργασίες έδειξαν ότι στην in vitro
διαδικασία μικροπολλαπλασιασμού τα υβρίδια δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς, όταν
εφαρμόστηκε το σύνηθες πρωτόκολλο με τη χρήση κιτoκινινών τύπου
Adenine
(Γραμματικάκη κ.α., 2005). Στα πλαίσια μιας προσπάθειας να βελτιωθεί η in vitro
δημιουργία πολλαπλασιαστικού υλικού μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα των κιτοκινινών
τύπου adenine (Ν6-benzylaminopurine-BAP) και phenylurea (thidiazuron-TDZ) (Youmbi et
al., 2006) στην ήδη καλλιεργούμενη ποικιλία Grande Naine (ΑΑΑ) και το νέο υβρίδιο
FHIA-01 (AAΑB).
Υλικά & Μέθοδοι
Ριζώματα από τυπικά και φαινοτυπικά επιθυμητά φυτά μπανάνας του τετραπλοειδούς
υβριδίου FHIA-01 (AAAB) και της τριπλοειδούς ποικιλίας Grande Naine (ΑΑΑ)
συλλέχθηκαν από θερμοκήπια της Αρβης. Τα φυτά ελέγχθηκαν μακροσκοπικά και
εργαστηριακά για την απουσία παθογόνων οργανισμών και εχθρών (μύκητες, βακτήρια, ιοί
και νηματώδεις) και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη των βλαστικών κορυφών.
Μετά την απολύμανση (σε αλκοόλη 75% για 1΄ και υποχλωριώδες ασβέστιο 10% για 20΄)
απομονώθηκαν οι μεριστωματικές κορυφές και εμφυτεύτηκαν σε θρεπτικό υπόστρωμα
(Murashige and Skoog, 1962) εμπλουτισμένο με θειαμίνη HCl (2 mg/l), ινοζιτόλη (100
mg/l), 6-βενζυλ-αμινοπουρίνη (3 mg/), σακχαρόζη (30 gr/l) και άγαρ (7,5 gr/l), ενώ το pH
ρυθμίστηκε στο 5,8. Τα υπό καλλιέργεια μεριστωματικά έκφυτα μεταφέρθηκαν σε θάλαμο
ελεγχόμενων συνθηκών ανάπτυξης (250C, 16 ώρες φωτοπερίοδο και ένταση φωτισμού
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10.000 Lux) για τέσσερις εβδομάδες. Στη συνέχεια οι τυχαίοι οφθαλμοί που προέκυψαν
(περίπου πέντε ανά ριζωματικό έκφυτο) υποβλήθηκαν σε μια σειρά διαδοχικών
υποκαλλιεργειών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός εκφύτων
απαραίτητος για την διεξαγωγή του πειράματος.
Το βασικό υπόστρωμα Murashige and Skoog (1962), εμπλουτισμένο με θειαμίνη HCl (2
mg/l), ινοζιτόλη (100 mg/l), σακχαρόζη (30 gr/l) και άγαρ (7,5 gr/l), χρησιμοποιήθηκε ως
μάρτυρας, ενώ εμπλουτισμένο με κιτοκινίνες τύπου adenine και phenylurea,
δημιουργήθηκαν 18 διαφορετικά υποστρώματα. Χρησιμοποιήθηκαν μεμονωμένα οι
κιτοκινίνες τύπου adenine (Ν6-benzylaminopurine-BAP, στη συγκέντρωση του 1, 2, 4 και 6
mg/l) και phenylurea (thidiazuron-TDZ, στη συγκέντρωση των 0,05, 0,1, 0,2, 0,25 και 0,55
mg/l) και σε συνδυασμό με μια αυξίνη (indole-3-acetic acid - ΙΑΑ, 0,2 mg/l). Συγκεκριμένα
τέσσερα υποστρώματα εμπλουτίστηκαν με BAP (1, 2, 4 και 6 mg/l, αντίστοιχα), τέσσερα
με BAP+αυξίνη (ΙΑΑ 0,2mg/l), πέντε με TDZ (0,05, 0,1, 0,2, 0,25 και 0,55 mg/l) και πέντε
με TDZ+αυξίνη (ΙΑΑ 0,2 mg/l). Για κάθε υπόστρωμα έγιναν τρεις επαναλήψεις με 10
έκφυτα ανά επανάληψη, ήτοι συνολικά καλλιεργήθηκαν 570 έκφυτα (19x3x10=570), τα
οποία μεταφέρθηκαν στο θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών ανάπτυξης (250C, 16 ώρες
φωτοπερίοδο και ένταση φωτισμού 10.000 Lux) για ένα περίπου μήνα. Η αξιολόγηση
περιλάμβανε την καταγραφή του αριθμού των βλαστών και των ριζών, του μήκους βλαστού
και ριζών για κάθε έκφυτο και του νωπού και ξηρού βάρους κάθε συστάδας (βλαστοί και
ρίζες). Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας έγινε συγκρίνοντας τις μέσες τιμές με τη δοκιμή
Duncan (P=0,05).
Αποτελέσματα - Συζήτηση
Η επίδραση διαφορετικών τύπων κυτοκινίνης στην αποτελεσματικότητα του in vitro
πολλαπλασιασμού της τριπλοειδούς ποικιλίας Grande Naine (AAA) και του τετραπλοειδούς
υβριδίου PHIA-01 (ΑΑΑΒ) τύπου Goldfinger σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (αριθμός
και μήκος βλαστού, αριθμός και μήκος ρίζας, νωπό και ξηρό βάρος) παρουσιάζεται στους
Πίνακες 1 και 2. Οι δύο ποικιλίες εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά που εξαρτάται
τόσο με τον τύπο της κυτοκινίνης (BAP ή TDZ), όσο και με τη συγκέντρωση και τον τρόπο
χρήσης της (μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το ΙΑΑ), ενώ το υπόστρωμα Μάρτυρας
υστερεί σημαντικά σε όλα τα χαρακτηριστικά και στις δύο ποικιλίες.
Στην ποικιλία Grande Naine όλα τα χαρακτηριστικά ευνοήθηκαν από την χρήση της
BAP, με εξαίρεση το ξηρό βάρος για το οποίο καταγράφηκαν μεγαλύτερες τιμές σε σχετικά
μικρές συγκεντρώσεις της TDZ (0,05 mg/l). Οι περισσότεροι βλαστοί/έκφυτο προέκυψαν
από τη συγκέντρωση 6 mg/l BAP, παρόμοια με τη συγκέντρωση 0,2 mg/l TDZ. Όμως
υψηλότεροι βλαστοί με άριστο σφρίγος λαμβάνονταν όταν το υπόστρωμα έχει τη μικρότερη
συγκέντρωση BAP (1 mg/l). Επίσης η BAP στις χαμηλές συγκεντρώσεις και χωρίς την
παρουσία αυξίνης εξακολουθεί να επηρεάζει θετικά τα χαρακτηριστικά αριθμός και μήκος
των ριζών, δίδοντας τιμές στατιστικά σημαντικές. Στο χαρακτηριστικό παραγωγή νωπού
βάρους καταλληλότερη κυτοκινίνη εμφανίζεται η BAP, ενώ για το ξηρό βάρος η TDZ
(Πίνακας 1).
Το υβρίδιο PHIA-01 φαίνεται να ανταποκρίνεται καλύτερα σε υποστρώματα
καλλιέργειας εμπλουτισμένα με TDZ και συνδυασμένα με ΙΑΑ. Η απλή χρήση της TDZ
έδωσε πολύ χαμηλές τιμές σε όλα τα χαρακτηριστικά, με εξαίρεση το νωπό και ξηρό βάρος.
Ο αριθμός και το μήκος των βλαστών
ευνοήθηκαν σημαντικά σε υπόστρωμα
εμπλουτισμένο με 0,25 mg/l TDZ + 0,2 mg/l IAA. Σε μικρότερες συγκεντρώσεις (0,1 και
0,2 mg/l) του TDZ + ΙΑΑ ευνοήθηκε σημαντικά ο αριθμός και το μήκος των ριζών. Στην
παραγωγή νωπού και ξηρού βάρους η TDZ (μεμονωμένα και σε συνδυασμό με το ΙΑΑ)
έδωσε στατιστικά σημαντικές τιμές, ενώ η ΒAP μόνο όταν συνδυάστηκε με το ΙΑΑ
(Πίνακας 2).
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Πίνακας 1. Επίδραση της BAP και του TDZ (μεμονωμένα και σε συνδυασμό με το ΙΑΑ)
σε έξη χαρακτηριστικά (αριθμός και μήκος βλαστού, αριθμός και μήκος ριζών, νωπό και
ξηρό βάρος) της ποικιλίας Grande Naine.
Υποστρώματα
καλλιέργειας

Αριθμός
βλαστών

Μήκος
βλαστού

Χαρακτηριστικά
Αριθμός Μήκος
ριζών
ριζών

Νωπό
βάρος

Ξηρό
βάρος

Μάρτυρας

1,53e*

2,79b

3,87 b

2,01cd

1,24bcde

0,067bcde

1mg BAP

1,93bcde

4,32a

7,57a

3,63b

1,38abc

0,075bcd

2mg BAP

2,67abc

2,45bc

6,97a

4,21a

1,64a

0,087ab

4mg BAP

2,10bcde

2,52bc

3,97b

2,21c

1,37abc

0,078abc

6mg BAP

3,23a

1,77d

3,53b

1,54de

1,45ab

0,078abc

2,60abc

2,27c

3,07bc

1,05ef

1,32abcd

0,078abc

2,50abcd

1,65de

0,87e

0,27fgh

1,04cdef

0,071bcde

1,60de

1,41def

1,93d

0,57fgh

1,03cdef

0,065bcde

2,60abc

1,39def

0,70e

0,25fgh

1,01cdef

0,059cde

0,05mg TDZ

2,33abcde

1,31def

3,07bc

1,73cd

1,31abcd

0,100a

0,1mg TDZ

2,40abcde

1,11f

3,10bc

1,53de

1,07bcdef

0,058cde

0,2mg TDZ

3,17a

1,23ef

0,73e

0,28gh

1,22bcde

0,063bcde

0,25mg TDZ

2,70abc

1,55def

0,20e

0,13gh

0,94def

0,057 cde

0,55mg TDZ

2,00bcde

1,22ef

0,10e

0,10h

0,84ef

0,053 de

1,04cdef

0,066bcde

0,98cdef

0,064bcde

1,06bcdef

0,064bcde

1,02cdef

0,067bcde

0,71f

0,049e

1mg BAP + 0,2mg
IAA
2mg BAP + 0,2mg
IAA
4mg BAP + 0,2mg
IAA
6mg BAP + 0,2mg
IAA

0,05mg TDZ +
1,83cde
1,47def
2,23cd
0,69fg
0,2mg IAA
0,1mg TDZ +
1,97bcde
1,30def
0,73e
0,42gh
0,2mgIAA
0,2mg TDZ +
2,84ab
1,53def
0,10e
0,05h
0,2mgIAA
0,25mg TDZ +
2,43abcde
1,42def
0,27e
0,13gh
0,2mgIAA
0,55mg TDZ +
2,00bcde
1,35def
0.00e
0,00h
0,2mg IAA
* Μέσες τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν
Duncan (P<0,05)

στατιστικά κατά τη δοκιμή

Η αξία της TDZ στην ιστοκαλλιέργεια μπανάνας αναφέρθηκε και για άλλες ποικιλίες,
όπως Fougamou, Gros-Michel, Pelipita, σε πολύ μικρότερες συγκεντρώσεις TDZ και χωρίς
προσθήκη ΙΑΑ (Youmbi et al., 2006). Επίσης και άλλες ποικιλίες μπανάνας (Dwarf
Cavendish, Alanya 5, Anamur 2 & 10, Bozyazi 14, Gazipasa) σε παρόμοιες in vitro
αξιολογήσεις έδειξαν ανάλογες συμπεριφορές (Gubbuk and Pekmezci 2004, 2006,
Arinaitwe et al., 2000). Από την παρούσα εργασία προκύπτει σαφώς ότι η τριπλοειδής
ποικιλία Grande Naine ανταποκρίνεται καλύτερα στο υπόστρωμα με ΒΑΡ, ενώ στο υβρίδιο
PHIA-01 η TDZ (σε συνδυασμό με ΙΑΑ) ήταν καταλληλότερη.
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Πίνακας 2. Επίδραση της BAP και του TDZ (μεμονωμένα και σε συνδυασμό με το ΙΑΑ)
σε έξη χαρακτηριστικά (αριθμός και μήκος βλαστού, αριθμός και μήκος ριζών, νωπό και
ξηρό βάρος) τoυ υβριδίου PHIA-01 τύπου Goldfinger.
Αριθμός
βλαστών

Μήκος
βλαστού

Χαρακτηριστικά
Αριθμός
Μήκος
ριζών
ριζών

Μάρτυρας

1,23h

2,97c

6,53h

7,49efg

2,04c

0,109b

1mg BAP

1,60gh

2,24cdef

7,07gh

9,02cde

2,39bc

0,153ab

2mg BAP

3,43def

1,27f

7,93efg

10,30bc

2,84abc

0,151ab

4mg BAP

2,40efgh

1,84def

7,23fgh

8,49de

3,07ab

0,146ab

6mg BAP

3,43def

1,56ef

7,27efgh

5,57 h

2,86abc

0,143ab

2,03fgh

2,45cde

7,77efgh

9,97bcd

3,21ab

0,169a

2,60efgh

2,46cde

8,57def

11,47 b

3,34ab

0,180a

4,93c

1,53ef

8,00efg

8,41def

3,51a

0,173a

5,20c

1,39ef

7,60efgh

6,61gh

3,51a

0,157a

0,05mg TDZ

1,60gh

5,76ab

9,40cd

9,13 cde

3,03 ab

0,154ab

0,1mg TDZ

2,83efg

2,24cdef

9,53cd

8,67 cde

3,24ab

0,148ab

0,2mg TDZ

2,24efgh

2,80cd

9,86cd

9,12cde

3,43a

0,159a

0,25mg TDZ

2,73efgh

2,30cdef

9,90cd

9,13cde

3,51a

0,170a

0,55mg TDZ

3,80cde

1,56ef

7,63efgh

6,88fgh

3,56a

0,171a

Υποστρώματα
καλλιέργειας

1mg BAP + 0,2mg
IAA
2mg BAP + 0,2mg
IAA
4mg BAP + 0,2mg
IAA
6mg BAP + 0,2mg
IAA

Νωπό
βάρος

Ξηρό
βάρος

0,05mg TDZ +
3,03efg
2,65cd
10,47c
8,57de
3,21ab
0,155ab
0,2mg IAA
0,1mg TDZ +
4,73cd
2,25cdef 13,87a
13,93a
3,12ab
0,144ab
0,2mgIAA
0,2mg TDZ +
10,83b
5,11 b
15,03a
13,72a
2,88abc 0,145ab
0,2mgIAA
0,25mg TDZ +
14,77a
6,18a
12,53b
8,85cde
3,46a
0,168a
0,2mgIAA
0,55mg TDZ +
11,53 b
1,50ef
8,63de
5,97gh
3,60a
0,180a
0,2mg IAA
* Μέσες τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικά κατά τη δοκιμή
Duncan (P<0,05)
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THIDIAZURON EVALUATION OF IN VITRO PROPAGATION OF TWO
BANANA (MUSA SPP.) TYPES: GRANDE NAINE (AAA) AND THE HYBRID
FHIA-01 (AAAB)
G. Grammatikaki1, M. Doxastaki1 E. Hatzidaki1 and A. Avgelis2
(1)

Laboratory of Agronomy and Plant Propagation, Department of Plant Sciences, School of Agricultural
Technology, TEI of Crete, Heraklion, Hellas
(2)
Laboratory of Plant Virology, Institute of Viticulture, NAGREF, Heraklion, Hellas

Abstract
In order to improve the efficiency of in vitro micropropagation of the tetraploid hybrid
banana FHIA-01 type Goldifinger (AAAB), which shows interesting agronomic
characteristics, the effect of different concentrations and combinations of two cytokinins,
N6-benzylaminopurine-BAP and Thidiazuron-TDZ, was evaluated. Comparisons were
carried out with the widely cultivated in Crete, triploid variety Grande Naine (AAA). The
results showed that each variety had a special adaptation and response to the two cytokinins.
The development of shoots was affected substantially by the type of cytokinin and its
concentration in the substrate. In the variety Grande Naine, BAP performed quite better than
the TDZ, while the combination BAP+IAA and TDZ+IAA did not offer any advantages. On
the contrary, the hybrid FHIA-01 demonstrated a better adaptation in the substrate
supplemented with TDZ.
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ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΣΟΡΓΟ
Β. Λαμπίρη1, Ο. Ι. Παυλή1, Ε. Κουρή2, Ε. Φλεμετάκης2 και Γ. Ν. Σκαράκης1
1

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

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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ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ Gmgstu4
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Περίληψη
Η οικογένεια των μεταφορασών της γλουταθειόνης (Glutathione Transferases, GSTs) των
φυτών συνιστά σημαντικό μέλος του μηχανισμού προστασίας έναντι των αβιοτικών
καταπονήσεων. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ανθεκτικότητα υπό την επίδραση
αβιοτικών καταπονήσεων in vitro, αγρίου τύπου και διαγονιδιακών φυτών καπνού T1 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). Παρατηρήθηκε αυξημένη
ανθεκτικότητα στην οξειδωτική καταπόνηση μετά από εφαρμογή 0,4 μΜ paraquat όπως και
σημαντική αύξηση ανθεκτικότητας στην αλατότητα (150 mM NaCl). Αντιθέτως δεν
παρατηρήθηκε αυξημένη ανθεκτικότητα στην ωσμωτική καταπόνηση (100 και 200 mM
μανιτόλη). Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν
στην μεταβολική σύσταση των
διαγονιδιακών και αγρίου τύπου φυτών υπό την επίδραση των καταπονήσεων. Η
υπερέκφραση του gstu4 γονιδίου σε διαγονιδιακά φυτά καπνού αναμένεται να προσφέρει
καινούριες δυνατότητες στην αντιμετώπιση αβιοτικών καταπονήσεων. Η διαφορετική
αντίδραση των διαγονιδιακών φυτών στην αλατότητα και την ωσμωτική καταπόνηση
υποδεικνύουν φυσιολογικούς ρόλους των GSTs που χρήζουν περαιτέρω μελέτης
Εισαγωγή
Οι αβιοτικές καταπονήσεις, και ειδικότερα η αλατότητα και η ξηρασία είναι παράγοντες
που προκαλούν σημαντική μείωση στο παραγωγικό δυναμικό των καλλιεργούμενων φυτών.
Γι αυτό το λόγο είναι πρωτεύουσας σημασίας η κατανόηση φυσιολογικών και βιοχημικών
μεταβολών που προκαλούν στα φυτά, καθώς και η αποσαφήνιση των μηχανισμών
ανθεκτικότητας των φυτών, με σκοπό την αποτελεσματική βελτίωση τους και την
δημιουργία ποικιλιών ανθεκτικών στις παραπάνω καταπονήσεις (Bartels and Sunkar, 2005).
Οι μεταφοράσες της γλουταθειόνης (Glutathione trasferases, GSTs), πολυπλήθης οικογένεια
διμερών ισοενζύμων, αποτελεί σημαντικό μέλος του μηχανισμού αποτοξίνωσης
ξενοβιοτικών ουσιών, μεταξύ αυτών και των ζιζανιοκτόνων, καταλύοντας τη
συμπλοκοποίηση του τριπεπτιδίου της γλουταθειόνης με την ξενοβιοτική ουσία (Dixon et
al., 2002). Ολοένα και σημαντικοτερη όμως διαφαίνεται να είναι η συμμετοχή τους και στην
αντιμετώπιση διάφορων καταπονήσεων από τα φυτά, τόσο άμεσα, μέσω της εξουδετέρωσης
παραπροϊόντων της οξειδωτικής καταπόνησης, αλλά και έμμεσα συμμετέχοντας σε όδους
σηματοδότησης (Kilili et al., 2004).
Το ισοένζυμο της σόγιας GmGSTU4 χαρακτηρίζεται από υψηλή δράση υπεροξειδάσης της
γλουταθειόνης. To γονίδιο του ισοενζύμου υπερεκφράστηκε σε φυτά καπνού της ποικιλίας
Μπασμάς. Τα διαγονιδιακά φυτά επέδειξαν υψηλότερη ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα
fluorodifen και oxyflorfen τα οποία προκαλούν οξειδωτική καταπόνηση (Benekos et
al.,2010).
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Τεχνικές που επιτρέπουν την ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού μεταβολιτών, μπορούν να
προσφέρουν σημαντικά στην κατανόηση των μηχανισμών αυξημένης ανθεκτικότητας σε
καταπονήσεις. Οι μεταβολίτες ως τα τελικά προϊόντα της έκφρασης γονιδίων και της
καταλυτικής δράσης των πρωτεϊνών, είναι οι ρυθμιστές της κυτταρικής ομοιόστασης, υπό
συνθήκες καταπόνησης, έχοντας λειτουργίες τόσο προστατευτικές όσο και ρυθμιστικές
(Shulaev et al., 2008).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ανθεκτικότητας σε αβιοτικές
καταπονήσεις, διαγονιδιακών φυτών καπνού που υπερπαράγουν το ισοένζυμο GmGSTU4.
Υλικά και μέθοδοι
Ως φυτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν αγρίου τύπου (WT) και Τ1 διαγονιδιακά, φυτά καπνού
(Nicotiana tabacum L.) τύπου Μπασμά Ξάνθης, που υπερεκφράζουν το γονίδιο του
ισοενζύμου Gmgstu4 υπό τον έλεγχο του προαγωγέα CaMV 35S (Βenekos et al., 2010). Η
διαγονιδιακή σειρά ΒΑGST-3 με την υψηλότερη έκφραση του διαγονιδίου (Κισσούδης,
2010) επιλέχθηκε για τα περαιτέρω πειράματα.
Oξειδωτική καταπόνηση
Η ανθεκτικότητα προσδιορίστηκε με εμβάπτιση φυλλικών δίσκων, από σπορόφυτα 8
εβδομάδων, σε υδατικό διάλυμα 0,4 μΜ paraquat. Κατόπιν παραμονής 12 ωρών στο
σκοτάδι, οι φυλλικοί δίσκοι τοποθετήθηκαν σε συνεχές φως έντασης 100 μE m-2 s-1 και στα
χρονικά διαστήματα 6, 12 και 24 ωρών πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της ηλεκτρικής
αγωγιμότητας του διαλύματος με αγωγιμόμετρο (Crison Model Micro CM 2201). Η σχετική
διαρροή ηλεκτρόλυτων υπολογίστηκε ως ο λόγος της μετρηθήσας σε κάθε χρονικό
διαστημα (α) προς την ολική (β) κατόπιν βρασμού των φυλλικών δίσκων (α/β*100).
Αλατότητα και την ωσμωτική καταπόνηση in vitro
Σπορόφυτα ηλικίας 3 εβδομάδων μεταφέρθηκαν σε δοχεία Μagenta σε υπόστρωμα MS
(Murashige and Skoog,1962) συμπληρωμένο με 150 και 300 mΜ NaCl ή 100 και 200 mΜ
μανιττόλη. Κατόπιν 30 ημερών ανάπτυξης μετρήθηκε το μήκος βλαστού και το ολικό νωπό
βάρος των φυτών.
Μεταβολομική ανάλυση
Σπορόφυτα ηλικίας 2 εβδομάδων μεταφέρθηκαν σε δοχεία Μagenta σε υπόστρωμα MS
συμπληρωμένο με 100 mΜ NaCl ή 70 mΜ μανιττόλη. Φύλλα λήφθηκαν μετά από 20
ημέρες ανάπτυξης. Περίπου 10 mg ξηρού βάρους των φύλλων λειοτριβήθηκαν με υγρό
άζωτο. Η εκχύλιση των μεταβολιτών πραγματοποιήθηκε με την προσθήκη 380μl μεθανόλη
και 20 μl διαλύματος ριβιτόλης σε μεθανόλη (0,2 mg/mL). Η υδατική φάση του διαλύματος
η οποία περιέχει τους πολικούς μεταβολίτες, μεταφέρθηκε σε νέους σωλήνες eppendorf και
αποξηράνθηκε με αέριο άζωτο. Ακολούθησε ο προσδιορισμός των μεταβολιτών με αέριο
χρωματογραφία (HP6890 GC) σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας (HP 5973 MS). Τα
χρωματογραφήματα αξιολογήθηκαν με το λογισμικό AMDIS και οι μεταβολίτες
ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Golm (Kopka et al., 2005; Schauer et al.,
2005). Κάθε επέμβαση αποτελούνταν από πέντε βιολογικές επαναλήψεις (5 φυτά). Ο
προσδιορισμός της σχετικής συγκέντρωσης των μεταβολιτών, ως προς το ξηρό βάρος, έγινε
σε σύγκριση με το μεταβολίτη αναφοράς ριβιτόλη (ribitol). H σύγκριση των μέσων όρων
της συγκέντρωσης των μεταβολιτών πραγματοποιήθηκε με το t-κριτήριο (P≤0,05).
Αποτελέσματα
Μικρές διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των διαγονιδιακών φυτών που υπερπαράγουν το
ισοένζυμο GmGSTU4 και των αγρίου τύπου φυτών όσον αφορά την ανθεκτικότητα στην
οξειδωτική καταπόνηση. Συγκεκριμένα η σειρά ΒΑGST-3 επέδειξε υψηλότερη
ανθεκτικότητα, μόνο στο χρονικό διάστημα των 12 ωρών (Σχήμα 1) από την έναρξη της
καταπόνησης (~25% χαμηλότερη διαρροή ηλεκτρολυτών σε σύγκριση με τα φυτά αγρίου
τύπου).
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Σχημα 1. Ανθεκτικότητα αγρίου τύπου φυτών καπνού και της διαγονιδιακής σειράς
ΒΑGST-3 στην οξειδωτική καταπόνηση (*στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε P≤0,05,
n=4)
Η ανθεκτικότητα των διαγονιδιακών και αγρίου τύπου φυτών στην αλατότητα και την
υδατική καταπόνηση μελετήθηκε in vitro (Πίνακας 1). Η σειρά ΒΑGST-3 επέδειξε
υψηλότερη ανθεκτικότητα σε συγκριση με τα αγρίου τύπου φυτά αναπτυσσόμενη σε
συγκέντρωση 150 mΜ NaCl, όπου παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε
όλες τις παραμέτρους ανάπτυξης (αύξηση 48,9% στο μήκος βλαστού και 22,9% στο ολικό
νωπό βάρος αντίστοιχα). Ωστόσο στην υψηλότερη συγκέντρωση NaCl (300mM)
παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μόνο στο μήκος βλαστού (αύξηση 61%).
Αντίθετα δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην ανθεκτικότητα στην υδατική
καταπόνηση σε καμία από τις συγκέντρωσης μανιττόλης που εφαρμόστηκαν.
Πίνακας 1. Ανθεκτικότητα αγρίου τύπου φυτών καπνού και της διαγονιδιακής σειράς
ΒΑGST-3 στην αλατότητα και την ωσμωτική καταπόνηση in vitro
NaCl
Manittol
Μάρτυρας
150mM
300mM
100 mM
200 mM
Γενότυποι
Μήκος βλαστού (mm)
WT
126 ± 7
73 ± 8
21 ± 2
88 ± 5
69 ± 5
ΒΑGST-3
116 ± 8
109 ± 8*
34 ± 3*
77 ± 7
67 ± 3
Ολικό νωπό βάρος (g)
WT
5,9 ± 0,3
4,4 ± 0,3
2,0 ± 0,2
2,7 ± 0,3
2,1 ± 0,3
ΒΑGST-3
5,3 ± 0,5
5,4 ±0,6*
2,6 ± 0,2
2,4 ± 0,2
1,7 ± 0,2
*στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε P≤0,05 (n=4)
Συνολικά με την χρήση της GC/MS προσδιορίστηκαν 73 μεταβολίτες, στην πλειoψηφία
τους μέλη του πρωτογενούς μεταβολισμού όπως αμινοξέα, σάκχαρα και οργανικά οξέα.
Σημαντικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στην μεταβολική σύσταση των φυτών αγρίου τύπου
και της ΒΑGST-3 σειράς υπό την επίδραση αλατότητας και ωσμωτικής καταπόνησης (τα
δεδομένα δεν παρουσιάζονται). Η υπερπαραγωγή του ισοενζύμου GmGSTU4 στα
διαγονιδιακά φυτά είχε ως συνέπεια σημαντικές μεταβολές στο μεταβολικό προφίλ των
φυτών, υπό την επίδραση των καταπονήσεων (Πίνακας 2). Συγκεκριμένα υπό την επίδραση
αλατότητας στα διαγονιδιακά φυτά μετρήθηκε στατιστικώς σημαντική υψηλότερη
συγκέντρωση γλυκόζης (2,7 φορές), των υδρόφιλων αμινοξέων γλυκίνη και προλίνη (2,2
και 1,8 φορές αντίστοιχα), ωσμοπροστατευτικών ουσιών καθώς και νικοτινικού οξέως, και
μειωμένη συγκέντρωση μανιττόλης (2,8 φορές). Υπό την επίδραση ωσμωτικής
καταπόνησης, στα διαγονιδιακά φυτά μετρήθηκε υψηλότερη σχετική συγκέντρωση των
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συμβατών ωσμωλυτών γλυκερόλης και σορβιτόλης (58,9 και 3,3 φορές αντίστοιχα),
πυρουβικού οξέος (5,2 φορές) καθώς και μικρότερη συγκέντρωση προλίνης.
Πίνακας 2. Μεταβολίτες που μεταβλήθηκαν στατιστικώς σημαντικά στην διαγονιδιακή
σειρά ΒΑGST-3 σε σύγκριση με τα φυτά αγρίου τύπου υπό την επίδραση αλατότητας και
ωσμωτικής καταπόνησης (P≤0,05, n=5)
BAGST-3 NaCl / WT NaCl
BAGST-3 manittol / WT manittol
Μεταβολίτες

υδροκινόνη
γλυκερόλη
γλυκόζη
γλυκίνη
προλίνη
νικοτινικό οξύ
μανιττόλη

Μεταβολή
(φορές)

3,7
3,3
2,7
2,2
1,8
1,5
-2,8

Μεταβολίτες

γλυκερόλη
πυρουβικό οξύ
σορβιτόλη
γλυκερικό οξύ
ηλεκτρικό οξύ
προλίνη

Μεταβολή
(φορές)

58,9
5,2
3,3
2,5
1,8
-1,5

Συζήτηση
Η μικρή αύξηση της ανθεκτικότητας στην οξειδωτική καταπόνηση, πιθανώς οφείλεται στο
γεγονός ότι το paraquat προκαλεί υψηλή παραγωγή δραστικών μορφών
οξυγόνου,καθιστώντας μη επαρκή την προστατευτική δράση της GmGSTU4 (Yu et al.,
2003).
Η αυξημένη ανθεκτικότητα των διαγονιδιακών φυτών στην αλατότητα αντικατοπτρίζεται
στους μεταβολίτες οι οποίοι μεταβλήθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με τα αγρίου τύπου
φυτά. Ανάμεσα σε αυτούς είναι υδρόφιλοι μεταβολίτες (υδροκινόνη, γλυκερόλη, προλίνη,
γλυκίνη) με προστατευτική δράση σε συνθήκες καταπόνησης (Szabados and Savouré,
2010), καθώς και μεταβολίτες που συμμετέχουν στον ενεργειακό μεταβολισμό (γλυκόζη,
νικοτινικό οξύ; Bolouri-Moghaddam et al., 2010)
Ωστόσο διαφορετική ανθεκτικότητα των διαγονιδιακών φυτών στην αλατότητα και την
ωσμωτική καταπόνηση in vitro, είναι δύσκολο να εξηγηθεί στα πλαίσια της αυξημένης
ανθεκτικότητας στην οξειδωτική καταπόνηση που προσδίδει η GmGSTU4, καθώς
αναμενόμενη θα ήταν η παρατήρηση ανθεκτικότητας και στις δυο καταπονήσεις. Στα
πλαίσια του διαφαινόμενου πολύπλοκου δικτύου σηματοδότησης κατά την επίδραση
αβιοτικών καταπονήσεων, η υπερέκφραση της GmGSTU4 πιθανώς να διατάραξε
ομοιοστατικούς μηχανισμούς, επηρρεάζοντας το οξειδοαναγωγικό δυναμικό (Foyer and
Noctor, 2009; Miller et al., 2007). Αυτό υποστηρίζεται και από την ανάλυση μεταβολιτών, η
οποία κατέδειξε σημαντικές διαφορές στους μεταβολίτες που διαφοροποιήθηκαν σημαντικά
στα διαγονιδιακά φυτά υπό την επίδραση αλατότητας και ωσμωτικής καταπόνησης. Είναι
πιθανό αυτή η διαφοροποίηση να έχει περαιτερω πλειοτροπικές επιδράσεις, λόγω
λειτουργιών σηματοδότησης πολλών μεταβολιτών (Bolouri-Moghaddam et al., 2010;
Hannah et al., 2010). Συμπερασματικά η διαφορετική αντίδραση των διαγονιδιακών φυτών
στης αβιοτικές καταπόνησεις υποδεικνύουν περαιτέρω φυσιολογικούς ρόλους των GSTs,
πιθανώς σε επίπεδο σηματοδότησης. Οι GSTs μελετώνται λεπτομερώς καθώς παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γεωπονία (μετέχουν σε μηχανισμούς έναντι βιοτικών και
αβιοτικών καταπονήσεων και στον κυτταρικό μηχανισμό αδρανοποίησης ζιζανιοκτόνων,
άρα και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυτών έναντι τέτοιων ουσιών) και την
ιατρική (αποτελούν μοριακούς στόχους για τον σχεδιασμό αντικαρκινικών φαρμάκων).
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EFFECT OF ABIOTIC STRESSES ON RESISTANCE AND METABOLIC
HOMEOSTASIS OF TRANSGENIC TABACO PLANTS SUPEREXPRESSING THE
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Abstract
Plant glutathione transferases (GSTs) superfamily comprises a major part of the defensive
network against abiotic stress. Aim of this work was to study the in vitro abiotic stress
tolerance of T1 transgenic tobacco cv Xanthi plants overexpressing the GmGSTU4
isoenzyme of soybean, accompanied with a metabolomics analysis using gas
chromatography/ mass spectrometry (GC/MS). Transgenic plants were more tolerant to
oxidative stress imposed by 0.4 μΜ paraquat, as also to salinity (150 mM NaCl) in vitro.
Conversely no increased tolerance was observed to dehydration stress by 100 and 200 mM
manittol. Examining of the tobacco plants metabolome, revealed significant differences in
the concentration of several metabolites between wild type and transgenic plants under both
stresses. The different and in a large extend non overlapping set of metabolites altered at
each stress conditions, possibly explains the differential observed tolerance of transgenic
plants to salinity and dehydration stress. In conclusion τhe overexpression of GmGSTU4
isoenzyme in transgenic tobacco plants confirmed, its involvement in abiotic stress
tolerance. Τhe differential response of transgenic plants to salinity and dehydration stress
possibly implies further physiological roles of plant GSTs, that need to be elucidated.
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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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Περίληψη
Μελετήθηκε σε συνθήκες θερμοκηπίου και στις θερμοκρασίες των 15 και 18οC, η
επίδραση της αλατότητας στη βλαστική ικανότητα του σπόρου και την πρώτη ανάπτυξη του
λάπαθου (Rumex acetosa). 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 ± 1°C, σχετ. υγρασία: 90±5%) για
εννέα ημέρες και κατόπιν μεταφέρθηκαν σε θερμοκήπιο (θερμοκρασία: 18 ± 2°C, σχετ.
υγρασία: 70±5%). Χρησιμοποιήθηκαν υδατικά διαλύματα με περιεκτικότητα 40, 60, και 80
mΜ NaCl ενώ ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε το Η2Ο και τα φυτά ποτίζονταν ανά δύο
ημέρες. Ο έλεγχος της βλαστικότητας των σπόρων και της ανάπτυξης των φυτών
καταγράφονταν ανά δυο ημέρες έως την ημέρα που δεν φύτρωναν πλέον άλλοι σπόροι. Η
βλαστική ικανότητα του σπόρου του λάπαθου στο μάρτυρα και στις θερμοκρασίες των 15
και 18οC κυμάνθηκε από 94-97%. Η παρουσία του NaCl ανεξαρτήτως θερμοκρασίας
μείωσε τη βλαστική ικανότητα του λάπαθου και η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη στη
χαμηλή θερμοκρασία των 15 οC. Στους 15 οC το NaCl μείωσε τα μήκη των ριζών, των
υποκοτυλίων, του πρώτου εμφανιζόμενου φύλλου και το ύψος των φυταρίων σε σύγκριση
με τον μάρτυρα. Η μείωση του ύψους των φυταρίων ήταν αντιστρόφως ανάλογη της
αύξησης της συγκέντρωσης του NaCl. Στους 18 οC η αύξηση των συγκεντρώσεων του NaCl
επέδρασε θετικά στην αύξηση ύψους των φυταρίων, του μήκους των υποκοτύλιων, του
πρώτου εμφανιζόμενου φύλλου ενώ δεν επηρέασε το μήκος των ριζών.
Εισαγωγή
Το λάπαθο (Rumex acetosa) ανήκει στα άγρια αυτοφυή λαχανευόμενα φυτά, που
αποτελούν το αντικείμενο συλλογής και εκμετάλλευσης για τις ανάγκες της ανθρώπινης
διατροφής. Λόγω της χρησιμοποίησής του στη μαγειρική (πρώτη ύλη σε πίτες, σούπες,
σαλάτες) καλλιεργείται περιστασιακά από τους αγρότες, ενώ η βλαστική του ικανότητα
διαρκεί δυο χρόνια (Thompson et al. 1997). Η μεγάλη σπουδαιότητα του φυτού εντοπίζεται
κυρίως στην υψηλή θρεπτική του αξία, στη φυσική ανθεκτικότητα σε προσβολές ασθενειών
και εντόμων και στην προσαρμοστικότητά του σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες.
Ένα καθοριστικό στοιχείο στην αξιολόγηση των άγριων ειδών και για την επίτευξη
μιας λογικής παραγωγής, είναι ο προσδιορισμός της ανθεκτικότητας τους σε αλατούχα
εδάφη. Η βλάστηση των σπόρων του λάπατου επηρεάζεται από την αλατότητα (Al-Karaki
2001), ενώ έχουν καταγραφεί ποιοτικές διάφορες μεταξύ των καλλιεργούμενων και των
άγριων-αυτοφυών φυτών (van Elsen and Faller 2005).
Η θερμοκρασία είναι ένας δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει τη βλάστηση των
σπόρων σε συνθήκες αλατότητας και μη (Khan and Ungar 1997). Το λάπαθο φυτρώνει σε
υγρά ή σκιερά εδάφη. Οι σπόροι του δεν περνούν από στάδιο λήθαργου και για το λόγο
αυτό αμέσως μετά τη διασπορά τους κατά το φθινόπωρο βλαστάνουν αμέσως. Για το λόγο
αυτό θεωρούνται βραχύβιοι.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την επίδραση του NaCl και της
θερμοκρασίας στη βλαστική ικανότητα των σπόρων και τη πρώτη ανάπτυξη των φυτών του
λάπαθου.
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Υλικά και Μέθοδοι
Για την επίδραση του NaCl στη βλάστηση σπόρων και στην αύξηση του μήκους των
φυταρίων του λάπαθου (Rumex acetosa) πραγματοποιήθηκαν πειραματικές δοκιμές από τον
Νοέμβριο του 2009 έως τον Απρίλιο του 2010. Οι σπόροι του λάπαθου σπάρθηκαν με
μηχανή σποράς σε ειδικά πλαστικά σποροδοχεία με χώμα γλάστρας τα οποία σκεπάστηκαν
με βερμικουλίτη. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πειραματικές μεταχειρίσεις: Α) Η2Ο(μάρτυρας), Β) υδατικά διαλύματα με περιεκτικότητα σε NaCl 40, 60, και 80 mΜ. Τα
σποροδοχεία μεταφέρθηκαν σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών (θερμοκρασία: 20 ± 10C,
σχετική υγρασία: 90±5%) όπου παρέμειναν έως την πρώτη έκπτυξη ριζιδίου και
κοτυληδόνων. Στη συνέχεια, η βλαστική ικανότητα των σπόρων του λάπαθου αξιολογήθηκε
σε θερμοκήπιο ελεγχόμενων συνθηκών σε δυο διαφορετικές θερμοκρασίες α) 15 ± 50C, β)
18 ± 50C. Για κάθε θερμοκρασία πραγματοποιήθηκαν τρεις πειραματικές δοκιμές με έξι
επαναλήψεις για κάθε μεταχείριση. Ο έλεγχος του αριθμού των σπόρων που βλάστησαν
καθώς και η μέτρηση του μήκους των φυταρίων γινόταν ανά δυο ημέρες από την σπορά. Το
μήκος των φυτών μετρήθηκε με τη βοήθεια μιας ταινίας χιλιοστόμετρων σε ακριβώς 1mm.
Η αξιολόγηση των δεδομένων για την επίδραση της αλατότητας και της θερμοκρασίας στην
βλαστική ικανότητα και ανάπτυξη του λάπαθου έγινε με χρήση του στατιστικού
προγράμματος SPSS με τη μέθοδο ANOVA. Για τον έλεγχο των Post Hoc συγκρίσεων
χρησιμοποιήθηκε εναλλακτικά κατά περίπτωση η μέθοδος Student-Newman-Keuls (SNK)
και η μέθοδος Tukey.
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Βλαστική ικανότητα σπόρων λάπαθου
Η βλαστική ικανότητα του σπόρου του λάπαθου στον μάρτυρα κυμάνθηκε από 9497%, χωρίς όμως να παρατηρηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο
θερμοκρασιών (15 και 18 οC). Η παρουσία του NaCl στις θερμοκρασίες 15 και 18 οC στο
θερμοκήπιο μείωσε τη βλαστική ικανότητα του λάπαθου και η μείωση αυτή ήταν
μεγαλύτερη στη χαμηλή θερμοκρασία των 15 οC στο θερμοκήπιο (Εικόνα 1). Οι Van
Assche et al. (2002) αναφέρουν ότι σε σταθερές θερμοκρασίες στο εργαστήριο, τα ποσοστά
βλάστησης των σπόρων του λάπαθου αυξάνονται αυξανόμενης της θερμοκρασίας από 58 %
στους 7,5°C, 75% στους 15°C, έως 81% στους 22,5°C. Τα αποτελέσματα της παρούσης
εργασίας έδειξαν ότι η θερμοκρασία των 18 οC επέδρασε ευνοϊκά στη βλάστηση των
σπερμάτων του μάρτυρα και το ποσοστό βλάστησης ήταν 97%.
Αύξηση μήκους φυταρίων λάπαθου
Το ύψος των φυταρίων του μάρτυρα στους 15 οC ήταν 8,2cm ενώ στους 18 οC ήταν
7,6 cm. Οι συγκεντρώσεις του NaCl στη θερμοκρασία των 15 οC μείωσαν σημαντικά το
ύψος των φυταρίων του λάπαθου σε σχέση με το ύψος των φυταρίων του μάρτυρα ( Η 2Ο).
Η μείωση των φυταρίων ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την αύξηση της συγκέντρωσης του
NaCl. Αντιθέτως, στη θερμοκρασία των 18 οC στο θερμοκήπιο η αύξηση του μήκους των
φυταρίων ήταν ανάλογη με την αύξηση της συγκέντρωσης του NaCl (Εικόνα 2).
Germination (%) .

Sorrel (Rumex acetosa L.)
100
80
60
40
20
0
H2O

40 mM NaCl

60 mM NaCl
15±5°C 18±5°C

80 mM NaCl

Εικόνα 1: Επίδραση της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης του NaCl στη βλαστική
ικανότητα σπόρων του λάπαθου
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Εικόνα 2: Επίδραση της συγκέντρωσης του NaCl στο ύψος (±s.e.) των φυταρίων του
λάπαθου.
Στους 15 οC στο θερμοκήπιο το μήκος των ριζών του λάπαθου στο μάρτυρα ήταν
2,4cm, τιμή σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη του μήκους των ριζών στους 18 οC
που ήταν 3,2cm. Η αύξηση της συγκέντρωσης του NaCl στους 15 οC μείωσε το μήκος της
ρίζας των φυταρίων του λάπαθου σε σύγκριση με τον μάρτυρα, ενώ κάτι τέτοιο δεν
παρατηρήθηκε όταν η θερμοκρασία ήταν 18 οC. Στη θερμοκρασία των 15 οC τα μήκη των
ριζών των φυταρίων του μάρτυρα κατά το διάστημα από την 9η έως τη 19η ημέρα
κυμάνθηκαν από 1,9 έως 2,4cm και ήταν σημαντικά μικρότερα τα αντίστοιχα μήκη στους
18 οC, που κυμάνθηκαν από 2,9 έως 4cm. Στη θερμοκρασία των 15 οC η παρουσία του NaCl
μείωσε περισσότερο τα μήκη των ριζών των φυταρίων καθ’ όλη τη διάρκεια του
πειραματισμού στο θερμοκήπιο, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στον μάρτυρα (Εικόνα 3).
Το μήκος των υποκοτυλίων των φυταρίων του μάρτυρα στους 15 οC ήταν 4,6cm, τιμή
σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στους 18 οC που ήταν 2,2 cm. Στους 15 οC το
μήκος των υποκοτυλίων των φυταρίων του λαπάθου μειωνόταν αυξανομένης της
συγκέντρωσης του NaCl και ήταν 4,0 cm στη συγκέντρωση των 40mM NaCl, 3,5 cm στη
συγκέντρωση των 60 mM NaCl και 3,4 cm στη συγκέντρωση των 80mM NaCl. Αντίθετα,
στους 18 οC παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση του μήκους των υποκοτυλίων στις
συγκεντρώσεις (2,5 cm) 60 και σε 80mM NaCl αυξανομένης της συγκέντρωσης του NaCl,
σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές στα φυτάρια του μάρτυρα (2,2 cm) (Εικόνα 3).
Όσον αφορά το μήκος του πρώτου εμφανιζόμενου φύλλου στα φυτά του μάρτυρα,
αυτό ήταν 1,2 και 1,4cm στους 15 οC και στους 18 οC αντίστοιχα. Στους 15 οC το μήκος του
πρώτου εμφανιζόμενου φύλλου ήταν μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο του μάρτυρα. Η
μείωση αυτή ήταν αντιστρόφως ανάλογη της αύξησης της συγκέντρωσης του NaCl.
Αντίθετα, στους 18 οC το μήκος του πρώτου εμφανιζόμενου φύλλου αυξάνονταν
αυξανομένης της συγκέντρωσης του NaCl (Εικόνα 3).
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Εικόνα 3: Επίδραση της συγκέντρωσης του NaCl στο μήκος της ρίζας, του υποκοτυλίου,
Νο 1 φύλλου (±s.e.) των φυταρίων του λάπαθου
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Abstract
The effect of salinity on various traits of sorrel (Rumex acetosa) was studied at two
temperatures (15 and 18οC) in the green house. Seeds of the evaluating genotypes were
sown mechanically on trays, special for sporophyte production, containing soil
supplemented with peat moss and they were covered with a small quantity of vermiculite.
The trays were placed into a growth chamber (temperature 20 ± 1οC, relative humidity
90±5%) for nine days and they were subsequently transferred into the greenhouse
(temperature 18 ± 5οC, relative humidity 70±5%). The following aqueous solutions of NaCl
were used: Η2Ο (check), 40, 60 and 80 mΜ, whereas the plants were irrigated every two
days. The germination and growth rate of the plantlets was checking every two days until
the day seeds stopped to germinate. In the greenhouse, the germination ability of the seeds in
the check was 94% at 15οC and 97% at 18οC. Although the presence of NaCl reduced the
germination rate at both temperature regimes, this reduction was more severe at 15οC. At
15οC NaCl affected negatively the lengths of roots, hypocotyls, first emerging leaf plant and
height of the plantlets compared to the check. Plat reduction was inversely analogous to the
increase in NaCl concentration. At 18 οC the increase in NaCl concentration affected
positively the height of the plantlets, the lengths of the hypocotyls, first emerging leaf plant
whereas, but it did not affect the length of roots.
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Ιερά Οδός 75, Αθήνα 11855

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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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΒΑΚΡΟΛΗΣ, ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.
Γ. Παναγόπουλος 1, Β. Κωτούλας 1, Γ. Οικονόμου 1, Π. Ταραντίλης 2, Δ. Καλύβας 3 και Α.
Καραμάνος 1
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Εργαστήριο Γεωργίας, 2Εργαστήριο Γενικής Χημείας, 3Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας & Εδαφόλογίας,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Περίληψη
Η αρωµατική και φαρµακευτική (Α/Φ) χλωρίδα της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από
υψηλή ποικιλομορφία, μεταξύ και εντός των ειδών καθώς και εντός των βιοτύπων τους σε
τοπικό επίπεδο.
Στόχος της παρούσας
μελέτης ήταν να αξιολογήσει την
προσαρµοστικότητα οκτώ αυτοφυών βιότυπων Α/Φ φυτών τύπου καρβακρόλης, των ειδών
Origanum hirtum (Link.) (Ελληνική ρίγανη), Origanum onites L. (Τούρκικη ή Κρητική
ρίγανη), Coridothymus capitatus L. (θυµάρι) και Satureja thymbra L. (θρούµπι), µε τόπο
προέλευσης την Ικαρία. Συγκεκριµένα, τριάντα έξι βιότυποι 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 σε αιθέριο
έλαιο και την υψηλότερη περιεκτικότητα του ελαιου σε καρβακρόλη και εγκαταστάθηκαν
σε δύο πειραµατικούς αγρούς, στην Αρέθουσα Ικαρίας και στο Εργαστήριο Γεωργίας
(ΓΠΑ), προκειμένου να μελετηθεί η προσαρμοστικότητα τους σε συνθήκες εκτατικής
ξηρικής καλλιέργειας. Μετά από δειγματοληψίες και στις δύο περιοχές προσδιορίστηκαν,
η περιεκτικότητα των φυτών σε αιθέριο έλαιο καθώς και η περιεκτικότητα αυτού σε
καρβακρόλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης οι καλλιεργούμενοι
βιότυποι και των τεσσάρων φυτών παρουσίασαν υψηλή προσαρμοστικότητα, τόσο όσον
αφορά στην % περιεκτικότητα σε έλαιο όσο και στην % περιεκτικότητα αυτού σε
καρβακρόλη, καθώς είτε υπερτερούσαν των αυτοφυών βιοτύπων είτε δεν διέφεραν με
αυτούς. Η ελληνική ρίγανη φαίνεται να είχε την καλύτερη προσαρμοστικότητα όσον αφορά
στην περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο, ενώ η τούρκικη ρίγανη όσον αφορά στην
περιεκτικότητα σε καρβακρόλη. Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις δεν παρατηρήθηκε
σημαντική επίδραση των αβιοτικών παραγόντων που μελετήθηκαν.
Εισαγωγή
Ο όρος “ρίγανη” περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ειδών που μπορεί να ανήκουν σε
διάφορες βοτανικές οικογένειες. Μπορούν να διακριθούν τέσσερις κύριες ομάδες ρίγανης
Origanum vulgare ssp hirtum (ελληνική) Origanum onites (τουρκική) Coridothymus
capitatus (ισπανική) Lippia graveolens (Μεξικάνικη) (Lawrence, 1994). Η O. onites
αναφέρεται και ως κρητική ρίγανη (Lagouri & Nisteropoulou, 2009). Στην Ευρώπη τα πιο
κοινά είδη ρίγανης ανήκουν στο γένος Origanum και χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικά,
καθώς και για το αιθέριο έλαιο που περιέχουν. Το αιθέριο έλαιο της ρίγανης περιέχει υψηλό
ποσοστό καρβακρόλης, ένα συστατικό με σημαντική βιολογική δράση. Είναι γνωστό ότι
έχει αντιβακτηριακή, αντιμυκητιακή και αντισπασμωδική δράση (Kirimer et al., 1995).
Ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε καρβακρόλη έχει αναφερθεί σε ξηρές και ημίξηρες
κλιματικές συνθήκες (Lawrence, 1984; D’ Antuono et al., 2000).
Σε αναλυτικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τις Kokkini & Vokou
(1989), εντοπίστηκαν τέσσερα είδη “ρίγανης” πλούσια σε καρβακρόλη, C. capitatus, O.
onites, O. vulgare, S. thymbra. Τα ίδια είδη απαντώνται και στην Τουρκία, όπου
αναφέρονται με τον όρο “Kekik” (Kirimer et al., 1995). Πολλοί ερευνητές αναφέρουν ότι
στην Μεσογειακή λεκάνη παρατηρείται μεγάλη διακύμανση, τόσο σε απόδοση σε αιθέριο
έλαιο, όσο και στην περιεκτικότητα αυτού σε καρβακρόλη (Kirimer et al., 1995, Kokkini &
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Vokou, 1989). Τα καλούμενα ως “ρίγανη” φυτά είναι τυπικά της Μεσογειακής χλωρίδας,
προσαρμοσμένα όμως σε ένα μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών (Bernath, 1997). Η
ετερογένεια των κλιματικών συνθηκών είναι πιθανά ο λόγος της παραλλάκτικότητας που
παρουσιάζουν σε αιθέριο έλαιο και καρβακρόλη.
Η επίδραση του φυσικού οικοσυστήματος στην διακύμανση της απόδοσης σε αιθέριο
έλαιο, καθώς και στην περιεκτικότητα αυτού σε καρβακρόλη αναφέρθηκε σε ένα πλήθος
μελετών που διεξήχθησαν στην Κρήτη (Karousou et al., 2005) και την Νίσυρο (Kokkini &
Vokou, 1993). Η παραλλακτικότητα στο αιθέριο έλαιο και τα συστατικά του μπορεί να
αποδοθεί σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, δεδομένου ότι το έλαιο αποτελεί μεταβολικό
προϊόν των φυτικών κυττάρων και ως εκτούτου η ποιοτική και η ποσοτική του σύσταση
επηρεάζεται από εδαφικούς και κλιματικούς παράγοντες (Vokou et al., 1993). Η
ποικιλομορφία των χημειοτύπων αναφέρεται από τους Burkart & Buhler (1997), ως
αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο περιβάλλον και τον τύπο του αρωματικού
φυτού.
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση και διατήρηση 2 επιλεγμένων
αυτοφυών βιοτύπων από 4 αρωματικά φυτά του γένους “Oregano” σε μορφή εκτατικής
καλλιέργειας και η μελέτη της προσαρμοστικότητάς τους σε δύο διαφορετικά
περιβάλλοντα, στον αγρό του ΓΠΑ στην Αθήνα και στην περιοχή Αρέθουσα της νήσου
Ικαρίας. Τα φυτά που επιλέχθηκαν ήταν η Ελληνική ρίγανη (Origanum hirtum L.), η
Τούρκικη ρίγανη (Origanum onites L.), το θυμάρι (Coridothymus capitatus L.) και το
θρούμπι (Satureja thymbra L). Τα είδη αυτά χαρακτηρίζονται από την υψηλή
περιεκτικότητα του αιθέριου ελαίου τους σε καρβακρόλη τόσο στην Ελλάδα οπού είναι
γνωστά ως ρίγανη (Kokkini & Vokou, 1989) όσο και στην Τουρκία οπού είναι γνωστά ως
“Kekik” (Kirimer et al., 1995).
Υλικά & Μέθοδοι
Περιοχές Μελέτης
Ικαρία
Η Ικαρία είναι το βορειότερο νησί του Αιγαίου πελάγους. Βρίσκεται 19 km από το νησί
της Σάμου και καταλαμβάνει μια έκταση 255 km2 (40 km στο μήκος και 9 km στο
μεγαλύτερο πλάτος του). Ολόκληρο το νησί καταλαμβάνεται από το βουνό Αθέρας το οποίο
χαρακτηρίζεται από μια απότομη βόρεια πλευρά (Christodoulakis, 1996).
Το κλίμα της Ικαρίας χαρακτηρίζεται μεσογειακό με ήπιους χειμώνες και παρατεταμένα
ξηρά και ζεστά καλοκαίρια. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 18.9 ºC. Η μέση ελάχιστη
θερμοκρασία παρατηρείται το Φεβρουάριο (9 ºC) και η μέγιστη τον Ιούλιο (29.3 ºC). Οι
άνεμοι που επικρατούν το καλοκαίρι είναι βόρειοι και βορειοανατολικοί, ενώ τον χειμώνα
νότιοι και νοτιοδυτικοί. Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι 579.8 mm με ένα μέγιστο τον
Ιανουάριο και ένα ελάχιστο τον Αύγουστο. Η ξηρά περίοδος διαρκεί από τον Απρίλιο μέχρι
τον Οκτώβριο. (Mavrokordopoulou et al., 2006).
Αθήνα
Η Αθήνα βρίσκεται στο κέντρο του λεκανοπεδίου της Αττικής, το οποίο οριοθετείται από
τα βουνά της Πάρνηθας, του Υμηττού, της Πεντέλης και του Αιγάλεω. Στην περιοχή της
Αττικής το κλίμα είναι εύκρατο, μεσογειακό και γενικά ήπιο το μεγαλύτερο μέρος του
χρόνου. Παρόλο όμως που είναι μεσογειακό, το κλίμα της Αθήνας έχει αρκετά μεγάλη
διαφορά στα εύρη της θερμοκρασίας μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα σε σχέση με άλλες
περιοχές της χώρας. Έχει μέση ετήσια θερμοκρασία 18,3 βαθμούς Κελσίου, ενώ αρκετές
ημέρες του καλοκαιριού η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 400C. Οι βροχοπτώσεις
κυμαίνονται από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως και τα μέσα Απριλίου, ενώ το ετήσιο ύψος
βροχόπτωσεις είναι 400 mm.
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Επιλογή Φυτικού υλικού
Σε 3 ερευνητικές αποστολές που διενεργήθηκαν στις 28-30 Απριλίου, στις 24-28 Μαΐου
και στις 10-14 Ιούλιου του 2008 στην νήσο Ικαρία εντοπίστηκαν και συλλέχθηκαν κατά την
άνθιση τους φυτικά δείγματα από τα τέσσερα παραπάνω είδη. Συνολικά δημιουργήθηκαν 34
σταθμοί δειγματοληψίας και συλλέχθηκαν 36 φυτικά δείγματα ( 4 S. thymbra, 7 O. onites,
12 O. hirtum και 13 C. capitatus). Κάθε φυτικό δείγμα προέκυψε από την ανάμειξη τριών
αντιπροσωπευτικών φυτών από κάθε βιότυπο. Οι βιότυποι αυτοί αξιολογήθηκαν ως προς
την περιεκτικότητα τους σε αιθέριο έλαιο και την περιεκτικότητα αυτού σε καρβακρόλη.
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά επιλέχθηκαν 2 βιότυποι από κάθε Α/Φ.
Εγκατάσταση πειραματικών Αγρών
Τον Νοέμβριο του 2008 εγκαταστάθηκαν οι δύο επιλεγμένοι βιότυποι από κάθε Α/Φ
φυτό σε πειραματικούς αγρούς στην περιοχή Αρέθουσα της νήσου Ικαρίας και στο
αγρόκτημα του ΓΠΑ στην Αθήνα. Το φυτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προέκυψε από
έριζα μοσχεύματα από τους επιλεγμένους αυτοφυής βιότυπους και εγκαταστάθηκε στους
πειραματικούς αγρούς με βάση το πειραματικό σχέδιο των τυχαιοποιημένων πλήρων
ομάδων με τρείς επαναλήψεις για κάθε βιότυπο. Οι αποστάσεις των φυτών ήταν 40 cm
επάνω στην γραμμή και 60 cm μεταξύ των γραμμών. Σε κάθε πειραματικό τεμάχιο
εγκαταστάθηκαν 24 φυτά. Οι φυτείες ήταν ξηρικές αφού έγιναν μόνο δύο ποτίσματα, ένα
κατά την εγκατάσταση και ένα το καλοκαίρι του 2009.
Συλλογή φυτικού υλικού
Τα φυτά συλλέχθηκαν κατά την πλήρη άνθιση ανά περιοχή και φυτό. Συγκεκριμένα
στην περιοχή της Αθήνας τα φυτά συλλέχθηκαν στις 29 Απριλίου (Θρούμπι), 25 Μαΐου
(Τούρκικη ρίγανη) και 28 Ιουνίου (Θυμάρι και Ελληνική ρίγανη). Αντίστοιχα στην περιοχή
της Ικαρίας τα φυτά (καλλιεργούμενα και αυτοφυή) συλλέχθηκαν 3-4 Μαΐου (Θρούμπι),
29-30 Μαίου (Τούρκικη ρίγανη) και 10-12 Ιουλίου (Θυμάρι και Ελληνική ρίγανη). Πρέπει
να αναφερθεί ότι από κάθε επανάληψη στις δύο φυτείες καθώς και από τον αντίστοιχο
αυτοφυή βιότυπο συλλέγονταν τρία αντιπροσωπευτικά (με βάση την ανάπτυξη τους) φυτά
από την ανάμειξη των οποίων προέκυπτε ένα δείγμα. Όλα τα δείγματα που συλλέχθηκαν
υπέστησαν ήπια ξήρανση υπό σκιά και αποθηκευτήκαν σε θερμοκρασία δωματίου το πολύ
για 20 ημέρες μέχρι την ανάλυση τους.
Παραλαβή του αιθέριου ελαίου
Η παραλαβή του αιθέριου ελαίου έγινε με την μέθοδο της υδροαπόσταξης με συσκευή
Clevenger για 4 ώρες. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν άνθη και φύλλα από κάθε
δείγμα τα οποία πρώτα είχαν κονιορτοποιηθεί. Τα αιθέρια έλαια που προέκυψαν
αποθηκευτήκαν στους -18 οC μέχρι να πραγματοποιηθεί η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση
τους.
Χημική ανάλυση
Η ανάλυση των αιθέριων ελαίων έγινε με την χρήση αέριου χρωματογράφου και
φασματογράφου μάζας (GC: HP Series 2, τύπος 5890, MS: HP 5972). Η αναγνώριση των
συστατικών έγινε με βάση τους χρόνους έκλουσης τους, τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες NIST
98 και WILLEY 275, την χρήση πρότυπων ουσιών όταν ήταν διαθέσιμα και από
δημοσιευμένα δεδομένα (Adams, 1995).
Στατιστική ανάλυση
Εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική για την ανάλυση των δεδομένων μας για κάθε
είδος φυτού και κάθε βιότυπο ανά περιοχή. Επιπλέον διενεργήθηκε η πολυπαραγοντική
ανάλυση της διασποράς (MANOVA) με σκοπό να αξιολογηθούν οι στατιστικά σημαντικές
διαφορές των μέσων κάθε είδους Α\Φ φυτού για τους δύο παράγοντες αλληλεπίδρασης
(Βιότυπος, Περιοχή) καθώς και της αλληλεπίδρασης τους (Βιοτυπος x Περιοχή). Τέλος το
τεστ πολλαπλών συγκρίσεων (LSD) χρησιμοποιήθηκε για να αποφανθούμε για το αν
διέφερε σημαντικά ο κάθε βιότυπος Α/Φ φυτού από περιοχή σε περιοχή.

88

Αποτελέσματα & Συζήτηση
Από τα αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης της διασποράς (MANOVA) για
p < 0,05 προέκυψε ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους βιότυπους κάθε είδους
οι οποίες και αποδόθηκαν όσον αφορά στην % περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο (πίνακας 1)
είτε στον παράγοντα “περιοχή” και στην αλληλεπίδραση του με τον παράγοντα “βιότυπο”
(Θρούμπι), είτε στους παράγοντες “βιότυπος”, “περιοχή” και στην αλληλεπίδραση τους
(Ρίγανη Τούρκικη), είτε στον παράγοντα “βιότυπο” και στην αλληλεπίδραση του με τον
παράγοντα “περιοχή” (Θυμάρι). Όσον αφορά στην % περιεκτικότητα αιθέριου ελαίου σε
καρβακρόλη (πίνακας 2) οι διαφορές που παρατηρήθηκαν αποδόθηκαν είτε στον παράγοντα
“περιοχή” και στην αλληλεπίδραση του με τον παράγοντα “βιότυπο” (Θυμάρι), είτε στην
στους παράγοντες “βιότυπος”, “περιοχή” και στην αλληλεπίδραση τους (Ρίγανη Ελληνική),
είτε μόνο στην αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων (Θρούμπι). Πρέπει να επισημανθεί ότι
για την Ελληνική ρίγανη δεν υπήρχαν διαφορές όσον αφορά στην % περιεκτικότητα σε
αιθέριο έλαιο ενώ για την Τούρκικη ρίγανη δεν υπήρχαν διαφορές όσον αφορά στην %
περιεκτικότητα αιθέριου ελαίου σε καρβακρόλη.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης της διασποράς (MANOVA)
για p < 0,05 όσον αφορά στην % Περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο κάθε είδους Α\Φ
φυτού.
% Περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο
ΡΙΓΑΝΗ
ΡΙΓΑΝΗ
ΘΡΟΥΜΠΙ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΤΥΠΟΣ
0,243
0,000
0,390
ΠΕΡΙΟΧΗ
0,022
0,000
0,290
ΒxΠ
0,001
0,000
0,260

ΘΥΜΑΡΙ
0,017
0,240
0,005

Πίνακας 2. Αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης της διασποράς (MANOVA)
για p < 0,05 όσον αφορά στην % Περιεκτικότητα αιθέριου ελαίου σε καρβακρόλη κάθε
είδους Α\Φ φυτού.
% Περιεκτικότητα αιθέριου ελαίου σε καρβακρόλη
ΡΙΓΑΝΗ
ΡΙΓΑΝΗ
ΘΡΟΥΜΠΙ
ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΤΥΠΟΣ
0,903
0,082
0,028
ΠΕΡΙΟΧΗ
0,113
0,312
0,001
ΒxΠ
0,009
0,314
0,013

ΘΥΜΑΡΙ
0,059
0,001
0,002

Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν όσον αφορά στην μέση %
περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο μέσα σε κάθε βιοτύπο Α/Φ φυτού (πίνακας 3). Το τεστ
πολλαπλών συγκρίσεων (LSD) για τους μέσους της % περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο
κάθε βιοτύπου έδειξε ότι όσον αφορά στον βιότυπο 1 στο Θρούμπι δεν παρουσιάστηκαν
σημαντικές διαφορές ενώ όσον αφορά στον βιότυπο 2 τα καλλιεργούμενα φυτά σε
Αρέθουσα και ΓΠΑ δεν διέφεραν μεταξύ τους αλλά υπερτερούσαν των αυτοφυών (p< 0,05)
(πίνακας 3). Στην Τούρκικη ρίγανη όσον αφορά στον βιότυπο 1 δεν παρουσιαστήκαν
σημαντικές διαφορές ενώ στον βιότυπο 2 τα αυτοφυή υπερτερούσαν των καλλιεργούμενων
με αυτά του ΓΠΑ να είναι αποδοτικότερα αυτών της Αρέθουσας (p< 0,05) (πίνακας 3). Στο
Θυμάρι τα καλλιεργούμενα φυτά του βιότυπου 1 υπερτερούσαν των αυτοφυών τους χωρίς
να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους (p< 0,05) (πίνακας 3). Τέλος όσον αφορά στην
Ελληνική ρίγανη δεν παρουσιαστήκαν σημαντικές διαφορές μέσα σε κάθε βιότυπο για
καμία περιοχή.
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Πίνακας 3: % Περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο ανά βιότυπο Α\Φ φυτού σε κάθε περιοχή.
Παρατίθενται οι μέσοι, τα τυπικά σφάλματα, μέγιστα, ελάχιστα και οι συντελεστές
παραλλακτικότητας. Τα διαφορετικά γράμματα (a,b,c) δίπλα στους μέσους φανερώνουν
στατιστικά διαφορές μέσα σε κάθε βιότυπο ανάλογα με την περιοχή (p< 0,05). Αρ1 =
Βιότυπος 1- Αρέθουσα, Αρ 2 = Βιότυπος 2- Αρέθουσα, ΓΠΑ 1 = Βιότυπος 1- Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΠΑ 2 = Βιότυπος 2- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΥΤ 1 = Αυτοφυής
Βιότυπος 1, ΑΥΤ 2 = Αυτοφυής Βιότυπος 2.
% Περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο
ΘΡΟΥΜΠΙ

ΡΙΓΑΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΑΡ 1

5,33a

0,33

5,00

6,00

11

ΑΡ 1

3,10a

0,10

2,90

3,20

6

ΓΠΑ 1

5,53a

0,24

5,20

6,00

8

ΓΠΑ 1

3,30a

0,12

3,10

3,50

6

ΑΥΤ 1

5,92a

0,10

5,75

6,10

3

ΑΥΤ 1

3,21a

0,05

3,12

3,30

3

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΑΡ 2

5,53a

0,37

4,80

6,00

12

ΑΡ 2

2,97c

0,07

2,90

3,10

4

ΓΠΑ 2

6,27a

0,27

6,00

6,80

7

ΓΠΑ 2

3,50b

0,03

3,45

3,55

1

ΑΥΤ 2

4,22b

0,04

4,15

4,30

2

ΑΥΤ 2

5,23a

0,12

5,00

5,40

4

ΡΙΓΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΘΥΜΑΡΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΑΡ 1

8,10a

1,29

5,60

9,90

28

ΑΡ 1

5,30a

0,66

4,00

6,10

21

ΓΠΑ 1

8,17a

1,70

5,00

10,80

36

ΓΠΑ 1

4,60a

0,21

4,30

5,00

8

ΑΥΤ 1

8,50a

0,20

8,15

8,85

4

ΑΥΤ 1

3,28b

0,10

3,10

3,45

5

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΑΡ 2

7,77a

0,43

7,00

8,50

10

ΑΡ 2

4,83a

0,43

4,00

5,40

15

ΓΠΑ 2

10,77a

0,88

9,40

12,40

14

ΓΠΑ 2

5,10a

0,26

4,70

5,60

9

ΑΥΤ 2

8,30a

0,12

8,10

8,50

2

ΑΥΤ 2

5,62a

0,08

5,45

5,70

3

Όσον αφορά τώρα στην μέση % περιεκτικότητα αιθέριου ελαίου σε καρβακρόλη
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τεστ πολλαπλών συγκρίσεων για τον βιότυπο 1 στο
θρούμπι τα καλλιεργούμενα φυτά υπερτερούσαν των αυτοφυών χωρίς να διαφέρουν
σημαντικά μεταξύ τους (p< 0,05) (πίνακας 4) ενώ όσον αφορά στον βιότυπο 2 δεν
παρουσιαστήκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στου μέσους (πίνακας 4). Στην ελληνική
ρίγανη στον βιότυπο 1 τα καλλιεργούμενα φυτά υπερτερούσαν των αυτοφυών χωρίς να
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους (p< 0,05) (πίνακας 4) ενώ στο βιότυπο 2 τα
καλλιεργούμενα φυτά στην Αρέθουσα υπερτερούσαν τόσο των αυτοφυών όσο και αυτών
στο ΓΠΑ με τα φυτά του ΓΠΑ να μην διαφέρουν σημαντικά με τα αυτοφυή τους.
Συνεχίζοντας με το θυμάρι, στον βιότυπο 1 τα καλλιεργούμενα φυτά υπερτερούσαν των
αυτοφυών με τα φυτά του ΓΠΑ να υπερτερούν αυτών της Αρέθουσας (p< 0,05) (πίνακας
4), ενώ στον βιότυπο 2 τα καλλιεργούμενα φυτά δεν διέφεραν με τα αυτοφυή αλλά τα φυτά
του ΓΠΑ υπερτερούσαν αυτών της Αρέθουσας (πίνακας 4). Τέλος όσον αφορά στην
τούρκικη ρίγανη δεν παρουσιαστήκαν σημαντικές διαφορές μέσα σε κάθε βιότυπο για καμία
περιοχή.

90

Πίνακας 4: % Περιεκτικότητα αιθέριου ελαίου σε καρβακρόλη ανά βιότυπο Α\Φ φυτού σε
κάθε περιοχή. Παρατίθενται οι μέσοι, τα τυπικά σφάλματα, μέγιστα, ελάχιστα και οι
συντελεστές παραλλακτικότητας. Τα διαφορετικά γράμματα (a,b,c) δίπλα στους μέσους
φανερώνουν στατιστικά διαφορές μέσα σε κάθε βιότυπο ανάλογα με την περιοχή (p< 0,05).
Αρ1 = Βιότυπος 1- Αρέθουσα, Αρ 2 = Βιότυπος 2- Αρέθουσα, ΓΠΑ 1 = Βιότυπος 1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΠΑ 2 = Βιότυπος 2- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, ΑΥΤ 1 = Αυτοφυής Βιότυπος 1, ΑΥΤ 2 = Αυτοφυής Βιότυπος 2.
% Περιεκτικότητα αιθέριου ελαίου σε καρβακρόλη
ΘΡΟΥΜΠΙ

ΡΙΓΑΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΑΡ 1

48,61a

1,33

47,25

51,27

5

ΑΡ 1

79,87a

2,77

75,47

84,98

6

ΓΠΑ 1

49,22a

0,99

47,91

51,16

3

ΓΠΑ 1

79,76a

1,88

76,13

82,44

4

ΑΥΤ 1

41,71b

0,90

40,08

43,20

4

ΑΥΤ 1

79,92a

0,62

78,85

81,00

1

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΑΡ 2

44,02a

1,99

40,12

46,64

8

ΑΡ 2

80,43a

2,55

75,34

83,24

5

ΓΠΑ 2

47,17a

2,36

42,53

50,27

9

ΓΠΑ 2

74,86a

1,03

73,20

76,75

2

ΑΥΤ 2

47,91a

0,15

47,68

48,20

1

ΑΥΤ 2

75,36a

1,66

72,56

78,32

4

ΡΙΓΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΘΥΜΑΡΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΑΡ 1

80,01a

0,35

79,33

80,47

1

ΑΡ 1

73,54b

1,91

70,50

77,07

5

ΓΠΑ 1

78,97a

1,26

76,46

80,27

3

ΓΠΑ 1

77,78a

0,45

76,88

78,33

1

ΑΥΤ 1

72,32b

1,26

70,15

74,50

3

ΑΥΤ 1

66,58c

1,13

64,58

68,50

3

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΠΕΡΙΟΧΗ

Mean

Std. Error

Min.

Max.

C.V %

ΑΡ 2

82,61a

2,02

79,28

86,24

4

ΑΡ 2

72,03b

1,07

70,37

74,03

3

ΓΠΑ 2

77,05c

0,20

76,69

77,39

0

ΓΠΑ 2

76,62a

1,05

74,69

78,31

2

ΑΥΤ 2

78,68bc

0,80

77,50

80,20

2

ΑΥΤ 2

75,69ab

1,49

73,00

78,15

3

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
μελέτης μας Όλοι οι καλλιεργούμενοι βιότυποι φαίνεται να προσαρμόστηκαν καλά αφού σε
όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν είτε υπερτερούσαν των αυτοφυών βιοτύπων είτε δεν
διέφεραν με αυτούς.
Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο βιότυπος 2 στην τούρκικη ρίγανη, ο οποίος υστέρησε
(και στις δυο περιοχές) όσον αφορά στην περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο σε σχέση με τον
αυτοφυή.
Η ελληνική ρίγανη είχε την καλύτερη προσαρμοστικότητα όσον αφορά στην
περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο χωρίς να επιδρά κανένας παράγοντας στην συμπεριφορά
της ενώ η τούρκικη ρίγανη είχε την καλύτερη προσαρμοστικότητα όσον αφορά στην
περιεκτικότητα σε καρβακρόλη χωρίς να επιδρά κανένας παράγοντας στην συμπεριφορά
της.
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A STUDY ON ADAPTATION OF CARVACROL TYPE AROMATIC AND
PHARMACEUTICAL WILD FLORA UNDER FIELD CONDITIONS
G. Panagopoulos1, V. Kotoulas1, G. Economou1, P. Tarantilis2, D. Kalivas3, and A.
Karamanos1
1

Laboratory of Agronomy, 2Laboratory of General Chemistry, 3 Laboratory of Soil Science and Agricultural
Chemistry, Agricultural University of Athens, 75, Iera Odos st., Athens 11855, Hellas

Abstract
Great variability lies among species and biotypes (even on local level) of Greek aromatic
and pharmaceutical flora. Object of this study was to evaluate the adaptation of eight
biotypes of four wild species of aromatic and pharmaceutical plants in different
environments. All species evaluated, Origanum hirtum L. (Greek oregano), Origanum onites
L. (Turkish oregano), Coridothymus capitatus L. (Thyme) and Satureja thymbra L.,
originated from Ikaria island and are considered to be carvacrol type plants. Thirty six
biotypes of all species were collected and chemically analyzed. The best two biotypes of
each species were selected depending on high essential oil content (%) and high carvacrol
content in the oil. These biotypes were planted in the experimental fields of Arethousa
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(Ikaria) and Agricultural University of Athens in order to evaluate their adaptation under
rainfed field and conditions. Plants from the two sites were collected during full flowering
and evaluated for their essential oil content and its carvacrol content. It came out that all the
cultivated biotypes of the four species seem to have adapted well in both sites as they were
either superior or equal with the wild ones for both characteristics (oil and carvacrol
content). As oil content is concerned Greek, oregano (O. hirtum) seems to have adapted
better as it wasn’t affected by any factor (site, biotype or their interaction). On the other
hand no factor affected carvacrol content of Turkish oregano essential oil and therefore it
seems to have adapted better than the other species.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΕ
ΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
Π. Μπρέστα1, Δ. Νικολόπουλος1, , Π. Βαχαμίδης2, Δ. Λύρα3, Γ. Οικονόμου2, Α.
Καραμάνος2 και Γ. Καραμπουρνιώτης1
1

Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
2
Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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.
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Περίληψη
Οι χαρπίνες είναι μία κατηγορία πρωτεϊνών που συνιστούν το εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ
και απαντώνται στην πλειονότητα των φυτοπαθογόνων βακτηρίων. Δεδομένου 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 εκκρινόμενη μορφή της χαρπίνης (SP/HrpZPsph)
εκφράστηκε σε φυτά του είδους Nicotiana benthamiana, που αποτελεί επίσης είδος που
μολύνεται με τον ιό. Στα πλαίσια αξιολόγησης της διαγονιδιακής ανθεκτικότητας, τα φυτά
μολύνθηκαν μηχανικά με τον ιό και στη συνέχεια αξιολογήθηκαν με μακροσκοπική
παρατήρηση και μέτρηση του ιικού φορτίου με DAS-ELISA. Tα φυτά που εκφράζουν την
πρωτεΐνη SP/HrpZPsph παρουσίασαν υψηλή ανθεκτικότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις
ανοσία έναντι του ιού. Με στόχο τη διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών που
εμπλέκονται στην παραπάνω ανθεκτικότητα, προσδιορίστηκε σε μεταγραφικό επίπεδο το
προφίλ των φυτών που παράγουν ενδογενώς τη χαρπίνη SP/HrpZPsph, με έμφαση στα
γονίδια που εμπλέκονται σε σηματοδοτικά μονοπάτια άμυνας των φυτών.
Εισαγωγή
Οι χαρπίνες είναι μία κατηγορία πρωτεϊνών που συνιστούν το εκκριτικό σύστημα τύπου
ΙΙΙ των φυτοπαθογόνων βακτηρίων, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έγχυση πρωτεϊνώντελεστών στο εσωτερικό των κυττάρων-ξενιστών. Αρχικά αναγνωρίστηκαν στο βακτήριο
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola και έχουν πλέον ταυτοποιηθεί σε όλα τα κύρια γένη
φυτοπαθογόνων βακτηρίων: Erwinia, Xanthomonas, Ralstonia, Pantoea (Wei et al., 1992;
He et al., 1993; Li et al., 2010). Παρά τις διαφορές τους σε αμινοξικό επίπεδο, οι
προερχόμενες από διαφορετικά είδη χαρπίνες παρουσιάζουν ομοιότητες που έγκεινται στο
ότι είναι υδρόφιλες, θερμοσταθερές, πλούσιες σε γλυκίνες και χωρίς κυστείνες, εκκρίνονται
στο μέσο καλλιέργειας των βακτηρίων και η έγχυσή τους στον αποπλάστη των φυτών
οδηγεί σε γρήγορη κυτταρική νέκρωση. Η εξωγενής εφαρμογή τους στα φυτά καθώς και η
ενδογενής έκφρασή τους διαμέσου σταθερού ή παροδικού μετασχηματισμού, προκαλούν
μια σειρά αντιδράσεων σε κυτταρικό/μοριακό επίπεδο που συνδέονται με τις λειτουργίες
άμυνας των φυτών, τοπικά ή διασυστηματικά, αποδίδοντας ανθεκτικότητα σε μια πλειάδα
παθογόνων, συμπεριλαμβανομένου ιών (Strobel et al., 1996; Dong et al., 1999; Peng et al.,
2003; 2004). Πέραν της επαγωγής αμυντικών μηχανισμών, οι χαρπίνες επηρεάζουν και την
αναπτυξιακή βιολογία των φυτών αυξάνοντας κυρίως την απορρόφηση θρεπτικών
στοιχείων και τη φωτοσύνθεση (Kim and Beer, 2000; Jang et al., 2006; Oh and Beer, 2007).
Η ριζομανία αποτελεί τη σημαντικότερη ασθένεια των ζαχαροτεύτλων και προκαλεί
μεγάλη μείωση της τευτλοπαραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο (Tamada, 1999; Lennefors et
al., 2005). Παθογόνο αίτιο της ασθένειας είναι ο ιός Beet necrotic yellow vein virus
(BNYVV), ο οποίος μεταδίδεται με τα ζωοσπόρια του ευρέως διαδεδομένου παθογόνου
μύκητα εδάφους Polymyxa betae Keskin (Tamada, 1999). Με δεδομένη την ιδιότητα των
χαρπινών να επάγουν το γενικό μηχανισμό άμυνας των φυτών, στόχος της εργασίας ήταν η
αξιοποίηση της χαρπίνης του στελέχους P. syringae pv. phaseolicola (HrpZPsph) για την
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απόδοση ανθεκτικότητας έναντι του ιού BNYVV καθώς και η μελέτη των μοριακών
μηχανισμών που εμπλέκονται σε αυτή.
Υλικά & Μέθοδοι
Γενετικός μετασχηματισμός και ανάλυση των διαγονιδιακών φυτών
Για την παραγωγή γενετικά τροποποιημένων φυτών του είδους Nicotiana benthamiana
αξιοποιήθηκε το πλασμίδιο pBin.Tx.Hyg-SP/HrpZPsph. Η χαρπίνη HrpZPsph εκφράζεται ως
προϊόν σύντηξης (SP/HrpZPsph) με το πεπτίδιο έκκρισης που προέρχεται από την πρωτεΐνη
παθογένειας PR1 του καπνού, ώστε να κατευθύνεται η έκφραση της παραγόμενης χαρπίνης
στον αποπλάστη των φυτών (Tampakaki and Panopoulos, 2000). Για το σταθερό
μετασχηματισμό φυτών του είδους N. benthamiana μέσω του Α. tumefaciens εφαρμόστηκε
το πρωτόκολλο όπως περιγράφηκε από τους Horsch et al. (1995). Η επιλογή των
μετασχηματισμένων ιστών βασίστηκε στην ανθεκτικότητα στην υγρομυκίνη. Τα
μετασχηματισμένα φυτά ελέγχθηκαν για την επιτυχή ένθεση του διαγονιδίου και την
απουσία της περιοχής virG, του A. tumefaciens, μέσω αντίδρασης πολλαπλής PCR
χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα εξειδικευμένους εκκινητές για τις δύο αλληλουχίες . Επίσης,
τα μετασχηματισμένα φυτά εξετάστηκαν για την παραγωγή της πρωτεΐνης SP/HrpZPsph
μέσω ανοσοανίχνευσης κατά Western, χρησιμοποιώντας πολυκλωνικό αντίσωμα antiHrpZPsph (Tampakaki and Panopoulos, 2000).
Για την ανάλυση, σε μεταγραφικό επίπεδο, των γονιδίων που σχετίζονται με βιοχημικά
μονοπάτια του μηχανισμού άμυνας των φυτών, λόγω της ενδογενούς έκφρασης της
SP/HrpZPsph, απομονώθηκε ολικό RNA με τη χρήση του SV Total RNA isolation kit της
Promega από διαγονιδιακά φυτά και ακολούθησε αντίστροφη μεταγραφή με χρήση του ImProm II Reverse Transcriptase System της Promega. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο
ημιποσοτικός προσδιορισμός της έκφρασης των σχετιζόμενων με την άμυνα των φυτών
γονιδίων, εφαρμόστηκαν αντιδράσεις RT-PCR στους 20, 22, 24, 26 και 28 κύκλους για τα
γονίδια hin1, hsr203j, SIPK, WIPK, NtMEK, PR1a, NPR1, Col1 και AOX.
Αξιολόγηση της διαγονιδιακής ανθεκτικότητας έναντι του ιού της ριζομανίας
Για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας πραγματοποιήθηκε μηχανική μόλυνση των
διαγονιδιακών φυτών με ιστό ζαχαροτεύτλου μολυσμένο με τον ιό της ριζομανίας και
ακολούθησε αξιολόγηση μέσω μακροσκοπικών παρατηρήσεων και μέτρησης του ιικού
φορτίου με DAS-ELISA με χρήση του Plantest BNYVV DAS-ELISA kit της Adgen
Phytodiagnostics στις 20 και 30 ημέρες μετά τη μόλυνση. Για τα πειράματα αξιολόγησης
της ανθεκτικότητας έναντι του ιού BNYVV, επιλέχθηκαν 12 T0 φυτά με βάση τα επίπεδα
έκφρασης της πρωτεΐνης SP/HrpZPsph. Τα επιλεγμένα φυτά αυτογονιμοποιήθηκαν και οι
απόγονοί τους συμμετείχαν σε πειράματα αξιολόγησης της ανθεκτικότητας. Επίσης, στο
πείραμα συμπεριλήφθηκαν μη-μετασχηματισμένα φυτά (άγριου τύπου) που μολύνθηκαν με
το διάλυμα ιοσωματίων ως θετικοί μάρτυρες καθώς και μη-μετασχηματισμένα φυτά που δεν
υπέστησαν καμία μεταχείριση, ως αρνητικοί μάρτυρες.
Αποτελέσματα
Παραγωγή διαγονιδιακών φυτών που εκφράζουν την πρωτεΐνη SP/HrpZPsph
Συνολικά παράχθηκαν 39 διαγονιδιακά T0 φυτά. Η επιτυχής ένθεση του διαγονιδίου
επιβεβαιώθηκε σε όλα τα φυτά, ενώ η πρωτεΐνη SP/HrpZPsph ανιχνεύθηκε σε ποσοστό
87,5% των φυτών που εξετάστηκαν (Εικόνα 1). Τόσο τα φυτά της Τ0 όσο και της Τ1 γενιάς
δεν παρουσίασαν νεκρωτικά ή άλλου τύπου συμπτώματα ενώ παράλληλα, η έκφραση της
SP/HrpZPsph επέφερε υψηλή ευρωστία και σημαντικά αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης (Εικόνα
2).
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Εικόνα 1. Α Προϊόντα ενίσχυσης πολλαπλής PCR σε μετασχηματισμένα φυτά του είδους N.
benthamiana. M: Marker (bp) (Gene Ruler Ladder mix, Fermentas). 1, 2, 3:
Μετασχηματισμένα φυτά (T1 γενιά) που φέρουν το διαγονίδιο hrpZPsph (995 bp). 4:
Βακτηριακά κύτταρα (A. tumefaciens, C58C1) μετασχηματισμένα με το πλασμίδιο
pBin.Tx.Hyg-SP/HrpZPsph. 5: Μη-μετασχηματισμένο φυτό. Το προϊόν ενίσχυσης (590 bp)
που αντιστοιχεί στο γονίδιο virG του A. tumefaciens ανιχνεύθηκε μόνο στα βακτηριακά
κύτταρα, υποδεικνύοντας την απουσία αλληλουχιών από το πλασμίδιο Ti σε ανθεκτικά στην
υγρομυκίνη φυτά του είδους N. benthamiana. B Ανοσοανίχνευση κατά Western της
πρωτεΐνης SP/HrpZPsph σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα από φύλλα μετασχηματισμένων φυτών
του είδους N. benthamiana. M: Marker (kDa) (Broad range pre-stained SDS marker,
Biorad). 1: Μη-μετασχηματισμένο φυτό. 2: Διαγονιδιακό φυτό (T1 γενιά) που έχει
μετασχηματιστεί με το πλασμίδιο pBin.Tx.Hyg-SP/HrpZPsph. Η ζώνη μικρότερου μεγέθους
αντιστοιχεί στη πρωτεολυμένη μορφή της πρωτεΐνης (περίπου κατά 2kDa μικρότερη από τη
HrpZPsph).

Εικόνα 2. Επίδραση της ενδογενούς έκφρασης της χαρπίνης SP/HrpZPsph στην ανάπτυξη
των φυτών του είδους N. benthamiana. Α Διαγονιδιακό φυτό που εκφράζει την πρωτεΐνη
SP/HrpZPsph. Β Μη-μετασχηματισμένο φυτό ίδιας ηλικίας.
Η έκφραση της SP/HrpZPsph οδηγεί στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στον ιό BNYVV
Η μηχανική μόλυνση με τον ιό έγινε στο στάδιο των 5-6 πραγματικών φύλλων. Στο
σύνολο, αξιολογήθηκαν 180 φυτά Τ1 γενεάς -15 φυτά για κάθε Τ0 διαγονιδιακή σειρά- που
παράγουν ενδογενώς την πρωτεΐνη SP/HrpZPsph, σε τρία επαναλαμβανόμενα σετ
πειραμάτων.
Τα μη-μετασχηματισμένα φυτά παρουσίασαν συμπτώματα μωσαϊκού και συστροφής
φύλλων στις 10-14 ημέρες μετά τη μόλυνση (ημμ), ενώ στις 20-22 ημμ εμφάνισαν γενικό
μαρασμό. Η συμπτωματολογία στα φυτά αυτά σχετίζονταν θετικά με τα επίπεδα ιικού
φορτίου (Πίνακας 1). Αντίθετα, τα φυτά που εκφράζουν την πρωτεΐνη SP/HrpZPsph
παρουσίασαν υψηλή ανθεκτικότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις ανοσία έναντι του ιού
BNYVV. Η πλειονότητα των φυτών της κατηγορίας αυτής (84.4 %) χαρακτηρίζονταν από
απουσία συμπτωμάτων καθόλη τη περίοδο των πειραμάτων ενώ μέρος αυτών (15.6 %),
παρουσίασαν καθυστερημένη κατά τουλάχιστον 12-14 ημέρες ανάπτυξη συμπτωμάτων
συγκριτικά με τα φυτά-μάρτυρες. Αναφορικά με το ιικό φορτίο, στις 20 ημμ, σχεδόν όλα τα
φυτά που εκφράζουν την SP/HrpZPsph (91.4 %) ήταν αρνητικά στη μόλυνση. Στις 30 ημμ,
68.7 % των διαγονιδιακών φυτών παρέμειναν αρνητικά στη μόλυνση ενώ το υπόλοιπο 31.3
% παρουσίασε τιμές ιικού φορτίου που οριακά λαμβάνονταν ως θετικές. Τα αποτελέσματα
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αυτά καταδεικνύουν ότι η ενδογενώς παραγόμενη χαρπίνη στα διαγονιδιακά φυτά οδηγεί σε
ανάπτυξη υψηλής ανθεκτικότητας στον ιό BNYVV (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Ανάπτυξη συμπτωμάτων και ιικό φορτίο στα μετασχηματισμένα φυτά του
είδους N. benthamiana (Τ1 γενιά), 30 ημέρες μετά τη μόλυνση με τον ιό BNYVV.
Κατηγορία
φυτών

Αριθμός
φυτών

SP/HrpZPsph*

180

Μάρτυρες

30

Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας
1
2
Συμπτωματολογία
Ιικό φορτίο
(μακροσκοπική παρατήρηση) %
(DAS-ELISA)
30 dpi
- (84.4)3
- (68.7)
+ (11.4)
+ (23.5)
++ (4.2)
++ (7.8)
+++ (100)
+++ (100)

1

-απουσία συμπτωμάτων, +συστροφή φύλλων, ++ήπιος μαρασμός, +++μωσαϊκό, γενικευμένος μαρασμός
2
-μέτρηση που αντιστοιχεί σε απουσία ιού, +τιμή που οριακά λαμβάνεται ως θετική (3-πλάσιο του αρνητικού
μάρτυρα),++τιμή που αντιστοιχεί στο ήμισυ του θετικού μάρτυρα, +++τιμή ανάλογη του θετικού μάρτυρα
3
ποσοστό των φυτών που εντάσσονται στην κατηγορία
*η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας πραγματοποιήθηκε σε τρία επαναλαμβανόμενα σετ πειραμάτων

Εικόνα 3. Επαγωγή νέκρωσης εντοπισμένης στα εμβολιασμένα με τον ιό BNYVV φύλλα
των φυτών του είδους N.benthamiana που εκφράζουν τη χαρπίνη SP/HrpZPsph. Α Μημετασχηματισμένο φυτό. Β Φυτό Τ1 γενιάς που εκφράζει τη SP/HrpZPsph 3 ημέρες μετά τη
μόλυνση. Η νέκρωση είναι εντοπισμένη στη μολυσμένη με τον ιό περιοχή.
Επαγωγή γονιδίων που σχετίζονται με βιοχημικά μονοπάτια άμυνας στα φυτά που
εκφράζουν την SP/HrpZPsph
Με στόχο να διερευνηθεί εάν η παρατηρηθείσα ανθεκτικότητα σχετίζεται με τα επίπεδα
έκφρασης γονιδίων που εμπλέκονται σε βιοχημικά μονοπάτια άμυνας των φυτών,
πραγματοποιήθηκαν αντιδράσεις ημιποσοτικής RT-PCR. Για το σκοπό αυτό,
χρησιμοποιήθηκε RNA που απομονώθηκε από φύλλα ενός μη-μετασχηματισμένου φυτού
και τριών διαγονιδιακών φυτών που χαρακτηρίζονταν από υψηλή ανθεκτικότητα στην
ασθένεια. Στα πλαίσια αυτά, μελετήθηκε η έκφραση των γονιδίων hin1, hsr203j, SIPK,
WIPK, που σχετίζονται με την αντίδραση υπερευαισθησίας, και των γονιδίων AOX, CoI1,
NPR1 και PR1a που εμπλέκονται στα βιοχημικά μονοπάτια ενεργών ριζών οξυγόνου
(AOS)-, γιασεμινικού οξέος (JA)-, σαλικυλικού οξέος (SA)- και στο μονοπάτι βιοσύνθεσης
πρωτεϊνών παθογένειας αντίστοιχα (PR)-.
Η ανάλυση κατέδειξε παρόμοια επίπεδα έκφρασης των γονιδίων hsr203j, SIPK, WIPK
και NPR1 για τα μη-μετασχηματισμένα και για τα φυτά που εκφράζουν την SP/HrpZPsph.
Αντίθετα, η επαγωγή των γονιδίων hin1, AOX, COI1, PR1a παρουσίασε διαφοροποίηση, με
τα διαγονιδιακά φυτά να χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα έκφρασης συγκριτικά με
τα φυτά μάρτυρες (Εικόνα 4). Προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιμόλυνσης με
γονιδιωματικό DNA, χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας το δομικά εκφραζόμενο γονίδιο EF1a.
Το προϊόν ενίσχυσης του γονιδίου EF1a από γονιδιωματικό DNA είναι μεγαλύτερου
μεγέθους, λόγω της παρουσίας ιντρονίου, συγκριτικά με το μεταγράφημα που προκύπτει
από RT-PCR.
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Εικόνα 4. Επαγωγή γονιδίων που σχετίζονται με μονοπάτια άμυνας σε φυτά που εκφράζουν
τη χαρπίνη SP/HrpZPsph. Α-Η M: Marker (bp) (Gene Ruler Ladder mix, Fermentas). 1, 2, 3:
Φυτά μετασχηματισμένα με το πλασμίδιο pBin.Hyg.Tx-SP/hrpZPsph. Τα γονίδια AOX, Col1,
NPR1, SIPK, WIPK, hsr203j, PR1a και hin1 (160, 228, 273, 755, 1158, 596, 335, 847 bp
αντίστοιχα) εκφράζονται. 4: Μη-μετασχηματισμένο φυτό. Το γονίδιο hin1 δεν δίνει προϊόν
ενίσχυσης. I M: Marker (bp). 1, 2, 3: Φυτά που εκφράζουν τη χαρπίνη SP/HrpZPsph. Προϊόν
ενίσχυσης μεταγραφήματος (RT-PCR) για το γονίδιο EF1a (669 bp) χρησιμοποιώντας ως
μήτρα mRNA. 4: Προϊόν ενίσχυσης για το EF1a γονίδιο χρησιμοποιώντας ως μήτρα
γονιδιωματικό DNA.
Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας καταδεικνύουν ότι η ενδογενής έκφραση της
SP/HrpZPsph αποτελεί μία αποτελεσματική προσέγγιση για την επίτευξη υψηλής
ανθεκτικότητας στη ριζομανία σε ένα φυτό-μοντέλο και επιπλέον, υποδεικνύουν τη
δυνατότητα αξιοποίησής της για την επίτευξη ανθεκτικότητας στο ζαχαρότευτλο που
αποτελεί το φυσικό ξενιστή του ιού.
Επιπρόσθετα, η ενδογενής παραγωγή της χαρπίνης SP/HrpZPsph οδήγησε σε αυξημένη
ανάπτυξη και ευρωστία. Η προώθηση της αύξησης λόγω της εξωγενούς εφαρμογής ή
ενδογενούς παραγωγής χαρπινών έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία και για προερχόμενες
από άλλα βακτήρια χαρπίνες (Dong et al., 2004; Jang et al., 2006; Ren et al., 2006; Oh and
Beer, 2007; Chen et al., 2008). Η συνδυασμένη δράση αντιικής προστασίας και αυξημένου
ρυθμού ανάπτυξης λόγω της έκφρασης χαρπίνης, αξιοποιούμενη στο ζαχαρότευτλο, θα
επιτρέψει την επιπρόσθετη παραγωγή βιοαιθανόλης 2ης γενιάς, όπου δίνεται έμφαση στη
συνολική παραγόμενη βιομάζα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι παράλληλα διερευνάται η επίδραση της διαγονιδιακής έκφρασης
της SP/HrpZPsph στην απόκριση φυτών που έχουν υποστεί διαφόρων τύπων αβιοτικές
καταπονήσεις όπως: ακραίες θερμοκρασίες, υψηλή αλατότητα, έκθεση σε υπεριώδη
ακτινοβολία κλπ. Τα αποτελέσματα της μελέτης ενισχύουν την πρόταση ότι οι χαρπίνες
αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη ευρείας ανθεκτικότητας στα φυτά.
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Abstract
Harpins constitute a class of phytobacterial Type III Secretion System (T3SS) components
that have been described in several plant pathogenic bacteria and are thought to act as
accessory proteins for effector translocation during the host-pathogen interaction. Given that
100

the effects of harpin expression in plants have been described, this study aimed at exploring
the possibility of acquiring rhizomania resistance in transgenic Nicotiana benthamiana
plants. To this end, plants expressing the harpin of Pseudomonas syringae pv. phaseolicola
(HrpZPsph) were constructed and evaluated for virus resistance. The HrpZ protein was
expressed as an N-terminal fusion to the PR1 signal peptide (SP/HrpZ) to direct harpin
accumulation to the plant apoplast. Neither T0 plants nor selfed progeny (T1) showed
macroscopically visible necrosis or any other macroscopic phenotypes, yet showed
increased vigor and rapid growth rate compared to non-transgenic control plants. Transgenic
resistance was assessed after challenge inoculation with BNYVV on T1 progeny by scoring
of disease symptoms and by DAS-ELISA. Plants expressing the SP/HrpZPsph showed
enhanced resistance or even immunity upon challenge with BNYVV. In addition, the
transcriptional profiling of SP/HrpZ-expressing plants, with emphasis on defence-associated
genes, was performed as a means to elucidate the molecular mechanisms underlying the
observed resistance. Overall findings indicate that the transgenically expressed SP/HrpZ
protein results in enhanced rhizomania resistance in a model plant and further suggest its
possible exploitation for the generation of rhizomania resistance in the sugar beet host.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΣΕ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ 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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Δ. Ζάχος, Ι. Α. Χα και Α. Μαυρομάτης
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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. Διαφαίνεται 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. Δόθηκε 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), Δήμητρα
(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 (Δίστρατου 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, Δήμητρα 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 (Δήμητρα) 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 Δρ. 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 Δρ. 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.Δ. 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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Περίληψη
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανθρωπογενείς απειλές, τις κλιματικές και περιβαλλοντικές
αλλαγές, που υφίστανται τα αυτοφυή είδη κρόκου (Crocus spp.), στις Κυκλάδες και στην
Κρήτη, τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση των πληθυσμών ορισμένων
ειδών, διερευνήθηκαν τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά και οι δημογραφικές
παράμετροι με στόχο την αξιολόγησή τους, τη διερεύνηση φυλογενετικών σχέσεων και τη
διατήρηση στο φυσικό τους περιβάλλον. Πραγματοποιήθηκε εξερευνητική αποστολή στα
νησιά Σαντορίνη, Ανάφη, Χριστιανά και Κρήτη, και επισημάνθηκαν τοποθεσίες, από τις
οποίες συλλέχθηκαν 11 δείγματα τεσσάρων αυτοφυών ειδών. Μελετήθηκαν τα
οικογεωγραφικά χαρακτηριστικά των ενδιαιτημάτων, οι δημογραφικές παράμετροι των
πληθυσμών, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, και εκτιμήθηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι
γενετικής διάβρωσης. Εντοπίστηκαν πληθυσμοί του C. cartwrightianus στον Ταξιάρχη και
Γαβρίλο της Σαντορίνης, στο νησί Ανάφη, στην ακατοίκητη βραχονησίδα Χριστιανά και
στο Ακρωτήρι Χανίων της Κρήτης. Επίσης, επισημάνθηκαν και συλλέχθηκαν και άλλα
αυτοφυή είδη κρόκου και συγκεκριμένα τα είδη C. oreocreticus, C. laevigatus και C.
tournefortii από περιοχές της Κρήτης (όρος Ίδη, Σταλίδα κ.ά). Από την Ανάλυση σε Ομάδες
και την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες των δεδομένων της φαινοτυπικής μελέτης 17
μορφολογικών χαρακτηριστικών των πληθυσμών προέκυψαν δύο διακριτές ομάδες.
Εισαγωγή
Το γένος Crocus ανήκει στην οικογένεια Iridaceae και περιλαμβάνει 80 περίπου είδη.
Στον ελλαδικό χώρο απαντώνται 23 αυτοφυή είδη, ορισμένα από τα οποία είναι ενδημικά
(Matthew 1982), και ένα καλλιεργούμενο, το είδος Crocus sativus L. Το κέντρο καταγωγής
του γένους Crocus τοποθετείται στο νότιο Αιγαίο και στη Μικρά Ασία (Tammaro 1990). Τα
αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών (Negbi 1999) δείχνουν ότι ο C. sativus πιθανότατα
επιλέχθηκε και εξημερώθηκε στην Κρήτη κατά την Όψιμη Εποχή του Χαλκού. Η χρήση
αποξηραμένων στιγμάτων κρόκου (σαφράν), ως αρωματικό, καθώς και ως χρωστική και
φαρμακευτική ουσία, απαντάται στη Μινωική και στην Κλασσική Ελλάδα, στη Μικρά Ασία
και στην Αρχαία Αίγυπτο. Τοιχογραφίες με άνθη κρόκου μπορεί κανείς να βρει στις
ανασκαφές των Μινωικών Ανακτόρων στην Κρήτη και στη Σαντορίνη (Sarpaki 2000).
Τα αυτοφυή είδη απαντώνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, είναι διπλοειδή και
αναπαράγονται αγενώς μέσω υπόγειων βλαστικών οργάνων, των κόρμων, ωστόσο πολλά
απ’ αυτά είναι γόνιμα και παράγουν και σπόρο. Ο καλλιεργούμενος κρόκος είναι στείρο
τριπλοειδές είδος (2n=3x=24), και κατά συνέπεια αναπαράγεται αγενώς. Καλλιεργείται
κυρίως για τα κόκκινα στίγματα του άνθους του, που αποτελούν προϊόν μεγάλης εμπορικής
αξίας (σαφράν). Τα στίγματα του C. cartwrightianus αποτελούν επίσης αντικείμενο
συλλογής από τους κατοίκους των νησιών και έχουν αντίστοιχες χρήσεις.
Με στόχο την αξιολόγηση και τη διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων των
αυτοφυών ειδών κρόκου των Κυκλάδων και της Κρήτης, επιχειρήθηκε ο μορφολογικός
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χαρακτηρισμός και η ταξινόμηση 11 αυτοφυών γενετικών υλικών κρόκου, τα οποία
συλλέχθηκαν το φθινόπωρο του 2009 και διατηρούνται στην “εκτός τόπου” (ex situ)
συλλογή της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού (Τ.Γ.Υ.). Επιπλέον, μελετήθηκαν οι
δημογραφικές παράμετροι των πληθυσμών τους μέσα σε οριοθετημένες περιοχές, που
προορίζονται για ενεργή μακροχρόνια διατήρηση και επιτρέπουν την εξέλιξη των ειδών,
υπό την επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας συνεχώς νέα
προσαρμοσμένη βιοποικιλότητα, μεγάλης σημασίας για τη βελτίωση των καλλιεργούμενων
ειδών.
Υλικά και Μέθοδοι
Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του 2009, πραγματοποιήθηκε εξερευνητική αποστολή
επισήμανσης περιοχών με αυτοφυή είδη κρόκου, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στον εντοπισμό του C. cartwrightianus, το οποίο είναι σπάνιο, ενδημικό
είδος, συγγενές με τον καλλιεργούμενο κρόκο, που απαντάται στη Νότια Ελλάδα από τα
αρχαία χρόνια. Εκτός από την περιοχή του Ταξιάρχη της Σαντορίνης, όπου είχε εντοπιστεί
το είδος παλαιότερα (Ράλλη & Δόρδας 2011, Γκατζελάκη κ.ά. 2010), εξερευνήθηκαν και
άλλες περιοχές για τον εντοπισμό περισσότερων πληθυσμών, όπως η περιοχή Γαβρίλος
Σαντορίνης, το νησί Ανάφη, η ακατοίκητη βραχονησίδα Χριστιανά και η περιοχή του
Ακρωτηρίου Χανίων στην Κρήτη. Επίσης, με σκοπό να πραγματοποιηθεί μια ευρύτερη
δειγματοληψία των ειδών Crocus, που φύονται στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, και να
εμπλουτιστεί η υπάρχουσα συλλογή της Τ.Γ.Υ., εξερευνήθηκαν και άλλες περιοχές της
Σαντορίνης, όπως ο Προφήτης Ηλίας, και της Κρήτης, όπως το όρος Ίδη, η Σταλίδα, τα
προάστια του Ηρακλείου, κ.λπ.
Κατά την εξερεύνηση των παραπάνω περιοχών, μελετήθηκε η οικογεωγραφική
εξάπλωση των πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή, έγινε λήψη παρατηρήσεων στο πεδίο
έρευνας, και συλλέχθηκαν εδαφοκλιματικά και τοπογραφικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, έγινε
καταγραφή των συντεταγμένων, του υψόμετρου και της χλωρίδας της περιοχής. Εκτός από
την αναγνώριση και οριοθέτηση της εξάπλωσης των συγκεκριμένων ειδών, λήφθηκαν
δημογραφικές παράμετροι των πληθυσμών, με καταμέτρηση του μεγέθους και της
πυκνότητάς τους. Ακολούθησε δειγματοληψία φυτικού υλικού (κόρμων και ανθέων) από
κάθε πληθυσμό, καθώς επίσης δειγματοληψία εδάφους για προσδιορισμό της μηχανικής και
χημικής σύστασης (βάθος εδαφικής τομής 0-30cm). Τέλος, έγινε φωτογραφική αποτύπωση
κάθε πληθυσμού. Το μέγεθος και η πυκνότητα των πληθυσμών εκτιμήθηκαν με τεχνικές
τυχαίας δειγματοληψίας (Elzinga et al. 1998), με τη βοήθεια πλαισίων (quadrats), μεγέθους
1m2, ώστε να καταστεί δυνατή η μελέτη και παρακολούθηση των πληθυσμών των
αυτοφυών ειδών. Το πολλαπλασιαστικό υλικό (κόρμοι κρόκων), που συλλέχθηκε,
μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στη συλλογή της Τ.Γ.Υ., στο αγρόκτημα της Θέρμης
Θεσσαλονίκης (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), για τη συμπληρωματική “εκτός τόπου” ή “εκτός φυσικού
περιβάλλοντος” διατήρηση (ex situ conservation). Για την ταυτοποίηση ως προς το
βοτανικό είδος των δειγμάτων συλλογής, έγινε φαινοτυπική περιγραφή με τη βοήθεια
κλείδων βοτανικής ταξινόμησης και καταλόγων περιγραφής. Συνολικά καταγράφηκαν και
μελετήθηκαν 17 μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η καταγραφή των δεδομένων έγινε για τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά με βάση μία μετρική κλίμακα ακέραιων αριθμών, ενώ για τα
ποσοτικά χαρακτηριστικά καταγράφηκαν οι πραγματικές μετρούμενες τιμές, με βάση την
κλίμακα των συνεχών αριθμών. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων,
χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση σε Ομάδες (Cluster Analysis) και η Ανάλυση σε Κύριες
Συνιστώσες (PCA). Κατά την Ανάλυση σε Ομάδες, κατασκευάστηκε δενδρόγραμμα με τη
βοήθεια της ευκλείδειας απόστασης και του αλγορίθμου “Ward”. Για την εύρεση του
βέλτιστου αριθμού των ομάδων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο “upper-tail” για α=0,10
(Wishart 1987).
Όλα τα στατιστικά δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του λογισμικού πακέτου JMP
(ver. 9.0.0), ενώ τα δεδομένα των πληθυσμών των ειδών και των περιοχών εντοπισμού τους
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αναλύθηκαν με τη χρήση του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) (ArcGIS 9.3).
Τέλος, όλα τα στοιχεία καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων της Τ.Γ.Υ.
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Κατά τη διάρκεια της εξερευνητικής αποστολής επισημάνθηκαν και μελετήθηκαν 11
διαφορετικά δείγματα συλλογής τεσσάρων αυτοφυών ειδών κρόκου (Πίν. 1). Συγκεκριμένα,
πέντε πληθυσμοί του C. cartwrightianus εντοπίστηκαν σε διαφορετικές περιοχές των
Κυκλάδων και της Κρήτης. Οι περισσότερες περιοχές επιλέχθηκαν, γιατί φύονται
πληθυσμοί που χρειάζονται προστασία. Η μείωση των πληθυσμών οφείλεται στις
ανθρώπινες δραστηριότητες (συλλογή όλου του φυτού από τους κατοίκους και όχι μόνο των
στιγμάτων, ανοικοδόμηση, κ.λπ.), και στις κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές.
Ειδικότερα, εντοπίστηκαν πληθυσμοί του C. cartwrightianus στον Ταξιάρχη και στο
Γαβρίλο Σαντορίνης, καθώς και στο Ακρωτήρι Χανίων, οι οποίοι έχουν μειωθεί δραματικά
τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων. Οι πληθυσμοί της Ανάφης
μειώνονται με μικρότερους ρυθμούς. Αναφορικά με τα άλλα είδη, βρέθηκαν τέσσερις
πληθυσμοί C. laevigatus στην τοποθεσία του Προφήτη Ηλία Σαντορίνης, και στις περιοχές
Σταλίδα, Καρουζανά και προάστια Ηρακλείου Κρήτης, ένας πληθυσμός C. oreocreticus στο
όρος Ίδη Κρήτης, και ένας πληθυσμός C. tournefortii στα προάστια του Ηρακλείου.
Η πυκνότητα των πληθυσμού του C. cartwrightianus στις διάφορες θέσεις επισήμανσης
του είδους στη Σαντορίνη κυμαίνεται στο εύρος 1-10 φυτά/m2, ανάλογα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε οικοθέσης, ενώ στην Ανάφη κυμαίνεται στο εύρος 5-16 φυτά/m2.
Στις άλλες περιοχές η πυκνότητα είναι μικρότερη από 4 φυτά/m2. Η πυκνότητα του
πληθυσμού του C. laevigatus στον Προφήτη Ηλία φτάνει μέχρι 25 φυτά/m2, ενώ στις
διάφορες θέσεις επισήμανσης του είδους στην Κρήτη η πυκνότητα ήταν μικρότερη από 7
φυτά/m2 και ακόμα μικρότερη του C. tournefortii στo Ηράκλειο. Τα δεδομένα αυτά
αναλύθηκαν σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (Σχ. 1).
Οι πληθυσμοί εντοπίστηκαν σε ανοιχτές βραχώδεις πλαγιές ή σε ανοιχτές θαμνώδεις
περιοχές με υψόμετρο 60-1430 m. Επίσης, με στόχο την απόκτηση πληροφοριών που
αφορούν στην οικογεωγραφική έρευνα και για τη δημιουργία ενός κατάλληλου
περιβάλλοντος για την “εκτός τόπου” διατήρηση, συλλέχθηκαν δείγματα εδάφους από τις
περιοχές συλλογής και έγινε εδαφολογική ανάλυση. Σε γενικές γραμμές, το pH του εδάφους
των υπό μελέτη περιοχών είναι ουδέτερο έως μέτρια αλκαλικό (pH=7,07-7,95), η μηχανική
σύσταση του εδάφους στις περιοχές δειγματοληψίας στη Σαντορίνη, στην Ανάφη και στα
Χριστιανά είναι αμμοπηλώδες, ενώ ποικίλλει στις περιοχές της Κρήτης. Η ηλεκτρική
αγωγιμότητα κυμαίνεται από 0,348 έως 1,027 (mS/cm), που θεωρείται κατάλληλη για
πολλά φυτικά είδη. Επιπλέον, το ποσοστό του CaCO3 ήταν σε αποδεκτά όρια για πολλά
φυτικά είδη (0,9-1,3%) και το ποσοστό της οργανικής ουσίας ήταν υψηλότερο στο Γαβρίλο
και πολύ χαμηλότερο στην Ανάφη.
Πίνακας 1. Δεδομένα συλλογής των γενετικών υλικών κρόκου που χρησιμοποιήθηκαν στη
μελέτη.
Είδος
Crocus cartwrightianus
Crocus cartwrightianus
Crocus cartwrightianus
Crocus cartwrightianus
Crocus cartwrightianus
Crocus laevigatus
Crocus laevigatus
Crocus laevigatus
Crocus laevigatus
Crocus oreocreticus
Crocus tournefortii

Περιοχή Συλλογής
Σαντορίνη-Ταξιάρχης
Σαντορίνη-Γαβρίλος
Ανάφη
Χριστιανά
Κρήτη-Ακρωτήρι
Σαντορίνη-Πρ. Ηλίας
Κρήτη-Καρουζανά
Κρήτη-Σταλίδα
Κρήτη-Ηράκλειο
Κρήτη-Ίδη
Κρήτη-Ηράκλειο

Ημερομηνία Συλλογής
27/11/2009
27/11/2009
26/11/2009
27/11/2009
30/11/2009
27/11/2009
28/11/2009
28/11/2009
29/11/2009
29/11/2009
29/11/2009
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C. laevigatus
Πρ. Ηλίας-Σαντορίνη

C. cartwrightianus
Ταξιάρχης-Σαντορίνη

C. cartwrightianus
Χριστιανά

C. cartwrightianus
Ακρωτήρι-Κρήτη

C. oreocreticus
Ίδη-Κρήτη

C. tournefortii
Ηράκλειο-Κρήτη

C. laevigatus
Σταλίδα-Κρήτη

Σχήμα 1. Ανάλυση σε γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων (GIS) των πληθυσμών των
ειδών και των περιοχών εντοπισμού τους.
Αναφορικά με τις μέσες τιμές των μορφολογικών χαρακτηριστικών που προέκυψαν από
μετρήσεις στο πεδίο έρευνας, επισημάνθηκαν διαφορές όχι μόνο μεταξύ των ειδών, αλλά
και μεταξύ των διαφορετικών δειγμάτων συλλογής-πληθυσμών του ίδιου είδους. H ανάλυση
σε Κύριες Συνιστώσες έδωσε 10 νέες μεταβλητές (Κύριες Συνιστώσες-PCs), οι οποίες
ερμηνεύουν αθροιστικά το 100% της συνολικής παραλλακτικότητας, που παρατηρείται
μεταξύ των γενετικών υλικών (Πίν. 2). Από αυτές, οι τρεις πρώτες PCs επαρκούν για να
ερμηνεύσουν ποσοστό >80% της συνολικής παραλλακτικότητας μεταξύ των υλικών που
μελετήθηκαν. Αναλύθηκαν 17 χαρακτηριστικά και με μόλις 10 PCs ερμηνεύεται το 100%
της παραλλακτικότητας, γεγονός που υποδεικνύει χαμηλή φαινοτυπική παραλλακτικότητα
μεταξύ των υλικών και υψηλή συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών που μελετήθηκαν. Η
Ανάλυση σε Ομάδες κατέταξε τα 11 γενετικά υλικά σε δύο διακριτές ομάδες, όπως
προέκυψε με την εφαρμογή του κριτηρίου “upper-tail”, για α=0,10 (Σχ. 2). Στην πρώτη
ομάδα κατατάχθηκαν όλα τα δείγματα συλλογής του C. cartwrightianus και το δείγμα του
C. oreocreticus, ενώ στη δεύτερη ομαδοποιούνται τα δείγματα του C. laevigatus μαζί με το
δείγμα του C. tournefortii.
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Πίνακας 2. Ανάλυση της παραλλακτικότητας σε Κύριες Συνιστώσες (PCs).
Κύριες
Ιδιοτιμή Ποσοστό (%) ολικής Αθροιστικό ποσοστό (%) ολικής
συνιστώσες
παραλ/τητας
παραλ/τητας
1
8,3614
49,185
49,185
2
3,4353
20,207
69,392
3
2,0227
11,898
81,291
4
0,9629
5,664
86,955
5
0,8465
4,979
91,934
6
0,6121
3,601
95,535
7
0,2983
1,755
97,290
8
0,2826
1,662
98,952
9
0,1514
0,891
99,843
10
0,0267
0,157
100,000

Σχήμα 2. Δενδρόγραμμα ομαδοποίησης των συλλογών κρόκου, με βάση τη διάκριση που
προέκυψε από τη μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών (μέθοδος “WARD”).
Η αξία των αυτοφυών ειδών, συγγενών με τα καλλιεργούμενα, είναι αναγνωρισμένη από
την επιστημονική κοινότητα, δεδομένου ότι παρέχουν μεγάλο εύρος δυνητικά
αξιοποιήσιμου γενετικού υλικού στη βελτίωση των φυτών (Hajjar & Hodgkin 2007). Κατά
τη διάρκεια της εξερευνητικής αποστολής επιτεύχθηκε δειγματοληψία των αυτοφυών ειδών
κρόκου των Κυκλάδων και της Κρήτης, μία γενική εκτίμηση του βαθμού της γενετικής τους
διάβρωσης και επισήμανση περιοχών για “επί τόπου” διατήρηση. Σήμερα, εκτιμάται ότι ο
κίνδυνος γενετικής διάβρωσης, που αντιμετωπίζουν ορισμένα από αυτά τα είδη στις
παραπάνω περιοχές, είναι μεγάλος. Μεγαλύτερες προσπάθειες πρέπει να πραγματοποιηθούν
για την προώθηση της “επί τόπου” διατήρησης των επιλεγμένων πληθυσμών στα φυσικά
τους ενδιαιτήματα και για τη συχνή παρακολούθηση της κατάστασης των πληθυσμών που
διατηρούνται σε αυτές τις περιοχές. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η αμοιβαία
συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τους τοπικούς φορείς (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κυκλάδων και Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων) στο πλαίσιο ενός
προγράμματος για την αναβάθμιση της αγρονομικής αξίας εγχώριων ποικιλιών Σαντορίνης.
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USE OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND DEMOGRAPHICAL
PARAMETERS FOR THE EVALUATION OF WILD CROCUS SPECIES IN
CYCLADES ISLANDS AND CRETE
P. Ralli1,2, C. Dordas2, A. Traka-Maurona1 and M. Koutsika-Sotiriou3
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Abstract
Taking into consideration the anthropogenic threats in addition to climatic and
environmental changes in which are subject the wild Crocus species (Crocus spp.), in
Cyclades islands and in Crete the recent years, (which caused a continuous reduction in the
populations of certain species and the reduction of their genetic diversity), their
morphological characteristics and the demographical parameters were studied, in order to
evaluate them, find the phylogenetic relationships and conserve them in their natural
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environment. A collecting expedition took place in Thera, Anafi, the uninhabited island of
Christiana and Crete and locations were found, where 11 accessions of four wild species of
the genus Crocus were harboured. The experimental plan involved the study of the
ecogeographic characteristics of their habitat and the associated flora, the demographical
parameters, the morphological characteristics, the collection of topographic and climatic
data, the identification of the species and evaluated the possible dangers of genetic erosion.
Small populations of C. cartwrightianus were found in the areas of Taksiarchis and Gavrilos
of Thera and in the area of Akrotiri in Chania, Crete, and larger populations were found in
Anafi. Also areas were marked in Crete such as mountain Idi, Stalida, etc., where other wild
Crocus species were found, such as C. oreocreticus, C. laevigatus and C. tournefortii. On
total, 17 morphological traits of the populations were analyzed using Cluster Analysis and
Principal Components Analysis. Clustering procedure classified the accessions into two
clusters. The collections of these species have great scientific interest and it is important to
study further the possibilities of their evaluation and utilization.
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ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣ
(Lens culinaris Medik.) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ
ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΥΠΟΥ RAPD ΚΑΙ SSR
Μ. Bασιλάκου1, Δ. 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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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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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.

117

ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΕ ΕΝΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
ΚΙΝΔΥΝΟΙ- ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Π. Γ. Αλιζώτη
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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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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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Συγγραφέας για αλληλογραφία

Περίληψη
Πέντε φαινότυποι (S1, S2, S3, S4, S5) του είδους Sorbus torminalis (L.) Crantz, ευγενές
πλατύφυλλο με διάσπαρτη εξάπλωση, επιλέχθηκαν για μελέτη της φυτρωτικής ικανότητας
των σπόρων τους. Οι σπόροι συλλέχθηκαν τον Οκτώβριο του 2008 από διάσπαρτα δέντρα
του είδους σε αραιό δάσος οξιάς στην περιοχή Γιαννίτση στο Κερδύλιο 'Όρος (Β. Ελλάδα).
Οι σπόροι μετά τον καθαρισμό τους από το σαρκώδες τμήμα του καρπού, αποθηκεύθηκαν
για 5 εβδομάδες σε ψυκτικό θάλαμο (2-4C) και στη συνέχεια στρωματώθηκαν (2-4C) για
15 εβδομάδες σε πλαστικά τελάρα που περιείχαν μίγμα τύρφης εμπλουτισμένο με περλίτη
και λίπασμα. Η καταγραφή της φύτρωσης έγινε κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο
του 2009 σε πέντε καταγραφές που απείχαν μεταξύ τους κατά 10 ημέρες. Η διαδικασία της
καταγραφής διήρκησε συνολικά 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 να είναι σχετικά
υψηλή (50,53% έως 78,80 %) στην 3η καταγραφή και παρέμεινε αμετάβλητη έως την 5η
και τελική καταγραφή. Το μεγαλύτερο ποσοστό φύτρωσης σπόρων βρέθηκε για το δέντρο
S5 (78,80%) ενώ το μικρότερο για το δέντρο S2 (50,53%). Η φυτρωτικότητα των σπόρων
των υπόλοιπων τριών δέντρων παρουσίασε ενδιάμεσες τιμές. Η παρούσα εργασία έχει σαν
σκοπό τη δημιουργία ενός πρωτόκολλου φύτρωσης σπόρων για τον πληθυσμό του είδους
Sorbus torminalis που φύεται στο Κερδύλλιον ΄Ορος.
Εισαγωγή
Το γένος Sorbus ανήκει στην οικογένεια Rosaceae και περιλαμβάνει πάνω από 250 είδη
φυλλοβόλων δέντρων και θάμνων που φύονται στο Βόρειο ημισφαίριο της γης (Aldasoro
and Aedo, 1998). Τα άνθη των ειδών Sorbus είναι συνήθως λευκοί μεγάλοι κόρυμβοι, που
εμφανίζονται από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο, ανάλογα με το είδος και τις οικολογικές
συνθήκες της περιοχής. Το Sorbus torminalis L.(Crantz) (Εικ. 2α), είναι είδος σπάνιο που
απαντάται σε διεσπαρμένους αραιούς πληθυσμούς και χαρακτηρίζεται τόσο από δυνατότητα
αγενούς πολλαπλασιασμού μέσω ριζοβλαστημάτων, όσο και από γαμετοφυτικό αυτοασυμβίβαστο (Rasmussen and Kollmann, 2004; Hoebee και συν., 2006; Rasmussen and
Kollmann, 2008). Εξαπλώνεται στη δυτική, μέση και νότια Ευρώπη (Roper, 1993), ενώ
στην Ελλάδα φύεται στις περισσότερες ορεινές περιοχές της χώρας (συνήθως Βόρεια,
Δυτική και Κεντρική Ελλάδα) (Εικ. 1).
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Εικόνα 1. Γεωγραφική εξάπλωση του είδους Sorbus torminalis (EUFORGENwww.euforgen.org).

α.
β.
Εικόνα 2. (α). Νεαρό δέντρο Sorbus torminalis και (β) λεπτομέρεια των καρπών του.
Ο καρπός είναι ραγοειδής, εδώδιμος, ελλειψοειδής - σφαιρικός ή και αντίστροφα ωοειδής
(Εικ. 2β). Στην αρχή είναι κοκκινο-κίτρινος αργότερα καστανός. Tα σπέρματα συνήθως
τέσσερα. Η ανθοφορία και η παραγωγή σπόρων μπορεί να αρχίσει σε δέντρα με στηθιαία
διάμετρο (DBH) μικρότερη των δέκα εκατοστών και κάτω από άριστες συνθήκες
ανάπτυξης.
Το Sorbus torminalis είναι συνήθως μικρό έως μέτριο δέντρο, ύψους 10-25 μ. ή και 20 μ.
Αναφέρεται (Espahbodi και συν., 2007) ότι σε ευνοϊκά περιβάλλοντα (π.χ. Β. Ιράν) μπορεί
να φθάσει τα 32 μ. ύψος και 100 εκ. στηθιαία διάμετρο (DBH). Έχει κόμη πυκνή και μορφή
σφαιρική/ωοειδή. Προτιμά τα νωπά, ασβεστούχα, πλούσια εδάφη, αλλά μπορεί να
προσαρμόζεται και σε μετρίως βαθιά ή και αβαθή εδάφη (Αθανασιάδης, 1986, Roper, 1993,
Rodwell, 2000). Αρέσκεται σε βαθιά αργιλώδη υγρά εδάφη, αν και δεν αντέχει σε μακράς
διάρκειας ή και συνεχώς κατακλιζόμενες θέσεις. Είναι είδος φιλόφωτο και συνήθως
απαντάται σε ηλιόλουστες θέσεις. Για την καλή του ανάπτυξη χρειάζεται πολύ φως, αλλά σε
ξηροθερμικά περιβάλλοντα (π.χ. μεσογειακές χώρες) μπορεί να δεχθεί και μερική σκίαση
(συνήθως σε μείξη με άλλα πλατύφυλλα - π.χ. δρυς, οξυά). Σε καλές συνθήκες
μικροπεριβάλλοντος μπορεί να φθάσει και τα 25 μ. ύψος. Επειδή το Sorbus torminalis
ευρέως θεωρείται δείκτης αρχαίων/παλαιών δασών, το είδος έχει μεγάλη αξία από άποψη
προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος (Roper, 1993; Cheffings and
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Farrell, 2005). Οι σαρκώδεις καρποί του είδους διασκορπίζονται από τα πουλιά (π.χ.
τσίχλες), και από τα θηλαστικά (π.χ. αλεπού, κουνάβι). Ο λήθαργος των σπόρων συνήθως
διαρκεί όλη τη χειμερινή περίοδο. Εναλλαγή υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών μπορεί να
αυξήσει τη φυτρωτικότητα σπόρων στο εργαστήριο. Η βλαστική αναπαραγωγή με
ριζοβλαστήματα είναι ικανοποιητική, και μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την
εξάπλωση του είδους (Hoebee και συν., 2006; Rasmussen and Kollmann, 2004; Rasmussen
and Kollmann, 2008). Αυτός είναι και ο βασικός τρόπος για εποίκιση διαταραγμένων
περιοχών και επιβίωση από τον ανταγωνισμό άλλων ειδών.
Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης εφαρμογής
συγκεκριμένων μεταχειρίσεων στη φύτρωση σπόρων δέντρων Sorbus torminalis
προέλευσης Κερδυλλίου ΄Ορους.
Υλικά και μέθοδοι
Τον Οκτώβριο του έτους 2008 συλλέχθηκαν ώριμοι καρποί από 5 δέντρα - φαινότυπους (S1,
S2, S3, S4, S5) του είδους Sorbus torminalis στην περιοχή (Γιαννίτση) Κερδύλιον Όρος,
περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας (Συντεταγμένες: Γ.Π: 40ο 47΄09, Γ.Μ: 23ο 38 11,
υψόμετρο: 890μ.) με τα παρακάτω αυξητικά στοιχεία: η διάμετρος των δέντρων κυμαινόταν
από 15 έως 22 εκ., το ύψος από 8 έως 12 μ. και η ηλικία από 20 - 30 έτη (ώριμη ηλικία). Τα
δέντρα επιλέχθηκαν τυχαία με μόνα κριτήρια τη ύπαρξη καρποφορίας, τη σχετική εθυτένια
κορμού και τη μορφή κόμης (ωοειδής).
Χειρισμός σπόρων: Έγινε εξαγωγή των σπόρων από τους καρπούς χειρονακτικά (1112/11/08). Κάθε καρπός περιείχε από 1-4 σπόρους. Αρχικά οι καρποί παρέμειναν
εμβαπτισμένοι σε νερό βρύσης για περίπου 24 ώρες και κατόπιν πολτοποιήθηκαν με τη
βοήθεια συρμάτινου κόσκινου διαμέτρου 2-3 mm (εναλλαγή κοσκίνων διαμέτρου 2 και 3
mm). Η όλη διαδικασία λάμβανε χώρα μέσα σε νερό. Τέλος έγινε τοποθέτηση των σπόρων
σε στυπόχαρτο για φυσική ξήρανση στο εργαστήριο, καθάρισμα των σπόρων χειρονακτικά
και αποθήκευση σε γυάλινα βάζα στο ψυγείο (2-4ο C).
Στρωμάτωση σπόρων: Σχηματίστηκαν δεκαπέντε (15) σπορομερίδες/επαναλήψεις των 50
σπόρων ανά δέντρο/φαινότυπο. Για απολύμανση, οι σπόροι εμβαπτίστηκαν σε μίγμα
οινοπνεύματος και νερού (1:1) για 20΄ της ώρας. Κατόπιν στραγγίστηκαν και
τοποθετήθηκαν για ψυχρή στρωμάτωση (27-11-2008 έως 3-12-2008) σε τελάρα
(διαστάσεις: 50 x 32 x 4,5 εκ.) των 150 θέσεων, που περιείχαν μίγμα εμπορίου (φυτόχωμα
με μίγμα ξανθιάς και μαύρης τύρφης εμπλουτισμένο με περλίτη και μπλέ λίπασμα
(Γερμανικό) των εταιρειών ΑΓΡΟΦΛΟΡΑ Α.Ε–ΑΓΡΟΧΟΥΜ Α.Ε (PH: 5,5-6,5, Περλίτης:
10-20%, Άργιλος: 20 Kg/m3, Ανθρακικό ασβέστιο: 4-6 Kg/m3, υγρασία: 60-70%). Στη
συνέχεια τα πλαστικά τελάρα τοποθετήθηκαν σε ψυκτικό θάλαμο (2-4ο C) του Ινστιτούτου
Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (Ι.Δ.Ε.) για ψυχρή στρωμάτωση, για διάστημα 3,5 μηνών.
Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος τα τελάρα τοποθετήθηκαν σε
θερμοκήπιο του ΙΔΕ. Οι συνθήκες του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του πειράματος είχαν
ως εξής: μέση θερμοκρασία 185 C, σχετ. υγρασία αέρα 755%. Τα τελάρια ποτίζονταν
κάθε 2η ημέρα με ποτιστήρι χειρός και με ποσότητα 1,5 l/m2. Για την καταγραφή της
φυτρωτικότητας των σπόρων έγιναν πέντε καταγραφές σε διαστήματα των δέκα ημερών.
Στατιστική ανάλυση
Η ανάλυση των δεδομένων περιελάμβανε τον υπολογισμό της περιγραφικής σταστιστικής
(descriptive statistics) για την υπό μελέτη παράμετρο (φυτρωτικότητα σπόρων). Μετατροπή
των δεδομένων (ποσοστών) δεν χρειάστηκε να γίνει, καθώς διαπιστώθηκε ότι πληρούσαν
τις προϋποθέσεις της κανονικότητας και της ομοιογένειας των παραλλακτικοτήτων
σύμφωνα με τον έλεγχο του Bartlett (Bartlett's Test). Η σημαντικότητα της επίδρασης του
μητρικού δέντρου στη φυτρωτικότητα των σπόρων ελέγχθηκε μέσω της ανάλυσης
παραλλακτικότητας (ANOVA) ενώ η σύγκριση της μέσης φυτρωτικότητας σπόρων των
122

δέντρων έγινε με τη δοκιμή Duncan (Duncan multiple range test). Το γραμμικό μοντέλο που
ακολουθήθηκε για την ανάλυση της παραλλακτικότητας έχει ως εξής: Υij = μi + εij όπου τα
μi είναι η καθορισμένη άγνωστη παράμετρος (φυτρωτικότητα σπόρων) προς εκτίμηση και
τα εij είναι τα σταθερά σφάλματα που οφείλονται σε μη ελεγχόμενες πηγές
παραλλακτικότητας και υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητα και κανονικά κατανεμημένα περί
το μέσο όρο 0 και με κοινή άγνωστη διακύμανση σ2 [Ν(0,σ2 )], i=1,2,3,4,5 αριθμός
φαινοτύπων και j=1,2,3, ….15 (αριθμός δείγματος/σπορομερίδας).
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της φυτρωτικότητας (%) των πέντε φαινοτύπων ξεχωριστά για κάθε
καταγραφή παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1..
Ι) Εξέλιξη της φυτρωτικότητας σπόρων των πέντε φαινοτύπων του Sorbus torminalis
προέλευσης Κερδυλλίου ΄Ορους. - σύγκριση των μέσων όρων (Duncan multi-range test)
Πίνακας 1. Φυτρωτικότητα σπόρων των πέντε φαινοτύπων του είδους Sorbus torminalis
ξεχωριστά για κάθε καταγραφή.
Δέντρο/
1η
2η
3η
4η
5η
καταγραφή
καταγραφή
καταγραφή
καταγραφή
φαινότυπος καταγραφή
(27/03/2009) (6/04/2009) (16/04/2009) (26/04/2009) (6/05/2009)
Φυτρωτικότητα (%) μ.ο.1 ± τ.α.2
56,53±5,88ab 63,33±4,15 b 63,87±4,06 b 63,87±4,06 b 63,87±4,06 b
S1
46,27±5,09a3 50,00±4,63 a 50,53±4,40 a 50,53±4,40 a 50,53±4,40 a
S2
72,93±1,99 c 76,93±1,48 c 77,20±1,44 c 77,20±1,44 c 77,20±1,44 c
S3
68,13±3,61bc 73,33±3,01bc 73,47±2,95bc 73,47±2,95bc 73,47±2,95bc
S4
71,07±7,80bc 76,93±7,68 c 78,80±6,99 c 78,80±6,80 c 78,80±6,80 c
S5
1
Μέσος όρος 15 επαναλήψεων με 50 σπόρους/επανάληψη.
2
Σταθερό σφάλμα (τ.α.).
3
οι μέσοι όροι με τον ίδιο εκθέτη/γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (P>0.05,
Duncan test)
Σχετικά υψηλά ποσοστά φυτρωτικότητας βρέθηκαν για όλους τους φαινότυπους. Όπως
φαίνεται από τον Πϊνακα 1 και επαληθεύεται από τον Πίνακς 2, βρέθηκαν σημαντικές
διαφορές (p<0.01) στα ποσοστά φυτρωτικότητας σπόρων μεταξύ των 5 δέντρων
(φαινοτύπων) σε όλες τις καταγραφές. Για παράδειγμα το δέντρο S2 παρουσίασε την
χαμηλότερη φυτρωτικότητα σε όλες τις καταγραφές ενώ τα δέντρα S 3, ,S4, και S5 έδωσαν τα
υψηλότερα ποσοστά και ειδικά το S5 (78,80%). Το σημαντικό επίσης είναι ότι μετά την 3η
καταγραφή δεν βρέθηκε καθόλου μεταβολή της φυτρωτικότητας για όλα τα δέντρα (Πιν. 1).
ΙΙ) Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) φυτρωτικής ικανότητας σπόρων των πέντε φαινοτύπων
H ανάλυση της παραλακτικότητας παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.
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Πίνακας 2. Ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA) της φυτρωτικότητα σπόρων των πέντε
φαινοτύπων στην 1η και 3η καταγραφή.
Πηγή
Βαθμοί
Μέσα
F -Τεστ
Μέσα
F -Τεστ
παραλλα- ελευθερίας
τετράγωνα
τετράγωνα
Ρ=0.05
Ρ=0.05
κτικότητας
1η καταγραφή
3η καταγραφή
Μεταξύ
4
1919,680
4,623
2063,787
7,401
των
(0,002)
(0,001)
ομάδων
Μέσα στις
70
415,261
278,857
ομάδες
Σύνολο
74
Η Ανάλυση παραλλακτικότητας (Πίν. 2) έδειξε σημαντικές διαφορές (p<0,01) μεταξύ των
5 φαινοτύπων σε σχέση με τη φυτρωτικότητα σπόρων. Από τον Πίνακα 2 φαίνεται επίσης
ότι σημαντικό ποσοστό παραλλακτικότητας (βλ. μέσα τετράγωνα) βρέθηκε μεταξύ των
πέντε δέντρων γεγονός που ερμηνεύει ότι το γνώρισμα αυτό (φυτρωτικότητα σπόρων)
ελέγχεται εν μέρει και από γενετικούς παράγοντες.
Συζήτηση
Η φυτρωτικότητα των σπόρων των φαινοτύπων του είδους που προέρχονται από το
Κερδύλλιον ΄Ορος βρέθηκε σχετικά υψηλή και στη πρώτη καταγραφή, με ποσοστά που
κυμαίνονταν από 46,27% έως 72.93 %, και στη τρίτη έως και την πέμπτη καταγραφή,
μεταξύ των οποίων δεν προέκυψε καμία μεταβολή, με ποσοστά 50,53% έως 78,80%
(Πίνακας 1). Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε γενικά βοήθησε στη διακοπή του λήθαργου
των σπόρων και έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Από τον Πίνακα 1 συμπεραίνουμε ότι
η φυτρωτικότητα των σπόρων μετά την δεύτερη καταγραφή δεν παρουσίασε σημαντική
αύξηση μέχρι την 5η καταγραφή. Επομένως η καταγραφή της φυτρωτικότητας δύο
εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της ψυχρής στρωμάτωσης (με την παρούσα μεθοδολογία)
θα μπορούσε πιθανόν να θεωρηθεί επαρκής και αποδεκτή για το υλικό που προέρχεται από
το Κερδύλλιον ΄Ορος. Σε σχετική έρευνα (Var και συν. 2010) που αφορούσε την επίδραση
της ψυχρής στρωμάτωσης στη φυτρωτικότητα σπόρων του Sorbus torminalis, ψυχρή
στρωμάτωση για τέσσερες μήνες έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα φυτρωτικότητας, ενώ
βρέθηκαν και σημαντικές διαφορές μεταξύ διαφορετικών προελεύσεων ως προς το
παραπάνω γνώρισμα. Στη παρούσα έρευνα, και για το συγκεκριμένης προέλευσης υλικό, η
ψυχρή στρωμάτωση των 3,5 μηνών ήταν άκρως επιτυχής. Η ανάλυση παραλλακτικότητας
έδειξε σημαντικές διαφορές (P<0.01 - Πίν. 2) μεταξύ των πέντε φαινοτύπων του είδους.
Σημαντικό είναι επίσης ότι σημαντικό ποσοστό παραλλακτικότητας βρέθηκε μεταξύ των
πέντε δέντρων γεγονός που ερμηνεύει ότι το γνώρισμα αυτό (φυτρωτικότητα σπόρων)
ελέγχεται εν μέρει από γενετικούς παράγοντες και ενδεχομένως εξαρτάται από τη βιολογία
αναπαραγωγής του είδους (π.χ. ποσότητα και μεταφορά γύρης, εποικονιαστές,
συνγχρονισμός ανθοφορίας μεταξύ διαφορετικών ατόμων) (Verdu et al., 2007; Spanos και
συν., 2010), τη φυσιολογία και την ηλικία των δέντρων.(Espahbodi και συν., 2007, Orsanic
και συν., 2009; Var και συν. 2010). Διαφορές στη φυτρωτικότητα σπόρων έχουν βρεθεί
(Orsanic και συν., 2009; Var και συν. 2010) επίσης και μεταξύ διαφορετικών προελεύσεων.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές αποδείχθηκε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας
διαφοροποίησης ήταν το υψόμετρο που φύονταν τα δέντρα από τα οποία συλλέχθηκαν οι
σπόροι. Σύμφωνα με τους Espahbodi και συν., 2007, μεγάλες διαφορές ηλικίας των
μητρικών δέντρων μπορεί να επηρεάζουν τη συνολική φυτρωτικότητα και την καθυστέρηση
της φύτρωσης, ωστόσο στην παρούσα έρευνα η διαφορές ηλικίας μεταξύ των δέντρων ήταν
μικρές (<10 έτη). Επιπρόσθετα, όπως αναφέρουν οι Espahbodi και συν., 2007 σπόροι από
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μέσης ηλικίας δέντρα (π.χ. 30 έτη) χρειάζονται μικρότερη περίοδο στρωμάτωσης με
αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής φυτρωτικότητας, γεγονός που ενισχύεται από τα
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. Από την σύγκριση της μέσης φυτρωτικότητας
σπόρων για τους πέντε συγκεκριμένους φαινοτύπους (Duncan test, p=0.05) βρέθηκε ότι τα
δέντρα/φαινότυποι S3 και S5 έδωσαν τη μεγαλύτερη φυτρωτικότητα σπόρων (72,93% και
71,07%, αντίστοιχα) ενώ το δέντρο S2 έδωσε την μικρότερη φυτρωτικότητα (46,27%) στην
πρώτη καταγραφή. Η τάση αυτή συνεχίστηκε μέχρι την 3η καταγραφή (καθώς τα
αποτελέσματα παρέμειναν αναλλοίωτα μέχρι την 5η καταγραφή), όπου τα ίδια δέντρα S3 και
S5 έδωσαν τη μεγαλύτερη φυτρωτικότητα σπόρων (77,20% και 78,80%, αντίστοιχα) ενώ το
δέντρο S2 έδωσε τη μικρότερη φυτρωτικότητα (50,53%). ΄Οπως προέκυψε από ανάλογες
έρευνες για τα είδη φράξο (Fraxinus ornus, F. angustifolia) (Fraxigen, 2005) και
αγριοκερασιά (Prunus avium) (Spanos και συν., 2010) η φυτρωτική ικανότητα των σπόρων
διαφέρει μεταξύ διαφορετικών γενοτύπων μέσα στο είδος και το γνώρισμα αυτό σε
σημαντικό βαθμό βρίσκεται υπό γενετικό έλεγχο (h2 = 0,5 -0,7) (Spanos και συν., 2010).
Επίσης οι Orsanic και συν., 2009 και Var και συν. 2010 αναφέρουν σημαντικές διαφορές
στη φυτρωτικότητα των σπόρων μεταξύ διαφορετικών προελεύσεων Sorbus torminalis.
Στην παρούσα περίπτωση μελετήθηκε μόνο μια προέλευση. Συνιστάται η παρούσα
μεθοδολογία να εφαρμοσθεί και σε άλλες προελεύσεις για περαιτέρω ενίσχυση και
επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων καθώς και για περαιτέρω μελέτη άλλων παραμέτρων
(συστάδας και περιβάλλοντος) που επηρεάζουν την φυτρωτικότηατα σπόρων.
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SEED GERMINATION STUDY OF FIVE PHENOTYPES OF THE FOEREST
SPECIES Sorbus torminalis (L.) Crantz ORIGINATING FROM MOUNTAIN
KERDYLLIO
Κ. Spanos1, , D. Gaitanis1,and P. Kassapi2
1

NAGREF-Institute of Forest Research, 57006 Thessaloniki, Hellas
e-mail: kspanos@fri.gr
2
Union of Farmers Cooperations of Halkidiki, 23200 halkidiki, Hellas

Abstract
Five phenotypes (S1, S2, S3, S4, S5) of the tree species Sorbus torminalis (L.) Crantz, a
noble hardwood with scattered distribution, were selected for study of seed germination
capacity. Seeds were selected in October, 2008 from scattered trees of the species in an open
beech forest in the area Giannitsi of Kerdylion Mt. (N. Hellas). After cleaning from the
fleshy part of fruits, seeds were stored for 5 weeks in a store room (2-4° C) and then
stratified (2-4° C) for 15 weeks in plastic trays with a compost medium enriched with perlite
and fertilizer. Germination recording was done in March, April and May, 2009 in a series of
five recordings (every 10 days). The recording process lasted 50 days. Results’ analysis
showed statistically significant differences among the five (5) different trees in relation to
seed germination ability. Seed germination was found relatively high (50.53% to 78.80 %)
in the 3rd recording and remain unchanged till the fifth and final recording. The maximum
germination percentage was found for the tree S5 (78.80%) whereas the minimum
percentage was for the tree S5 (50.53%). Germination ability of the other trees showed
intermediate values. The scope of the present work is to develop a protocol for seed
germination of the species Sorbus torminalis grown on Kerdillion Mountain.
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Περίληψη
Η στέβια (Stevia rebaudiana) είναι σταυρογονιμοποιούμενο φυτό και παρουσιάζει μεγάλη
παραλλακτικότητα όσον αφορά τα μορφολογικά της χαρακτηριστικά και την
περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες. Επομένως απαιτείται λεπτομερής έρευνα και
περιγραφή των διαφόρων γενοτύπων (βιοτύπων) στέβιας και ενδεχόμενη συσχέτιση της
μορφολογίας των φυτών με την περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες. Σε προηγούμενη
έρευνα σε πληθυσμό στέβιας έγινε εντοπισμός 8 διαφορετικών γενοτύπων με βάση
διάφορα αγρομορφολογικά χαρακτηριστικά. Στην εργασία αυτή σ’ ένα τυχαίο αλλά
αντιπροσωπευτικό δείγμα 120 φυτών λήφθηκαν παρατηρήσεις για: το σχήμα το χρώμα, το
μέγεθος, τη μορφή της περιφέρειας, και τη σχέση μήκους –πλάτους του φύλλου, την ύπαρξη
τριχών στο στέλεχος, τη μορφή της ταξιανθίας, το χρώμα του άνθους, το ύψος του φυτού,
το μήκος των μεσογονατίων, 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 σε 8 βιοτύπους. Βρέθηκαν βιότυποι με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε
γλυκαντικές ουσίες σε σχέση με κάποιους άλλους. Συγκεκριμένα οι βιότυποι 6 και 7
παρουσίασαν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες στο σύνολό τους
(Στεβιοσίδη και Ρεμπαουδιοσίδη). Τέλος έγινε προσπάθεια συσχετισμού της μορφολογίας
των φυτών με την περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες.
Εισαγωγή
Η στέβια (Stevia rebaudiana), ένα εντελώς νέο είδος φυτού για την Ελλάδα, φαίνεται ότι
μπορεί να αποτελέσει μία νέα οικονομική καλλιέργεια στην Ελλάδα και την Ε.Ε. κάτω από
ορισμένες προϋποθέσεις. Η στέβια ανήκει στην οικογένεια Asteraceae και είναι ένα
πολυετές πολύκλαδο θαμνοειδές φυτό, ιθαγενές είδος της Παραγουάης, αυτοφυές στα
βορειοανατολικά υψίπεδα κοντά στα σύνορα με την Βραζιλία. (Λόλας, 2009). Ιδιαίτερης
σημασίας στην περίπτωση της στέβιας είναι ο εντοπισμός και επιλογή γενοτύπων με υψηλή
περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες και ειδικότερα Στεβιοσίδη και Ρεμπαουδιοσίδη,
φυσικές γλυκαντικές ουσίες με μηδέν θερμίδες και έως 300 φορές πιο γλυκές 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 (Λαζαρίδου κ.ά. 2009) σε ένα πληθυσμό στέβιας έγινε μία πρώτη
μορφολογική περιγραφή του φυτού και εντοπισμός 8 διαφορετικών γενοτύπων με βάση 10
αγρομορφολογικά χαρακτηριστικά και επί πλέον έγινε μέτρηση των γενετικών αποστάσεων
μεταξύ τους.
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν: 1) η λεπτομερής περιγραφή των διαφορετικών γενοτύπων
(βιοτύπων) σε ένα πληθυσμό στέβιας με βάση 15 αγρομορφολογικά χαρακτηριστικά και 2)
ο συσχετισμός της μορφολογίας των φυτών με την περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες.
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Υλικά και μέθοδοι
Το πείραμα εγκαταστάθηκε στο Bελεστίνο (Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) το
2009. Το φυτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν «ποικιλία» στέβιας δημιουργία του
Πανεπιστημίου Hohenheim μετά από υπερδεκαετή επιλογή σε πληθυσμό στέβιας
προερχόμενο από την Παραγουάη. Η σπορά έγινε σε σπορείο και η μεταφύτευση των
σποροφύτων έγινε στον αγρό τον Μάιο 50-60 ημέρες μετά τη σπορά, όταν τα φυτά είχαν
ύψος 12-20 εκ. με μπάλα υποστρώματος. Οι αποστάσεις φύτευσης ήταν 40 cm φυτό από
φυτό και 60 cm μεταξύ των γραμμών. Σε ένα πληθυσμό 1000 περίπου φυτών στέβιας και
συγκεκριμένα σ’ ένα τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα 120 φυτών λήφθηκαν παρατηρήσεις
για:
 το σχήμα και το χρώμα του φύλλου,
 το μήκος και το πλάτος του φύλλου,
 τη μορφή της περιφέρειας του φύλλου, (μέγεθος και σχήμα οδόντων),
 τη σχέση μήκους –πλάτους,
 την ύπαρξη παραφύλλων,
 την ύπαρξη τριχών στο στέλεχος,
 τη μορφή της ταξιανθίας,
 το χρώμα του άνθους,
 το ύψος του φυτού,
 τη μορφή του φυτού (ορθόκλαδο ή έρπον)
 τον αριθμό αδελφιών και πλάγιων βλαστών,
 τον χρόνο άνθισης και σποροποίησης
 και το μήκος των μεσογονατίων διαστημάτων.
Στην περίπτωση των μη μετρήσιμων χαρακτηριστικών (οδόντες, παρουσία τριχών, έγινε
βαθμολόγηση από 1 έως 9 (1 απουσία, 9 παρουσία και μεταξύ των δύο σχετική
διαβάθμιση). Επίσης μετρήθηκε η περιεκτικότητα κάθε βιοτύπου σε Στεβιοσίδη και
Ρεμπαουδιοσίδη. Με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα φυτά αυτά κατατάχθηκαν
σε βιοτύπους.
Αποτελέσματα και συζήτηση
Tα φύλλα της στέβιας είναι απλά, σχεδόν άμισχα αντίθετα, διαστάσεων 2-3 έως 5-8 εκ. σε
μήκος και 1-2 έως 3-4 εκ. σε πλάτος, σχήμα ελλειπτικό, ωοειδές σπατουλοειδές, περιφέρεια
λεία ή οδοντωτή, επιφάνεια καλυμμένη με πολύ κοντές λεπτές ασπριδερές τρίχες, όπως και
ο βλαστός. Τα άνθη είναι 4-5 μαζί σε μια κεφαλή και σχηματίζουν κόρυμβο (σύμφωνα με
τη βιβλιογραφία). Κάθε κεφαλή είναι μια κυλινδρική ανθοδόχη η οποία περιβάλλεται από 5
λογχοειδή φυλλάρια και φέρει 5 ανθίδια μικρά, λευκά, τέλεια σωληνοειδή με 5 πέταλα.
(Ramesh κ.ά. 2006)
Στην παρούσα εργασία βρέθηκε μεγάλη παραλλακτικότητα ως προς τα περισσότερα
γνωρίσματα που μετρήθηκαν. Συγκεκριμένα βρέθηκε μεγάλη παραλλακτικότητα ως προς το
σχήμα, το χρώμα, το μέγεθος του φύλλου (μήκος, πλάτος και σχέση μήκους -πλάτους),
την ύπαρξη ή όχι οδόντων και το μέγεθος των οδόντων, (έγινε βαθμολόγηση με βάση την
κλίμακα από 1 έως 9). Βρέθηκε παραλλακτικότητα ως προς την ύπαρξη τριχών στο βλαστό
ή στο φύλλο, ως προς το ύψος του φυτού, όπως και ως προς τον αριθμό πλάγιων βλαστών.
Επίσης βρέθηκε παραλλακτικότητα ως προς το μήκος των μεσογονατίων διαστημάτων
και ως προς τον χρόνο άνθισης και σποροποίησης. Δεν βρέθηκε παραλλακτικότητα ως προς
τη μορφή του φυτού (ορθόκλαδο ή έρπον) και ως προς τη μορφή και το χρώμα του άνθους
του φυτού.
Αυτές οι μετρήσεις επέτρεψαν τη διάκριση των φυτών του πληθυσμού σε 8 διαφορετικούς
γενοτύπους (βιοτύπους). Tα 15 χαρακτηριστικά αυτών των 8 γενοτύπων δίνονται στον
πίνακα 1:
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Πίνακας 1. Μέσες τιμές 15 αγρομορφολογικών χαρακτηριστικών σε 8 γενοτύπους
στέβιας.
G1

G2

G3

Σχημα
Φύλλου

Σπατου
Λοειδές

Ωοειδές

Ροπαλοειδές Σπατουλο- Ροπαλοειδές Λογχοει- Σπατουλο ελλειπτι
ειδές
δές
-ειδές
κό

Χρώμα
φύλλου

Σκούρο
πράσινο

Ανοικτό Κιτρινοπράσινο πράσινο

Μήκος
φύλλου,
cm
Πλάτος
φύλλου
cm
μήκος/
πλάτος
Άκρο
φύλλου

G4

G5

Ανοικτό
πράσινο

G6

Σκούρο
πράσινο

G7

Κιτρινοπράσινο

G8

Σκούρο
πράσινο

Πράσινο

39

31,2

32

43

46

56

52,2

42

14,6

13

8

18

9,8

12

18

12,5

2,6

2,4

4

2,4

4,8

4,7

2,9

5,1

Στρογγυλό Μυτερό

Μυτερό

Μυτερό

Στρογγυλό

Μυτερό

Μυτερό

Στρογγυλό

1/3
Παρουσία Στο 1/2 του στο <1/2 Στο<1/2 του στο 1/2 του στο 1/2 του στο <1/2 στο >1/2 Στο
φύλλου φύλλου
φύλλου
φύλλου
φύλλου του
του
οδόντων φύλλου
φύλλου φύλλου
Στρογγυλό Μυτερό Μυτερό
Στρογγυλό Σρογγυλό Μυτερό Στρ/λό
Στρογγυλό
Σχήμα
Οδόντων
Μέγεθος Μέτριαοδόντων μεγάλα
Τρίχα

Λίγη

Μέγεθος Μικράμεσογο- μέτρια
νατίων
Πρωιμό- Όψιμο
τητα

Μικράμέτρια

Μέτρια

Μέτριαμεγάλα

Μέτριο

Μέτριομεγάλα

Μεγάλα

Μικρά

Έντονη

Μέτρια

Μέτρια

Μέτρια

Έντονη

Μέτρια

Έντονη

Μικρά

ΜέτριαΜεγάλα

Μεγάλα Μέτρια

Μέτρια

Μέτρια ΜέτριαΜεγάλα

Μεσ/μο Μεσ/μο
-όψιμο

Πρώιμο- Μεσ/μο
μεσοπρώι όψιμο
μο
50
49

Ύψος cm

40

47

45

Ύψος τελικό cm

85

86

90

93

Αριθμός
αδελφιώ

2

2

1

Αριθμός
πλάγιων
βλαστών

41

60

21

- Όψιμο

Μεσ/μο Μεσ/μο

52

48

43

86

99

102

83

1

1

2

2

2

37

35

57

52

27
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Πίνακας 2. Περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες 8 γενοτύπων στέβιας
Γενότυπος

στεβιοσίδη %

G1

8,6

G2

9,7

G3

7,5

G4

9

G5

9,1

G6

10,3

G7

10

G8

8,7

Ακολούθως επιχειρήθηκε ο συσχετισμός της μορφολογίας των φυτών με την
περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες. Έτσι βρέθηκε ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση
ανάμεσα στον αριθμό των πλάγιων βλαστών και την περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες
(συντελεστής συσχέτισης r=0,89), και θετική συσχέτιση ανάμεσα στο ύψος του φυτού και
την περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες (r=0,56). Δεν υπάρχει συσχέτιση της
περιεκτικότητας σε γλυκαντικές ουσίες με το πλάτος του φύλλου (r=0,46), ενώ αντίθετα
υπάρχει με το μήκος του φύλλου (r=0,67) και με την επιφάνεια του φύλλου (r=0,62).

Εικόνα 1. Χαρακτηριστικά του φύλλου, του βλαστού και τη πυκνότητας του
φυλλώματος στον γενότυπο 1
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Εικόνα 2. Χαρακτηριστικά του φύλλου, του βλαστού και τη πυκνότητας του
φυλλώματος στους γενοτύπους 2 και 3.

Εικόνα 3. Χαρακτηριστικά του φύλλου, του βλαστού και τη πυκνότητας του
φυλλώματος στους γενοτύπους 4 και 5.

Εικόνα 4. Χαρακτηριστικά του φύλλου, του βλαστού και τη πυκνότητας του
φυλλώματος στον γενότυπο 6.
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Εικόνα 5. Χαρακτηριστικά του φύλλου, του βλαστού και τη πυκνότητας του
φυλλώματος στους γενοτύπους 7 και 8.
Συμπερασματικά βρέθηκαν δύο γενότυποι στέβιας (οι 6 και 7) με μεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες (Στεβιοσίδη και Ρεμπαουδιοσίδη) στο 10 % σε
σχέση με τους υπόλοιπους, από 7,5 έως 9,7 %. Επιχειρήθηκε η συσχέτιση της μορφολογίας
των φυτών με την περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες και βρέθηκε ότι η μεγαλύτερη
περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες συσχετίζεται με μεγάλο αριθμό πλάγιων βλαστών και
μεγάλο μήκος και επιφάνεια φύλλου.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND CONCENTRATION OF
SWEETENERS IN DIFFERENT GENOTYPES OF STEVIA (Stevia rebaudiana)
Th. Lazaridou1, Α. Georgiadou 2, and P. Lolas2
Τ.Ε.Ι. od Western Macedonia, Deprt. Of Plant Production, Florina, Hellas.
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Abstract
Stevia (Stevia rebaudiana) is a new crop species in Hellas. It is an herbaceous perennial
shrub many –branched, native to the highlands of Paraguay and sections of Argentina and
Brazil. Αn important issue in this species is its cultivation as a source of non nutritive high
potency sweeteners like Stevioside and Rebaudioside. Stevia rebaudiana is a cross
pollinated plant, so it is obvious that there would be a lot of variability in the morphological
characteristics and in sweeteners concentration as well. Ιn a population of stevia in a sample
of 120 plants several agronomic characteristics (e.g. the length and the width of leaf, the
shape of leaf, the presence of tooth, the presence of leaflets, the presence of hair, the number
of side branches, the plant height, the time of flowering), were measured. The concentration
of Stevioside and Rebaudioside was also measured. There was variability in many
characteristics measured, that allowed us to isolate 8 different genotypes within the
population. Two genotypes (6 and 7) have the highest concentration in sweeteners compared
to the rest ones. It was concluded that the high concentration of sweeteners was correlated to
the mumber of side branches, to the height of plant, to the large width of leaf and surface
area of leaf.
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Περίληψη
Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί η συμπεριφορά της στέβιας (Stevia
rebaudiana, Βertoni) 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
Δομένικο Ελασσόνας. Μελετήθηκαν 6 αποστάσεις μεταφύτευσης 60x20, 60x40, 75x20,
75x40, 90x20 και 90x40, μεταξύ και επί των γραμμών, αντίστοιχα. Οι παρατηρήσεις που
πάρθηκαν ήταν: ύψος φυτού και χλωρό - ξηρό βάρος βλαστού, φύλλων και φυτού στις 30,
60 ΜΑΜ και στη συλλογή. Μετρήθηκε επίσης η περιεκτικότητα σε στεβιοσίδη κατά τη
συλλογή, 110 ΜΑΜ. 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 Δομένικο 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). Η περιεκτικότητα σε
στεβιοσίδη κυμάνθηκε από 11,3 έως 14,0 % ανάλογα με την περιοχή και την απόσταση
μεταφύτευσης.
Εισαγωγή
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 πολυετές, ποώδες, πολύκλαδο, και
θαμνοειδές φυτό (Λόλας, 2009) της οικογένειας Asteraceae, ιθαγενές της Παραγουάης,
αυτοφυές στα βορειοανατολικά υψίπεδα Παραγουάης – Βραζιλίας (Ramesh κ. ά, 2006,
Genus, 2003). Η στέβια χρησιμοποιείται σε διάφορες μορφές ως υποκατάστατο ζάχαρης,
για μείωση στομαχικών πόνων, υπογλυκαιμία, υπέρταση, διευκόλυνση ούρησης και ως
καλλυντική μάσκα (Λόλας, 2009). Η στεβιοσίδη (οι γλυκαντικές ουσίες της στέβιας) είναι
ένα φυσικό προϊόν με μηδέν θερμίδες και 100-300 φορές πιο γλυκιά σε σύγκριση με την
κοινή ζάχαρη (Richard, 1999). Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με διάφορους
φορείς ασχολείται τα τελευταία πέντε έτη με συστηματική επιστημονική έρευνα όσον
αφορά τη στέβια (πειράματα λίπανσης, αποστάσεων μεταφύτευσης, ζιζανιοκτονίας,
περιεκτικότητα στεβιοσίδης, παραγωγή σποροφύτων, αποδεικτικά). Η έρευνα
πραγματοποιείται σε παραδοσιακές αγροτικές περιοχές, κυρίως καπνοπαραγωγικές σε όλη
την Ελλάδα (Λόλας, 2009). Επί πλέον έγιναν και γίνονται έρευνες, για να μελετηθούν οι
καλύτεροι τρόποι καλλιέργειας που σχετίζονται με μεγαλύτερη απόδοση. Σε έρευνα που
έγινε, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταφύτευσης οι Megeji κ. ά (2005) αναφέρουν μέση
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απόδοση σε χλωρό βάρος φυτού 168 και 247 kg/ha για τη μεταχείριση 45 x 45 cm. Επίσης
οι Ramesh κ. ά. (2007) αναφέρουν ότι η μεταχείριση 45 x 45 cm έδωσε μέση απόδοση 611
ενώ η μεταχείριση 60 x 45 απόδοση σε χλωρό βάρος φυτού 410 kg /ha. Σκοπός της
εργασίας ήταν: η μελέτη της συμπεριφοράς της στέβιας ως προς ορισμένα αγρονομικά
χαρακτηριστικά σε διάφορες αποστάσεις μεταφύτευσης σε 4 περιοχές στο Βελεστίνο
(Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), στην Τούμπα Κιλκίς, στην Καρδίτσα και στο
Δομένικο Ελασσόνας.
Υλικά και μέθοδοι
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε το 2006, σε 4 περιοχές, στο Βελεστίνο (στο Αγρόκτημα του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), στην Τούμπα Κιλκίς, στην Καρδίτσα και στο Δομένικο
Ελασσόνας. Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο πλήρων τυχαιοποιημένων ομάδων
(RCB), με 6 μεταχειρίσεις ανά επανάληψη (εκτός από το Βελεστίνο όπου ήταν 5) και 3
επαναλήψεις για κάθε μεταχείριση. Οι 6 μεταχειρίσεις ήταν: A 60 x 20, B 60 x 40, C 75 x
20, D 75 x 40, E 90 x 20, F 90 x 40 cm (στο Βελεστίνο απουσίαζε η μεταχείριση E). Η
χάραξη και η εγκατάσταση των πειραματικών τεμαχίων έγινε στις 1 - 2 Ιουνίου 2006, όπως
και η λίπανση. Η μεταφύτευση των σποροφύτων έγινε την ίδια περίοδο. Η απόσταση των
πειραματικών τεμαχίων μέσα στην ίδια επανάληψη ήταν 1m και ανάμεσα στα πειραματικά
τεμάχια των επαναλήψεων ήταν 2m. Κάθε πειραματικό τεμάχιο είχε διαστάσεις 2,7 x 4 =
10,8m2 και 3, 4 ή 5 γραμμές ανάλογα με την απόσταση μεταξύ γραμμών, 90, 75, ή 60 cm,
αντίστοιχα. Οι παρατηρήσεις λαμβάνονταν από τις μεσαίες γραμμές. Έγιναν 5-6 ποτίσματα
και 2 σκαλίσματα. Πάρθηκαν οι εξής παρατηρήσεις: ύψος φυτού και χλωρό - ξηρό βάρος
βλαστού, φύλλων και φυτού στις 30, 60 ΜΑΜ και στη συλλογή. Μετρήθηκε επίσης η
περιεκτικότητα σε στεβιοσίδη. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με την
ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA). Το στατιστικό πακέτο που χρησιμοποιήθηκε ήταν
το MSTAT-C (έκδοση 1.2) για πειραματικό σχέδιο RCB . Η σύγκριση των μέσων όρων
μεταξύ τους έγινε με τη χρήση του κριτηρίου LSD0.05 (για πιθανότητα σφάλματος p=5%).
Αποτελέσματα και συζήτηση
Στον πίνακα 1 φαίνεται το χλωρό βάρος του φυτού στην Καρδίτσα, στο Δομένικο
Ελασσόνας, στην Τούμπα Κιλκίς και στο Βελεστίνο στις τρεις ημερομηνίες (30, 60 ΜΑΜ
και στη συλλογή) σε σχέση με τις αποστάσεις μεταφύτευσης.
Πίνακας 1: Χλωρό βάρος φυτού στέβιας (g./φυτό) στην Καρδίτσα, στο Δομένικο
Ελασσόνας, στην Τούμπα Κιλκίς και στο Βελεστίνο στις 30, στις 60 ΜΑΜ και στη συλλογή
σε σχέση με τις αποστάσεις μεταφύτευσης.
Μεταχ.
60 Χ 20
60 Χ 40
75 Χ 20
75 Χ 40
90 Χ 20
90 Χ 40
LSD0.05
CV%

30 ΜΑΜ
Καρδίτσα
Δομενικο
Ελασσόνας
36.9 α
22.0 α
61.9 α
25.3 α
41.5 α
33.0 α
32.21
18.48
30
30

60 ΜΑΜ
Καρδίτσα
Δομενικο.
Ελασσόνας
228.5 α
138.3 α
349.8 α
144.3 α
256.0 α
154.5 α
334.8 α
148.3 α
292.1 α
159.4 α
327.3 α
156.7 α
163.5
126.2
30
46

Καρδίτσα
533.9 β
945.0 α
742.8 αβ
805.0 αβ
629.4 αβ
745.6 αβ
352.3
26

Συλλογή
Δομενικο
Τούμπα
Ελασσόνας
Κιλκίς
277.2 α
220.0 α
532.2 α
215.0 α
473.9 α
230.0 α
528.9 α
240.0 α
307.8 α
245.0 α
471.1 α
270.0 α
363.2
61.55
46
10

Στη Καρδίτσα δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς το
χλωρό βάρος φυτού στις 30 και στις 60 ΜΑΜ, ενώ στη συλλογή παρατηρήθηκαν διαφορές
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Βελεστίνο
475.4 α
430.7 α
333.7 α
327.3 α
476.2 α
219.9
29

μεταξύ 60 x 20 cm και 60 x 40 cm, ενώ οι υπόλοιπες μεταχειρίσεις δεν παρουσίασαν
διαφορές μεταξύ τους με χλωρό βάρος φυτού κυμαινόμενο μεταξύ των τιμών των δύο
προηγουμένων μεταχειρίσεων. Το χαμηλότερο χλωρό βάρος φυτού στις 30, στις 60 ΜΑΜ
και στη συλλογή παρατηρήθηκε στη μεταχείριση 60 x 20. Το υψηλότερο χλωρό βάρος
φυτού στις 30 ΜΑΜ παρατηρήθηκε στη μεταχείριση 75 x 20, ενώ στις 60 ΜΑΜ και στη
συλλογή στη μεταχείριση 60 x 40 cm. Επιπλέον, στη συλλογή παρατηρούμε ότι στη
μεταχείριση 60 x 40 cm το χλωρό βάρος είναι κατά 77% μεγαλύτερο από ότι στη
μεταχείριση 60 x 20 cm. Στο Δομένικο Ελασσόνας δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς
σημαντικές διαφορές ως προς το χλωρό βάρος φυτού καθ’όλη τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου (δηλαδή στις 30, στις 60 ΜΑΜ και στη συλλογή). Το χαμηλότερο
χλωρό βάρος φυτού στις 30, στις 60 ΜΑΜ και στη συλλογή παρατηρήθηκε στη μεταχείριση
60 x 20 cm. Το υψηλότερο χλωρό βάρος φυτού στις 30 και στις 60 ΜΑΜ παρατηρήθηκε
στη μεταχείριση 90 x 20 cm, ενώ στη συλλογή το υψηλότερο χλωρό βάρος φυτού
παρατηρήθηκε στις μεταχειρίσεις 60 x 40 cm και 75 x 40 cm οι οποίες παρουσίασαν τιμές
διπλάσιες από την χαμηλότερη τιμή χλωρού βάρους που όπως αναφέρθηκε παρατηρήθηκε
στη μεταχείριση 60 x 20 cm. Τόσο στην Τούμπα Κιλκίς όσο και στο Βελεστίνο δεν
παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς το χλωρό βάρος φυτού. Στη
Τούμπα Κιλκίς υπάρχει μια τάση για χαμηλότερο χλωρό βάρος φυτού στη μεταχείριση 60 x
40 cm και για υψηλότερο στη 90 x 40 cm. Στο Βελεστίνο υπάρχει μια τάση για χαμηλότερο
χλωρό βάρος φυτού στη μεταχείριση 75 x 40 cm και για υψηλότερο στη μεταχείριση 90 x
40 cm. Στη συλλογή οι περιοχές Καρδίτσα, Δομένικο Ελασσόνας, Βελεστίνο και Τούμπα
Κιλκίς και οι μεταχειρίσεις 60 x 40, 60 x 40 , 90 x 40 και 90 x 40 cm, αντίστοιχα,
παρουσίασαν το μεγαλύτερο χλωρό βάρος φυτού. Από τα αποτελέσματα αυτά εξάγεται
το συμπέρασμα ότι αποστάσεις μεταφύτευσης 60 x 40 και 90 x 40 σχετίζονται με μέγιστη απόδοση σε χλωρό βάρος φυτού και άρα είναι προτιμότερες.
Πως επηρεάστηκε σε σχέση με τις αποστάσεις μεταφύτευσης το ξηρό βάρος φύλλων ανά
φυτό στην Καρδίτσα, στο Δομένικο Ελασσόνας, στη Τούμπα Κιλκίς και στο Βελεστίνο στις
30, 60 ΜΑΜ και στη συλλογή φαίνεται.στον πίνακα 2.
Πίνακας 2: Ξηρό βάρος φύλλων στέβιας (g/φυτό) στην Καρδίτσα, στο Δομένικο
Ελασσόνας, στην Τούμπα Κιλκίς και στο Βελεστίνο στις 30, 60 ΜΑΜ και στη συλλογή σε
σχέση με την απόσταση μεταφύτευσης.
Μεταχ.
60 Χ 20
60 Χ 40
75 Χ 20
75 Χ 40
90 Χ 20
90 Χ 40
LSD0.05
CV%

30 ΜΑΜ
Καρδίτσα
Δομένικο
Ελασσόνας
4,83 α
2,60 α
7,75 α
2,91 α
5,86 α
3,92 α
4,003
1,840
29
26

60 ΜΑΜ
Καρδίτσα
Δομένικο
Ελασσόνας
26,14 β
19,78 α
48,15 α
19,39 α
28,90 αβ
19,70 α
41,02 αβ
19,13 α
36,59 αβ
20,87 α
42,77 αβ
21,95 α
19,60
15,50
29
42

Καρδίτσα
71,55 α
115,3 α
87,78 α
97,00 α
78,89 α
97,55 α
48,48
29

Συλλογή
Δομένικο
Τούμπα
Ελασσόνας
Κιλκίς
38,00 α
25,50 c
69,55 α
28,00 bc
60,55 α
27,50 βc
66,56 α
27,50 β
44,11 α
29,00 β
61,89 α
33,00 α
37,20
2,987
36
4

Στο ξηρό βάρος φύλλων στην Καρδίτσα δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές
διαφορές στις 30 ΜΑΜ και στη συλλογή, ενώ στις 60 ΜΑΜ παρατηρήθηκαν διαφορές
μεταξύ των μεταχειρήσεων 60 x 20 και 60 x 40 cm, ενώ οι υπόλοιπες μεταχειρίσεις δεν
παρουσίασαν διαφορές μεταξύ τους με ξηρό βάρος φύλλων κυμαινόμενο μεταξύ των τιμών
των δύο προηγούμενων. Το χαμηλότερο ξηρό βάρος φύλλων στις 30 και 60 ΜΑΜ και στη
συλλογή παρατηρείται στη μεταχείριση 60 x 20 cm. Το υψηλότερο ξηρό βάρος φύλλων στις
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Βελεστίνο
41,17 α
35,33 α
32,00 α
33,67 α
40,00 α
15,99
23

30 ΜΑΜ παρατηρήθηκε στη μεταχείριση 75 x 20 cm, ενώ στις 60 ΜΑΜ και στη συλλογή
στη μεταχείριση 60 x 40 cm. Στο Δομένικο Ελασσόνας δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς
σημαντικές διαφορές ως προς το ξηρό βάρος φύλλων καθ’ όλη τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου (30, 60 ΜΑΜ και στη συλλογή). Το χαμηλότερο ξηρό βάρος
φύλλων στις 60 ΜΑΜ παρουσίασε η μεταχείριση 75 x 40, ενώ στις 30 ΜΑΜ και στη
συλλογή το χαμηλότερο ξηρό βάρος φύλλων παρατηρήθηκε στη μεταχείριση 60 x 20 cm.
Το υψηλότερο ξηρό βάρος φύλλων στις 30 ΜΑΜ παρατηρήθηκε στη μεταχείριση 90 x 20,
στις 60 ΜΑΜ στη μεταχείριση 90 x 40 cm και τέλος στη συλλογή το υψηλότερο ξηρό
βάρος φύλλων παρατηρήθηκε στις μεταχειρίσεις 60 x 40 και 75 x 40 cm οι οποίες
παρουσίασαν τιμές διπλάσιες από την χαμηλότερη τιμή ξηρού βάρους φύλλων που όπως
προαναφέρθηκε παρατηρήθηκε στη μεταχείριση 60 x 20 cm. Στην Τούμπα Κιλκίς
παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς το ξηρό βάρος φύλλων μεταξύ
60 x 20, και 90 x 40 cm, ενώ οι υπόλοιπες μεταχειρίσεις δεν παρουσίασαν διαφορές μεταξύ
τους με τιμές ξηρού βάρους φύλλων ανάμεσα στις δύο προηγούμενες τιμές. Το υψηλότερο
ξηρό βάρος φύλλων παρουσίασαν οι μεταχειρίσεις 90 x 20 και 90 x 40 cm ενώ το
χαμηλότερο ξηρό βάρος φύλλων η μεταχείριση 60 x 20 cm. Στο Βελεστίνο δεν
παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές, αλλά υπήρξε μια τάση για υψηλότερο
ξηρό βάρος φύλλων στη μεταχείριση 60 x 20 και μια τάση για χαμηλότερο ξηρό βάρος
φύλλων στη μεταχείριση 75 x 20 cm. Στη συλλογή οι περιοχές Καρδίτσα, Δομένικο
Ελασσόνας, Βελεστίνο και Τούμπα Κιλκίς και οι μεταχειρίσεις 60 x 40, 60 x 40, 60 x 20 και
90 x 40 cm, αντίστοιχα, παρουσίασαν το μεγαλύτερο ξηρό βάρος φύλλων (480,5, 289,8,
343,1 και 91,7 kg/στρ., αντίστοιχα). Οι Ramesh κ. ά (2007) αναφέρουν μέση απόδοση 611
στη μεταχείριση 45 x 45 cm, ενώ στη μεταχείριση 60 x 45 cm αναφέρουν απόδοση 410 kg
/ha. Από τα αποτελέσματα αυτά εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι μεταχειρίσεις 60 x 40, 60 x
20 και 90 x 40 cm σχετίζονται με τη μέγιστη απόδοση σε ξηρό βάρος φύλλων.
Λαμβάνοντας υπόψη και τον προηγούμενο πίνακα συμπεραίνεται ότι οι μεταχειρίσεις 60 x
40 και 90 x 40 cm είναι προτιμότερες γιατί σχετίζονται με τη μέγιστη απόδοση σε χλωρό
και ξηρό βάρος φύλλων ταυτόχρονα.
Πίνακας 3: Περιεκτικότητα στέβιας επί τοις % σε στεβιοσίδη στη συλλογή στην
Καρδίτσα, στο Δομένικο Ελασσόνας και στην Τούμπα Κιλκίς σε σχέση
με τις αποστάσεις μεταφύτευσης
Επέμβαση
60 Χ 20
60 Χ 40
75 Χ 20
75 Χ 40
90 Χ 20
90 Χ 40

Μ. Ο.

Καρδίτσα
13,2
13,4
13,5
13,6
14,0
13,5
13,5

Δομένικο Ελασσόνας
11,3
11,3
11,5
11,5
12,4
13,2
11,9

Τούμπα Κιλκίς
13,0
12,2
13,1
13,3
12,1
11,1
13,1

Στην Καρδίτσα η περιεκτικότητα επί τοις % σε στεβιοσίδη στη συλλογή, ήταν μικρότερη
στη μεταχείριση 60 x 20 και μεγαλύτερη στη μεταχείριση 90 x 20 cm. Στο Δομένικο
Ελασσόνας η περιεκτικότητα σε στεβιοσίδη ήταν μικρότερη στις μεταχειρίσεις 60 x 20 και
60 x 40 cm και μεγαλύτερη στη μεταχείριση 90 x 40 cm . Στην Τούμπα Κιλκίς η
περιεκτικότητα σε στεβιοσίδη ήταν μικρότερη στη μεταχείριση 90 x 20 και μεγαλύτερη στη
μεταχείριση 75 x 40 cm. Οι περιοχές Καρδίτσα, Τούμπα Κιλκίς και Δομένικο Ελασσόνας
και οι μεταχειρίσεις 90 x 20, 75 x 40 και 90 x 40 cm, αντίστοιχα, παρουσίασαν τις
μεγαλύτερες περιεκτικότητες σε στεβιοσίδη, με 14, 13.3 και 13.2 %, αντίστοιχα. Σύμφωνα
με τους Ramesh et al. (2006) η περιεκτικότητα σε στεβιοδίδη κυμαίνεται από 2 έως 10%,
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ανάλογα με την ποικιλία και τις καλλιεργητικές φροντίδες. Στις συγκεκριμένες συνθήκες
πειραματισμού η μέγιστη περιεκτικότητα σε στεβιοσίδη παρατηρήθηκε στις μεταχειρίσεις
90 x 20, 75 x 40 και 90 x 40 cm.

Εικόνα 1: Σπορόφυτα στέβιας
μετά τη μεταφύτευση

Εικόνα 2: Γενική άποψη του
Πειράματος 87 MAM

Εικόνα 3: Ανθισμένο φυτό στέβιας
Εικόνα 4: Φυτά στέβιας 75 ΜΑΜ
85 ΜΑΜ
Συμπερασματικά, τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν διέφεραν στις διάφορες περιοχές και
μεταχειρίσεις και στους τρεις χρόνους παρατηρήσεων (30, 60 ΜΑΜ και στη συλλογή).
Γενικά, οι υψηλότερες τιμές με τη σειρά παρατηρήθηκαν στις περιοχές Καρδίτσα, Δομένικο
Ελασσόνας, Τούμπα Κιλκίς και Βελεστίνο. Οι υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στις
μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών (75 ή 90 cm) και στη μικρότερη επί των
γραμμών (20 cm). Το μεγαλύτερο χλωρό βάρος φυτού στις 30 ΜΑΜ παρατηρήθηκε στις
περιοχές, με τη σειρά Καρδίτσα και Δομένικο Ελασσόνας και στις μεταχειρίσεις 75 x 20 και
90 x 20 cm, αντίστοιχα.. Η ίδια σειρά παρατηρήθηκε και στις 60 ΜΑΜ, όπου το
μεγαλύτερο χλωρό βάρος φυτού ήταν στις μεταχειρίσεις 60 x 40 και 90 x 20 cm,
αντίστοιχα. Τέλος, στη συλλογή το μεγαλύτερο χλωρό βάρος φυτού παρουσιάστηκε στις
περιοχές, με τη σειρά Καρδίτσα, Δομένικο Ελασσόνας, Βελεστίνο και Τούμπα Κιλκίς και
στις μεταχειρίσεις 60 x 40, 60 x 40, 90 x 40 και 90 x 40 cm, αντίστοιχα. Όπως είναι γνωστό
όσο αυξάνεται το χλωρό βάρος φυτού τόσο αυξάνεται και η απόδοση/στρ. Το μεγαλύτερο
ξηρό βάρος φύλλων (χαρακτηριστικό ιδιαίτερα επιθυμητό) στις 30 ΜΑΜ παρατηρήθηκε
στις περιοχές, με τη σειρά Καρδίτσα και Δομένικο Ελασσόνας, και στις μεταχειρίσεις 75 x
20 και 90 x 20 cm, αντίστοιχα. Η ίδια σειρά παρατηρήθηκε και στις 60 ΜΑΜ, με το
μεγαλύτερο ξηρό βάρος φύλλων στις μεταχειρίσεις 60 x 40 και 90 x 40 cm , αντίστοιχα.
Τέλος, στη συλλογή το μεγαλύτερο ξηρό βάρος φύλλων παρατηρήθηκε στις περιοχές, με τη
σειρά Καρδίτσα, Δομένικο Ελασσόνας, Βελεστίνο και Τούμπα Κιλκίς και στις μεταχειρίσεις
60 x 40, 60 x 40, 60 x 20 και 90 x 40 cm, αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη περιεκτικότητα επί τοις
% σε στεβιοσίδη στη συλλογή παρατηρήθηκε με τη σειρά, στις περιοχές Καρδίτσα, Τούμπα
Κιλκίς και Δομένικο Ελασσόνας και στις μεταχειρίσεις 90 x 20, 75 x 40 και 90 x 40 cm,
αντίστοιχα.
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TRANSPLANTATION DISTANCES AND AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF
A NEW CROP, STEVIA (Stevia rebaudiana)
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Abstract
Stevia (Stevia rebaudiana, Bertoni) seems to be an alternative crop in Hellas in an effort to
replace problematic crops and the use of certain substances in accordance to the CAP (New
Common Agricultural Policy) of the EU (European Union). Stevia is a perennial,
herbaceous, shrub, multibranched plant, native to the highlands of Paraguay and sections of
Argentina and Brazil. The aim of this study was to investigate stevia's behavior under
different transplanting distances with regard to its agronomic characteristics in four areas.
The research took place in 2006 in Velestino (Farm of Thessaly University), in Toumba
Kilkis, in Karditsa and in Domenico Elassonas. Six transplanting distances were used 60x20,
60x40, 75x20, 75x40, 90x20 and 90x40 cm, between and on the row, respectively. Data
collected were: height of plant and fresh/dry weight of shoot, leaves and plant at 30, 60 days
after transplanting and at harvesting. The percentage of the concentration in stevioside was
also measured. The characteristics measured varied among the different areas and treatments
at all three observation times (30, 60 days after transplanting and at harvesting). The greater
plant height at 30 days after transplanting was observed in Toumba Kilkis area and in
distance 75x20 cm between and on the row. The same was observed and at 60 days after
transplanting. At harvesting the highest plants were observed in the areas of Karditsa and
Domenico Elassonas and in treatments 90x20 and 90x40 cm, respectively. Similar were the
results of the fresh/dry weight of the different parts of the plant. Most of the agronomic
characteristics showed higher measurements in greater distance between the rows (75 or 90
cm) and in the shortest distance in the row (20cm). Stevioside content varied among areas
and transplanting distance from 11.3 to 14.0 %.
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ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΟΥΚΙΩΝ ΜΕ ΒΡΩΜΗ ΚΑΙ
ΣΙΤΑΡΟΒΡΙΖΑ
Χ. Δόρδας1 και Α. Λιθουργίδης2
1

Α.Π.Θ., Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας, 54124 Θεσσαλονίκη
2
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Περίληψη
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. Στο
Αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. την καλλιεργητική περίοδο 2007-08,
καλλιεργήθηκαν τα δυο χειμερινά σιτηρά σε μίγματα με το κτηνοτροφικό κουκί σε τρεις
αναλογίες σπόρων (75:25, 50:50 και 25:75) για να εκτιμηθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης
του αντίστοιχου συστήματος συγκαλλιέργειας. Μετρήθηκαν η απόδοση σε βιομάζα, η
συγκέντρωση και η απόδοση σε ολική πρωτεΐνη. Η μονοκαλλιέργεια της σιταρόβριζας και
τα μίγματά της με το κουκί παρήγαγαν μεγαλύτερη απόδοση σε βιομάζα σε σύγκριση με τη
μονοκαλλιέργεια του κουκιού και της βρώμης, καθώς και τα μίγματα κουκιού-βρώμης. Η
συγκέντρωση της ολικής πρωτεΐνης ήταν υψηλότερη στη μονοκαλλιέργεια του κουκιού.
Αντίθετα, η μονοκαλλιέργεια της σιταρόβριζας και τα μίγματα 75:25 και 50:50 κουκιούσιταρόβριζας είχαν τη μεγαλύτερη απόδοση σε πρωτεΐνη ανά στρέμμα από τις άλλες
επεμβάσεις, λόγω της μεγαλύτερης απόδοσης τους σε ξηρά ουσία. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι τα μίγματα κουκιού με σιταρόβριζα (75:25 και 50:50) μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής επιτυγχάνοντας υψηλή
απόδοση σε βιομάζα και ικανοποιητική περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.
Εισαγωγή
Τα συστήματα συγκαλλιέργειας ψυχανθούς με σιτηρό χρησιμοποιούνται σε πολλές
χώρες για την παραγωγή ενσιρώματος και καρπού, λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων
τους (Anil κ.ά., 1998; Malezieux κ.ά., 2009). Πλεονεκτήματα των συστημάτων
συγκαλλιέργειας είναι η σταθερή απόδοση σε βιομάζα, η καλύτερη ποιότητα παραγόμενου
προϊόντος σε σύγκριση με τη μονοκαλλιέργεια, η βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους, η
καλύτερη αξιοποίηση του περιβάλλοντος, ο αποτελεσματικότερος ανταγωνισμός με τα
ζιζάνια, η αντοχή στο πλάγιασμα και η επιμήκυνση της διάρκειας συγκομιδής (Anil κ.ά.,
1998; Vasilakoglou κ.ά., 2008).
Τα πλέον χρησιμοποιούμενα συστήματα συγκαλλιέργειας στην Ελλάδα είναι τα
χειμερινά σιτηρά με το βίκο (Lithourgidis κ.ά., 2006), καθώς και το καλαμπόκι με το
αναρριχώμενο φασόλι (Anil κ.ά., 1998). Στις ελληνικές συνθήκες θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν και άλλα είδη ψυχανθών σε συστήματα συγκαλλιέργειας, όπως το
κτηνοτροφικό μπιζέλι, το κτηνοτροφικό κουκί, το λαθούρι και το λούπινο. Σκοπός της
εργασίας ήταν να αξιολογηθεί η συγκαλλιέργεια του κτηνοτροφικού κουκιού με τη
σιταρόβριζα και τη βρώμη, σε τρεις αναλογίες σπόρων (75:25, 50:50 και 25:75), ως προς
την απόδοση σε βιομάζα και ολική πρωτεΐνη.
Υλικά και Μέθοδοι
Η εγκατάσταση του πειράματος έγινε σε πειραματικό αγρό του Αγροκτήματος της
Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, το φθινόπωρο του 2007. Καλλιεργήθηκαν δύο χειμερινά
σιτηρά, βρώμη (ποικιλία Παλλήνη) και σιταρόβριζα (ποικιλία Θίσβη), με το κτηνοτροφικό
κουκί (ποικιλία Πολύκαρπη) σε τρεις αναλογίες σπόρων (75:25, 50:50 και 25:75). Η
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ποσότητα σπόρου που χρησιμοποιήθηκε ήταν 12 και 16 kg στρ-1 για το κουκί και το σιτηρό
αντίστοιχα, ενώ η αναλογία για τα τρία συστήματα ήταν 3 και 12 kg στρ-1 στην αναλογία
25:75, 6 και 8 kg στρ-1 στην αναλογία 50:50, και 9 και 4 kg στρ-1 στην αναλογία 75:25, για
το κουκί και το σιτηρό, αντίστοιχα.
Η σπορά όλων των πειραματικών τεμαχίων έγινε σε γραμμές μήκους 4 m, με
αποστάσεις μεταξύ των γραμμών 0.25 m. Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε
ήταν οι πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη, με 9 επεμβάσεις και 4 επαναλήψεις.
Η συγκομιδή έγινε το 2ο δεκαήμερο του Μαΐου, όταν τα σιτηρά ήταν στο στάδιο του
γάλακτος. Στο στάδιο αυτό, από επιφάνεια 2 m2 κάθε πειραματικού τεμαχίου, κόπηκε το
υπέργειο μέρος των φυτών και έγινε διαχωρισμός των δύο ειδών σε κάθε μίγμα. Δείγματα
βάρους 0.5 kg, από κάθε είδος και κάθε πειραματικό τεμάχιο, τοποθετήθηκαν για 96 h
στους 70ο C για να υπολογισθεί η ξηρή βιομάζα. Η περιεκτικότητα σε ολική πρωτεΐνη
υπολογίστηκε μετά από πολλαπλασιασμό με 6.25 της περιεκτικότητας σε ολικό άζωτο
(Lithourgidis και Dordas, 2010).
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Η μονοκαλλιέργεια της σιταρόβριζας και τα μίγματά της με το κουκί παρήγαγαν
μεγαλύτερη απόδοση σε βιομάζα σε σύγκριση με τις μονοκαλλιέργειες του κουκιού και της
βρώμης και των μιγμάτων κουκιού-βρώμης, ενώ η απόδοση των μιγμάτων της βρώμης δεν
διέφερε από τη μονοκαλλιέργειά της (Πίνακας 1). Ωστόσο έχουν αναφερθεί μεγαλύτερες
αποδόσεις σε μίγματα ψυχανθών-σιτηρών από τις μονοκαλλιέργειες των σιτηρών
(Ghanbari-Bonjar και Lee 2003). Επιπλέον, oι Agegnehu κ.ά. (2006) αναφέρουν ότι
διάφορα μίγματα ψυχανθών με σιτηρά παρήγαγαν περισσότερη βιομάζα σε σχέση με τη
μονοκαλλιέργεια του κουκιού, άλλα σε αρκετές περιπτώσεις η βιομάζα ήταν μικρότερη απ’
ότι στη μονοκαλλιέργεια των σιτηρών.
Διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό συμμετοχής του κουκιού στην παραγόμενη βιομάζα είναι
σημαντικά χαμηλότερο από αυτό που αναμένονταν, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό του
κατά τη σπορά (Πίνακας 1). Συγκεκριμένα, τα ποσοστά του κουκιού στα μίγματα κουκίσιτηρό 75:25 ήταν 20-27% (αντί 75%), στα μίγματα 50:50 ήταν 12-16% (αντί 50%) και στα
μίγματα 25:75 ήταν 4% (αντί 25%). Αυτό πιθανόν να οφείλεται αφενός στην μεγαλύτερη
ανταγωνιστική ικανότητα του ενός είδους σε σύγκριση με το άλλο (Dhima κ.ά., 2007;
Lithourgidis and Dordas, 2010) και αφετέρου στο γεγονός ότι η βιομάζα των σιτηρών ήταν
μεγαλύτερη λόγω του αδελφώματος.
Η συγκέντρωση της ολικής πρωτεΐνης ήταν υψηλότερη στη μονοκαλλιέργεια του
κουκιού και ακολούθησε η μονοκαλλιέργεια της βρώμης και τα μίγματα της με το κουκί.
Αντιθέτως, την μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση σε πρωτεΐνη έδωσαν η μονοκαλλιέργεια
της σιταρόβριζας και τα μίγματα 75:25 και 50:50 κουκιού-σιταρόβριζας, λόγω της
μεγαλύτερης απόδοσης σε ξηρά ουσία. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν και από
άλλους ερευνητές (Ghanbari-Bonjar και Lee, 2003).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μίγματα κουκιού με σιταρόβριζα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής επιτυγχάνοντας την
υψηλότερη απόδοση σε βιομάζα και πρωτεΐνη.
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Πίνακας 1. Απόδοση σε βιομάζα, συνεισφορά του κουκιού, περιεκτικότητα και απόδοση
σε ολική πρωτεΐνη των μονοκαλλιεργειών κουκιού, σιταρόβριζας και βρώμης, καθώς και
των μιγμάτων τους σε τρεις αναλογίες σποράς.
.
Καλλιέργεια

Κουκί

Αναλογία
σπόρου

(100)

Βιομάζα
(kg στρ-1)

Ποσοστό
κουκιού (%)

Ολική πρωτεΐνη

100

Περιεκτικότητα
(%)
14.0

Απόδοση
(kg στρ-1)
110

-

10.2

123

Σιταρόβριζα

(100)

787
1205

Κουκί-σιταρόβριζα

(75:25)

1100

20

10.9

120

Κουκί-σιταρόβριζα

(50:50)

1089

12

11.1

121

Κουκί-σιταρόβριζα

(25:75)

1020

4

10.8

110

Βρώμη

(100)

906

-

12.1

110

Κουκί-βρώμη

(75:25)

801

27

12.0

96

Κουκί-βρώμη

(50:50)

845

16

12.2

103

Κουκί-βρώμη

(25:75)

904

4

11.8

107

0.6

9

LSD0.05

110
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SUSTAINABLE INTERCROPPING OF FABA BEAN WITH OAT AND
TRITICALE AT VARYING SEEDING RATIOS
C.A. Dordas1, A.S. Lithourgidis2
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Laboratory of Agronomy, Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 2University
Farm of Thessaloniki, 57001 Thermi

Abstract
Intercropping of grain legumes with winter cereals is used in sustainable agriculture and
may offer several advantages over sole crops for forage production. The intercropping of oat
(Avena sativa L.) and triticale (xTriticosecale Wittmack) with faba bean (Vicia faba L.) can
improve the quality of the silage and at the same time can reduce the use of nitrogen
fertilizers. At the university farm of the Aristotle University of Thessaloniki during the
growing period 2007-2008 the two winter cereals were grown in mixtures with faba bean in
three seeding ratios (75:25, 50:50, and 75:25) and the biomass yield, crude protein (CP)
content and crude protein yield were determined. Triticale monocrop and faba bean-triticale
intercrops provided higher yield than faba bean monocrop and intercrops of faba bean with
oat. CP content was the highest in faba bean monocrop followed by the faba bean-oat
intercrops. However, triticale monocrop and faba bean-triticale intercrops provided higher
CP yield per hectare than all other crops because of their highest forage yield. The results
showed that faba bean-triticale intercrops (75:25 and 50:50 seeding ratios) could be used as
sustainable cropping system which achieves higher forage and protein yield.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΕΒΙΘΙΟΥ
Σιδέρης Φωτιάδης, Σπυρίδων Δ. Κουτρούμπας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ορεστιάδα

Περίληψη
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 αγροκομικά γνωρίσματα. Το πείραμα διεξήχθη στο αγρόκτημα του
Δημοκριτείου 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. Δείγματα 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 μετατόπιση της σποράς από τον Μάρτιο στον Απρίλιο μείωσε την 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 συσχετίσθηκε σημαντικά με την 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 την μικρή απόδοση και τις χαμηλές απαιτήσεις των σπόρων σε Ν.
Εισαγωγή
Το ρεβίθι (Cicer arietinum L.) είναι το τρίτο σε διάδοση καρποδοτικό ψυχανθές
παγκοσμίως μετά το φασόλι (Phaseolus vulgaris L.) και το μπιζέλι (Pisum sativum L.) (Yau
2005). Το φυτό θεωρείται ότι κατάγεται από την Ασία, έχει όμως εισαχθεί και καλλιεργείται
σε πολλές χώρες, κυρίως στη νότια Ευρώπη, στο Πακιστάν, την Ινδία, την Αυστραλία, και
την τροπική Αμερική. Aποτελεί πολύτιμη ανθρώπινη τροφή, επειδή οι σπόροι του είναι
πλούσιοι σε πρωτεΐνη, και σε ορισμένες χώρες, όπως η Ινδία, αποτελούν μια από τις βασικές
πηγές πρωτεΐνης για τον άνθρωπο. Το ρεβίθι μπορεί να αποβεί σημαντική καλλιέργεια για
τη χώρα μας γιατί μπορεί να προσαρμοστεί σε ξηρές και θερμές περιοχές, μπορεί να
αποδώσει σε φτωχά και ελαφρά εδάφη, παρουσιάζει σχετική αντοχή στα άλατα, δεν
προσβάλλεται εύκολα από έντομα και μπορεί να συγκομισθεί μηχανικά γιατί δεν πλαγιάζει.
Η επιλογή του κατάλληλου χρόνου σποράς είναι καθοριστικός παράγοντας για την
επιτυχία της καλλιέργειας του ρεβιθιού. Η σπορά μπορεί να γίνει είτε το φθινόπωρο είτε την
άνοιξη. Σε πολλές έρευνες που διεξήχθησαν σε διάφορες χώρες έχει αποδειχθεί ότι η
φθινοπωρινή σπορά πλεονεκτεί της ανοιξιάτικης, γιατί τα φυτά παρουσιάζουν μικρότερη
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προσβολή από την ασκοχύτωση και έχουν υψηλότερη απόδοση. Η υπεροχή της
φθινοπωρινής σποράς έναντι της ανοιξιάτικης ως προς την απόδοση εξαρτάται από την
ποικιλία και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και βρέθηκε να είναι 23-188% στην
Ελλάδα (Iliadis 2001), 50-80% στην Ισπανία (Lopez-Bellido κ.ά. 2008), 70% στην Συρία
(Singh κ.ά. 1997) και 60% στην Ιταλία (Sarmo κ.ά. 1987). Παρόλα αυτά, στις πιο ψυχρές
περιοχές της Μεσογείου, όπως είναι και η Βόρεια Ελλάδα, η φθινοπωρινή σπορά συχνά
αποτυγχάνει επειδή οι περισσότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες δεν αντέχουν στις χαμηλές
θερμοκρασίες του χειμώνα. Έτσι, στις περιοχές αυτές επιβάλλεται η ανοιξιάτικη σπορά
(Koutroubas κ.ά. 2009).
Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της ημερομηνίας σποράς στην
απόδοση και τα ποιοτικά γνωρίσματα ποικιλιών ρεβιθιού με διαφορετικά αγροκομικά
γνωρίσματα.
Υλικά & Μέθοδοι
Το πείραμα διεξήχθη στο αγρόκτημα του Δ.Π.Θ. στην Ορεστιάδα το έτος 2009. Το
έδαφος είναι ιλυοαργιλώδες με οργανική ουσία 2,05% και pH 7,5. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις
Ελληνικές μικρόσπερμες ποικιλίες δημιουργία του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και
Βοσκών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Άνδρος, Κάσσος, Σέριφος) και μία Βουλγάρικη μεγαλόσπερμη
(Zehavit-27). Η σπορά έγινε με το χέρι 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. Το μήκος
κάθε πειραματικού τεμαχίου ήταν 4 m και περιελάμβανε 10 γραμμές με απόσταση μεταξύ
τους 0,25 m. Λίπανση έγινε μόνο με φώσφορο στη δόση των 6 kg P2O5/στρ. με τη μορφή
του πυκνού υπερφωσφορικού (0-46-0) κατά τη σπορά. Τα ζιζάνια τα οποία αναπτύχθηκαν
κατά τη διάρκεια του πειράματος απομακρύνθηκαν με βοτάνισμα και σκάλισμα.
Δείγματα φυτών από 1 m εσωτερικής γραμμής από κάθε πειραματικό τεμάχιο ελήφθησαν
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Τα φυτά ξηράνθηκαν σε κλίβανο ξήρανσης στους
70oC μέχρι σταθερού βάρους και κονιοποιήθηκαν. Προσδιορίσθηκαν η συσσώρευση ξηράς
ουσίας, η συγκέντρωση Ν, Ρ και Κ στα διάφορα φυτικά τμήματα, η απόδοση σε σπόρο και
τα συστατικά της απόδοσης.
Στα δεδομένα έγινε ανάλυση παραλλακτικότητας με το στατιστικό πρόγραμμα MSTAT.
Για τη σύγκριση των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε η Ελάχιστη Σημαντική Διαφορά (ΕΣΔ).
Αποτελέσματα & Συζήτηση
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.
Η αύξηση των φυτών, όπως αυτή αποτυπώνεται από τη συσσώρευση ξηράς ουσίας
(Σχήμα 1), ήταν γενικά καλύτερη στην όψιμη σπορά σε σχέση με εκείνη που παρατηρήθηκε
στην πρώιμη σπορά έως τις 60 ημέρες μετά το φύτρωμα. Έκτοτε, η συσσώρευση ξηράς
ουσίας από τα φυτά ήταν μεγαλύτερη στην πρώιμη σπορά σε σχέση με την όψιμη. Αυτό
οφειλόταν κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες (>30 oC για αρκετές ημέρες) που επικράτησαν
κατά την άνθηση στην όψιμη σπορά, οι οποίες μείωσαν την καρπόδεση, περιορίζοντας τον
αριθμό των λοβών και τον αριθμό των σπόρων ανά φυτό και συμβάλλοντας στην μικρότερη
απόδοση σε σχέση με την πρώιμη σπορά (Σχήμα 2). Είναι γνωστό ότι η θερμοκρασία είναι
από τους σπουδαιότερους παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την αύξηση και
ανάπτυξη του ρεβιθιού. Σε πειράματα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες βρέθηκε ότι τόσο οι
υψηλές (35/16 oC) όσο και οι μέτριες (28/16 oC) θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγικής ανάπτυξης του φυτού μείωσαν σημαντικά τον αριθμό των σπόρων και των
λοβών ανά φυτό σε σχέση με τον μάρτυρα που αναπτύχθηκε σε θερμοκρασία 20/16 oC
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(Wang κ. ά. 2006). Στην παρούσα εργασία, η μετακίνηση της σποράς από τον Μάρτιο στον
Απρίλιο μείωσε την μέση απόδοση σε σπόρο κατά 33% (184 έναντι 123 kg/στρ.). Οι
ποικιλίες διέφεραν ως προς την αντίδρασή τους στην ημερομηνία σποράς. Η μείωση της
απόδοσης στην όψιμη σπορά σε σχέση με την πρώιμη ήταν μικρότερη στην ποικιλία
Σέριφος (27%) και μεγαλύτερη στην ποικιλία Κάσσος (42%).
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Σχήμα 1. Συσσώρευση ξηράς ουσίας, Ν, Ρ και Κ στα φυτά ρεβιθιού σε διάφορα στάδια
ανάπτυξης όπως επηρεάσθηκε από την ημερομηνία σποράς (Π=πρώιμη, Ο=όψιμη). Οι τιμές
είναι μέσοι όροι τεσσάρων ποικιλιών. Οι κάθετοι ράβδοι δείχνουν το τυπικό σφάλμα του
μέσου όρου.
Η συσσώρευση Ν, Ρ και Κ από τα φυτά ακολούθησε πορεία ανάλογη με εκείνη της
ξηράς ουσίας (Σχήμα 1). Η συσσώρευση και των τριών στοιχείων στο υπέργειο τμήμα των
φυτών ήταν μεγαλύτερη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης στην όψιμη σπορά, ενώ το αντίθετο
παρατηρήθηκε στα μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης. Το ολικό Ν των φυτών στην έναρξη
γεμίσματος των σπόρων συσχετίσθηκε σημαντικά με την συγκέντρωση Ν στους σπόρους
στην ωρίμανση (r = 0,976, P<0,01). Η συσχέτιση αυτή υποδηλώνει πιθανή ανακατανομή
του αζώτου από τα βλαστικά τμήματα στους σπόρους κατά τη διάρκεια γεμίσματος των
σπόρων. Σε προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη στην ίδια περιοχή υπολογίσθηκε ότι η
ανακατανομή του Ν κυμάνθηκε από 7 έως 16,6 kg N/στρ., ανάλογα με την ποικιλία και τις
καιρικές συνθήκες (Koutroubas κ.ά. 2009). Κατά το γέμισμα των σπόρων παρατηρήθηκαν
απώλειες Ν από το υπέργειο τμήμα των φυτών μόνο στην όψιμη σπορά και συνδέονταν με
την μικρή απόδοση και τις χαμηλές απαιτήσεις των σπόρων σε Ν.
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Σχήμα 2. Απόδοση τεσσάρων ποικιλιών ρεβιθιού όπως επηρεάσθηκε από την ημερομηνία
σποράς (Π=πρώιμη, Ο=όψιμη). Για κάθε ποικιλία, στήλες με το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν
σημαντικά για πιθανότητα Ρ=0,05.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρώιμη ανοιξιάτικη σπορά υπερτερεί σε απόδοση σε
σχέση με την όψιμη έως 42%, ανάλογα με την ποικιλία. Στην πρώιμη σπορά τα φυτά
συσσώρευσαν περισσότερη ξηρά ουσία, Ν, Ρ και Κ σε σχέση με την όψιμη σπορά.
Απώλειες Ν από το υπέργειο τμήμα των φυτών παρατηρήθηκαν μόνο στην όψιμη σπορά.
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INFLUENCE OF SOWING DATE ON SEED YIELD AND QUALITY OF
CHICKPEA VARIETIES
Sideris Fotiadis, Spyridon D. Koutroubas
Democritus University of Thrace, School of Agricultural Development, Orestiada

Abstract
The choice of the appropriate sowing date is an important factor for a successful chickpea
crop. The purpose of this study was to investigate the effect of sowing date on seed yield
and quality of chickpea varieties with different agronomic traits. The experiment was
conducted at the farm of Democritus University of Thrace in Orestiada. Four chickpea
varieties (Zehavit-27, Andros, Kassos and Serifos) were grown in two sowing dates (13
March-early and 9 April-late). The experimental design was a split plot with 4 replications.
Sowing date was used as main plots and cultivars as subplots. Plant samples were taken
from each plot at all plant growth stages. Dry matter accumulation, N, P and K
concentration, seed yield and yield components were determined. The sowing date affected
the timing of the development of the various plant growth stages and the effect was similar
for all varieties. The cropping cycle duration was on average higher in early sowing (114
days) than that observed in late sowing (102 days), mainly due to delayed seed germination.
In early sowing, plants accumulated more dry matter at maturity due to the better fruitsetting, as shown by the greater number of pods and seeds per plant compared with late
sowing. The shift of sowing from March to April reduced the average grain yield by 33%
(1840 vs 1230 kg/ha). This decrease varied among varieties and ranged from 27% (Serifos)
to 42% (Kassos). The accumulation of N, P and K by plants followed a trend similar to that
of dry matter accumulation. The total plant N at the beginning of seed filling was
significantly correlated with the seed N concentration at maturity (r = 0,976, P <0.01). N
losses from the plant foliage during the seed filling period were observed in late sowing, and
these losses were associated with the low seed yield and seed N requirements.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟ ΣΌΡΓΟ
Χ.Ε. Βλάχος1, Ν. Μαριόλης1, Ν. Κορρές2 και Γ. Ν. Σκαράκης1
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Περίληψη
Με δεδομένη την υποχρέωση της Ελλάδας να καλύψει το 10% των καυσίμων κίνησης με
βιοκαύσιμα μέχρι το 2020, παρουσιάζεται η ανάγκη παραγωγής σημαντικών ποσοτήτων
βιοαιθανόλης. Το γλυκό σόργο αποτελεί μία καταρχήν καλή πρώτη ύλη για την παραγωγή
βιοαιθανόλης λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από πειράματα που έχουν
διεξαχθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό και ως μέρος της προσπάθειας
δημιουργίας καταλλήλων ποικιλιών από το Γ.Π.Α. εκτός από την παραγωγικότητα
συγκεκριμένων ποικιλιών και υβριδίων, έγινε ανάλυση του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) 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
μείωσης αερίων θερμοκηπίου, ώστε σε συνδυασμό με αντίστοιχη ΑΚΖ από την μονάδα
παραγωγής βιοαιθανόλης έως την τελική της χρήση (from farm gate to fuel tank) να
εξαχθούν συμπεράσματα για την ικανοποίηση των υποχρεωτικών κριτηρίων αειφορίας που
θα πρέπει να χαρακτηρίζουν το βιοκαύσιμο. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα σχετικά
αποτελέσματα του διατοπικού και διαχρονικού πειραματισμού με 7 ποικιλίες- υβρίδια.
Εισαγωγή
Το γλυκό σόργο (Sorghum bicolor L. Moench) αποτελεί C4 μονοετές φυτό και ανήκει
στην οικογένεια Poaceae. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη φωτοσυνθετική ικανότητα και
υψηλή απόδοση σε βιομάζα, ενώ σε υψηλά επίπεδα κυμαίνεται και η περιεκτικότητα των
στελεχών σε διαλυτά ζάχαρα και κυτταρίνες. Είναι ανθεκτικό σε συνθήκες μειωμένης
διαθέσιμης υγρασίας και υψηλών θερμοκρασιών, ενώ ευδοκιμεί σε πληθώρα εδαφών και
περιβαλλόντων. Ο βιολογικός του κύκλος κυμαίνεται από 130 έως 160 ημέρες, και λόγω
αυτού του χαρακτηριστικού είναι εφικτές, η ενσωμάτωση του σε συστήματα αμειψισποράς,
και η εγκατάσταση του ως επίσπορη καλλιέργεια. Η τεχνική καλλιέργειας είναι παρόμοια με
αυτή του αραβοσίτου, ενώ οι διαφορές έγκεινται στις μειωμένες εισροές κατά 25- 30% και
30- 35% σε ότι αφορά την άρδευση και τη λίπανση αντίστοιχα. Έτσι αποτελεί ιδανικό φυτό
για αντικατάσταση του αραβοσίτου σε περιοχές με μειωμένη αρδευτική δυνατότητα. Ο
τεχνολογικός εξοπλισμός και η τεχνογνωσία που απαιτεί η καλλιέργεια, είναι διαθέσιμες
από τους Έλληνες παραγωγούς λόγω των ομοιοτήτων με τον αραβόσιτο και την εκτεταμένη
καλλιέργεια του δεύτερου. Η αυξημένη περιεκτικότητα των στελεχών σε ζάχαρα και η
υψηλή απόδοση σε βιομάζα καθιστούν το γλυκό σόργο ως μία καταρχήν καλή πρώτη ύλη
για παραγωγή βιοαιθανόλης πρώτης γενιάς (με τις κλασικές διαδικασίες ζύμωσης) και
δεύτερης γενιάς (αξιοποίηση ολόκληρου του φυτού- βιοδιϋλιστήριο). Η αποδοτικότητα του
σε χλωρή βιομάζα κυμαίνεται από 7 έως 12 τόνους, ενώ η μέση απόδοση σε ζάχαρη
ανέρχεται στα 850- 900 κιλά ανά στρέμμα. Σε γενικές γραμμές αποτελεί το αποδοτικότερο
φυτό με προορισμό τη βιοαιθανόλη (Kim and Day, 2010) με μέση εκτιμώμενη απόδοση 1ης
και 2ης γενιάς βιοαιθανόλης τα 500- 550 και 200- 250 λίτρα ανά στρέμμα αντίστοιχα
(Σκαράκης κ.α. 2008).
Για να υπολογισθούν οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση ενέργειας που προκύπτουν από
την καλλιέργεια του σόργου χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ). Ως ΑΚΖ
ορίζεται το διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν κατά την παραγωγή ενός ή περισσότερων
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προϊόντων υπό διαφορετικές συνθήκες παραγωγής, και για τη μελέτη του ενεργειακού
ισοζυγίου. Σκοπός της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθούν:

στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων

στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών.
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση της καταναλωθείσας ενέργειας και οι
προκύπτουσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την καλλιέργεια του γλυκού σόργου
στη χώρα μας, ενώ ακολούθησε σύγκριση των παραπάνω παραμέτρων με αντίστοιχα
βιβλιογραφικά δεδομένα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα στάδια που ακολουθούνται για την ΑΚΖ είναι:
•
ο καθορισμός του σκοπού και των στόχων της ανάλυσης
•
ο σχεδιασμός του υπολογιστικού μοντέλου που περιγράφει τον κύκλο ζωής
και ο καθορισμός των εισροών- εκροών (συλλογή- αξιολόγηση απαιτούμενων
δεδομένων)
•
ο προσδιορισμός των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιδράσεων για κάθε
εισροή- εκροή
•
και η εισαγωγή των στοιχείων στο υπολογιστικό μοντέλο ώστε να εξαχθούν
και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα.
Υλικά & Μέθοδοι
Εφαρμογή της ΑΚΖ
Οι υποθέσεις κατά την επιτέλεση της ΑΚΖ είναι απαραίτητες ώστε το σύστημα να έχει
ευδιάκριτα όρια και οι επιμέρους υπολογισμοί να είναι ακριβείς. Στην παρούσα εργασία οι
υποθέσεις ήταν οι ακόλουθες:
•
Η ανάλυση έγινε από την προετοιμασία της σποροκλίνης μέχρι τη συγκομιδή
(‘from cradle to farm gate’)
•
Ακολουθήθηκε η σχετική οδηγία 2009/28/ΕΕ
•
Δε χρησιμοποιήθηκε κανένα σύστημα αναφοράς
•
Ως τελικό προϊόν ορίσθηκε η πρώτη ύλη, ανεξάρτητα από την χρήση της για
παραγωγή βιοαιθανόλης 1ης ή 2ης γενιάς
•
Κατά την άρδευση καταναλώθηκε ηλεκτρικό ρεύμα
•
Η καλλιέργεια εγκαθίσταται μία φορά ανά καλλιεργητική περίοδο
•
Η αντιμετώπιση των ζιζανίων έγινε αποκλειστικά με μηχανικά μέσα
•
Ενώ τέλος δε λήφθηκαν υπ’ όψιν:
•
Η επεξεργασία των στελεχών
•
Η αξιοποίηση των παραπροϊόντων και των υπολειμμάτων της
καλλιέργειας
•
Η μεταφορά των αναλώσιμων εισροών στον αγρό
•
Οι εκπομπές Ν2Ο
Για τον υπολογισμό του ισοζυγίου ενέργειας απαραίτητο μέγεθος αποτελεί η συνολικά
καταναλωθείσα ενέργεια (FE), η οποία αποτελεί συνάρτηση της άμεσα (FEdir) και έμμεσα
(FEind) καταναλισκόμενης ενέργειας. Η άμεσα καταναλισκόμενη ενέργεια (FEdir) είναι η
ενέργεια (MJ/ στρέμμα) που καταναλώνεται κατά την επιτέλεση των εργασιών στον αγρό
και υπολογίζεται ως εξής:
FEdir=SUM (Fci x fc)/ Oci
Όπου
Fci: Κατανάλωση καυσίμου για i εφαρμογή (λίτρα/ ώρα)
Fc: Ενέργεια μονάδας καυσίμου (π.χ. 36 MJ/ λίτρο για το diesel)
Oci: Αποδοτικότητα ανά ώρα (στρέμματα/ ώρα)
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Η έμμεσα καταναλισκόμενη ενέργεια (FEind) είναι η ενέργεια (MJ/ στρέμμα) που
καταναλώνεται κατά την παραγωγή των αγροτικών εισροών στα κέντρα παραγωγής τους,
και υπολογίζεται ως εξής:
FEind= Q x Teprod
Όπου
Q: Εφαρμοζόμενη ποσότητα/ στρέμμα (kg/ στρ.)
TEprod: Καταναλωθείσα ενέργεια/ κιλό παραγόμενου προϊόντος (MJ/ kg)
Στη συνέχεια για τον υπολογισμό των συνολικών εκπομπών CO2 (kg CO2e ha-1yr-1)
λήφθηκαν υπόψη οι εκπομπές τόσο από άμεση (GHGem.dir.) όσο και από έμμεση
(GHGem.ind.) κατανάλωση ενέργειας, μεγέθη τα οποία υπολογίσθηκαν ως εξής:
GHGem. = FE x 0.0888
Όπου
FEdir: Συνολική άμεσα καταναλωθείσα ενέργεια (MJ/ στρέμμα)
0,0888: Εκπομπές CO2 ενός λίτρου diesel (kg CO2e MJ-1)
και GHGem. Ind.= FEind x Efc

Όπου
FEind: Συνολική έμμεσα καταναλωθείσα ενέργεια (MJ/ στρέμμα)
Efc : Παράγοντας εκπομπών (kg Co2/ MJ)
Εφαρμοζόμενες εισροές- Χαρακτηριστικά χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού
Η εφαρμοζόμενη ποσότητα σπόρου σποράς ανήλθε στα 900 γραμ./ στρέμμα ενώ οι μονάδες
λιπάνσεως για τα τρία βασικά ανόργανα στοιχεία άζωτο(Ν) φώσφορο (Ρ) και κάλιο (Κ),
ανήλθαν σε 11,9 2,4 και 1,08 μον/ στρέμμα αντίστοιχα.
Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης του ορυκτού πετρελαίου (diesel) χρησιμοποιήθηκαν
δεδομένα που αντιστοιχούν στην κατανάλωση ενός ελκυστήρα μέσης ιπποδύναμης (περίπου
90 ίππων), ενώ για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά την
άρδευση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα κατανάλωσης για αντλία ιπποδύναμης 40 ίππων.
Αποτελέσματα
Για την επιμέρους λεπτομερειακή ανάλυση των εργασιών που επιτελέσθηκαν στον αγρό,
δημιουργήθηκε ένας πίνακας ροής.
Στον Πίνακα 1 κατεγράφησαν οι επιτελεσθείσες εργασίες κατά τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που τις συνοδεύουν (Buratti
and Fantozzi 2010, Grassi and Vivarrelli, 2001, Korres et al. 2010). Ο συγκεκριμένος
πίνακας αποτέλεσε τη βάση για τον περαιτέρω υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης
και των εκπομπών CO2.

151

Πίνακας 1. Διάγραμμα ροής της ανάλυσης κύκλου ζωής
Στάδιο

Εργασία

Ενεργειακή
κατανάλωση

Ετήσια
συχνότητα
εργασιών

Παραγόμενο
προϊόν

Άροση

Τύπος
ενέργειας που
καταναλώνεται
ανά εργασία
Diesel

Παραγωγή
προϊόντος

Άμεση

1

Πρώτη ύλη

Σβάρνισμα

Diesel

Άμεση

1

Ισοπέδωση

Diesel

Άμεση

1

Λίπανση

Έμμεση/
Άμεση

-/ 1

Έμμεση/
Άμεση

-/ 1

Μηχ/κή
Ζιζ/νία
Άρδευση

Παραγωγή
λιπάσματος/
Diesel
Παραγωγή
πολλ/κού
υλικού/ Diesel
Diesel

Άμεση

2

Ηλεκτρ. ρεύμα

Άμεση

4

Συγκομιδή

Diesel

Άμεση

1

Σπορά

Κατόπιν εφαρμογής των τύπων, υπολογίσθηκαν τα προαναφερθέντα στα υλικά και
μέθοδοι μεγέθη. Η άμεσα καταναλωθείσα ενέργεια (FE) ανήλθε σε 825,187 MJ/ στρέμμα
ενώ η έμμεσα καταναλωθείσα ενέργεια σε 834,2 MJ/ στρέμμα (Διάγρ. 1).

Διάγραμμα 1. Άμεσα και έμμεσα καναλωθείσα ενέργεια
H άροση, οι αρδεύσεις και η συγκομιδή αποδείχτηκαν ως οι πλέον ενεργοβόρες εργασίες,
καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της άμεσα καταναλωθείσας ενέργειας (Διάγρ. 2).

Διάγραμμα 2. Επιμερισμός της καταναλισκόμενης άμεσης ενέργειας
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Οι εκπομπές CO2 που προήλθαν από άμεση κατανάλωση ενέργειας ανήλθαν σε 70,15 kg
CO2/ στρέμμα ενώ οι αντίστοιχες εκπομπές από έμμεση κατανάλωση ενέργειας σε 112,12
kg/ στρέμμα (Διάγρ. 3).

Διάγραμμα 3. Εμπεμπόμενο CO2 από άμεσα και έμμεσα καταναλωθείσα ενέργεια
Η άροση οι αρδεύσεις και η συγκομιδή αποτέλεσαν τις εργασίες με τις πλέον αυξημένες
εκπομπές CO2 (Διάγρ. 4).

Διάγραμμα 4. Επιμερισμός του εκπεμπέμενου CO2
Συζήτηση
Η συνολικά καταναλωθείσα ενέργεια ανήλθε σε 1659,392 MJ/ στρέμμα, και κρίνεται
ικανοποιητική, βάσει του εύρους τιμών που αναφέρεται σε παλιότερη έρευνα (Venturi P. &
Venturi G. 2003) η οποία ορίζει ως χαμηλές και φυσιολογικές ενεργειακές εισροές τα 1380
και 1910 MJ/ στρέμμα αντίστοιχα. Οι συνολικά εκπεμπόμενες ποσότητες CO2 (112,12 kg/
στρέμμα) κυμαίνονται σε λογικά πλαίσια με περαιτέρω δυνατότητα μείωσης αυτών, μέσω
της δυνατότητας μείωσης των αρδεύσεων, και του περαιτέρω εξορθολογισμού της
καλλιεργητικής τεχνικής η οποία δεν έχει προσαρμοσθεί απόλυτα στις ελληνικές συνθήκες,
λόγω των περιορισμένων εκτάσεων στις οποίες καλλιεργείται το γλυκό σόργο.
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην άροση, τις αρδεύσεις και τη συγκομιδή, καθώς
οι συγκεκριμένες εργασίες παρουσιάζουν το υψηλότερο ενεργειακό κόστος και ταυτόχρονα
τις υψηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Πιθανή μείωση των ενεργειακών εισροών σε
οποιαδήποτε από τις τρεις εργασίες θα επηρέαζε σημαντικά το συνολικό ισοζύγιο ενέργειας
με πολύτιμη εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών CO2.
Η επιμέρους λεπτομερειακή ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας μέσω της ΑΚΖ
επιτρέπει τόσο τη βελτιστοποίηση της καλλιεργητικής τεχνικής όσο και τη δημιουργία
κατάλληλων ποικιλιών για το εκάστοτε περιβάλλον.
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Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η εφαρμογή της ΑΚΖ αποτελεί ένα ιδιαίτερο χρήσιμο
εργαλείο για τον υπολογισμό των παραμέτρων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των
υποχρεωτικών κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι
παρόμοια κριτήρια θα εφαρμόζονται στο μέλλον για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες από
όλα τα κράτη- μέλη της Ε.Ε, με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία.
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LIFE CYCLE ANALYSIS FOR THE EVALUATION OF SUSTAINABLE
BIOETHANOLE PRODUCTION FROM SWEET SORGHUM
Ch. E. Vlachos1, N. Mariolis1, Ν. Korres2 and G. N. Skarakis1
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Abstract
In the context of the EU’s new Directive regarding the use of renewable energy sources
by 2020, Hellas is committed to substitute a 10% of fossil fuels in transportation with
biofuels. Bioethanol is one of the most important biofuels and significant quantities will
have to be produced in order to reach such a target. Sweet sorghum is generally considered
as a good feedstock for this production, especially in the light of results obtained in several
field trials established in various regions of the country. A breeding program has been
initiated at the Agricultural University of Athens aiming at developing high yielding sweet
sorghum varieties. In the framework of a sustainable raw material production, Life Cycle
Assessment (LCA) was conducted from cradle to farm gate to estimate the energy balance
and the amount of total greenhouse gases emitted in cultivation. Such an analysis when
combined to a relevant analysis concerning industrial conversion to bioethanol and transport
to final outlet (from farm gate to fuel tank), will provide conclusive evidence whether the
specific biofuel satisfies the sustainability criteria as foreseen by the relative legislation. Our
assessment was based on the evaluation of 7 sweet sorghum cultivars in several locations
and years.
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ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΒΡΙΔΙΩΝ
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Περίληψη
Ο αραβόσιτος αποτελεί σήμερα την κυριότερη πρώτη ύλη παραγωγής βιοαιθανόλης
πρώτης γενιάς, ενώ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και ως φυτό
βιοδιυλιστηρίου για την συμπαραγωγή βιοαιθανόλης δεύτερης γενιάς από το
λιγνοκυτταρινούχο κλάσμα της παραγωγής του. Η χρήση του βιοκαυσίμου 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. Για την επιλογή κατάλληλων ποικιλιών για εγχώρια
παραγωγή βιοαιθανόλης, αξιολογήθηκαν 20 εμπορικά υβρίδια διάφορης προέλευσης και
παραγωγικής κατεύθυνσης σε δύο περιβάλλοντα. Εκτιμήθηκαν τα εξής: απόδοση καρπού,
περιεκτικότητα αμύλου, πρωτεΐνης και ελαίου, καθώς και η αξιοποιήσιμη ποσότητα
βιομάζας (στελέχη-ρόκες) και υπολογίσθηκαν οι θεωρητικές αντίστοιχες ποσότητες
παραγόμενης βιοαιθανόλης πρώτης και δεύτερης γενιάς.
Βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εμπορικών υβριδίων ως προς την
δυνατότητα παραγωγής και των δύο γενιών βιοαιθανόλης, διαφορές που διαμορφώθηκαν
κυρίως με βάση την απόδοση σε καρπό και βιομάζα. Οι τέσσερις αποδοτικότερες ποικιλίες
για την παράγωγη βιοαιθανόλης 1ης γενιάς ήταν και οι αποδοτικότερες για την παραγωγή
βιοαιθανόλης 2ης γενιάς, γεγονός που καθιστά δυνατή τη ταυτόχρονη παραγωγή ζωοτροφών
και βιοαιθανόλης 2ης γενιάς και συνεπώς την αξιοποίηση της παραγωγής υπό την έννοια του
βιοδιϋλιστηρίου.
Εισαγωγή
Ο αραβόσιτος (Zea mays L.) είναι μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση και
σημαντικότερες από οικονομικής άποψης καλλιέργειες στην Ελλάδα με ετήσια παραγωγή
1.767.000 τόνους και μέση απόδοση 0,90 kg/ ha (FAO Stat, 2007). Στη χώρα μας, η κύρια
ζώνης της καλλιέργειας εντοπίζεται στην Μακεδονία με 76.500 ha, στη Θράκη με 25.500 ha
και στη Θεσσαλία με 16.700 ha (51,8%, 17,3 % και 11,3, % της καλλιεργούμενης έκτασης
αντίστοιχα). (Δεδομένα από Εταιρείες Σπόρων για το 2007). Παρόλα αυτά, σημειώνονται
σημαντικές ετήσιες αυξομειώσεις στην καλλιεργούμενη έκταση που κυμαίνονται μεταξύ 1,2
έως 2,5 εκ στρ, ανάλογα με τον ανταγωνισμό.
Ο αραβόσιτος αξιοποιείται κυρίως ως ζωοτροφή (καρπός ή βιομάζα) ενώ περιορισμένες
ποσότητες προορίζονται και για ανθρώπινη κατανάλωση. Η βιομηχανική χρήση του
αραβοσίτου αυξήθηκε τα τελευταία 25 χρόνια ως εξαιρετική πρώτη ύλη παραγωγής αμύλου
και γλυκαντικών ουσιών. Η ραγδαία αύξηση της μη διατροφικής χρήσης του προήλθε από
την ανάγκη παραγωγής βιοαιθανόλης από τον καρπό (βιοαιθανόλη 1ης γενιάς). Επιπλέον,
τα στελέχη και τα υπολείμματα μετά τον αλωνισμό αποτελούν μια πλούσια, φτηνή πηγή
βιομάζας για την παράγωγη βιοαιθανόλης 2ης γενιάς που δεν ανταγωνίζεται τη διατροφική
αξιοποίηση της παραγωγής (Vermeris et al., 2007).
Παρά το γεγονός ότι η χρήση του αραβόσιτου για παράγωγη βιοαιθανόλης έχει
γενικευθεί από ετών, μόλις πρόσφατα ξεκίνησαν βελτιωτικά προγράμματα στοχευμένα στη
μεγιστοποίηση της παραγόμενης βιοαιθανόλης 1ης γενιάς. Βασικός σκοπός είναι η αύξηση
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της παραγόμενης ποσότητας αμύλου ανά μονάδα επιφάνειας καθώς επίσης και η
μετασυλλεκτική έκφραση διαγονιδιακών αμυλασών στον καρπό για σημαντική μείωση του
κόστους μετατροπής σε βιοαιθανόλη.
Επίσης, σημαντική ερευνητική δραστηριότητα παρατηρείται στη δημιουργία ποικιλιών
ικανών να επιτύχουν μεγιστοποίηση βιοαιθανόλης 2ης γενιάς που δύναται να αποτελέσει το
κύριο μελλοντικό βιοκαύσιμο κίνησης, μέσω της αξιοποίησης του λιγνοκυτταρινούχου
κλάσματος των φυτών (στελέχη, άξονες, φύλλα). Η παραπάνω διαδικασία βελτίωσης αφορά
στην τροποποίηση της ποιότητας και ποσότητας των κυτταρινών και ημικυτταρινών, καθώς
και στην ενσωμάτωση κυτταρινασών, που ενεργοποιούνται με θέρμανση της βιομάζας,
ώστε να γίνει οικονομικότερη η διάσπαση των κυτταρινών σε απλουστέρα σάκχαρα.
Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη του παραγωγικού δυναμικού, 20 εμπορικών
υβριδίων ως προς την απόδοση καρπού και βιομάζας, για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης
και 2ης γενιάς.
Υλικά και Μέθοδοι
Γενετικό Υλικό
Το γενετικό υλικό που αξιοποιήθηκε για την παρούσα μελέτη αφορά 20 εμπορικά
καλλιεργούμενα υβρίδια. Τα υβρίδια είναι ιδιοκτησία των εταιρειών Pioneer Hi Bred Int,
Syngenta, Monsanto, Lima grain, KWS και του Ινστιτούτου Σιτηρών.
Τα υβρίδια αξιολογήθηκαν σε δυο περιβάλλοντα α) το 2008 στο αγρόκτημα του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κωπαΐδα και β) το 2009 στο αγρόκτημα του
Ινστιτούτου Σιτηρών στην Θεσσαλονίκη.
Πειραματικά Δεδομένα
Ο τύπος εδάφους των περιοχών της αξιολόγησης παρουσιάζει σημαντικές διαφορές: στην
Κωπαΐδα είναι μέσης σύστασης (C=24,8%, Si=39,6%, S=35,6% με πολύ υψηλή τιμή
CaCo3) ενώ της Θεσσαλονίκης είναι μέσης ελαφριάς (C=12,4%, Si=29,6%, S=58% ).
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε πειραματικό σχέδιο πλήρων τυχαιοποιημένων
ομάδων (ΠΤΟ) με τέσσερις (4) επαναλήψεις. Το πειραματικό τεμάχιο ήταν 2 γραμμές
μήκους 7m και απόστασης 0,8 m μεταξύ των γραμμών, ενώ η απόσταση των φυτών επί της
γραμμής ήταν 0,165 m για την Κωπαΐδα και 0,20 m για την Θεσσαλονίκη. Συνεπώς, ο
πληθυσμός ήταν 75.760 φυτά /ha για την Κωπαΐδα και 62.500 φυτά /ha για την
Θεσσαλονίκη.
Η εγκατάσταση του πειράματος στην Κωπαΐδα έγινε στις 5/5/2008 ενώ στη Θεσσαλονίκη
στις 2/5/2009. Οι συγκομιδές καρπού και στελεχών επιτελέσθηκαν στις 27/11/2008 και
16/10/2009 αντίστοιχα. Η συγκομιδή έγινε με το χέρι και από κάθε σειρά συγκομίσθηκαν 3
m από πλήρως ανταγωνιστικά φυτά σε σχέση με τα γειτονικά τους. Η πρακτική που
ακολουθήθηκε σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ήταν η εφαρμοζόμενη στα
επίσημα πειράματα αξιολόγησης ποικιλιών.
Κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου κατεγράφησαν οι ακόλουθες
παρατηρήσεις: ημερομηνία άνθησης αρσενικής ταξιανθίας, ημερομηνία άνθησης θηλυκής
ταξιανθίας, ύψος φυτού, ύψος έκπτυξης σπάδικα, αντοχή στελέχους σε πλάγιασμα (%),
αντοχή ριζικού συστήματος σε πλάγιασμα (%), προσβολή από head smut/ common smut
(%) και απόδοση σε καρπό.
Προκειμένου να προσδιοριστεί η βιομάζα, μετά την συγκομιδή του καρπού
συγκομίστηκαν 5 αντιπροσωπευτικά και πλήρως ανταγωνιστικά φυτά σε σχέση με τα
γειτονικά τους από κάθε τεμάχιο. Τα φυτά κόπηκαν σε ύψος περίπου 0,10 m από την
επιφάνεια του εδάφους. Στην βιομάζα περιλαμβάνονται στέλεχος, φύλλα, βράκτια,
σπάδικες. Καταγράφηκε το βάρος των στελεχών, των βρακτίων και των αξόνων.
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Σε δείγμα 1Kg καρπού από κάθε πειραματικό τεμάχιο προσδιορίστηκαν με αναλυτή
υπέρυθρων (NIR) οι περιεκτικότητες αμύλου (%) ξηράς ουσίας (ξ.ο.), λιπαρών (%) ξ.ο. και
πρωτεΐνης (%) ξ.ο.
Υπολογισμός θεωρητικής παραγωγής Βίο Αιθανόλης Α & Β γενεάς
Α Γενιά
(C6H10O5)n + (n-1)H2O => n C6H12O6 => 2n CH3CH2OH + 2n CO2
ΑΜΥΛΟ
ΝΕΡΟ
ΓΛΥΚΟΖΗ
ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΔΙΟΞ ΑΝΘΡΑΚΑ
Από τα 100 μέρη βάρους της γλυκόζης, τα ισοδύναμα βάρη των αντιδρώντων είναι
90
10
100
51,1
48,9
Η θεωρητική max απόδοση της αιθανολης από 100 μέρη βάρους άμυλου είναι 56,7 ενώ από
την γλυκόζη είναι 51,1 (Mr Αμύλου =162, Mr Γλυκόζης =180, Mr Αιθανολης=92)
Για το καλαμπόκι, 1 τόνος με 12% υγρασία καρπού αντιστοιχεί σε 880 Kg ξηρού βάρους.
Περιεκτικότητα σε άμυλο 71 % (επί Ξηρού Βάρους) αντιστοιχεί σε 625 Kg αμύλου.
Κατά την υδρόλυση αυξάνεται το μοριακό βάρος (Mr) των μονομερών κυρίως λόγω της
υδρόλυσης των δεσμών παράγοντας 625 * 180 : 162 = 694 Kg Γλυκόζης.
Η θεωρητική παραγωγή της αιθανολης από την γλυκόζη είναι 51,1 %, οπότε μπορούν να
παραχθούν 355 Kg (694*0,511) ή 450 Lit αιθανόλης (ρ αιθανόλη=m/V=0,788 Kg/ Lit) (Πηγή:
The Alcohol Textbook (4th edition))
Β Γενιά
http://www1.eere.energy.gov/biomass/ethanol_yield_calculator.html
(Πηγή: US Department of Energy, 2006.)
Corn: Chemistry and Technology 2nd Edition AACC (p.727)
Στατιστική Ανάλυση
Η ανάλυση των πειραμάτων πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά, προκειμένου να ελεγχθεί η
ομοιογένεια των πειραματικών σφαλμάτων και στην συνέχεια έγινε η πειραματική ανάλυση.
Το στατιστικό πρότυπο ήταν μεικτό (Mix Model) με τις τοποθεσίες να αποτελούν την
τυχαία μεταβλητή και τα υβρίδια τη σταθερή. Ο διαχωρισμός των μέσων όρων έγινε με την
ΕΣΔ (Fisher Protected LSD).
Αποτελέσματα-Συζήτηση
Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μεταξύ των εμπορικών υβριδίων ως προς την δυνατότητα παραγωγής
βιοαιθανόλης 1ης & 2ης γενιάς γεγονός που επιτρέπει την επιλογή του πλέον κατάλληλου για
ενδεχόμενη βιομηχανική χρήση. Όπως αναμενόταν, οι τελικές εκτιμήσεις βιοαιθανόλης 1ης
& 2ης γενιάς διαμορφωθήκαν κυρίως από την απόδοση σε βιομάζα.
Κατά τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης μεταξύ ποικιλιών και περιοχών δεν παρατηρήθηκε
καμία στατιστικώς σημαντική αλληλεπίδραση για κάποιο από τα ποσοτικά χαρακτηριστικά
(απόδοση, ολικό άμυλο, βιοαιθανόλη) ενώ αντίθετα, παρατηρήθηκαν στατιστικώς
σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ποικιλιών και περιοχών για όλα τα ποιοτικά
γνωρίσματα.
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Πίνακας 1: Περιεκτικότητα σε άμυλο, λίπη, πρωτεΐνη (επί ξ.ο) των 20 εμπορικών ποικιλιών
αραβοσίτου ανά περιοχή.
Άμυλο % Ξ Ο
Λίπη % Ξ Ο
Πρωτεΐνες % Ξ Ο
Ποικιλίες
Κωπαιδα Θεσ/νικη Κωπαιδα Θεσ/νικη Κωπαιδα Θεσ/νικη
ARMA
75.6
75.5
4.3
4.4
6.9
7.1
DK 6022
75.1
75.4
4.2
4.3
8.2
8.2
ARIS
75.1
75.5
3.9
4.0
7.4
7.6
HEROIC
75.0
75.5
3.8
3.6
7.3
6.9
FAMOSO
74.9
75.7
4.1
3.9
7.4
7.2
FACTOR
74.9
75.0
3.9
4.2
7.7
7.6
HELEN
74.9
75.7
3.9
4.1
7.8
7.8
31G98
74.8
75.0
4.3
4.2
8.1
8.4
DK 6450
74.8
74.9
4.3
4.3
7.9
8.4
DK 6818
74.8
75.2
4.3
4.2
8.3
8.8
DK 6040
74.7
74.5
4.3
4.4
8.2
8.4
PTOLEMEOS
74.7
75.5
4.2
4.4
7.8
8.1
33R77
74.6
74.8
4.4
4.2
7.6
7.5
KERMESS
74.6
75.0
4.0
4.0
7.9
8.6
32T83
74.6
74.8
4.3
4.4
7.7
8.1
ELEONORA
74.4
75.1
4.4
4.3
8.6
8.8
31Y43
74.2
74.6
4.1
4.2
8.9
8.7
31Α34
74.2
75.2
4.0
4.5
7.3
9.1
31P41
73.9
74.3
4.6
4.5
8.2
8.4
32H57G
72.9
4.1
8.3
74.5
4.4
8.6
**
**
**
**
**
**
Ποικιλίες
0.55
0.49
0.166
0.173
0.514
0.509
ΕΣΔ (.05)
0.8
0.69
4.8
5.7
7.34
8.63
CV %
Πίνακας 2. Απόδοση σε καρπό, περιεκτικότητα σε άμυλο, λίπη, πρωτεΐνη και εκτιμώμενη
παραγωγή βιοαιθανόλης 1ης γενιάς των 20 εμπορικών ποικιλιών αραβοσίτου (συνδυασμένη
ανάλυση 2 πειραμάτων)
Ποικιλίες
31G98
31Y43
ARMA
32H57G
31A34
FAMOSO
ELEONORA
31P41
FACTOR
DK 6022
33R77
DK 6450
HEROIC
ARIS
KERMESS

Απόδοση Άμυλο
(Kg/ στρ) (% ξ.ο.)
1328.3
1306.8
1278.9
1308.5
1281.8
1240.4
1252.0
1255.4
1240.5
1230.4
1235.3
1211.4
1191.9
1192.5
1142.4

74.9
74.4
75.6
73.7
74.7
75.3
74.8
74.1
74.9
75.2
74.7
74.8
75.2
75.3
74.8

Άμυλο
(Kg/ στρ
ξ.ο.)
867.1
850.3
844.7
839.9
835.5
815.5
812.5
808.6
808.5
805.5
804.3
787.9
782.4
779.7
744.9

Βιοαιθανόλη Λίπη Πρωτεΐνες
(lit/στρ)
(% ξ.ο.) (% ξ.ο.)
623.2
611.1
607.1
603.7
600.5
586.1
583.9
581.2
581.1
578.9
578.1
566.3
562.3
560.4
535.4

4.23
4.14
4.36
4.25
4.20
3.89
4.31
4.55
4.04
4.24
4.26
4.38
3.71
3.96
4.00

8.23
8.81
7.00
8.48
8.23
7.21
8.71
8.29
7.66
8.15
7.55
8.21
7.09
7.50
8.26
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DK 6040
32T83
HELEN
PTOLEMEOS
DK 6818
Ποικιλίες
Ποικιλίες
*Περιοχές
ΕΣΔ (.05)
CV %

1139.4
1103.3
989.6
971.9
869.8
**

74.6
74.7
75.3
75.1
75.0
**

738.5
717.5
652.1
635.6
566.3
**

530.8
515.7
468.7
456.8
407.0
**

4.30
4.38
3.95
4.28
4.26
**

8.29
7.88
7.78
7.93
8.55
**

ns

*

ns

ns

**

**

147,15
15,6

0,35
0,83

96,98
15,6

69,7
15,6

0,12
5,74

0,35
8,13

Στη συνέχεια συγκρίθηκαν τα χρησιμοποιούμενα υβρίδια ως προς την εκτιμώμενη
παραγωγή βιοαιθανόλης 2ης γενιάς (στελέχη, άξονες, βράκτια) και παρατηρήθηκαν
στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των υβριδίων.
Πίνακας 3. Απόδοση σε στελέχη και άξονες-βράκτια και εκτιμώμενη παραγωγή
βιοαιθανόλης 2ης γενιάς των 20 εμπορικών ποικιλιών αραβοσίτου (συνδυασμένη ανάλυση 2
πειραμάτων).

Ποικιλίες
31Y43
31G98
32H57G
ARMA
31P41
FACTOR
33R77
DK 6022
31A34
ELEONORA
DK 6450
HEROIC
FAMOSO
ARIS
KERMESS
DK 6040
HELEN
32T83
PTOLEMEOS
DK 6818
Ποικιλίες
Ποικιλίες*Περιοχές
ΕΣΔ (.05)
CV %

Βάρος (Kg/ στρ)
Άξονες/
Στελέχη
Βράκτια
296.8
133.5
292.1
127.1
282.1
132.6
277.0
132.7
273.9
133.2
273.8
124.2
271.4
126.2
270.3
124.2
273.5
120.4
265.3
122.0
262.6
110.9
256.6
115.3
251.5
110.9
243.0
115.4
242.1
111.6
243.2
101.9
234.8
108.8
234.6
105.9
228.3
96.1
210.2
94.6
**
**
ns
ns
23,9
18,48
12,85
15,2

Βίο αιθανόλη (lit/ στρ)
Άξονες/
Στελέχη
Σύνολο
Βράκτια
123.5
55.6
179.1
121.6
52.9
174.5
117.4
55.2
172.6
115.3
55.3
170.5
113.9
55.4
169.3
113.9
51.7
165.6
112.9
52.5
165.4
112.5
51.7
164.2
113.8
50.1
163.9
110.4
50.8
161.2
109.3
46.1
155.4
106.8
48.0
154.8
104.7
46.1
150.8
101.1
48.0
149.1
100.7
46.4
147.2
101.2
42.4
143.6
97.7
45.3
143.0
97.7
44.1
141.7
95.0
40.0
135.0
87.5
39.4
126.8
**
**
**
ns
ns
*
9,9
7,7
13,51
12,89
15,2
9,1
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Πίνακας 4. Συνολική Απόδοση σε Βίο αιθανόλη 1ης & 2ης γενιάς των 20 εμπορικών
ποικιλιών αραβοσίτου.
Ποικιλίες
Βιοαιθανολη
Βιοαιθανολη
Σύνολο
Lt /Str
Lt / Str
Βιοαιθανολης
Α γενεάς
Β γενεάς
Lt / Str
Α & Β γενεάς
31G98
623,2
174,5
797,7
31Y43
611,1
179,1
790,2
ARMA
607,1
170,5
777,6
32H57G
603,7
172,6
776,3
31A34
600,5
163,9
764,4
31P41
581,2
169,3
750,5
FACTOR
581,1
165,6
746,7
ELEONORA
583,9
161,2
745,1
33R77
578,1
165,4
743,5
DK 6022
578,9
164,2
743,1
FAMOSO
586,1
150,8
736,9
DK 6450
566,3
155,4
721,7
HEROIC
562,3
154,8
717,1
ARIS
560,4
149,1
709,5
KERMESS
535,4
147,2
682,6
DK 6040
530,8
143,6
674,4
32T83
515,7
141,7
657,4
HELEN
468,7
143
611,7
PTOLEMEOS
456,8
135
591,8
DK 6818
407
126,8
533,8
Ποικιλίες
**
**
**
Ποικιλίες *Περιοχές
ns
*
ns
85,05
ΕΣΔ (.05)
69.7
13.51
12,05
CV %
15,6
9.1
Συμπεράσματα
1. Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εμπορικών υβριδίων ως προς την
δυνατότητα παραγωγής βιοαιθανολης α & β γενιάς. Αυτό επιτρέπει την επιλογή του
πλέον κατάλληλου σε ενδεχόμενη βιομηχανική παραγωγή του προϊόντος.
2. Οι τελικές αποδόσεις βιοαιθανολης α & β γενιάς διαμορφωθήκαν στο σημαντικότερο
βαθμό από την στρεμματική απόδοση του βάρους του καρπού και της βιομάζας- όπως
αναμενόταν.
3. Αν και βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την εκατοστιαία
περιεκτικότητα άμυλου μεταξύ των υβριδίων οι διαφορές ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες
από πρακτική άποψη.
4. Δεν υπήρξε σημαντικά στατιστική αλληλεπίδραση ποικιλιών και περιοχών για κανένα
από τα ποσοτικά χαρακτηριστικά (Απόδοση, Ολικό Άμυλο, Βιοαιθανολη) ενώ αυτή ήταν
παρούσα για όλα τα ποιοτικά γνωρίσματα.
5. υπήρξαν στατιστικά σημαντικά διαφορές μεταξύ των υβριδίων ως προς την ολική
παραγωγή βιοαιθανολης β γενιάς (Στελέχη, Άξονες, Βράκτια).
6. Οι 4 αποδοτικότερες ποικιλίες (31Y43, 31G98, 32H57G και ARMA) για την παράγωγη
βιοαιθανόλης 1ης γενιάς ήταν και οι αποδοτικότερες για την παραγωγή βιοαιθανόλης 2ης
γενιάς, γεγονός που καθιστά δυνατή τη ταυτόχρονη παραγωγή ζωοτροφών και
βιοαιθανόλης 2ης γενιάς και συνεπώς την αξιοποίηση βίο διυλιστηρίου (Πίνακες 2, 3, 4).
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BIO ETHANOL PRODUCTION A AND B GENERATION FROM MAIZE:
EVALUATION OF COMMERCIAL HYBRIDS
N. Mariolis1, Ch. E. Vlachos1, G. Evgenidis3, C. K. Goulas2 and G. N. Skarakis1
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Abstract
Corn is the main source for the production of bio ethanol A generation, while it is
expected to play important role in the production of B generation. The use of this bio fuel to
meet 10% of transport fuel need by 2020 constitutes an obligation of our country under the
terms of EU guidelines, concerning the incorporation of renewable sources of energy. In
order to choose suitable varieties for domestic production of bio ethanol 20 commercial
hybrids all available on the Greek market were evaluated.
The following traits were evaluated: Yield, starch, fat, protein (as percent of the dry matter)
as well the yield of biomass (Stem, Cobs). We estimated theoretically the amounts of A and
B generation of bio ethanol produced respectively. We found significant differences in the
performance of commercial hybrids to produce bio ethanol of both generations.
The differences were due mainly to yield in grain and biomass. The four most prolific
hybrids (31Y43, 31G98, 32H57G, and ARMA) for the production bio ethanol A generation
were also the most prolific for the production B generation. This fact is made possible the
simultaneously production feed and fuels.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ F2 ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΠΟΡΑΣ
Χ. Γκόγκας, Μ. Κούτσικα – Σωτηρίου
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη

Περίληψη
Η F2 αποτελεί την σημαντικότερη γενεά 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 σε πυκνή και αραιή σπορά. Όλα τα πειράματα εγκαταστάθηκαν στο
Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης. Την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007 εγκαταστάθηκαν 15
F2 μαλακού σίτου και οι 6 γονείς τους, σε σχέδιο τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων των τριών
επαναλήψεων. Η σύγκριση των F2 έγινε βάση της υπεροχής/υστέρησης: α) σε σχέση με τον
καλύτερο γονέα, β) σε σχέση με το μέσο όρο των δύο γονέων και γ) 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. Η αξιολόγηση έγινε με τα ίδια κριτήρια και
προστέθηκε το κριτήριο της κατάταξης των F2 βάση του παραγωγικού δυναμικού. Τα
αποτελέσματα των πειραμάτων έδειξαν διαφορετική συμπεριφορά των F2 στις δύο πυκνότητες
φύτευσης: ως προς το συντελεστή παραλλακτικότητας (CV) ανά F2 όπου στην αραιή σπορά
ήταν μεγαλύτερος σε σχέση με την πυκνή σπορά. Οι ενδείξεις αυτές υποδεικνύουν ότι η
παραλλακτικότητα εντός των F2 μεγιστοποιείται στην αραιή σπορά ώστε να υπάρχει
δυνατότητα αποτελεσματικότερης επιλογής άποψη που ενισχύθηκε περισσότερο από το γεγονός
ότι τα CV των γονέων ήταν μικρότερα στην αραιή σπορά από τα αντίστοιχα στην πυκνή σπορά.
Επίσης η γενετική παραλλακτικότητα είχε πολύ μεγαλύτερη τιμή στην αραιή απ’ ότι στην
πυκνή σπορά, ενώ οι CV των δύο πειραμάτων παρουσίασαν ανάλογες τιμές.
Εισαγωγή
Στη βελτίωση των αυτογονιμοιποιούμενων φυτών η F2 γενεά προσφέρεται για την
αξιολόγηση ελπιδοφόρων διασταυρώσεων, καθώς η παραλλακτικότητα κατανέμεται τόσο
μεταξύ των γενοτύπων όσο και εντός αυτών, ενώ στην συνέχεια μειώνεται μετά από κάθε γενιά
αυτογονιμοποίησης (Stoskopf, 1999). Η ετέρωση στην F2 γενεά και η υπεροχή των πληθυσμών
σε σχέση με τη μέση απόδοση των γονέων αποτελεί κριτήριο για τον εντοπισμό των
ελπιδοφόρων διασταυρώσεων (Cox and Murphy, 1990). Σύμφωνα με τον Valentine (1979),
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απόδοση, η επιλογή θα πρέπει να ξεκινά στην F2 γενεά για τα
προς βελτίωση χαρακτηριστικά. Ως κριτήρια επιλογής ελπιδοφόρων διασταυρώσεων ο Nass
(1979) αναφέρει την απόδοση στην F2 γενεά και τη μεσογονική τιμή της κάθε διασταύρωσης.
Και οι Gouli and Koutsika (1999) προτείνουν την ετέρωση στην F2 γενεά ως κριτήριο για τη
βελτίωση του μαλακού σίτου. Πέραν των κριτηρίων αξιολόγησης ο Fasoulas (1988)
αναγνωρίζει τον ανταγωνισμό ως την κύρια αιτία που μειώνει την αποτελεσματικότητα της
επιλογής. Τέλος σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βελτίωσης, εκτός από τη μεγιστοποίηση της
απόδοσης, η επιλογή θα πρέπει να επεκτείνεται και στα χαρακτηριστικά ποιότητας, καθώς η
εμπορευσιμότητα του τελικού προϊόντος θα καθοριστεί από αυτά (Bushuk, 1998).
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Στην παρούσα εργασία αξιολογούνται οι F2 διασταυρώσεις μαλακού σίτου με τη χρήση
διαφόρων κριτηρίων τόσο για αγρονομικά όσο και για ποιοτικά χαρακτηριστικά, μελετώντας
τις διαφορές στην έκφραση των γνωρισμάτων σε δύο συστήματα σποράς.
Υλικά & Μέθοδοι
Τα πειραματικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν οι ποικιλίες μαλακού σιταριού του
Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης (Αχέρων, Yecora, Νέστος, Ορφέας, Ωρωπός, Αχελώος) και
οι F2 πληθυσμοί που προήλθαν από τις μεταξύ τους διασταυρώσεις. Την καλλιεργητική περίοδο
2006-2007, οι F2 διασταυρώσεις και οι γονείς τους εγκαταστάθηκαν στο αγρόκτημα του
Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης, σε πείραμα με τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες (RCB),
των 21 επεμβάσεων και 3 επαναλήψεων, σε συνολικά 63 πειραματικά τεμάχια. Την
καλλιεργητική περίοδο 2008-2009, στο Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης εγκαταστάθηκαν οι
4 F2 (Yecora x Ωρωπός, Yecora x Αχελώος, Ορφέας x Ωρωπός και Ωρωπός x Αχελώος) και οι
4 γονείς τους σε κυψελωτό σχέδιο R-16 των 32 γραμμών με 48 φυτά/γραμμή (3 κωδικοί/F2) και
την απόσταση των φυτών στο 1m. Τα αγροκομικά χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν ανά
πειραματικό τεμάχιο στην πυκνή σπορά και ανά ατομικό φυτό στην αραιή σπορά ήταν ο
αριθμός στάχεων, το τελικό ύψος και η απόδοση. Μετά τη συγκομιδή στο Χημείο του
Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης, μετρήθηκε το βάρος 1000 κόκκων και προσδιορίστηκε η
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη με την μέθοδο Kjeldahl καθώς και η περιεκτικότητα σε υγρή
γλουτένη και ο δείκτης γλουτένης.
Για όλα τα χαρακτηριστικά έγινε ανάλυση της παραλλακτικότητας, επιμερίστηκε η
φαινοτυπική παραλλακτικότητα. Για την απόδοση η αξιολόγηση έγινε με τα ακόλουθα
κριτήρια: την υπεροχή ή υστέρηση σε σχέση με τον καλύτερο γονέα (BP), την μέση απόδοση
των δύο γονέων (MP) και την υπεροχή ή υστέρηση σε σχέση με τον μέσο όρο όλων των
μαρτύρων. Επιπρόσθετα στην αραιή σπορά χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο ο δείκτης του
παραγωγικού δυναμικού (Line Crop Yield Potential LCYP) που δίνει την αντιστοίχηση του
μεμονωμένου φυτού με την συμπεριφορά του σε συνθήκες γεωργού (Fasoula, 2008).
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Η ανάλυση της παραλλακτικότητας έδειξε σημαντικές διαφορές για τα χαρακτηριστικά που
μελετήθηκαν και στα δύο πειράματα, πλην του αριθμού στάχεων στην πυκνή σπορά και του
βάρους 1000 κόκκων στην αραιή σπορά (Πίν. 1). Σημειώνεται ότι στην αραιή σπορά τα μέσα
τετράγωνα ήταν ισχυρά σημαντικά σε αντίθεση με την πυκνή σπορά, ο συντελεστής
παραλλακτικότητας κυμαινόταν σε παραπλήσια επίπεδα (r=93,78%** μεταξύ των CV αραιήςπυκνής) και η παραλλακτικότητα μεταξύ των γενοτύπων (σg2) είχε μεγαλύτερα ποσοστά στην
αραιή σπορά (Πίν. 1).
Πίνακας 1: Ανάλυση παραλλακτικότητας για τα χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν
Χαρακτηριστικό
Απόδοση
Ύψος
Αδέλφωμα
Β. 1000 κόκκων
Πρωτεΐνη
Γλουτένη
Δ. Γλουτένης

MS
Πυκνά
10023,37*
199,86*
234,53ns
43,16*
0,00013*
36,72*
0,022*

σg2

CV
Αραιά
54719,67**
1409,04**
3204,80**
25,36ns
0,0007**
0,05**
0,07**

Πυκνά
19,73%
7,41%
97,14%
6,68%
3,69%
5,24%
10,18%

Αραιά
19,65%
14,08%
37,90%
13,35%
5,59%
10,22%
6,37%

Πυκνά
53,22%
79,50%
7,59%
87,13%
75,31%
66,83%
73,97%

Αραιά
82,08%
92,91%
95,00%
0,00%
88,47%
93,22%
95,96%

* σημαντικό για p≤5%, ** σημαντικό για p≤1%
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Αρκετοί ερευνητές έχουν τονίσει την αρνητική επίδραση του ανταγωνισμού στην έκφραση
του γενοτύπου (Hinson and Hanson 1962; Shebeski and Evans 1973; Fasoulas 1988) κάτι που
επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα του Πίνακα 1 για την απόδοση και τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά. Η αξιολόγηση των γενοτύπων με τα τρία κριτήρια έδειξε διαφορετική
συμπεριφορά για το χαρακτηριστικό απόδοση μεταξύ των δύο συστημάτων σποράς.
Συγκεκριμένα στην πυκνή σπορά όλες οι F2 ξεπέρασαν σημαντικά τον μέσο όρο των
μαρτύρων-ποικιλιών, οι τρεις (πλην της Yecora x Αχελώος) την MP, ενώ συνολικά έδωσαν
υψηλές και θετικές τιμές στην ετεροβελτίωση (Πίν. 2). Αντίθετα στην αραιή σπορά μόνο οι
διασταυρώσεις (Ωρωπός x Αχελώος) και (Yecora x Αχελώος) ξεπέρασαν τον μέσο όρο των
μαρτύρων-ποικιλιών, με τη διασταύρωση (Ωρωπός x Αχελώος) να υπερέχει σημαντικά και στα
τρία κριτήρια (Πίν. 2).
Πίνακας 2: Αξιολόγηση των F2 διασταυρώσεων βάση των κριτηρίων (BP,MP, LCYP)
Γενότυπος
Ωρωπός x Αχελώος
Yecora x Αχελώος
Yecora x Ωρωπός
Ορφέας x Ωρωπός

BP
Πυκνά
20,27%
11,88%
35,18%
27,36%

MP
Αραιά
13,12%*
-6,41%
-0,50%
-8,24%

Πυκνά
30,76%*
19,24%
38,09%*
38,58%*

Αραιά
17,78%*
6,64%
9,34%
12,00%

Μάρτυρες
Πυκνά
Αραιά
38,15%*
38,62%*
28,51%*
14,68%*
36,09%*
12,29%
46,56%*
3,55%

* σημαντικό για p≤5%

Η διαφορετική συμπεριφορά των γενοτύπων πιθανόν να οφείλεται τόσο στο περιβάλλον όσο
και στην απουσία ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την Fasoula (1990) ο αύτο- και άλλοανταγωνισμός σε σχέση με την πλήρη απουσία του ανταγωνισμού προκαλεί διαφορετική
έκφραση του γενοτύπου, κάτι το οποίο συμφωνεί με τα παραπάνω αποτελέσματα. Η
αξιολόγηση της F2 με τη χρήση της κυψελωτής μεθοδολογίας έδωσε μεγαλύτερη διάκριση
μεταξύ των F2. Τα δεδομένα έδειξαν ότι η Ωρωπός x Αχελώος ανέδειξε μία οικογένεια που
υπερείχε σημαντικά, έχοντας σχεδόν διπλάσια τιμή LCYP σε σχέση με τους άλλους γενοτύπους
(Πίν. 3). Χωρίζοντας την κάθε F2 σε τρεις κωδικούς έγινε και καλύτερη αξιοποίηση της
γενετικής παραλλακτικότητας των πληθυσμών τόσο μεταξύ τους όσο και εντός αυτών.
Πίνακας 3: Ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού των F2 διασταυρώσεων σε αραιή σπορά
Επέμβαση
Αχελώος
Yecora
Yecora x Αχελώος
Yecora x Αχελώος
Yecora x Αχελώος
Yecora x Ωρωπός
Yecora x Ωρωπός
Yecora x Ωρωπός
Ορφέας
Ορφέας x Ωρωπός
Ορφέας x Ωρωπός
Ορφέας x Ωρωπός
Ωρωπός
Ωρωπός x Αχελώος
Ωρωπός x Αχελώος
Ωρωπός x Αχελώος

Code
5
1
6
12
3
14
10
2
9
11
16
8
13
4
7
15

Mean
59,20
44,71
55,40
54,82
50,48
54,25
51,81
48,77
34,82
50,03
47,49
41,05
54,52
66,97
58,86
57,92

CLR
1,30
0,74
1,13
1,11
0,94
1,09
0,99
0,88
0,45
0,92
0,83
0,62
1,10
1,66
1,28
1,24

CH
5,44
4,97
5,21
5,13
4,58
3,85
5,27
3,08
4,97
4,02
4,90
2,67
4,89
6,66
4,49
4,38

LCYP
7,05
3,67
5,91
5,70
4,31
4,19
5,22
2,71
2,23
3,72
4,08
1,66
5,37
11,04
5,74
5,43

LCYP%
63,84
33,22
53,55
51,65
39,05
37,94
47,32
24,56
20,17
33,69
37,00
15,08
48,65
100
52,02
49,15
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Σχετικά με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν, υπήρχαν διαφορές μεταξύ των
γενοτύπων. Οι F2 είχαν μεγαλύτερου ύψους φυτά σε σχέση με τις ποικιλίες, με εξαίρεση τον
Αχελώο που ήταν ο ψηλότερος γενότυπος και στα δύο συστήματα σποράς (Πίν. 4). Ως προς την
ποιότητα οι F2 είχαν ικανοποιητικές τιμές συγκρινόμενες με τις ποικιλίες (Πίν. 4), με τον
συντελεστή συσχέτισης μεταξύ πυκνής και αραιής σποράς να προσδιορίζεται ίσος με 85,87%
για την πρωτεΐνη και 87,86% για τον δείκτη γλουτένης.

Σχήμα 1. Αντιστοίχιση της παραγωγικής συμπεριφοράς (CLR) των F2 και των γονέωνποικιλιών
Πίνακας 4: Διαχωρισμός των μέσων όρων για τα αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που
μελετήθηκαν στα δύο συστήματα σποράς.
Επέμβαση
Αχελώος
Γεκόρα x Αχελώος
Γεκόρα x Ωρωπός
Γεκόρα
Ορφέας
Ορφέας x Ωρωπός
Ωρωπός
Ωρωπός x Αχελώος
Επέμβαση
Αχελώος
Γεκόρα x Αχελώος
Γεκόρα x Ωρωπός
Γεκόρα
Ορφέας
Ορφέας x Ωρωπός
Ωρωπός
Ωρωπός x Αχελώος

Πυκνά
94,33
93,33
86,33
74,33
85,33
101,67
82,33
92,67
Πυκνά
13,41%
14,60%
15,37%
15,51%
16,17%
15,36%
14,99%
14,92%

Ύψος
Αραιά
ab*
81,15
ab
79,02
bc
77,09
d
68,52
bc
66,38
a
76,07
cd
73,38
abc
78,75
Πρωτεΐνη
Αραιά
c
14,79%
b
15,19%
ab
16,77%
ab
16,34%
a
18,03%
ab
17,19%
b
15,62%
b
15,15%

a
b
bcd
de
e
bcd
cde
bc

Πυκνά
77,33
82,33
94,67
89,00
83,00
93,00
77,33
93,00

e
de
abc
bcd
a
ab
cde
e

Πυκνά
60,53
63,87
62,33
58,87
66,23
70,77
69,57
67,07

Στάχυς
Αραιά
a
33,57
a
37,70
a
37,57
a
35,52
a
17,00
a
29,26
a
34,83
a
38,20
Γλουτένη
Αραιά
de
0,597
bcde
0,440
cde
0,558
e
0,462
abcd
0,652
a
0,676
ab
0,592
abc
0,601

b
a
a
ab
d
c
ab
a

abc
d
bc
cd
ab
a
abc
ab

Βάρος 1000 κόκκων
Πυκνά
Αραιά
34,67
b
38,20
36,00
b
40,53
36,33
b
37,13
46,00
a
37,20
35,67
b
37,60
34,00
b
38,93
26,33
c
37,00
33,67
b
36,07
Δ.Γλουτένης
Πυκνά
Αραιά
0,766
a
0,729
0,872
a
0,951
0,798
a
0,897
0,909
a
0,964
0,622
b
0,660
0,779
a
0,718
0,791
a
0,799
0,734
ab
0,786

*μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα στην ίδια στήλη δεν διαφέρουν σημαντικά για p≤5%
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a
a
a
a
a
a
a
a

cd
a
ab
a
d
cd
bc
c

H Ωρωπός x Αχελώος έδωσε τιμές μεγαλύτερες της μονάδας για την τιμή του CLR και στα
δύο συστήματα σποράς, εκφράζοντας υπεροχή σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο (Σχ.1). Επίσης
ως προς τα αγρονομικά χαρακτηριστικά φαίνεται να είναι μετρίου ύψους με πλούσιο
αδέλφωμα, συνδυάζοντας ικανοποιητική ποιότητα (Πίν. 4). Συγκριτικά με την συμπεριφορά της
στα δύο συστήματα σποράς, η συγκεκριμένη F2 φαίνεται να αποτελεί υποσχόμενο πληθυσμό
για επιλογή ατομικών φυτών.
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EVALUATION OF F2 POPULATIONS AND THEIR PARENTS FOR
AGRONOMIC AND QUALITY TRAITS IN TWO EXPERIMENTAL
SCHEMES.
Ch. Gogas and M. Koutsika-Sotiriou
Department of Genetics and Plant Breeding, Aristotelian Univ. of Thessaloniki, 54124, Hellas.

Abstract
In a breeding program when selfing occurs, F2 generation is of utmost importance, as it can
provide information for the identification of promising crosses. At the present study the F 2 bread
wheat populations and their parents are being evaluated in dense stand and widely spaced. All
the experiments were conducted in the Cereals Institute of Thessaloniki. During 2006-2007 15
bread wheat F2 populations and their six parents were evaluated in a randomized complete block
design with three replications. The evaluation criteria used were the superiority/inferiority over:
a) the better parent value, b) the mid parent value and c) the mean yield of the six parents.
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During 2008-2009 the four best F2s of the dense stand experiment along with their four parents
were evaluated in an R-16 honeycomb design, with the same criteria and in addition the crop
yield potential criterion was used. Different expression of the F2s was found between the two
experimental schemes i) CV per F2 was higher in widely spaced plants compared to the densely
spaced ones, outlining that the variance within an F2 population is maximized in the absence of
competition, thus constituting efficient single plant selection possible. This conclusion was
further based on the fact that the CV of the check cultivars in the honeycomb design was lower
than the one in dense stand. ii) The genetic variance was maximized in nil competition with
almost equal CVs for both experiments.
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Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΕΥΝΟΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΑΝΔΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Β. Γρεβενιώτης1, Β. Φασούλα2, Σ. Ζώτης3, Ι. Τοκατλίδης1.
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Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 682 00 Ορεστιάδα.
University of Georgia, Center for Applied Genetic Technologies, 111 Riverbend Road, Athens,
GA 306 02, USA.
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ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 531 00 Φλώρινα.

Περίληψη
Η επιλογή στην F2 γενεά του υβριδίου ‘Costanza’ με βάση την εφαρμογή της
κυψελωτής μεθοδολογίας για τρία χρόνια (εξισώσεις Α και Β), οδήγησε στην
απομόνωση οικογενειών με τιμές για την εξίσωση Β που υπολείπονται από το υβρίδιο
μόνο κατά 20%, συγκρινόμενα με την F2 που υπολείπεται κατά 80%. Ατομικά 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 έξι 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. Οι μεγάλες και σημαντικές συσχετίσεις (r = - 0.90),
μεταξύ ημερών πρωτανδρίας και απόδοσης ανά φυτό, επιτρέπουν την επιλογή
αποδοτικών φυτών πολύ πριν από τη 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.
Εισαγωγή
Η αδυναμία βελτίωσης του δυναμικού απόδοσης των υβριδίων συνίσταται κατά
κύριο λόγο στη δυσκολία που συναντούν οι βελτιωτές στο να αυξήσουν την
παραγωγικότητα και σταθερότητα συμπεριφοράς των καθαρών σειρών. Ο παραπάνω
λόγος έκανε τους Troyer and Wellin (2009) να προτείνουν την παράκαμψη των
δοκιμών επιλογής με κοινό μάρτυρα (tester) για δοκιμή των καθαρών σειρών
απ΄ευθείας για παραγωγικότητα και σταθερότητα σε πολλά περιβάλλοντα. Για την
αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών, προτείνεται μια διαφορετική προσέγγιση με την
εφαρμογή δύο καινοτόμων εξισώσεων (Fasoula 2008; Fasoula and Tokatlidis 2011). Οι
εξισώσεις αυτές είναι: Α [ A  ( x / xr ) 2  ( x / s) 2 ] και Β [ B  ( x / xt )2  ( x / s)2 ], όπου x η
απόδοση του ατομικού 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. Οι δύο εξισώσεις αποτελώντας
αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης τόσο των ατομικών φυτών όσο και των
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απογονικών σειρών στις οποίες ανήκουν επιτρέπουν την εφαρμογή εξαιρετικά υψηλών
εντάσεων επιλογής, η οποία συντελεί τόσο στην αύξηση της προόδου με την επιλογή,
όσο και στο γρήγορο φιξάρισμα των γονιδίων.
Η διαφορά ημερών άνθησης μεταξύ της αρσενικής και θηλυκής ταξιανθίας
(πρωτανδρία) αποτελεί το βασικό λόγο της σταυρεπικονίασης στο καλαμπόκι (ΓουλήΒαβδινούδη και Κούτσικα-Σωτηρίου 2001). Εντούτοις, έχει βρεθεί ότι όσο αυξάνεται η
απόσταση μεταξύ των φυτών τόσο μειώνεται η πρωτανδρία (Tokatlidis et al. 2005).
Συνεπώς πολύ μεγάλες αποστάσεις ενδέχεται να ελαχιστοποιούν την πρωτανδρία
επιφέροντας με τον τρόπο αυτό αυτογονιμοποίηση σε μεγάλο βαθμό, άρα και
αξιοποίηση της αθροιστικής δράσης των γονιδίων με αντίστοιχη γενετική πρόοδο. Ο
βασικός σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να διερευνηθεί η υπόθεση αυτή.
Εφαρμόζοντας τις εξισώσεις Α και Β σε ένα από τα δημοφιλέστερα στην Ελλάδα
εμπορικά υβρίδια, διερευνήθηκε η γενετική πρόοδος με την επιλογή απουσία
ανταγωνισμού και οι επιπτώσεις στην πρωτανδρία.
Υλικά & μέθοδοι
Την καλλιεργητική περίοδο 2007, εγκαταστάθηκαν στο αγρόκτημα του ΤΕΙ Δ.
Μακεδονίας (Φλώρινα), 2349 F2 φυτά του υβριδίου ‘Costanza’ σύμφωνα με το
πειραματικό σχέδιο NR-0 (Fasoulas and Fasoula, 1995) υπό συνθήκες ελεύθερης
επικονίασης και αποστάσεις μεταξύ των φυτών 125 εκ. (0,74 φυτά/m2). Επιλέχτηκαν 29
υψηλοαποδοτικά φυτά με βάση το δείκτη απόδοσης του φυτού (ΔΑΦ), που αντιστοιχεί
στο 1ο συστατικό της εξίσωσης Α ( x / xr ) 2 , καθένα από τα οποία αποτέλεσε μια
ξεχωριστή F2  F3 σειρά.
Το 2008 έγινε αξιολόγηση των 29 F3 σειρών μαζί με την F2 και το αρχικό υβρίδιο
ως μάρτυρες. Ο πειραματισμός έγινε στο προαναφερθέν αγρόκτημα και σε αγροτεμάχιο
των Τρικάλων με ελεύθερη επικονίαση. Σε κάθε περιοχή εγκαταστάθηκαν δύο
πειραματικοί σύμφωνα με τα κυψελωτά σχέδια R-13 και R-31 (το πρώτο περιελάμβανε
11 από τις F3 σειρές με τους μάρτυρες και το δεύτερο το σύνολο των σειρών μαζί με
τους μάρτυρες). Οι αποστάσεις μεταξύ των φυτών ήταν 125 εκ., με 50 επαναλήψεις
ανά σειρά. Με βάση τις εξισώσεις Α και Β επιλέχτηκαν σε κάθε περιοχή 19 F3 φυτά με
τη μεγαλύτερη απόδοση ώστε να αποτελέσουν τις F3 F4 σειρές.
Την καλλιεργητική περίοδο 2009, έγινε η σπορά των 19 F4 σειρών μαζί με το
υβρίδιο και την F2 στα προαναφερθέντα αγροκτήματα σύμφωνα με το κυψελωτό σχέδιο
R-21. Οι αποστάσεις μεταξύ των φυτών ήταν 125 εκ., με 70 επαναλήψεις ανά σειρά. Η
παραγωγή του καρπού έγινε με ελεύθερη επικονίαση. Mετρήθηκαν η πρωτανδρία (ΠΑ),
η απόδοση των ατομικών φυτών σε (g) και υπολογίστηκε ο δείκτης απόδοσης του
φυτού (ΔΑΦ). Υπολογίστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των ημερών πρωτανδρίας, με το
δείκτη απόδοσης του φυτού και της απόδοσης.
Αποτελέσματα & Συζήτηση
Από τα δεδομένα των πινάκων 1 και 2 φαίνεται ότι η διαφορά άνθισης μεταξύ
αρσενικού και θηλυκού κυμάνθηκε από μία έως έξι ημέρες για τις οικογένειες στη
Φλώρινα και από μία έως πέντε ημέρες για τις οικογένειες στα Τρίκαλα. Για το υβρίδιο
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οι αντίστοιχες τιμές ήταν δύο έως πέντε ημέρες στη Φλώρινα και δύο έως τέσσερις
ημέρες στα Τρίκαλα. Τα δεδομένα είναι ενδιαφέροντα και ενδεικτικά του ότι το
γενετικό υλικό που προέκυψε είναι ανθεκτικό σε συνθήκες καταπόνησης. Σύμφωνα και
με τα δεδομένα των Bassetti και Westgate (1993) σε συνθήκες stress η πρωτανδρία
αυξάνεται. Επίσης από τους πίνακες 1 και 2, είναι φανερό ότι υπάρχει μια ισχυρή
αρνητική σχέση μεταξύ της απόδοσης ατομικών φυτών και της αντίστοιχης
πρωτανδρίας. Οι συντελεστές συσχέτισης της πρωτανδρίας με την απόδοση του φυτού
είτε σε απόλυτες τιμές είτε με βάση το ΔΑΦ, είναι στην πλειοψηφία τους πολύ υψηλοί
και όλοι στατιστικά σημαντικοί σε υψηλό επίπεδο (Ρ<0,001). Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα της οικογένειας 12 στη Φλώρινα όπου φυτό με πρωτανδρία έξι ημερών είχε
απόδοση μόλις 67 g, ενώ άλλο φυτό με πρωτανδρία μιας ημέρας είχε απόδοση 1349 g
(πίν. 1). Συνεπώς, φυτά που επιλέγονται με βάση την εξίσωση Α εντός των
οικογενειών, όταν συγκρίνονται με φυτά που δεν επιλέγονται, διαφέρουν στο ότι η
πρωτανδρία τους μειώνεται.
Πίνακας 1. Οι τιμές Β για δύο F4 σειρές και το αρχικό υβρίδιο στη Φλώρινα. Στα ατομικά φυτά
των γενοτύπων αυτών της δίνονται η πρωτανδία σε ημέρες (ΠΑ), ο δείκτης απόδοσης του
φυτού (ΔΑΦ) και η απόδοση (g/φυτό). (Δίνονται τα 3 καλύτερα τα 3 ενδιάμεσα και τα 3
χειρότερα φυτά με βάση το ΔΑΦ). Δίνονται επίσης οι συντελεστές συσχέτισης της
πρωτανδρίας με το δείκτη απόδοσης και την απόδοση (r).

Οικογένεια 12

Οικογένεια 14

Costanza

Β = 1.59 x 6.25 = 9.96
Β = 1.52 x 7.39 = 11.24
Β = 1.83 x 7.83 = 14.34
ΠΑ
ΔΑΦ g/φυτό
ΠΑ
ΔΑΦ g/φυτό
ΠΑ
ΔΑΦ g/φυτό
2
5,31
1119
1
5,03
1247
2
5,88
826
1
4,53
1185
1
3,85
756
2
5,67
1006
1
5,19
1349
1
3,78
949
2
5,51
1019
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
1,59
650
3
1,46
725
4
2,17
655
4
1,55
463
3
1,44
600
4
2,12
607
4
1,54
629
3
1,43
634
4
2,10
477
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
0,28
254
4
0,12
137
5
0,05
162
6
0,06
93
5
0,09
143
5
0,04
119
6
0,02
67
6
0,06
131
5
0,01
68
r
-0.92* -0.88*
r
-0.90* -0.87*
r
-0.89* -0.74*
* P<0,001
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Πίνακας 2. Οι τιμές Β για δύο F4 σειρές και το αρχικό υβρίδιο στα Τρίκαλα. Στα ατομικά φυτά
των γενοτύπων αυτών της δίνονται η πρωτανδία σε ημέρες (ΠΑ), ο δείκτης απόδοσης του
φυτού (ΔΑΦ) και η απόδοση (g/φυτό). (Δίνονται τα 3 καλύτερα τα 3 ενδιάμεσα και τα 3
χειρότερα φυτά με βάση το ΔΑΦ). Δίνονται επίσης οι συντελεστές συσχέτισης της
πρωτανδρίας με το δείκτη απόδοσης και την απόδοση (r).

Οικογένεια 1

Οικογένεια 19

Costanza

Β = 1.16 x 1.44 = 12.6
Β = 1.87 x 11.11 = 20.81
Β = 2.19 x 11.94 = 26.26
ΠΑ
ΔΑΦ g/φυτό
ΠΑ
ΔΑΦ g/φυτό
ΠΑ
ΔΑΦ g/φυτό
1
3,27
647
1
4,75
755
2
6,90
721
1
2,73
514
2
4,53
714
2
5,47
676
2
2,71
459
1
4,16
470
2
5,43
563
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
1,44
367
3
1,86
423
2
2,75
565
2
1,43
362
3
1,75
513
3
2,70
590
2
1,42
436
3
1,69
510
3
2,67
602
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
0,22
191
4
0,32
213
4
0,09
79
5
0,16
154
5
0,23
206
4
0,06
101
5
0,16
138
5
0,11
112
4
0,00
22
r
-0.90* -0.85*
r
-0.87* -0.83*
r
-0.77* -0.51*
* P<0,001

Τιμές Εξίσωσης Β %

Η απουσία των αρνητικών επιδράσεων του ανταγωνισμού και της ετερογένειας του
χωραφιού που εξασφαλίζουν τα κυψελωτά σχέδια πειραματισμού (Fasoulas and
Fasoula, 1995) επέτρεψε την καλύτερη ανάλυση της σχέσης μεταξύ πρωτανδρίας και
απόδοσης. Οι μεγάλες και σημαντικές συσχετίσεις, μεταξύ ημερών πρωτανδρίας και
απόδοσης ανά φυτό, επιτρέπουν την επιλογή αποδοτικών φυτών πολύ πριν από την
συγκομιδή, με βάση την μειωμένη πρωτανδρία. Οι Menkir και Kling (2007) βρήκαν
αρνητική συσχέτιση μεταξύ της πρωτανδρίας και της απόδοσης (r=-0.85), που είναι σε
συμφωνία με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. Ειδικά σε συνθήκες stress, η
επιλογή για μειωμένη πρωτανδρία μπορεί να εξασφαλίσει υψηλή απόδοση (Bolaños και
Edmpades, 1993). Ο Westgate (1997) πρότεινε επιλογή για μειωμένη πρωτανδρία με
σκοπό τις υψηλές αποδόσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Στο σχήμα 1 δίνεται η σχετική συμπεριφορά
120
της F2 γενεάς και της καλύτερης διατοπικά F4
100
80
οικογένειας αναφορικά με το υβρίδιο (F1), με
60
βάση την εξίσωση Β. Η τιμή Β της οικογένειας
40
20
αυτής βρέθηκε να αντιστοιχεί στο 80% της τιμής
0
Β για το υβρίδιο, όταν η αντίστοιχη της F2 ήταν
F1
BF4
F2
Γενετικό Υλικό
μόλις 20%. Η γενετική πρόοδος που επιτελέστηκε
με την εφαρμογή των εξισώσεων Α και Β έδειξε
Σχήμα 1. Οι τιμές της εξίσωσης Β
για την F1 την F2 και την καλύτερη ότι η διαδικασία επιλογής ήταν αποτελεσματική.
F4 οικογένεια (ΒF4) του υβριδίου.
Συμπερασματικά τα αποτελέσματα αποτελούν
σαφή ένδειξη ότι η απουσία ανταγωνισμού και η ταυτόχρονη επιλογή στη βάση του
ατομικού φυτού τείνει να μηδενίσει την πρωτανδρία με ταυτόχρονη αξιοποίηση
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αθροιστικής δράσης των γονιδίων και τη δημιουργία υψηλοοαποδοτικών ελεύθερα
επικονιαζόμενων σειρών.
Ευχαριστίες
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) –
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μέσου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
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THE GENETIC PROGRESS IN MAIZE IS FAVOURED BY REDUCED
ANTHESIS TO SILKING GAP AND INCREASED SELF-FERTILIZATION
WHEN SELECTION IS APPLIED AT ABSENCE OF COMPETITION
V. Greveniotis1, V. Fasoula2, S. Zotis3 and I. Tokatlidis1.
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Abstract
According to genetic theories two presuppositions should be met in order the response
to selection to be maximized; the first is favourable additive alleles in homozygous
condition and the second conditions that favour and enhance the rate of self-pollination.
To accomplish effective individual plant selection within superior progeny lines for
yield and homeostasis, two equations have been suggested to apply the honeycomb
breeding procedure: (i) equations Α [ A  ( x / xr )2  ( x / s)2 ] and Β [ B  ( x / xt )2  ( x / s)2 ]
to evaluate plants and lines, respectively, where x is the single-plant yield, xr is the
average yield of the surrounding plants within a ring of a chosen size, xt is the overall
experimental mean, and x and s are the progeny line mean and standard deviation.
Application of these two equations within the F2 of the commercial maize hybrid
‘Costanza’ and the subsequent generations for three years under open pollination
conditions and ultra-low density (i.e., 0.74 plants/m2), led to the isolation of progeny
lines that on the basis of B-values for grain yield were only 20% below the hybrid,
when the F2 reached only the 20% of the F1. Intriguingly, the anthesis to silking gap
reduced from six days to a single day for bottom and top on the basis of the A criterion
single plants, respectively. The great genetic progress accomplished through equations
A and B was attributed to the increased rate of homozygous alleles, thanks to selfpollination accomplished with high selection pressure and high interplant distance.
Another essential contributor is the fact that honeycomb experimentation at ultra-low
densities erases the confounding effects of competition and soil heterogeneity, resulting
in enhanced response to selection. Negative and significant correlations (r=-0.90) of the
anthesis to silking interval with mean yield per plant, may allow accurate recognition of
superior plants fairly early and before even the harvest time. In case B-values of
advanced progeny lines reach those of the hybrid, then the non-heritable hybrid vigor is
replaced by the heritable inbred vigor, and thus true-to-type lines are bred.
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Περίληψη
Περιγράφονται οι νέες ποικιλίες με άρωμα μοσχάτου “Αγία Σοφία” και “Λίζα” που
δημιουργήθηκαν με την μέθοδο των 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 από τη διασταύρωση
Prevenets x Μοσχάτο Σάμου. Οι ποικιλίες αυτές έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε
σάκχαρα και μοσχάτη γεύση και άρωμα. Επιπλέον οι προαναφερόμενες ποικιλίες
διακρίνονται για τις υψηλές τους αποδόσεις, την ανθεκτικότητα 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.
Εισαγωγή
Ανάμεσα στις οικογένειες των καλλιεργούμενων ποικιλιών αμπέλου, ιδιαίτερη
οικονομική αξία έχουν οι ποικιλίες μοσχάτο. Οι ποικιλίες αυτές διακρίνονται από το
χαρακτηριστικό τους άρωμα, που οφείλεται σε ένα σύμπλεγμα ουσιών. Οι ουσίες αυτές
είναι συγκεντρωμένες κυρίως στη φλούδα της ρόγας. Σημειώνεται ότι στο αυτοφυές
αμπέλι της ευρω-ασίας, ποικιλίες με άρωμα μοσχάτο δεν υπάρχουν (Βλάχος 1986). Οι
καλλιεργήσιμες ποικιλίες με άρωμα μοσχάτο είναι λιγοστές και ως οι πιο παλιές
θεωρούνται οι ποικιλίες Μοσχάτο λευκό, Μοσχάτο Αλεξανδρείας και Μοσχατέλα
(Βλάχος 1986, Vavilov 1987).
Υλικά και μέθοδοι
Η έρευνα έγινε στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται στο
βορειοανατολικό τμήμα του νομού Αττικής. Το κλίμα της περιοχής είναι υποτροπικό,
μεσογειακό, με θερμό και ξηρικό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα. Το ύψος βροχόπτωσης
φτάνει έως τα 350-600mm το χρόνο και οι βροχές επικρατούν κατά τη διάρκεια των
χειμερινών μηνών. Οι υψηλές θερμοκρασίες φτάνουν έως τους 46°C (2007), ενώ οι
κρίσιμες για το αμπέλι θερμοκρασίες (40°C και άνω) σημειώνονται σε αυτή τη ζώνη
σχεδόν κάθε χρόνο κατά την περίοδο που επικρατούν δυνατοί άνεμοι. Για το σκοπό της
εργασίας πραγματοποιήθηκαν διασταυρώσεις μεταξύ των ποικιλιών Κριμπάς x
Grenache Noir και Prevenets x Μοσχάτο Σάμου. Η ατομική εκτίμηση των σπορογενών
φυτών πραγματοποιήθηκε από το 2001 και μελετήθηκαν περισσότερα από 2000 φυτά
που προέρχονταν από διάφορους συνδυασμούς της διασταύρωσης. Η μελέτη αυτή
αποσκοπούσε στην επιλογή σχετικά ανθεκτικών στην ξηρασία σποριόφυτων
ευρωπαϊκής-ασιατικής προέλευσης. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην
ποιότητα και σε άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες. Η εκτίμηση γινόταν συγκρίνοντας
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κάθε μια από τις νέες ποικιλίες με τις καλύτερες συνιστώμενες καλλιεργούμενες
ποικιλίες. Οι διασταυρώσεις, οι σχετικές εργασίες και η σε βάθος μελέτη της κάθε νέας
ποικιλίας, όπως η προέλευση, το πρωτογενές υλικό, οικολογική-γεωγραφική ομάδα, η
περιγραφή των βασικών βιολογικών γνωρισμάτων των οργάνων του φυτού, τα
αγροβιολογικά και τεχνολογικά γνωρίσματα των ποικιλιών καθώς και το γενικό
συμπέρασμα για την κάθε μια ποικιλία, όσον αφορά την υπόδειξη των ζωνών όπου θα
μπορούσε να καλλιεργηθεί, πραγματοποιήθηκε με τις αναγνωρισμένες μεθόδους
(Ryabova και Vitkovskii 1988). Η μορφολογική περιγραφή και η κωδικοποίηση στη
συνέχεια των γνωρισμάτων της κάθε μιας ποικιλίας, έγινε με την μεθοδολογία της
Διεθνούς Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου OIV (Anonymous 2001).
Αποτελέσματα-Συζήτηση
Οι νέες ποικιλίες με άρωμα μοσχάτου “Αγία Σοφία” και “Λίζα” δημιουργήθηκαν
με τη μέθοδο υβριδισμού 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 έως
τον τρυγητό) κυμαίνεται από 146 έως 155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι
μέτρια έως δυνατή. Ο βαθμός ωρίμασης κληματίδας είναι υψηλός και το ποσοστό των
αναπαραγωγικών βλαστών είναι μεγαλύτερο από 90%. Ο αριθμός των ταξιανθιών ανά
βλαστό, συνήθως κυμαίνεται από δυο έως τρεις και τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα. Η
απόδοση των ποικιλιών είναι υψηλή. Το μέσο βάρος σταφυλής της ποικιλίας “Αγία
Σοφία” είναι 400gr, με μεγάλο μέγεθος και κωνικό σχήμα. Η ράγα είναι μέτριου
μεγέθους, στρογγυλού σχήματος, μαύρου χρώματος. Το μέσο βάρος σταφυλής της
ποικιλίας “Λίζα” κυμαίνεται στα 250gr με σχήμα του σταφυλιού κύλινδρο-κωνική. Το
μέγεθος της ράγας είναι μέτριο, με στρογγυλό σχήμα, με πράσινο-χρυσαφένιο χρώμα.
Οι προαναφερόμενες ποικιλίες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και μοσχάτη
γεύση και άρωμα. Να σημειωθεί ότι οι ποικιλίες “Αγία Σοφία” και “Λίζα” διακρίνονται
για την υψηλή τους παραγωγικότητα, την ανθεκτικότητα τους στην ξηρασία και τις
μυκητολογικές ασθένειες σε σύγκριση με άλλες μοσχάτες ποικιλίες του είδους Vitis
vinifera L. Οι συγκεκριμένες ποικιλίες προορίζονται για την παραγωγή υψηλής
ποιότητας οίνων με άρωμα μοσχάτου.
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NEW HELLENIC WINE-MAKING VINE VARIETIES WITH MOSCHATO
FLAVOUR
P. Zamanidis1, Ch. Paschalidis2, E. Vavoulidou3, G. Zakynthinos2 and I. N. Xynias2
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Abstract
Two new Hellenic vine varieties with moschato flavor, i. e. cv. "Agia Sofia" and cv.
"Lisa", developed at the Athens Vine Institute, are described. Cv. "Agia Sofia" is
originating from the cross between cvs "Kribas" x "Grenache Noir", whereas cv. "Lisa"
is originating from the cross between cvs "Prevenets" x "Moschato of Samos". The
aforementioned new varieties have high sugar content and moschato flavor and taste. It
must be noted that cultivars "Agia Sofia" and "Lisa" are characterized by high yield
potential, resistance to drought and fungal diseases compared to other varieties of the
Vitis vinifera species of moschato type. The above new varieties are intended to be used
in the production of high quality wine with moschato flavor.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη της ανάπτυξης και ριζοβολίας
υβριδίων σποροφύτων αμπέλου σε διαφορετικά μείγματα υποστρωμάτων. Για το σκοπό
αυτό από τα διάφορα ζεύγη διασταυρώσεων επιλέχθηκε το υβρίδιο Αγιωργίτικο x
Cabernet Sauvignon, που είχε και τα περισσότερα σπορόφυτα, και από αυτά
επιλέχτηκαν τα πιο ζωηρά (ύψους 7-8cm και 3-4 φύλλων) και δοκιμάστηκαν διάφορα
υποστρώματα σε δοχεία των 5L. Οι συνδυασμοί που εφαρμόστηκαν ήταν οι εξής:
Τύρφη-Έδαφος, Τύρφη- Περλίτης, Τύρφη- Περλίτης- Έδαφος, Έδαφος- Περλίτης, σε
αναλογία 1-1, 1-1-1. Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε το δοχείο που περιείχε μόνο
έδαφος το οποίο χαρακτηρίστηκε ως αμμοαργιλώδες. Σε κάθε δοχείο προστέθηκε ΝΡΚ
λίπασμα (0,10gr/Kgr εδάφους). Η κάθε μεταχείριση είχε τέσσερις επαναλήψεις.
Διαπιστώθηκε ότι τα μείγματα Τύρφη- Περλίτης και Έδαφος- Περλίτης, δημιουργούν
ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος των σποροφύτων
(ανάπτυξη και διάμετρος κεντρικού βλαστού, καθώς και μήκος, πλάτος και εμβαδόν
των φύλλων). Τα υποστρώματα αυτά είχαν ευεργετική επίδραση και στη ριζοβολία των
σποροφύτων.
Εισαγωγή
Το Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., στην Λυκόβρυση Αττικής, επί
πολλά έτη ασχολείται με τη διατήρηση της εθνικής συλλογής γηγενών ποικιλιών, την
επιλογή των καλύτερων εξ’ αυτών, τη διασταύρωση και γενετική βελτίωσή τους. Είναι
γνωστό, ότι η βλαστικότητα των σπόρων υβριδίων είναι πολύ μικρή λόγω του
λήθαργου αλλά και της ιδιομορφίας των διαφόρων ζευγών διασταυρώσεων. Συνήθως,
η ανάπτυξη των υβριδίων σποροφύτων είναι χαμηλή και επιπλέον μπαίνουν στην
καρποφορία μετά από 5-6 χρόνια, ενώ ορισμένα από αυτά μετά από μια δεκαετία.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της ανάπτυξης και ριζοβολίας
σποροφύτων διαφόρων υβριδίων αμπέλου σε διαφορετικά μείγματα υποστρωμάτων.
Υλικά και μέθοδοι
Τα σπορόφυτα που χρησιμοποιηθήκαν στο πείραμα ήταν υβρίδια της διασταύρωσης
Αγιωργίτικο x Cabernet Sauvignon. Τα μείγματα των υποστρωμάτων που
εφαρμόστηκαν ήταν οι εξής συνδυασμοί: τύρφη-έδαφος, τύρφη-περλίτης, έδαφοςπερλίτης, τύρφη-περλίτης-έδαφος, σε αναλογία 1-1 και 1-1-1. Ως μάρτυρας
χρησιμοποιήθηκε το έδαφος, το οποίο συλλέχθηκε από το επιφανειακό στρώμα (030cm), μη λιπασμένου αγροτεμαχίου του Ινστιτούτου. Το έδαφος χαρακτηρίστηκε ως
αμμοαργιλώδες, με υδατοκορεσμό 37%, απαλλαγμένο από υδατοδιαλυτά άλατα,
πλούσιο σε ανθρακικό ασβέστιο 30,7%, με ενεργό 8% και ικανότητα ανταλλαγής
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κατιόντων 13meq/100gr εδάφους. Η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία ήταν 1,43%, σε
αφομοιώσιμο φωσφόρο 27,5ppm/100kg και σε αφομοιώσιμο κάλιο 1,3meq/100kg. Τα
μείγματα τοποθετήθηκαν σε δοχεία των 5L. Σε κάθε δοχείο προστέθηκε 0,10 gr NPK
λίπασμα ανά Kg εδάφους. Η κάθε μεταχείριση είχε 4 επαναλήψεις. Τα σπορόφυτα
μεταφυτεύθηκαν στα δοχεία το Μάιο. Οι εργασίες ήταν οι συνήθεις και οι
παρατηρήσεις που πάρθηκαν αφορούσαν την ανάπτυξη του υπέργειου (ανάπτυξη και
διάμετρος κεντρικού βλαστού, καθώς και μήκος, πλάτος και εμβαδόν φύλλων) όσο και
του υπόγειου τμήματος.
Aποτελέσματα-συζήτηση

Εικόνα 1: Επίδραση των διαφόρων υποστρωμάτων στην ανάπτυξη του κεντρικού
βλαστού της αμπέλου.

Εικόνα 2: Επίδραση των διαφόρων υποστρωμάτων στη διάμετρο του κεντρικού
βλαστού της αμπέλου.
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Από τις εικόνες 1 και 2 φαίνεται ότι η καλύτερη ανάπτυξη όσον αφορά τον κεντρικό
βλαστό των σποροφύτων παρατηρήθηκε στη μείγμα τύρφη- περλίτης Συγκεκριμένα
στη μεταχείριση αυτή, σε όλες τις ημερομηνίες παρατήρησης, το μήκος του κεντρικού
βλαστού ήταν κατά 3 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με το μήκος βλαστού των φυτών του
μάρτυρα (φυτά που αναπτύχθηκαν στο έδαφος). Ενώ, στη μεταχείριση, όπου το
υπόστρωμα ήταν έδαφος-περλίτη-τύρφη, το μήκος των βλαστών ήταν μικρότερο σε
σύγκριση με το μήκος των φυτών που αναπτύχθηκαν στα άλλα μείγματα. Η διάμετρος
του βλαστού στις διάφορες μεταχειρίσεις κυμαίνονταν από 6,3-8,3 mm ενώ στον
μάρτυρα η διάμετρος ήταν μόνο 2,5 mm. Η μέγιστη τιμή (8,3 mm) καταγράφηκε στην
μεταχείριση τύρφη- περλίτης.
Τα στοιχεία του πίνακα 1. δείχνουν ότι τα υποστρώματα τύρφη-περλίτης, έδαφοςπερλίτης και έδαφος-περλίτης-τύρφη δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για την
ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος των σποροφύτων όπως το μήκος, το πλάτος και το
εμβαδόν φύλλων. Τα φυτά μάρτυρες (που αναπτύχθηκαν στο υπόστρωμα έδαφος)
υστερούσαν σε όλες αυτές τις παραμέτρους.
Πίνακας 1: Επίδραση των διάφορων υποστρωμάτων στον αριθμό, μήκος, πλάτος,
βάρος και εμβαδόν των φύλλων στις 18/10/09
Αριθμός Μήκος Πλάτος Βάρος Εμβαδόν
Μεταχειρίσεις
φύλλων φύλλου φύλλου φύλλων φύλλων
Μ.Ο
mm
mm
g
cm2
Έδαφος
74
35
37
5.02
251
Τύρφη- Έδαφος
1:1
83.5
46
49
108
615
Τύρφη- Περλίτης 1:1
103
41
58
16.93
1107
Έδαφος- Περλίτης 1:1
100.5
43.5
58
14.37
1001
Έδαφος- Περλίτης- Τύρφη
103
47.5
53
20.54
1027
1:1:1

1
2
3
4
5
Εικόνα 3: Ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των σποροφύτων
Oι παρατηρήσεις δείχνουν ό,τι το υπόστρωμα παίζει αποφασιστικό ρόλο στην
ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των σποροφύτων. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες του
εδάφους (αερισμός, υγρασία, θρεπτική κατάσταση). επηρεάζονται από την μηχανική
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του σύσταση. Η ριζοβολία των σποροφύτων δείχνει, ότι τις καλύτερες συνθήκες για την
ανάπτυξη των ριζών παρείχαν τα μείγματα τύρφη-περλίτης και έδαφος-περλίτης. Τόσο
το μέσο μήκος όσο και ο αριθμός των ριζών σ’ αυτές τις μεταχειρίσεις υπερείχαν σε
σύγκριση με το μάρτυρα. Συγκεκριμένα ο όγκος της ρίζας των σποροφύτων στον
μάρτυρα είναι 12 ml, ενώ στις μεταχειρίσεις, όπου τα υποστρώματα ήταν τύρφηπερλίτης και έδαφος-περλίτης κυμαίνεται από 80-100 ml.
Συμπεράσματα
Τα υποστρώματα τύρφη-περλίτης και έδαφος-περλίτης δημιουργούν ευνοϊκό
περιβάλλον για την ανάπτυξη του υπέργειου μέρους των σποροφύτων. Τα φυτά που
αναπτύχθηκαν στο υπόστρωμα έδαφος υστερούσαν σε όλες τις παραμέτρους. Η
ριζοβολία των σποροφύτων ήταν καλύτερη στα διάφορα μείγματα σε σύγκριση με το
μάρτυρα. Τόσο το μέσο μήκος όσο και ο αριθμός των ριζών των σποροφύτων ήταν
καλύτερη στα μείγματα τύρφη-περλίτης και έδαφος-περλίτης.. Αυτό επιβεβαιώνει την
ευεργετική ιδιότητα και επίδραση του περλίτη στις συνθήκες ανάπτυξης του ριζικού
συστήματος του φυτού.
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COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECT OF DIFFERENT SOIL
MIXTURES ON GROWTH AND ROOT FORMATION OF HYBRID VINE
SEEDLINGS
C.Paschalidis1, P.Zamanidis2, K. Aggelopoulos3 , I. Chouliaras4 , V.Kavvadias5
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Abstract
The growth and root formation of the stronger seedlings of Agiorgitiko x Cabernet
Sauvignon hybrid were tested in several soil mixtures (turf-soil, turf-perlite, turf-perlitesoil, soil-perlite in 1:1 and 1:1:1 and soil as control) . In every treatment 0,10g/kg NPK
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fertilizer was added. Four replications were applied. It was observed, that the mixtures
turf-perlite and soil-perlite are the most suitable for shoot growth and root formation of
the seedlings.
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ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Π. Ζαμανίδης1, Χ. Πασχαλίδης2, Ε. Βαβουλίδου3, Ι. Ξυνιάς2 και Ι. Χουλιάρας4
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αμπελογραφική περιγραφή των νέων λευκών
οινοποιήσιμων ποικιλιών “Μαρία Κάλλας” και “Πόντος”. Οι νέες ποικιλίες αμπέλου
δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών με τη μέθοδο υβριδισμού. Η
ποικιλία “Μαρία Κάλλας” δημιουργήθηκε με τη διασταύρωση ποικιλιών Ροδίτης x
Traminer. Η διάρκεια παραγωγικού κύκλου (από την έκπτυξη οφθαλμών μέχρι τον
τρυγητό) είναι 146-155 ημέρες. Η ποικιλία “Πόντος” δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα
της διασταύρωσης των ποικιλιών Σιδερίτης x Sauvignon Blanc. Η διάρκεια
παραγωγικού κύκλου 156-165 ημέρες. Οι ποικιλίες είναι αυτογονιμοποιούμενες. Οι
ποικιλίες διακρίνονται για την ικανοποιητική αντοχή στην ξηρασία και στις
μυκητολογικές ασθένειες σε σύγκριση με τους γονείς τους. Οι ποικιλίες προορίζονται
για την παραγωγή ξηρών λευκών οίνων υψηλής ποιότητας.
Εισαγωγή
Η υπερθέρμανση του πλανήτη αναμένεται να προκαλέσει μεγάλης κλίμακας αλλαγές
στην αμπελουργία. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, είναι αναγκαίο να
δημιουργηθούν καινούριες ποικιλίες, οι οποίες να διακρίνονται για την υψηλή
προσαρμοστικότητα σε εναλλασσόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις
υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία (Vavilov, 1987). Η ποικιλία αποτελεί σπουδαίο
παράγοντα της παραγωγής, από την οποία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται η ποσότητα, η
ποιότητα καθώς και η οικονομική αποδοτικότητα του αμπελώνα. Η δημιουργία με
μέθοδο υβριδισμού νέων ποιοτικών και παραγωγικών, οινοποιήσιμων λευκών
ποικιλιών αμπέλου, εγκλιματισμένων σε τοπικές συνθήκες και ανθεκτικών σε ασθένειες
και εχθρούς, είναι ένα επίκαιρο πρόβλημα για τους αμπελουργούς όλων των χωρών και
ηπείρων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η δημιουργία, η αμπελογραφική
περιγραφή νέων λευκών οινοποιήσιμων ποικιλιών “Μαρία Κάλλας” και “Πόντος”.
Υλικά και μέθοδοι
Η έρευνα έγινε στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το οποίο βρίσκεται στο
βορειοανατολικό τμήμα του νομού Αττικής. Το κλίμα της περιοχής είναι υποτροπικό,
μεσογειακό, με θερμό και ξηρικό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα. Το ύψος βροχόπτωσης
φτάνει μέχρι 350-600mm το χρόνο και οι βροχές επικρατούν τους χειμερινούς μήνες.
Οι υψηλές θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι τους 46°C (2007), ενώ οι κρίσιμες για το
αμπέλι θερμοκρασίες (40 °C και άνω) σημειώνονται σε αυτή τη ζώνη σχεδόν κάθε
χρόνο με δυνατούς ανέμους. Η ατομική εκτίμηση των σπορογενών φυτών
πραγματοποιήθηκε από το 2001 και μελετήθηκαν φυτά που προήλθαν από
συνδυασμούς της διασταύρωσης Ροδίτης x Traminer για την ποικιλία “Μαρία
Κάλλας” και Σιδηρήτης x Sauvignon Blanc την ποικιλία “Πόντος” με σκοπό την
παραλαβή σχετικά ανθεκτικών στην ξηρασία σποριόφυτων “Vitis Vinitera”.Στο μεταξύ,
ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ποιότητα, στην αντοχή, στην ξηρασία και στις υψηλές
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θερμοκρασίες και σε άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες. Η εκτίμηση γινόταν
συγκρίνοντας την ποικιλία με τις καλύτερες συνιστώμενες καλλιεργούμενες ποικιλίες.
Οι διασταυρώσεις, οι σχετικές εργασίες και η μελέτη σε βάθος της νέας ποικιλίας, όπως
η προέλευση, το πρωτογενές υλικό, οικολογική-γεωγραφική ομάδα, η περιγραφή των
βασικών βιολογικών χαρακτηριστικών των οργάνων του φυτού, τα αγροβιολογικά και
τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας καθώς και το γενικό συμπέρασμα για την
ποικιλία με την υπόδειξη των ζωνών όπου μπορεί να καλλιεργηθεί, πραγματοποιήθηκε
με τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους (1,2,3,4). Η μορφολογική περιγραφή με την
κωδικοποίηση στη συνέχεια των γνωρισμάτων της ποικιλίας, έγινε με τη μεθοδολογία
της Διεθνούς Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου OIV(2001)(5).
Αποτελέσματα-Συζήτηση
Περιγραφή της ποικιλίας “Μαρία Κάλλας”
Η ποικιλία “Μαρία Κάλλας” δημιουργήθηκε με τη διασταύρωση ποικιλιών Ροδίτης
x Traminer. Η διάρκεια παραγωγικού κύκλου (από την έκπτυξη οφθαλμών μέχρι τον
τρυγητό) είναι 146-155 ημέρες. Στις εικόνες 1-10 παρουσιάζονται: η κορυφή του
νεαρού βλαστού, το φύλλο, η ταξιανθία, η σταφυλή, οι ράγες, τα γίγαρτα και η
ξυλοποιημένη κληματίδα της ποικιλίας “Μαρία Κάλλας”. Η ανάπτυξη βλαστών είναι
μεγάλη. Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι υψηλή. Το ποσοστό των παραγωγικών
βλαστών είναι πάνω 90%, ενώ ο αριθμός ταξιανθιών ανά βλαστό, συνήθως δύο. Το
άνθος είναι ερμαφρόδιτο και το μέσο βάρος σταφυλής:180gr. Το σχήμα της ράγας στο
δέσιμο είναι κύλινδρο-κωνικό και η πυκνότητά της μέτρια. Το μέγεθος σταφυλιού είναι
μέτριο, έχει σχήμα στρογγυλό και πράσινο-κίτρινο χρώμα. Η σάρκα είναι χυμώδης με
έντονο χαρακτηριστικό άρωμα και υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα.
Πίνακας1: Μορφολογικά χαρακτηριστικά με κωδικοποίηση OIV.
Ποικιλία
Μορφολογικά Χαρακτηριστικά με κωδικοποίηση OIV
Διασταυρώσεις
Παραγωγικού Κύκλου (μέρες) (629)
Ανάπτυξη Βλαστού (351)
Βαθμός Ωρίμανσης Κλιματίδας (604)
Ταξιανθία φύλλου άνθους (15)
Αριθμός σταφυλής ανά βλαστό (201)
Μέγεθος σταφυλής (202)
Χρώμα Ράγας (225)

Μαρία Κάλλας
Ροδίτης x Traminer
146- 155 (6)
Μεγάλη 2.1- 3m (7)
Πολλή μεγάλη (95% +) [9]
Ερμαφρόδιτο (3)
1.1- 2 (2)
Μέτριο (5)
Ροζέ (2)

Πόντος
Σιδηρήτης x Sauvignon Blanc
156- 165 (7)
Μεγάλη 2.1- 3m (7)
Πολλή μεγάλη (95% +) [9]
Ερμαφρόδιτο (3)
1.1- 2 (2)
Μεγάλο (7)
Πράσινο- κίτρινο (1)

Ποσότητα σακχάρων εκατοστιαία gr/ cm3 (505)
Παραγωγή (504)

Πολύ μεγάλο 23% (9)
Πολλή μεγάλη 12+ (9)

Μεγάλο 20- 23% (7)
Μεγάλη 9.1- 12 (7)
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Περιγραφή της ποικιλίας “Πόντος”
Η ποικιλία “Πόντος” δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της διασταύρωσης των
ποικιλιών Σιδερίτης x Sauvignon Blanc. Η διάρκεια παραγωγικού κύκλου 156-165
ημέρες. Στις εικόνες 11-20 παρουσιάζονται: η κορυφή του νεαρού βλαστού, το φύλλο,
η ταξιανθία, η σταφυλή, οι ράγες, τα γίγαρτα και η ξυλοποιημένη κληματίδα της
ποικιλίας “Πόντος”. 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 και τα άνθη
ερμαφρόδιτα. Η ποικιλία είναι αυτογονιμοποιούμενη με υψηλή απόδοση. Το μέσο
βάρος σταφυλής είναι 390gr και το μέγεθός της μέτριο έως μεγάλο, σχήματος κώνου,
μέσης πυκνότητας. Η ράγα είναι μετρίου μεγέθους, σχήματος στρογγυλού, χρώματος
πράσινο-κίτρινου. Η σάρκα είναι χυμώδης με ιδιαίτερη γεύση και η περιεκτικότητα σε
σάκχαρα πολύ υψηλή.
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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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DESCRIPTION OF NEW WHITE WINE MAKING GRAPEVINE VARIETIES
OF THE GRAPEVINE INSTITUTE OF ATHENS
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Abstract
Aim of the present study was the vinegraphic description of the new wine making
varieties “Maria Kallas” and “Pontos”. The aforementioned varieties were produced at
the Grapevine Institute of Athens. Cultivar “Maria Kallas” was obtained after crossing
of the varieties ‘’Roditis’’ x ‘’Traminer’’. Cultivar “Pontos” was obtained after
crossing of the varieties ‘’Sideritis’’ x ‘’Sauvignon Blanc’’. Both cultivars have a
vegetation period of 146-155 and 156-165 days respectively. They are characterized by
adequate resistance to drought and fungous diseases, compared to their parents
genotypes. Both varieties are intended to be used for the production of high quality dry
white wines.
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Περίληψη
Οι νέες «ερυθρόσαρκες» ποικιλίες, “Παναγία Τήνου” και καθηγητής “Ο.
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 νέα ποικιλία
Παναγία Τήνου δημιουργήθηκε με τη διασταύρωση των ποικιλιών Μαυρόστυφο x
Alicante Bousset. Ο παραγωγικός κύκλος κυμαίνεται στις 146-155 ημέρες. Με βάση τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά, οι νέες ποικιλίες “Ο. 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.
Εισαγωγή
Στην παγκόσμια συλλογή γενετικού υλικού αμπέλου, ο αριθμός των ποικιλιών με
κόκκινη σάρκα και γλεύκος, επονομαζόμενες «ερυθρόσαρκες», είναι μικρός και βασικά
εκπροσωπούνται με τις ποικιλίες Alicante Beausset και Teinturier. Οι έντονα έγχρωμες
ποικιλίες περιέχουν μεγάλη ποσότητα φαινολών, κάποιες από τις οποίες απαντώνται
σπάνια στο φυτικό βασίλειο. Στις φαινόλες αυτές ανήκει και η ρεσβερατρόλη, η οποία
είναι ισχυρά αντιοξειδωτική ένωση, με δράση κατά 4 με 5 φορές ισχυρότερη του βκαροτένιου, 50 φορές ισχυρότερη της βιταμίνης Ε και 20 φορές ισχυρότερη της
βιταμίνης C. Η ουσία αυτή έχει αντικαρκινική, αντιβακτηριακή, αντιαλλεγική δράση
και βελτιώνει τη μνήμη, την όραση κ.ά.(6,7) Τα 500ml ερυθρού οίνου περιέχουν
περίπου 2mg ρεσβερατρόλης. Η δημιουργία με τη μέθοδο του υβριδισμού νέων
ποιοτικών και παραγωγικών, οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με έγχρωμη σάρκα και
γλεύκος, εγκλιματισμένων σε τοπικές συνθήκες και ανθεκτικών σε ασθένειες και
εχθρούς, είναι ένα επίκαιρο πρόβλημα για τους αμπελουργούς όλων των χωρών και
ηπείρων. Οι νέες ποικιλίες οι επονομαζόμενες «ερυθρόσαρκες», “Παναγία Τήνου” και
καθηγητής “Ο. Νταβίδης” δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Αμπέλου ΑθηνώνΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Υλικά και μέθοδοι
Η έρευνα έγινε στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το οποίο βρίσκεται στο
βορειοανατολικό τμήμα του νομού Αττικής. Το κλίμα της περιοχής είναι υποτροπικό,
μεσογειακό, με θερμό και ξερικό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα. Το ύψος βροχόπτωσης
φτάνει μέχρι 350-600mm το χρόνο και οι βροχές επικρατούν τους χειμερινούς μήνες.
Οι υψηλές θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι τους 46°C (2007), ενώ οι κρίσιμες για το
αμπέλι θερμοκρασίες (40°C και άνω) σημειώνονται σε αυτή τη ζώνη σχεδόν κάθε
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χρόνο με δυνατούς ανέμους. Η ατομική εκτίμηση των σπορογενών φυτών
πραγματοποιήθηκε από το 2001 και μελετήθηκαν φυτά που προήλθαν από
συνδυασμούς της διασταύρωσης Μανδηλαριά x Alicante Bousset για την ποικιλία “Ο.
Νταβίδης” και Μαυρόστυφο x Alicante Bousset για την ποικιλία “Παναγία Τήνου”
με σκοπό την παραλαβή σχετικά ανθεκτικών στην ξηρασία σποριόφυτων “Vitis
Vinitera”. Στο μεταξύ, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ποιότητα, στην αντοχή, στην
ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες και σε άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες. Η
εκτίμηση γινόταν συγκρίνοντας την ποικιλία με τις καλύτερες συνιστώμενες
καλλιεργούμενες ποικιλίες(4). Οι διασταυρώσεις, οι σχετικές εργασίες και η μελέτη σε
βάθος της νέας ποικιλίας, όπως η προέλευση, το πρωτογενές υλικό, οικολογικήγεωγραφική ομάδα, η περιγραφή των βασικών βιολογικών χαρακτηριστικών των
οργάνων του φυτού, τα αγροβιολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας
καθώς και το γενικό συμπέρασμα για την ποικιλία με την υπόδειξη των ζωνών όπου
μπορεί να καλλιεργηθεί, πραγματοποιήθηκε με τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους
(1,2,3,4). Η μορφολογική περιγραφή με την κωδικοποίηση στη συνέχεια των
γνωρισμάτων της ποικιλίας, έγινε με τη μεθοδολογία της Διεθνούς Οργάνωσης
Αμπέλου και Οίνου OIV(2001)(5).
Αποτελέσματα-Συζήτηση
Περιγραφή ποικιλίας καθηγητής “Ο. Νταβίδης”
Η νέα ποικιλία Νταβίδης, προήλθε, με τη μέθοδο του υβριδισμού, διασταυρώνοντας
τις ποικιλίες Μανδηλαριά x Alicante Beausset. Στον πίνακα 1. αναφέρονται στοιχεία
των ποικιλιών “Ο. Νταβίδης” και “Παναγία Τήνου” με κωδικούς OIV, ενώ στις
εικόνες 1-12 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά μέρη της ποικιλίας “Ο. Νταβίδης”. 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, οι οποίες φέρουν θηλυκά άνθη.
Η απόδοση είναι υψηλή και η σταφυλή έχει μέτριο-μεγάλο μέγεθος, κωνικό σχήμα,
μέση πυκνότητα και μέσο βάρος 300gr. Η ράγα είναι μετρίου μεγέθους, στρογγυλού
σχήματος και μπλε-μαύρου χρώματος. Η σάρκα είναι έγχρωμη με χυμό έντονου
κόκκινου χρώματος, με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα.
Πίνακας 1. Μορφολογικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών “Ο. Νταβίδης” και
“Παναγία Τήνου” με κωδικούς OIV.
Ποικιλία
Μορφολογικά Χαρακτηριστικά με κωδικοποίηση
OIV

Ο. Νταβίδης

Παναγία Τήνου

Διασταυρώσεις

Μανδηλαριά x Alicante Bousset

Μαυρόστυφο x Alicante Bousset

Παραγωγικού Κύκλου (μέρες) (629)

156- 165 (7)

146- 155 (6)

Ανάπτυξη Βλαστού (351)

Πολλή ισχυρή ( >3m )

Μέτρια (1.3- 2m)

Βαθμός Ωρίμανσης Κλιματίδας (604)

Πολλή ισχυρή (>90%)

Πολλή ισχυρή (>90%)

Ταξιανθία φύλλου άνθους (15)

Θηλυκό (5)

Ερμαφρόδιτο (3)

Αριθμός σταφύλης ανά βλαστό (201)

1.1- 2 (2)

1.1- 2 (2)

Μέγεθος σταφύλης (202)

Μεγάλο (7)

Μέτριο (5)

Μπλε- μαύρο (6)

Μπλε- μαύρο (6)

Ποσότητα σακχάρων εκατοστιαία gr/ cm (505)

Μεγάλο 20- 23% (7)

Πολύ μεγάλο >23% (9)

Παραγωγή (ton/h) (504)

Πολλή μεγάλη 12 (>9)

Μεγάλη 9.1- 12 (7)

Χρώμα Ράγας (225)
3
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Περιγραφή ποικιλίας “Παναγία Τήνου”
Η νέα ποικιλία “Παναγία Τήνου” δημιουργήθηκε με τη διασταύρωση των ποικιλιών
Μαυρόστυφο x Alicante Bousset. Στις εικόνες 13- 24 παρουσιάζονται τα
χαρακτηριστικά μέρη της ποικιλίας “Παναγία Τήνου”. Ο παραγωγικός κύκλος
κυμαίνεται στις 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη βλαστών είναι μέτρια και η ξυλοποίηση
κληματίδας εκτεταμένη. Το ποσοστό των αναπαραγωγικών βλαστών είναι πάνω από
90%, με δύο ταξιανθίες ανά βλαστό και άνθη ερμαφρόδιτα. Η παραγωγικότητα είναι
υψηλή και η σταφυλή είναι μέτριου μεγέθους με κωνικό ή κύλινδρο-κωνικό σχήμα και
μέσο βάρος 260gr. Η ράγα είναι μετρίου μεγέθους, στρογγυλού σχήματος, μπλεμαύρου χρώματος. Η σάρκα και χυμός έχουν έντονο κόκκινο χρώμα.
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Με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, οι νέες ποικιλίες “Ο. 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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COMPARATIVE EVALUATION OF NEW PRODUCTIVE WINE VARIETIES
WITH COLORED GRAPE AND FLESH
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Abstract
Two new red vine hybrids “Panagia Tinou” and professor “O. Davidis” are a creation of
the Athens Vine Institute. “Panagia Tinou” is the hybrid of Mandilaria x Alicante
Beausset and its production circle is 156-165 days. “O. Davidis” is the hybrid of
Maurostifo x Alicante Bousset and its production is circle 146-155 days. Both hybrids
according to their morphological and physiological characteristics are classified as
Convar pontica Negr. Both of them are suitable for high quality red wine production.
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Περίληψη
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. Η νέα ποικιλία Παναγία Καζάν δημιουργήθηκε με τη διασταύρωση
των ποικιλιών Αγιωργίτικο x Grenache Rouge. Ο παραγωγικός κύκλος κυμαίνεται στις
146-155 ημέρες. Οι νέες ποικιλίες Απόλλων και Παναγία Καζάν διακρίνονται για την
υψηλή ανθεκτικότητα στην 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.
Εισαγωγή
Οι ερυθροί οίνοι έχουν υψηλότερη βιολογική αξία από τα λευκά κρασιά . Οι ερυθροί
οίνοι έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνες ενώ οι φαινολικές ενώσεις σ’ αυτά
είναι πάνω από 20 φορές περισσότερες απ’ ότι στον λευκό. Οι φαινολικές ενώσεις που
περιέχονται στη σύνθεση των ερυθρών οίνων είναι σημαντικές βιολογικές δραστικές
ουσίες, με αντιφλεγμονώδη, καρδιοπροστατευτική, αντικαρκινική δράση κ.ά. Αυτές οι
ουσίες έχουν υψηλή αφομοιωσιμότητα και εμφανίζουν αντιοξειδωτική δράση. Γι’ αυτό
η δημιουργία νέων ερυθρών ποικιλιών αμπέλου, με υψηλότερη απόδοση και
βελτιωμένα χαρακτηριστικά ποιότητας, σε σχέση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες, θα
είναι πάντα επίκαιρη.
Υλικά και μέθοδοι
Η έρευνα έγινε στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το οποίο βρίσκεται στο
βορειοανατολικό τμήμα του νομού Αττικής. Το κλίμα της περιοχής είναι υποτροπικό,
μεσογειακό, με θερμό και ξηρικό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα. Το ύψος βροχόπτωσης
φτάνει μέχρι 350-600mm το χρόνο ενώ το καλοκαίρι είναι ξηρικό. Οι υψηλές
θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι τους 46°C (2007), ενώ οι κρίσιμες για το αμπέλι
θερμοκρασίες (40°C και άνω) σημειώνονται σε αυτή τη ζώνη σχεδόν κάθε χρόνο με
δυνατούς ανέμους. Η αξιολόγηση των σποροφύτων έγινε με βάση το ατομικό φυτό το
έτος 2001 και μελετήθηκαν πάνω από 2000 φυτά που προήλθαν από διασταυρώσεις με
σκοπό την επίτευξη ανθεκτικών στην ξηρασία φυτών ευρωπαϊκής-ασιατικής
προέλευσης. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ποιότητα του καρπού, στην αντοχή στην
ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες και σε άλλα χαρακτηριστικά. Η εκτίμηση
γινόταν συγκρίνοντας την ποικιλία με τις καλύτερες συνιστώμενες καλλιεργούμενες
ποικιλίες. Οι διασταυρώσεις, οι σχετικές εργασίες και η μελέτη σε βάθος της νέας
ποικιλίας, όπως η προέλευση, το πρωτογενές υλικό, οικολογική-γεωγραφική ομάδα, η
περιγραφή των βασικών βιολογικών χαρακτηριστικών των οργάνων του φυτού, τα
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αγροβιολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας καθώς και το γενικό
συμπέρασμα για την ποικιλία με την υπόδειξη των ζωνών όπου μπορεί να
καλλιεργηθεί, πραγματοποιήθηκε με τις αναγνωρισμένες μεθόδους όπως προτάθηκαν
από τους Vavilov (1xxx) και Βλάχος 1986. Η μορφολογική περιγραφή με την
κωδικοποίηση στη συνέχεια των γνωρισμάτων της ποικιλίας, έγινε με την μεθοδολογία
της Διεθνούς Οργάνωσης Αμπελιού και Οίνου OIV(2001)(3,5)(3).
Αποτελέσματα-Συζήτηση
Περιγραφή της ποικιλίας Απόλλων
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. Η ανάπτυξη βλαστών είναι μέτρια
και ο βαθμός ωρίμασης κληματίδας εκτεταμένος. Το ποσοστό των αναπαραγωγικών
βλαστών είναι πάνω από 90%, με δύο συνήθως ταξιανθίες ανά βλαστό, με άνθη
ερμαφρόδιτα. Η απόδοση είναι υψηλή και η σταφυλή με έχει μεγάλο ή πολύ μεγάλο
μέγεθος, κωνικό σχήμα, μικρή πυκνότητα (αραιόραγο) και μέσο βάρος 430gr. Η ράγα
είναι μετρίου μεγέθους, στρογγυλού σχήματος και μπλε-μαύρου χρώματος. Η σάρκα
έχει ιδιαίτερη γεύση και υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

Περιγραφή της ποικιλίας Παναγία Καζάν
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. Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι εκτεταμένη. Έχει
195

ποσοστό αναπαραγωγικών βλαστών πάνω από 90%, με δύο ταξιανθίες ανά βλαστό και
άνθη ερμαφρόδιτα. Η παραγωγικότητα είναι υψηλή. Η σταφυλή είναι μέτριου
μεγέθους, με μέτρια πυκνότητα, με κωνικό ή κύλινδρο-κωνικό σχήμα και μέσο βάρος
250gr. Η ράγα είναι μετρίου μεγέθους, 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 στην ξηρασία και σε 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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EVALUATION OF TWO NEW RED VINE HYBRIDS FOR HIGH QUALITY
WINE PRODUCTION
P. Zamanidis1, C. Pashalidis2,I. Chouliaras3 and S. Vasilidis2
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Abstract
Two new red vine hybrids Appolon and Panagia Kazan are a creation of the Athens
Vine Institute. Appolon is the hybrid of Fileri x Cabernet Sauvignon and its production
circle is 136-145d. Panagia Kazan is the hybrid of Agiorgitiko x Grenache Rouge and
its production is circle 146-155d. Both hybrids are tolerant to dry conditions and
resistant to fungal diseases. According to their morphological and physiological
characteristics are classified as Convar pontica Negr. Both of them are suitable for high
quality red wine production.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΙΑΤΕΜΑΧΙΚΟ 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-Δύση. 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-Δύση σε σχέση με τον προσανατολισμό Βορράς-Νότος.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΣΕ ΕΞΙ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (GOSSYPPIUM HIRSUTUM L.)
Π. Μιχαλακόπουλος1, Α. Κατσιώτης2, Χ. Γούλας3 και S.Rangasamy4
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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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Περίληψη
Η αποτελεσματικότητα ενός βελτιωτικού προγράμματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στη μεθοδολογία επιλογής κυρίως από τις πρώτες διασπώμενες γενεές και στα κριτήρια
επιλογής, ανάμεσα στα οποία ανήκει και το κριτήριο χρησιμότητας (Ua = + Ra = +
iash). Σκοπός της εργασίας είναι η εφαρμογή του κριτηρίου χρησιμότητας σε
οικογένειες και ανασυνδυασμένες σειρές γενεαλογικής επιλογής. Τα πειράματα έγιναν
σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βορείου Ελλάδας,
τη διετία 2009-2010. Το πρώτο έτος του πειράματος αξιολογήθηκαν έξι οικογένειες F3
γενεάς για κάθε ένα από τα απλά εμπορικά υβρίδια τομάτας νωπής κατανάλωσης,
Formula και Elpida και το 2010, αξιολογήθηκαν εννέα και οκτώ ανασυνδυασμένες
σειρές F4 γενεάς των ανωτέρω υβριδίων, αντίστοιχα. Ως μάρτυρες επιλέχθηκε η
αντίστοιχη F1 γενεά. Μετρήθηκαν χαρακτηριστικά απόδοσης, πρωιμότητας και
ποιότητας του ώριμου καρπού. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν πως το
κριτήριο χρησιμότητας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στη βελτίωση της
τομάτας.
Εισαγωγή
Πρόβλεψη της παραγωγικότητας και της γενετικής παραλλακτικότητας στις
διασπώμενες γενεές θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του υλικού με υψηλό
βελτιωτικό δυναμικό. Αν και η παραγωγικότητα αποτελεί ποσοτικό χαρακτηριστικό και
η διαχείρισή του είναι αρκετά σύνθετη υπόθεση, προκειμένου να δημιουργηθούν
πληθυσμοί με υψηλότερο επίπεδο έκφρασης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, έχουν
χρησιμοποιηθεί βελτιωτικές μέθοδοι, όπως η γενεαλογική, η μαζική επιλογή και η
επανεπιλογή (Diaz και Nuez 2008). Ωστόσο, ανεξάρτητα της βελτιωτικής μεθοδολογίας
που θα χρησιμοποιηθεί, σημαντικό βήμα αποτελεί η επιλογή του υλικού εκκίνησης για
την επιτυχία των ανακυκλωμένων σειρών που προκύπτουν (Melchinger 1987). Στην
βελτιωτική πρακτική οι F2 και οι επαναδιασταυρώσεις αποτελούν τα υλικά εκκίνησης
που περισσότερο χρησιμοποιούνται. Κριτήρια για την επιλογή ελπιδοφόρου F2 γενεάς
στην τομάτα αποτελούν η αντοχή στον ομοζυγωτικό εκφυλισμό (Hallauer 1978), η
γενική συνδυαστική ικανότητα των γονέων-ποικιλιών και η έλλειψη ανεπιθύμητων
μορφολογικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (Koutsika-Sotiriou κ.α 2008).
Αν θα ήταν δυνατό να προβλεφθεί το δυναμικό κάθε υλικού εκκίνησης ή οικογενειών
στις πρώτες διασπώμενες γενεές, δίχως να γίνει απογονικός έλεγχος, θα αυξανόταν η
αποτελεσματικότητα και η αμεσότητα των βελτιωτικών προγραμμάτων (Utz κ.α. 2001)
με αποτέλεσμα την απόκτηση επίλεκτων ανασυνδυασμένων σειρών. Προσπάθειες προς
αυτή την κατεύθυνση έκανε ο Schnell (1983) με τον ορισμό του κριτηρίου
χρησιμότητας για τον υπολογισμό του οποίου συμμετέχουν η παραγωγικότητα του
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πληθυσμού και η γενετική παραλλακτικότητα, κύρια η αθροιστική γενετική
παραλλακτικότητα του πληθυσμού.
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρήσης
του κριτηρίου χρησιμότητας σε δύο διαδοχικές διασπώμενες γενεές (F3 και F4 γενεά)
ενός βελτιωτικού προγράμματος και η σύγκριση των ανασυνδυασμένων σειρών
γενεαλογικής επιλογής. Παράλληλα διερευνήθηκε και η εξίσωση Β (( / t)2( /s)2)
(Fasoula 2008) που αποτελεί κριτήριο αντιστοίχησης μεμονωμένου φυτού με την
παραγωγικότητά του σε συνθήκες σποράς ήτοι στην συμπεριφορά του ως καλλιέργεια.
Η ταυτόχρονη διερεύνηση της καινοτόμου εξίσωσης Β, απέβλεπε στην αξιοποίησή της
σε ένα πρόγραμμα διασπώμενων γενεών στην τομάτα.
Υλικά και μέθοδοι
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο Αγρόκτημα του Κέντρου Γεωργικής
Έρευνας Βορείου Ελλάδας, σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο, τη διετία 2009-10. Το
2009, έγινε αξιολόγηση έξι οικογενειών F3 γενεάς που προήλθαν από γενεαλογική
επιλογή εντός της F2, για κάθε ένα από τα απλά εμπορικά υβρίδια τομάτας νωπής
κατανάλωσης, «κλασσικού τύπου», Formula και Elpida. Ως μάρτυρες επιλέχθηκε η
αντίστοιχη F1 γενεά. Το 2010, αξιολογήθηκαν εννέα και οκτώ ανασυνδυασμένες σειρές
F4 γενεάς για τα υβρίδια Formula και Elpida, αντίστοιχα, με μάρτυρες την αντίστοιχη F1
γενεά των εμπορικών υβριδίων.
Εφαρμόστηκε σχέδιο πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων με τρεις επαναλήψεις. Σε
κάθε επανάληψη κάθε γενετικό υλικό συμμετείχε με 20 φυτά το πρώτο έτος, και 8 φυτά
το δεύτερο έτος πειραματισμού, με αποστάσεις φύτευσης 50 cm επί της γραμμής και
100 cm μεταξύ των γραμμών. Το σύστημα κλαδέματος ήταν μονοστέλεχο και η
καρπόδεση φυσιολογική. Όλες οι παρατηρήσεις και μετρήσεις λήφθηκαν με βάση το
ατομικό φυτό.
Πραγματοποιήθηκαν το πρώτο έτος πέντε και το δεύτερο έτος τρείς διαδοχικές
συγκομιδές εμπορικά ώριμου καρπού και αξιολογήθηκαν η απόδοση, η πρωιμότητα και
η ποιότητα (τα στοιχεία της ποιότητας δεν αναφέρονται λόγω έλλειψης χώρου). Οι
καρποί κάθε ατομικού φυτού ζυγίστηκαν ξεχωριστά και ταξινομήθηκαν σε
εμπορεύσιμους και μη εμπορεύσιμους σύμφωνα με το μέγεθος και την παρουσία
φυσιολογικών ανωμαλιών. Η πρωιμότητα υπολογίστηκε βάση της απόδοσης των τριών
το πρώτο έτος, και των δύο το δεύτερο, πρώτων συγκομιδών.
Στη στατιστική επεξεργασία έγινε ανάλυση παραλλακτικότητας και σύγκριση των
μέσων όρων με τη δοκιμασία πολλαπλού εύρους Duncan (α = 0,05). Η υστέρηση ή
υπεροχή των γενετικών υλικών για τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού δυναμικού και
της ποιότητας υπολογίστηκε συγκριτικά με το αρχικό υβρίδιο. Επιπλέον, με τη βοήθεια
των γραμμικών μοντέλων και συγκεκριμένα με την εφαρμογή του τυχαίου προτύπου ή
Model II, πραγματοποιήθηκε ο επιμερισμός της φαινοτυπικής διακύμανσης (Vφ), έτσι
ώστε να προσδιοριστεί για κάθε γνώρισμα χωριστά το ποσοστό της παραλλακτικότητας
που οφείλεται στο γενότυπο (Vγ) και είναι δυνατό να κληρονομείται από γενεά σε γενεά
(Afifi και Azen 1979). Η διαίρεση των ανωτέρω, δηλαδή Vγ/Vφ προσδιορίζει την
κληρονομικότητα h2. Ο υπολογισμός του κριτηρίου χρησιμότητας έγινε σύμφωνα με
τον τύπο « Ua = + Ra = + iash» (Melchinger κ.α. 1998), όπου ο μέσος όρος του
πληθυσμού, Ra η αναμενόμενη ανταπόκριση με την επιλογή όταν επιλέγεται το α% των
καλύτερων γενοτύπων, i η ένταση επιλογής (0,05 στο συγκεκριμένο πείραμα), s η
τυπική απόκλιση και h η τετραγωνική ρίζα της κληρονομικότητας. Ήτοι, το κριτήριο
χρησιμότητας αναφέρεται στον αναμενόμενο γενοτυπικό μέσο όρο των a% καλύτερων
φαινοτύπων. Η καινοτόμος εξίσωση Β, υπολογίζει το παραγωγικό δυναμικό κάθε
σειράς σε μονοκαλλιέργεια ως γινόμενο του συντελεστή επίδοσης της σειράς
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(CLY=( / t)2) και του συντελεστή ομοιόστασης (CH=( /s)2) (Fasoula 2008),
πραγματοποιείται στην παρούσα εργασία. Οι συντελεστές συσχέτισης Spearman’s (rs)
και Pearson (rp) προσδιορίστηκαν με εφαρμογή του στατιστικού προγράμματος SPSS
11 και για επίπεδο σημαντικότητας a = 0,05, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του
κριτηρίου χρησιμότητας.
Αποτελέσματα και συζήτηση
Το πρώτο έτος πειραματισμού τρεις οικογένειες της «Formula» (F3-3, -5, -6) δεν
διέφεραν σημαντικά του υβριδίου στη συνολική παραγωγή, και στην πρώιμη οι δύο από
αυτές υστέρησαν ελαφρά (9,1-9,7%)(Πίν. 1). Στο σύνολό τους, οι οικογένειες της
«Formula» παρουσίασαν μεγάλη σταθερότητα συμπεριφοράς στην πρώιμη και
συνολική παραγωγή, η οποία σε ορισμένες οικογένειες (F3-3, -5 για το σύνολο της
παραγωγής) ήταν μεγαλύτερη και από αυτή του υβριδίου. Στον αριθμό καρπών ανά
φυτό υπήρξαν οικογένειες με σημαντική υπεροχή ως προς το υβρίδιο (Πίν. 2). Από τις
έξι οικογένειες επιλέχθηκαν οι τρεις να συνεχίσουν στο βελτιωτικό πρόγραμμα, οι F3-3.
-5, -6, οι οποίες είχαν και τις μεγαλύτερες τιμές τόσο στο κριτήριο χρησιμότητας U όσο
και στην καινοτόμο εξίσωση Β για το σύνολο της απόδοσης.
Το δεύτερο έτος πειραματισμού, οι περισσότερες οικογένειες της «Formula» δεν
διέφεραν σημαντικά ενώ στο σύνολό τους εμφάνισαν μεγαλύτερη σταθερότητα
συμπεριφοράς από το υβρίδιο στη συνολική απόδοση (Πίν. 3). Στον πρώιμο και
συνολικό αριθμό καρπών ανά φυτό οι περισσότερες οικογένειες υπερείχαν μη
σημαντικά του υβριδίου (Πίν. 4).
Πίνακας 1. Αξιολόγηση οικογενειών F3 γενεάς γενεαλογικής επιλογής της «Formula»,
με βάση το κριτήριο χρησιμότητας για πρώιμη και συνολική παραγωγή (g/φυτό).
Πρώιμη παραγωγή (g/φυτό)
Συνολική παραγωγή (g/φυτό)
U0,05
B
U0,05
B
F1 (μάρτυρας) 2239,73 a* 2269,20 14,20 3886,44 a 3921,76 17,52
F3-1
1256,27 e 1282,77 1,74
2679,44 d 2706,96 6,52
F3-2
1422,56 de 1445,67 3,76
3219,48 c 3253,05 9,14
F3-3
1517,75 d 1540,68 4,95
3745,09 a 3775,93 19,81
F3-4
1777,57 c 1801,86 8,29 3435,31 bc 3472,24 9,78
F3-5
2034,12 b 2061,41 11,26 3805,37 a 3834,25 24,08
F3-6
2022,38 b 2053,02 8,73 3562,09 ab 3595,03 14,21
*Μέσοι όροι ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν με στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Γενετικό υλικό

Πίνακας 2. Αξιολόγηση οικογενειών F3 γενεάς γενεαλογικής επιλογής της «Formula»,
με βάση το κριτήριο χρησιμότητας για πρώιμη και συνολική παραγωγή (καρποί/φυτό).
Πρώιμη παραγωγή (καρποί/φυτό)
Συνολική παραγωγή (καρποί/φυτό)
U0,05
B
U0,05
B
F1 (μάρτυρας)
10,78 b*
10,91
15,86
19,08 c
19,21
24,05
F3-1
5,88 e
6,01
1,54
12,80 e
12,93
4,30
F3-2
8,85 cd
8,98
8,01
19,88 c
20,03
20,43
F3-3
8,40 d
8,52
7,66
21,14 b
21,27
36,20
F3-4
8,48 d
8,60
7,40
17,29 d
17,45
11,49
F3-5
12,17 a
12,32
18,06
22,32 a
22,46
38,60
F3-6
9,45 c
9,58
9,13
17,71 d
17,85
15,46
*Μέσοι όροι ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν με στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Γενετικό υλικό
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Πίνακας 3. Αξιολόγηση σειρών F4 γενεάς γενεαλογικής επιλογής της «Formula», με
βάση το κριτήριο χρησιμότητας για πρώιμη και συνολική παραγωγή (g/φυτό).
Πρώιμη παραγωγή (g/φυτό)
Συνολική παραγωγή (g/φυτό)
U0,05
B
U0,05
B
F1 (μάρτυρας) 2750,91 a* 2782,58 15,59
3670,13 a
3704,54 16,51
F4-3-1
2476,48 a 2499,45 19,45
3737,70 a
3769,55 20,72
F4-3-2
1737,3 b
1761,49 4,25
2601,15 c
2626,75 7,52
F4-3-3
1801,71 b 1824,04 5,77
2864,38 bc 2894,14 8,19
F4-5-1
2408,25 a 2427,98 23,57 3154,92 abc 3177,47 20,98
F4-5-2
2531,88 a 2554,64 21,64 3406,96 ab 3427,30 35,06
F4-5-3
2639,55 a 2656,65 45,27
3566,00 a
3583,25 58,53
F4-5-4
2187,71 ab 2210,59 11,94 3051,71 abc 3076,20 15,57
F4-5-5
2308,17 a 2337,13 9,23
3329,08 ab 3359,65 14,16
F4-6-1
2679,39 a 2704,58 22,16 3385,91 ab 3409,29 25,91
*Μέσοι όροι ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν με στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Γενετικό υλικό

Πίνακας 4. Αξιολόγηση σειρών F4 γενεάς γενεαλογικής επιλογής της «Formula», με
βάση το κριτήριο χρησιμότητας για πρώιμη και συνολική παραγωγή (καρποί/φυτό).
Πρώιμη παραγωγή (καρποί/φυτό) Συνολική παραγωγή (καρποί/φυτό)
U0,05
B
U0,05
B
F1 (μάρτυρας)
14,17 ab*
14,31
18,71
18,30 abc
18,44
18,04
F4-3-1
14,26 ab
14,39
21,56
21,00 a
21,16
21,54
F4-3-2
12,40 bc
12,53
12,46
18,35 abc
18,47
21,97
F4-3-3
10,67 c
10,78
8,70
16,19 c
16,32
11,86
F4-5-1
14,96 a
15,11
19,49
19,71 ab
19,85
22,15
F4-5-2
15,33 a
15,48
21,63
20,46 a
20,59
30,31
F4-5-3
14,73 a
14,83
38,86
19,68 ab
19,78
44,30
F4-5-4
15,42 a
15,55
27,10
21,25 a
21,40
26,95
F4-5-5
12,21 bc
12,34
11,20
17,04 bc
17,19
11,94
F4-6-1
14,96 a
15,08
27,02
18,70 abc
18,80
33,63
*Μέσοι όροι ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν με στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Γενετικό υλικό

Το πρώτο έτος πειραματισμού, στα γενετικά υλικά του υβριδίου Elpida, μόνο μία
σειρά (F3-1) δεν διέφερε σημαντικά από το υβρίδιο, ενώ οι άλλες υστέρησαν σημαντικά
(Πίν. 5). Στην πρωιμότητα τα υλικά ξεπέρασαν την σταθερότητα του υβριδίου, και στο
σύνολο της παραγωγής είχαν μεγάλη σταθερότητα αλλά μικρότερη του υβριδίου. Στον
πρώιμο και συνολικό αριθμό καρπών ανά φυτό οι σειρές υπερείχαν από σημαντικά έως
μη σημαντικά (Πίν. 6). Οι οικογένειες που επιλέχθηκαν για τη συνέχεια του πειράματος
(F3-1, -4) ήταν αυτές με την μεγαλύτερη τιμή στο κριτήριο χρησιμότητας U στην
πρώιμη και συνολική παραγωγή, με την μεγαλύτερη τιμή στην καινοτόμο εξίσωση Β
στην πρώιμη παραγωγή και δύο από τις τρεις με την μεγαλύτερη τιμή της Β στο σύνολο
της παραγωγής.
Το δεύτερο έτος πειραματισμού (F4 γενεά), τρεις σειρές του υβριδίου Elpida
υπερείχαν μη σημαντικά σε σχέση με το υβρίδιο στο σύνολο της παραγωγής, ενώ άλλες
δύο υστέρησαν μη σημαντικά (Πίν. 7). Στο σύνολό τους και όσον αφορά την
πρωιμότητα, οι σειρές δεν υστέρησαν σημαντικά. Καλύτερη συμπεριφορά έδειξαν οι
σειρές που προήλθαν από την F3-1 οικογένεια. Στον αριθμό καρπών ανά φυτό υπήρξαν
σειρές με την ίδια, ή καλύτερη συμπεριφορά από το υβρίδιο (Πίν. 8).
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Πίνακας 5. Αξιολόγηση οικογενειών F3 γενεάς γενεαλογικής επιλογής της «Elpida», με
βάση το κριτήριο χρησιμότητας για πρώιμη και συνολική παραγωγή (g/φυτό).
Πρώιμη παραγωγή (g/φυτό)
Συνολική παραγωγή (g/φυτό)
U0,05
B
U0,05
B
F1 (μάρτυρας) 1955,11 a* 1978,34 10,82 4110,72 a 4144,53 28,22
F3-1
1877,80 ab 1899,81 10,26 4031,31 ab 4077,15 14,20
F3-2
1297,28 e 1312,45 4,92
3385,42 c 3417,85 14,11
F3-3
1714,55 bc 1734,04 9,09
3195,02 c 3231,40 8,89
F3-4
1716,27 bc 1734,88 10,01 3774,23 b 3811,06 16,90
F3-5
1532,63 d 1553,29 5,17
3263,40 c 3298,18 10,59
F3-6
1683,28 cd 1702,91 8,33
3385,29 c 3416,63 15,11
*Μέσοι όροι ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν με στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Γενετικό υλικό

Πίνακας 6. Αξιολόγηση οικογενειών F3 γενεάς γενεαλογικής επιλογής της «Elpida», με
βάση το κριτήριο χρησιμότητας για πρώιμη και συνολική παραγωγή (καρποί/φυτό).
Πρώιμη παραγωγή (καρποί/φυτό) Συνολική παραγωγή (καρποί/φυτό)
U0,05
B
U0,05
B
F1 (μάρτυρας)
13,97 b*
14,16
7,97
27,72 c
27,96
19,87
F3-1
15,51 ab
15,71
10,81
31,70 a
32,07
15,34
F3-2
11,25 c
11,42
4,10
27,84 bc
28,12
15,86
F3-3
17,18 a
17,42
11,63
31,40 a
31,78
13,63
F3-4
13,95 b
14,14
7,71
28,53 abc
28,84
14,21
F3-5
15,90 ab
16,14
8,67
31,02 ab
31,38
14,08
F3-6
15,34 ab
15,58
7,86
29,74 abc
30,04
17,03
*Μέσοι όροι ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν με στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Γενετικό υλικό

Πίνακας 7. Αξιολόγηση σειρών F4 γενεάς γενεαλογικής επιλογής της «Elpida», με
βάση το κριτήριο χρησιμότητας για πρώιμη και συνολική παραγωγή (g/φυτό).
Πρώιμη παραγωγή (g/φυτό)
Συνολική παραγωγή (g/φυτό)
U0,05
B
U0,05
B
F1 (μάρτυρας)
2390,13 a* 2406,02 37,57 3044,42 a 3065,05 42,31
F4-1-1
2309,32 a
2325,37 32,13 3061,23 a 3084,24 34,77
F4-1-2
1909,18 abc 1923,75 18,21 2653,48 ab 2677,03 18,74
F4-1-3
2231,89 ab 2247,61 29,20 3072,32 a 3094,53 37,89
F4-1-4
2175,37 abc 2190,20 29,59 3176,89 a 3199,92 40,24
F4-4-1
1851,30 abc 1874,67 6,26 2511,84 ab 2545,58 7,33
F4-4-2
1697,67 bc 1717,21 6,33
2218,28 b 2244,90 7,16
F4-4-3
1598,20 c
1611,46 10,80 2073,12 b 2092,42 10,40
F4-4-4
1544,37 c
1560,03 6,75
1919,66b 1942,36 5,52
*Μέσοι όροι ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν με στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Γενετικό υλικό

Πίνακας 8. Αξιολόγηση σειρών F4 γενεάς γενεαλογικής επιλογής της «Elpida», με
βάση το κριτήριο χρησιμότητας για πρώιμη και συνολική παραγωγή (καρποί/φυτό).
Πρώιμη παραγωγή (καρποί/φυτό)
Συνολική παραγωγή (καρποί/φυτό)
U0,05
B
U0,05
B
F1 (μάρτυρας)
15,58 ab*
15,70
31,27
20,13 ab
20,26
40,34
F4-1-1
16,91 a
17,05
32,56
22,26 a
22,45
29,43
F4-1-2
16,52 a
16,65
32,96
23,52 a
23,71
37,73
F4-1-3
16,87 a
17,02
26,45
22,87 a
23,06
33,80
F4-1-4
16,00 ab
16,13
30,80
23,19 a
23,36
47,23
F4-4-1
15,17 ab
15,33
15,00
20,63 ab
20,87
13,39
F4-4-2
10,30 c
10,43
5,33
14,09 c
14,26
5,94
F4-4-3
11,25 c
11,35
11,50
16,21 bc
16,34
17,47
F4-4-4
12,71 bc
12,88
7,05
16,95 bc
17,15
9,44
*Μέσοι όροι ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν με στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Γενετικό υλικό
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Το κριτήριο χρησιμότητας U αναφέρεται στον αναμενόμενο μέσο όρο εφόσον
επιλεχθούν τα a% καλύτερα φυτά. Ένας τρόπος προσέγγισης της αξιοπιστίας του στην
επιλογή των καλύτερων σειρών είναι η συσχέτισή του με τις ληφθείσες τιμές του μέσου
όρου των απογονικών σειρών, εφόσον έγινε η επιλογή των a% καλύτερων φυτών την
προηγούμενη γενεά, ήτοι στην F3 γενεά. Έτσι, οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ U0,05
στην F3 γενεά και μέσου όρου της F4 γενεάς, για τα χαρακτηριστικά της πρώιμης και
συνολικής απόδοσης όπως και του πρώιμου και συνολικού αριθμού καρπών ανά φυτό,
ήταν υψηλοί και σημαντικοί (rp= 0,729 και 0,760, αντίστοιχα), δείγμα αξιοπιστίας του
κριτηρίου αυτού. Αντίστοιχα, οι συντελεστές συσχέτισης μεταξύ εξίσωσης Β και μέσου
όρου της F4 γενεάς για τα ίδια χαρακτηριστικά ήταν υψηλοί και σημαντικοί στην
περίπτωση της απόδοσης (rp= 0,654 και 0,525, αντίστοιχα). Σημαντικό κριτήριο
επιλογής μιας σειράς αποτελεί ο μέσος όρος των χαρακτηριστικών του παραγωγικού
δυναμικού. Συσχετίζοντας τις κατατάξεις των σειρών με βάση τον μέσο όρο και το
κριτήριο χρησιμότητας, παρατηρήσαμε ότι τόσο για την «Formula» όσο και την
«Elpida» στο σύνολο των χαρακτηριστικών κυμαινόταν από rs=0,767-1. Με βάση τον
μέσο όρο και την εξίσωση Β η συσχέτιση της κατάταξης κυμαινόταν από rs= 0,433-1,
με εξαίρεση τον συνολικό αριθμό καρπών ανά φυτό στην Elpida το 2009 που ήταν
αρνητικός (rs= -0,429).
Συμπερασματικά, το κριτήριο χρησιμότητας θα μπορούσε να αποτελέσει βοηθητικό
εργαλείο στα χέρια του βελτιωτή ώστε να επιλέξει τις καλύτερες σειρές.
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APPLICATION OF "USEFULNESS CRITERION" AND EVALUATION OF ITS
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LINES IN TOMATO
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Abstract
The effectiveness of a breeding program from the early segregating generations,
depends on the methodology of selection, and the criteria of selection, such as the
usefulness criterion (Ua = + Ra = + iash). The present study was conducted to
evaluate the application of usefulness criterion in families and recombinant lines made
by pedigree selection. The experiments established at the NAGREEF, in unheated
greenhouse in 2009-2010. The first year of experimentation were evaluated six F3
generation families for each one commercial single cross hybrid of large fruit tomato
for fresh consumption, Formula and Elpida and in 2010, nine and eight recombinant
lines of F4 generation of above hybrids, respectively. The corresponding F1 generation
was selected as check. Yield characteristics, earliness and quality of ripe fruit were
measured. The results of the experiment showed that usefulness criterion could be used
with success in tomato breeding.
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Περίληψη
Ο Crocus sativus L. 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 Κλασσική
Ελλάδα, όπου χρησιμοποιούνταν ως αρωματικό, καθώς και ως χρωστική και φαρμακευτική
ουσία. Σήμερα καλλιεργείται ο C. sativus στο Ιράν, στην Ινδία, στο Αζερμπαϊτζάν, στο
Μαρόκο, στην Ισπανία, στην Ιταλία και σε μικρότερη έκταση και σε άλλες περιοχές. Στην
Ελλάδα καλλιεργείται σε αρκετές περιοχές του Νομού Κοζάνης, όπου το έδαφος και οι
κλιματικές συνθήκες ευνοούν την καλλιέργειά του.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης του μεγέθους των κόρμων 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, σε πειραματικό σχέδιο τεμάχια με υποτεμάχια (split plot) με τέσσερις
επαναλήψεις. Κύρια τεμάχια (main plots) ήταν το μέγεθος του κόρμου (δύο επίπεδα: διάμετρος
έως 2,5cm και διάμετρος μεγαλύτερη από 2,5cm) και υποτεμάχια (subplots) η πυκνότητα
φύτευσης (πέντε επίπεδα: 10, 15, 20, 25 και 30cm αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των κόρμων).
Οι κόρμοι καλλιεργούμενου κρόκου προέρχονταν από την ευρύτερη περιοχή του χωριού
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 και λοιπών χαρακτηριστικών. Το μέγεθος του κόρμου παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στο μέσο αριθμό ανθέων ανά κόρμο και κατά συνέπεια και στην απόδοση του
κρόκου σε σαφράν, ενώ η αραιή πυκνότητα φύτευσης μεταξύ των κόρμων δίνει το μέγιστο
νωπό βάρος στιγμάτων ανά κόρμο και η πιο πυκνή έχει τη χαμηλότερη απόδοση.
Ο έντονος ανταγωνισμός που δέχεται η εμπορία του ελληνικού κρόκου, αλλά και η
απαιτητική σε εργασία καλλιέργεια, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της καλλιεργούμενης
έκτασης στην Ελλάδα με κρόκο 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.
Εισαγωγή
Ο καλλιεργούμενος κρόκος (C. sativus L.) ανήκει στην οικογένεια Iridaceae και στο γένος
Crocus, το οποίο περιλαμβάνει 80 περίπου είδη (Matthew, 1982). Το κέντρο καταγωγής του
γένους Crocus δεν είναι πλήρως καθορισμένο. Ο Tammaro προτείνει τη Μικρά Ασία ή τα
νησιά του Νότιου Αιγαίου ως την πιθανή περιοχή καταγωγής του (1990). Αποτελέσματα
πρόσφατων ερευνών (Negbi, 1999) δείχνουν ότι ο C. sativus πιθανότατα επιλέχθηκε και
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εξημερώθηκε στην Κρήτη κατά την Όψιμη Εποχή του Χαλκού. Από εκεί διαδόθηκε στην Ινδία,
στην Κίνα και στις χώρες της Μέσης Ανατολής και αργότερα μεταφέρθηκε από τους Άραβες σε
όλη τη μεσογειακή λεκάνη (Ingram, 1969). Η χρήση των αποξηραμένων στιγμάτων του κρόκου
ως αρωματικό, καθώς και ως χρωστική και φαρμακευτική ουσία αποδεικνύεται από τα
προϊστορικά χρόνια από τοιχογραφίες, που βρέθηκαν στα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης και
στη Σαντορίνη (Sarpaki, 2000), οι οποίες παρουσιάζουν άνθη κρόκου, από αγγειογραφίες και
από κείμενα της Γραμμικής Β΄. Ο C. sativus είναι το μοναδικό είδος κρόκου, που καλλιεργείται
συστηματικά σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και δέκα τουλάχιστον αιώνες. Η καλλιέργεια κρόκου
στη χώρα μας έχει συνδεθεί αποκλειστικά και μόνο με το Νομό Κοζάνης, το συνώνυμό του
χωριό Κρόκος (Tarantilis et al., 1993) και άλλες περιοχές, όπου το έδαφος και οι κλιματικές
συνθήκες ευνοούν την καλλιέργειά του. Σε αυτά τα χωριά η καλλιέργεια εισήχθη από την
Αυστρία το 17ο μ.Χ. αιώνα.
Ο καλλιεργούμενος κρόκος είναι στείρο, τριπλοειδές είδος (2n=3x=24), κατά συνέπεια
αναπαράγεται αγενώς μέσω υπόγειων βλαστικών οργάνων, των κόρμων και καλλιεργείται
κυρίως για τα κόκκινα στίγματα του άνθους του, που αποτελούν προϊόν μεγάλης εμπορικής
αξίας (σαφράν) (Εικ. 1). Παρά την υψηλή τιμή του προϊόντος (1.200€/kg για το 2010,
προφορική επικοινωνία με Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών), το οποίο θεωρείται σήμερα το
ακριβότερο καρύκευμα του κόσμου, η καλλιέργειά του στην Ευρώπη υπέστη δραματική
μείωση, λόγω του υψηλού κόστους της χειρωνακτικής εργασίας, που απαιτείται. Αντίθετα
αυξήθηκε σημαντικά στο Ιράν, όπου υπάρχει ακόμα άφθονη και σχετικά φθηνή χειρωνακτική
εργασία. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης του μεγέθους των
κόρμων και της πυκνότητας φύτευσης στην απόδοση της καλλιέργειας σε σαφράν, ώστε η
βελτίωση της παραγωγής να αποτελέσει κίνητρο για τη δυναμική επανένταξη της
κροκοκαλλιέργειας στη χώρα μας.
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Εικόνα 1. Μέρη του κρόκου (1): κόρμος, (2): φύλλα, (3): κλειστό άνθος, (4): ανοιχτό άνθος,
(5): στήμονες, (6): ανθήρες (7): τρίλοβο στίγμα και συλλογή ανθέων κρόκου (μέση πάνω).
Υλικά & Μέθοδοι
Για την υλοποίηση αυτής της μελέτης, 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 κόρμου (δύο επίπεδα: διάμετρος έως 2,5cm και διάμετρος
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μεγαλύτερη από 2,5cm) και υποτεμάχια (subplots) η πυκνότητα φύτευσης (πέντε επίπεδα: 10,
15, 20, 25 και 30cm αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των κόρμων). Η φύτευση έγινε με
τοποθέτηση των κόρμων σε βάθος 15cm σε γραμμές, που απείχαν 15cm μεταξύ τους. Οι κόρμοι
καλλιεργούμενου κρόκου προέρχονταν από την ευρύτερη περιοχή του χωριού Κρόκου, του
Νομού Κοζάνης (Εικ. 2).
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) κ.ά. Οι καλλιεργητικές φροντίδες (φύτευση
κόρμων, ξεβοτάνισμα, συλλογή ανθέων και διαχωρισμός στιγμάτων) έγιναν με το χέρι. Στη
συνέχεια τα διαχωρισμένα πέταλα, στήμονες και στίγματα αποξηράθηκαν σε θερμοκρασία
δωματίου. Δεν έγινε άρδευση, καθώς το φυτό αναπτύσσεται κανονικά με τις φυσικές
βροχοπτώσεις. Επιπλέον έγιναν δειγματοληψίες εδάφους από την περιοχή προέλευσης του
πολλαπλασιαστικού υλικού και από την περιοχή του πειραματικού για τον προσδιορισμό της
χημικής και μηχανικής σύστασης. Τέλος, οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με χρήση του
λογισμικού πακέτου SPSS (έκδοση 17.0).

Εικόνα 2. Εγκατάσταση πειραματικού και ανθοφορία κρόκου στο ΕΘΙΑΓΕ, στη Θεσσαλονίκη.
Αποτελέσματα & Συζήτηση
Η ανθοφορία άρχισε από τις 27 Οκτωβρίου και έφτασε ως τις 23 Νοεμβρίου, με μέγιστη
παραγωγή ανθέων την εβδομάδα από 2 έως 9 Νοεμβρίου. Γενικά η ανθοφορία αρχίζει 60-90
μέρες μετά τη φύτευση των κόρμων, εξαρτώμενη από την εποχή σποράς και τις κλιματικές
συνθήκες, που επικρατούν μετά από αυτή. Το μέγεθος του κόρμου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο
στο μέσο αριθμό ανθέων ανά κόρμο και κατά συνέπεια και στην απόδοση του κρόκου σε
σαφράν, καθώς κόρμοι διαμέτρου μεγαλύτερης των 2,5cm έδωσαν 1,26 άνθη ανά κόρμο κατά
μέσο όρο, ενώ κόρμοι διαμέτρου μικρότερης των 2,5cm έδωσαν 0,21 άνθη ανά κόρμο κατά
μέσο όρο. Είχαν επίσης μεγαλύτερο εύρος άνθισης. Επιπλέον τα τρία τελευταία επίπεδα
πυκνότητας φύτευσης (20, 25 και 30cm απόσταση φύτευσης μεταξύ των κόρμων) έδωσαν
ελαφρώς μεγαλύτερο αριθμό ανθέων χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές (Πίν. 1). Επίσης
έδωσαν το μέγιστο νωπό βάρος στιγμάτων ανά κόρμο και τα δύο πρώτα επίπεδα της
πυκνότητας φύτευσης (10 και 15cm απόσταση φύτευσης) είχαν τη χαμηλότερη απόδοση (Πίν.
1). Σε απόλυτη σειρά κατάταξης η απόσταση φύτευσης των 25cm ήταν καλύτερη διαφέροντας
όμως σημαντικά μόνο από την πυκνότητα των 15cm. Σε αντίστοιχες έρευνες έχουν μελετηθεί οι
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παράγοντες του μεγέθους του κόρμου και της πυκνότητας φύτευσης μεμονωμένα. Ωστόσο,
μέχρι σήμερα δεν έχει μελετηθεί η συνδυασμένη επίδραση, που ασκούν οι παράγοντες αυτοί,
στην απόδοση του κρόκου σε σαφράν. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκε ένα
μεγάλο εύρος αποστάσεων για την καλλιέργεια του κρόκου, που δεν έχει δοκιμαστεί σε
αντίστοιχες έρευνες.
Το έδαφος στην περιοχή του πειραματικού είναι αμμοπηλώδες (SL) και το pH κυμαίνεται
από 7,51-7,88, ενώ στα χωράφια όπου καλλιεργείται ο κρόκος η σύσταση ποικίλει και το pH
κυμαίνεται από 7,68-8,13.
Σήμερα η καλλιέργεια του κρόκου κερδίζει έδαφος ως εναλλακτική καλλιέργεια για την
οργανική γεωργία ή για τη γεωργία χαμηλών εισροών, δεδομένου ότι το φυτό έχει χαμηλές
απαιτήσεις σε άρδευση, ζιζανιοκτονία, γονιμότητα εδαφών, φυτοπροστασία κ.λπ. (Gresta et al.,
2008). Όμως ο έντονος ανταγωνισμός που δέχεται η εμπορία του ελληνικού κρόκου από άλλες
χώρες, που παράγουν σημαντικά πιο οικονομικό, αν και πολλές φορές ποιοτικά κατώτερο
προϊόν, αλλά και η απαιτητική καλλιέργεια, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της καλλιέργειας
και της παραγωγής σαφράν. Γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα με στόχο την προστασία, τη
διαχείριση και τη διατήρηση του είδους, που καλλιεργείται επί αιώνες στη χώρα μας, καθώς και
για την προώθηση της καλλιέργειας. Για να διατηρηθεί η καλλιέργεια του κρόκου στη χώρα
μας κρίνεται σκόπιμο να γίνει περαιτέρω έρευνα, καθώς και εργαστηριακές αναλύσεις και να
διερευνηθούν οι δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας του κρόκου, εφαρμογής των
αποτελεσμάτων στον αγρό και εμπορικής αξιοποίησής τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα
μπορούσε να βοηθήσει η συνεργασία με το Συνεταιρισμό Κροκοπαραγωγών του Νομού
Κοζάνης.
Πίνακας 1. Αριθμός ανθέων ανά κόρμο και νωπό βάρος στιγμάτων ανά κόρμο στις πέντε
πυκνότητες φύτευσης.
Πυκνότητα
φύτευσης
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm

Αριθμός ανθέων
ανά κόρμο
0,680 a †
0,675 a
0,735 a
0,775 a
0,801 a

Νωπό βάρος στιγμάτων ανά
κόρμο
0,258 ab
0,243 b
0,294 a
0,303 a
0,298 a

†

Μέσοι όροι ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα, δε διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά για επίπεδο
σημαντικότητας 5%.
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Abstract
The cultivated crocus (Crocus sativus L.) is grown for the pistils of the flower and is the
commercial product known as saffron. The use of the dried pistils of crocus was found in Asia,
Ancient Egypt, Minoan and Classic Hellas where saffron was used as dye, aromatic and
medicinal substance. Nowadays, C. sativus is grown in Iran, India, Azerbaijan, Morocco, Spain,
Italy and in smaller areas in other countries. In Hellas the production is concentrated in the
county of Kozani in several areas, whether the ecological environment is more suitable for
saffron production.
The objective of the present study was to determine the effect of the size of the corms and
the planting density on yield of saffron. In particular, in August 2009 a field experiment was set
up in Thermi, Thessaloniki (NAGREF) in a split plot design where the main plots were the size
of the corms (two sizes were used up to 2,5cm and more than 2,5cm) and the subplots were the
planting density (five levels 10, 15, 20, 25 and 30cm distance between the corms). The corms
were from different areas of the county of Kozani. The following parameters were determined
duration of anthesis, number of flowers per plant, fresh weight of the pistils and other
characteristics. The size of the corms played a significant role in the number of flowers per
corm and in the productivity of the crop in saffron. In contrast, the low density gave a higher
fresh weight per corm and the higher density the lower yield.
The intense competition of the market of greek saffron and the demanding nature of the crop
caused a significant reduction in the area of that is grown and the production of saffron despite
the fact that the use of saffron is expanding. That’s why is important to find out the possibilities
of increasing the production of saffron and the commercial utilization in collaboration with the
cooperative of saffron growers of Kozani.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ
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Περίληψη
Η ρίγανη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρωματικά φυτά της Ελλάδας και
χαρακτηρίζεται από μεγάλη μορφολογική και χημική ποικιλομορφία. Σκοπός της
εργασίας ήταν να γίνει αξιολόγηση 16 εγχώριων πληθυσμών ρίγανης από τον ελλαδικό
χώρο και επιλογή εντός αυτών. Φυτάρια εγκαταστάθηκαν στο Αγρόκτημα του ΑΤΕΙΘ
σε κυψελωτό σχέδιο σε αποστάσεις 90cm φυτό από φυτό προκειμένου ν’ αξιολογηθούν.
Ο κάθε πληθυσμός αντιπροσωπευόταν από 35 φυτά. Η συγκομιδή έγινε στο στάδιο της
ανθοφορίας στις αρχές Ιουλίου του 2009, δηλ. κατά το δεύτερο έτος εγκατάστασης.
Αφού καταγράφθηκε το χλωρό βάρος τα φυτά αποξηράθηκαν σε σκιά και στη συνέχεια
καταγράφθηκε το ξερό βάρος ανά φυτό. Επιλέχθηκαν για περαιτέρω μελέτη μόνο φυτά
με ομοιόμορφη ταξιανθίας συμπαγή με πυκνά σταχύδια και αξιολογήθηκαν επιπλέον,
ως προς το περιεχόμενο σε αιθέριο έλαιο στην ταξιανθία και τα φύλλα του φυτού
(ml.100-1 g ξηρού βάρους), το μήκος ταξιανθίας και το μήκος βλαστού (cm), το βάρος
της ταξιανθίας και το βάρος ξύλου. Υπήρξε έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των
πληθυσμών σε ότι αφορά το ξηρό και το χλωρό βάρος. Αναλυτικότερα, σημαντικά
υψηλότερη απόδοση έδειξαν οι πληθυσμοί 2 και 14, οι οποίοι υπερείχαν τον
χαμηλοαποδοτικών πληθυσμών 9, 15 και 8 κατά μέσο όρο κατά 117,8% . Παρόμοια
ήταν τα αποτελέσματα για το ξηρό βάρος. Οι πληθυσμοί με τη μεγαλύτερη απόδοση σε
ξηρό βάρος ήταν ο 2, 4, 3, και 14 και υπερείχαν των χαμηλοαποδοτικότερων 15, 10, 9
και 8 κατά μέσο όρο 90%. Άρα υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης των γνωρισμάτων
αυτών, με επιλογή τόσο των υψηλοαποδοτικότερων πληθυσμών όσο και των
υψηλοαποδοτικότερων φυτών μέσα σε αυτούς. Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί ένας
συγκεκριμένος τύπος ταξιανθίας, όπως περιγράφεται στα υλικά και μέθοδοι ο οποίος
συνδυάζεται με την ποιότητα της δρόγης. Μόνο το 24% των φυτών αντέδρασε θετικά
σε αυτήν την παράμετρο. Για τα φυτά αυτά για το βάρος της ταξιανθίας, οι πληθυσμοί
με τις υψηλότερες τιμές ήταν ο 12 και ο 7 και υπερείχαν των 15, 11, 4 και 5 κατά 49%.
Σε ότι αφορά το αιθέριο έλαιο υπήρξε μεγάλη διαφοροποίηση τόσο μεταξύ όσο και
εντός των πληθυσμών που αξιολογήθηκαν. Ξεχώρισαν οι πληθυσμοί 1 και 11 οι οποίοι
υπερείχαν κατά μέσο όρο των πληθυσμών με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα των 12,
13, 9 και 10 κατά 75%, άρα υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Τέλος, μέσα
στους πληθυσμούς 15, 11 και 1 εντοπίσθηκαν φυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε έλαιο
μεγαλύτερη του 10%. Ξεχώρισε ο πληθυσμός 1 ο οποίος συνδύαζε ταυτόχρονα υψηλή
απόδοση σε χλωρό βάρος και υψηλή περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο.
Εισαγωγή
Η ρίγανη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρωματικά φυτά της Ελλάδας και
μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική καλλιέργεια ιδιαίτερα μετά το 2013 και την
εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ (Πάνου-Φιλοθέου, 2002). Το γένος Origanum sp.
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χαρακτηρίζεται από μεγάλη μορφολογική και χημική ποικιλομορφία (Filippo
d’Antuono et al., 2000; Kokkini, 1997). Με βάση την μορφολογική παραλλακτικότητα
το γένος αυτό διακρίνεται σε 10 υπογένη. Σύμφωνα με τον Ietswaart (1980) το είδος
Origanum onites L. ανήκει στο υπογένος Majorana (Miller) Bentham και το οποίο
συναντάται στην Ελλάδα, στη Σικελία και στη Τουρκία (Kokkini, 1996; Vokou, κ.ά.
1988). Η μεγάλη ποικιλομορφία εδαφοκλιματικών συνθηκών που συναντώνται στο
ελληνικό ανάγλυφο, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πληθυσμών
με διαφορετικά μορφολογικά-αγρονομικά χαρακτηριστικά αλλά και απόδοση σε ξηρό
βάρος και αιθέριο έλαιο. Σκοπός της εργασίας ήταν να γίνει αξιολόγηση 16 εγχώριων
πληθυσμών ρίγανης και επιλογή εντός αυτών.
Υλικά και Μέθοδοι
Ως φυτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν 16 πληθυσμοί από όλο τον Ελλαδικό χώρο.
Αρχικά έγινε σπορά σε σπορείο τον Αύγουστο του 2007 και στη συνέχεια στα τέλη του
Οκτωβρίου έγινε μεταφύτευση στον αγρό. Τα φυτάρια εγκαταστάθηκαν στο Αγρόκτημα
του ΑΤΕΙΘ σε κυψελωτή σχέδιο σε αποστάσεις 90cm φυτό από φυτό προκειμένου ν’
αξιολογηθούν. Ο κάθε πληθυσμός αντιπροσωπευόταν από 35 φυτά (Εικ. 1). Η
συγκομιδή έγινε στο στάδιο της ανθοφορίας στις αρχές Ιουλίου του 2009, δηλ. κατά το
δεύτερο έτος εγκατάστασης. Αφού καταγράφθηκε το χλωρό βάρος, τα φυτά
αποξηράθηκαν σε σκιά και στη συνέχεια καταγράφθηκε το ξερό βάρος ανά φυτό.
Επιλέχθηκαν για περαιτέρω μελέτη μόνο φυτά με ομοιόμορφη ταξιανθίας συμπαγή με
πυκνά σταχύδια. Ο τύπος αυτός της ταξιανθίας συνδέεται με ποιότητα στην δρόγη
(Πάνου-Φιλοθέου, 2000). Τα επιλεγέντα φυτά με βάση τη μορφή ταξιανθίας
αξιολογήθηκαν: ως προς το περιεχόμενο τους σε αιθέριο έλαιο της ταξιανθίας και των
φύλλων του φυτού (ml.100-1 g ξηρού βάρους), το χλωρό βάρος (g), το ξηρό βάρος (g),
το μήκος ταξιανθίας και το μήκος βλαστού (cm), το βάρος της ταξιανθίας και το βάρος
ξύλου. Τα αιθέρια έλαια παραλήφθηκαν με υδροαπόσταξη σε συσκευή τύπου
Clevenger (Bruneton, 1993). Η διάρκεια της απόσταξης ήταν 90 min. Τα αιθέρια έλαια
τοποθετήθηκαν σε υάλινους σωλήνες των δύο (2) ml, αφυγράνθηκαν με άνυδρο NaSO4,
κλείσθηκαν ερμητικά και φυλάχθηκαν στο ψυγείο σε θερμοκρασία 4οC. Για τον
εντοπισμό διαφορών πραγματοποιήθηκε ανάλυση της παραλλακτικότητας.

Εικόνα 1. Ο πειραματικός αγρός την καλλιεργητική περίοδο 2009
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Υπήρξε έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών σε ότι αφορά το χλωρό βάρος.
Αναλυτικότερα, σημαντικά υψηλότερη απόδοση έδειξαν οι πληθυσμοί 2 και 14, οι οποίοι
υπερείχαν τον χαμηλοαποδοτικών πληθυσμών 9, 15 και 8 κατά μέσο όρο κατά 117,8% (Πίν.
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1). Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα για το ξερό βάρος. Οι πληθυσμοί με τη μεγαλύτερη
απόδοση σε ξηρό βάρος ήταν ο 2, 4, 3, και 14 και υπερείχαν των χαμηλοαποδοτικότερων 15,
10, 9 και 8 κατά μέσο όρο 90% (Πίν. 1). Επιπλέον, υπήρξε μεγάλη διαφοροποίηση για το
χλωρό και ξερό βάρος και εντός των πληθυσμών. Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί ένας
συγκεκριμένος τύπος ταξιανθίας, όπως περιγράφεται στα υλικά και μέθοδοι ο οποίος
συνδυάζεται με την ποιότητα της δρόγης. Μόνο το 24% των φυτών αντέδρασε θετικά σε
αυτήν την παράμετρο. Για τα φυτά αυτά μετρήθηκε επιπλέον το μήκος και βάρος της
ταξιανθίας, το μήκος του βλαστού, το βάρος του ξύλου, και η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο
(Πίν. 2). Για όλα τα γνωρίσματα αυτά υπήρχε παραλλακτικότητα μεταξύ των πληθυσμών. Για
το βάρος της ταξιανθίας οι πληθυσμοί με τις υψηλότερες τιμές ήταν ο 12 και 7 και υπερείχαν
των 15, 11, 4 και 5 κατά 49%. Σε ότι αφορά το αιθέριο έλαιο υπήρξε μεγάλη διαφοροποίηση
τόσο μεταξύ όσο και εντός των πληθυσμών που αξιολογήθηκαν. Ξεχώρισαν οι πληθυσμοί 1
και 11 οι οποίοι υπερείχαν κατά μέσο όρο των πληθυσμών με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα
των 12, 13, 9 και 10 κατά 75%. Τέλος, μέσα στους πληθυσμούς 15, 11 και 1 εντοπίσθηκαν
φυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε έλαιο μεγαλύτερη του 10%. Ξεχώρισε ο πληθυσμός 1 ο
οποίος συνδύαζε ταυτόχρονα υψηλή απόδοση σε χλωρό βάρος και υψηλή περιεκτικότητα σε
αιθέριο έλαιο.

Πίνακας 1. Το χλωρό και το ξερό βάρος των φυτών των πληθυσμών του πειράματος
καθώς και η εκατοστιαία αναλογία
Ξερό βάρος/ Χλωρό
Πληθ.
Χλωρό βάρος
Ξερό βάρος
βάρος (%)
1
843±373
277±112
33,50
2
1405±485
462±193
17,50
3
1240±578
439±234
38,00
4
1304±602
440±208
30,00
5
1029±479
382±167
36,38
6
915±462
344±181
37,67
7
815±385
296±141
34,94
8
654±418
219±134
35,63
9
608±444
222±166
33,25
10
704±370
239±151
39,86
11
1142±754
386±243
32,17
12
881±427
339±163
36,00
13
1151±609
392±203
43,50
14
1362±398
436±137
32,00
15
644±358
258±136
36,50
16
1247±444
426±176
39,33
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Πίνακας 2. Ο μέσος όρος για το μήκος και βάρος της ταξιανθίας, το μήκος του βλαστού, το
βάρος του ξύλου και την περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο των πληθυσμών, των φυτών που
επιλέχθηκαν με βάση τον επιθυμητό τύπο ταξιανθίας.

Πληθ.

Μήκος
ταξιανθίας

Μήκος
ταξιανθίας /Μήκος
βλαστού (%)

Βάρος
ταξιανθίας

Βάρος ταξιανθίας
/βάρος φυτού
(%)

Αιθέριο
έλαιο

1

35,50±3,09

45,50±2,49

13,00±0,96

55,5±5,71

8,24±1,72

2

23,75±2,14

36,50±3,01

9,95±0,54

40,50±4,09

5,86±0,2

3

21,67±2,33

31,67±2,64

12,13±1,03

50,00±4,45

7,20±1,92

4

22,75±1,84

34,50±2,87

9,63±0,89

44,75±4,36

7,46±1,65

5

19,13±1,06

24,63±2,12

8,89±0,91

44,25±3,96

6,75±1,27

6

20,27±1,77

24,63±2,16

13,12±1,11

53,53±5,02

6,67±1,31

7

20,00±1,89

33,27±3,14

13,80±1,08

50,41±4,98

6,61±1,06

8

29,71±1,64

43,63±3,79

11,27±1,04

54,13±5,35

5,83±1,24

9

18,00±1,17

24,50±1,84

10,05±0,94

47,50±3,86

5,04±1,19

10

18,71±1,13

34,86±2,61

10,16±0,87

50,14±4,77

3,42±1,56

11

21,50±1,96

48,00±4,55

9,67±0,79

48,00±3,89

8,17±1,68

12

19,50±1,65

29,50±2,13

14,55±1,21

59,50±5,84

5,16±1,79

13

13,25±1,28

29,50±2,84

10,55±1,13

52,50±4,91

5,09±1,52

15

23,50±2,06

35,50±3,22

9,75±0,88

47,50±3,87

7,55±2,41

16

24,00±2,51

43,00±3,96

13,10±1,12

58,00±5,42

5,57±0,46

Συμπεράσματα
Υπήρξε διαφοροποίηση στους 16 πληθυσμούς ρίγανης ως προς την απόδοση σε χλωρό και
ξηρό βάρος. Οι πληθυσμοί με τη μεγαλύτερη απόδοση σε ξηρό βάρος ήταν ο 2, 4, 3, και 14
και υπερείχαν των χαμηλοαποδοτικότερων 15, 10, 9 και 8 κατά μέσο όρο 90%. Υπάρχει δηλ.
δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσης σε βάρος, με επιλογή τόσο των υψηλοαποδοτικότερων
πληθυσμών όσο και των υψηλοαποδοτικότερων φυτών μέσα σε αυτούς. Σχετικά με τον τύπο
της ταξιανθίας, το βάρος και την περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο υπήρξε παραλλακτικότητα
μεταξ΄θυ των πληθυσμών. Για το βάρος της ταξιανθίας οι πληθυσμοί με τις υψηλότερες τιμές
ήταν ο 12 και 7 και υπερείχαν των 15, 11, 4 και 5 κατά 49%. Σε ότι αφορά την περιεκτικότητα
σε αιθέριο έλαιο ξεχώρισαν οι πληθυσμοί 1 και 11 οι οποίοι υπερείχαν κατά μέσο όρο των
πληθυσμών με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα των 12, 13, 9 και 10 κατά 75%. Τέλος, μέσα
στους πληθυσμούς 15, 11 και 1 εντοπίσθηκαν φυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε έλαιο
μεγαλύτερη του 10%. Άρα υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης για τα γνωρίσματα
αυτά. Όσο αφορά την απόδοση σε χλωρό βάρος και υψηλή περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο ο
πληθυσμός 1 συνδύαζε όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά.
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EVALUATION OF TECHNOOIKONOMICAL PARAMETRES OF ORIGANUM
FOR SELECTION OF SYPERIOR GENOTYPES
Th. Plakopoulos1, A. Maroufoudou1, A. Pamporis1, M. Masli1, M. Netou-Avantoglou1,
V. Lianopoulou1, Th. Gatsi2, A. Filotheou1, G. Mentizis1, I. Mylonas3 and E. PanouFilotheou1
1

Laboratory of Aromatic Plants, Department of Plant Production, Technological Educational Institution of
Thessaloniki 541 01, Sindos-Thessaloniki, Hellas
2
Laboratory of Agronomy, Department of Plant Production, Technological Educational Institution of
Thessaloniki 541 01, Sindos-Thessaloniki, Hellas
3
Laboratory of Gentics-Plant Breeding, Department of Plant Production, Technological Educational
Institution of Thessaloniki 541 01, Sindos-Thessaloniki, Hellas

Abstract
In order to study the variability of dry weight, essential oil content and other important
character of oregano plants, 16 local Greek populations were evaluated. The experiment
was conducted at the farm of T.E.I Sindos during 2008-2009. The experimental design
was a honeycomb design. The 16 populations were evaluated for several agronomical
parameters. Plants of each population with compact inflorescence were evaluated for
inflorescence characters and essential oil content. High variability existed between the
16 populations for all the characters. The population 1 was superior for combined dry
weight and essential oil content.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 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 Δ. Μακεδονίας, 531 00 Φλώρινα
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο 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 R-21 (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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ΝΕΕΣ ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Φ.Δ.-ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε

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

Το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης της βερικοκιάς ξεκίνησε στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων
Δένδρων 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 ποικιλιώνγονέων: της ελληνικής ‘Μπεμπέκου’ με την αμερικανική ‘Orangered’ (ανθεκτική στην ίωση
Sharka), στο αγρόκτημα Σκύδρας του Ι.Φ.Δ. 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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Η «ΦΑΒΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» (Lathyrus sp.) ΚΑΙ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕ
ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΦΑΒΑΣ
Ι. Μυλωνάς1, Ε. Νίνου1,2, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου1 και Α. Τράκα-Μαυρωνά3
1

Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ., 541 24, Θεσ/νίκη
2
Εργαστήριο Γεωργίας, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 541 24, Θεσσαλονίκη
3
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας
(Κ.Γ.Ε.Β.Ε.), 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Περίληψη
Με σκοπό την ταξινόμηση της εγχώριας ποικιλίας λαθουριού (Lathyrus sp.) «Φάβα
Σαντορίνης», πραγματοποιήθηκε η μελέτη της γενετικής συγγένειας μεταξύ 16 γενετικών
υλικών φάβας και μιας καλλιεργούμενης ποικιλίας Pisum sativum, με την καταγραφή 40
ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών. Για την Ανάλυση σε Ομάδες, κατασκευάστηκε
δενδρόγραμμα ομαδοποίησης των ποικιλιών με τη βοήθεια του αλγορίθμου ομαδοποίησης
‘Ward’, ενώ για την πολυπαραγοντική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες
Συνιστώσες. Τα γενετικά υλικά διαφοροποιήθηκαν στο σύνολο των χαρακτηριστικών. Η
«Φάβα Σαντορίνης» ανήκει στο είδος L. clymenum, ενώ οι πληθυσμοί λαθουριού Καρυάς
Λευκάδας και Φολέγανδρου ομαδοποιήθηκαν με το L. sativus. Η φάβα Αμοργού δεν σχετίζεται
με τη «Φάβα Σαντορίνης», αφού ανήκει στο είδος P. sativum. Συνεπώς, η εγχώρια ποικιλία
«Φάβα Σαντορίνης» διαφέρει σημαντικά από όλους τους άλλους πληθυσμούς, που συμμετείχαν
στον πειραματισμό και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του εδέσματος με την ονομασία
«Φάβα».
Εισαγωγή
Η ταυτοποίηση ποικιλιών, πληθυσμών ή ειδών μπορεί να γίνει με την εξεύρεση και την
καταγραφή εκείνων των χαρακτηριστικών που αφορούν το φαινότυπο και ως προς τα οποία
παρατηρείται διάκριση σε σχέση με τις άλλες ποικιλίες ή πληθυσμούς. Το γένος Lathyrus sp.
αποτελείται από 160 είδη (Asmussen & Liston 1998). Το κύριο κέντρο παραλλακτικότητας
είναι η ανατολική περιοχή της Μεσογείου, και μικρότερα κέντρα η Β. και Ν. Αμερική (Simola
1968, Kupicha 1983). Παρατηρώντας το ξεκίνημα της γεωργίας, στα τέλη της 8ης χιλιετίας π.Χ.,
από τα νησιά του Αιγαίου και από τον Ελλαδικό ηπειρωτικό χώρο, γίνονται αντιληπτά τα
αρχαιοβοτανικά ίχνη με ευρήματα σπόρων, όπως Vicia sp., μπιζέλι, λαθούρι, φακή, ρεβίθι. Τα
ευρήματα αυτά στηρίζουν την τοπική προέλευση και τη συνεχή διαδρομή του λαθουριού στο
Αιγαίο (Valamoti & Kotsakis 2007). Το λαθούρι, όπως και άλλα όσπρια, αποτελούν μέρος της
τοπικής παράδοσης των νησιών του Αιγαίου και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του
εδέσματος με την ονομασία φάβα, όπως «Φάβα Σαντορίνης», «Φάβα Αμοργού», «Φάβα
Φολέγανδρου», κ.ά. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη ταξινόμηση της
εγχώριας ποικιλίας λαθουριού (Lathyrus sp.) «Φάβα Σαντορίνης» και την εύρεση της γενετικής
της συγγένειας με άλλες ποικιλίες-πληθυσμούς, με τους οποίους φτιάχνεται το έδεσμα φάβα,
και ειδικότερα 16 γενετικών υλικών φάβας (Lathyrus spp.) και μιας εμπορικής ποικιλίας Pisum
sativum.

Υλικά και Μέθοδοι
Το πείραμα έγινε στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. Το
πειραματικό υλικό (Πίν. 1), αποτέλεσαν η «Φάβα Σαντορίνης» και δύο υψηλοαποδοτικές
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επιλογές της με λευκό και ιώδες άνθος (Koutsika-Sotiriou κ.ά. 2010), η «Φάβα Αμοργού», δύο
εγχώριοι πληθυσμοί Lathyrus sp. της Τράπεζας Γενετικού Υλικού Φολέγανδρου και Λευκάδας,
η ποικιλία Ίμια (L. sativus), ένας πληθυσμός L. ochrus και ένας L. cicera του Ινστιτούτου
Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών, ένας πληθυσμός L. sativus και έξι L. clymenum του USDA,
και η εμπορική ποικιλία Onward (P. sativum). Χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο των πλήρως
τυχαιοποιημένων ομάδων με τρεις επαναλήψεις. Το κάθε πειραματικό τεμάχιο αποτελούνταν
από τρεις γραμμές μήκους 2 m, με απόσταση 0,35 m γραμμή από γραμμή και φυτό από φυτό
στη γραμμή. Η καταγραφή των χαρακτηριστικών έγινε σε εννέα συνολικά φυτά (3 ανά
επανάληψη), σε όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλου και για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε ο
μέσος όρος.
Πίνακας 1. Αποτύπωση των γενετικών υλικών.
Κωδ.

Α/Α

A
B
M
H
I
G
F
E
D
K
L
C
J
Q
P
O
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Περιγραφή – Προέλευση
Φάβα Αμοργού (Αγρότης Αμοργού)
Lathyrus sp. Φολέγανδρου (MFS-137/07, Τ.Γ.Υ., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Lathyrus sp. Καρυάς Λευκάδας (IK-30/06, Τ.Γ.Υ., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Lathyrus clymenum (PI 344076, USDA)
Lathyrus clymenum (PI 358851, USDA)
Lathyrus clymenum (PI 283519, USDA)
Lathyrus clymenum (PI 283503, USDA)
Lathyrus clymenum (PI 255367, USDA)
Lathyrus clymenum (PI 237561, USDA)
Lathyrus ochrus (Ι.Κ.Φ.Β., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.))
Lathyrus sativus (PI 283561, USDA)
Lathyrus sativus (ποικ. Ίμια, Ι.Κ.Φ.Β., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Lathyrus cicera (Ι.Κ.Φ.Β., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)
Lathyrus sp. «Φάβα Σαντορίνης» (Ε.Σ.Θ.Π.)
Lathyrus sp. επιλογή με λευκό άνθος Φάβας Σαντορίνης
Lathyrus sp. επιλογή με ιώδες άνθος Φάβας Σαντορίνης
Pisum sativum (ποικ. Onward, AGRIS)

Συνολικά καταγράφηκαν και μελετήθηκαν 40 χαρακτηριστικά (Πίν. 2), σύμφωνα με τον
κατάλογο περιγραφής του IPGRI (IPGRI 2000). Η καταγραφή των δεδομένων έγινε για τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά με βάση μία μετρική κλίμακα ακέραιων αριθμών, ενώ για τα
ποσοτικά χαρακτηριστικά καταγράφηκαν οι πραγματικές μετρούμενες τιμές. Η μέθοδος της
έκφρασης των χαρακτήρων με αριθμούς έχει υιοθετηθεί από το International Board for Plant
Genetic Resources (IBPGR 1989), με σκοπό κυρίως την ταξινόμηση των συλλεγόμενων άγριων
ειδών, όσο και από την International Union for the Protection of New Varieties of Plants
(UPOV 1996), για την ταυτοποίηση των νεοδημιουργηθέντων ποικιλιών και την κατοχύρωση
των δικαιωμάτων του βελτιωτή. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων
χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση σε Ομάδες (Cluster Analysis) και η Ανάλυση σε Κύριες
Συνιστώσες (Principal Component Analysis - PCA). Κατά την Ανάλυση σε Ομάδες
κατασκευάστηκε δενδρόγραμμα με τη βοήθεια του αλγορίθμου “Ward”. Για την εύρεση του
βέλτιστου αριθμού των ομάδων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο “upper tail” (α=0,05) (Wishart
1987, Franco κ.ά. 1997). Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με το λογισμικό πακέτο JMP (έκδοση
9.0).
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Πίνακας 2. Μορφολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν.
Χαρακτηριστικό
Επίχρισμα βλαστού
Σχήμα εγκάρσιας τομής βλαστού
Παρουσία ανθοκυάνης στα φύλλα
Χρώμα φύλλου
Ανάγλυφες ηθμ. δεσμίδες
Χρωστική στις ηθμ. δεσμίδες
Χρώμα μίσχου φύλλου
Χρώμα πέτασου
Χρώμα τρόπιδας
Καμπυλότητα λοβού
Σχήμα ράμφους λοβού
Χρώμα ώριμου λοβού
Σχέδιο αγγείων λοβού
Στενώσεις λοβού
Σχήμα σπόρου
Χρώμα περισπερμίου
Επιφάνεια περισπερμίου
Σχέδιο περισπερμίου
Χρώμα κοτυληδόνων
Δεύτερο χρώμα περισπερμίου

Κωδ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Χαρακτηριστικό
Πλάτος πτερυγίων βλαστού
Αριθμός φυλλαρίων ανά φύλλο
Μήκος ράμφους
Πτερύγια λοβού
Μέγεθος σπόρου
Πλάτος οφθαλμών
Ευρωστία (μέγεθος ανάπτυξης)
Πρωιμότητα
Μήκος φυτού (cm)
Αριθμός διακλαδώσεων
Γόνατα ανά φυτό
Μήκος μεσογονατίου (cm)
Πάχος βλαστού (cm)
Αριθ. γονάτων ως τον 1ο λοβό
Μήκος φυλλαρίου (cm)
Πλάτος φυλλαρίου (cm)
Μήκος μίσχου (cm)
Μήκος λοβού (cm)
Πλάτος λοβού (cm)
Αριθμός σπόρων ανά λοβό

Κωδ.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Αποτελέσματα και Συζήτηση
Οι Smith και Smith (1989) θεωρούν ότι ο μορφολογικός χαρακτηρισμός βοηθά σημαντικά
στην περιγραφή και ταξινόμηση των γενετικών υλικών. Με τη βοήθεια των καταλόγων του
IPGRI και τη στατιστική επεξεργασία που ακολουθήθηκε, έχουν γίνει πολλές εργασίες εύρεσης
της γενετικής συγγένειας, χρησιμοποιώντας είτε μορφολογικούς δείκτες είτε μοριακούς είτε
συνδυασμό και των δύο, για διάφορα γενετικά υλικά ή εγχώρια καλλιεργούμενα είδη, όπως
κουκιά (Vicia faba L.) (Terzopoulos & Bebeli, 2008, Duc κ.ά. 2010), μπάμια (Abelmoschus
esculentus L.) (Κoutsos κ.ά. 2000), κολοκυνθοειδή (Cucurbita sp.) (Tsivelikas κ.ά. 2009), κ.ά.
O Kupicha (1983), με βάση τους μορφολογικούς δείκτες, κατέταξε τα 130 είδη λαθουριού σε
13 ομάδες. Από την ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες διαπιστώθηκε σημαντική
παραλλακτικότητα μεταξύ των 17 γενετικών υλικών για το σύνολο σχεδόν των
χαρακτηριστικών που μελετήθηκαν. Το γεγονός αυτό καταδεικνύεται από το ότι απαιτήθηκαν
συνολικά 6 Κύριες Συνιστώσες, ώστε να ερμηνευθεί ποσοστό ≥80% της συνολικής
φαινοτυπικής παραλλακτικότητας μεταξύ των γενετικών υλικών (Πίν. 3). Η ανάλυση έδωσε
καλά αποτελέσματα, καθώς οι δύο πρώτες συνιστώσες ερμήνευαν το 53,6% της συνολικής
παραλλακτικότητας. Δεν υπήρχαν κάποια χαρακτηριστικά που να έδειξαν υψηλή συσχέτιση με
τις δύο πρώτες συνιστώσες, γεγονός που σημαίνει ότι όλα τα χαρακτηριστικά είναι αναγκαία
για τη διαφοροποίηση των γενοτύπων. Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε την εμπορική ποικιλία
Onward (P. sativum) και τη «Φάβα Αμοργού», γεγονός που καταδεικνύει ότι η «Φάβα
Αμοργού» ανήκει στο είδος P. sativum, η δεύτερη όλα τα γενετικά υλικά του L. clymenum,
καθώς τις δύο υψηλοαποδοτικές επιλογές του εγχώριου πληθυσμού «Φάβα Σαντορίνης» και τον
εγχώριο πληθυσμό, ενώ η τρίτη περιελάμβανε τα είδη L. ochrus, L. cicera και L. sativus, καθώς
την εμπορική ποικιλία Ίμια (L. sativus), και τους εγχώριους πληθυσμούς (Lathyrus sp.) Καρυάς
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Λευκάδας και Φολέγανδρου. Μεγαλύτερη ομοιότητα παρουσίασαν τα είδη L. sativus και L.
cicera. Παρόμοια αποτελέσματα για τα δύο αυτά είδη βρήκαν οι Croft κ.ά. (1999),
χρησιμοποιώντας μοριακούς δείκτες RAPDs.

Σχήμα. 1. Διάγραμμα ομαδοποίησης των γενετικών υλικών λαθουριού με βάση τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά και την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες.
Κατά την Ανάλυση σε Ομάδες, χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα και των 17 γενετικών
υλικών και κατασκευάστηκε δενδρόγραμμα ομαδοποίησης (Σχ. 2). Η χρήση του κριτηρίου
‘upper tail’ (απόσταση 54,359) είχε ως αποτέλεσμα να δείξει δύο σημαντικά διαφορετικές
ομάδες, από τις οποίες η πρώτη περιελάμβανε τη «Φάβα Αμοργού» και την εμπορική ποικιλία
P. sativum Onward, και η δεύτερη όλα τα είδη λαθουριού (Πίν. 4). Χρησιμοποιώντας τη «Φάβα
Αμοργού» και την «Onward» ως «εξωτερικές» ποικιλίες, αφού πρόκειται για άλλο βοτανικό
είδος, και εφαρμόζοντας την ανάλυση σε ομάδες στα δεδομένα των 15 υπόλοιπων γενετικών
υλικών, το κριτήριο ‘upper tail’ (απόσταση 47,725) έδωσε ακόμη δύο σημαντικά διαφορετικές
ομάδες, που αντιστοιχούν στην ομάδα 2 (γενότυποι με κωδικούς 2, 3, 10, 11, 12 και 13) και
στην ομάδα 3 με τα L. clymenum (γενότυποι με κωδ. από 4 έως 9) της ανάλυσης με κύριες
συνιστώσες (Σχ. 1., Πίν. 4).
Πίνακας 3. Ανάλυση της παραλλακτικότητας σε Κύριες Συνιστώσες.
Κύριες συνιστ.
Ιδιοτιμή
(PCs)
1
2
3
4
5
6

10,639
8,119
4,160
2,677
2,349
2,222

Ποσοστό (%) Αθρ. ποσοστό (%)
παραλ/κότητας
παραλ/τητας
30,40
23,20
11,89
7,65
6,71
6,35

30,40
53,59
65,48
73,13
79,84
86,19

Χ2

Β.Ε

Σημαντ.

5251,83
5108,30
4948,88
4847,30
4770,17
4680,71

629
594
560
527
495
464

<,0001*
<,0001*
<,0001*
<,0001*
<,0001*
<,0001*
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Σχήμα 2. Δενδρόγραμμα ομαδοποίησης των 17 γενετικών υλικών, με βάση τη διάκριση που
προέκυψε από τη μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών (μέθοδος ‘WARD’).
Πίνακας. 4. Πίνακας αποστάσεων σημείων τομής και υπολογισμός της τιμής z (κριτήριο
“upper tail”)
Αποστάσεις 15 γενοτύπων
Αριθμός
ομάδας
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Τιμή “upper
tail”:

Απόσταση

14
4
14
2
4
5
3
5
2
4
4
2
2
2

Ποικιλία
εκκίνησης

Αποστάσεις 17 γενοτύπων

Ποικιλία
συνένωσης

Απόσταση

16
6
15
11
8
9
12
7
3
5
14
13
10
4

1,535
3,129
4,794
7,259
10,045
12,977
15,915
19,768
23,797
27,909
32,354
36,932
43,814
54,212

14
1
14
4
4
2
5
3
5
2
5
2
4
2
1
1

UPPER TAIL

47,725

Ποικιλία
εκκίνησης

Ποικιλία
συνένωσης

16
17
15
6
8
11
9
12
7
3
14
13
5
10
2
4
UPPER
TAIL

1,311
2,673
4,187
5,771
7,735
9,988
12,768
15,645
19,259
23,253
27,387
31,604
36,051
42,173
52,615
64,487
54,359
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Συμπεράσματα
 Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες και της
Ανάλυσης σε Ομάδες οδήγησε στην κατάταξη των ποικιλιών σε τρεις σημαντικά
διαφορετικές ομάδες με διακριτά μορφολογικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το είδος στο
οποίο ανήκουν.
 Δεν επισημάνθηκαν μορφολογικά χαρακτηριστικά, που να σχετίζονται σημαντικά με τις
δύο πρώτες κύριες συνιστώσες. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα χαρακτηριστικά είναι
απαραίτητα στη διάκριση των ομάδων.
 Η «Φάβα Σαντορίνης» ανήκει στο είδος L. clymenum, ενώ οι πληθυσμοί από την Καρυά
Λευκάδας και τη Φολέγανδρο ομαδοποιήθηκαν με το είδος L. sativus. Ακόμη, ο
πληθυσμός «Φάβας Αμοργού», παρά το γεγονός ότι έχει το όνομα φάβα, δεν σχετίζεται με
τη «Φάβα Σαντορίνης», αλλά ομαδοποιήθηκε με το είδος P. sativum, απέχοντας και από τα
τέσσερα διαφορετικά είδη λαθουριού.
 Ο πληθυσμός «Φάβα Σαντορίνης» διαφέρει σημαντικά από όλους τους άλλους εγχώριους
πληθυσμούς, που συμμετείχαν στον πειραματισμό και χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή του εδέσματος με την ονομασία «Φάβα».
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“FAVA SANTORINIS” (Lathyrus sp.) AND ITS GENETIC RELATIONSHIP WITH
OTHER KINDS OF “FAVA”
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Abstract
The identification of a plant genetic population presupposes the study and the recording of
morphological and agronomic traits. Aiming at the botanic taxonomy of the indigenous landrace
“Fava Santorinis” (Lathyrus sp.), the genetic relationship among 16 gene pool resources of
Lathyrus sp. and one commercial variety of Pisum sativum was studied. On total, 40
quantitative and qualitative traits were scored. Data were analyzed using Cluster Analysis and
Principal Component Analysis (PCA). As for the first process, a clustering procedure using
Euclidian distances and Ward’s clustering method was applied. PCA resulted in six PCs,
explaining more than 80% of total variation. Both procedures resulted in clustering the
accessions into three different groups, the first including the accessions of L. clymenum, the
second the accessions of L. sativus, L. cicera and L. ochrus, and the third the accessions of P.
sativum. “Fava Santorinis” belongs to the species of L. clymenum, since it clustered in first
group, while “Fava Lefkadas” and “Fava Folegandros” belong to L. sativus. “Fava Amorgos”
belongs to the species of P. sativum.

225

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ Zn ΚΑΙ Cu ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΠΝΟΥ (Nicotiana
Tabacum L.) ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ Gmgstu4
Ε. Ευθυμιάδης, Χ. Κισσούδης , Ει. Νιάνιου-Ομπεϊντάτ
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Περίληψη
Οι S-μεταφοράσες του γλουταθείου που καταλύουν την ένωση του τριπεπτιδίου του
γλουταθείου με ένα σημαντικό εύρος υδρόφοβων υποστρωμάτων, ερευνώνται ως μέρος
ενός μηχανισμού αντοχής σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. 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 (Glycine max).
Σκοπός ήταν η αξιολόγηση τους, ώστε να εκτιμηθεί, η ικανότητα των διαγονιδιακών
φυτών, όσον αφορά την ανοχή και τη συσσώρευση του Zn και του 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). 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 μέταλλων.
Εισαγωγή
Τα ένζυμα των S-μεταφορασών του γλουταθείου (GSTs) είναι μία οικογένεια
πολυλειτουργικών ενζύμων, που βρίσκονται σε όλους τους αερόβιους οργανισμούς
και καταλύουν την συμπύκνωση του τριπεπτιδίου της γλουταθειόνης (GSH) με μεγάλη
ποικιλία υδρόφοβων υποστρωμάτων με δραστικό ηλεκτρονιόφιλο κέντρο.
Η δράση των S-μεταφορασών του γλουταθείου (GSTs) περιγράφηκε αρχικά τη
δεκαετία του ΄70, ως μέρος ενός μηχανισμού μεταβολισμού των ζιζανιοκτόνων,
αποτελώντας έτσι το παράδειγμα που όρισε την εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων στις
καλλιέργειες και τα ζιζάνια. Ωστόσο, στο τέλος της δεκαετίας του ΄80 και της αρχής
του ΄90, ολοένα και περισσότερα S-μεταφοράσες του γλουταθείου (GSTs) άρχισαν να
ταυτοποιούνται επαγόμενα από βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις (Dixon et. al.,
2010).
Αρκετά φυτά έχουν μελετηθεί σχετικά με την έκφραση των ενδογενών τους Sμεταφορασών του γλουταθείου (GSTs) και βρέθηκε να εκφράζονται σε συνθήκες
καταπόνησης από βαρέα μέταλλα. Σε φυτά μπιζελιού (Pissum sativum), έπειτα από
εφαρμογή αλουμινίου (Al), παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση γονιδίων που
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κωδικοποιούν για τις GSTs (Panda, 2010), ενώ το ίδιο αποτέλεσμα διαπιστώθηκε στο
μαλακό σιτάρι (Ezaki et. al., 2000). Σε φυτά ρυζιού, μελετήθηκε ο ρόλος των γονιδίων
που εκφράζουν GSTs της κλάσης tau σε καταπονήσεις από βαρέα μέταλλα (Zn, Cd, Ni,
Co) και προέκυψε ότι επάγονται στην ρίζα, ενώ αντίθετα στο βλαστό επάγεται μόνο ένα
γονίδιο, το osgstu3, στις μεταχειρίσεις ψευδάργυρου (Zn) και καδμίου (Cd) (Moons,
2003).
Διαγονιδιακά φυτά, τα οποία υπερεκφράζουν γονίδια που κωδικοποιούν για GSTs
βρέθηκαν να ανέχονται και συσσωρεύουν σημαντικές ποσότητες βαρέων μετάλλων
στους φυτικούς τους ιστούς.
Φυτά καπνού που έφεραν το διαγονίδιο NtparB, το οποίο κωδικοποιεί ένα
αντιοξειδωτικό ένζυμο GST της κλάσης phi, εμφάνισαν αυξημένη αντοχή στο
αλουμίνιο (Al) και το χαλκό (Cu) (Anoop et. al., 2003). Φυτά αγριογαρύφαλου
(Diantus superbus), φέροντας το γονίδιο Nt107 (GST της κλάσης tau), συσσώρευσαν
σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα Cu στο βλαστό και τη ρίζα σε σχέση με φυτά
μάρτυρες του ίδιου είδους.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμηθεί, η ικανότητα των διαγονιδιακών
φυτών ποικιλίας Virginia , όσον αφορά την ανοχή και τη συσσώρευση του Zn και του
Cu σε σύγκριση με τα αγρίου τύπου φυτά, στο υπέργειο και υπόγειο τμήμα των φυτών.
Υλικά και μέθοδοι
Φυτικό υλικό
Για την εκτέλεση του πειράματος επιλέχθηκαν σπόροι καπνού (Nicotiana tabacum
L.) της ποικιλίας Virginia, Τ1 γενεάς ως μάρτυρες (Kissoudis C, 2010) καθώς και
σπόροι που έφεραν το γονίδιο Gmgstu4 (Benekos et al., 2010) το οποίο απομονώθηκε
από την σόγια (Glycine max L.) και κωδικοποιεί το ισοένζυμο της μεταφοράσης της
γλουταθειόνης GmGSTU4 (Axarli et al., 2009).
Επιλογή Τ1 γενετικώς τροποποιημένων φυτών
Οι Τ1 γενετικώς τροποποιημένοι σπόροι καπνού απολυμάνθηκαν σε υδατικό διάλυμα
ΝaOCl 1,5 % για 5 λεπτά και κατόπιν ξεπλύθηκαν με αποστειρωμένο αποσταγμένο
νερό και τοποθετήθηκαν σε υπόστρωμα επιλογής ΜS (Murashige and Skoog, 1962)
στερεοποιημένο με agar 0,8 w/v, συμπληρωμένο με το αντιβιοτικό καναμυκίνη
(Kanamycin) σε συγκέντρωση 100 mg.L-1. Τα ανθεκτικά στην καναμυκίνη σπορόφυτα,
κατόπιν μεταφέρθηκαν σε δοχεία Magenta συμπληρωμένα με υπόστρωμα ίδιας
σύστασης, για να αναπτυχθούν μέχρι το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων.
Μη γενετικώς τροποποιημένοι σπόροι αποκτήθηκαν με την ίδια διαδικασία, χωρίς
την επιλογή στην καναμυκίνης.
Εφαρμογή των βαρέων μετάλλων και εκτίμηση της ανοχής
Σπορόφυτα γενετικώς τροποποιημένων φυτών και αγρίου τύπου στο στάδιο των
τεσσάρων φύλλων μεταφέρθηκαν στο θερμοκήπιο, σε φυτοδοχεία χωρητικότητας 9L τα
οποία περιείχαν έδαφος (ίλλυς 16%,άργιλλος 8%, άμμος 76%, ph 6,8 , οργανική ουσία
0,04%) και περλίτη σε αναλογία 2:1. Τα φυτά εγκλιματίστηκαν για 15 ημέρες και
έπειτα εφαρμόσθηκαν διαλύματα τριών διαφορετικών συγκεντρώσεων (0,100,200 ppm)
και όγκου 1 L τόσο για τον Zn όσο και για τον Cu με την μορφή ZnSO4.7H2O και
CuSO4.5H2O. Χρησιμοποιήθηκαν πέντε φυτά ανά μεταχείριση και εφαρμόσθηκαν
τέσσερα ποτίσματα. Μετά από 28 ημέρες, μετρήθηκε το ύψος των φυτών, έπειτα
χωρίσθηκαν σε βλαστούς και ρίζες, ξηράθηκαν στους 62 0C για 72 ώρες και μετρήθηκε
η ξηρά ουσία κάθε τμήματος.
Μέτρηση της απορρόφησης του ψευδαργύρου (Zn) και του χαλκού (Cu)
Τα ξηρά τμήματα κονιορτοποιήθηκαν σε ηλεκτρικό μύλο, σε σημείο ώστε το
κονίαμα να περνά από οπή 2 mm.
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Στη συνέχεια έγινε προκατεργασία με ξηρή καύση. Συγκεκριμένα, 0,5 gr του
κονιορτοποιημένου πλέον φυτικού υλικού σε δύο επαναλήψεις, τοποθετήθηκε σε
χωνευτήριο και έπειτα σε φούρνο για 6 ώρες .
Κατόπιν έγινε διαλυτοποίηση της τέφρας με 10 ml μείγματος HCl-HNO3 (3,6N1,4N). Στο συγκεκριμένο εκχύλισμα έγινε ο αναλυτικός προσδιορισμός των μετάλλων
χρησιμοποιώντας ατομική απορρόφηση με φλόγα (Shimadzu AA-6300).
Στη συνέχεια υπολογίσθηκε η συγκέντρωση των μετάλλων στο βλαστό και τη ρίζα
και η συνολική ποσότητα που απορροφήθηκε σε καθένα από τα δύο φυτικά τμήματα.
Αποτελέσματα
Δοκιμή ανοχής υπό την καταπόνηση βαρέων μετάλλων
Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ γενετικώς
τροποποιημένων (VI-GST) και μη (VI-WT), φυτών όσον αφορά το μήκος του
βλαστού, τόσο κατά την εφαρμογή διαλυμάτων και των τριών συγκεντρώσεων (0,100
και 200 ppm) Zn, όσο και Cu (Σχήμα 1Α, 1Β).
H μάζα της ξηράς ουσίας στη ρίζα και στον βλαστό των γενετικώς τροποποιημένων
φυτών, δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά σε σχέση με τα αντίστοιχα τμήματα στα φυτά
μάρτυρες μετά την εφαρμογή του ψευδαργύρου και του χαλκού στις συγκεντρώσεις
των 0,100 και 200 ppm (Σχήμα 1Γ, 1Δ).

Σχήμα 1: Ιστογράμματα που απεικονίζουν την επίδραση των δύο βαρέων μετάλλων
στο μήκος βλαστού (Α,Β), την ξηρά ουσία (Γ,Δ), στο βλαστό και τη ρίζα των μαρτύρων
και των διαγονιδιακών φυτών της ποικιλίας Virginia.
Συγκέντρωση μετάλλων στο βλαστό και τη ρίζα
Στα γενετικώς τροποποιημένα φυτά, η συγκέντρωση του ψευδαργύρου στη ρίζα
μετά από τις εφαρμογές των διαλυμάτων 200 ppm, διέφερε στατιστικώς καθώς
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μετρήθηκε 1,62 φορές περισσότερη από τις ρίζες των φυτών αγρίου τύπου. Στον
βλαστό των διαγονιδιακών φυτών μετρήθηκε μεγαλύτερη συγκέντρωση Zn μετά από
επεμβάσεις με τα διαλύματα των 100 και 200 ppm σε σχέση με τα φυτά αγρίου τύπου
χωρίς να είναι στατιστικώς σημαντική (Σχήμα 2Α).
Η συγκέντρωση του χαλκού στη ρίζα, μετά από εφαρμογή του διαλύματος 200 ppm,
μετρήθηκε 1,55 φορές παραπάνω στα διαγονιδιακά φυτά σε σχέση με τα φυτά αγρίου
τύπου ενώ στο βλαστό δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ τους (Σχήμα 2Β).
Συσσώρευση των μετάλλων στο βλαστό και τη ρίζα
Τα διαγονιδιακά φυτά συσσώρευσαν 1,96 φορές περισσότερο ψευδάργυρο στη ρίζα,
μετά από τις εφαρμογές των διαλυμάτων 200 ppm, σε σχέση με τις ρίζες των φυτών
μαρτύρων. Στον βλαστό παρόλο που παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συσσώρευση Zn δεν
ήταν στατιστικώς σημαντική μεταξύ των διαγονιδιακών και των φυτών μαρτύρων
(Σχήμα 2Γ).
Η συσσώρευση του χαλκού στη ρίζα, μετρήθηκε 1,55 φορές παραπάνω στα
διαγονιδιακά φυτά, μετά από εφαρμογή των διαλυμάτων συγκέντρωσης 200 ppm, ενώ
στο βλαστό δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των φυτών στις συγκεντρώσεις των
100 και 200 ppm Cu (Σχήμα 2Δ).

Σχήμα 2: Ιστογράμματα που απεικονίζουν την επίδραση των δύο βαρέων μετάλλων
στη συγκέντρωση των μετάλλων (Α,Β) και την συνολική τους ποσότητα (Γ,Δ), στο
βλαστό και τη ρίζα των μαρτύρων και των διαγονιδιακών φυτών της ποικιλίας Virginia.
Για κάθε συγκέντρωση στο βλαστό ή τη ρίζα, οι μέσοι όροι των γενετικώς
τροποποιημένων φυτών που ακολουθούνται από αστερίσκο (*) διαφέρουν στατιστικώς
σημαντικά από τους μάρτυρες για P≤0,05.
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Συμπεράσματα και συζήτηση
Το ύψος και η ξηρά ουσία των φυτικών μερών, δεν παρουσίασαν διαφορές, καθώς
οι S-μεταφοράσες του γλουταθείου (GSTs) με δράση υπεροξειδάσης, δεν έχουν τον
ρόλο της υπεροξειδικής δισμουτάσης (SOD), η οποία εκκαθαρίζει της ενεργές ρίζες
οξυγόνου, αλλά ανάγουν τα υπεροξείδια των λιπαρών οξέων σε λιγότερο τοξικές
αλκοόλες. Ο χαλκός, λαμβάνει άμεσα μέρος στη δημιουργία ενεργών ριζών οξυγόνου,
μέσω της αντίδρασης Fenton και για το λόγο αυτό είναι πολύ πιο τοξικός από τον
ψευδάργυρο, ο οποίος συμμετέχει σε όλες τις τάξεις ενζύμων και απαιτείται σε
μεγαλύτερες ποσότητες, ωστόσο όμως υποκαθιστά εύκολα πολλά μέταλλα σε διάφορες
πρωτεΐνες, προκαλώντας την διαταραχή στο κύτταρο και την δημιουργία ενεργών ριζών
οξυγόνου. Συνεπώς, οι S-μεταφοράσες του γλουταθείου (GSTs) δεν εμπλέκονται στην
προστασία του κυττάρου από τις ενεργές ρίζες οξυγόνου, αλλά στις υπεροξειδωμένες
πρωτεΐνες και λιπαρά οξέα που είναι αποτέλεσμα της δράσης τους.
Η έκφραση του γονιδίου gst4 της σόγιας σε διαγονιδιακά φυτά καπνού είχε ως
αποτέλεσμα την μεγαλύτερη συσσώρευση των μετάλλων σε σχέση με τα φυτά
μάρτυρες. Τα διαγονιδιακά φυτά και τα φυτά μάρτυρες ανέχονται μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις των μετάλλων στη ρίζα, καθώς τα βαρέα μέταλλα, όπου η μετακίνηση
τους γίνεται επιλεκτικά με εξειδικευμένους και συγκεκριμένους σε αριθμό, κατά
μέταλλο μεταφορείς.
Από την συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει ότι οι S-τρανσφεράσες της γλουταθειόνης,
μπορούν να αποτελέσουν ένα μέρος ερευνητικού προγράμματος με στόχο την γενετική
βελτίωση φυτών για αυξημένη απορρόφηση βαρέων μετάλλων.
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EFFECT OF HIGH Zn AND Cu CONCENTRATIONS ON THEIR
ABSORBTION AND DISTRIBUTION IN TRANSGENIC PLANTS OF COTTON
(Nicotiana Tabacum L.) EXPRESSING THE Gmgstu4 GENE
Ε. Efthimiadis, Ch. Kissoudis and I. Nianiou-Obandat
Laboratory of Genetics and Plant Breeding, School of Agronomy, Aristotle Univ. of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki, Hellas

Abstract
Glutathione S-transferases (GSTs) are enzymes that catalyze nucleophilic
conjugation of the reduced form of glutathione (GSH) to a wide variety of hydrophobic
and electrophilic substrates, and they are identified as stress responsive proteins which
accumulated during biotic and abiotic stress. In the current study, we examined wild
type and transgenic Nicotiana tabacum L. cv. Virginia plants, overexpressing the
Gmgstu4 from soybean, under zinc (Zn) and copper (Cu) treatments. Our aim was to
evaluate the ability of gst transgenics to tolerate and accumulate zinc and copper,
supplied individually. The statistical analysis of the data, showed that transgenics and
wild type plants had no significant difference concerning the shoot length. The
concentration of zinc and copper did not differentiate between transgenics and wild type
plants in shoot, while in root the concentration of transgenics was almost two times
higher than in wild types, under both metal treatments. Dry weight did not differentiate
between transgenics and wild type plants. Total metal accumulation was almost two
times higher in root than in wild type plants, while no difference was shown in shoot.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ (PRUNUS SALICINAPRUNUS DOMESTICA) ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
Ι. Αθανασιάδης1, Α. Λίνος1 , Π. Δρογούδη2, Σ. Πανταζής2 και Μ. Χατζηδημητρίου1
1
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Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, 592 00 Νάουσα.

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία έγινε διάκριση και ταυτοποίηση 22 ποικιλιών δαμασκηνιάς, 2
ποικιλιών κορομηλιάς, ενός αγνώστου κλώνου και ενός υποκειμένου δαμασκηνιάς με
τη μέθοδο του τυχαίου ενισχυμένου πολυμορφικού DNA (RAPD, Random Amplified
Polymorphic DNA) και των ένδο-επαναλήψεων απλής ακολουθίας νουκλεοτιδίων
(ISSR, Inter Simple Sequence Repeats). Τα 26 δείγματα συλλέχτηκαν από το
Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας. DNA απομονώθηκε από νεαρά φύλλα με
τη μέθοδο CTAB. Δοκιμάστηκαν RAPD και ISSR εκκινητές και επιλέχθηκαν δέκα και
πέντε εκκινητές, αντίστοιχα, οι οποίοι έδωσαν τις περισσότερες πολυμορφικές ζώνες.
Τα προϊόντα της PCR διαχωρίστηκαν σε πηκτή αγαρόζης 3%. Η γενετική ομοιότητα
των πληθυσμών υπολογίστηκε με βάση το συντελεστή ομοιότητας του Jaccard. Τα
δενδρογράμματα κατασκευάστηκαν με τις μεθόδους UPGMA (unweighted pair group
method with arithmetic means) και N. Join (Neighborhood Join). Οι μοριακοί δείκτες
RAPD και ISSR έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς τον εντοπισμό του
πολυμορφισμού μεταξύ των δειγμάτων, ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των δυο
μεθόδων ήταν 0,59. Στο σύνολο των δειγμάτων παρατηρείται μεγάλη γενετική
παραλλακτικότητα (από 0,48 έως 0,93). Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες παρουσιάζουν επίσης
μεγάλη γενετική παραλλακτικότητα μεταξύ τους (από 0,53 έως 0,86), ενώ οι Ιαπωνικές
ποικιλίες παρουσιάζουν μικρότερη γενετική παραλλακτικότητα μεταξύ τους (από 0,64
έως 0,85).
Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή δαμασκηνιά (Prunus domestica) κατάγεται από την περιοχή της
Κασπίας θάλασσας και της Μέσης Ανατολής ενώ η Ιαπωνική δαμασκηνιά (Prunus
salicina) κατάγεται από την Κίνα. Στην Ελλάδα ήρθε από την περιοχή της Δαμασκού
από όπου πήρε και το όνομά της.
Η διαφοροποίηση των ποικιλιών δαμασκηνιάς παλαιότερα γίνονταν με βάση τα
φαινοτυπικά χαρακτηριστικά, λόγω όμως των περιβαλλοντικών επιδράσεων αυτά δεν
είναι σταθερά και σήμερα γίνεται χρήση δεικτών οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από το
περιβάλλον και η αξία των οποίων εξαρτάται από την κληρονομικότητα τους και το
επίπεδο πολυμορφισμού που μπορεί να αποκαλύψουν. Οι DNA δείκτες είναι
ανεξάρτητοι από περιβαλλοντικές επιδράσεις, απεριόριστοι σε αριθμό και εμφανίζουν
υψηλό επίπεδο πολυμορφισμού. Γι’ αυτό και θεωρούνται ανεκτίμητα εργαλεία για την
μελέτη της γενετικής συγγένειας /ποικιλομορφίας. Η γενετική παραλλακτικότητα
ποικιλιών δαμασκηνιάς με τη χρήση μοριακών δεικτών έχει μελετηθεί από διάφορους
ερευνητές (Bellini et al., 1998, Hend et al. 2009, Qiao et al., 2006, Shimada et al.,
1999). Σκοπός του πειράματος ήταν η μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας 22
ποικιλιών δαμασκηνιάς, 2 ποικιλιών κορομηλιάς, ενός αγνώστου κλώνου και ενός
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υποκειμένου δαμασκηνιάς που διατηρούνται στη συλλογή του 2Ινστιτούτο
Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, με τη χρήση των RAPD και ISSR μοριακών δεικτών.
Υλικά και Μέθοδοι
Νεαρά, υγιή φύλλα συλλέχθηκαν από 14 ποικιλίες Ευρωπαϊκής δαμασκηνιάς (P.
domestica,εξαπλοειδής), 8 ποικιλίες Ιαπωνικής δαμασκηνιάς (P. salicina,διπλοειδής), 2
ποικιλίες κορομηλιάς (P. insititia,τετραπλοειδής),1 άγνωστο κλώνο,1 υποκείμενο
δαμασκηνιάς (Μυροβάλανος- P. ceracifera, διπλοειδής). Η απομόνωση του DNA έγινε
σύμφωνα με την μέθοδο CTAB. Είκοσι πέντε RAPD και δέκα πέντε ISSR εκκινητές
δοκιμάστηκαν και επιλέχθηκαν δέκα και πέντε αντίστοιχα οι οποίοι έδωσαν τις
περισσότερες πολυμορφικές ζώνες. Ο διαχωρισμός των προϊόντων της PCR έγινε σε
πηκτή αγαρόζης 1,5 % (RAPD) ή 2,5% (ISSR) w/v. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε
με την βοήθεια του στατιστικού πακέτου NTSYS pc 2.02i. H 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). Η Ανάλυση των Κύριων Συντεταγμένων (PCOORDA)
προέκυψε από την περαιτέρω επεξεργασία της μήτρας ομοιότητας του Jaccard.
Αποτελέσματα- Συζήτηση
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 (Πίνακας 1). 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 δαμασκηνιάς. Η δεύτερη
ομάδα περιλαμβάνει τις ποικιλίες κορομηλιάς ‘Κορόμηλο Ρουμανίας’,‘Daw Dean’, τον
κλώνο ‘11-11’ και το υποκείμενο ‘Μυροβάλανο’. 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 το ‘Κορόμηλο
Ρουμανίας’ (0,93). Η ποικιλία Daw Dean είναι κοντά γενετικά με το ‘Μυροβάλανο’
(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’. Η εξωτερική σύνδεση της δεύτερης με την πρώτη ομάδα
δείχνει ότι τα είδη P. insititia και P. cerasifera είναι πιο κοντά γενετικά με την
Ευρωπαϊκή δαμασκηνιά και όχι με την Ιαπωνική. Η ομαδοποίηση της P. insititia με την
P. cerasifera δείχνει ότι είναι πολύ κοντά γενετικά και πιθανόν το τετραπλοειδές P.
insititia να προέρχεται από το διπλοειδές P. cerasifera.
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STUDY OF THE GENETIC VARIABILITY IN JAPANESE AND EUROPEAN
PLUM TREE VARIETIES (PRUNUS SALICINA-PRUNUS DOMESTICA) OF
THE NAGREF-NAOUSSA COLLECTION WITH MOLECULAR MARKERS
Ι. Athanassiadis1, Α. Linos1 , P. Dragoudi2, S. Pantazis2 and Μ. Hadtzidimitriou1
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Abstract
In the present study the genetic diversity and the relationship among European (P.
domestica) and Japanese (P. salicina) plum varieties of the Greek collection, held at
NAGREF-Naoussa, was investigated using RAPD and ISSR molecular markers. Leaf
samples from 26 entries were collected and DNA was extracted from the young leaves
using the CTAB method. Twenty five RAPD primers were tested and ten of them were
used. For the ISSR, ten primers were tested and five of them were used. PCR products
were separated in 1,5% and 2,5% agarose gels for RAPDs and ISSR respectively, and
digitally photographed under UV light. Data were analysed using the NTSYSpc 2.02i
software. The genetic similarities were calculated using the Jaccard algorithm and
phenograms were constructed using UPGMA and NJoin (Neighborhood Join).
According to Jaccard’s coefficient the genetic similarities ranged from 0.48 to 0.93
showing a high genetic variability between the samples studied. The entries were
clustered in two main groups. One group included the European plum varieties and
another group included the Japanese plum varieties. The genetic similarities within the
European plum varieties ranged from 0.53 to 0.86 and within the Japanese plum
varieties from 0.64 to 0.85. The Greek cultivar ‘Asvestochoriou’ was genetically related
to ‘Goulina’ and ‘Stanley’ and the clone “11-11” was related to ‘Koromilo Roumanias’.
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Εικόνα 1. Δενδρόγραμμα RAPD με
την μέθοδο UPGMA

Εικόνα 2. Δενδρόγραμμα ISSR
με την μέθοδα UPGMA

Εικόνα 3. Πήκτη αγαρόζης των 26 δειγμάτων μετά από την ενίσχυση με τον RAPD
εκκινητή OPB-1.
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Εικόνα 4. Πηκτή αγαρόζης των 26 δειγμάτων μετά από την ενίσχυση με τον ISSR
εκκινητή 844.
Πίνακας 1. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα, ο αριθμός των
ενισχυμένων και πολυμορφικών ζωνών DNA για κάθε εκκινητή καθώς και το ποσοστό
πολυμορφισμού.

Όνομα
εκκινητή
RAPD
OPB-1
OPB-11
OPH-13
OPH-18
OPAH-17
OPBD-7
OPA-9
RAPD-3
RAPD-5
RAPD-20
Σύνολο:
ISSR
818
825
844
861
889
Σύνολο:

Αριθμός
ενισχυμένων
ζωνών

Αριθμός
πολυμορφικών
ζωνών

Ποσοστό
πολυμορφισμού

GTAGACCCGT
GTTTCGCTCC
GACGCCACAC
GAATCGGCCA
CAGTGGGGAG
GAGCTGGTCC
GGGTAACGCC
AGAACCGAGG
TCCAACGGCT
TCCGGGTTTG

14
13
9
7
16
10
6
9
11
11
106

12
10
6
6
11
5
3
7
10
10
80

85%
76%
66%
85%
68%
50%
50%
77%
90%
90%
73,70%

(CA)8G
(AC)8T
(CT)8RC
(ACC)6
DBD(AC)7

8
8
9
8
11
44

8
8
7
7
6
36

100%
100%
77%
87%
54%
83%

Αλληλουχία 5΄-3΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ ‘ΚΑΛΑΜΩΝ’ ΚΑΙ ‘ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ’ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Ε. Δεσποτάκη1, Μ. Πιτσιούνη1, Ι. Μετζιδάκης², Α. Λίνος1 και Μ. Χατζηδημητρίου1
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Περίληψη
Στο παρόν πείραμα μελετήθηκε η ενδοποικιλιακή γενετική παραλλακτικότητα δύο κύριων
Ελληνικών ποικιλιών ελιάς, της ελαιοποιήσιμης ποικιλίας ‘Κορωνέϊκη’ και της επιτραπέζιας
ποικιλίας ‘Καλαμών’, με τη χρήση δύο ειδών 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. 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. Διαχώρισαν πλήρως τις ποικιλίες μεταξύ
τους καθώς και τα περισσότερα δείγματα/κλώνους 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 γεωγραφική
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 σχεδόν όμοια γενετικά.
Εισαγωγή
Το ελαιόδενδρο (Olea europea L.) καλλιεργείται στη Μεσογειακή λεκάνη από το 5800 π.Χ.
(Zohary & Hopf, 1994). Η Ελλάδα θεωρείται δευτερογενής περιοχή καταγωγής της ελιάς
(Damania 1995). Στο παρελθόν, πολλές μέθοδοι, όπως η χρήση μορφολογικών και
φυσιολογικών γνωρισμάτων καθώς και τα ισοένζυμα, χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη του
γενετικού υλικού της ελιάς. Σήμερα, το γενετικό υλικό μελετάται με την ανάλυση του DNA και
κυρίως με την εφαρμογή μοριακών δεικτών που βασίζονται στην τεχνολογία PCR. Πολλοί
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ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνολογία PCR για τη διερεύνηση της γενετικής
ποικιλομορφίας στην ελιά (Rallo et al., 2000; Hagidimitriou et al., 2005).
Το παρόν πείραμα είχε ως στόχο την ανίχνευση ενδοποικιλιακών διαφορών σε δύο κύριες
Ελληνικές ποικιλίες ελιάς, την ελαιοποιήσιμη ποικιλία ‘Κορωνέικη’ και την επιτραπέζια
ποικιλία ‘Καλαμών’, εφαρμόζοντας δύο διαφορετικές μοριακές μεθόδους, εκείνες των δεικτών
RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) και ISSR (Inter Simple Sequence Repeat).
Επιπλέον, έγινε σύγκριση των δύο μεθόδων ως προς το βαθμό της διαχωριστικής τους
ικανότητας.
Υλικά & Μέθοδοι
Νεαρά, υγιή φύλλα των δύο ποικιλιών συλλέχθηκαν από επτά περιοχές της Ελλάδας και την
Κύπρο. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν 13 δείγματα της ποικιλίας ‘Κορωνέικη’ και 14 δείγματα
της ποικιλίας ‘Καλαμών’, Η απομόνωση του DNA έγινε σύμφωνα με την μέθοδο CTAB. 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, ακολούθησε χρώση της πηκτής αγαρόζης σε διάλυμα βρωμιούχου αιθιδίου
και ακολούθως φωτογράφηση σε τράπεζα υπεριώδους ακτινοβολίας με φωτογραφική μηχανή
(Εικ. 3,4). Οι γενετικές αποστάσεις υπολογίστηκαν με τη χρήση του συντελεστή Jaccard και
δημιουργήθηκαν δενδρογράμματα με τη μέθοδο UPGMA (Unweighted Pair Group Method
with Arithmetic means) ενώ ελέγχθηκε και η αξιοπιστία των δενδρογραμμάτων με το
συντελεστή του Mantel. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το λογισμικό NTSYS pc
2.02i.
Αποτελέσματα – Συζήτηση
Σύμφωνα με το συντελεστή ομοιότητας του Jaccard, η γενετική ομοιότητα ανάμεσα στα
δείγματα κάθε ποικιλίας, με τους RAPD εκκινητές, κυμάνθηκε από 0,89 μέχρι 1,00 και από
0,81 έως 0,99 για την ‘Κορωνέικη’ και την ‘Καλαμών’ αντίστοιχα. Για τους ISSR εκκινητές, η
γενετική ομοιότητα κυμάνθηκε από 0,71 μέχρι 1,00 και από 0,73 έως 1,00 για την ‘Κορωνέικη’
και την ‘Καλαμών’ αντίστοιχα. Με το συνδυασμό των δύο μεθόδων, RAPD & ISSR, η
γενετική ομοιότητα κυμάνθηκε από 0,83 έως 1,00 για την ποικιλία ‘Κορωνέικη’ ενώ για την
‘Καλαμών’, από 0,80 έως 0,99. Σε μια ενδοποικιλιακή μελέτη 120 κλώνων της Πορτογαλικής
ποικιλίας ‘Cobrançosa’ (Martins-Lopes et al., 2009), ο συντελεστής ομοιότητας του Jaccard
κυμάνθηκε από 0,69 έως 0,99, 0,41 έως 0,99 και 0,51 έως 0,98 για τους RAPD, ISSR και το
συνδυασμό τους αντίστοιχα. Σε μια άλλη μελέτη (Sensi et al., 2003) ενδοποικιλιακής
παραλλακτικότητας 12 γονοτύπων τριών Ιταλικών ποικιλιών, ο συντελεστής ομοιότητας του
Jaccard κυμάνθηκε από 0,69 έως 0,85, 0,84 έως 0,97 και 0,72 έως 1,00 για τις ‘Mignolo’,
‘Moraiolo’ και ‘Leccino’ αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα δενδρογράμματα UPGMA (RAPD, ISSR
και RAPD&ISSR), η υποομάδα 1 περιλαμβάνει τα δείγματα της ποικιλίας ‘Κορωνέικη’ ενώ η
υποομάδα 2 τα δείγματα της ‘Καλαμών’. Επιπλέον, εντός των ποικιλιών, τα δείγματα
ομαδοποιήθηκαν με βάση τη γεωγραφική περιοχή συλλογής. Βρέθηκε ότι δείγματα από το
Γ.Π.Α. και τη Φθιώτιδα, και για τις δύο ποικιλίες, ομαδοποιούνται. Τέλος, στην ποικιλία
‘Κορωνέικη’ δείγματα από την Κρήτη και την Καλαμάτα συνδέονται μεταξύ τους στο
δενδρόγραμμα (Εικ. 1,2).
Στην παρούσα εργασία, οι δύο ποικιλίες που μελετήθηκαν παρουσίασαν χαμηλότερη
ενδοποικιλιακή παραλλακτικότητα από ξένες ποικιλίες. Εντός των ποικιλιών, τα δείγματα
ακολούθησαν γεωγραφική κατανομή. Η ‘Καλαμών’, λόγω της μεγαλύτερης διάδοσής της,
παρουσίασε μεγαλύτερη παραλλακτικότητα απ’ ότι η ‘Κορωνέικη’. Οι μοριακοί δείκτες RAPD
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και ISSR έδωσαν ικανοποιητικό αριθμό ενισχυμένων και πολυμορφικών ζωνών (Πίν.1) για τη
διάκριση των δειγμάτων. Τέλος, οι δύο μέθοδοι κρίθηκαν ικανές να διαχωρίσουν τις δύο
ποικιλίες και να διακρίνουν ενδοποικιλιακή παραλλακτικότητα.
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STUDY OF INTRAVARIETAL GENETIC VARIABILITY OF THE HELLENIC
OLIVE CULTIVARS ‘KALAMON’ AND ‘KORONEIKI’ WITH THE USE OF
MOLECULAR MARKERS
Ε. Despotaki1, Μ. Pitsiouni1, Ι. Metzidakis², Α. Linos1 and Μ. Hadtzidimitriou1
1

Lab of Pomology, Department of Plant Production, Agricultural Univ. of Athens, 75, Iera Odos, 11855,
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Abstract
The olive tree (Olea europea L.) is cultivated in the Mediterranean Basin since 5800
B.C. Its socioeconomic impact is very important for the countries in the area. Hellas occupies
the third place in the world rank of olive oil producers and the second place in the European
Union as a table olive producer. ‘Koroneiki’ is an olive oil cultivar while ‘Kalamon’ is a table
olive cultivar. Both of them are the most well known worldwide Greek olive varieties. In this
study, healthy, young leaves of both varieties were collected from seven different regions of
Hellas and Cyprus in order to study the intra-varietal variability. DNA extraction was performed
using the standard CTAB protocol. Markers originating from two different molecular
techniques, Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD) and Inter Simple Sequence
Repeat (ISSR), were used for investigating the germplasm variability. In order to establish the
genetic relationships among the clones of ‘Kalamon’ and ‘Koroneiki’, thirty RAPD primers
were tested and ten were selected, while for ISSR ten primers were tested and six of them were
selected. PCR products were separated in 2,5% w/v agarose gel and digitally photographed
under UV light. Genetic similarities for the RAPD and ISSR data were calculated using the
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Jaccard similarity coefficient. Phylogenetic trees were created using the UPGMA (Unweighted
Pair Group Method with Arithmetic mean) and N.J. (Neighbour Joining) methods. The
correlation among all genetic similarity matrices was checked using the Mantel test. The
analysis was performed using the NTSYS pc 2.02i. Based on the results from both methods low
intra-varietal variability was present in both cultivars ranging from 0.71 to 1.00 (Koroneiki) and
0.73 to 1.00 (Kalamon) for ISSRs and from 0.89 to 1.00 (Koroneiki) and 0.81 to 0.99
(Kalamon) for RAPDs.

1

1

2

2

Εικόνα 1. Δενδρόγραμμα RAPD
με τη μέθοδο UPGMA

Εικόνα 2. Δενδρόγραμμα ISSR με
τη μέθοδο UPGMA
LADDER

KAL-KYPROS-3
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KAL-KYPROS-2

KAL-KYPROS-1

KAL-GPA-3

KAL-GPA-2

KAL-GPA-1

KAL-FTHIOTIDA

KAL-POROS-KOINH

KAL-POROS-NANA

KAL-KALAMATA-3

KAL-KALAMATA-2

KAL-KALAMATA-1

KAL-KRHTH-2

KAL-KRHTH-1

KOR-KYPROS

KOR-GPA-1

KOR-FTHIOTIDA-2

KOR-FTHIOTIDA-1

KOR-POROS-AGRO

KOR-POROS-ISTO

KOR-POROD-G

KOR-KALAMATA-2

KOR-KALAMATA-1

KOR-KRHTH-4

KOR-KRHTH-3

KOR-KRHTH-2

KOR-KRHTH-1

LADDER

Εικόνα 3. Πηκτή αγαρόζης των 27 δειγμάτων του πειράματος μετά από ενίσχυση με
τον εκκινητή OPAH-17

Εικόνα 4. Πηκτή αγαρόζης των 27 δειγμάτων του πειράματος μετά από ενίσχυση με
τον εκκινητή UBC-856
Πίνακας 1. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα, η αλληλουχία των βάσεων κάθε
εκκινητή, ο αριθμός των ενισχυμένων και πολυμορφικών ζωνών DNA για κάθε εκκινητή καθώς
και το ποσοστό πολυμορφισμού.
Εκκινητής

Αλληλουχία
5’
3’

Αριθμός
Αριθμός
%Πολυμορφιενισχυμένων πολυμορφικών
σμός
ζωνών
ζωνών

RAPD
RI - 4
RAPD - 1
OPAH - 17
OPB - 11
RAPD - 13
OPG - 5
OPA - 9
RI - 5
RAPD - 3
OPB – 1
σύνολο:

ATACACCAGC
TCCGCAACCA
CAGTGGGGAG
GTAGACCCGT
CACCACCACC
CTGAGACGGA
GGGTAACGCC
TTGCGTCATG
GTAGACCCGT
GTTTCGCTCC

19
18
21
19
20
18
19
18
16
20
188

3
11
6
7
7
10
10
12
6
9
81

16
61
29
37
35
56
53
67
38
45
43

ISSRs
UBC - 842
UBC - 826
UBC - 856
UBC - 844
UBC - 825
UBC - 818
σύνολο:

(GA)8G
(AC)8C
(GGAGA)3
(CT)8RC
(AC)8T
(CA)8G

21
21
21
19
12
10
104

13
9
11
18
12
9
72

62
43
52
95
100
90
69
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Εικόνα 1. Δενδρόγραμμα RAPD
με τη μέθοδο UPGMA

Εικόνα 2. Δενδρόγραμμα ISSR με την
με τη μέθοδοUPGMA

Εικόνα 3. Πήκτη αγαρόζης των 26 δειγμάτων μετά από την ενίσχυση με τον RAPD
εκκινητή OPB-1.
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Εικόνα 4. Πηκτή αγαρόζης των 26 δειγμάτων μετά από την ενίσχυση με τον ISSR
εκκινητή 844.
Πίνακας 1. Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα, ο αριθμός των
ενισχυμένων και πολυμορφικών ζωνών DNA για κάθε εκκινητή καθώς και το ποσοστό
πολυμορφισμού.

Όνομα
εκκινητή
RAPD
OPB-1
OPB-11
OPH-13
OPH-18
OPAH-17
OPBD-7
OPA-9
RAPD-3
RAPD-5
RAPD-20
Σύνολο:
ISSR
818
825
844
861
889
Σύνολο:

Αριθμός
ενισχυμένων
ζωνών

Αριθμός
πολυμορφικών
ζωνών

Ποσοστό
πολυμορφισμού

GTAGACCCGT
GTTTCGCTCC
GACGCCACAC
GAATCGGCCA
CAGTGGGGAG
GAGCTGGTCC
GGGTAACGCC
AGAACCGAGG
TCCAACGGCT
TCCGGGTTTG

14
13
9
7
16
10
6
9
11
11
106

12
10
6
6
11
5
3
7
10
10
80

85%
76%
66%
85%
68%
50%
50%
77%
90%
90%
73,70%

(CA)8G
(AC)8T
(CT)8RC
(ACC)6
DBD(AC)7

8
8
9
8
11
44

8
8
7
7
6
36

100%
100%
77%
87%
54%
83%

Αλληλουχία 5΄-3΄
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ

Ε. Μαντά1, Κ. Κουτής2, Β. Σβιντρίδου3, Α. Πανάγου1 και Α. Μαυρομάτης 1
1

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας , φυτικής παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος,
Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης φυτών
2
Αιγίλοπας ΜΚΟ
3
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. Δώδεκα 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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ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΠΟΥ
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ALACHLOR
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Περίληψη
Οι μεταφοράσες του γλουταθείου (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 του πυρουβικού και ηλεκτρικού οξέος, της μαλτόζης και μελιβιόζης
καθώς και της τρυπτοφάνης. Αύξηση παρατηρήθηκε στη συγκέντρωση της μανιττόλης,
της υδροκινόνης και της προλίνης. Σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν μεταξύ των
διαγονιδιακών και αγρίου τύπου φυτών αναπτυσσόμενα παρουσία του ζιζανιοκτόνου.
Συγκεκριμένα στα διαγονιδιακά φυτά παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην σχετική
συγκέντρωση της ακετυλο-σερίνης, η οποία συμμετέχει στην οδό βιοσύνθεσης της
γλουταθειόνης. Αυξημένη ήταν επίσης η συγκέντρωση τρυπτοφάνης, προλίνης,
μαλτόζης, μελιβιόζης και υδροκινόνης. Αντίθετα μειωμένη ήταν η συγκέντρωση
γλυκόζης, φρουκτόζης και μανιττόλης. 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.
Εισαγωγή
Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας χλωρακεταμιδίων, όπως το alachlor, έχουν φυτοκτόνο
δράση αναστέλλοντας την παραγωγή λιπαρών οξέων μεγάλου μήκους αλυσίδας (Very
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Long Chain Fatty Acids,VLCFAs), πιθανώς αλληλεπιδρώντας με τις επιμηκυνάσες
(VLCFA elongases) ένζυμα που καταλύουν τον σχηματισμό τους (Boger, 2003). Στα
φυτά τα VLCFAs είναι δομικά συστατικά των μεμβρανών, της εφυμενίδας, των κηρών
και της ενδοδερμίδας στην ρίζα (Joubes et al.,2008).
Οι μεταφοράσες του γλουταθείου (Glutathione trasferases, GST), πολυπληθής
οικογένεια πολυλειτουργικών ισοενζύμων (Frova, 2003),διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην ανθεκτικότητα των καλλιεργούμενων φυτών στα ζιζανιοκτόνα της ομάδας
των χλωρακεταμιδίων (Milligan et al., 2001), καταλύοντας την συμπλοκοποίηση τους
με το τριπεπτίδιο της γλουταθειόνης καθιστώντας τα λιγότερο τοξικά και δεκτικά σε
περαιτέρω διαμερισματοποίηση, μέσω των ABC μεταφορέων στα χυμοτόπια (Yuan et
al., 2007).
Το ισοένζυμο της σόγιας GmGSTU4 ανήκει στην κλάση Tau και χαρακτηρίζεται από
υψηλή καταλυτική δράση έναντι των ζιζαιοκτόνων fluorodifen και alachlor καθώς και
υψηλή δράση υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης. To γονίδιο του ισοενζύμου
υπερεκφράστηκε υπό τον έλεγχο του συστατικού προαγωγέα CaMV 35S σε φυτά
καπνού της ποικιλίας Μπασμάς. Τα διαγονιδιακά φυτά επέδειξαν υψηλότερη
ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο alachlor (Benekos et al.,2010).
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μεταβολομική ανάλυση των αγρίου τύπου
και διαγονιδιακών φυτών της ποικιλίας Μπασμάς που υπερπαράγουν το ισοένζυμο
GmGSTU4 αναπτυσσόμενα in vitro υπό την επίδραση του ζιζανιοκτόνο alachlor.
Σκοπός ήταν να μελετηθεί η επίδραση εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου στο μεταβολικό
προφίλ των φυτών αγρίου τύπου καθώς και να συγκριθεί με το αντίστοιχο των
διαγονιδιακών φυτών.
Υλικά και μέθοδοι
Φυτικό υλικό και εφαρμογή alachlor
T1 in vitro αγρίου τύπου και διαγονιδιακά φυτά καπνού της ποικιλίας Μπασμάς της
σειράς
BAGST-3
(Κισσούδης,
2010)
μεταφυτεύθηκαν
σε
δοχεία
Μagentaσυμπληρωμένα με υπόστρωμα MS με ή χωρίς 3 mg/L alachlor. Κατόπιν
ανάπτυξης των φυτών για 20 ημέρες, συλλέχθηκαν το 2ο και 3ο φύλλο από την κορυφή
των φυτών και κατόπιν λυοφιλίωσης, αποθηκεύθηκαν στους -80°C.
Προσδιορισμός και ανάλυση μεταβολιτών
Περίπου 10 mg ξηρού βάρους των φύλλων λειοτριβήθηκαν με υγρό άζωτο. Η εκχύλιση
των μεταβολιτών πραγματοποιήθηκε με την προσθήκη 380μl μεθανόλη και 20 μl
διαλύματος ριβιτόλης σε μεθανόλη (0,2 mg/mL). Κατόπιν προσθήκης 200 μl
χλωροφορμίου, 400 μl ddH2O και φυγοκέντρηση για 5 min στις 18.000g σε
θερμοκρασία δωματίου, η υδατική φάση του διαλύματος η οποία περιέχει τους
πολικούς μεταβολίτες, μεταφέρθηκε σε νέους σωλήνες eppendorf και αποξηράνθηκε με
αέριο άζωτο. Ακολούθησε η παραγωγοποίηση (derivatization) των δειγμάτων και ο
προσδιορισμός των μεταβολιτών με αέριο χρωματογραφία (HP6890 GC) σε συνδυασμό
με φασματοφωτομετρία μάζας (HP 5973 MS). Τα χρωματογραφήματα αξιολογήθηκαν
με το λογισμικό AMDIS και οι μεταβολίτες ταυτοποιήθηκαν σύμφωνα με τη βάση
δεδομένων Golm (Kopka et al., 2005; Schauer et al., 2005). Κάθε επέμβαση
αποτελούνταν από πέντε βιολογικές επαναλήψεις (5 φυτά). Ο προσδιορισμός της
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σχετικής συγκέντρωσης των μεταβολιτών, ως προς το ξηρό βάρος, έγινε σε σύγκριση
με το μεταβολίτη αναφοράς ριβιτόλη (ribitol). Ο έλεχος για στατιστικώς σημαντικές
διαφορές πραγματοποιήθηκε με την χρήση του t-κριτηρίου (P≤0,05).
Αποτελέσματα
H εφαρμογή alachlor είχε ως συνέπεια σημαντικές μεταβολές στο μεταβολισμό αγρίου
τύπου φυτών (Πιν.1). Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα αμινοξέα αύξηση παρατηρήθηκε
στην σχετική συγκέντρωση προλίνης και του παραγώγου της, υδροξυπρολίνης (3,2 και
4,8 φορές αντίστοιχα) ενώ σημαντική μείωση (19 φορές) μετρήθηκε στη συγκέντρωση
τρυπτοφάνης. Μείωση παρατηρήθηκε στους δισακχαρίτες μαλτόζη και μελιβιόζη (7 και
25 φορές αντίστοιχα) και στα οργανικά οξέα της γλυκόλυσης και του κύκλου του Krebs
αντίστοιχα πυρουβικό και ηλεκτρικό (2,5 και 4 φορές). Σημαντικά αύξημενη βρέθηκε η
συγκέντρωση μαννιτόλης (76,5 φορές) ενώ από τις υπόλοιπες πολυόλες που
προσδιορίστηκαν, αύξηση παρατηρήθηκε στην συγκέντρωση μυοινοσιτόλης (2,1
φορές) και μείωση σε αυτή της γαλακτινόλης (2,3 φορές). Τέλος όσον αφορά τους
υπόλοιπους μεταβολίτες, σημαντικά αυξήθηκε η υδροκινόνη (18,3 φορές), ενώ
μειωμένα ήταν τα επίπεδα της πολυαμίνης πουτρεσκίνης καθώς και της ουρίας (1,7 και
2,8 φορές αντίστοιχα).
Πίνακας 1. Μεταβολή στην σχετική συγκέντρωση μεταβολιτών στα φυτά αγρίου τύπου
(WT) αναπτυσσόμενα σε 3 mg/L alachlor σε σύγκριση με τα αντίστοιχα φυτά
μάρτυρες, καθώς και στα διαγονιδιακά φυτά της σειράς BAGST-3 σε σύγκριση με τα
φυτά αγρίου τύπου υπό την επίδραση του ζιζανιοκτόνου.
Μεταβολή (φορές)
alachlor
μάρτυρας
Μεταβολίτες
WT
/WT
GST alachlor/ WT alachlor
Αμινοξέα
ακετυλο-σερίνη
2.87
3.60
αλανίνη
1.10
-1.09
ασπαραγγίνη
-1.79
1.47
ασπαρτικό οξύ
-1.52
1.41
βαλίνη
-2.39
2.25
γλουταμικό οξύ
-1.21
1.53
γλουταμίνη
-2.91
2.88
γλυκίνη
1.61
1.15
θρεονίνη
-1.77
1.60
λυσίνη
-3.36
2.83
προλίνη
3.15
1.73
σερίνη
1.02
-1.03
τρυπτοφάνη
-17.99
8.19
τυροσίνη
-5.00
3.21
υδροξυπρολίνη
4.82
1.66
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Πίνακας 1 (συνέχεια)
Σάκχαρα
3-φωσφογλυκερικό οξύ
6-φωσφορική γλυκόζη
γλυκόζη
μαλτόζη
μελιβιόζη
σακχαρόζη
τρεχαλόζη
φρουκτόζη

-1.26
-2.53
-1.31
-6.72
-25.43
1.10
1.54
-1.10

-2.51
-2.48
2.31
15.27
1.25
1.71
-1.98

Οργανικά οξέα
γλυκερικό οξύ
ηλεκτρικό οξύ
κιτρικό οξύ
μηλικό οξύ
πυρουβικό οξύ
σικιμικό οξύ
φουμαρικό οξύ

-1.27
-2.40
-1.88
-2.06
-3.69
-1.25
1.60

-1.97
1.12
1.50
-1.16
-1.04
1.43
-5.08

Πολυόλες
γαλακτινόλη
γλυκερόλη
μαννιτόλη
μυο-ινοσιτόλη

-2.25
1.04
76.49
2.07

-1.02
9.37
-25.04
1.29

Λοιποί
πουτρεσκίνη
-1.29
-1.68
ακετόλη
-1.33
4.20
κιτρουλίνη
-1.49
2.23
νικοτινικό οξύ
1.07
1.15
ουρία
1.05
-2.82
παλμιτικό οξύ
1.27
-1.21
σπερμιδίνη
-4.21
2.54
υδροκινόνη
18.30
2.57
φωσφορική γλυκερόλη
1.66
2.15
Τιμές επισημασμένες με έντονη γραφή υποδεικνούν στατιστικώς σημαντικές
διαφορές(P≤0,05, n=5)
Τα διαγονιδιακά φυτά επέδειξαν υψηλότερη ανθεκτικότητα αναπτυσσόμενα σε
υπόστρωμα με 3 mg/L alachlor (τα δεδομένα δεν παρουσιάζονται). Αυτό είχε ως
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συνέπεια σημαντικές διαφορές και στο μεταβολικό προφίλ τους σε σύγκριση με τα
φυτά αγρίου τύπου. Συγκεκριμένα σημαντική αύξηση μετρήθηκε στα αμινοξέα προλίνη
και τρυπτοφάνη (1,7 και 8,2 φορές αντίστοιχα) καθώς και στα παράγωγα αμινοξέων
ακετυλοσερίνη και υδροξυπρολίνη (3,6 και 1,7 φορές αντίστοιχα). Όσον αφορά τα
σάκχαρα σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στους μονοσακχαρίτες γλυκόζη και
φρουκτόζη (2 και 2,5 φορές αντίστοιχα) ενώ οι δισακχαρίτες μαλτόζη και μελιβιόζη
αυξήθηκαν σημαντικά (2,3 και 15,3 φορές αντίστοιχα). Τέλος μειωμένη κατά 25 φορές
ήταν η συγκέντρωση της μαννιτόλης, ενώ αυξημένη κατά 2,6 φορές ήταν η υδροκινόνη
και κατά 4,2 φορές η ακετόλη.
Συζήτηση
Η διαφοροποίηση της συγκέντρωσης, υπό την επίδραση alachlor, σημαντικού αριθμού
μεταβολιτών, οι οποίοι συμμετέχουν σε διαφορετικές βιοχημικές οδούς, υποδεικνύει
πλειοτροπικές επιδράσεις του ζιζανιοκτόνου. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν,
παρατηρήσεις που εμπλέκουν τα VLCFAs σε πληθώρα φυσιολογικών λειτουργιών,
όπως την ορμονική ομοιόσταση κατά την ανάπτυξη των φυτών (Roudier et al., 2010).
Παρόμοιες πλειοτροπικές επιδράσεις στο μεταβολικό προφίλ φυτών αραβίδοψης,
παρατηρήθηκαν μετά από εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου με όμοιο μηχανισμό δράσης,
benfuresate (Trenkamp et al., 2009). Επίσης η μεταβολική αντίδραση των φυτών αγρίου
τύπου στο alachlor προσομοιάζει σε ένα βαθμό αυτήν της επίδρασης αβιοτικών
καταπονήσεων, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση της συγκέντρωσης της προλίνης καθώς
και συμβατών ωσμωλυτών. Πιθανώς η συγκέντρωση των παραπάνω μεταβολιτών να
είναι αποτέλεσμα παραγωγής δραστικών μορφών οξυγόνου, λόγω των επιπτώσεων
στην δομή των κυτταρικών μεμβρανών που έχει η αναστολή παραγωγής VLCFAs.
Η υπερπαραγωγή του ισοενζύμου GmGSTU4 στα διαγονιδιακά φυτά είχε ως συνέπεια
την σημαντική διαφοροποίηση του μεταβολικού τους προφίλ σε σύγκριση με τα φυτά
αγρίου τύπου. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής ήταν η τάση για διατήρηση της
μεταβολικής ομοιόστασης, με αντιστροφή της επίδρασης του alachlor στα επίπεδα
αρκετών μεταβολιτών. Οι παρατηρούμενες διαφορές στους μεταβολίτες στα
διαγονιδιακά φυτά είναι πιθανόν έμμεση συνέπεια της προστατευτικής δράσης της
GmGSTU4 λόγω μεταβολικής αποδόμησης του alachlor. Ωστόσο δεν μπορεί να
αποκλειστεί και άμεση επίδραση στο μεταβολισμό, καθώς όπως πρόσφατα έχει δειχθεί
οι GSTs συμμετέχουν στο μεταβολισμό ανθοκυανών και φυτοαλεξινών (Dixon et al.
2010;Su et al. 2011), καταλυόντας την συμπλοκοποίηση του γλουταθείου σε πρόδρομες
ενώσεις των παραπάνω μεταβολιτών. Μελέτη της καταλυτικής δράσης της GmGSTU4
in vitro έδειξε αυξημένη δραστικότητα έναντι δευτερογενών μεταβολιτών (Axarli et al.
2009). Βέβαια στην παρούσα μελέτη, λόγω της μεθοδολογίας, δεν ήταν δυνατή η
ανίχνευση δευτερογενών μεταβολιτών, ωστόσο η σημαντική αύξηση της τρυπτοφάνης,
προδρόμου ενώσεως πολλών δευτερογενών μεταβολιτών (D'Auria and Gershenzon
2005), υποδεικνύει επιδράσεις στις μεταβολικές οδούς βιοσύνθεσης αυτών.
Τέλος η αυξημένη συγκέντρωση ακετυλοσερίνης, προδρόμου ένωσης της
γλουταθειόνης υποδεικνύει και πιθανές λειτουργίες σηματοδότησης στην οδό
βιοσύνθεσης της γλουταθειόνης, από το ισοένζυμο GmGSTU4 (Foyer and Noctor,
2011) ενισχύοντας περαιτέρω την μεταβολική αποδόμηση του alachlor.
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Συμπερασματικά η μεταβολομική ανάλυση αποτελεί ένα ευαίσθητο εργαλείο στην
ανάλυση της επίδρασης ζιζανιοκτόνων στα φυτά. Τα αποτελέσματα αυτής είναι
χρήσιμα για την κατανόηση των φυσιολογικών μεταβολών στα φυτά μετά από
εφαρμογή ζιζανιοκτόνων, η οποία μπορεί να οδηγήσει στο σχεδιασμό δραστικών
ουσιών με νέο μηχανισμό δράσης, αλλά και στην μελέτη για την δημιουργία
ανθεκτικών γενοτύπων με συμβατικά και με βιοτεχνολογικά μέσα.
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METABOLOMIC ANALYSIS OF TRANSGENIC COTTON PLANT
EXPRESSING THE Gmgstu4 GENE, GROWING UNDER THE EFFECT
ALACHLOR HERBICIDE
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Abstract
Plant glutathione transferases (GSTs) comprises an enzyme superfamily tightly
connected with crop herbicide tolerance. The overexpression of GmGSTU4 isoenzyme
from soybean in transgenic tobacco plants has been previously shown to confer
increased tolerance to the chloroacetanilide herbicide alachlor. Here we studied the
effect of alachlor treatment (3mg/L) on the metabolome of in vitro grown wild type and
GmGSTU4 overexpressing tobacco cv. Basmas plants. Metabolites were identified
using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). Alachlor treatment had a
significant effect in the level of several metabolites in wild type plants compared to non
treated plants. Particularly a significant decrease was observed in the relative
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concentration of pyruvate, succinate , maltose, melibiose and tryptophan. In contrast,
mannitol, hydroquinone and proline were significantly increased. Comparing the
metabolome of wild type and GmGSTU4 overexpressing plants grown in 3mg/L
alachlor, several metabolites were identified as differentially altered. Transgenic plants
exhibited significantly increased levels of acetyl-serine, a precursor in the biosynthetic
pathway of glutathione, a major determinant of alachlor detoxification. An increase was
also observed in tryptophan, proline, maltose, melibiose and hydroquinone. Metabolites
significantly decreased compared to wild type plants were glucose, fructose and
manittol. Taken together these results suggest that the increased tolerance to alachlor of
GmGSTU4 overexpressing tobacco plants is an outcome of sustained metabolic
homoeostasis and enhanced detoxification potential that leads to the continuation of
growth in the presence of the herbicide.

252

ΔΟΜΕΣ ΑΠΛΟΤΥΠΩΝ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ DNA ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΕΤΩΔΕΣ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ: Η ΟΞΙΑ (FAGUS SYLVATICA) ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟ
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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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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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Περίληψη
Το τοματάκι Σαντορίνης είναι παλιά εγχώρια ποικιλία μικρόκαρπης τομάτας, που έχει
επιμολυνθεί με άλλες μικρόκαρπες ποικιλίες, με αποτέλεσμα να παρατηρείται πανσπερμία
βιοτύπων, όπως «Αυθεντική», «Καϊσιά», κ.ά. Για την επίτευξη ομοιομορφίας και σταθερότητας
των επικρατούντων βιοτύπων εφαρμόστηκε in situ γενεαλογική ενδοποικιλιακή επιλογή σε
καλλιέργεια χαμηλών εισροών, που συνοδεύτηκε από παράλληλη αξιολόγηση και επιλογή για
γενική και ειδική προσαρμοστικότητα σε ex situ συμβατική καλλιέργεια. Στην εργασία
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ex situ ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης γενοτύπων
4ου κύκλου της «Αυθεντικής» και της «Καϊσιάς», που είχαν επιλεγεί ex situ, σε σχέση με τα
υλικά εκκίνησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι προέκυψε πρόοδος για πρωιμότητα και
απόδοση από την εφαρμογή του βελτιωτικού προγράμματος. Η διαφοροποίηση των γενετικών
υλικών σε σχέση με το μάρτυρα ήταν μεγαλύτερη στην «Καϊσιά», με ένδειξη ότι μπορεί να
προκύψουν πληθυσμοί με ειδική προσαρμοστικότητα.
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, το τοματάκι Σαντορίνης αντιμετωπίζει προβλήματα καλλιέργειας
εξαιτίας της αστάθειας στην παραγωγή και της διάσπασης στα χαρακτηριστικά του καρπού,
υποδηλώνοντας αλλαγή στις συχνότητες των αλληλομόρφων σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
Συγκεκριμένα, η παραδοσιακή ποικιλία έχει παραλλακτικότητα που εκφράζεται με τη
συνύπαρξη των βιοτύπων «Αυθεντική», «Καϊσιά», «Κώτικο», κ.ά. (Τράκα-Μαυρωνά κ.α.
2003). Για την αξιοποίηση αυτής της παραλλακτικότητας, με απώτερο στόχο την επίτευξη
ομοιομορφίας και σταθερότητας των επικρατούντων βιοτύπων, σχεδιάστηκε ένα μακρόπνοο
πρόγραμμα γενεαλογικής ενδοποικιλιακής επιλογής (Σκοπελίτης κ.ά. 2006, Αλεξανδρής κ.ά.
2010). Εφαρμόστηκαν δύο ανεξάρτητα βελτιωτικά σχήματα, διάρκειας πέντε ετών, το πρώτο
για το βιότυπο «Αυθεντική» και το δεύτερο για την «Καϊσιά». Και τα δύο σχήματα
εφαρμόστηκαν in situ, δηλαδή στην ηφαιστειακή γη της Σαντορίνης, ακολουθώντας το
παραδοσιακό σύστημα καλλιέργειας χαμηλών εισροών. Η αξιολόγηση των γενετικών υλικών
κατά τους τελευταίους κύκλους γινόταν συγχρόνως ex situ στη Θέρμη, ακολουθώντας
συμβατική καλλιέργεια υψηλών εισροών. Από τη διετή παράλληλη αξιολόγηση γενοτύπων στα
δύο περιβάλλοντα, ήτοι in situ (χαμηλές εισροές) και ex situ (υψηλές εισροές), προέκυψε
ισχυρή επίδραση του περιβάλλοντος στα συστατικά της απόδοσης (Τράκα-Μαυρωνά κ.ά.
2009). Η συσχέτιση της κατάταξης έδειξε πλήρη έκφραση της παραγωγής και των συστατικών
της μόνο στο in situ περιβάλλον (Δημητριάδου 2009).
Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητη επιλογή για γενική και
ειδική προσαρμοστικότητα υπέρτερων γενοτύπων της «Αυθεντικής» και της «Καϊσιάς» σε κάθε
περιβάλλον, οι οποίοι και αξιολογήθηκαν στα αντίστοιχα περιβάλλοντα. Η παρούσα εργασία

255

παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ex situ ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης των γενοτύπων
4ου κύκλου της «Αυθεντικής» και της «Καϊσιάς», που είχαν επιλεγεί ex situ για γενική και
ειδική προσαρμοστικότητα.
Υλικά και Μέθοδοι
Τα πειράματα έγιναν σε αγρό του Κ.Γ.Ε.Β.Ε., στη Θέρμη, το 2010. Αξιολογήθηκαν πέντε
γενότυποι 4ου κύκλου επιλογής από κάθε βιότυπο της μικρόκαρπης τομάτας Σαντορίνης, ήτοι
την «Αυθεντική» και την «Καϊσιά». Οι γενότυποι είχαν προκύψει από τα πειράματα ex situ
αξιολόγησης σε συνθήκες συμβατικής καλλιέργειας κάθε βιοτύπου (Δημητριάδου 2009). Από
τους ανωτέρω γενοτύπους κάθε βιοτύπου, οι τέσσερις είχαν επιλεγεί για γενική
προσαρμοστικότητα με βάση την παράλληλη αξιολόγησή τους in situ και ex situ, και ο πέμπτος
είχε επιλεγεί για ειδική προσαρμοστικότητα ex situ (Δημητριάδου 2009). Ως μάρτυρες
χρησιμοποιήθηκαν τα υλικά εκκίνησης. Εγκαταστάθηκαν δύο πειράματα υπό συνθήκες
συμβατικής καλλιέργειας, ένα για την «Αυθεντική» και ένα για την «Καϊσιά», και σύμφωνα με
το πειραματικό σχέδιο των πλήρων ομάδων σε τρεις επαναλήψεις. Λήφθηκαν μετρήσεις
πρωιμότητας, απόδοσης, περιγραφικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του καρπού σε επίπεδο
ατομικού φυτού. Έγινε καθολική συγκομιδή των καρπών κάθε φυτού και διαχωρισμός τους σε
ώριμους (κόκκινους) και σε ανώριμους (πράσινους), ώστε από τους ώριμους να προσδιοριστεί
η πρωιμότητα και από το σύνολο η απόδοση. Τα περιγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά
προσδιορίστηκαν σε δείγμα δύο εμπορικά ώριμων καρπών από κάθε φυτό.
Αποτελέσματα – Συζήτηση
Το πρόγραμμα ενδοπληθυσμιακής επιλογής είχε εφαρμοστεί από τους Τράκα-Μαυρωνά κ.ά.
(2009) in situ, ακολουθώντας την παραδοσιακή καλλιέργεια χαμηλών εισροών. Στους δύο
τελευταίους κύκλους έγινε παράλληλη αξιολόγηση ex situ σε συμβατική καλλιέργεια και
προέκυψε ισχυρή επίδραση του περιβάλλοντος στα ποσοτικά χαρακτηριστικά και χαμηλή στα
ποιοτικά (Τράκα-Μαυρωνά κ.ά. 2009). Συσχέτιση κατά Spearman των συστατικών της
απόδοσης έδειξε πλήρη έκφραση in situ (Δημητριάδου 2009). Το ex situ περιβάλλον, ωστόσο,
διαφοροποίησε τους βιοτύπους, με την «Καϊσιά» να δείχνει λίαν σημαντική συσχέτιση ανάμεσα
στην απόδοση και τα συστατικά της, ένδειξη ότι υψηλοαποδοτικές επιλογές μπορούν να γίνουν
και ex situ, κάτι όμως που δεν παρατηρήθηκε στην «Αυθεντική». Πιθανή ερμηνεία είναι η
«Αυθεντική» να έχει στο παρελθόν αναμειχθεί με την «Καϊσιά», της οποίας η
προσαρμοστικότητα και το περιβάλλον επιλογής είναι ευρύτερα. Εξάλλου από δειγματοληψίες
στο νησί προέκυψε ότι η εγχώρια ποικιλία διατηρείται και καλλιεργείται ως μίγμα διαφόρων
βιοτύπων. Η απομόνωση των δύο βιοτύπων έγινε μετά από μελέτη, που τους διέκρινε και τους
ομαδοποίησε σε ανεξάρτητες ομάδες με βάση τη γενετική συγγένεια (Τράκα-Μαυρωνά κ.ά.
2004).
Αξιολογώντας τα ανωτέρω, και με βάση τις δύο θεωρήσεις όσον αφορά την ευρεία ή μη
προσαρμοστικότητα (Ceccarelli 1989), κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν ανεξάρτητες επιλογές in situ
και ex situ, που αξιολογήθηκαν στα αντίστοιχα περιβάλλοντα. Η παρούσα εργασία αξιολογεί ex
situ πέντε επιλογές 4ου κύκλου κάθε βιοτύπου, που προέκυψαν από τα ex situ πειράματα, από
τις οποίες μία με ειδική προσαρμοστικότητα. Αξιοσημείωτο στοιχείο των αποτελεσμάτων
αποτελεί η σημαντική βελτίωση του αριθμού καρπών, που συνιστά βασικό συστατικό
απόδοσης (Πίν. 1,2). Να σημειωθεί ότι η μικρόκαρπη αυτή ποικιλία, προκειμένου για νωπή
κατανάλωση, χρησιμοποιείται ως κερασοτομάτα και συνεπώς ενδιαφέρει ο αριθμός καρπών.
Επιπρόσθετο στοιχείο αποτελεί η υπεροχή του γενοτύπου 5 της «Καϊσιάς», ο οποίος είχε
διακριθεί για την ειδική προσαρμοστικότητα στο ex situ περιβάλλον και έδωσε υπεροχή 37,77%
και 29,53% στον αριθμό και βάρος καρπών, αντίστοιχα, έναντι του υλικού εκκίνησης.
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Πίνακας 1. Πρωιμότητα, απόδοση και μέγεθος καρπού πέντε επιλεγέντων γενοτύπων 4 ου
κύκλου, με γενική και ειδική προσαρμοστικότητα, του βιοτύπου «Αυθεντική» Σαντορίνης και
του μάρτυρα.
Γενότυπος

Πρωιμότητα

Απόδοση

Μέγεθος
καρπού
Καρποί/φυτό
g/φυτό
Καρποί/φυτό
g/φυτό
g/καρπό
1-Γενική
170 β
4569 αβ
264 α
5819 α
28 α
2-Γενική
150 β
3832 βγ
236 αβ
4973 αβ
25 αβ
3-Γενική
209 α
4858 α
281 α
5653 α
24 βγ
4-Γενική
154 β
3584 γ
297 α
5035 αβ
24 βγ
5-Ειδική
166 β
3487 γ
274 α
4545 β
21 γ
Μάρτυρας
141 β
4118,67 αβγ
194 β
4997 αβ
29 α
CV%
16,63
16,21
18,21
11,45
10,70
Μέσοι όροι στο ίδιο γνώρισμα ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν με
στατιστικά σημαντικές διαφορές (Duncan, α=0,05).
Πίνακας 2. Πρωιμότητα, απόδοση και μέγεθος καρπού πέντε επιλεγέντων γενοτύπων 4 ου
κύκλου, με γενική και ειδική προσαρμοστικότητα, του βιοτύπου «Καϊσιά» Σαντορίνης και του
μάρτυρα.
Γενότυπος

Πρωιμότητα

Απόδοση

Μέγεθος
καρπού
Καρποί/φυτό
g/φυτό
Καρποί/φυτό
g/φυτό
g/καρπό
1-Γενική
324 βγ
4118 β
468 β
5084 β
12,76 αβ
2-Γενική
304 βγ
3741 β
434 β
4604 β
12,31 αβγ
3-Γενική
393 αβ
4169 αβ
525 αβ
4989 β
10,60 γ
4-Γενική
387 αβγ
4166 αβ
501 β
4763 β
11,17 βγ
5-Ειδική
460 α
4989 α
642 α
6128 α
10,83 γ
Μάρτυρας
290 γ
3724 β
466 β
4731 β
13,19 α
CV%
19,22
14,65
18,48
12,87
11,20
Μέσοι όροι στο ίδιο γνώρισμα ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν με
στατιστικά σημαντικές διαφορές (Duncan, α=0,05).
Σε συμφωνία με προηγούμενα αποτελέσματα (Δημητριάδου 2009, Τράκα-Μαυρωνά κ.ά.
2009), από την ανάλυση των περιγραφικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών (Πίν. 3,4,5),
προέκυψε ομοιομορφία εντός του κάθε βιοτύπου, που διατηρήθηκε ex situ. Η διάκριση των δύο
βιοτύπων είναι σαφής όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και περιγραφικά. Η «Καϊσιά», με το διπλάσιο
περίπου αριθμό καρπών ανά φυτό σε σχέση με την «Αυθεντική», έχει μισού μεγέθους καρπό,
με πιο σφαιρικό σχήμα, λιγότερους ωοθηκικούς χώρους και πιο λεπτό περικάρπιο.
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Πίνακας 3. Πολική (Δπολ) και ισημερινή (Δισημ) διάμετρος, δείκτης σχήματος (Δπολ/
Δισημ), πάχος περικαρπίου, μήκος και πλάτος πυρήνα, και αριθμός ωοθηκικών χώρων καρπού
πέντε επιλεγέντων γενοτύπων 4ου κύκλου, με γενική και ειδική προσαρμοστικότητα, του
βιοτύπου «Αυθεντική» Σαντορίνης και του μάρτυρα.
Γενότυπος

Δ πολ
mm

Δισημ
mm

Δπολ/
Δισημ

1-Γενική
2-Γενική
3-Γενική
4-Γενική
5-Ειδική
Μάρτυρας
CV%

27
28
28
29
28
29
4,01

43
43
43
42
41
44
4,87

0,64
0,65
0,89
0,69
0,68
0,66
28,57

Πάχος
περικ.
mm
3,67
4,00
4,13
4,02
4,03
3,89
10,18

Μήκος
πυρήνα
mm
27
27
26
25
22
26
9,51

Πλάτος
πυρήνα
mm
21
23
23
22
18
23
13,81

Ωοθηκικοί
χώροι
6,76
6,80
6,98
6,93
6,62
6,78
10,20

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Πίνακας 4. Πολική (Δπολ) και ισημερινή (Δισημ) διάμετρος, δείκτης σχήματος (Δπολ/
Δισημ), πάχος περικαρπίου, μήκος και πλάτος πυρήνα, και αριθμός ωοθηκικών χώρων καρπού
πέντε επιλεγέντων γενοτύπων 4ου κύκλου, με γενική και ειδική προσαρμοστικότητα, του
βιοτύπου «Καϊσιά» Σαντορίνης και του μάρτυρα.
Γενότυπος

1-Γενική
2-Γενική
3-Γενική
4-Γενική
5-Ειδική
Μάρτυρας
CV%

Δ πολ
mm
26,73
26,47
25,27
25,30
24,90
26,13
2,88

α
αβ
βγ
βγ
γ
αβγ

Δισημ
mm

Δπολ/
Δισημ

32,80
32,80
31,60
32,12
32,88
33,10
4.50

0,82
0,81
0,80
0,79
0,76
0,79
3.46

Πάχος
περικ.
mm
3,60
3,27
3,20
3,42
3,33
3,47
13.06

Μήκος
πυρήνα
mm
16,27
16,53
15,27
14,88
16,32
15,13
6.25

Πλάτος
πυρήνα
mm
14,27
14,73
13,40
12,37
13,85
13,0
8,05

Ωοθηκικοί χώροι
3,40
3,80
3,33
3,73
4,38
3,67
14,79

Για την πολική διάμετρο μέσοι όροι ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν με
στατιστικά σημαντικές διαφορές (Duncan, α=0,05). Για τα υπόλοιπα γνωρίσματα οι διαφορές
είναι μη σημαντικές.
Συνοψίζοντας, η ex situ συμβατική αξιολόγηση των γενετικών υλικών κατέδειξε την
πρόοδο που πραγματοποιήθηκε με το βελτιωτικό πρόγραμμα. Η διαφοροποίηση των γενετικών
υλικών σε σχέση με το μάρτυρα ήταν μεγαλύτερη στην «Καϊσιά», ένδειξη ότι μπορεί να
δημιουργηθούν πληθυσμοί με ειδική προσαρμοστικότητα. Με την ολοκλήρωση του πειράματος
της in situ αξιολόγησης αντίστοιχων γενοτύπων θα στοιχειοθετηθούν αποτελέσματα που
αφορούν την αναγκαιότητα της επιλογής γενοτύπων με γενική ή ειδική προσαρμοστικότητα.
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Πίνακας 5. Διαλυτά στερεά συστατικά (%), ξηρή ουσία (%) και pH καρπού πέντε επιλεγέντων
γενοτύπων 4ου κύκλου, με γενική και ειδική προσαρμοστικότητα, των βιοτύπων «Αυθεντική»
και «Καϊσιά» Σαντορίνης και του μάρτυρα.
Γενότυπος
1-Γενική
2-Γενική
3-Γενική
4-Γενική
5-Ειδική
Μάρτυρας
CV%

Διαλυτά Στερεά (%)
Αυθεντική
Καϊσιά
6,96
6,39
7,07
6,41
6,79
6,09
6,75
6,15
6,76
6,06
7,02
6,44
5,26
4,66

Ξηρή ουσία (%)
Αυθεντική
Καϊσιά
8,00 αβ
7,92
8,41 α
8,08
7,70 βγ
8,06
7,75 βγ
7,96
7,90 αβγ
7,81
7,36 γ
8,10
8.06
9.06

pH
Αυθεντική
4,13
4,13
4,24
4,27
4,29
4,28
2.12

Καϊσιά
4,39
4,32
4,29
4,17
4,25
4,26
1.91

Για την ξηρή ουσία μέσοι όροι ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν με
στατιστικά σημαντικές διαφορές (Duncan, α=0,05). Για τα υπόλοιπα γνωρίσματα οι διαφορές
είναι μη σημαντικές.
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ASSESSMENT OF THE APPLICATION OF AN INTRA-POPULATION
SELECTION BREEDING PROGRAM IN LOCAL POPULATIONS OF SMALLSIZED SANTORINI TOMATOES
Aik. Traka-Mavrona1, I. Mylonas2, H. Avdikos2 and M. Koutsika-Sotiriou2
1

National Agricultural Research Foundation (N.AG.RE.F.), Agricultural Research Center of Northern
Hellas, 570 01 Thermi, Thessaloniki, Hellas
2
Aristotle University of Thessaloniki, School of Agriculture, Laboratory of Genetics and Plant Breeding,
541 24 Thessaloniki, Hellas

Abstract
The tomato landrace “Tomataki Santorinis” is an old small-sized greek cultivar
characterized by wide segregation in fruit type and comprised a welter of divergent
types, such as “Authentic”, “Kaisia”, etc. To achieve uniformity and stability in these
two prevalent biotypes, an in situ intra-biotype pedigree combined selection scheme
was applied, following the traditional low-input cultivation system. Simultaneously, an
ex situ evaluation and selection procedure was applied, following the conventional highinput system of cultivation. This study aimed at assessing ex situ the 4th cycle genotypes
derived from the biotypes “Authentic” and “Kaisia”, selected in the ex situ experiment
on the basis of general and specific adaptability. The ex situ progeny evaluation along
with the source population evidenced progress from breeding in both biotypes. The
discrimination of the selected genotypes compared to the source material was bigger in
the biotype “Kaisia”, indicating that populations with specific adaptability can be
derived. The completion of the low-input in situ evaluation will make clear if selection
for general or specific adaptability is necessary.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Sesamia nonagrioides

Δ. Κατσαντώνης1, Σπ. Κουτρούμπας2, Δ. Ντάνος1, Γ. Ευγενίδης1, E. Lupotto3 και
P. Piffanelli4
1

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Σιτηρών, 57001 Θέρμη-Θεσσαλονίκη
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ορεστιάδα
3
C.R.A., Agricultural Research Council Expt. Institute for Cereal Crops-Rice Research Section, 13100
Vercelli, Italy
4
Parco Tecnologico Padano, Lodi, 26900 Italy
2

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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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ
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. Δεδομένης 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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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΟΥΖΑΡΙΩΣΗ
Δ. Βλαχοστέργιος1, Α. Ρούμπου2 και Δ. Ρουπακιάς3
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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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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ (Sorghum bicolor)
Χρήστος Α. Δαμαλάς
Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ. 68200 Ορεστιάδα

Περίληψη
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 6
ημέρες, στη φυτρωτική ικανότητα των σπερμάτων του σόργου. 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 6 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.
Εισαγωγή
Η ενυδάτωση των σπερμάτων πριν τη σπορά είναι η επεξεργασία που ενυδατώνει
μερικώς τους σπόρους έτσι ώστε να αρχίζει η διαδικασία βλάστησης, χωρίς όμως την
εμφάνιση του ριζιδίου (McDonald, 2000). Η τεχνική της ενυδάτωσης των σπερμάτων
πριν τη σπορά αυξάνει τη φυτρωτική ικανότητα και μειώνει τον χρόνο εμφάνισης των
σποροφύτων σε πολλά φυτά μεγάλης καλλιέργειας, όπως π.χ. στον αραβόσιτο (Dezfuli
et al., 2008), στο βαμβάκι (Murungu et al., 2004), στο ρύζι (Farooq et al., 2006), στον
ηλίανθο (Kausar et al., 2009) και στη σόγια (Arif et al., 2008), συμβάλλοντας έτσι στην
ομοιόμορφη εμφάνιση (φύτρωμα) και ανάπτυξη των νεαρών σποροφύτων, ιδιαίτερα
υπό αντίξοες συνθήκες ανάπτυξης (π.χ. αλατότητα, ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες). Η
ενυδάτωση των σπερμάτων δεν απαιτεί τεχνικό εξοπλισμό και μπορεί να εφαρμοστεί
ακόμα και για αρκετά μεγάλες ποσότητες σπόρων με εμβάπτιση στο νερό σακιών που
περιέχουν τους σπόρους.
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Η έλλειψη επαρκούς εδαφικής υγρασίας ή η επικράτηση χαμηλών θερμοκρασιών
κατά τη σπορά θεωρούνται σημαντικά εμπόδια για γρήγορο και ομοιόμορφο φύτρωμα
και αύξηση των σποροφύτων κατά τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Ως αποτέλεσμα,
παρατηρείται αργή και ανομοιόμορφη εγκατάσταση της καλλιέργειας που μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής. Αντίθετα, γρήγορη βλάστηση του σπόρου και
γρήγορη εμφάνιση εύρωστων σποροφύτων συμβάλλει σε εύρωστη καλλιέργεια που
οδηγεί σε υψηλή παραγωγή.
Το σόργο είναι φυτό των τροπικών και υποτροπικών κλιμάτων και κατατάσσεται ως
το πέμπτο σημαντικότερο σιτηρό στον κόσμο. Η βέλτιστη θερμοκρασία βλάστησης των
σπερμάτων του είναι 23-25°C, όμως σε σύγκριση με τα περισσότερα μονοκοτυλήδονα
φυτά, το σόργο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασία
αέρα για ελάχιστη αύξηση 16°C). H ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους για σπορά είναι
16-18°C. Ωστόσο, βλάστηση των σπερμάτων μπορεί να υπάρξει και σε χαμηλότερες
θερμοκρασίες, όμως σε τέτοιες περιπτώσεις η εμφάνιση των σποροφύτων καθυστερεί
σημαντικά. Η απώλεια σποροφύτων υπό συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών οδηγεί σε
μείωση της πυκνότητας των φυτών και της τελικής απόδοσης σε καρπό. Επιπλέον,
πρωιμότερη σπορά του σόργου προσφέρει πλεονεκτήματα όπως η αποφυγή βιοτικών ή
αβιοτικών καταπονήσεων, όπως είναι οι δυσμενείς επιδράσεις εντόμων, ασθενειών και
ζιζανίων ή της ξηρασίας.
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μελετηθεί 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 40οC για 6 ημέρες, στη φυτρωτική ικανότητα των σπερμάτων του σόργου.
Υλικά και Μέθοδοι
Χρησιμοποιήθηκαν σπόροι σόργου ηλικίας 2 ετών. Οι σπόροι πλύθηκαν με νερό,
απολυμάνθηκαν σε διάλυμα HgCl2 0,1% για 5 min και στη συνέχεια πλύθηκαν με
αποστειρωμένο νερό. Η ενυδάτωση των σπόρων πραγματοποιήθηκε, χωρίς αερισμό, με
πλήρη εμβάπτιση των σπόρων σε αποσταγμένο νερό για χρονικά διαστήματα 12, 24 και
36 h σε θερμοκρασία 20 ± 1°C. Οι σπόροι μετά τη μεταχείριση ξηράνθηκαν σε
απορροφητικό χαρτί σε θερμοκρασία δωματίου, τοποθετήθηκαν σε πλαστικές σακούλες
και αποθηκεύτηκαν σε θερμοκρασία 5-6°C μέχρι την έναρξη των πειραμάτων (δηλαδή
1 ημέρα μετά το πέρας της ενυδάτωσης). Αμέσως μετά την ενυδάτωση, μια ποσότητα
σπόρων που υπέστη ενυδάτωση τοποθετήθηκε σε θάλαμο ανάπτυξης στους 40°C και
σχετική υγρασία αέρα 85 ± 1% για 6 ημέρες. Μετά το πέρας της μεταχείρισης οι σπόροι
τοποθετήθηκαν σε πλαστικές σακούλες και αποθηκεύτηκαν σε θερμοκρασία 5-6°C
μέχρι την έναρξη των πειραμάτων (δηλαδή για 1 ημέρα).
Η φυτρωτική ικανότητα των σπόρων προσδιορίστηκε σε τριβλία Petri διαμέτρου
9cm μια εβδομάδα από την επεξεργασία. Σε κάθε τριβλίο τοποθετήθηκαν 10 σπόροι
που καλύφθηκαν με περλίτη και δέχθηκαν 30 ml αποσταγμένου νερού. Στη συνέχεια τα
τριβλία τοποθετήθηκαν σε πλαστικούς δίσκους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε θάλαμο
ανάπτυξης σε σταθερή θερμοκρασία 15°C και φωτοπερίοδο 12 h. Προσδιορίστηκε το
φύτρωμα των σπόρων καθημερινά για 14 ημέρες. Με την εμφάνιση των σποροφύτων
στην επιφάνεια του περλίτη οι σπόροι καταγράφονταν και απομακρύνονταν από τα
265

τριβλία. Χρησιμοποιήθηκε το πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο με τέσσερις επαναλήψεις.
Όλα τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) και οι
μέσοι όροι συγκρίθηκαν με την ελάχιστη σημαντική διαφορά (Fisher’s protected LSD
test) σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Η φυτρωτική ικανότητα και ο μέσος χρόνος φυτρώματος των σπερμάτων σόργου
στις διάφορες μεταχειρίσεις ενυδάτωσης παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2. Η
ενυδάτωση για 12 και 24 ώρες αύξησε το ποσοστό φυτρώματος των σπερμάτων κατά 6
και 9% αντίστοιχα (Πίνακας 1) και μείωσε το μέσο χρόνο εμφάνισης των σποροφύτων
κατά 1 ως 2 ημέρες σε σχέση με το μάρτυρα (Πίνακας 2). Αντίθετα, η ενυδάτωση των
σπερμάτων για 36 ώρες μείωσε το ποσοστό φυτρώματος κατά 10%, ενώ δεν επηρέασε
σημαντικά το μέσο χρόνο εμφάνισης (φυτρώματος) των σποροφύτων σε σχέση με το
μάρτυρα. H ξήρανση των σπερμάτων σε θερμοθάλαμο (μετά τη μεταχείριση της
ενυδάτωσης) στους 40οC για 6 ημέρες μείωσε τα ποσοστά φυτρώματος κατά 10 ως 30%
(Πίνακας 1) και αύξησε το μέσο χρόνο εμφάνισης (φυτρώματος) των σποροφύτων κατά
1,5 ως 3 ημέρες σε σχέση με το μάρτυρα (Πίνακας 2).

Πίνακας 1. Φυτρωτική ικανότητα (%) των σπερμάτων σόργου στις διάφορες μεταχειρίσεις
ενυδάτωσης.
Μεταχείριση

Διάρκεια (h)

Φυτρωτική ικανότητα (%)
Μόνο ενυδάτωση

Ενυδάτωση + ξήρανση

Μάρτυρας

0

88,2 b *

89,4 a

Ενυδάτωση

12

93,5 a

80,4 b

Ενυδάτωση

24

96,1 a

69,0 c

Ενυδάτωση
36
79,3 c
62,6 d
* Διαφορετικά γράμματα μέσα σε κάθε μεταβλητή δηλώνουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές
σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.

Πίνακας 2. Μέσος χρόνος φυτρώματος (ημέρες) των σπερμάτων σόργου στις διάφορες
μεταχειρίσεις ενυδάτωσης.
Μεταχείριση

Διάρκεια (h)

Μέσος χρόνος φυτρώματος (ημέρες)
Μόνο ενυδάτωση

Ενυδάτωση + ξήρανση

Μάρτυρας

0

10,7 c *

11,0 e

Ενυδάτωση

12

9,6 d

12,6 b

Ενυδάτωση

24

8,5 e

12,9 b

Ενυδάτωση
36
11,2 c
13,9 a
* Διαφορετικά γράμματα μέσα σε κάθε μεταβλητή δηλώνουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές
σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
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Σε πολλά φυτά μεγάλης καλλιέργειας, όπως π.χ. στον αραβόσιτο (Dezfuli et al.,
2008), στο βαμβάκι (Murungu et al., 2004), στο ρύζι (Farooq et al., 2006), στον ηλίανθο
(Kausar et al., 2009) και στη σόγια (Arif et al., 2008), παρατηρήθηκε αύξηση της
φυτρωτικής ικανότητας και μείωση του χρόνου εμφάνισης των σποροφύτων μετά από
ενυδάτωση των σπερμάτων πριν από τη σπορά. Η ενυδάτωση είναι μια απλή μέθοδος
επεξεργασίας για την αύξηση της φυτρωτικής ικανότητας των σπερμάτων. Δεν απαιτεί
τεχνικό εξοπλισμό και αποτελεί τη φθηνότερη μέθοδο επεξεργασίας των σπερμάτων
(Fujikura et al., 1993). Ο βέλτιστος χρόνος ενυδάτωσης για τους σπόρους σόργου σε
αυτό το πείραμα ήταν 12 με 24 ώρες. Μεγαλύτερος χρόνος ενυδάτωσης (π.χ. 36 h)
φάνηκε να έχει αρνητική επίδραση στις παραμέτρους των σπόρων του σόργου.
Η ξήρανση των σπερμάτων μετά την ενυδάτωση (accelerating aging) έχει αναφερθεί
ότι μειώνει τη βιωσιμότητα των σπόρων στο φιστίκι (Arachis hypogaea) (Sung and
Jeng, 1994) και στη σόγια (Glycine max) (Sung, 1996). Ομοίως, στην παρούσα μελέτη
η ξήρανση μετά την ενυδάτωση μείωσε τη φυτρωτική ικανότητα των σπόρων σόργου.
Συμπερασματικά, τα δεδομένα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι η ενυδάτωση βελτιώνει
τη φυτρωτική ικανότητα των σπόρων του σόργου. 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 σόργου και μείωση
του χρόνου εμφάνισης των σποροφύτων σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τα δεδομένα επίσης
έδειξαν ότι οι ενυδατωμένοι σπόροι είναι ευαίσθητοι στην ξήρανση.
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EFFECT OF HYDRO-PRIMING ON SEED GERMINATION OF SORGHUM
(Sorghum bicolor)
Christos A. Damalas
Laboratory of Agronomy, Department of Agricultural Development, D.U.TH, 68200 Orestiada

Abstract
Hydro-priming (with or without drying of seeds after priming) increases germination
ability and decreases the time of seedling emergence in several field crops contributing
to uniform germination, seedling emergence, and crop establishment particularly under
unfavourable conditions for growth (e.g. soil salinity, drought, and low temperatures).
In laboratory experiments, the effect of hydro-priming for three periods (12, 24 and 36
h) on sorghum (Sorghum bicolor) seeds and the effect of drying of seeds (after priming)
in a growth chamber for six days at 40 oC on the germination ability of sorghum seeds
were studied. Hydro-priming for 12 and 24 h increased the germination percentage by 6
and 9% respectively and decreased the mean time of germination by 1 to 2 days
compared with control. Conversely, hydro-priming for 36 h decreased the germination
percentage by 10%, whereas it did not affect the mean time of germination compared
with control. Drying of seeds in the growth chamber (after hydro-priming) at 40 oC for
six days decreased germination percentages by 10 to 30% and increased the mean time
of germination by 1.5 to 3 days. Hydro-priming for 12 to 24 h (without drying of seeds
after priming) could be used before seeding to promote germination of sorghum seeds
and to reduce the time of germination in low temperatures.
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ
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Περίληψη
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 Δείκτη Φυλλικής
Επιφανείας (Δ.Φ.Ε.) με μείωση του Δ.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 γενοτύπους, ενώ δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς
σημαντικές διαφορές όσον αφορά το Δ.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.
Εισαγωγή
Το βαμβάκι (Gossypium hirsutum L.) είναι μία από τις σπουδαιότερες καλλιέργειες
στην χώρα μας με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον. Η ικανοποιητική ποσότητα νερού
είναι ένας από του σημαντικότερους παράγοντες για τη συγκομιδή μεγαλύτερων
ποσοτήτων και καλύτερης ποιότητας προϊόντος. Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες
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και τη διάρκεια της συνολικής περιόδου ανάπτυξης, το βαμβάκι χρειάζεται περίπου 700
mm για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του σε νερό. Κατά την πρώιμη βλαστική φάση οι
απαιτήσεις της καλλιέργειας σε νερό είναι χαμηλές (περίπου το 10% του συνολικού
νερού), ενώ είναι υψηλές κατά τη διάρκεια της περιόδου ανθοφορίας, οπότε η φυλλική
επιφάνεια είναι η μέγιστη, και ανέρχονται σε περίπου 50 με 60% της συνολικής
ποσότητας (Πανώρας 1996). Σύμφωνα με τους DeTar (2008) και Dağdelen et al. (2009)
μείωση κατά 25% του αρδευτικού νερού κατά την περίοδο καρποφορίας οδήγησε και
σε μείωση της απόδοσης σε σύσπορο βαμβάκι. Οι Pettigrew (2004b), Dağdelen et al.
(2009) διαπίστωσαν ότι διαφορετική ποσότητα νερού της άρδευσης καρποφορίας
οδήγησε σε διαφοροποίηση της βλαστικής ανάπτυξης των βαμβακοφύτων, καθώς η
έλλειψη νερού κατά την περίοδο της καρπόδεσης και ανάπτυξης καρυδιού προκαλεί
την ανάσχεση της βλαστικής ανάπτυξης Ακόμη σύμφωνα με τους Ko and Piccini
(2009) η έλλειψη νερού οδηγεί στην μείωση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας.
Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της αλληλεπίδρασης γενοτύπου και άρδευσης
στην αύξηση και στην ανάπτυξη των μερικώς διειδικών σειρών βαμβακιού.
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Υλικά & μέθοδοι
Για τη μελέτη της επίδρασης τριών επιπέδων άρδευσης καρποφορίας στην ανάπτυξη
και στην απόδοση δύο μερικώς διειδικών σειρών βαμβακιού σε σύγκριση με την
εμπορική ποικιλία Celia (G. hirsutum) εγκαταστάθηκε την άνοιξη 2007 στο αγρόκτημα
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πειραματικός αγρός.
Τα μετεωρολογικά δεδομένα (θερμοκρασία και βροχόπτωση) καταγράφηκαν σε
ημερησία βάση από μετεωρολογικό σταθμό που υπήρχε κοντά στον πειραματικό αγρό.
Στα σχήματα 1 και 2 παρουσιάζονται τα μετεωρολογικά της βροχόπτωσης και των
θερμοκρασιών.
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Σχήμα 2. Ελάχιστη και μέγιστη
θερμοκρασία (oC)

Το γενετικό υλικό του πειράματος ήταν δύο μερικώς διειδικές σειρές βαμβακιού Ρa7
γενιάς που 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 γένος Hibiscus cannabinus. Σαν μάρτυρας σπάρθηκε η ποικιλία Celia
(G. hirsutum).
Η σπορά πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου με το χέρι. σε σειρές μήκους 8m. Οι
καλλιεργητικές περιποιήσεις ήταν οι σύνηθες για την περιοχή όπου εγκαταστάθηκε ο
πειραματικός. Μετά τη σπορά πραγματοποιήθηκε άρδευση με τεχνητή βροχή, έτσι
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ώστε να εξασφαλιστεί στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους αρκετή υγρασία για το
φύτρωμα, ενώ οι υπόλοιπες αρδεύσεις πραγματοποιήθηκαν με στάγδην άρδευση. Η
συνολική ποσότητα νερού και βροχόπτωσης δίδεται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1. Συνολική ποσότητα νερού και βροχόπτωσης σε κάθε επίπεδο άρδευσης
1ο Επίπεδο
2ο Επίπεδο
3ο Επίπεδο
Άρδευσης (mm)
Άρδευσης (mm)
Άρδευσης (mm)
Άρδευση
319
219
119
Βροχόπτωση
202
202
202
Σύνολο
521
421
321
Η μέτρηση του Δείκτη Φυλλικής Επιφάνειας πραγματοποιήθηκε με τον αναλυτή
φυλλικής επιφάνειας LAI-2000 Plant Canopy Analyzer της Li-Cor, ενώ η μέτρηση του
καθαρού ρυθμού φωτοσύνθεσης με το φορητό σύστημα μέτρησης φωτοσύνθεσης LI6200 της Li-Cor. Οι ανωτέρω μετρήσεις καταγράφηκαν στις 1-3 Αυγούστου 2007.
Αποτελέσματα & Συζήτηση
Δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων
άρδευσης και γενοτύπων και γι’ αυτό τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέσοι όροι
που εμπεριέχουν όλα τα επίπεδα του άλλου παράγοντα (Πιν. 2) γεγονός που έχει
παρατηρηθεί και σε άλλα συγκριτικά πειράματα ξηρικών και αρδευτικών βαμβακιών
(Pettigrew 2004a).
Πίνακας 2. Η επίδραση του επιπέδου άρδευσης και του γενοτύπου στην ανάπτυξη και
στην παραγωγή του βαμβακιού.
Μεταχείριση
Δ.Φ.Ε.
Καθαρός ρυθμός
Απόδοση σε
φωτοσύνθεσης
σύσπορο
-2 -1
μmol CO2 m s
kg ha-1
Επίπεδο άρδευσης Ι
2,53
20,9
3.861
Επίπεδο άρδευσης ΙΙ
3,10
25,1
3.960
Επίπεδο άρδευσης ΙΙΙ
3,72
25,1
4.221
LSD (0,05)
0,33
1,5
ns
P>F
0,002
0,002
0,157
Μεταχείριση

Μ.Δ.Σ. 2
Μ.Δ.Σ. 4
Celia
LSD (0,05)
P>F

Δ.Φ.Ε.

3,07
3,15
3,12
ns
0,541

Καθαρός ρυθμός
φωτοσύνθεσης
μmol CO2 m-2 s-1
23,0
24,2
23,8
0,9
0,046

Απόδοση σε
σύσπορο
kg ha-1
3.646
4.066
4.330
379
0,004

Μήκος ίνας
mm
33,1
33,8
30,1
0,8
0,000
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Η διαφορετική ποσότητα του νερού της άρδευσης καρποφορίας οδήγησε σε εμφανή,
ακόμη και οπτικά, διαφοροποίηση της βλαστικής ανάπτυξης των βαμβακοφύτων, η
οποία μετρούμενη ως Δείκτης Φυλλικής Επιφάνειας έδωσε στατιστικώς σημαντικές
διαφορές και στα τρία επίπεδα της άρδευσης, σε συμφωνία και με προγενέστερα
πειραματικά δεδομένα (Pettigrew 2004b, Dağdelen et al. 2009). Η έλλειψη νερού κατά
την περίοδο της καρπόδεσης και αύξησης του καρυδιού, οπότε και υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ της βλαστικής και αναπαραγωγικής ανάπτυξης, προκαλεί την
ανάσχεση της βλαστικής ανάπτυξης και γι’ αυτό στο επίπεδο άρδευσης Ι (321 mm) η
κόμη των βαμβακόφυτων αναπτύχθηκε μόλις κατά τα 2/3 του επιπέδου το οποίο
καταγράφηκε στο επίπεδο ΙΙΙ (521 mm).
Όσον αφορά στη λειτουργία της φωτοσύνθεσης αποδείχθηκε ότι το επίπεδο
άρδευσης ΙΙ (421 mm), διατήρησε τα φυτά σε ικανοποιητική σπαργή ώστε να μη
διαταραχθεί η φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα ο καθαρός ρυθμός της
φωτοσύνθεσης του 5ου φύλλου του κύριου άξονα από την κορυφή του φυτού
διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα για τα επίπεδα άρδευσης ΙΙ και ΙΙΙ και παρατηρήθηκε
ανάσχεσή του μόνο στο μικρότερο επίπεδο άρδευσης. Η μείωση της φωτοσυνθετικής
δραστηριότητας με τη σοβαρή έλλειψη νερού στο κατώτερο επίπεδο άρδευσης είναι
σύμφωνη με τη διεθνή βιβλιογραφία (Ko and Piccini 2009). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
Pettigrew (2004b) διαπίστωσε πως τα ξηρικά βαμβάκια είχαν μεγαλύτερο καθαρό
ρυθμό φωτοσύνθεσης τις πρωινές ώρες σε σχέση με τα ποτιστικά, ενώ το φαινόμενο
αντιστρέφονταν κατά τις απογευματινές ώρες, οπότε τα ποτιστικά βαμβάκια υπερείχαν
φωτοσυνθετικά των ξηρικών. Οι μετρήσεις στην εργασία αυτή, οι οποίες έδειξαν
υπεροχή των καλύτερα ποτισμένων φυτών, πραγματοποιήθηκαν τις μεσημβρινές ώρες
(11π.μ.-1μ.μ).
Η διαφορετική βλαστική ανάπτυξη και φωτοσυνθετική δραστηριότητα κατά την
περίοδο καρποφορίας δεν επηρέασε στατιστικώς σημαντικά την απόδοση σε σύσπορο
βαμβάκι, μεταξύ των τριών επιπέδων άρδευσης σε αντίθεση με τους Dağdelen et al.
(2009) και DeTar (2008) όπου μείωση κατά 25% του αρδευτικού νερού οδήγησε και σε
μείωση της απόδοσης σε σύσπορο βαμβάκι. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται
στην ιδιαιτερότητα του γενετικού υλικού και συγκεκριμένα στις μερικώς διειδικές
σειρές και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην εξοικονόμηση νερού.
Το μελετούμενο γενετικό υλικό των μερικώς διειδικών σειρών είχε χαρακτηριστικά
ποιότητας ίνας G. barbadense με μέσο μήκος ίνας πάνω από 33 mm σε σύγκριση με τα
30 mm της Celia (G. hirsutum). Η μερικώς διειδική σειρά 4 υπήρξε ανώτερη σε
απόδοση σε σύσπορο βαμβάκι από την μερικώς διειδική σειρά 2 και εφάμιλλη της
εμπορικής ποικιλίας Celia. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς αποδεικνύει
ότι η μέθοδος που ακολούθηθηκε για τη δημιουργία της μερικώς διειδικής σειράς 4
(Μαυρομάτης κ.α. 1995, 2005) μπορεί να οδηγήσει σε μερικώς διειδικές σειρές οι
οποίες να συνδυάζουν την υψηλή παραγωγικότητα του G. hirsutum με την υψηλή
ποιότητα ίνας του G. barbadense

272

Βιβλιογραφία
Dağdelen, N., H. Başal, E. Yilmaz, T. Gűrbűz and S. Akçay. 2009. Different drip
irrigation regimem affect cotton yield, water use efficiency and fiber quality in
western Turkey. Agricultural Water Management. 96:111-120.
DeTar, W.R. 2008. Yield and growth characteristics for cotton under various irrigation
regimes on sandy soil. Agricultural Water Management.95: 69-76.
Ko, J. and Piccinni, G. 2009. Characterizing leaf gas exhange of cotton to full and
limited irrigation conditions. Field Crops Research. 112:77-89
Mavromatis, A.G., S.K. Kantartzi, D.N. Vlachostergios, I.N. Xynias, G.N. Skarakis,
and D.G. Roupakias. 2005. Induction of embryo development and fixation of
partial interspecific lines after pollination of F1 cotton interspecific hybrids
(G.barbadense x G.hirsutum) with pollen from Hibiscus cannabinus.
Australian Journal of Agricultural Research 56:1101-1109.
Mavromatis A.G., and Roupakias D.G. 1995. Haploid production via intergeneric
pollination and ovule culture in cotton (Gossypium spp.). Proc 2nd meeting of
the WG Cotton biotechnology of the FAO- Int Cooperative Res Network on
Cotton, 31st March and 1st April .
Πανώρας, Α.Γ. 1996. Άρδευση του βαμβακιού. Γεωργία-Κτηνοτροφία. 2:46-49.
Pettigrew, W.T. 2004a. Moisture deficit effects on cotton lint yield, yield components
and boll distribution. Agronomy Journal. 96:377-983
Pettigrew, W.T. 2004b. Physiological consequences of moisture deficit stress in cotton.
Crop science. 44:1265-1272
EFFECT OF GENOTYPE x IRRIGATION INTERACTION ON GROWTH AND
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Abstract
This study was conducted in the experimental fields on the farm of the Aristotle
University of Thessaloniki in 2007. The impact of three levels of irrigation on the
growth and development of partially interspecific cotton lines was studied in
comparison to the commercial variety Celia (Gossypium hirsutum).The two partially
interspecific cotton lines used, were developed from crosses between genotypes form
G. hirsutum (4S) and G. barbadense (Carnak), after pollination of F1 hybrids with
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pollen from Hibiscus cannabinus. The three levels of irrigation affected significantly
the Leaf Area Index (LAI), since it was decreasing as irrigation decreased. The
differentiation in development caused by irrigation had no effect on seedcotton yield.
Between the interspecific lines studied, Line 4 outyielded Line 2 and exhibited similar
seedcotton yield to the commercial variety Celia. The decreased yield of Line 2 was
positively correlated to the decreased rate of photosynthesis, as counted at the 5th leaf
from the top of the central axis of the cotton plant, while no differences were observed
for the LAI. Finally, both interspecific lines were superior to the commercial variety
Celia in fiber length (33mm in comparison to 30 mm), indicating that the interspecific
lines may have incorporated in their genomes parts of the genetic material of G.
barbadense.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΥΚΟΡΡΙΖΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΦΥΤΩΝ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ (SORGHUM BICOLOR, VAR. KELLER)

Ι.Χ. Σπηλιόπουλος και Κ. Αγγελόπουλος
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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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΙΟΥ (Scandix
pecten-veneris)
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Περίληψη
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 ± 1οC, σχετ.
υγρασία: 90±5%) για εννέα ημέρες και κατόπιν μεταφέρθηκαν σε θερμοκήπιο
(θερμοκρασία: 18 ± 5οC, σχετ. υγρασία: 70±5%). Χρησιμοποιήθηκαν υδατικά
διαλύματα με περιεκτικότητα 40, 60, και 80 mΜ NaCl ενώ ως μάρτυρας
χρησιμοποιήθηκε το Η2Ο και 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 15οC 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 μεταχειρίσεις 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.
Εισαγωγή
Το μυρώνι (Scardix pecten-veneris L.) είναι ένα Μεσογειακό αυτοφυόμενο ποώδες
μονοετές, αρωματικά φυτό, που φυτρώνει σε καλλιεργούμενους αγρούς ή σε άκρες
μονοπατιών. Διακρίνεται για τη χαρακτηριστική ευχάριστη γεύση του. Το μυρώνι είναι
ένα άγριο βρώσιμο χόρτο με ευρεία χρήση στη μαγειρική λόγω της καυστικής και
ευχάριστης οσμής του. Χρησιμοποιείται στην μαγειρική και δίνει ιδιαίτερη νοστιμιά
στις πίτες, σούπες, σαλάτες. Το μυρώνι (Scardix pecten-veneris L.) καλλιεργείται
σπέρνοντας επιφανειακά τους σπόρους το φθινόπωρο. Συλλέγεται όταν ακόμη τα
φύλλα του είναι μικρά και τρυφερά.
Σχεδόν όλα τα στάδια της ανάπτυξης των φυτών επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από
την επίδραση της αλατότητας. Η βλάστηση των σπόρων είναι μία από τις πιο
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ευαίσθητες φυσιολογικές διαδικασίες στην αλατότητα (Al-Karaki 2001). Η χρήση
αλατούχου νερού μπορεί να επιβραδύνει την απορρόφηση ύδατος από τους σπόρους και
κατ’επέκτασιν όλες τις λειτουργίες που συνδέονται με τα θρεπτικά στοιχεία στο
εσωτερικό του σπέρματος και την ανάπτυξη του εμβρύου. Σε συνθήκες αλατότητας η
διαδικασία βλάστησης των σπόρων είναι μια από τις κρισιμότερες περιόδους για μια
επιτυχημένη παραγωγή. Η αποτυχία βλάστησης στα αλατούχα εδάφη είναι συχνά
αποτέλέσμα των υψηλών τιμών αλατότητας κατά την επαφή του σπόρου με τη
σποροκλίνη. Ανάλογα με το είδος του φυτού η επίδραση της αλατότητας έχει
επιπτώσεις στο ποσοστό και στο ρυθμό βλάστησης και στην αύξηση των σποροφύτων
(Khan κ. ά. 1997, Cuartero 1999, Murillo-Amador, κ. ά. 2000, Almansouri, κ. ά. 2001).
Τα αυτοφυή λαχανευόμενα φυτά όπως το μυρώνι, εκτιμούνται ιδιαίτερα λόγω της
υψηλής διατροφικής, διαιτητικής και φαρμακευτικής τους αξίας. Η βλάστηση και
ανάπτυξη του μυρωνιού σε εδάφη με μεγάλη αλατότητα ίσως αποτελεί εναλλακτική
λύση για καλλιέργεια σε αυτές τις εδαφικές συνθήκες. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι η διερεύνηση της επίδρασης της θερμοκρασίας και του NaCl στη βλαστική
ικανότητα των σπόρων μυρωνιού.
Υλικά και Μέθοδοι
Για την επίδραση του NaCl στη βλάστηση σπόρων και στην αύξηση του μήκους των
φυταρίων του μυρωνιού (Scandix pecten-veneris) πραγματοποιήθηκαν πειραματικές
δοκιμές από τον Νοέμβριο του 2009 έως τον Απρίλιο του 2010. Οι σπόροι μυρωνιού
σπάρθηκαν με μηχανή σποράς σε ειδικά πλαστικά σποροδοχεία με χώμα γλάστρας τα
οποία σκεπάστηκαν με βερμικουλίτη. Σχεδιάστηκαν οι εξής πειραματικές
μεταχειρίσεις: Α) Η2Ο- (μάρτυρας), Β) 40, 60, 80mM NaCl. Τα σποροδοχεία
μεταφέρθηκαν σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών (θερμοκρασία: 20 ± 10C, σχετ.
υγρασία: 90±5%) και παρέμειναν μέχρι την πρώτη έκπτυξη ριζιδίου και κοτυληδόνων.
Κατόπιν η βλαστική ικανότητα των σπόρων μυρωνιού διερευνήθηκε σε θερμοκήπιο
ελεγχόμενων συνθηκών σε 2 διαφορετικές θερμοκρασίες α) 15 ± 50C, β) 18 ± 50C. Για
κάθε θερμοκρασία πραγματοποιήθηκαν τρεις πειραματικές δοκιμές με έξι επαναλήψεις
για κάθε μεταχείριση. Ο έλεγχος του αριθμού των βλαστησάντων σπόρων καθώς και η
μέτρηση του μήκους των φυταρίων γινόταν ανά δυο ημέρες από την σπορά των
σπόρων. Το μήκος των φυτών μετρήθηκε με τη βοήθεια μιας ταινίας χιλιοστόμετρων με
ακρίβεια 1mm. Η αξιολόγηση των δεδομένων για την επίδραση της αλατότητας και της
θερμοκρασίας στην βλαστική ικανότητα και ανάπτυξη του μυρωνιού έγινε με χρήση
του στατιστικού προγράμματος SPSS. Για την ανάλυση των παραγόντων
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ANOVA (τυχαίο πρότυπο, επίπεδο σημαντικότητας
P<0,05). Για τον έλεγχο των Post Hoc συγκρίσεων χρησιμοποιήθηκε εναλλακτικά κατά
περίπτωση η μέθοδος Student-Newman-Keuls (SNK) και η μέθοδος Tukey.
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Βλαστική ικανότητα σπόρων μυρωνιού
Η παρατήρηση της βλαστικής ικανότητας σπόρων του μυρωνιού στο θερμοκήπιο
διήρκησε 19 ημέρες. Η έκπτυξη των κοτυληδόνων και η ανάπτυξη ριζιδίου και
βλαστιδίου του σπόρου του μυρωνιού ξεκίνησε από την ένατη ημέρα παρατήρησης και
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τα σποροδοχεία μεταφέρθηκαν στο θερμοκήπιο στις θερμοκρασίες 15 και 18οC. Η
βλαστική ικανότητα του μυρωνιού στο μάρτυρα στους 15οC στο θερμοκήπιο ήταν 91%
και στους 18οC ήταν 97%. Στους 15οC παρατηρήθηκε μια μείωση της βλαστικής
ικανότητας του μυρωνιού στις διάφορες μεταχειρίσεις NaCl και κυμάνθηκε από 8588%. Η παρουσία του NaCl στους 18οC δεν επηρέασε σημαντικά τη βλαστική
ικανότητα του μυρωνιού (Εικόνα 1).

Germination (%) .

Shepherd's needle (Scandix pecten-veneris L.)
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0
H2O
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60 mM NaCl
15±5°C

80 mM NaCl

18±5°C

Εικόνα 1: Επίδραση της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης του NaCl στη βλαστική
ικανότητα σπόρων του μυρωνιού.

Germination (%) .

Στην εικόνα 2 παρουσιάζονται τα ποσοστά βλαστικής ικανότητας των σπόρων του
μυρωνιού κατά τις διαφορετικές παρατηρήσεις ανά 2ήμερο, με πρώτη παρατήρηση με
την έναρξη της βλάστησης την ένατη ημέρα, και τελευταία τη 19η ημέρα. Ανεξάρτητα
από θερμοκρασία και μεταχείριση NaCl το ποσοστό βλάστησης κυμάνθηκε την ένατη
ημέρα από 43-47%, την 11η ημέρα από 68-72%, την 13η ημέρα από 77-85%, την 15η
ημέρα από 77-91%, την 17η από 83-94% και την 19η ημέρα παρατήρησης από 88-97%
(Εικόνα 2).
Shepherd's needle (Scandix pecten-veneris L.)
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Εικόνα 2: Η βλαστική ικανότητα σπόρων του μυρωνιού σε δύο θερμοκρασίες και
τέσσερις μεταχειρίσεις NaCl σε διαδοχικές ανά δύο ημέρες παρατηρήσεις.
Αύξηση μήκους φυταρίων
Το ύψος των φυταρίων στους 15οC ήταν στον μάρτυρα 8,3 cm και στους 18οC 10,9
cm. Με αύξηση της συγκέντρωσης του NaCl στη θερμοκρασία των 15οC
παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στο ύψος των φυταρίων σε σχέση με το ύψος των
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Height (cm) .

φυταρίων του μάρτυρα. Αντίθετα, στη θερμοκρασία των 18οC παρατηρήθηκε αύξηση
του μήκους των φυταρίων αυξανομένης της συγκέντρωσης του NaCl (Εικόνα 3).
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Εικόνα 3: Επίδραση της συγκέντρωσης του NaCl στο ύψος (±s.e.) των φυταρίων του
μυρωνιού.
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Εικόνα 4: Επίδραση της συγκέντρωσης του NaCl στο μήκος της ρίζας, του
υποκοτυλίου, Νο 1 φύλλου (±s.e.) φυταρίων του μυρωνιού.
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Στη θερμοκρασία των 15οC το μήκος της ρίζας των φυταρίων του μυρωνιού στο
μάρτυρα ήταν μικρότερο από αυτό στη θερμοκρασία των 18οC Η αύξηση της
συγκέντρωσης του NaCl στους 15οC μείωσε το μήκος της ρίζας των φυταρίων σε
σύγκριση με τον μάρτυρα. Αντίθετα, στους 18οC οι μεταχειρίσεις NaCl έδειξαν τάση
αύξησης του μήκους των ριζών του μυρωνιού αυξανόμενης της συγκέντρωσης του
NaCl (Εικόνα 4).
Στη θερμοκρασία 15οC το μήκος των υποκοτυλίων των φυταρίων του μυρωνιού
(2,4cm) στο μάρτυρα ήταν μικρότερο από αυτό (3,3 cm) στη θερμοκρασία 18οC. Η
αύξηση της συγκέντρωσης του NaCl στη θερμοκρασία των 15οC στο θερμοκήπιο
μείωσε μόνο το μήκος στην υψηλή συγκέντρωση 80mM NaCl σε σύγκριση με τον
μάρτυρα. Στους 18οC στο θερμοκήπιο οι συγκεντρώσεις του NaCl είχαν την τάση να
αυξάνουν το μήκη των υποκοτυλίων των φυταρίων του μυρωνιού αυξανομένης της
συγκέντρωσης του NaCl (Εικόνα 4).
Η αύξηση των φυταρίων του μυρωνιού παρατηρήθηκε από τη σπορά στο
θερμοκήπιο στους 15οC και στους 18οC (Εικόνα 3). Το μήκος του πρώτου
εμφανιζόμενου φύλλου του μυρωνιού ήταν στον μάρτυρα 1,5 cm στους 15οC και στους
18οC 2,7 cm. Στους 15οC όσο αυξανόταν οι συγκεντρώσεις του NaCl μειωνόταν τα
μήκη του πρώτου εμφανιζόμενου φύλλου του μυρωνιού και στους 18οC αυτά
αυξανόταν σε σύγκριση με τον μαρτυρά (Εικόνα 4).
Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας προέκυψε ότι η βλαστική ικανότητα του
σπόρου του μυρωνιού, επηρεάζεται από τη συγκέντρωση του NaCl μόνο στη
θερμοκρασία των 15°C. Όσον αφορά τα υπόλοιπα γνωρίσματα (ύψος των φυταρίων,
μήκος της ρίζας, μήκος υποκοτυλίου και του πρώτου εμφανιζόμενου φύλλου) βρέθηκε
ότι ενώ στους 15°C επηρεάζονται αρνητικά αυξανομένης της συγκέντρωσης του NaCl,
η αντίδραση αυτή αντιστρέφεται στους 18οC.
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EFFECT OF SALINITY AND TEMPERATURE TO GERMINATION AND
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The effect of salinity on various traits of shepherd's needle (Scandix pecten-veneris)
was studied at two temperatures in the green house. Seeds of the evaluating genotypes
were sown mechanically on trays, special for sporophyte production, containing soil
supplemented with peat moss and they were covered with a small quantity of
vermiculite. The trays were placed into a growth chamber (temperature 20 ± 1οC,
relative humidity 90±5%) for nine days and they were subsequently transferred into the
greenhouse (temperature 18 ± 5οC, relative humidity 70±5%). The following aqueous
solutions of NaCl were used: Η2Ο (check), 40, 60 and 80 mΜ, whereas the plants were
irrigated every two days. The germination and growth rate of the plantlets was checking
every two days until the day seeds stopped to germinate. In the greenhouse, the
germination ability of the seeds in the check was 91% at 15οC and 97% at 18οC. The
presence of NaCl reduced the germination rate only at 15οC, whereas it was not affected
at 18οC. At 15οC plant height of the plantlets and the lengths of roots, hypocotyl and
first emerging leaf were at all treatments smaller compared to the respective values at
18οC. At 15οC all of the NaCl treatments reduced the plantlet height and the lengths of
the roots and first emerging leaf. A different view was observed at 18οC in which the
aforementioned traits were either not affected at all or they were exhibited a slight
increase.
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Περιληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο εντοπισμός γενοτύπων εντός εγχώριων ποικιλιών
πεπονιού 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 (Θ = 23oC, 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, παρουσίασαν πλήρη ανθεκτικότητα και οι επτά εγχώριες ποικιλίες. Τα επιζήσαντα
φυτά και οι μάρτυρες από κάθε ποικιλία εγκαταστάθηκαν στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ. όπου
φυτεύτηκαν σε αποστάσεις φύτευσης 1,4m επί της γραμμής και 2m μεταξύ των γραμμών για να
ακολουθήσει στενή συγγενική αναπαραγωγή και παραγωγή σπόρου.
Εισαγωγή

Η εντατική καλλιεργητική πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές του κόσμου
σε συνδυασμό με την μειωμένη εναλλαγή καλλιεργειών έχει ως αποτέλεσμα τη
σταδιακή εγκατάσταση επιζήμιων παθογόνων στο έδαφος όπως για παράδειγμα του
μύκητα F. oxysporum (King, et al., 2010). Γενικά τα είδη του μύκητα F.oxysporum
χαρακτηρίζονται από την ικανότητα τους να διατηρούνται και να παραμένουν για
αρκετά χρόνια στο έδαφος, είτε αποικίζοντας έτσι διαδοχικούς ξενιστές-καλλιέργειες
που μπορούν να λειτουργήσουν ως ασυμπτωματικοί φορείς του παθογόνου, είτε με τις
ανθεκτικές δομές τους, τα χλαμυδοσπόρια, είτε σαπροφυτικά σε υπολείμματα
καλλιεργειών. Συνεπώς η εναλλαγή καλλιεργειών δεν εξασφαλίζει επιτυχώς τον
αποτελεσματικό έλεγχο του παθογόνου. Ο μύκητας F. oxysporum χαρακτηρίζεται
επιπλέον και από την εξαιρετική ικανότητα του να εγκαθίσταται και σε απολυμασμένα
εδάφη και να μπορεί εύκολα να επαναδραστηριοποιηθεί σε περιοχές με υπάρχον
μόλυσμα, σε φυτικά όργανα και ιστούς. Για ορισμένους τύπους του παθογόνου
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μάλιστα η δραστηριοποίηση αυτή είναι εφικτή ακόμα και όταν ο μύκητας βρίσκεται
είτε στο περίβλημα είτε στο εσωτερικό του σπόρου (Louws, et al,. 2010).
Το πεπόνι (Cucumis melo) προσβάλλεται από αρκετά παθογόνα μεταξύ των οποίων και του
F .oxysporum που θεωρείται από τα πλέον σημαντικά (Vakalounakis, 1988). Ειδικότερα στον
μύκητα Fusarium oxysporum f.sp. melonis (FOM) αποδίδεται η αδροφουζαρίωση του πεπονιού
μια από τις σημαντικότερες ασθένειες παγκοσμίως. Στη χώρα μας προκαλεί σημαντικές
απώλειες τόσο στις υπαίθριες όσο και στις υπό κάλυψη καλλιέργειες (ΒακαλουνάκηςΦραγκιαδάκης 2003). Κύριος ξενιστής του μύκητα είναι το πεπόνι (Cucumis melo) και
περιλαμβάνει τέσσερις φυλές (0, 1, 2, και 1.2). Η φυλή 1.2, διαχωρίζεται στα στελέχη 1.2Y και
1.2W τα οποία προκαλούν κιτρίνισμα των φύλλων και μαρασμό των φυτών, αντίστοιχα. Στη
χώρα μας έχει αναφερθεί η ύπαρξη και των τεσσάρων φυλών (Βακαλουνάκης- Φραγκιαδάκης
2003). Η ανθεκτικότητα στη σήψη του φουζαρίου ελέγχεται από τα κυρίαρχα γονίδια Fom-1,
Fom-2, και Fom-3 και έχει ενσωματωθεί σε αρκετά εμπορικά υβρίδια μεταξύ των οποίων οι
ποικιλίες Doublon, Charentais, Perlita και η γυνόοικη WI998FR φέρουν το γονίδιο Fom-1 που
προσφέρει ανθεκτικότητα στις φυλές 0 και 2. Το γονίδιο Fom-2 συναντάται στις ποικιλίες CM
17187 και Charentais και προσφέρει αντοχή έναντι των φυλών 0 και 1 (Γανίτης, 2009). Γονίδιο
που να προσδίδει πλήρη ανθεκτικότητα στη φυλή 1.2 δεν έχει ταυτοποιηθεί στο Cucumis melo
(Louws, et al,. 2010). Η εμφάνιση αυτής της φυλής επιτείνει την ανάγκη για την εφαρμογή της
τεχνικής του εμβολιασμού στην καλλιέργεια του πεπονιού (Crino et al., 2007). Η σήψη των
ριζών και του στελέχους προερχόμενη από τον F. oxysporum f.sp. radicis cucumerinum είναι η
πιο πρόσφατα περιγραφόμενη ασθένεια και καταγράφηκε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο
επίπεδο σε καλλιέργεια αγγουριού στην Κρήτη το 1989 (Vakalounakis, 1996). Προς το παρόν η
σήψη των ριζών και του στελέχους θεωρείται η πιο καταστροφική ασθένεια για την
θερμοκηπιακή καλλιέργεια του αγγουριού στην Κρήτη και την Πελοπόννησο. Η ασθένεια
επίσης, διαπιστώθηκε το 1994 στον Καναδά, το 1998 στη Γαλλία, το 1999 στην Ισπανία, το
2000 στην Κίνα και το Ισραήλ και τέλος το 2001 στην Πολωνία, όπου προκαλεί σημαντικές
ζημίες στην παραγωγή (Βακαλουνάκης- Φραγκιαδάκης 2003). Έως και σήμερα δεν έχει
αναφερθεί η ύπαρξη φυλών για τον F. oxysporum f.sp. radicis cucumerinum. Από την
οικογένεια των κολοκυνθοειδών μόνο τα Cucumis sativus, Cucumis melo και Langenaria
aegyptiaca είναι ευπαθή στο μύκητα έπειτα από εργαστηριακή μόλυνση (Αναστασιάδου, 2003).
Πρόσφατα όμως βρέθηκαν απομονώσεις του μύκητα σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες πεπονιού
στην Κρήτη (Vakalounakis et al., 2005).
Από την βιολογία του μύκητα F. oxysporum και από το γεγονός ότι η γονιδιακή
ανθεκτικότητα δεν αποτελεί τον κύριο μηχανισμό ελέγχου των φουζαριώσεων για την
καλλιέργεια του πεπονιού κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της τεχνικής του εμβολιασμού, με
την δημιουργία πρωτίστως ανθεκτικών υποκειμένων πεπονιού ή διειδικών υποκειμένων, όπως
είναι το διειδικό υβρίδιο C. moschata × C.maxima που παρέχει μη εξειδικευμένη, αλλά επαρκή
προστασία σε ένα ευρύ φάσμα εδαφογενών ασθενειών μεταξύ αυτών και του F. oxysporum και
ορισμένων αβιοτικών καταπονήσεων. Παρολαυτά η συμβατότητα μεταξύ των συγκεκριμένων
ειδών (C. moschata × C.maxima) και ποικιλιών πεπονιού μπορεί να είναι προβληματική. Τα
πεπόνια που εμβολιάζονται σε πεπόνια αναμένεται να εμφανίσουν λιγότερα καλλιεργητικά
προβλήματα που σχετίζονται με τη συμβατότητα
εμβολίου-υποκειμένου και τις
περιβαλλοντικές καταπονήσεις. Το κυριότερο όμως εμπόδιο στο να χρησιμοποιείται το πεπόνι
ως υποκείμενο είναι η μη επαρκής ικανότητα του να αποτελεί δεξαμενή ανθεκτικού γενετικού
υλικού σε ασθένειες (King et al., 2010).
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διεύρυνση της περιορισμένης γενετικής βάσης του
πεπονιού (Cucumis melo L.) μέσω:(α) εντοπισμού ανθεκτικών ποικιλιών ως προς τα παθογόνα
Fusarium oxysporum f.sp. melonis και Fusarium oxysporum f.sp radicis cucumerinum , (β)
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ανθεκτικών φυτών εντός των εγχώριων ποικιλιών και (γ) παραγωγή σπόρου που να προκύπτει
τόσο με ελεύθερη διασταύρωση όσο και με αυτογονιμοποίηση.
Υλικά και Μέθοδοι
Γενετικά υλικά ήταν επτά εγχώριες ποικιλίες πεπονιού που αποτελούν συλλογές της
Τράπεζας Γενετικού Υλικού του Ε.Θ.Ι.ΑΓ.Ε. Αναλυτικά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην
παρούσα εργασία ήταν τα ακόλουθα: 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), Κλοσούδι (C. melo var. Flexuosus) και
Λήμνος (C. melo var. Inodorus).
Προετοιμασία μολύσματος. Η προετοιμασία του μολύσματος περιελάμβανε την καλλιέργεια
των μυκήτων σε τρυβλία Petri με στερεό θρεπτικό υπόστρωμα potato dextrose agar (PDA) σε
θερμοκρασία 20oC σε συνθήκες σκότους για 10 ημέρες. Το υλικό μετά από αποστείρωση στους
120οC για 20 min μοιραζόταν σε κωνικές φιάλες των 500ml, οι οποίες εμβολιάζονταν με 15
δίσκους διαμέτρου 4mm περίπου από τη περιφέρεια των νεαρών καλλιεργειών των μυκήτων σε
(PDA). Στη συνέχεια οι κωνικές φιάλες επωάζονταν σε θερμοκρασία 24οC πάνω σε αναδευτήρα
και σε ταχύτητα 110 στροφές/min για 2-5 ημέρες. Μετά την επώαση ακολούθησε η μέτρηση
της συγκέντρωσης των σπορίων των μυκήτων η οποία πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια
αιματοκυτταρόμετρου. Η προετοιμασία των μολυσμάτων πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο
Φυτοπαθολογίας της Σχολής Γεωπονίας του Α.Π.Θ (Τζαβέλα και Κατής 1999). Η τελική
συγκέντρωση των κονιδίων του διαλύματος ήταν 106 κονιδίων/ml.
Παραγωγή φυταρίων -Μόλυνση. Η σπορά των γενετικών υλικών έγινε σε σποροθήκες στις
10/4/2010 με σκοπό την αξιολόγηση τους στους μύκητες F. oxysporum f.sp. melonis και F.
oxysporum f.sp radicis cucumerinum. Η ανάπτυξη των φυταρίων πραγματοποιήθηκε σε
θερμαινόμενο θερμοκήπιο (22οC) του αγροκτήματος του Α.Π.Θ. Ως υπόστρωμα ανάπτυξης
χρησιμοποιήθηκε Terrahum το οποίο σύμφωνα με τις προδιαγραφές έχει pH= 5,5-6,5, 1,5
Kg/m3 σύνθετου λιπάσματος 14:16:18 και ηλεκτρική αγωγιμότητα 60mS/m(+/-25%). Για κάθε
μία από τις εφτά ποικιλίες σπάρθηκαν 15 σπόροι για την μόλυνση με το F. oxysporum f.sp.
melonis και 15 σπόροι για τη μόλυνση με το F. oxysporum f.sp radicis cucumerinum, ενώ οι
υπόλοιποι 10 σπόροι από κάθε ποικιλία αποτέλεσαν τους μάρτυρες. Η μόλυνση των φυταρίων
πραγματοποιήθηκε στο στάδιο του 1ου πραγματικού φύλλου στις 23/4/2010 και περιελάμβανε
αρχικά την έξοδο τους από τις σποροθήκες, την απομάκρυνση του υποστρώματος από τις ρίζες
με προσεκτικό πλύσιμο με νερό για να μην τραυματιστούν, την εμβάπτιση τους για 10min στο
μόλυσμα και τέλος τη μεταφύτευση τους σε σποροθήκες πολλαπλών θέσεων. Η ίδια διαδικασία
της μεταφύτευσης έγινε και για τα μη μολυσμένα φυτά.
Μετά την μόλυνση των φυταρίων έγιναν 2 μετρήσεις/εβδομάδα και σε διάστημα 4
εβδομάδων. Στις μετρήσεις που έγιναν για κάθε μύκητα μετρήθηκε η ένταση της προσβολής με
κλίμακα από 0 μέχρι 3 όπου 0 φυτά με κανένα σύμπτωμα προσβολής, 1 φυτό με ελαφριά
χλώρωση στα φύλλα της βάσης, 2 νεκρώσεις, αποφύλλωση φύλλων βάσης και κίτρινες κηλίδες
προς τα ανώτερα φύλλα και 3 νεκρά φυτά.
Αποτελέσματα
Σε ότι αφορά στο F. oxysporum f.sp radicis cucumerinum η ποικιλία Άργος έδειξε το
μικρότερο ποσοστό μη προσβολής (20%) ενώ η ποικιλία Λήμνος έδειξε πλήρη μη προσβολή
(100%), ενώ οι υπόλοιπες πέντε ποικιλίες εμφάνισαν ποσοστό μη προσβολής άνω του 50%.
Συγκεκριμένα η ποικιλία Αγ.Βασιλείου έδειξε μη προσβολή σε ποσοστό 58.4%, η ποικιλία
Κλοσούδι σε ποσοστό 66.7%, η ποικιλία Θρακιώτικο σε ποσοστό 60%, η ποικιλία Ζάκυνθος σε
ποσοστό 72.2% και τέλος η ποικιλία Μαύρο Πέπλου σε ποσοστό 87.5%.
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Πίνακας 1. Αναλυτικά αποτελέσματα ποσοστού μη προσβολής για τον Fusarium oxysporum
f.sp. radicis-cucumerinum των ποικιλιών του πειράματος. Οι αριθμοί στον πίνακα αντιστοιχούν
στις ακόλουθες ποικιλίες: (1): Μαύρο Πέπλου (2): Θρακιώτικο (3): Άργος (4): Λήμνος (5):
Κλοσούδι, (6): Ζάκυνθος(7): Αγ.Βασιλείου
Ημερομηνία
Μετρήσεων
28/4/2010

4/5/2010

11/5/2010

18/5/2010

24/5/2010

Βαθμός
Συμπτ /τος
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

1

2

3

4

100

17
83

12.5
50
37.5

60
40

27.7
55.5
16.8

12.5
50
37.5

60
40

75
15
10
70
20
10
62.5
25
12.5
66.7
20.8
12.5

27.7
55.5
16.8
16.6
55.5
19.4
8.5

6.25
31.25
18.75
43.75
6.25
31.25
18.75
43.75

69.5
11
19.5

18.75
25
56.25

40
40
20
36
40
24
20
80

5

6

7
58

66.7
22.2
11.1

80
20

66.7
22.2
11.2

83.3
16.7

55.5
33.3
11.2

77.7
16.7
5.6

55.5
33.3
11.2

72
22
6
22.2
50
16.6
11.2

66.7
11.1
22.2

42
58

42
50
8
42
50
8
42
50
8
42

Όσον αφορά το F. oxysporum f.sp. melonis και οι επτά ποικιλίες δεν έδειξαν προσβολή.
Ο συνολικός αριθμός των ανθεκτικών φυτών και των μαρτύρων που μεταφυτεύθηκαν σε
αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ με σκοπό την παραγωγή
σπόρου με ελεύθερη διασταύρωση και με αυτογονιμοποίηση ήταν 70 φυτά και για τις δύο
παθογόνες φυλές του F. oxysporum. Η απόσταση των φυτών επί της γραμμής ήταν 1.4m ενώ η
απόσταση των φυτών μεταξύ των γραμμών ήταν 2m. Το ποσοστό σπόρου που προέκυψε από
ελεύθερη διασταύρωση ήταν συνολικά 87% ενώ αντίστοιχα το ποσοστό του σπόρου που
προέκυψε από αυτογονιμοποίηση ήταν 12.5%. Αναλυτικότερα οι ποικιλίες Αγ. Βασιλείου και
Ζάκυνθος έδωσαν το υψηλότερο ποσοστό σε σπόρο που προέκυψε από αυτογονιμοποίηση (25
και 30 αντίστοιχα%), ενώ αντίστοιχα οι ποικιλίες Άργος και Κλοσούδι δεν έδωσαν σπόρο που
να προκύπτει με αυτογονιμοποίηση. Τέλος για τις υπόλοιπες ποικιλίες το ποσοστό αυτό
κυμαινόταν από 9.5% για την ποικιλία Θρακιώτικο, 10% για την ποικιλία Μαύρο Πέπλου και
14.5% για την ποικιλία Λήμνος.
Συζήτηση
Μεταξύ περιβάλλοντος και καλλιέργειας υπάρχει ένα δυναμικό σύστημα ισορροπίας που ο
βελτιωτής καλείται να διαμορφώσει σύμφωνα με την υπάρχουσα τεχνογνωσία και τις
απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού. Το δυναμικό αυτό σύστημα ισορροπίας περιλαμβάνει
την επίδραση που ασκεί η συστηματική καλλιέργεια της γης στο περιβάλλον και την επίδραση
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των περιβαλλοντικών καταπονήσεων που με τη σειρά τους ασκούν μία ισχυρή επιλεκτική
πίεση, προκαλώντας αντιδράσεις που εντέλει συντελούν στην προσαρμογή και επιβίωση των
φυτών της καλλιέργειας. Η δυναμική κατάσταση ισορροπίας μεταβάλλεται κάθε φορά που
τροποποιείται κάθε ένας από τους επιμέρους παράγοντες που τη συνιστούν.
Στην παρούσα εργασία οι μύκητες Fusarium oxysporum f.sp. melonis και Fusarium
oxysporum f.sp radicis cucumerinum αντίστοιχα ως ισχυροί παράγοντες βιοτικής καταπόνησης
ασκούν πίεση επιλογής στην υπάρχουσα γενετική βάση των ποικιλιών προκαλώντας έτσι
μεταβολές στις ποικιλίες. Μελλοντικός στόχος είναι η διερεύνηση της μεταβολής αυτής μέσω:
(α) αναπαραγωγής σπόρου προερχόμενου είτε από στενή συγγενική αναπαραγωγή είτε από
ελεύθερη διασταύρωση, παρουσία των παραγόντων καταπόνησης, (β) εφαρμογή της τεχνικής
του εμβολιασμού που διευρύνει την γενετική βάση αξιοποιώντας στο μέγιστο την υπάρχουσα
γενετική παραλλακτικότητα (King et al., 2010).
Η καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση των έμμεσων επιδράσεων του εμβολιασμού μπορεί
να καταγραφεί με τα υποκείμενα αφενός να επηρεάζουν την ευαισθησία του ξενιστή στα
παθογόνα και αφετέρου να μεταβάλλουν την θρεπτική και φυσιολογική κατάσταση της
ποικιλίας-εμβόλιο και κατά αυτό τον τρόπο επηρεάζουν την ένταση προσβολής από το
παθογόνο (Yamazaki et al., 2000).
Είναι φανερό ότι στόχος της παρούσας εργασίας ήταν αφενός η αξιολόγηση εγχώριων
ποικιλιών όσον αφορά την ανθεκτικότητα που αποκόμισαν από την πολυετή αλληλεπίδραση
τους στα ελληνικά μικροπεριβάλλοντα και αφετέρου χρησιμοποίηση του εγχώριου υλικού
αφενός σε μελλοντικά βελτιωτικά προγράμματα και αφετέρου την εμπορική διάθεση του στην
αγορά. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ανθεκτικότητας των εγχώριων ποικιλιών
πεπονιού στην παρούσα εργασία συνηγορούν και ολοκληρώνουν την προσπάθεια που έχει γίνει
ως τώρα στην ανεύρεση εγχώριου γενετικού υλικού, ανθεκτικού στα παθογόνα του F.
oxysporum f.sp. melonis και του F. oxysporum f.sp radicis cucumerinum. Ο
αναπολλαπλασιασμός αυτού του υλικού και η παραγωγή σπόρου είτε από ελεύθερη
διασταύρωση είτε από αυτογονιμοποίηση, αποτελεί τη νέα βάση διερεύνησης της
ανθεκτικότητας των εγχώριων ποικιλιών ως προς τα παθογόνα. Το γεγονός αυτό δίνει στο
εγχώριο πολλαπλασιαστικό υλικό την δυνατότητα της διπλής χρησιμοποίησης του είτε ως
αυτόρριζες ποικιλίες, είτε ως ανθεκτικά υποκείμενα σε σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές
όπως είναι ο εμβολιασμός με λιγότερες απαιτήσεις σε εισροές στην καλλιέργεια και λιγότερες
φυτοπροστατευτικές ουσίες.
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STUDY OF THE RESISTANCE OF LOCAL MELON VARIETIES TO
FUSARIUM IN PLANTA
Ε. Anthimidou1, Α. L. Tsivelikas1 , Μ. Κoutsika-Sotiriou1 , Ek. Traka-Mavrona2 and G.
Karaoglanidis3
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Abstract
The objective of this study was the detection of genotypes in seven melon landraces with
resistance to Fusarium oxysporum f.sp. melonis and Fusarium oxysporum f.sp. radicis
cucumerinum. For each of the landraces mentioned above, 40 seeds were established in seedbed
during April of 2010, 15 of which were designated to be infected with Fusarium oxysporum
f.sp. melonis , 15 were designated to be infected with Fusarium oxysporum f.sp. radicis
cucumerinum and 10 seeds were used as control seeds. When the plants reached the stage of one
true leaf 15 days after seeding, the roots of the plants were dipped in a conial suspension of 106
conidia/ml and then the plants were transplanted to pots. At the same stage control plants were
uprooted and transplanted into similar pots with the ones that they were used for infected plants.
All plants were kept in growth chamber (Θ = 230C, RH 70% and 16/8 hours of light and
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darkness). Measurements have been taken to define the expression and intensity of symptoms of
the pathogens at frequency 2counts per week for a time period of 4 weeks. Plants perform
77.1% resistance to Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum and 100% resistance to
Fusarium oxysporum f.sp. melonis. Survival plants as well as control plants from each landrace
were established at the farm of A.U.T. and planted at distance 1,4m in row and 2m between
rows, in order to apply inbreeding production of resistant seeds.

288

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

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
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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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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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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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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, Διατήρηση 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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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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Περίληψη
Στο Αγρόκτημα του Παν/μίου Θες/νίκης, την καλλιεργητική περίοδο 2008-09,
καλλιεργήθηκαν κτηνοτροφικό μπιζέλι (Pisum sativum L.), μαλακό σιτάρι (Triticum
aestivum L.), βρίζα (Secale cereale L.) και σιταρόβριζα (X Triticosecale Wittmack) ως
μονοκαλλιέργειες 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 δείχνει 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 μπιζέλισιταρόβριζας (60:40), ήταν θετικές, που σημαίνει ότι στα περισσότερα μίγματα το
σιτηρό ήταν το κυρίαρχο είδος, ενώ το μπιζέλι ήταν κυρίαρχο είδος μόνο στο μίγμα
μπιζέλι- σιταρόβριζας (60:40).
Εισαγωγή
To κτηνοτροφικό μπιζέλι καλλιεργείται σε μίγματα με χειμερινά σιτηρά για την
παραγωγή ενσιρώματος, το οποίο χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. Η συγκαλλιέργεια των
δύο ειδών παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως σταθερότητα στην απόδοση,
καλύτερη ποιότητα παραγόμενου προϊόντος, καλύτερη αξιοποίηση του νερού, των
θρεπτικών στοιχείων και του φωτός, αντοχή στο πλάγιασμα, βελτίωση των ιδιοτήτων
του εδάφους και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εντόμων και ζιζανίων
(Agegnehu κ.ά., 2006; Lithourgidis κ.ά., 2006; Vasilakoglou κ.ά., 2008).
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να αξιολογηθεί η ανταγωνιστική ικανότητα των
συγκαλλιεργούμενων ειδών σε έξι μίγματα κτηνοτροφικού μπιζελιού-σιτηρού σε δύο
αναλογίες σπόρων (60:40 και 80:20). Τα τρία σιτηρά που καλλιεργήθηκαν σε μίγματα
με το μπιζέλι ήταν το μαλακό σιτάρι, η βρίζα και η σιταρόβριζα.
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Υλικά και Μέθοδοι
Το πείραμα έγινε σε πειραματικό αγρό του Αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής
του Α.Π.Θ. την καλλιεργητική περίοδο 2008-09. Στις 22 Νοεμβρίου έγινε σπορά
μπιζελιού (ποικιλία Όλυμπος) και τριών χειμερινών σιτηρών ως μονοκαλλιέργειες,
καθώς και μιγμάτων μπιζελιού με κάθε σιτηρό σε δύο αναλογίες σπόρων (60:40 και
80:20, μπιζέλι-σιτηρό) ως συγκαλλιέργειες. Τα σιτηρά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
μαλακό σιτάρι (ποικιλία Yecora Ε), βρίζα (πληθυσμός Μακεδονία) και σιταρόβριζα
(ποικιλία Θίσβη). Η ποσότητα σπόρου που χρησιμοποιήθηκε ήταν 13 και 15 kg/στρ για
τις μονοκαλλιέργειες του μπιζελιού και των σιτηρών, αντίστοιχα, ενώ η ποσότητα
σπόρων στις συγκαλλιέργειες ήταν 7.8 και 6 kg/στρ για το μπιζέλι και το σιτηρό, στο
μίγμα 60:40 και 10.4 και 3 kg/στρ για το μίγμα 80:40. Το πειραματικό σχέδιο που
χρησιμοποιήθηκε ήταν οι πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη με 10 επεμβάσεις και 4
επαναλήψεις, με μέγεθος πειραματικού τεμαχίου 4 m × 2 m.
Η συγκομιδή έγινε στις 22 Μαΐου (στο στάδιο του γάλακτος των σιτηρών). Από
επιφάνεια 2m2 κάθε τεμαχίου κόπηκε το υπέργειο μέρος των φυτών και έγινε
διαχωρισμός των δύο ειδών. Δείγματα βάρους 0.5kg κάθε είδους από κάθε τεμάχιο
τοποθετήθηκαν για 72h στους 65 οC για να υπολογισθεί η ξηρή βιομάζα. Για να
εκτιμηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών υπολογίσθηκαν: ο λόγος ισοδύναμης
επιφάνειας (LER), ο σχετικός συντελεστής συνωστισμού (Κ) και η επιθετικότητα (Α).
Ο λόγος ισοδύναμης επιφάνειας και σχετικός συντελεστής συνωστισμού
υπολογίσθηκαν ως εξής (Mead και Willey, 1980; Dhima κ.ά., 2007):
LER = (Ypi/Yp) + (Yci/Yc), K = [YpiZci/(Yp-Ypi)Zpi] x [YciZpi/(Yc-Yci)Zci],
όπου Yp και Yc είναι η απόδοση σε ξηρό βάρος του μπιζελιού και του σιτηρού,
αντίστοιχα, στην μονοκαλλιέργεια, Ypi και Yci είναι οι αποδόσεις του κάθε είδους στο
μίγμα, ενώ Zpi και Zci είναι τα ποσοστά σποράς του μπιζελιού και σιτηρού, αντίστοιχα,
στο κάθε μίγμα. Όταν οι δείκτες LER και Κ είναι μεγαλύτεροι από την μονάδα τα δύο
είδη που συγκαλλιεργούνται αναπτύσσονται καλύτερα από ό,τι όταν καλλιεργούνται
μόνα τους. Αντιθέτως, όταν οι δείκτες είναι μικρότεροι από 1 η συγκαλλιέργεια έχει
αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη και την απόδοση των συγκαλλιεργούμενων ειδών.
Η επιθετικότητα είναι δείκτης που χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η κυριαρχία του
ενός είδους έναντι του άλλου και υπολογίζεται ως εξής (Dhima κ.ά., 2007):
Acereal = (Yci/YcZci) - (Ypi/YpZpi), Apea = (Ypi/YpZpi) - (Yci/YcZci),
Όταν Acereal = 0, τα δύο είδη έχουν ίσο ανταγωνισμό, όταν Acereal έχει θετική τιμή
τότε το σιτηρό είναι το κυρίαρχο είδος, ενώ όταν Acereal έχει αρνητική τιμή τότε το
σιτηρό είναι το υποτελές είδος (έχει μικρότερο ανταγωνισμό από ότι το μπιζέλι μέσα
στο μίγμα).
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Την μεγαλύτερη απόδοση σε βιομάζα έδωσε η μονοκαλλιέργεια της σιταρόβριζας
(1475 kg/στρ), και ακολούθησαν τα δύο μίγματά της με το μπιζέλι (1325 και 1360
kg/στρ) (Σχ. 1). Οι αποδόσεις όλων των άλλων μονοκαλλιεργειών και μιγμάτων ήταν
μικρότερες, ενώ δεν διέφεραν μεταξύ τους. Σε αρκετές περιπτώσεις έχει αναφερθεί ότι
οι αποδόσεις μιγμάτων ψυχανθούς-σιτηρού ήταν ενδιάμεσες ή ακόμη και χαμηλότερες
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σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μονοκαλλιέργειες, λόγω ανταγωνισμού μεταξύ των
ειδών (Agegnehu κ.ά., 2006; Lithourgidis κ.ά., 2006; Lithourgidis and Dordas, 2010).
Οι τιμές του LER ήταν μεγαλύτερες στα δύο μίγματα του μπιζελιού με τη
σιταρόβριζα (1.12 και 1.10, αντίστοιχα) καθώς και στο μίγμα μπιζελιού-σιταριού (1.06)
με αναλογία σπόρων 80:20 σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μίγματα (Πίν. 1). Στα
παραπάνω μίγματα, η τιμή του LER ήταν μεγαλύτερη από 1, που σημαίνει ότι η
συγκαλλιέργεια των παραπάνω ειδών πλεονεκτεί σε σχέση με την μονοκαλλιέργειά
τους, καθώς και με τα υπόλοιπα μίγματα (Banik, 1996). Αυτό οφείλεται στην καλύτερη
αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων από τα δύο συγκαλλιεργούμενα είδη σε
σύγκριση με την μονοκαλλιέργειά τους (Agegnehu κ.ά., 2006; Dhima κ.ά., 2007).
Συγκεκριμένα, οι μονοκαλλιέργειες τους θα απαιτούσαν 12, 10 και 6%, αντίστοιχα,
περισσότερη έκταση από ό,τι τα τρία παραπάνω μίγματα, για να παράγουν την ίδια
ποσότητα προϊόντος. Στα υπόλοιπα μίγματα οι τιμές του LER δεν διέφεραν από το 1,
που σημαίνει ότι δεν υπερτερούσαν αλλά ούτε υστερούν σε απόδοση σε σχέση με τις
μονοκαλλιέργειες. Παρόμοια αποτελέσματα με το LER έδειξαν και οι τιμές του Κ (Πίν.
1). Συγκεκριμένα, το μίγμα μπιζελιού-σιταριού (80:20) και τα δύο μίγματα του
μπιζελιού με τη σιταρόβριζα είχαν τιμές Κ μεγαλύτερες από την μονάδα (1.392, 1.807
και 1.710, αντίστοιχα).
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Σύνολο

Σχήμα 1. Απόδοση σε ξηρό βάρος των συγκαλλιεργειών μπιζελιού
με το κάθε σιτηρό σε δύο αναλογίες σποράς 60:40 και 80:20 (μπιζέλι :
σιτηρό, αντίστοιχα).
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Πίνακας 1. Λόγος ισοδύναμης επιφάνειας (LER), σχετικός συντελεστής συνωστισμού (Κ), και
επιθετικότητα (Α) των μιγμάτων του μπιζελιού με κάθε σιτηρό (σιτάρι, βρίζα και σιταρόβριζα)
σε δύο αναλογίες σποράς (60:40 και 80:20).
Καλλιέργεια
Λόγος
Σχετικός
Επιθετικότητα
ισοδύναμης
συντελεστής
επιφάνειας
συνωστισμού
LER
Κ
Apea
Acereal
Μπιζέλι-Σιτάρι (60:40)
0.99
0.930
-0.217
+0.217
Μπιζέλι-Σιτάρι (80:20)
1.06
1.392
-0.405
+0.405
Μπιζέλι-Βρίζα (60:40)
0.95
0.821
-0.016
+0.016
Μπιζέλι-Βρίζα (80:20)
1.00
1.003
-0.564
+0.564
Μπιζέλι-Σιταρόβριζα
1.12
1.807
+0.360
-0.360
(60:40)
Μπιζέλι-Σιταρόβριζα (80:20)
1.10
1.710
-0.641
+0.641
LSD0.05

0.05

0.199

0.021

0.0251

Οι τιμές του συντελεστή επιθετικότητας (Α) των σιτηρών ήταν θετικές σε όλα τα
μίγματα, με εξαίρεση το μίγμα μπιζέλι-σιταρόβριζας (60:40) (Πίν. 1). Αυτό δείχνει ότι
στα περισσότερα μίγματα το σιτηρό ήταν το κυρίαρχο είδος, ήταν δηλαδή πιο
ανταγωνιστικό από το μπιζέλι μέσα στα μίγματά τους (Banik, 1996). Το αντίθετο
παρατηρήθηκε στο μίγμα του μπιζελιού με τη σιταρόβριζα (60:40), στο οποίο το
μπιζέλι συμπεριφέρθηκε περισσότερο ανταγωνιστικά (Α μπιζελιού θετικό) από τη
σιταρόβριζα.
Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής έδειξαν ότι η σιταρόβριζα σε μονοκαλλιέργεια
και τα δύο μίγματά της με το μπιζέλι έδωσαν την μεγαλύτερη απόδοση σε βιομάζα.
Επιπλέον, τα δύο αυτά μίγματα καθώς και το μίγμα μπιζελιού-σιταριού σε αναλογία
σπόρων 80:20 πλεονεκτούν έναντι των μονοκαλλιεργειών τους και των άλλων
μιγμάτων, διότι τα είδη των μιγμάτων αυτών συμβιώνουν καλύτερα και αξιοποιούν
αποτελεσματικότερα τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Τέλος, στα περισσότερα μίγματα
το σιτηρό ήταν το κυρίαρχο είδος, δηλαδή πιο ανταγωνιστικό από το μπιζέλι.
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INTERCROPPING ADVANTAGES IN MIXTURES OF PEA WITH CEREALS
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Abstract
In a field of the University Farm of Thessaloniki in the growing season 2008-09, pea
(Pisum sativum L.), bread wheat (Triticum aestivum L.), rye (Secale cereale L.), and
triticale (X Triticosecale Wittmack) monocrops as well as six pea-cereal intercrops, in
two seeding ratios (60:40 and 80:20), were cultivated to evaluate the intercropping
advantages and the competitive ability of the crop components in mixtures. To estimate
the competition ability between crop components in each mixture the Land Equivalent
Area (LER), the Relative Crowding Coefficient (RCC or K) and the Aggressiveness (A)
indices were calculated. LER and K values were greater than 1 in the mixture of peawheat at 80:20 seeding ratio as well as in the two mixtures of pea with triticale. This
means that in these three mixtures intercropping contributed to a more effective
exploitation of the available environmental resources compared with the monocrops. In
all the other mixtures, LER and K values did not differ from unity. Values of A for
cereals in all mixtures - except the pea-triticale (60:40) mixture - were positive, which
shows that in most mixtures the cereal partner was the dominant species, while pea was
the dominant species only in the pea-triticale (60:40) mixture.
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Περίληψη
Η τομάτα (Lycopersicum esculentum L.) είναι η σημαντικότερη λαχανοκομική καλλιέργεια
στην Ελλάδα, λόγω της υψηλής διατροφικής αξίας του καρπού της. Τα σημαντικότερα
προβλήματα της καλλιέργειας της είναι η αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού [Heliothis
armigera (Hübner)] και του περονόσπορου (Phytophthora infestans). Σε τρεις τοποθεσίες του
Δήμου 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 τοποθεσίες 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 της τομάτας. Επιπλέον, πέραν
του περιβαλλοντικού οφέλους (λόγω λιγότερων ψεκασμών), με την ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση των παρασίτων υπήρξε μείωση κατά 37% του αριθμού των φυτοπροστατευτικών
εφαρμογών.
Εισαγωγή
Η τομάτα (Lycopersicon esculentum L.) είναι η σημαντικότερη λαχανοκομική καλλιέργεια
στην Ελλάδα γεγονός που οφείλεται στην υψηλή διατροφική αξία του καρπού, που περιέχει
σημαντικά ποσοστά βιταμινών Α και C καθώς και σίδηρο, κάλιο και ασβέστιο. Επίσης, είναι
πλούσια σε λυκοπένιο, ένα συστατικό με αντιοξειδωτική δράση. Η μέση απόδοση της
βιομηχανικής τομάτας στην Ελλάδα από 1.893 kg/στρ το 1961 έφτασε στα 5.271 kg/στρ το
2007, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠΑΑΤ, 2010).
Η καλλιέργεια της τομάτας είναι μεγάλης σημασίας για την ευρύτερη περιοχή του νομού
Σερρών δεδομένου ότι υπάρχουν στην περιοχή τρία εργοστάσια μεταποίησης τομάτας.
Επομένως, η καλλιέργεια της αποτελεί προτεραιότητα για τους παραγωγούς και συμβάλει
σημαντικά στην βελτίωση του εισοδήματός τους.
Τα σημαντικότερα προβλήματα της καλλιέργειας της τομάτας είναι η αντιμετώπιση του
πράσινου σκουληκιού [Heliothis armigera (Hübner)] και του περονόσπορου (Phytophthora
infestans) (Trumble κ.ά., 1994; Dawson κ.ά., 2006; Cameron, 2007).
Σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογηθεί η απόδοση σε καρπό, καθώς και ο αριθμός των
φυτοπροστατευτικών εφαρμογών στην συμβατική και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του
πράσινου σκουληκιού και του περονόσπορου στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας.
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Υλικά και Μέθοδοι
Η εφαρμογή της συμβατικής και της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια της
τομάτας έγινε σε 11 αγροτεμάχια της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τραγίλου του νομού
Σερρών, κατά την καλλιεργητική περίοδο 2001. Η περιοχή χωρίστηκε σε τρεις επιμέρους
τοποθεσίες, όπου καλλιεργήθηκαν τέσσερα υβρίδια (Read sea, Snob, Golf και Rebecca) καθώς
και τρεις ποικιλίες (Super Vis, Rio Fuego και Rio Grande) βιομηχανικής τομάτας σε σύστημα
σποράς διπλών γραμμών. Μετά την σπορά ακολούθησε αραίωμα των φυτών. Η λίπανση των
αγροτεμαχίων έγινε μετά από εδαφολογική ανάλυση του κάθε αγροτεμαχίου.
Κάθε αγροτεμάχιο σε κάθε τοποθεσία χωρίστηκε σε δύο ίσα τεμάχια. Στη μισή έκταση της
καλλιέργειας εφαρμόστηκε η ολοκληρωμένη διαχείριση στην χρήση των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, ενώ στην άλλη μισή εφαρμόστηκε η συμβατική. Στην ολοκληρωμένη διαχείριση οι
φυτοπροστατευτικές
εφαρμογές
(Πίνακας
1)
βασίστηκαν
σε
προειδοποιήσεις
προεγκατεστημένου μετεωρολογικού σταθμού, καθώς και στις συλλήψεις του ακμαίου εντόμου
σε εγκατεστημένες φερομονικές παγίδες (Gill κ.ά., 1992). Αντίθετα, στα τεμάχια της
συμβατικής καλλιέργειας εφαρμόστηκε η κλασική μέθοδος της καταπολέμησης που
εφαρμόζουν οι αγρότες της περιοχής. Συγκεκριμένα, γινόταν εφαρμογή ενός μυκητοκτόνου για
τον περονόσπορο και ενός εντομοκτόνου για την καταπολέμηση του πράσινου σκουληκιού,
κάθε 15-20 ημέρες. Στην συμβατική διαχείριση εφαρμόσθηκαν τα εντομοκτόνα PARASHOOT
(methyl-parathion) και THIODAN (endosulfan) και τα μυκητοκτόνα QUINOLATE (hydroxy
quinoleine), RIDOMIL GOLD (metalaxyl+mancozeb), ALLIETE (fosetyl-Al) και DITHANE
(mancozeb).
Πίνακας 1. Αριθμός εφαρμογών και φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν στη
ολοκληρωμένη διαχείριση.
Ημερομ.
8-Ιουν
9-Ιουν
22-Ιουν
24-Ιουν
26-Ιουν
28-Ιουν
29-Ιουν
5-Ιουλ
6-Ιουλ
8-Ιουλ
12-Ιουλ
15-Ιουλ
16-Ιουλ
17-Ιουλ
20-Ιουλ
26-Ιουλ
28-Ιουλ
2-Αυγ
8-Αυγ
10-Αυγ
28-Αυγ

1.1

1.2

1.3

2.1

*
±

*
±

*
±

§

Αγροτεμάχια
2.2
2.3
3.1
®
§

3.2
§

±

3.3
§

3.4

3.5

§

§

±

±
¶

¶

¶

¶
¶
±

¥

¥

¥
§
§

€

§

§

£
€
€
€

€

€

£
£
€

Οξυχλωριούχος Cu, Quinolate + Βt (Bacillus thurigiensis), ®Quinolate + S, §Quinolate,
±
Mancozeb, ¶Βt Μπακτοσπείνη, ΧMancozeb + Bt, ¥Alliete, £Parashoot, € Kocide.
*

+
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Για τη συλλογή των μετεωρολογικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε μετεωρολογικός
σταθμός της εταιρείας Adcon που εγκαταστάθηκε σε κεντρικό αγροτεμάχιο της επιλεγείσας
περιοχής. Ο σταθμός ανά 10 min κατέγραφε και επεξεργαζόταν σε Η/Υ τη θερμοκρασία, τη
σχετική υγρασία, τη βροχόπτωση και την υγρασία φυλλώματος. Αν οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές
για πιθανή εκδήλωση περονόσπορου δινόταν προειδοποίηση για ψεκασμό με κατάλληλο
φυτοπροστατευτικό προϊόν. Οι φερομονικές παγίδες τοποθετήθηκαν και στις τρεις τοποθεσίες.
Η καταμέτρηση των συλληφθέντων ακμαίων γινόταν κάθε 2 ημέρες.
Αποτέλεσμα και συζήτηση
Σε όλα τα αγροτεμάχια δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην απόδοση της βιομηχανικής τομάτας
μεταξύ της ολοκληρωμένης και της συμβατικής διαχείρισης (Πίνακας 2). Στην τοποθεσία 1, ο
αριθμός των ψεκασμών στην ολοκληρωμένη διαχείριση ήταν κατά μέσο όρο διπλάσιος από ό,τι
στις άλλες δύο τοποθεσίες, ενώ ήταν παρόμοιος με την συμβατική διαχείριση (Πίνακας 2).
Αυτό οφειλόταν αφενός στο ό,τι στην τοποθεσία αυτή ο πληθυσμός του εντόμου ήταν
μεγαλύτερος και αφετέρου διότι η τοποθεσία είχε υψηλή σχετική υγρασία λόγω παρακείμενου
ρυακιού. Αντίθετα, στις δύο άλλες τοποθεσίες (2 και 3) οι ψεκασμοί ήταν λιγότεροι κατά 57%
(3 αντί 7) και 42% (3.8 αντί 6.6), αντίστοιχα, σε σύγκριση με τη συμβατική διαχείριση. Κατά
μέσο όρο στις τρεις τοποθεσίες οι φυτοπροστατευτικές εφαρμογές με το σύστημα της
ολοκληρωμένης διαχείρισης ήταν 4.27, ενώ στην συμβατική διαχείριση ήταν 6.73, δηλαδή ήταν
κατά 36.6% λιγότερες.
Πίνακας 2. Αριθμός φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων και απόδοση σε καλλιέργεια
βιομηχανικής τομάτας, σε τρεις τοποθεσίες του Δήμου Τραγίλου, του Ν. Σερρών.

Περιοχές

Ολοκληρωμένη διαχείριση
Αριθμός
Απόδοση (kg/στρ)
εφαρμογών

Συμβατική διαχείριση
Αριθμός
Απόδοση (kg/στρ)
εφαρμογών

Τοποθεσία 1
Αγροτεμάχιο 1.1
Αγροτεμάχιο 1.2
Αγροτεμάχιο 1.3
Μ.Ο.

6
7
6
6.3

5333
4802
3999
4711 ns

7
7
6
6.7

5512
4782
4120
4805 ns

Τοποθεσία 2
Αγροτεμάχιο 2.1
Αγροτεμάχιο 2.2
Αγροτεμάχιο 2.3
Μ.Ο.

3
6
0
3

6819
3990
3796
4868 ns

7
7
7
7

6523
4251
3587
4787 ns

Τοποθεσία 3
Αγροτεμάχιο 3.1
Αγροτεμάχιο 3.2
Αγροτεμάχιο 3.3
Αγροτεμάχιο 3.4
Αγροτεμάχιο 3.5
Μ.Ο.

6
4
6
1
2
3.8

4433
2657
1723
4412
4109
3467 ns

7
6
7
6
7
6.6

4312
2566
1924
4327
4271
3480 ns

Γενικός Μ.Ο.

4.27

4188 ns

6.73

4198 ns
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Συμπερασματικά, και στις τρεις τοποθεσίες του πειραματισμού ο περονόσπορος και το
πράσινο σκουλήκι αντιμετωπίσθηκαν το ίδιο αποτελεσματικά και με τα δύο συστήματα
διαχείρισης της καλλιέργειας (συμβατική και ολοκληρωμένη), χωρίς διαφορές στην απόδοση
της τομάτας. Επιπλέον, πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους (λόγω λιγότερων ψεκασμών), με
την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των παρασίτων υπήρξε σημαντική μείωση του αριθμού των
φυτοπροστατευτικών εφαρμογών.
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INTEGRATED PEST MANAGEMENT IN PROCESSED TOMATO
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Abstract
Tomato (Lycopersicum esculentum L.) is the most important vegetable crop in Greece, because
of the high nutritional value of the fruit. The most important pest problems of tomato are tomato
fruitworm (Heliothis armigera) and tomato late blight (Phytophthora infestans). In three regions
of the municipality of Tragilos in the prefecture of Serres, three varieties (Rio Fuego, Rio
Grande and Super Vis), as well as four hybrids (Red Sea, Snob, Golf and Rebecca) of processed
tomato were cultivated in double rows under the conventional system and the integrated pest
management system for the control of both the abovementioned pests. In the integrated pest
management system, pesticide applications were based on the meteorological data that were
collected by an adjacent meteorological station, as well as in the arrests of the adult insects in
pheromone traps. It was noted that the control of the fungus as well as of the insect in the three
regions was equally effective with both control methods (conventional system and integrated
pest management system), without any differences in the yield of the tomato fruit. Moreover,
besides the environmental benefit (because of the fewer sprayings), a reduction by 37% of the
pesticide applications was recorded in the integrated pest management system.
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Περίληψη
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. Μετά την πτώση των
πετάλων καταγράφηκε το ποσοστό καρπόδεσης στις εξής επεμβάσεις: αυτεπικονίαση,
σταυρεπικονίαση με γύρη των ποικιλιών Κορωνέικη, Καλαμών, Μαστοειδής και Αμυγδαλολιά
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%. Δεν 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 %. Συνεπώς, η αύξηση της καρπόδεσης με
σταυρεπικονίαση έχει πρακτική εφαρμογή και ουσιαστική χρησιμότητα σε ποικιλίες με φτωχή
αυτεπικονίαση (Καλαμών). Αντίθετα, ποικιλίες όπως η Κορωνέικη επιτυγχάνουν υψηλά
ποσοστά καρπόδεσης με αυτεπικονίαση όταν καλλιεργούνται σε περιοχές με κατάλληλο κλίμα.
Εισαγωγή
Η καλλιέργεια της ελιάς έχει ιστορία χιλιάδων ετών, παρόλα αυτά η συμβατότητα
αναπαραγωγής μεταξύ ποικιλιών αλλά 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.
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Υλικά & Μέθοδοι
Χρησιμοποιήθηκαν δέντρα ελιάς των ποικιλιών Κορωνέικη και Καλαμών που βρίσκονται
στους πειραματικούς αγρούς συλλογής ποικιλιών του ΙΕΥΦ Χανιών και πλαισιώνονται από
μεγάλο αριθμό δέντρων διαφόρων ελληνικών και ξένων ποικιλιών ελιάς
(http://apps3.fao.org/wiews/olive/olcoll3.jsp?CODC=049). Η ηλικία των δέντρων ήταν περίπου
30 έτη και το σύστημα διαχείρισης του ελαιώνα είναι συμβατικό. Η μέση ετήσια θερμοκρασία
της περιοχής είναι 18 oC, η σχετική υγρασία 64 % και η μέση ετήσια βροχόπτωση 803 mm
(2000-2005, ΕΘΙΑΓΕ, Μετεωρολογικός σταθμός Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών
Χανίων).
Σε πενήντα βλαστούς από κάθε ποικιλία καταγράφηκε ο αριθμός των ταξιανθιών και
τοποθετήθηκαν ειδικές σακούλες μετά την εμφάνιση των ταξιανθιών αλλά πριν από το άνοιγμα
των ανθέων για να αποφευχθεί η μη ελεγχόμενη σταυρεπικονίαση. Στο 30% της άνθησης και
στην πλήρη άνθηση τοποθετήθηκε μέσα σε κάθε ειδική σακούλα της σταυρεπικονίασης ένας
βλαστός της γυρεοδότριας ποικιλίας που έφερε άνθη σε διάφορα στάδια από λίγο πριν έως και
στην άνθηση. Στους βλαστούς της αυτεπικονίασης δεν τοποθετήθηκε βλαστός ενώ οι βλαστοί
της ελεύθερης επικονίασης δεν κλείστηκαν σε ειδικές σακούλες και δέχονταν γύρη από όλες τις
ποικιλίες του κτήματος. Όταν τα άνθη άρχιζαν να ανοίγουν, τα συγκεκριμένα κλαδιά
αναταράσσονταν μηχανικά κάθε μέρα για 10΄΄ για την εξασφάλιση της επικονίασης. Μετά την
πτώση των πετάλων οι ειδικές σακούλες απομακρύνονταν και ακολουθούσε η καταμέτρηση
των καρπών. Για κάθε μία από τις ποικιλίες καταγράφηκε ο αριθμός καρπών ανά ταξιανθία στις
εξής επεμβάσεις:
α) αυτεπικονίαση,
β) – δ) σταυρεπικονίαση με γύρη από Κορωνέικη, Καλαμών, Μαστοειδή ή Αμυγδαλολιά
αντίστοιχα, και
ε) ελεύθερη επικονίαση.
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό SPSS 11.0
for Windows. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης για το συνολικό πείραμα (one-way
ANOVA) και στη συνέχεια ελέγχθηκε η σημαντικότητα των διαφορών των μέσων όρων με την
δοκιμασία των ελάχιστων σημαντικών διαφορών (least significant differences, LSD).
Αποτελέσματα & Συζήτηση
Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο τριετίας, με σκοπό
να περιοριστεί η επίδραση της διακύμανσης των περιβαλλοντικών παραγόντων και του φορτίου
καρποφορίας μεταξύ των ετών στην καρπόδεση (Lavee et al., 2002) και για να αποσαφηνιστεί η
γενετική προδιάθεση κάθε ποικιλίας ως προς το ασυμβίβαστο στην επικονίαση. Είναι
σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο συγκεκριμένος τρόπος ανάλυσης είναι δυνατός λόγω του
τρόπου υπολογισμού της καρπόδεσης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία (αριθμός
καρπών/αριθμός ανθέων). Σε προηγούμενες εργασίες (Androulakis and Loupassaki, 1990;
Dimassi et al., 1999; Cuevas et al., 2001), για τον υπολογισμό της καρπόδεσης
χρησιμοποιήθηκε η παράμετρος αριθμός καρπών/ταξιανθία παραβλέποντας την
παραλλακτικότητα του αριθμού ανθέων/ταξιανθία μεταξύ διαφορετικών ταξιανθιών, βλαστών,
δέντρων και ετών. Ο αριθμός αυτός όμως μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο τελικό
αποτέλεσμα και να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα τόσο ως προς την
αποτελεσματικότητα της επικονίασης όσο και ως προς το επίπεδο αυτογονιμότητας μιας
ποικιλίας. Στις δύο διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις μπορεί να οφείλεται εν μέρει το γεγονός
ότι διαφορετικές εργασίες για την ίδια ποικιλία έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα
αυτογονιμότητας. Βεβαίως, δεν πρέπει να παραβλέπεται η επίδραση του κλίματος στο οποίο
πραγματοποιούνται κάθε φορά τα σχετικά πειράματα, η φυσιολογική κατάσταση των δέντρων,
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ο αριθμός των ετών στα οποία επαναλαμβάνονται οι μετρήσεις καθώς και άλλες μεθοδολογικές
λεπτομέρειες.

Εικόνα 1. Επίδραση της σταυρεπικονίασης στην καρπόδεση της ποικιλίας ελιάς Κορωνέικη.
Παρουσιάζονται μέσες τιμές τριετίας και το αντίστοιχο τυπικό σφάλμα. P= 0.05, LSD test.

Εικόνα 2. Επίδραση της σταυρεπικονίασης στην καρπόδεση της ποικιλίας ελιάς Καλαμών.
Παρουσιάζονται μέσες τιμές τριετίας και το αντίστοιχο τυπικό σφάλμα. P= 0.05, LSD test.
Στην Κορωνέικη, η μονοποικιλιακή σταυρεπικονίαση και η ελεύθερη επικονίαση
αύξησαν σημαντικά την καρπόδεση που κυμάνθηκε σε επίπεδα μεταξύ 8,4-10% (Εικόνα 1).
Δεν καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων
σταυρεπικονίασης. Στην Κορωνέικη, η καρπόδεση της αυτεπικονίασης, παρά τη σημαντική
υστέρησή της από τις άλλες επεμβάσεις, ήταν υψηλή (4,9 %) ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι
υπερείχε όλων των επεμβάσεων της Καλαμών ακόμη και της ελεύθερης επικονίασης.
Στην ποικιλία Καλαμών σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριετίας 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 (Εικόνα 2). Η καρπόδεση μετά από αυτεπικονίαση ήταν σημαντικά χαμηλότερη
από όλες τις άλλες επεμβάσεις και δεν ξεπέρασε το 0,7 %.
Η θετική επίδραση της σταυρεπικονίασης στην καρπόδεση της ελιάς έχει διαπιστωθεί σε
μεγάλο αριθμό ποικιλιών και ετών και σε ποικιλία μικροκλιμάτων (Androulakis and
Loupassaki, 1990; Dimassi et al., 1999; Cuevas et al., 2001; Lavee et al., 2002; Ayerza, R.,
Coates, W. 2004). Όμως σε πειράματα αραίωσης (Suarez et al., 1984; Rallo and FernandezEscobar, 1985) και με παρατηρήσεις καρπόπτωσης (Rapoport and Rallo, 1991; Cuevas et al.,
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1995) παρατηρήθηκε ότι μεγάλο ποσοστό των ανθέων που απορρίπτονται από το φυτό είναι
γονιμοποιημένα. Η συγκεκριμένη παρατήρηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γονιμοποίηση
ενός άνθους είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά όχι αρκετή για να εξελιχθεί σε καρπό και για
να παραμείνει στο δέντρο (Cuevas et al., 1995). Συνεπώς, η αύξηση της καρπόδεσης με
σταυρεπικονίαση έχει πρακτική εφαρμογή και ουσιαστική χρησιμότητα σε ποικιλίες με φτωχή
αυτεπικονίαση (Καλαμών, Αμυγδαλολιά). Αντίθετα, ποικιλίες όπως η Κορωνέικη επιτυγχάνουν
υψηλά ποσοστά καρπόδεσης με αυτεπικονίαση όταν καλλιεργούνται σε περιοχές με κατάλληλο
κλίμα. Σε αυτές τις ποικιλίες, δεν φαίνεται να είναι απαραίτητη η σταυρεπικονίαση καθώς ένα
μεγάλο ποσοστό των καρπιδίων αναμένεται να απορριφθεί κυρίως με την καρπόπτωση του
Ιουνίου αλλά και σε επόμενα στάδια ανάπτυξης και δεν θα φτάσει ως τη συγκομιδή. Η
παρουσία συμβατών γυρεοδοτριών ποικιλιών φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ακόμα και σε
αυτογόνιμες ποικιλίες όταν αυτές καλλιεργούνται σε περιοχές με οριακό κλίμα ή σε χρονιές που
επικρατούν αντίξοες συνθήκες κατά την περίοδο της άνθησης.
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Abstract
Aim of the present 3-year study was to investigate the impact of cross-pollination on fruit set of
olive cultivars “Koroneiki” and “Kalamon” and identify suitable compatible combinations of
olive cultivars for improving fruit set. Following petals fall we counted fruit set in the case of
self-pollination, cross-pollination with pollen of “Koroneiki”, “Kalamon”, “Mastoidis” or
“Amidgalolia” and free-pollination where flowers were free to receive pollen from over forty
cultivars present in the field. In “Koroneiki”, cross-pollination significantly improved fruit set
and pollen donors were of similar efficiency. However, even in the case of self-pollination fruit
set was sufficient to produce good yields. In the case of “Kalamon”, cross-pollination also
improved fruit set especially when “Koroneiki” pollen was used. Fruit set following selfpollination was significantly inferior to the other treatments and no higher than 0.7%.
Consequently, improving fruit set through cross-pollination has practical value in the case of
cultivars with poor self-pollination efficiency (e.g. “Kalamon”). However, it is not considered
necessary for cultivars with high self-pollination ability (e.g. “Koroneiki”) grown under
favorable environmental conditions.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας διετούς εργασίας ήταν ι) η διερεύνηση της προδιάθεσης των ποικιλιών
Καλαμών και Αμυγδαλολιά για παραγωγή σχινόκαρπων, ιι) η μελέτη της επίδρασης της
επικονίασης στην έκταση του φαινόμενου της σχινοκαρπίας και ιιι) η διακύμανση της
σχινοκαρπίας 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 δύο
ετών, και στις 2 ποικιλίες τα χαμηλότερα ποσοστά σχινοκαρπίας καταγράφηκαν μετά από
ελεύθερη επικονίαση και τα υψηλότερα μετά από αυτεπικονίαση. Από την άλλη, η ένταση της
σχινοκαρπίας 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.
Εισαγωγή
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. Το μικρότερο μέγεθος των σχινόκαρπων σε σύγκριση με τους
φυσιολογικούς καρπούς ελιάς συνδέεται με την περιορισμένη ικανότητά τους να εξασφαλίζουν
προϊόντα φωτοσύνθεσης και η απουσία σπέρματος φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση του συγκεκριμένου ανταγωνιστικού μειονεκτήματος (Marquez et al., 1990). Ως
μία από τις πιθανές αιτίες σχινοκαρπίας για την ελιά έχει προταθεί και η χαμηλή ζωτικότητα
της γύρης (Lavee et al., 2002), ενώ αυξημένη σχινοκαρπία έχει παρατηρηθεί σε κάποιες
ποικιλίες μετά από αυτεπικονίαση (Sibbett et al., 1992) ή γενικότερα φτωχή επικονίαση (Martin
et al., 1994; Cuevas et al., 2001, Ayerza and Coates, 2004). Οι Ugrinovic and Stampar (1996)
παρατήρησαν ότι δεν έχουν όλες οι ποικιλίες την ίδια τάση να παράγουν σχινόκαρπους και
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ανέφεραν ότι η ποικιλία Leccino είναι επιρρεπής στο φαινόμενο χωρίς όμως επίπτωση στην
τελική παραγωγή καρπού.
Σκοπός της παρούσας τριετούς έρευνας 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 της
σχινοκαρπίας μεταξύ διαφορετικών ετών.
Υλικά & Μέθοδοι
Για τα 2 έτη των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν δέντρα ελιάς των ποικιλιών Καλαμών και
Αμυγδαλολιά που βρίσκονταν στον πειραματικό αγρό συλλογής ποικιλιών του ΙΕΥΦ Χανίων
και πλαισιώνονταν από μεγάλο αριθμό δέντρων διαφόρων ελληνικών και ξένων ποικιλιών
ελιάς. Σε πενήντα βλαστούς από κάθε ποικιλία καταγράφηκε ο αριθμός των ταξιανθιών και
τοποθετήθηκαν ειδικές σακούλες μετά την εμφάνιση των ταξιανθιών αλλά πριν από το άνοιγμα
των ανθέων για να αποφευχθεί η μη ελεγχόμενη σταυρεπικονίαση. Στο 30 % της άνθησης και
στην πλήρη άνθηση τοποθετήθηκε μέσα σε κάθε ειδική σακούλα της σταυρεπικονίασης ένας
βλαστός της γυρεοδότριας ποικιλίας που έφερε άνθη σε διάφορα στάδια από λίγο πριν έως και
κατά τη διάρκεια της άνθησης. Στους βλαστούς της αυτεπικονίασης δεν τοποθετήθηκε βλαστός
ενώ οι βλαστοί της ελεύθερης επικονίασης δεν κλείστηκαν σε ειδικές σακούλες και δέχονταν
γύρη τυχαία από όλες τις ποικιλίες του κτήματος. Όταν τα άνθη άρχιζαν να ανοίγουν, τα
συγκεκριμένα κλαδιά αναταράσσονταν μηχανικά κάθε μέρα για 10΄΄ για της εξασφάλιση της
επικονίασης. Στη συνέχεια και τέσσερις εβδομάδες μετά την πτώση των πετάλων καταγράφηκε
ο αριθμός σχινόκαρπων ανά ταξιανθία και ανά επέμβαση επικονίασης. Οι επεμβάσεις αυτές
ήταν: ι) αυτεπικονίαση, ιι) σταυρεπικονίαση με μία από τις 3 άλλες ποικιλίες και ιιι) ελεύθερη
επικονίαση κατά την οποία τα άνθη μπορούσαν να δεχθούν γύρη από μεγάλο αριθμό ποικιλιών
του ίδιου κτήματος.
Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων διενεργήθηκε με το λογισμικό SPSS 11.0 for
Windows. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης για το συνολικό πείραμα
(one-way ANOVA) και στη συνέχεια ελέγχθηκε η σημαντικότητα των διαφορών των μέσων
όρων με την δοκιμασία των ελάχιστων σημαντικών διαφορών (least significant differences,
LSD).
Αποτελέσματα & Συζήτηση
Αναλύοντας τα αποτελέσματα λήψης παρατηρήσεων επί δύο συναπτά έτη συμπεραίνουμε
ότι και για τις 2 ποικιλίες (Καλαμών και Αμυγδαλολιά) τα χαμηλότερα ποσοστά σχινοκαρπίας
καταγράφονται μετά από ελεύθερη επικονίαση ενώ η αυτεπικονίαση οδηγεί σε έντονη
σχινοκαρπία (Εικόνα 1). Επικονίαση με γύρη Κορωνέικης περιόρισε σημαντικά τη σχινοκαρπία
στην περίπτωση της Καλαμών (Εικόνα 2). Οι ποικιλίες Κορωνέικη και Μαστοειδής ήταν
εξίσου αποτελεσματικές στην μείωση της σχινοκαρπίας της Αμυγδαλολιάς (Εικόνα 3).
Εντονότερη σχινοκαρπία μετά από αυτεπικονίαση έχει αναφερθεί και στην ποικιλία Manzanillo
(Sibbett et al., 1992) ενώ οι Mehri και Mehri-Kamoun (2007) αναφέρουν ότι το 30% των
καρπών της τυνησιακής ποικιλίας Gerboui που προήλθαν από αυτεπικονίαση ήταν
παρθενοκαρπικοί. Η σταυρεπικονίαση συνέβαλε στον περιορισμό του φαινομένου της
σχινοκαρπίας της ποικιλίας Gordal Sevillana (Fernandez-Escobar and Gomez-Valedor, 1985)
ενώ οι Castillo-Lianque κ.α. (2008) παρατήρησαν στην ποικιλία Ascolana έντονη σχινοκαρπία
κατά τη συγκομιδή μόνο σε αυτεπικονιασμένα δέντρα επιβεβαιώνοντας την επίδραση της
γυρεοδότριας ποικιλίας στην επιτυχή γονιμοποίηση του άνθους της ελιάς.
Επίσης στο πείραμα καταγράφηκαν διαφορές ως προς την ένταση του φαινόμενου μεταξύ
των ποικιλιών, αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει τους Ugrinovic and Stampar (1996) και Gozel et
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al. (2008), σε εργασίες με άλλες ποικιλίες ελιάς. Επίσης καταγράφηκαν διαφορές στα ποσοστά
σχινοκαρπίας από χρονιά σε χρονιά και για τις δύο γυρεοδότριες ποικιλίες. Την προηγούμενη
χρονιά των πειραμάτων καταγράφηκε περιορισμένη σχινοκαρπία ενώ τα δύο επόμενα έτη
παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση και για τις δύο ποικιλίες. Αυτό το γεγονός υποδεικνύει ότι
εκτός από τη γυρεοδότρια ποικιλία υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επιδρούν στη
σχινοκαρπία. Τέτοιοι παράγοντες περιλαμβάνουν τους κλιματικούς και τη θρεπτική/υδατική
κατάσταση των φυτών. Στην πλειοψηφία των σχινόκαρπων παρατηρήθηκε απουσία σπέρματος.
Επίσης παρατηρήθηκε μεγάλη διακύμανση στο βάρος των σχινόκαρπων. Αυτό αποτελεί
ένδειξη έκφρασης του φαινόμενου σε διαφορετικά επίπεδα σε καρπούς της ίδιας επέμβασης
ακόμα και της ίδιας ταξιανθίας. Αυτό ενδεχομένως να συσχετίζεται με την ένταση του
ερεθίσματος που οδήγησε στο σχηματισμό των παρθενοκαρπικών καρπών αλλά απαιτείται
μελλοντική έρευνα για την κατανόηση των αιτίων αλλά και των μηχανισμών έκφρασης της
σχινοκαρπίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν την αναγκαιότητα για
φύτευση δένδρων επιλεγμένων γυρεοδοτριών ποικιλιών επιπλέον της κύριας ποικιλίας ως μέτρο
για τον περιορισμό της σχινοκαρπίας.

Εικόνα 1. Σχινοκαρπία στην ποικιλία Καλαμών.

Εικόνα 2. Επίδραση της ποικιλίας του επικονιαστή στη σχινοκαρπία της ποικιλίας Καλαμών
(δοκιμασία LSD, p < 0.05). Αποτελέσματα 2 ετών.
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Εικόνα 3. Επίδραση της ποικιλίας του επικονιαστή στη σχινοκαρπία της ποικιλίας
Αμυγδαλολιά (δοκιμασία LSD, p < 0.05). Αποτελέσματα 2 ετών.
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CROSS POLLINATION EFFICIENCY IN REDUCING SHOTBERRY
INCIDENCE OF “KALAMON” AND “AMIGDALOLIA” OLIVE
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Abstract
Aim of the present 2-year study was to investigate the impact of genotype and crosspollination on the incidence of shotberries formation in olive cultivars “Kalamon” and
“Amigdalolia”. In fifty shoots of each cultivar we counted inflorescences and flowers prior
flower opening and we performed controlled pollinations using pollen of “Koroneiki”,
“Kalamon”, “Mastoidis” or “Amidgalolia” at bloom. Subsequently, number of shotberries
developed through self- or cross-pollination was recorded four weeks after petals fall. Shotberry
incidence was minimal following free multi-cultivar pollination and maximum following selfpollination. The intensity of this phenomenon was also affected by the pollen donor. Crosspollination with “Koroneiki” pollen reduced shotberry incidence in “Kalamon” while
“Koroneiki” and “Mastoidis” were similarly efficient in reducing shotberries in “Amygdalolia”.
Results of the present study imply the value of planting trees of suitable pollen donor cultivars
to reduce the incidence of shotberries.
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ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ F2 ΓΕΝΕΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ 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 Δυναμικού 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. Διαπιστώθηκε 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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Περίληψη
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. Η ποικιλία Μεξικάλι 81 έδειξε να υπερτερεί όταν
υπάρχει επάρκεια νερού αλλά ο πληθυσμός Κοντοπούλι 17 έδειξε αξιοσημείωτη
προσαρμογή όταν η ένταση της υδατικής καταπόνησης αυξάνει.
Εισαγωγή
Παρότι το νερό είναι το πιο άφθονο στοιχείο στην επιφάνεια της γης, η
διαθεσιμότητά του αποτελεί τον πιο βασικό παράγοντα περιορισμού της φυτικής
παραγωγής σε παγκόσμια κλίμακα (Lambers et al., 1998). Η επίδραση του νερού στα
φυτά, όπως σε όλους τους οργανισμούς, είναι θεμελιώδης και άμεσα ή έμμεσα
συμμετέχει σε όλο το φάσμα των λειτουργιών τους. Τα τελευταία 80 χρόνια η βελτίωση
οδήγησε σε αύξηση των αποδόσεων των φυτών σε συνθήκες ανεπάρκειας νερού,
ωστόσο το χάσμα μεταξύ των αποδόσεων σε ιδανικές και σε μη ιδανικές συνθήκες
(έλλειψη νερού) είναι ακόμα μεγάλο (Cattivelli et al., 2008).
Σκοπός της μελέτης ήταν η Αξιολόγηση της αποδοτικότητας ελληνικών ποικιλιών
σκληρού σίτου καθώς και ενός φυσικού πληθυσμού, σε συνθήκες με κανονική και με
μειωμένη εδαφική υγρασία.
Υλικά και μέθοδοι
Πείραμα αγρού (Θεσσαλονίκη): Χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο των τυχαιοποιημένων
πλήρων ομάδων με 4 επαναλήψεις και πειραματικό τεμάχιο 6 γραμμών του 1 μέτρου
μήκους και με απόσταση σποράς μεταξύ των γραμμών 0,25 m και επί της γραμμής 0,20
m. Από τις 6 γραμμές, οι 2 ακραίες θεωρήθηκαν ως περιθώρια. Από τις 4 εσωτερικές
γραμμές τυχαία επιλέχθηκαν 2 φυτά από κάθε γραμμή και συνολικά 32 φυτά από τις 4
επαναλήψεις και από κάθε ποικιλία. Για κάθε φυτό λήφθηκε ο αριθμός των γόνιμων
στελεχών/φυτό, το ύψος, η βιομάζα, ο αριθμός των καρπών/στάχυ, το βάρος των
καρπών ανά στάχυ, ο συνολικός αριθμός των καρπών/φυτό, η απόδοση σε σπόρο/φυτό,
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το βάρος χιλίων κόκκων και ο συντελεστής συγκομιδής. Για τη σύγκριση των μέσων
όρων εφαρμόσθηκε το κριτήριο Duncan σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05.
Πείραμα υδατικής καταπόνησης (Γ.Π.Α.): Για την αποφυγή των όμβριων υδάτων και
για τον πλήρη έλεγχο του νερού το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε στέγαστρο. Το
πειραματικό σχέδιο που ακολουθήθηκε ήταν των υποδιαιρεμένων τεμαχίων (split-plot
design) με τρεις επαναλήψεις, πέντε κύρια τεμάχια που αντιπροσώπευαν τις ποικιλίες
και τέσσερα υπό-τεμάχια που αντιπροσώπευαν τα τέσσερα επίπεδα άρδευσης (W1, W2,
W3 και W4). Κάθε κύριο τεμάχιο ήταν 2.88 m2 (13 γραμμές σποράς, 1,6 m μήκους και
με απόσταση μεταξύ τους 0,15 m) και κάθε υπό-τεμάχιο 0,72 m2 (0,40 m μήκος και 1,8
m πλάτος).
Τα επίπεδα εδαφικής υγρασίας διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με την απόσταση τους
από την πηγή νερού (γραμμή στάγδην άρδευσης). Επαρκώς αρδευόμενο, θεωρήθηκε το
υπό-τεμάχιο (W1) που γειτνίαζε με τη γραμμή στάγδην άρδευσης και ελάχιστα
αρδευόμενο το υπό-τεμάχιο (W4) που βρισκόταν στη μεγαλύτερη απόσταση από αυτήν
(1,2 m). Τα ενδιάμεσα επίπεδα άρδευσης (W2 και W3) βρίσκονταν μεταξύ των δύο
ακραίων υπό-τεμαχίων και σε απόσταση 0,30 m και 0,60 m αντίστοιχα από τη γραμμή
στάγδην άρδευσης. Συνολικά χορηγήθηκαν 280 mm νερού κατά τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου στην πλήρως αρδευόμενη μεταχείριση (W1) και άλλα 30 mm
νερού σε όλο τον αγρό πριν τη σπορά.
Για τον προσδιορισμό της υδατικής κατάστασης των φυτών προσδιοριζόταν
εβδομαδιαίως το υδατικό δυναμικό των φύλλων (3 δείγματα/υπό-τεμάχιο και συνολικά
12/κύριο τεμάχιο) στις 12 μ.μ., χρονική περίοδος κατά την οποία το υδατικό δυναμικό
Ψ λαμβάνει την ελάχιστη ημερήσια τιμή. Από το κεντρικό στέλεχος κάθε φυτού
λαμβάνονταν το νεότερο πλήρες ανεπτυγμένο φύλλο (τρίτο φύλλο από την κορυφή),
μέχρι να αναπτυχθεί τελείως το φύλλο σημαία οπότε οι υπόλοιπες παρατηρήσεις
γινόντουσαν αποκλειστικά σε αυτό. Το υδατικό δυναμικό των φύλλων μετρήθηκε με τη
μέθοδο του θαλάμου πίεσης (Scholander et al.,1964). Ο θάλαμος πίεσης που
χρησιμοποιήθηκε κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Waring και
Cleary (1967). Στη συνέχεια ο δείκτης υδατικού δυναμικού (WPI) υπολογίσθηκε από
τις χρονικές πορείες του υδατικού δυναμικού, όπως περιγράφεται από τους Karamanos
και Papatheohari (1999).
Στο στάδιο της οικονομικής ωρίμανσης επιλέχθηκαν τυχαία 5 φυτά/υπό-τεμάχιο και
συνολικά 20 φυτά/κύριο τεμάχιο όπου και έγινε προσδιορισμός για κάθε φυτό των
συστατικών της απόδοσής του. Για κάθε χαρακτηριστικό έγινε ανάλυση γραμμικής
παλινδρόμησης με το δείκτη υδατικής καταπόνησης (WPI) ο οποίος χρησιμοποιήθηκε
ως ανεξάρτητη μεταβλητή. Η σύγκριση της συμπεριφοράς των ποικιλιών στην
κλιμακούμενη υδατική καταπόνηση για κάθε χαρακτηριστικό, πραγματοποιήθηκε μέσω
της σύγκρισης των παραμέτρων της γραμμικής παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα και συζήτηση
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των συστατικών της απόδοσης που
παρουσιάστηκαν στο πείραμα της Θεσσαλονίκης. Η ποικιλία Μεξικάλι 81 φάνηκε να
υπερτερεί για το πλήθος των χαρακτηριστικών που μελετήθηκαν και μάλιστα με
στατιστικά σημαντικές διαφορές στις περισσότερες περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα,
υπερτερούσε στην απόδοση/φυτό μαζί με την ποικιλία Παπαδάκης, στο βάρος χιλίων
κόκκων, στον αριθμό καρπών/στάχυ μαζί με τις ποικιλίες Παπαδάκης και Simeto, στο
βάρος των καρπών ανά στάχυ με την ποικιλία Simeto και στην τιμή του δείκτη
συγκομιδής με τις ποικιλίες Σέλας και Παπαδάκης. Όσον αφορά το φυσικό πληθυσμό
Κοντοπούλι 17 (περιοχή προέλευσης η Λήμνος) σε σχέση με τις ποικιλίες παρουσίασε
σημαντικά υψηλότερες τιμές στα γόνιμα αδέλφια/φυτό, στο βάρος φυτού και στο ύψος
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φυτού. Ο πληθυσμός Κοντοπούλι 17, αν και αβελτίωτο υλικό, κάτι το οποίο είναι
εμφανές από τις μεγάλες τιμές στο ύψος του και το πολύ χαμηλό δείκτη συγκομιδής
(τείνει να παράγει μεγάλη ποσότητα βιομάζας σε σχέση με την απόδοση σε καρπό), σε
σχέση με τις ποικιλίες εμφάνισε παρόμοιες τιμές για τον αριθμό των καρπών/φυτό, ενώ
όσο για την απόδοση/φυτό μόνο η ποικιλία Μεξικάλι 81 παρουσίασε σημαντικά
υψηλότερες τιμές απ’ αυτόν. Τονίζεται ότι στη χρονιά που έγινε το πείραμα υπήρχε
επάρκεια νερού καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο. Αντίθετα την καλλιεργητική
περίοδο 2006-2007 που είχε προηγηθεί ακριβώς το ίδιο πείραμα με τις ίδιες ποικιλίες,
έπεσαν μόνο 240 mm βροχής, με αποτέλεσμα ο φυσικός πληθυσμός Κοντοπούλι 17 να
υπερτερεί έναντι των συγκεκριμένων ποικιλιών και στον αριθμό καρπών/φυτό, αλλά
και στην απόδοση/φυτό (αδημοσίευτα στοιχεία).
Σύμφωνα με τον Fischer (2007), και όσον αφορά το δυναμικό της απόδοσης, οι
σύγχρονες ποικιλίες σιταριού έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν το όριο του 60% στο
δείκτη συγκομιδής, με τις καλύτερες χειμωνιάτικες ποικιλίες του Ηνωμένου βασιλείου
να κυμαίνονται μεταξύ 48% και 50% (Shearman et al., 2005) και τις σύγχρονες
ανοιξιάτικες ποικιλίες σπάνια να ξεπερνούν το 45% (Sayre et al., 1997). Αυτό δίνει μια
ένδειξη ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης στις συγκεκριμένες ποικιλίες και
ειδικότερα για το φυσικό πληθυσμό Κοντοπούλι 17.
Από τις συσχετίσεις των 9 χαρακτηριστικών μεταξύ τους που παρουσίασαν συνολικά
οι μελετώμενες ποικιλίες, η απόδοση σε καρπό/φυτό παρουσίασε υψηλή συσχέτιση με
τον αριθμό καρπών/φυτό (0,83**) και αρκετά λιγότερο με το βάρος χιλίων κόκκων
(0,44*), τα γόνιμα αδέλφια/φυτό (0,35**) και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά.
Πίνακας 1. Σύγκριση 9 αγρονομικών χαρακτηριστικών στο πείραμα αγρού
(Θεσσαλονίκη). Οι στήλες που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν
σημαντικά (σύγκριση Duncan για α =0,05).
Χαρακτηριστικά
Γόνιμα Αδέλφια/φυτό
Βάρος Φυτού (gr)
Ύψος Φυτού (cm)
Αριθμός καρπών/στάχυ
Βάρος καρπών/στάχυ (gr)
Αριθμός καρπών/φυτό
Απόδοση φυτού (gr)
ΒΧΚ (gr)
Δείκτης συγκομιδής

Simeto
27,53b
143,1b
83,44c
70,31a
3,21bc
798,8b
28,88b
36,66ab
20,33b

Σέλας
28,47b
139,6b
93,66b
63,34b
2,82d
859,3ab
30,75b
34,91bc
22,50ab

Ποικιλίες
Μεξικάλι 81 Παπαδάκης
30,16b
29,50b
152,1b
147,4b
93,13b
90,84b
73,69a
72,47a
3,47b
3,03cd
934,3ab
984,4a
36,84a
31,84ab
40,00a
32,06c
24,44a
21,73ab

Κοντοπούλι 17
39,16a
189,0a
134,3a
57,78c
2,09a
887,1ab
26,75b
27,91d
14,76c

Στα διαγράμματα 1 και 2 παρουσιάζεται η χρονική πορεία του υδατικού δυναμικού
των φυτών και η συνολική υδατική καταπόνηση που υπέστησαν καθ’ όλη την
καλλιεργητική περίοδο στο πείραμα εντός του στεγάστρου στο Γ.Π.Α. Οι τιμές του
υδατικού δυναμικού για όλες τις ποικιλίες κυμάνθηκαν από -0,99 MPa προς το τέλος
αδελφώματος με αρχές καλαμώματος και ξεπέρασαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα -2,5
MPa κοντά στο ξεστάχυασμα (μετά τις 100 ημέρες από τη σπορά). Μεταξύ των
μεταχειρίσεων του νερού υπήρξε σαφής διαβάθμιση, η οποία έγινε πιο έντονη μετά τις
90 ημέρες από τη σπορά.
Από τη μελέτη του δείκτη υδατικής καταπόνησης (WPI) προέκυψαν σημαντικές
διαφορές, τόσο μεταξύ των επεμβάσεων του νερού (W1, W2, W3 και W4), όσο και
μεταξύ των διαφορετικών ποικιλιών (διάγραμμα 2). Ειδικότερα η ποικιλία Simeto
παρουσίασε τις πιο αρνητικές τιμές μαζί με το φυσικό πληθυσμό Κοντοπούλι 17 στη
μεταχείριση W4 και τις λιγότερο αρνητικές στη μεταχείριση W1.
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Κοντοπούλι 17
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Διάγραμμα 1. Η πορεία του υδατικού δυναμικού των φύλλων κατά τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου. Οι μπάρες συμβολίζουν το τυπικό σφάλμα των μέσων.
-1
-1.1
-1.2
-1.3
-1.4
-1.5
-1.6
-1.7
-1.8
-1.9
-2
-2.1
-2.2

W1

Σέλας

Παπαδάκης

W2

Μεξικάλι

Βιότυποι σιταριού

W3

Simeto

W4

Κοντοπούλι
17

Διάγραμμα 2. Σύγκριση των μελετώμενων σκληρών σιταριών καθώς και των επιπέδων
άρδευσης ως προς τις τιμές του δείκτη WPI. Όπου W1, W2, W3 και W4: επίπεδα
άρδευσης. Οι μπάρες συμβολίζουν την Ελάχιστη Σημαντική Διαφορά για a = 0,05.
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Πίνακας 2. Οι παράμετροι της γραμμικής παλινδρόμησης των συστατικών της
απόδοσης με το δείκτη WPI. b: slope, a: intercept, r: συντελεστής συσχέτισης. *: p <
0,05, **: p < 0,01, ns: μη σημαντικό. Οι τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα
δε διαφέρουν σημαντικά.

Κοντοπούλι 17
Μεξικάλι 81
Παπαδάκης
Simeto
Σέλας
Fb, Fa

Απόδοση σε καρπό
b
a
r
1.46a
3.81a
0.73**
12.24b 23.54b
0.89**
7.2b
14.04c
0.73**
8.73b
18.11b
0.94**
7.44b
14.57c
0.84**
**
**

Καρποί/φυτό
b
a
r
59.24a 146.02a
0.82**
250.15b 499.39b
0.85**
159.49b 321.027a
0.66*
145.37b 323.53b
0.93**
143.57b 299.24a
0.94**
**
**

Βάρος 1000 κόκκων
b
a
r
-2.43 27.17 -0.07ns
55.43a 125.35a 0.83**
51.36a 120.19a 0.7*
56.52a 128.88a 0.94**
58.59a 125.1a 0.76*
**
**

Πίνακας 2. Συνέχεια.
Γόνιμα στελέχη/φυτό
Κοντοπούλι 17
Μεξικάλι 81
Παπαδάκης
Simeto
Σέλας
Fb, Fa

b
a
2.37a 5.8a
5.97b 11.4b
3.28
6.2
2.23a 4.7a
2.89a 5.8a
**
**

r
0.81**
0.95**
ns
0.88**
0.89**

Δείκτης Συγκομιδής
b
-0.06
0.56a
0.41ab
0.3b
0.39ab
**

a
0.1
1.24a
0.95a
0.81a
0.94a
**

r
-0.17ns
0.87**
0.79**
0.93**
0.95**

Από την ανάλυση παλινδρόμησης (Πίνακας 2) η ποικιλία Μεξικάλι 81 εμφάνισε το
υψηλότερο δυναμικό απόδοσης όταν υπήρχε επάρκεια νερού και συγκεκριμένα στην
απόδοση σε καρπό, στον αριθμό καρπών/φυτό, στον αριθμό γόνιμων στελεχών/φυτό
και στο δείκτη συγκομιδής. Αντίθετα, όταν αυξανόντουσαν τα υδατικά ελλείμματα τα
χαρακτηριστικά της αυτά επηρεαζόντουσαν πολύ πιο έντονα σε σχέση με τις υπόλοιπές
ποικιλίες. Ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά παρουσίασε ο φυσικός πληθυσμός
Κοντοπούλι 17. Σύμφωνα με τους Karamano και Papatheohari (1999), η κλίση (b) της
γραμμικής παλινδρόμησης αποτελεί έκφραση της προσαρμοστικότητας κάθε φυτού στα
διαφορετικά επίπεδα έντασης της υδατικής καταπόνησης, ενώ η παράμετρος «a»
(intercept) εκφράζει το δυναμικό της απόδοσης όταν υπάρχει επάρκεια νερού (ιδανικές
συνθήκες).
Συμπεράσματα
Η ποικιλία Μεξικάλι 81 ξεχώρισε όσον αφορά την αποδοτικότητά της και το
δυναμικό της απόδοσής της όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Ωστόσο, έδειξε να
επηρεάζεται αρκετά έντονα από την αύξηση των υδατικών ελλειμμάτων. Ο φυσικός
πληθυσμός Κοντοπούλι 17 παρά το γεγονός ότι εμφάνισε χαμηλότερη παραγωγικότητα
σε σχέση με τις ποικιλίες, παρουσίασε αξιοσημείωτη προσαρμογή όταν η ένταση της
υδατικής καταπόνησης αυξανόταν. Επιπλέον η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι η
σχέση μεταξύ του δείκτη WPI και των συστατικών της απόδοσης ήταν σημαντική και
γραμμική.
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EVALUATING YIELD RESPONSES OF DURUM WHEAT LANDRACES AND
COMMERCIAL CULTIVARS TO NORMAL AND ELEVATED CONDITIONS
OF WATER STRESS
P. Vahamidis1, S. Kotzamanidis2, G. Economou1 and A. Karamanos1
1

Faculty of Crop Science, Section of Agronomy Plant Breeding and Biometry, Agricultural University of
Athens, Iera odos 75, 11855 Athens, Hellas.
2
He1lenic Agricultural Organization – Demeter, Directorate General of Agricultural Research, Cereal
Institute, Thermi, 57001 Thessaloniki, Hellas

Water availability is a major abiotic factor for limiting the growth and development of
cereals. Drought tolerant cultivars are of great interest for the producers, especially
because the climate is expected to be drier in the future. For that reason two experiments
were conducted during the cultivation period 2007-2008, one at the Agricultural
University of Athens and the other at the Cereal Institute of Thessaloniki. Commercial
wheat cultivars and one durum wheat landrace were compered for agronomic traits in
regular field conditions and conditions of artificial drought stress. Commercial variety
Mexicali 81 was one the best genotypes tested when soil available water was high. On
the other hand landrace Kontopouli 17 showed a remarkable adaptation to increased
water shortage.
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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 ΔΑΣΗ ΤΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ

Α. Μανώλης1, Α. Βιδάλη2, Α. Κατσιώτης, R. Finkeldey2 και Α. Χ. Παπαγεωργίου1
1

ΔΠΘ / Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης 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, Δαδιά 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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ΧΡΗΣΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Σ. Χατζησκάκης1, Ε. Μυρωνίδου1, Ζ. Άμπας2, Κ. Κοράκης1 και Α. Χ. Παπαγεωργίου1
1

ΔΠΘ / Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
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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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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΟΥΚΙΟΥ (Vicia Faba L.) ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ

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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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ (Triticum turgidum L.)
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση ορισμένων εμπορικών ποικιλιών
σκληρού σίτου που καλλιεργούνται στον ελλαδικό χώρο σε συνθήκες συμβατικής καλλιέργειας
και σε συνθήκες μειωμένων εισροών. Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2009 εγκαταστάθηκαν δύο
πειράματα αγρού (συμβατικό και μειωμένων εισροών) στο Αγρόκτημα του Κέντρου Γεωργικής
Έρευνας Βόρειας Ελλάδας στην περιοχή της Θέρμης-Θεσσαλονίκης. Αξιολογήθηκαν 10
εμπορικές ποικιλίες σκληρού σίτου ως προς την απόδοση, καθώς και ως προς έναν αριθμό
σημαντικών αγρονομικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών. Το πειραματικό σχέδιο που
χρησιμοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση ήταν το πλήρες τυχαιοποιημένο σχέδιο με 3 επαναλήψεις.
Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε υψηλή παραλλακτικότητα μεταξύ των
εμπορικών ποικιλιών σίτου ως προς τα αγρονομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που
μελετήθηκαν. Οι ποικιλίες διαφοροποιήθηκαν ως προς την απόδοση και στα δυο περιβάλλοντα
αξιολόγησης. Ειδικότερα, αποδοτικότερη ήταν η ποικιλία Meridiano, έξι ακόμη ποικιλίες είχαν
ικανοποιητική απόδοση, ενώ η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στην ποικιλία Aracena. Το
σύστημα διαχείρισης δεν επηρέασε την συμπεριφορά των ποικιλιών, καθώς δε βρέθηκε
αλληλεπίδραση μεταξύ ποικιλιών και περιβάλλοντος.
Εισαγωγή
Η καλλιέργεια του σκληρού σίτου είναι τεράστιας οικονομικής σημασίας καθώς η συνολική
του έκταση ξεπερνά τα 135.000.000 στρ. Από το 1970 και μετά η καλλιέργεια του παρουσίασε
πτωτική τάση καθώς τη χρονολογία εκείνη έφθανε τα 180.000.000 στρ. Πάνω από το 50% της
παγκοσμίως καλλιεργούμενης έκτασης συγκεντρώνεται στη λεκάνη της Μεσογείου. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργούνται 35.000.000 στρ. και η ποσότητα που παράγεται φθάνει τους
9,2 εκατ. τόνους (Belaid, 2000). Στην Ελλάδα το σκληρό σιτάρι αποτελεί τη σημαντικότερη με
βάση την έκταση καλλιέργεια και η συνολική έκταση του φθάνει τα 7.240.000 (μέσος όρος
2004-2005) (USDA 2005). Το μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασής του συντέλεσε στο να
εισέλθει στον ελλαδικό χώρο ένας μεγάλος αριθμός ξενικών καλλιεργούμενων ποικιλιών, χωρίς
να είναι ξεκάθαρο με συγκριτικούς ελέγχους ποιές είναι οι καλύτερες για τις ελληνικές
συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια επιδοτούμενα οικονομικά προγράμματα από την Ε.Ε. οδήγησαν
σε σημαντική αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σιταριού σε οργανικές συνθήκες ή σε
περιβάλλοντα χαμηλών εισροών. Στην παρούσα εργασία έγινε η αξιολόγηση δέκα σημαντικών

324

ποικιλιών σκληρού σίτου που καλλιεργούνται στον ελλαδικό χώρο, τόσο σε συνθήκες
συμβατικής καλλιέργειας όσο και σε συνθήκες μειωμένων εισροών.
Υλικά και Μέθοδοι
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010 στο Αγρόκτημα του
Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας στην περιοχή της Θέρμης-Θεσσαλονίκης.
Εγκαταστάθηκαν δύο πειραματικοί αγροί, στον πρώτο οι καλλιεργητικές μεταχειρίσεις έγιναν
σύμφωνα με το συμβατικό σύστημα καλλιέργειας (χημική καταπολέμηση ζιζανίων, εφαρμογή
βασικής και επιφανειακής λίπανσης, κ.ά.), ενώ στον δεύτερο σύμφωνα με ένα σύστημα
καλλιέργειας μειωμένων εισροών, οι οποίες περιορίστηκαν μόνο στην κατανάλωση ενέργειας
κατά την προετοιμασία του αγρού. Παρόλα αυτά, και στους δύο αγρούς αξιολόγησης την
προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο είχε προηγηθεί αμειψισπορά και ενσωμάτωση
καλλιέργειας βίκου. Συνολικά αξιολογήθηκαν 10 εμπορικές ποικιλίες σκληρού σίτου ως προς
την απόδοση, καθώς και ως προς έναν αριθμό σημαντικών αγρονομικών και μορφολογικών
χαρακτηριστικών (ύψος φυτού, πρωιμότητα ξεσταχυάσματος, γνωρίσματα στάχυ, κ.ά.). Σε κάθε
περιοχή εφαρμόσθηκε το σχέδιο των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων με 3 επαναλήψεις.
Έγινε συνδυασμένη ανάλυση παραλλακτικότητας με δύο παράγοντες, το περιβάλλον και τις
ποικιλίες.
Για την πολυπαραγοντική ανάλυση των δεδομένων χαρακτηρισμού χρησιμοποιήθηκε η
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και η Ανάλυση σε Ομάδες. Κατά την Ανάλυση σε Ομάδες,
κατασκευάστηκε δενδρόγραμμα με τη βοήθεια του αλγορίθμου ομαδοποίησης ‘Ward’ (Ward,
1963). Για την εύρεση του βέλτιστου αριθμού των ομάδων στο δενδρόγραμμα,
χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο ‘upper-tail’ (α = 0,05) (Franco κ.ά., 1997). Όλες οι στατιστικές
αναλύσεις έγιναν με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου JMP (έκδοση 9.0.0).
Αποτελέσματα-Συζήτηση
Η συνδυασμένη ανάλυση παραλλακτικότητας ως προς την απόδοση έδειξε σημαντικές
διαφορές μεταξύ των ποικιλιών που αξιολογήθηκαν (Πίνακας 1). Ειδικότερα, την υψηλότερη
απόδοση παρουσίασε η ποικιλία Meridiano, ενώ επισημάνθηκε μια ομάδα 6 ποικιλιών που δε
διέφεραν σημαντικά από αυτή. Πιο χαμηλοαποδοτική ήταν η ποικιλία Aracena, η οποία ωστόσο
δε διαφοροποιήθηκε από τις ποικιλίες Arcobaleno και Maestrale (Πίνακας 2). Όπως εξάλλου
προέκυψε από την ανάλυση παραλλακτικότητας, δε βρέθηκαν διαφορές μεταξύ συμβατικού και
συστήματος διαχείρισης μειωμένων εισροών, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της συμβολής της
αμειψισποράς με βίκο. Επιπρόσθετα, δεν υπήρξε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ ποικιλιών
και συστήματος διαχείρισης, γεγονός που επισημαίνει ότι οι ποικιλίες συμπεριφέρθηκαν με τον
ίδιο τρόπο, τόσο στο συμβατικό όσο και στο περιβάλλον καλλιέργειας μειωμένων εισροών.
Από την ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες διαπιστώθηκε σημαντική παραλλακτικότητα
μεταξύ των ποικιλιών για το σύνολο σχεδόν των χαρακτηριστικών που μελετήθηκαν. Οι
τέσσερις πρώτες Κύριες Συνιστώσες ερμήνευαν ποσοστό ≥80% της συνολικής φαινοτυπικής
παραλλακτικότητας μεταξύ των ποικιλιών (Πίνακας 3). Όλα τα χαρακτηριστικά που
χρησιμοποιήθηκαν είχαν παρόμοιο συντελεστή συσχέτισης με τις δύο πρώτες κύριες
συνιστώσες, γεγονός που σημαίνει ότι, όλα τα χαρακτηριστικά ήταν απαραίτητα για τη
διαφοροποίηση των ποικιλιών.
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Πίνακας 1. Συνδυασμένη ανάλυση παραλλακτικότητας ως προς την απόδοση
σκληρού σίτου που μελετήθηκαν στα δύο περιβάλλοντα αξιολόγησης.
Πηγή
Άθρoισμα
Μέσο
Παραλακτικότητας
Τετραγώνων
Β.Ε.
Τετράγωνο
Σύστημα Διαχείρισης
13963,674
1
13963,674
Ποικιλίες
171178,07
9
19019,786
Ομάδες
3959,372
2
1979,686
Ποικιλία * Σύστημα
Διαχείρισης
62529,396
9
6947,711
Σφάλμα
189034,57
28
6751,235
Σύνολο
440665,09

των ποικιλιών

F
2,068
2,817*
0,293
1,029

*Σημαντική διαφορά για επίπεδο σημαντικότητα α = 0,05.

Η Ανάλυση σε Ομάδες κατέταξε τις ποικιλίες σε δύο διακριτές ομάδες με βάση τα
μορφολογικά και αγρονομικά τους χαρακτηριστικά, όπως προέκυψε με τη βοήθεια του
κριτηρίου ‘upper-tail’ (α=0,05) (Σχήμα 1). Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε τις ποικιλίες Bronte,
Imhotep και Mexicali και η δεύτερη τις ποικιλίες Maestrale, Aracena, Arcobaleno, Illopa,
Levante, Meridiano και Quandrato. Εντός της δεύτερης ομάδας ωστόσο, η ποικιλία Mastrale
ήταν αυτή που διακρίθηκε από τις υπόλοιπες ποικιλίες της ίδια ομάδας (Σχήμα 1). Η
ομαδοποίηση που έδωσε η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες ήταν παρόμοια με αυτή της
ανάλυσης σε ομάδες με μόνη διαφορά στην κατάταξη της ποικιλίας Bronte (Σχήμα 2). Οι Smith
και Smith (1989) θεωρούν ότι ο μορφολογικός χαρακτηρισμός βοηθά σημαντικά στην
περιγραφή και ταξινόμηση των γενετικών υλικών. Με τη βοήθεια περιγραφικών καταλόγων του
IPGRI και τη στατιστική επεξεργασία που ακολουθήθηκε, έχουν γίνει πολλές εργασίες εύρεσης
της γενετικής συγγένειας για διάφορα καλλιεργούμενα είδη, όπως: μπάμια (Abelmoschus
esculentus L.) (Koutsos κ.ά., 2002), κουκιά (Vicia faba L.) (Terzopoulos και Bebeli, 2003,
Τerzopoulos κ.ά., 2008; Duq κ.ά., 2010), σιτάρι (Martos κ.ά., 2005), κριθάρι (Castillo κ.ά.,
2010).

Πίνακας 2. Μέσοι όροι των αποδόσεων των ποικιλιών σκληρού σίτου στα δύο περιβάλλοντα
αξιολόγησης.
Κωδικός
Ποικιλία
Απόδοση (Kg/στρ.)
1
Maestrale
220,51 cd*
2
Bronte
362,11 ab
3
Aracena
199,87 d
4
Arcobaleno
264,19 bcd
5
Illopa
347,90 ab
6
Imhotep
330,82 abc
7
Levante
373,82 ab
8
Mexicali
375,55 ab
9
Meridiano
388,61 a
10
Quandrato
331,20 abc
Γενικός μέσος όρος
319,46
*Μέσοι όροι της ίδιας στήλης με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά για επίπεδο
σημαντικότητας α = 0,05.

326

Πίνακας 3. Ανάλυση της παραλλακτικότητας μεταξύ των ποικιλιών σίτου που μελετήθηκαν σε
Κύριες Συνιστώσες.
Κύρια συνιστώσα
Ιδιοτιμή
Ποσοστό (%) παρ/τας
Αθροιστ. ποσοστό
(PC)
(%) παρ/τας
1
4,2529
38,663
38,663
2
2,6279
23,890
62,553
3
1,1556
10,505
73,058
4
1,0489
9,536
82,594

Ακριβής ταξινόμηση του επιπέδου και του τύπου της γενετικής παραλλακτικότητας είναι
ανεκτίμητης αξίας στη βελτίωση διότι βοηθά στην: (i) ανάλυση της γενετικής σχέσης μεταξύ
των γενετικών υλικών (Smith 1984, Cox κ.ά. 1986), (ii) εξεύρεση διαφορετικών πατρικών
συνδυασμών για τη δημιουργία διασπώμενων γενεών με τη μεγίστη γενετική
παραλλακτικότητα για περαιτέρω επιλογή (Barrett και Kidwell 1998), (iii) κατανόηση των
γενετικών σχέσεων μεταξύ σειρών που μπορεί να αποβεί χρήσιμο εργαλείο στο σχεδιασμό
υβριδίων (Hallauer και Miranda 1988), (iv) πρόβλεψη της ετέρωσης (Melchinger 1999), (v)
εξακρίβωση επαναλαμβανόμενων δειγμάτων σπόρων στις Τράπεζες Γενετικού Υλικού, (vi)
ταξινόμηση του επιπέδου γενετικής ποικιλότητας των γενετικών υλικών στη ροή του χρόνου
κ.ά.
Συμπερασματικά η αξιολόγηση των ποικιλιών σκληρού σίτου στα δύο περιβάλλοντα έδειξε
σημαντική διαφοροποίηση των ποικιλιών ως προς την απόδοση με την ποικιλία Meridiano να
είναι η πλέον υψηλοαποδοτική. Έξι ακόμη ποικιλίες παρουσίασαν ικανοποιητική απόδοση, ενώ
η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στην ποικιλία Aracena. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε μικρή
επίδραση της αλληλεπίδραση γενοτύπου x περιβάλλοντος, γεγονός που καταδεικνύει ότι το
σύστημα διαχείρισης (συμβατικό ή μειωμένων εισροών) δεν επηρέασε τη συμπεριφορά ως προς
την απόδοση των ποικιλιών που μελετήθηκαν.

Σχήμα 1. Δενδρόγραμμα ομαδοποίησης των 10 ποικιλιών σιταριού με βάση τη διάκριση που
προέκυψε από τη μελέτη των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών (μέθοδος ‘Ward’).
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Σχήμα 2. Διάγραμμα διάκρισης των γενετικών υλικών σιταριού με βάση τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά και την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες.
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STUDY OF ΤΗΕ AGRONOMIC PARAMETERS ΙΝ COMMERCIAL DURUM
WHEAT (Triticum turgidum L.) VARIETIES
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Abstract
This study was undertaken to evaluate 10 commercial durum wheat varieties under
conventional and low input cultivation system. The examined traits were: grain yield, as well as
agronomic and morphological characters. It was concluded that there is a considerable amount
of genetic variability among commercial varieties for the above mentioned traits. Differences
were recorded for grain yield production across the two cultivation systems. “Meridiano”
cultivar was the most productive, while six other cultivars indicated satisfactory yield. On the
contrary cultivar “Aracena” performed the lowest yield. Finally, no interaction were observed
between varieties x environment, suggesting that cultivation system did not affect the relative
response of the cultivars included in the study.
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Περίληψη
Η παραλλακτικότητα 53 συλλογών καπνού που αποτελούσαν μέρος της Συλλογής της
περιόδου 1982-1984 του Καπνολογικού Ινστιτούτου και διατηρούνται στην Τράπεζα Γενετικού
Υλικού, εκτιμήθηκε μέσω του μορφολογικού χαρακτηρισμού τους. Συνολικά μελετήθηκαν 33
χαρακτηριστικά από το στάδιο έναρξης της ανθοφορίας μέχρι και το στάδιο της ωρίμανσης και
συγκομιδής του σπόρου. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με την Ανάλυση σε Ομάδες, και την
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες. Διαπιστώθηκε υψηλή φαινοτυπική παραλλακτικότητα μεταξύ
των συλλογών καπνού που μελετήθηκαν. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν
τέσσερις κύριες ομάδες, οι οποίες μπορούσαν να ερμηνευθούν με βάση τον τύπο και την
τεχνολογική κατεύθυνση των συλλογών που συγκέντρωναν. Μεταξύ των χαρακτηριστικών,
εκείνα που συνέβαλαν στη διάκριση των ποικιλιών ήταν το σχήμα του ελάσματος του φύλλου,
το ύψος του βλαστού, η θέση της ταξιανθίας, ο αριθμός των φύλλων ανά φυτό και το μήκος του
υπέρου σε σχέση με τους στήμονες. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων, που προέκυψαν από το
χαρακτηρισμό και την ανάλυση των δεδομένων, αναμένεται να αποτελέσουν πληροφορίες
χρήσιμες στους βελτιωτές με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση εγχώριων συλλογών καπνού
για δημιουργία εμπορικών ποικιλιών με ωφέλιμα αγρονομικά και υψηλής ποιότητας
τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
Εισαγωγή
Ο καπνός αποτελεί βασικό γεωργικό προϊόν με κοινωνική και οικονομική σημασία και με
ιστορικές καταβολές στην παράδοση του τόπου. Κατά το παρελθόν, στον ελλαδικό χώρο
καλλιεργούνταν ένας μεγάλος αριθμός ποικιλιών καπνού που διέφεραν μεταξύ τους στα
μορφολογικά γνωρίσματα, στις εδαφοκλιματικές απαιτήσεις και στα ποιοτικά τους
χαρακτηριστικά.
Αρκετές μελέτες έχουν γίνει για την αποτίμηση της γενετικής παραλλακτικότητας μεταξύ
ποικιλιών καπνού χρησιμοποιώντας τόσο μορφολογικά όσο και μοριακά δεδομένα (Ren and
Timko, 2001; Zhang et al., 2008). Παρόλα αυτά, όλες συγκλίνουν στο γεγονός ότι το σύγχρονο
γενετικό υλικό καπνού χαρακτηρίζεται από στενή γενετική βάση, καθώς διαπιστώθηκε χαμηλό
επίπεδο γενετικής παραλλακτικότητας τόσο εντός όσο και μεταξύ των καλλιεργούμενων τύπων
καπνού (Yang et al., 2007).
Ωστόσο, το ενδιαφέρον για τη γενετική παραλλακτικότητα εντός του γένους Nicotiana έχει
αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα λόγω των πρόσφατων επενδύσεων για την αλληλούχιση των
γονιδίων που εκφράζονται στα είδη N. tabacum και N. benthamiana (Opperman et al., 2006).
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Επιπλέον, η χρήση διαφόρων ειδών του γένους Nicotiana στη «μοριακή γεωργία» για
παραγωγή ωφέλιμων πρωτεϊνών σε εμπορική κλίμακα, απαιτεί τη μελέτη της γενετικής
παραλλακτικότητας για την αποτελεσματική παραγωγή και εξαγωγή των βιοδραστικών
συστατικών (Fischer et al., 2004). Παράλληλα, η ανάπτυξη τεχνολογιών για μείωση των
βλαπτικών επιδράσεων που προέρχονται από την κατανάλωση προϊόντων καπνού εξαρτάται
από τη γνώση της διαθέσιμης γενετικής παραλλακτικότητας εντός της γονιδιακής δεξαμενής
του γένους Nicotiana. Ο υψηλός βαθμός εξάλλου της γενετικής συγγένειας μεταξύ των
σύγχρονων εμπορικών ποικιλιών καπνού εντός συγκεκριμένων εμπορικών κλάσεων (Murphy et
al., 1987) εγείρει προβληματισμούς σε ότι αφορά στο βαθμό της γενετικής παραλλακτικότητας
που υφίσταται εντός του επίλεκτου γενετικού υλικού και δημιουργεί ανησυχία για την πρόοδο
που αναμένεται να επιτευχθεί με την επιλογή και την επίτευξη ανθεκτικότητας σε σημαντικές
ασθένειες της καλλιέργειας.
Τα παραπάνω επισημαίνουν την αναγκαιότητα για διαρκή προσπάθεια διατήρησης των
γενετικών πόρων της συγκεκριμένης καλλιέργειας Γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό, η παρούσα
εργασία έχει ως στόχο τη διατήρηση και διερεύνηση της υπάρχουσας παραλλακτικότητας μέσω
του αναπολλαπλασιασμού και του μορφολογικού χαρακτηρισμού ενός αντιπροσωπευτικού
δείγματος συλλογών καπνού, που καλλιεργήθηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια της
μακρόχρονης παράδοσης του τόπου πάνω στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.
Υλικά & Μέθοδοι
Το φυτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε αντιπροσωπεύονταν από 53 συλλογές (accessions)
καπνού με ελλιπή δεδομένα συλλογής και χαρακτηρισμού, 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. Ο προσδιορισμός
των μορφολογικών χαρακτηριστικών των συλλογών έγινε σε δείγμα 20 ατομικών φυτών κάθε
συλλογής με βάση τον επίσημο κατάλογο περιγραφής (UPOV, 2002). Συνολικά μελετήθηκαν
33 μορφολογικά χαρακτηριστικά, με τις μετρήσεις να λαμβάνουν χώρα αμέσως μετά την
έναρξη της ανθοφορίας κάθε συλλογής, όταν τα φύλλα στο μέσο του κύριου βλαστού
βρισκόταν σε πλήρη έκπτυξη. Η καταγραφή των δεδομένων έγινε για τα ποσοτικά
χαρακτηριστικά με βάση τις πραγματικές μετρούμενες τιμές, ενώ για τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας μία μετρική κλίμακα ακέραιων αριθμών από το 1-9. Στις
μέσες τιμές όλων των μετρήσεων εφαρμόστηκε η Z-μετατροπή, ώστε να ικανοποιηθούν οι
παραδοχές για ανεξαρτησία και κανονική κατανομή με μέσο όρο μηδέν.
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες
Συνιστώσες και η Ανάλυση σε Ομάδες. Ο αριθμός των Κύριων Συνιστωσών (PCs) που
αξιολογήθηκε ερμήνευε ποσοστό ≥80% της παραλλακτικότητας, που παρατηρήθηκε μεταξύ και
εντός των συλλογών. Κατά την Ανάλυση σε Ομάδες, κατασκευάστηκε δενδρόγραμμα με χρήση
του αλγορίθμου ομαδοποίησης “Ward”. Για την εύρεση του βέλτιστου αριθμού των ομάδων
στο δενδρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο “upper-tail” για επίπεδο σημαντικότητας α =
0,10. Όλες οι αναλύσεις έγιναν με χρήση του λογισμικού πακέτου JMP (έκδοση 9.0.0).
Αποτελέσματα
Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε υψηλή φαινοτυπική παραλλακτικότητα
μεταξύ των συλλογών καπνού που μελετήθηκαν, καθώς απαιτήθηκαν συνολικά 11 PCs,
προκειμένου να ερμηνευτεί ποσοστό ≥80% της παραλλακτικότητας, που παρατηρήθηκε μεταξύ
των συλλογών (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1. Ανάλυση της παραλλακτικότητας σε Κύριες Συνιστώσες.
Κύριες συνιστώσες
Ιδιοτιμή
Ποσοστό (%) ολικής
Αθροιστικό ποσοστό (%)
(PCs)
παραλ/κότητας
ολικής παραλ/κότητας
1
7,24
22,62
22,62
2
3,90
12,19
34,82
3
2,80
8,76
43,58
4
2,33
7,29
50,86
5
1,93
6,03
56,89
6
1,67
5,23
62,12
7
1,57
4,89
67,01
8
1,24
3,88
70,89
9
1,09
3,39
74,28
10
1,06
3,31
77,60
11
0,97
3,02
80,62
Οι δύο πρώτες PCs, ερμηνεύουν αθροιστικά ποσοστό ίσο με 34,82% της συνολικής
παραλλακτικότητας και είναι αυτές με τις οποίες συσχετίζονται σημαντικά τα κυριότερα
χαρακτηριστικά διάκρισης των συλλογών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν κυρίως στη
μορφολογία του φύλλου, όπως το σχήμα του ελάσματος και την αναλογία μήκους/πλάτους
ελάσματος (Εικόνα 1). Επιπρόσθετα, το ύψος του βλαστού και η θέση της ταξιανθίας (Εικόνα
2) ήταν τα χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν την πρώτη PC. Άλλα χαρακτηριστικά που
συνέβαλαν στη διάκριση των ποικιλιών ήταν ο αριθμός των φύλλων ανά φυτό, ο χρόνος
ανθοφορίας και το μήκος του υπέρου σε σχέση με τους στήμονες.

α
β
Εικόνα 1. Παραλλακτικότητα μεταξύ συλλογών καπνού ως προς το σχήμα του ελάσματος του
φύλλου, α: στενά ελλειπτικό έλασμα (GR148/82/1045), β: φαρδύ ελλειπτικό έλασμα
(NI094/84/4101)

α
β
Εικόνα 2. Παραλλακτικότητα μεταξύ συλλογών καπνού ως προς τη θέσης της ταξιανθίας, α:
πάνω από τα φύλλα της κορυφής (NI018/84/4025) και β: ανάμεσα στα φύλλα της κορυφής
(NI081/84/4088).
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Η Ανάλυση σε Ομάδες κατέταξε τις 53 συλλογές καπνού σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες
στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 1). Η μικρότερη απόσταση παρατηρήθηκε μεταξύ των συλλογών
NI042/84/4049 και NI002/84/4009 και η μεγαλύτερη μεταξύ των συλλογών GR257/82/1154
και NI081/84/4088. Σε μία περίπτωση παρατηρήθηκε υψηλή παραλλακτικότητα εντός της ίδιας
συλλογής (NI078/84/4085), γεγονός που οδήγησε στη διάκριση των ατόμων σε δύο υποσύνολα.
Το κύριο χαρακτηριστικό διαφοροποίησης εντός της συλλογής αυτής ήταν η παρουσία ατόμων
με έμμισχο φύλλο (NI078/84/4085α) σε σχέση με το τυπικό άμισχο φύλλο που κατέδειξαν τα
υπόλοιπα άτομα της συλλογής (NI078/84/4085b), καθώς και το σύνολο των συλλογών που
μελετήθηκαν.

Σχήμα 1. Δενδρόγραμμα ομαδοποίησης των 53 συλλογών καπνού με βάση τη διάκριση που
προέκυψε από τη μελέτη των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών (μέθοδος ‘WARD’, α =
0,10).
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Από τη συνδυασμένη μελέτη των αποτελεσμάτων του χαρακτηρισμού και της διάκρισης των
ποικιλιών διαπιστώθηκε ότι όλες οι συλλογές που μελετήθηκαν ανήκαν στα καπνά ανατολικού
τύπου (sun-cured), τα οποία αποτελούν την παλαιότερη και κυριότερη μορφή
καπνοκαλλιέργειας της χώρας. Ειδικότερα, οι τέσσερις κύριες ομάδες διάκρισης μπορούν να
ερμηνευτούν ως ακολούθως:
 Ομάδα Α: Στην ομάδα αυτή συμπεριλήφθηκαν συλλογές με τις ονομασίες Καμπά
Κουλάκ, Τραπεζούς, Μυρωδάτα Σμύρνης και Κ63, που σύμφωνα με τον Κανονισμό
2075/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστούν την ομάδα VIII (sun-cured) και φέρονται
με την ονομασία «Κλασικά Καμπά Κουλάκ και παρεμφερή». Οι εμπορικές ποικιλίες του
τύπου αυτού θεωρούνται ως ουδέτερες ή ποικιλίες γεμίσματος.
 Ομάδα Β: Η ομάδα αυτή αποτελούνταν από ένα ανομοιογενές σύνολο συλλογών
(διαφοροποίηση ως προς το ύψος, το χρόνο ανθοφορίας, κ.ά.), που ως κοινά
χαρακτηριστικά εμφανίζουν το μεγάλο αριθμό φύλλων και την έκτπυξη της ταξιανθίας
επάνω από τα φύλλα της κορυφής.
 Ομάδα Γ: Στην ομάδα αυτή συμπεριλήφθηκαν σχεδόν αποκλειστικά συλλογές που
αποδίδονται στην ποικιλία ΚΕ26/2. Η συγκεκριμένη ποικιλία κατατάσσεται και αυτή
στην ομάδα VIII (sun-cured) με βάση τον Κανονισμό 2075/92 και χαρακτηρίζεται ως
υψηλόσωμη, μετριόφυλλη, άμισχη και πυκνόφυλλη ποικιλία.
 Ομάδα Δ: Στην ομάδα αυτή συμπεριλήφθηκαν συλλογές με τις ονομασίες Τσεμπέλια,
Μαύρο Υπάτης και Μαύρο Βελίτσης. Οι εμπορικές ποικιλίες του τύπου αυτού ανήκουν
στην ομάδα V (sun-cured) σύμφωνα με τον Κανονισμό 2075/92 και περιλαμβάνουν
εκλεκτά καπνά γεύσεως ή βασικά.
Συζήτηση
Το ενδιαφέρον για τη γενετική παραλλακτικότητα στο γένος Nicotiana έχει αυξηθεί
σημαντικά, λόγω των πρόσφατων επενδύσεων πάνω στη γενωμική έρευνα του καπνού ως φυτόπρότυπο (model plant) και της έρευνας στην παραγωγή προϊόντων με λιγότερες βλαπτικές
επιδράσεις στον καταναλωτή. Παρόλα αυτά, οι σύγχρονες εμπορικές καλλιεργούμενες ποικιλίες
καπνού χαρακτηρίζονται από στενή γενετική βάση. Οι Murphy et al. (1987) διαπίστωσαν ότι ο
μέσος συντελεστής γονικής συσχέτισης ανάμεσα σε μία ομάδα 131 ιστορικά σημαντικών
ποικιλιών καπνού των Η.Π.Α. ήταν 0,41, σημαντικά υψηλότερος από αντίστοιχους συντελεστές
σε άλλες καλλιέργειες. Επιπρόσθετα, οι Yang et al. (2007) επισημαίνουν ότι μελετώντας ένα
ευρύ φάσμα ποικιλιών καπνού με δείκτες ISSR και IRAP, διαπίστωσαν χαμηλή γενετική
παραλλακτικότητα με το επίπεδο της γενετικής ταύτισης να είναι >0,77 ακόμη και μεταξύ
ποικιλιών που ανήκαν σε διαφορετικούς τύπους.
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η παραλλακτικότητα σε μορφολογικό επίπεδο ενός
αντιπροσωπευτικού δείγματος συλλογών καπνού, που καλλιεργήθηκαν κατά το παρελθόν στον
ελλαδικό χώρο. Από τα αποτελέσματα επισημάνθηκε υψηλή φαινοτυπική παραλλακτικότητα
μεταξύ των υπό μελέτη συλλογών, οι οποίες όπως διαπιστώθηκε ανήκαν στα καπνά ανατολικού
τύπου (sun-cured), που αποτελούν την παλαιότερη και κυριότερη μορφή καπνοκαλλιέργειας της
χώρας. Τα αποτελέσματα της εργασίας αναμένεται να συνεισφέρουν στην ανάδειξη και
αξιοποίηση εγχώριων συλλογών καπνού για δημιουργία εμπορικών ποικιλιών με ωφέλιμα
αγρονομικά και υψηλής ποιότητας τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
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DIFFERENTIATION AND COMPARATIVE MORPHOLOGICAL STUDY
BETWEEN TOBACCO ACCESSIONS (Nicotiana tabacum L.)
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Abstract
The diversity of 53 tobacco accessions of the period among 1982-1984 originated from the
Collection of Tobacco Institute and maintained at the facilities of Greek Gene Bank was
assessed using morphological characteristics. On total 33 morphological traits were analyzed
using Cluster Analysis and Principal Components Analysis. A high amount of phenotypic
variability was revealed between tobacco accessions. The most important traits for the
discrimination of the accessions were those related with leaf morphology, stem height, number
of leaves and inflorescence position. Clustering procedure classified the accessions into four
main clusters, corresponding to different variety classes of the sun-cured tobacco type. The
results of the study are expected to contribute in the increase of information among plant
breeders in order to improve efficiently new tobacco cultivars characterized by disease
resistance, eligible plant morphological development and cured leaf quality as well as
production of reduced harmful components of tobacco products.

335

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΣΙΤΟΥ (Triticum spp.)
Κ. Αβραμίδης1, Β. Ζαχαριάν1, Γ.Σ. Λάμπουρας1, Ι. Γ. Μυλωνάς 1,2, Ε. Νίνου1,3,
Α. Λ. Τσιβελίκας1,2,4, Π. Ράλλη3,4, Σ. Κοτζαμανίδης5, Γ. Ευγενίδης5, Γ. Παλάτος1 και
Κ. Μπλαδενόπουλος5
1

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,
541 01 Σίνδος, Θεσσαλονίκη.
2
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης
Φυτών, 541 24, Θεσσαλονίκη.
3
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας, 541 24
Θεσσαλονίκη.
4
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 570 01 Θέρμη,
Θεσσαλονίκη.
5
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας , Ινστιτούτο Σιτηρών, 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη.

Περίληψη
Σκοπός του πειραματισμού ήταν η αξιολόγηση και η επισήμανση εγχώριου γενετικού υλικού
σιταριού που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσω της βελτιωτικής διαδικασίας. Για το σκοπό
αυτό 10 εγχώριες τοπικές ποικιλίες (landraces) σίτου αξιολογήθηκαν την καλλιεργητική
περίοδο 2009-10 σε δύο περιβάλλοντα (μειωμένων εισροών και συμβατικό), στο Αγρόκτημα
του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας στην περιοχή της Θέρμης-Θεσσαλονίκης.
Καταγράφηκε η απόδοση, καθώς και μεγάλος αριθμός μορφολογικών και αγρονομικών
χαρακτηριστικών. Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση ήταν το
πλήρες τυχαιοποιημένο σχέδιο με τρεις επαναλήψεις. Από την ανάλυση των δεδομένων
διαπιστώθηκε ότι οι ποικιλίες ‘26 Ατσίκη 6’, ‘18 Κοντοπούλι 16’ και ‘17 Κοντοπούλι 17’
έδειξαν σταθερή και υψηλή απόδοση και επιθυμητά αγρονομικά και μορφολογικά γνωρίσματα
στα δύο περιβάλλοντα αξιολόγησης. Αντίθετα η ποικιλία ‘22 Μούνδρος 11’ συμπεριφέρθηκε
καλύτερα στο συμβατικό περιβάλλον καλλιέργειας παρουσιάζοντας κατά 66% μεγαλύτερη
απόδοση σε σχέση με το περιβάλλον μειωμένων εισροών. Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι
ορισμένες από τις τοπικές ποικιλίες που αξιολογήθηκαν θα μπορούσαν δυνητικά να
αξιοποιηθούν σε προγράμματα βελτίωσης εμπορικών ποικιλιών.
Εισαγωγή
Η χρήση των φυτογενετικών πόρων στη βελτιωτική διαδικασία αποτελεί τον καλύτερο
τρόπο αξιοποίησης και διατήρησης τους. Οι τοπικές ποικιλίες διακρίνονται από υψηλή
φαινοτυπική παραλλακτικότητα για ένα μεγάλο εύρος χαρακτηριστικών ωφέλιμων στη
βελτιωτική διαδικασία, καθώς και από υψηλή προσαρμοστικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές
καταπονήσεις. Παράλληλα ορισμένες από αυτές χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη σταθερότητα
και καλή παραγωγικότητα σε περιβάλλοντα χαμηλών εισροών (Zeven, 1998; Meng κ.ά., 1998).
Τα τελευταία χρόνια επιδοτούμενα οικονομικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σιταριού σε οργανικές
συνθήκες ή σε περιβάλλοντα χαμηλών εισροών. Στο πλαίσιο αυτό, οι τοπικές ποικιλίες
αποτελούν πολύτιμο γενετικό υλικό και μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχημένα βελτιωτικά
προγράμματα που στοχεύουν στη δημιουργία γενετικών υλικών κατάλληλων για συνθήκες
γεωργίας μειωμένων εισροών (Ceccarelli, 1996; Tesemma κ.ά., 1998). Με σκοπό την
αξιολόγηση και την επισήμανση εγχώριου γενετικού υλικού που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί
μέσω της βελτιωτικής διαδικασίας, αξιολογήθηκαν 10 τοπικές ποικιλίες σιταριού.
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Υλικά και Μέθοδοι
Το πείραμα πραγματοποιήθηκε την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010 στο Αγρόκτημα του
Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας στην περιοχή της Θέρμης-Θεσσαλονίκης.
Εγκαταστάθηκαν δύο πειραματικοί αγροί, στον πρώτο οι καλλιεργητικές μεταχειρίσεις έγιναν
σύμφωνα με το συμβατικό σύστημα καλλιέργειας (χημική καταπολέμηση ζιζανίων, εφαρμογή
βασικής και επιφανειακής λίπανσης, κ.ά.), ενώ στον δεύτερο σύμφωνα με το σύστημα
καλλιέργειας μειωμένων εισροών, με αυτές να περιορίζονται μόνο στην κατανάλωση ενέργειας
κατά την κατεργασία και προετοιμασία του αγρού. Σε κάθε περίπτωση οι αγροί προέρχονταν
από εφαρμογή συστήματος αμειψισποράς, ενώ προηγήθηκε καλλιέργεια και ενσωμάτωση βίκου
κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Συνολικά αξιολογήθηκαν 10 τοπικές ποικιλίες
σκληρού σίτου, που διατηρούνταν στη Συλλογή της Τράπεζας Γενετικού Υλικού του Εθνικού
Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας. Η αξιολόγηση των ποικιλιών έγινε ως προς την απόδοση,
καθώς και ως προς ένα αριθμό αγρονομικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών (ημέρες έως
το ξεστάχυασμα, τελικό ύψος, πυκνότητα στάχυ, μήκος και πλάτος του στάχυ, παρουσία
αγάνων, μήκος στάχυ με άγανα, χρώμα αγάνων, χρώμα λεπύρων, τρίχωμα λεπύρων, αριθμός
σταχιδίων ανά στάχυ και αριθμός σπόρων ανά σταχίδιο). Η εγκατάσταση των πειραματικών
αγρών έγινε με βάση το σχέδιο των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων με τρεις επαναλήψεις. Το
κάθε πειραματικό τεμάχιο αποτελούνταν από επτά γραμμές μήκους 2,5 m η καθεμία και
γραμμή από γραμμή απείχε 0,25 m. Συγκομίστηκαν οι πέντε μεσαίες γραμμές κάθε
πειραματικού τεμαχίου με σκοπό τη μείωση των επιδράσεων του ανταγωνισμού. Έγινε
συνδυασμένη ανάλυση παραλλακτικότητας με δύο παράγοντες, το περιβάλλον (2 επίπεδα:
συμβατικό, μειωμένων εισροών) και τις 10 τοπικές ποικιλίες.
Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χαρακτηρισμού χρησιμοποιήθηκε η
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες και η Ανάλυση σε Ομάδες. Κατά την Ανάλυση σε Ομάδες,
κατασκευάστηκε δενδρόγραμμα με τη βοήθεια του αλγορίθμου ομαδοποίησης ‘Ward’. Για την
εύρεση του βέλτιστου αριθμού των ομάδων στο δενδρόγραμμα, χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο
‘upper-tail’ για επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου α = 0,05. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις
έγιναν με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου JMP (έκδοση 9.0.0).
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Η συνδυασμένη ανάλυση παραλλακτικότητας για τα δύο περιβάλλοντα αξιολόγησης έδειξε
υψηλή διαφοροποίηση μεταξύ των ποικιλιών ως προς την απόδοση (Πίνακες 1, 2). Ειδικότερα,
η ποικιλία με την υψηλότερη μέση απόδοση (‘22 Μούνδρος 11’) υπερείχε της ποικιλίας με τη
χαμηλότερη απόδοση (‘9 Σκυλόπετρα Πτολεμαΐδας 182’) κατά ~90% (Πίνακας 2). Παρόμοια
αποτελέσματα κατά τη σύγκριση τοπικών ποικιλιών σιταριού αναφέρονται και από τους
Murphy κ.ά. (2008) και Moragues κ.ά. (2006). Γενικά, η μέση συμπεριφορά των ποικιλιών
(Πίνακας 2) δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς ο γενικός μέσος όρος του πειράματος
κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα (~160Κg/στρ.). Όπως προέκυψε από την ανάλυση
παραλλακτικότητας, δε διαπιστώθηκε αλληλεπίδραση των ποικιλιών με το σύστημα διαχείρισης
(Πίνακας 1), γεγονός που σημαίνει ότι οι ποικιλίες συμπεριφέρθηκαν με τον ίδιο τρόπο σε
συμβατικό και σε περιβάλλον καλλιέργειας μειωμένων εισροών. Εξαίρεση αποτέλεσε η
ποικιλία ‘22 Μούνδρος 11’, η οποία στο συμβατικό περιβάλλον παρουσίασε κατά 66%
μεγαλύτερη απόδοση από ότι στο περιβάλλον μειωμένων εισροών. Παρόλα αυτά, δε βρέθηκαν
σημαντικές διαφορές ως προς τη μέση συμπεριφορά των ποικιλιών μεταξύ των δύο
διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1. Συνδυασμένη ανάλυση παραλλακτικότητας ως προς την απόδοση των τοπικών
ποικιλιών σίτου που μελετήθηκαν στα δύο περιβάλλοντα αξιολόγησης.
Άθροισμα
Μέσο
Πηγή Παραλλακτικότητας
Τετραγώνων
Β.Ε. Τετράγωνο
F
Σύστημα Διαχείρισης
5185,64
1
5185,64
3,02
Ποικιλίες
35266,05
9
3918,45*
2,28
Ομάδες
3514,13
2
1757,07
1,02
Ποικιλία * Σύστημα
Διαχείρισης
20864,22
9
2318,25
1,35
Σφάλμα
48119,08
28
1718,54
Σύνολο
5185,64
1
5185,64
3,02
*Σημαντική διαφορά για επίπεδο σημαντικότητα α = 0,05.

Οι Smith και Smith (1989) θεωρούν ότι ο μορφολογικός χαρακτηρισμός βοηθά σημαντικά
στην περιγραφή και ταξινόμηση, καθώς και στον προσδιορισμό της παραλλακτικότητας των
γενετικών υλικών. Από την ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες διαπιστώθηκε ικανοποιητική
παραλλακτικότητα μεταξύ των τοπικών ποικιλιών για το σύνολο σχεδόν των χαρακτηριστικών
που μελετήθηκαν. Συγκεκριμένα, απαιτήθηκαν τέσσερις Κύριες Συνιστώσες (PCs), ώστε να
ερμηνεύσουν ποσοστό ≥80% της συνολικής φαινοτυπικής παραλλακτικότητας μεταξύ των
ποικιλιών (Πίνακας 3). Όλα τα χαρακτηριστικά είχαν παρόμοιο συντελεστή συσχέτισης με τις
δύο πρώτες PCs, γεγονός που σημαίνει ότι, όλα ήταν απαραίτητα για τη διαφοροποίηση των
ποικιλιών.
Πίνακας 2. Μέσοι όροι των αποδόσεων των τοπικών ποικιλιών σίτου στα δύο περιβάλλοντα
αξιολόγησης.
Κωδικός
Τοπική Ποικιλία
Απόδοση (Kg/στρ.)
1
22 Μούνδρος 11
205,90 a*
2
169,06 abc
21 Μούδρος 13
3
158,98 abc
Μαυραγάνι Ζακύνθου
4
151,97 abc
23 Ρωμανού 11
5
187,39 ab
26 Ατσίκη 6
6
186,62 ab
18 Κοντοπούλι 16
7
177,98 ab
17 Κοντοπούλι 17
8
144,96 abc
30 Ατσίκη 1
9
109,73 c
9 Σκυλόπετρα Πτολεμαΐδας 182
10
20 Ατσίκη
135,65 bc
*Μέσοι όροι της ίδιας στήλης με διαφορετικά γράμματα διαφέρουν σημαντικά για επίπεδο
σημαντικότητας α = 0,05.

Πίνακας 3. Ανάλυση της παραλλακτικότητας μεταξύ των τοπικών ποικιλιών σίτου που
μελετήθηκαν σε Κύριες Συνιστώσες.
Κύριες συνιστώσες
(PCs)

Ιδιοτιμή

Ποσοστό (%)
παρ/τας

Αθροιστικό ποσοστό
(%) παρ/τας

X2

1
2
3
4

3,5496
2,9754
1,9660
1,4335

29,580
24,795
16,383
11,946

29,580
54,374
70,757
82,703

651,968**
637,265**
618,968**
602,976**

*Σημαντική τιμή για επίπεδο σημαντικότητα α = 0,01.
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Η ανάλυση σε ομάδες (Σχήμα 1) κατέταξε τα 10 γενετικά υλικά σε 2 διακριτές ομάδες με
βάση το κριτήριο ‘upper-tail’ (α=0,05). Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις ποικιλίες ‘Μαυραγάνι
Ζακύνθου’, ‘9 Σκυλόπετρα Πτολεμαΐδας 182’, ‘20 Ατσίκη’, ‘18 Κοντοπούλι 16’ και ‘17
Κοντοπούλι 17’, και η δεύτερη ομάδα τις υπόλοιπες ποικιλίες. Η ανάλυση σε ομάδες και η
ανάλυση σε κύριες συνιστώσες έδωσαν παρόμοια ομαδοποίηση των ποικιλιών με μόνη διαφορά
στην κατάταξη της ποικιλίας ‘20 Ατσίκη’ (Σχήματα 1, 2). Με τη βοήθεια των καταλόγων της
UPOV και την πολυπαραγοντική ανάλυση των μορφολογικών χαρακτηριστικών έχουν γίνει
πολλές εργασίες εύρεσης της γενετικής συγγένειας για διάφορα καλλιεργούμενα είδη, όπως:
κουκιά (Vicia faba L.) (Terzopoulos κ.ά., 2008), φακή (Maqbool κ.ά., 1997), σιτάρι (Moragues
κ.ά, 2006) κ.ά.
Ο συνδυασμός της ανάλυσης παραλλακτικότητας με την ανάλυση σε ομάδες και την
ανάλυση σε κύριες συνιστώσες δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη γενετική
παραλλακτικότητα μεταξύ των υλικών που αξιολογούνται. Ακριβής ταξινόμηση του επιπέδου
και του τύπου της γενετικής ποικιλότητας είναι ανεκτίμητης αξίας στη βελτίωση διότι βοηθά
στην: (i) ανίχνευση γενετικών σχέσεων μεταξύ διαφορετικών γενετικών υλικών στις Τράπεζες
Γενετικού Υλικού και στα βελτιωτικά προγράμματα (Brumer, 1999), (ii) πρόβλεψη της
ετέρωσης (Melchinger, 1999), (iii) έρευνα για υποσχόμενες ετερωτικές ομάδες και εφαρμογή
στη βελτίωση υβριδίων (Reif et al., 2003), (iv) ταυτοποίηση επαναλαμβανόμενων συλλογών
στις Τράπεζες Γενετικού Υλικού (van Treuren et al., 2001), (v) εκτίμηση του επιπέδου της
γενετικής παραλλακτικότητας που υπάρχει σε μία γενετική δεξαμενή και της ροής της στη
διάρκεια του χρόνου (Dubreuil and Charcosset, 1998) και (vi) ταυτοποίηση ποικιλιών στο
πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων των φυτικών ποικιλιών (Lombard et al., 2000).

Σχήμα 1. Δενδρόγραμμα ομαδοποίησης των 10 τοπικών ποικιλιών σιταριού που προέκυψε από
τη μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών (μέθοδος ‘Ward’).

Σχήμα 2. Διάγραμμα διάκρισης των τοπικών ποικιλιών σίτου με βάση τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά και την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες.
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Συμπερασματικά, μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία επισημάνθηκαν ορισμένες τοπικές
ποικιλίες σίτου, οι οποίες παρουσίασαν υψηλή απόδοση και επιθυμητά αγρονομικά και
μορφολογικά γνωρίσματα είτε μεμονωμένα στο συμβατικό σύστημα και στο σύστημα
καλλιέργειας μειωμένων εισροών, είτε ακόμα σταθερά και στα δύο διαφορετικά περιβάλλοντα
αξιολόγησης. Οι ποικιλίες αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα βελτίωσης με
στόχο την επιλογή επίλεκτων γενοτύπων με ειδική ή γενική προσαρμοστικότητα, οι οποίοι θα
έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ικανοποιητικά ανάλογα με το περιβάλλον-στόχο
καλλιέργειας.
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EVALUATION OF THE YIELD POTENTIAL OF WHEAT LOCAL
LANDRACES
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Abstract
The aim of this study was the evaluation of 10 local wheat landraces under two different
cultivation systems (conventional and low-input system). The experiment was conducted at the
fields of Agricultural Research Center of Northern Greece, (Thermi-Thessaloniki) during the
2009-2010. In order to reveal promising local landraces, grain yield, agronomic and
morphological parameters were recorded. A high amount of diversity among the landraces was
revealed for yield and morphological traits. The analysis showed that the landraces ’26 Atsiki
6’, ’18 Kontopouli 16’ and ’17 Kontopouli 17’ performed a high and stable yield under the both
evaluation environments. However, the performance of landrace ’22 Moundros 11’ was high in
terms of yield only under the conventional cultivation system. Conclusively, there were several
landraces with potential use as a source material to plant breeding programs.
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΛΙΑ (Malus x domestica)
Αθανάσιος Λ. Τσιβελίκας1,2 και Μεταξία Κούτσικα-Σωτηρίου1
1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, 541 24,
Θεσσαλονίκη.
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Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 570 01, ΘέρμηΘεσσαλονίκη.

Περίληψη
Η τεχνική των διασταυρώσεων στη μηλιά 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, γι’ αυτό και αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Επιχειρείται σύγχρονη
βιβλιογραφική ανασκόπηση της γενετικής προέλευσης της μηλιάς, της ταξινομίας και
γεωγραφικής της εξάπλωσης, των βελτιωτικών προσπαθειών και στρατηγικών που
εφαρμόστηκαν διαχρονικά, της μορφολογίας και βιολογίας του άνθους, του τρόπου άνθησης,
της μεθοδολογίας συλλογής και διατήρησης της γύρης, του τρόπου αποστημόνωσης και
επικονίασης, ενώ επισημαίνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των τεχνητών
διασταυρώσεων. Η εργασία επίσης πραγματεύεται το μηχανισμό γενετικού αυτο-ασυμβίβαστου
που παρατηρείται στη μηλιά και τις ομάδες γονιδίων που έχουν μέχρι σήμερα αναγνωρισθεί ως
υπεύθυνες του παρατηρούμενου αυτο-ασυμβίβαστου.
Γενετική προέλευση της μηλιάς - Ταξινομία και γεωγραφική εξάπλωση της Malus x domestica
Η μηλιά ανήκει στην οικογένεια Rosaceae (υπο-οικογένεια Maloideae). Το κοινό
καλλιεργούμενο μήλο θεωρείται ως ένα διειδικό σύμπλοκο υβρίδιο και συνήθως προσδιορίζεται
ως Malus x domestica (Borkh.) (Korban και Skirvin, 1984) ή M. domestica Borkh (Phipps κ.ά.,
1990). Η καλλιεργούμενη μηλιά θεωρήθηκε ότι προήλθε από το είδος M. pumilla Mill. και στην
εξέλιξή της συνέβαλαν το M. sylvestris Mill., καθώς και πολλά άλλα είδη. Πρόσφατα ωστόσο,
άρχισε να γίνεται ολοένα και περισσότερο έντονη η άποψη ότι το M. sieversii (Ledeb.) Roem.
αποτελεί το είδος κλειδί στην προέλευση και εξέλιξη της καλλιεργούμενης μηλιάς (Juniper κ.ά.,
1998).
Ο απλοειδής χρωμοσωμικός αριθμός της υπο-οικογένειας Maloideae είναι x = 17 και γενικά
θεωρείται μονοφυλετικός με βάση τη μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών τους (Phipps
κ.ά., 1991). Οι περισσότερες από τις καλλιεργούμενες ποικιλίες μηλιάς είναι διπλοειδείς (2n =
34, x = 17), λίγες είναι τριπλοειδείς (3n = 51, x = 17), και ελάχιστες (Alpha 68) τετραπλοειδείς
(2n = 68, x = 17). Εξαπλοειδείς ποικιλίες έχουν επίσης δημιουργηθεί με την επίδραση
κολχικίνης σε τριπλοειδείς ποικιλίες.
Μορφολογία του άνθους
Η έναρξη της διαφοροποίησης των ανθέων μπορεί να συμβεί τόσο στους ακραίους
οφθαλμούς στα καρποφόρα όργανα που αποκαλούνται αιχμές, όσο και σε ακραίους ή
πλευρικούς οφθαλμούς επίμηκων και λεπτών βλαστών (λεπτοκλάδια), αναλόγως της ποικιλίας,
της ηλικίας και της ευρωστίας των δένδρων (Buban και Faust, 1982).
Η ανθοταξία είναι τύπου κυμάτιο και μπορεί να περιέχει μέχρι έξι συνολικά άνθη με το
ακραίο άνθος να είναι το πλέον αναπτυγμένο («βασιλικό»). Το άνθος είναι επίγυνο με την
ωοθήκη να περικλείεται από ιστούς που δεν ανήκουν σε αυτή (σύντηξη στη βάση με σέπαλα,
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πέταλα και στήμονες ή με τμήμα του ποδίσκου), και οι οποίοι παραμένουν προσαρτημένοι στην
ωοθήκη μέχρι τη συγκομιδή, σχηματίζοντας έτσι έναν «ψευδοκαρπό» ή πόμη (Dennis Jr.,
2003). Ένα τυπικό άνθος μηλιάς αποτελείται από πέντε πέταλα, έναν κάλυκα με πέντε σέπαλα,
περίπου 20 στήμονες και τον ύπερο, ο οποίος διαιρείται σε πέντε στύλους. Η ωοθήκη έχει πέντε
καρπόφυλλα, καθένα από τα οποία φέρει δύο σπερμοβλάστες. Το ακραίο ή «βασιλικό» άνθος
της ταξιανθίας είναι το πρώτο που ανοίγει και δίνει γένεση στους μεγαλύτερους καρπούς. Οι
ανθοταξίες στους πλευρικούς οφθαλμούς ανοίγουν αργότερα από αυτές στους ακραίους
οφθαλμούς και παράγουν γενικά μικρότερου μεγέθους καρπού (Dennis Jr., 2003).
Άνθηση - Γονιμοποίηση
Τα άνθη της μηλιάς φέρουν από 9 έως 20 στήμονες (συνήθως 20) αναλόγως με την ποικιλία,
καθένας από τους οποίους αποτελείται από το νήμα και τον ανθήρα. Οι ώριμοι γυρεόκοκκοι της
μηλιάς φέρουν τρεις εγκολπώσεις και μικρές πτυχές.
Το στίγμα στη μηλιά παραμένει δεκτικό για 2-3 ημέρες μετά το άνοιγμα του άνθους,
χάνοντας τη σπαργή του μετά από αυτό το διάστημα (Braun και Stösser, 1985). Ο ύπερος ενός
τυπικού άνθους μηλιάς αποτελείται από ένα ή περισσότερα καρπόφυλλα, καθένα από τα οποία
έχει ένα στίγμα, ένα στύλο και μία ωοθήκη που περιέχει τις σπερμοβλάστες (Raven κ.ά., 1999).
Στη μηλιά καθένας από τους πέντε στύλους φέρει ένα απλό στίγμα και στη βάση συντήκεται με
τους άλλους στύλους για ένα τμήμα του μήκους του. Οι στύλοι είναι σταθερού τύπου με έναν
αγωγό ιστό μεταβίβασης μέσω του οποίου αναπτύσσονται οι γυρεοσωλήνες ενδοκυτταρικά.
Κάθε καρπόφυλλο περιέχει δύο σπερμοβλάστες οι οποίες έχουν τη δυναμική να σχηματίσουν
δύο σπόρους ή συνολικά δέκα σπόρους ανά καρπό, μολονότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των
ποικιλιών (Free, 1993). Κατά συνέπεια για να παραχθεί ένα καρπός μηλιάς με το μέγιστο
δυνατό αριθμό σπόρων, δύο τουλάχιστο βιώσιμοι γυρεόκοκκοι από μία συμβατή ποικιλία
πρέπει να εκβλαστήσουν σε κάθε μία από τις πέντε δεκτικές στιγματικές επιφάνειες (Torchio,
1985).
Γονίδια αυτο-ασυμβίβαστου (SI)
Το σύστημα του αυτοασυμβίβαστου στη μηλιά είναι καλά μελετημένο αλλά μέχρι πρόσφατα
ο αριθμός των S αλληλομόρφων που εμπλέκονται και ο βαθμός του σταυροασυμβίβαστου δεν
ήταν γνωστά. Η κλωνική και μοριακή ανάλυση δύο αλληλομόρφων αυτοασυμβίβαστου από τα
μήλα ακολουθήθηκε από την ανάπτυξη μίας μεθόδου για την ταυτοποίηση S αλληλομόρφων
στη μηλιά με βάση μία εξειδικευμένη αντίδραση PCR (Polymerase Chain Reaction - αλυσιδωτή
αντίδραση της πολυμεράσης) (Broothaerts κ.ά., 1995). Τα αλληλόμορφα S2, S3, S5, S7 και S9
ταυτοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για να αποδοθούν οι γενότυποι σε αρκετές γνωστές
ποικιίες όπως οι “Idared” (S3S7), “Fiesta” (S3S5), “Jonathan” (S7S9), “Elstar” (S3S5), “Gala” (S2S5)
και “Golden Delicious” (S2S3) (Brown και Maloney, 2003). Οι Sakurai κ.ά. (1997; 2009)
χρησιμοποίησαν την παραπάνω μέθοδο για να αποδώσουν τους γενοτύπους ως προς τα γονίδια
του ασυμβίβαστου σε ιαπωνικές και αμερικάνικες ποικιλίες και προχωρημένες επιλογές. Έξι
επιπρόσθετα S αλληλόμορφα αλληλουχήθηκαν και συγκεκριμένα τα S4, S24, S26, S27, Sd και Sf
(Sassa κ.ά., 1996; Katoh κ.ά., 1997; Verdoodt κ.ά., 1998). Οι Broothaerts κ.ά. (2003) βελτίωσαν
την παραπάνω τεχνική με νέους εκκινητές και με ειδικά πρωτόκολλα περιοριστικής πέψης με
αποτέλεσμα τον προσδιορισμό 15 S αλληλομόρφων με γνωστή αλληλουχία νουκλεοτιδίων.
Σύμφωνα με τους Μαγγανάρη κ.ά. (2006) συνολικά 18 S αλληλόμορφα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με αξιοπιστία στον καθορισμό των S γενοτύπων στις ποικιλίες μηλιάς. Η
αποτύπωση του S γενοτύπου έχει εγείρει ορισμένα ερωτήματα σε ότι αφορά το γεγονός ότι
αρκετές ποικιλίες έχουν διαφορετικά S αλληλόμορφα σε σχέση με εκείνα που αναμένονται με
βάση τη γενεαλογία (Brown και Maloney, 2003).
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Επομένως, ο μηχανισμός γενετικού αυτο-ασυμβίβαστου (SI) που υφίσταται στη μηλιά,
καθιστά αναγκαία τη σταυρεπικονίαση και την εφαρμογή της τεχνικής των ελεγχόμενων
διασταυρώσεων για τις περισσότερες ποικιλίες, ώστε αυτές να δέσουν καρπούς και να είναι
ανταγωνιστικές από άποψη παραγωγικότητας σε εμπορική κλίμακα (Dennis Jr., 2003). Το
σταυρο-ασυμβίβαστο (δηλαδή και οι δύο ποικιλίες να παράγουν βιώσιμη γύρη αλλά καμία να
μην παράγει καρπούς στις μεταξύ τους διασταυρώσεις) συμβαίνει σε πολύ λίγους
συνδυασμούς, όπως στην περίπτωση της διασταύρωσης “Early McIntosh” x “Cortland”.
Επιπλέον, η εφαρμογή της τεχνικής ελεγχόμενων διασταυρώσεων όπως περιγράφεται
παρακάτω έδωσε ώθηση στα προγράμματα γενετικής βελτίωσης της μηλιάς και διευκόλυνε τη
δημιουργία νέων παραγωγικών ποικιλιών με επιθυμητά ποσοτικά και ποιοτικά γνωρίσματα
καρπών.
Εφαρμογή της τεχνικής των διασταυρώσεων
I. Συλλογή Γύρης
Η συλλογή της γύρης αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας των ελεγχόμενων
διασταυρώσεων. Τα άνθη συλλέγονται κατά προτίμηση στο στάδιο του μπαλονιού, ακριβώς
πριν από τη στιγμή της έκπτυξης των πετάλων και πριν τη διάρρηξη των ανθήρων (Brown,
1975). Τα άνθη μεταφέρονται στο εργαστήριο ή στο χώρο επικονίασης και οι ανθήρες
απομακρύνονται με ένα μικρό χτένι ή προστρίβονται στην επιφάνεια τρυβλίων petri ή
παρόμοιου τύπου δοχείων. Τα άνθη τοποθετούνται σε μία θερμή και ηλιόλουστη θέση και οι
ανθήρες σύντομα διαρρηγνύονται και απελευθερώνουν τη γύρη.
Όταν οι γονείς δεν ανθίζουν την ίδια στιγμή, η γύρη μπορεί να συλλεχθεί από τον πιο
πρώιμο γονέα και να αποθηκευτεί μέχρι τη στιγμή της επικονίασης. Η γύρη τοποθετείται σε
γυάλινα φιαλίδια χρησιμοποιώντας ως πώμα βαμβάκι, μέσα στα οποία έχει τοποθετηθεί
κατάλληλο αφυγραντικό μέσο και διατηρείται σε ψυγείο οικιακού τύπου (Galleta, 1983). Όταν
είναι επιθυμητό να διατηρηθεί η γύρη για διάστημα ενός έτους και πλέον γίνεται η
προετοιμασία με τον ίδιο τρόπο με τη διαφορά ότι τοποθετείται για αποθήκευση σε καταψύκτες
στους -15 οC. Αν οι συνθήκες μεταχείρισης της γύρης είναι οι κατάλληλες και η γύρη
διατηρείται ξηρή, μπορεί να παραμείνει βιώσιμη με τον τρόπο αυτό για αρκετά χρόνια (Galleta,
1983).
II. Αποστημόνωση:
Πριν από κάθε διασταύρωση τα άνθη του θηλυκού γονέα, πρέπει να αποστημονωθούν. Η
διαδικασία αυτή συνιστά ουσιαστικά την απομάκρυνση των στημόνων από το άνθος πριν
συμβεί η διάρρηξη των ανθήρων. Ακόμη και στις περιπτώσεις που τα δένδρα αναπτύσσονται
υπό κάλυψη, ώστε να ελέγχονται σε ότι αφορά τις επισκέψεις των εντόμων ή στις περιπτώσεις
που ο θηλυκός γονέας χαρακτηρίζεται από αυτοασυμβίβαστο, η αποστημόνωση αποτελεί μία
χρήσιμη διαδικασία, καθώς διευκολύνει την έκθεση του στίγματος. Για τα δένδρα που
αναπτύσσονται στο ύπαιθρο, η αποστημόνωση αποτελεί απαραίτητη διαδικασία, διότι οι
στήμονες και τα πέταλα προσελκύουν έντομα, τα οποία φέρουν μη επιθυμητή γύρη και
επιμολύνουν τις διασταυρώσεις. Ένας τρόπος για να παρεμποδιστεί η προσέλκυση των εντόμων
από τα άνθη είναι να απομακρυνθούν τα πέταλα, τα σέπαλα και οι στήμονες με τη βοήθεια
λαβίδας, ακριβώς τη στιγμή πριν ο οφθαλμός να φτάσει το στάδιο του μπαλονιού.
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Εικόνα 1. Εφαρμογή της διαδικασίας αποστημόνωσης σε άνθος μηλιάς. α: Αφαίρεση ανθέων
ταξιανθίας και διατήρηση «βασιλικού» άνθους. β: Αφαίρεση πετάλων. γ: Αποστημόνωση, δ:
Ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκθεση των στύλων του άνθους.
Τα δένδρα της μηλιάς παράγουν άνθη σε μεγάλη αφθονία και μόνο ένα μικρό μέρος αυτών
είναι ικανό να δέσει και να παράγει καρπούς. Κατά συνέπεια δεν είναι αναγκαίο να γίνεται
αποστημόνωση σε όλα τα άνθη. Ως κανόνας δύο άνθη ανά ταξιανθία είναι αρκετά για
αποστημόνωση, ενώ τα υπόλοιπα πρέπει να απομακρύνονται (Brown, 1975). Οποιοδήποτε μη
αποστημονωμένο άνθος το οποίο έχει δέσει καρπούς μπορεί εύκολα να επισημανθεί, καθώς οι
καρποί που προέρχονται από τα αποστημονωμένα άνθη δε φέρουν υπολείμματα του κάλυκα
(Brown, 1975). Έτσι στις περιπτώσεις αυτές, μόνο οι στύλοι παραμένουν στο άνθος,
προεξέχοντας από την ανθοδόχη και την ωοθήκη (Εικόνα 1). Τα αποστημονωμένα άνθη
καλύπτονται με σακουλάκια από ριζόχαρτο, καθώς με αυτό τον τρόπο επιβραδύνεται η
ξήρανση των τραυματισμένων ανθικών μερών (Brown, 1975).
III. Επικονίαση:
Οι περισσότερες ποικιλίες μηλιάς απαιτούν σταυρεπικονίαση λόγω του μηχανισμού του
αυτοασυμβίβαστου, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη μεταφορά γύρης από τα άνθη ενός
δένδρου στα στίγματα ενός άλλου δένδρου μιας διαφορετικής ποικιλίας.
Κατά τις ελεγχόμενες διασταυρώσεις η γύρη πρέπει να μεταφερθεί από το βελτιωτή. Η
επικονίαση μπορεί να γίνει σε μικρά δένδρα που φυτεύτηκαν σε γλάστρες ή βαρέλια και τα
οποία προηγουμένως μεταφέρθηκαν σε ψυχρό κλειστό χώρο με δυνατότητα ελέγχου των
συνθηκών περιβάλλοντος, ώστε να επαχθεί η ανθοφορία (Brown, 1975). Με τον τρόπο αυτό τα
δένδρα προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και με δεδομένο ότι ο χώρος ελέγχεται για
εχθρούς και ασθένειες αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για ελεγχόμενη σταυρεπικονίαση. Ο
αριθμός των επικονιάσεων που μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται από το μέγεθος
των δένδρων και από το μέγεθος της συλλογής των εν δυνάμει γονέων που μπορούν να
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διατηρηθούν. Μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών σε ότι αφορά τις ποικιλίες και το μέγεθος των
δένδρων απαντάται στους οπωρώνες με αποτέλεσμα μεγάλης κλίμακας διασταυρώσεις να
πραγματοποιούνται στο ύπαιθρο (Brown, 1975).
Η επικονίαση επιτυγχάνεται βυθίζοντας ένα μικρό, μαλακό πινέλο στο φιαλίδιο που περιέχει
τη γύρη και ακολούθως βουρτσίζοντας ελαφρά τη γύρη πάνω στο υποδεκτικό στίγμα. Τα άνθη
μπορούν να επικονιαστούν αμέσως μετά την αποστημόνωση. Παρόλα αυτά είναι προτιμότερο η
επικονίαση να γίνει λίγες ημέρες μετά την αποστημόνωση του άνθους, όταν τα στίγματα είναι
περισσότερο υποδεκτικά (Brown, 1975).
Σύμφωνα με τον Williams (1966), η αποτελεσματική περίοδος για επικονίαση είναι η
περίοδος κατά την οποία οι σπερμοβλάστες είναι ικανές να γονιμοποιηθούν μείον το διάστημα
που απαιτείται για το γυρεοσωλήνα να αναπτυχθεί από το στίγμα μέχρι τη σπερμοβλάστη. Η
αποτελεσματική περίοδος επικονίασης για 14 ποικιλίες κατά τη διάρκεια δύο ετών κυμάνθηκε
από 2-9 ημέρες (Williams, 1966).
Συνθήκες περιβάλλοντος
Η θερμοκρασία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την
επιτυχία των διασταυρώσεων στη μηλιά. Σε θερμοκρασίες μικρότερες από 10 οC, οι ανθήρες δε
διαρρηγνύονται, η βλάστηση των γυρεοκόκκων είναι βραδεία και οι γυρεοσωλήνες
αναπτύσσονται με αργό ρυθμό. Σε αυτές τις θερμοκρασίες η υποδεκτικότητα του στίγματος
είναι μικρή και ακόμα και αν επιτευχθεί γονιμοποίηση ο κίνδυνος αποβολής είναι αυξημένος. Η
αποστημόνωση των ανθέων θα πρέπει να αποφεύγεται σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 7
ο
C). Πολύ υψηλές θερμοκρασίες (> 30 oC) έχουν αρνητική επίδραση στο δέσιμο του σπόρου. Σε
τέτοιες θερμοκρασίες τα άνθη ανοίγουν με ταχύ ρυθμό και γίνονται ακατάλληλα για
γονιμοποίηση. Θερμοκρασίες από 15 έως 25 οC είναι γενικά ιδανικές για την εφαρμογή των
ελεγχόμενων επικονιάσεων στη μηλιά. Η υποδεκτικότητα του στίγματος, η βλάστηση της γύρης
και η ανάπτυξη των γυρεοσωλήνων στο εύρος αυτό των θερμοκρασιών βρίσκονται στα
βέλτιστα επίπεδα και ο καρπός δένει ικανοποιητικά.
Η βροχή ή η ομίχλη μπορούν επίσης να μειώσουν την επιτυχία της διασταύρωσης, λόγω
καθυστέρησης του ανοίγματος των ανθήρων και της απελευθέρωση της γύρης. Επιπλέον
υπάρχει το ενδεχόμενο να εκπλυθεί η στιγματική επιφάνεια πριν τη βλάστηση των
γυρεοκόκκων. Σε υγρές και βροχερές καιρικές συνθήκες ίσως χρειαστεί να επαναληφθεί η
επικονίαση των αποστημονωμένων ανθέων περισσότερες από μία φορές. Σε χαμηλή σχετική
υγρασία ίσως προκύψει ξήρανση και πτώση του στύλου μετά την επικονίαση πριν οι
γυρεοσωλήνες φτάσουν στη σπερμοβλάστη με αποτέλεσμα τη μη επιτυχή γονιμοποίηση.
Η επάρκεια σε θρεπτικά στοιχεία αποτελεί επίσης έναν από τους σημαντικότερους
παράγοντες στην επιτυχία των διασταυρώσεων. Η αποτελεσματική γονιμοποίηση και το δέσιμο
του καρπού επηρεάζονται σημαντικά από την επάρκεια αζώτου στο έδαφος, καθώς το άζωτο
παίζει σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό ανθοφόρων οφθαλμών και επιμηκύνει την περίοδο
γονιμοποίησης της σπερμοβλάστης (Williams, 1966).
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Abstract
The application of cross pollination in apple trees is the initial point of a breeding
programme for the development of segregating populations, in order to select within
them the appropriate clones for the development of modern commercial apple cultivars.
For that reason a review of the related contemporary literature is attempted aiming at the
genetic origin of the apple, the taxonomy and geographical spread, the breeding
objectives and the strategies applied, the blossom morphology and biology, the
methodology for pollen collection and preservation, the emasculation technique as well
as at the factors that contribute to cross pollination success in apple. In addition, the
paper also discusses the mechanism of genetic self-incompatibility observed in apple
and the groups of genes so far identified as responsible for this phenomenon.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση των υποκειμένων εσπεριδοειδών
Citrus aurantium (Νεραντζιά), Poncirus trifoliata x C. paradisi (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 οξίνιση 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 την
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. 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 χλώρωση σιδήρου
ακολουθούμενo από το C. taiwanica, ενώ τα υποκείμενα C. volkameriana και Swingle
Citrumelo χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα, με μικρή υπεροχή του υποκειμένου C.
volkameriana.
Εισαγωγή
Η χλώρωση σιδήρου σε ασβεστούχα εδάφη είναι βασικό και παγκοσμίως διαδεδομένο
πρόβλημα στα εσπεριδοειδή (Chouliaras κ.α, 2004a) . Η κυριότερη μέθοδος
αντιμετώπισης της χλώρωσης σιδήρου είναι η χρήση ανθεκτικών υποκειμένων (Citrus
aurantium/Νεραντζιά στη Μεσογειακή ζώνη και C.taiwanica στην Άπω Ανατολή). Το
υποκείμενο Swingle Citrumelo (P. trifoliata x C.paradisi) προκαλεί αντοχή των
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εμβολίων των εσπεριδοειδών στους παγετούς και προσδίδει αντοχή στην ίωση tristeza,
υποφέρει όμως από τη χλώρωση σιδήρου σε εδάφη με ενεργό CaCO3 υψηλότερο του
5%. (Βσιλακάκης και Θεριός, 2006). Το είδος C. volkameriana θεωρείται καλό
υποκείμενο ως προς την απόδοση και ποιότητα της λεμονιάς και ανθεκτικό στη
χλώρωση Fe σε ασβεστούχα εδάφη (Castle κ.α., 2009).
O σίδηρος είναι συστατικό των μεταλλοενζύμων καταλάση και πολλών ισομορφών
υπεροξειδάσης (Valenzuela κ.α., 1992), εκτός από μια ισομορφή υπεροξειδασης που
περιέχει μαγγανιο (Κuan και Tien, 1993).
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η αξιολόγηση των υποκειμένων των
εσπεριδοειδών Νεραντζιά, C. taiwanica, C.volkameriana και Swingle Citrumelo με
βάση τις μεταβολές σε φυσιολογικές και βιοχημικές παραμέτρους, σε συνθήκες
έλλειψης σιδήρου.
Υλικά & Μέθοδοι
Αυτόρριζα σπορόφυτα ηλικίας ενός έτους των υποκειμένων C. aurantium (Νεραντζιά),
C. taiwanica, C. volkameriana και Swingle Citrumelo (Poncirus trifoliata x C.
paradisi) φυτεύθηκαν σε μείγμα άμμου:περλίτη 1:1 (v/v) και τοποθετήθηκαν σε
θερμαινόμενο θερμοκήπιο κάτω από ομοιόμορφες συνθήκες θερμοκρασίας και
φωτισμού, από το Μάρτιο ως τον Ιούνιο (16 εβδομάδες) του έτους 2001. Η
θερμοκρασία σε όλη τη διάρκεια του πειράματος κυμαινόταν από 20-24oC. Το πείραμα
περιελάμβανε 4 χειρισμούς/επεμβάσεις σιδήρου ανά υποκείμενο με 7 φυτά
(επαναλήψεις ανά επέμβαση) και τα φυτά ποτίζονταν κάθε δύο ημέρες με 100 ml
διαλύματος Hoagland (No.2) 50% ως προς τα μακροστοιχεία και τα ιχνοστοιχεία, εκτός
του Fe.
Το πείραμα περιελάμβανε τους εξής χειρισμούς σιδήρου:
(1) 1.2 ppm Fe (μάρτυρας)
(2) 0.3 ppm Fe
(3) 0 ppm Fe
(4) 0.6 ppm Fe, 0.5g/l CaCO3, 10mM NaHCO3
Προσδιορίστηκαν και μετρήθηκαν οι παρακάτω φυσιολογικές και βιοχημικές
παράμετροι:
α) ο βαθμός χλώρωσης των φύλλων των τεσσάρων υποκειμένων των εσπεριδοειδών σε
κλίμακα 0-5 σύμφωνα με τους Loeppert κ.α., 1988 και Shi κ.α., 1993)
β) Aναγωγική ικανότητα ρίζας και οξίνιση της ριζόσφαιρας στα τέσσερα υποκείμενα
Η αναγωγική ικανότητα της ρίζας και η οξίνιση της ριζόσφαιρας των τεσσάρων
υποκειμένων υπολογίστηκαν στο τέλος του πειράματος όπου παρουσιάζονται οι μέσοι
όροι 7 σποροφύτων (επαναλήψεων ανά χειρισμό), σύμφωνα με τη μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε από τους Welch κ.α, (1993) και Chouliaras κ.α., (2004b).
γ) Προσδιορισμός της ενεργότητας των ολικών υπεροξειδασών και της καταλάσης
στα νεαρά φύλλα (φύλλα κορυφής)
Η διαδικασία συγκομιδής των δειγμάτων και της εκχύλισης τους και ο προσδιορισμός
της ενεργότητας των ολικών υπεροξειδασών και της καταλάσης πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται από τους Νgo και Lenhoff (1980) και
Wang (1995) αντίστοιχα, στο τέλος του πειράματος, στα νεαρά φύλλα 7 σποροφύτων
(επαναλήψεις/χειρισμό).

350

δ) Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των ανόργανων στοιχείων ενεργός Fe και
διαλυτό Mn στα νεαρά φύλλα των τεσσάρων υποκειμένων
Η μέτρηση της περιεκτικότητας των ανόργανων στοιχείων ενεργός Fe και διαλυτό Mn
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ατομικής φασματοφωτομετρίας, έπειτα από
ξήρανση, άλεσμα και παραλαβή των κατιόντων στα φύλλα με HCl 1N, σύμφωνα με
τους Guzman κ.α., 1986)
Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη μέθοδο ΑΝΟVA για 4 (επεμβάσεις) x 4
(υποκείμενα) x 7 (επαναλήψεις) και το κριτήριο Duncan για Ρ=0.05. Τα
πολυπαραγοντικά μοντέλα που παρουσιάζουν τη συνεπίδραση του ενεργού Fe και του
διαλυτού Mn στην ενεργότητα των ολικών υπεροξειδασών στα νεαρά φύλλα, έγιναν με
το στατιστικό πρόγραμμα SPSS για Ρ< 0,01.
Aποτελέσματα & συζήτηση
Έλλειψη σιδήρου προκαλούμενη είτε από την απουσία του από το θρεπτικό διάλυμα
Hoagland, είτε με την προσθήκη στο θρεπτικό διάλυμα CaCO3 και NaHCO3 προκάλεσε
σημαντικές μεταβολές στην αναγωγική ικανότητα των ριζών και στην οξίνιση της
ριζόσφαιρας σε νεαρές μη ξυλοποιημένες ρίζες στα υποκείμενα εσπεριδοειδών που
εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα, σε συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία (Welch
κ.α., 1993). Η χαμηλή προσθήκη σιδήρου (0.3 ppm) στο διάλυμα Hoagland προκάλεσε
τις υψηλότερες τιμές της αναγωγικής ικανότητας των ριζών και την οξίνιση της
ριζόσφαιρας και στα τέσσερα υποκείμενα. Οι άλλες δύο επεμβάσεις έλλειψης σιδήρου
έδωσαν χαμηλότερες τιμές από την επέμβαση της χαμηλής χορήγησης σιδήρου, αλλά
υψηλότερες από τις αντίστοιχες του μάρτυρα (κανονική χορήγηση σιδήρου : 1.2 ppm
Fe).
Πίνακας 1. Η επίδραση διαφόρων επεμβάσεων σιδήρου στην αναγωγική ικανότητα
των ριζών και στην οξίνιση της ριζόσφαιρας σε τέσσερα υποκείμενα εσπεριδοειδών
Υποκείμενο

Νεραντζιά
(C. aurantium)

Citrus
taiwanica

Citrus
volkam.

Citrumelo
(Poncirus
trifoliata x
C.
paradisi)

Ν
Νεραντζιά

Citrus
taiwan
.

Citrus
volka
m

Citrumelo

Επέμβαση Fe

Αναγωγική ικανότητα ρίζας (μmol Fe/g.F.w / h)

1

0.6 ±
0.053*gh

0.61h

0.52i

0.44j

0.42 ±
0.039 *f

0.37 g

0.31 h

0.30 h

2

1.23a**

1.14bc

1.01d

0.92e

0.69 a

0.63 b

0.59 c

0.54 d

1.18ab

1.09c

0.98d

0.79f

0.63 b

0.54 d

0.53 d

0.47 e

0.96de

0.95de

0.91e

0.72g

0.57 cd

0.53 d

0.47 e

0.42 f

3
4

Οξίνιση ριζόσφαιρας (μεταβολή pH)

**οι μέσοι όροι που συνοδεύονται από το ίδιο γράμμα στην αγγλική δεν διαφέρουν στατιστικά
σημαντικά (Duncan test, P<0,05)
*σταθερό σφάλμα μέσων όρων αναγωγικής ικανότητας ρίζας = 0.053
*σταθερό σφάλμα μέσων όρων αναγωγικής ικανότητας ρίζας = 0.039
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Πίνακας 2. Η επίδραση διαφόρων επεμβάσεων σιδήρου στην ενεργότητα των ολικών
υπεροξειδασών και της καταλάσης σε φύλλα κορυφής τεσσάρων υποκειμένων
εσπεριδοειδών
Επέμβαση Fe

___Ολικές υπεροξειδάσες (U/γ. Ν. β.)___ ______καταλάση (U/γ. Ν. Β.)____
_________________Υποκείμενο________________
Νεραντζιά
C.taiwan
C.volk.
Citrumelo Νεραντζιά
C.taiwan
______Νεαρα Φύλλα______

1

5.2
±0.034*a

4.9 a

4.7 bc

2

4.9 a

4.5 cd

4.7 bc
4.6 bcd

3
4

C.volkam.

Citrumelo

______Νεαρά Φύλλα ______
4.6 bcd

17.1
±1.08*a

16.6 a

15.6 bc

14.8 cde

4.3 de

4.1 e

16.2 ab

15.5 bc

14.6 cde

14.4 def

4.4 cde

4.1 e

3.7 f

15.4 bcd

14.4 def

14.0 efg

13.7 efg

4.3 de

3.6 f

3.2 g

14.4 def

13.7 efg

13.4 fg

13.1 g

**οι μέσοι οροι που συνοδεύονται από το ίδιο γράμμα στην αγγλική δεν διαφέρουν στατιστικά
σημαντικά (Duncan test, P<0,05)
*σταθερό σφάλμα μέσων όρων ενεργότητας ολικών υπεροξειδασών = 0.34
*σταθερό σφάλμα μέσων όρων ενεργότητας καταλάσης = 1.08

Η χλώρωση σιδήρου ως αποτέλεσμα της μη ή χαμηλής προσθήκης Fe στο διάλυμα
Hoagland, είτε λόγω της προσθήκης των ανθρακικών αλάτων προκάλεσε σημαντική
μείωση στην ενεργότητα των σιδηρο-ενζύμων ολικές υπεροξειδάσες και καταλάση.
Σημαντική χλώρωση της επιφάνειας των φύλλων (βαθμός 2.5 με μέγιστη τιμή το 5)
συσχετίστηκε με ενεργότητα ολικών υπεροξειδασών και καταλάσης μικρότερη των 4.5
U / γ.Ν.Β και 14.5 U / γ.Ν.Β αντίστοιχα. Παρατηρήθηκαν διαφορές στην ενεργότητα
των δύο ενζύμων στα νεαρά φύλλα μεταξύ των επεμβάσεων σιδήρου, καθώς και μεταξύ
των τεσσάρων υποκειμένων στην ίδια επέμβαση, όχι όμως πάντοτε στατιστικά
σημαντικές (Πίνακας 2).
Πίνακας 3. Η συνεπίδραση του ενεργού σιδήρου και του διαλυτού μαγγανίου στην
ενεργότητα των ολικών υπεροξειδασών (Prx) σε τέσσερα υποκείμενα των
εσπεριδοειδών
Yποκείμενο
Εξίσωση
R2
P
Nεραντζιά

Prx = -7,445 + 1,025 Fe – 0,254 Mn

0.956

0.003

C. taiwanica

Prx= 30,937 + 0,855 Fe – 0,266 Mn

0.944

0.002

C. volkameriana

Prx = 24,99 + 0,905 Fe – 0,223 Mn

0.967

0.001

(Swingle) Citrumelo

Prx = 28,89 + 1,004 Fe – 0,237 Mn

0.972

0.003

Οι Bar-Akiva κ.α. (1967) είχαν χρησιμοποιήσει την ενεργότητα της υπεροξειδάσης για
να διακρίνουν την έλλειψη Fe από την έλλειψη Mn στο γκρέϊπ-φρουτ. Με βάση τα
πολυπαραγωντικά μοντέλα που παρουσιάζουν τη συνεπίδραση του ενεργού Fe και του
διαλυτού Mn στην ενεργότητα των ολικών υπεροξειδασών στα νεαρά φύλλα των
τεσσάρων υποκειμένων εσπεριδοειδών, παρατηρείται ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ
της ενεργότητας των ολικών υπεροξειδασών και του ενεργού Fe και αρνητική μεταξύ

352

της ενεργότητας των ολικών υπεροξειδασών και του διαλυτού Mn (Πίνακας 3), σε
συμφωνία με τα προαναφερθέντα ευρήματα των Bar-Akiva κ.α.,1967).
Σε αντίθεση με τη διεθνή βιβλιογραφία (Hamze κ.α., 1986;Castle κ.α, 2009), η παρούσα
έρευνα δεν επιβεβαίωσε τη μέτρια αλλά και υψηλότερη αντοχή του υποκειμένου C.
volkameriana από το υποκείμενο C. taiwanica στη χλώρωση σιδήρου κατά την
προσθήκη ανθρακικών αλάτων, ενώ επιβεβαιώθηκε η αντοχή του υποκειμένου
Νεραντζιά και η ευαισθησία του υποκειμένου Swinlge citrumelo.
H διαβάθμιση της αντοχής στη χλώρωση σιδήρου των τεσσάρων υποκειμένων των
εσπεριδοειδών που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία, συνδιάστηκε με μεταβολές
στην αναγωγική ικανότητα ρίζας, την οξίνιση της ριζόσφαιρας και την ενεργότητα των
ενζύμων καταλάση και ολικές υπεροξειδάσες. Οι προαναφερθείσες φυσιολογικές και
βιοχημικές παράμετροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προκαταρτικές δοκιμές
αντοχής οποιουδήποτε είδους και υποκειμένου των εσπεριδοειδών στην χλώρωση
σιδήρου.
Συμπερασματικά, η Νεραντζιά βρέθηκε ότι είναι το πιο ανθεκτικό υποκείμενο στην
χλώρωση σιδήρου, ακολουθούμενο από το C. taiwanica, ενώ τα υποκείμενα C.
volkameriana και Swingle Citrumelo βρέθηκαν ευαίσθητα, με μικρή υπεροχή του
υποκειμένου C. volkameriana.
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CITRUS ROOTSTOCK TOLERANCE SCREENING ON Fe DEFICIENCY
ACCORDING TO DIFFERENCES IN PHYSIOLOGICAL AND
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Αbstract
The aim of the current research was the screening of Citrus rootstocks Citrus aurantium
(Sour orange), Poncirus trifoliata x C. paradisi (Swingle Citrumelo), C. taiwanica και
C. volkameriana according to differences in physiological and biochemical parameters
due to Fe deficiency (lack of Fe, either the addition of the bicarbonate salts CaCO3 and
NaHCO3 in Hoagland nutrient solution). Low Fe application in Hoagland solution (0.3
ppm) caused the highest values in Fe-reduction capacity in roots and rhizosphere
acidification compared to the rest treatments in the four Citrus rootstocks, whereas the
addition of the bicarbonate salts and the lack of Fe caused higher values in the above
parameters than the control (normal Fe application 1.2 ppm Fe). Substantial leaf
chlorosis (2.5 over 5 the highest grade, was correlated with 4.5 and 14.5 U/g.F.w/min of
total peroxidase and catalase activity, respectively. Statistically significant differences
were observed at the physiological and biochemical parameters among the four
rootstocks within treatment and between treatments. According to the changes in the
physiological and the biochemical differences at the four rootstocks, Sour orange
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proved to be highly resistant to Fe chlorosis, followed by the rootstock C. taiwanica,
whereas the rootstocks C. volkameriana and Swingle Citrumelo proved to be
susceptible, although C. volkameriana showed higher tolerance to Fe chlorosis than
Citrumelo.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΑΖΩΤΟΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
ΛΟΥΠΙΝΩΝ
Αναστασία Χατζηχαραλάμπου, Σπυρίδων Δ. Κουτρούμπας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ορεστιάδα

Περίληψη
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 αγροκομικά και φυσιολογικά γνωρίσματα
του λευκού λούπινου (Lupinus albus L.) σε ξηρικές συνθήκες. Το πείραμα διεξήχθη στο
αγρόκτημα του Δημοκριτείου 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. Δείγματα
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
συσχετίσθηκε 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. H NUE έως την άνθηση ήταν κατά μέσο όρο μεγαλύτερη σε σχέση με
εκείνη κατά την περίοδο γεμίσματος των σπόρων στην πρώιμη σπορά και τα
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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 καρπόδεση, παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην επίτευξη υψηλότερων
αποδόσεων.
Εισαγωγή
Τα λούπινα είναι ψυχανθή φυτά του γένους Lupinus, οι σπόροι των οποίων
χρησιμοποιούνταν για τη διατροφή του ανθρώπου ή των ζώων από την αρχαιότητα
(Trugo κ.ά., 2003). 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. Σε περιοχές με Μεσογειακό κλίμα,
όπου ο χειμώνας δεν παρουσιάζει μεγάλη δριμύτητα, η σπορά των λούπινων γίνεται
κυρίως το φθινόπωρο ή το χειμώνα, περίοδος που συμπίπτει με αυξημένες
βροχοπτώσεις (López-Bellido κ.ά., 1994). Στη Βόρεια Ευρώπη εξαιτίας των χαμηλών
θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του χειμώνα καλλιεργείται το λευκό λούπινο (L. albus
L.), το οποίο παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή στο ψύχος σε σύγκριση με τα άλλα είδη
επιτρέποντας έτσι τη σπορά το φθινόπωρο. Τα είδη που δεν αντέχουν το ψύχος
σπέρνονται την άνοιξη.
Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των λούπινων είναι ότι μπορούν να
δεσμεύσουν ατμοσφαιρικό άζωτο σε ποσότητες από 15 έως 20 kg/στρ. (Bhardwaj κ.ά.,
1998). Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι να υπάρχουν στο έδαφος πληθυσμοί
βακτηρίων Bradyrhizobium lupine. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται λίπανσή τους με
άζωτο και η καλλιέργειά τους θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον.
Στην Ελλάδα η καλλιέργεια των λούπινων είναι περιορισμένη και δεν υπάρχουν
επαρκή δεδομένα σχετικά με την προσαρμοστικότητά τους. 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 αγροκομικά
και φυσιολογικά γνωρίσματα του λευκού λούπινου σε ξηρικές συνθήκες.
Υλικά & Μέθοδοι
Το πείραμα διεξήχθη στο Αγρόκτημα του Δημοκριτείου 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. Η
προηγούμενη καλλιέργεια ήταν αραβόσιτος.
Χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία “Kriti” του λευκού λούπινου. Το πειραματικό σχέδιο
ήταν ομάδες με υποομάδες (split-plot) με τέσσερις επαναλήψεις. Ως κύρια τεμάχια
χρησιμοποιήθηκαν δύο ημερομηνίες σποράς (πρώιμη, 4 Μαρτίου και όψιμη, 1
Απριλίου) και ως υποτεμάχια ο εμβολιασμός ή μη εμβολιασμός των σπόρων με
αζωτοδεσμευτικά βακτήρια (Bradyrhizobium lupine). Λίπανση έγινε μόνο με φώσφορο
στη δόση των 8,625 kg P2O5/στρ. με τη μορφή του πυκνού υπερφωσφορικού (0-46-0)
κατά τη σπορά. Αμέσως μετά το φύτρωμα έγινε αραίωμα των σποροφύτων με το χέρι
ώστε να επιτευχθεί τελική πυκνότητα 50 φυτών/m2. Το κάθε πειραματικό τεμάχιο
περιλάμβανε 8 γραμμές, μήκους 4 m η κάθε μία, με απόσταση μεταξύ των γραμμών 25
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cm. Τα ζιζάνια τα οποία αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος
απομακρύνθηκαν με βοτάνισμα και σκάλισμα.
Για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ξηρού βάρους των φυματίων 5 τυχαία
φυτά από κάθε πειραματικό τεμάχιο ξεριζώθηκαν και το ριζικό τους σύστημα πλύθηκε
με νερό για την απομάκρυνση του χώματος και των ξένων υλών. Ο αριθμός των
φυματίων/φυτό μετρήθηκε και το ξηρό βάρος των φυματίων προσδιορίσθηκε μετά από
την ξήρανσή τους σε κλίβανο στους 70 oC μέχρι σταθερού βάρους. Δείγματα φυτών
από 1 m εσωτερικής γραμμής από κάθε πειραματικό τεμάχιο ελήφθησαν στα στάδια R3
(πλήρης άνθηση στην κεντρική ταξιανθία), R4 (τέλος της άνθησης και αρχή γεμίσματος
των λοβών) και R8 (ωρίμανση). Προσδιορίσθηκαν η συσσώρευση ξηράς ουσίας, η
συγκέντρωση ολικού αζώτου σε διάφορα φυτικά τμήματα με τη μέθοδο Kjeldahl, η
απόδοση σε σπόρο και τα συστατικά της απόδοσης, η αποτελεσματικότητα
χρησιμοποιήσεως του αζώτου (NUE) και ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας (LAI).
Η NUE υπολογίστηκε ως εξής:
(1) NUE για την παραγωγή ξηράς ουσίας έως την άνθηση = (Bwa/Na)
(2) NUE για την παραγωγή ξηράς ουσίας έως την ωρίμανση = (Bwt/Nt),
όπου Bwa είναι η συνολική ξηρά ουσία στο στάδιο R3, Bwt η συνολική ξηρά ουσία στο
στάδιο R8, Na το σύνολο του ολικού αζώτου στο στάδιο R3 και Nt το σύνολο του
ολικού αζώτου στο στάδιο R8.
Στα δεδομένα έγινε ανάλυση παραλλακτικότητας με το στατιστικό πρόγραμμα
MSTAT. Για τη σύγκριση των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε η Ελάχιστη Σημαντική
Διαφορά (ΕΣΔ).
Αποτελέσματα & Συζήτηση
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 σε
σύγκριση με την όψιμη σπορά και στα εμβολιασμένα φυτά σε σύγκριση με τα
ανεμβολίαστα (Πίνακας 1). Η μεγάλη μείωση της απόδοσης στην όψιμη σπορά
οφειλόταν πιθανώς στο ότι κατά την άνθηση και το γέμισμα των λοβών επικράτησαν
υψηλές θερμοκρασίες και τα φυτά υπέστησαν υδατική καταπόνηση λόγω έλλειψης
βροχοπτώσεων. Οι συνθήκες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα μειωμένη καρπόδεση, η οποία
εκφράστηκε με τη μείωση τόσο του αριθμού των λοβών/φυτό όσο και του αριθμού των
σπόρων/λοβό. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με εκείνα άλλων ερευνητών
(Faluyi κ.ά. 1997). Σε προηγούμενη έρευνα στην ίδια περιοχή βρέθηκε ότι η απόδοση
του λευκού λούπινου μειώθηκε κατά 51 % στην όψιμη ανοιξιάτικη σπορά σε σύγκριση
με την πρώιμη ανοιξιάτικη (Koutroubas κ.ά. 2004). Η απόδοση σε σπόρο συσχετίσθηκε
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).
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Πίνακας 1. Μέσοι όροι και ανάλυση παραλλακτικότητας για την παραγωγή ξηράς
ουσίας, την απόδοση σε σπόρο και την αποτελεσματικότητα χρησιμοποιήσεως του
αζώτου των λούπινων όπως επηρεάσθηκαν από την ημερομηνία σποράς και τον
εμβολιασμό των σπόρων με αζωτοδεσμευτικά βακτήρια.
Ξηρά ουσία (kg/στρ.) Απόδοση Bwa/Na Bwt/Nt
Επεμβάσεις
R4
R8
(kg/στρ.) (g ξηράς ουσίας/g N)
Ημερ. σποράς
4 Μαρτίου (Η1)
687,75
946,50
341,87
37,32
35,09
1 Απριλίου (Η2)
596,00
461,00
100,37
36,23
38,09
ΕΣΔ 0,05
8,456 103,472
11,042
6,206
1,129
Εμβολιασμός
ΝΑΙ (Ε1)
ΟΧΙ (Ε2)
ΕΣΔ 0,05
Η1Ε1
Η1Ε2
Η2Ε1
Η2Ε2
ΕΣΔ 0,051
ΕΣΔ 0,052

671,75
611,00
49,923

806,00
601,50
95,916

243,375
198,875
9,772

38,705
34,845
5,544

35,39
37,79
3,936

688,50 1092,00
685,00
801,00
655,00
520,00
537,00
402,00
70,602 135,645
50,380 124,834

367,750
316,000
119,000
81,750
13,820
12,950

39,414
35,225
37,996
34,466
7,840
7,320

34,85
35,33
35,92
40,26
5,567
4,039

Πηγή Παρ/τας
ΒΕ
Μέσα Τετράγωνα
Ημερ. σποράς (Η)
1 32942** 942841** 233289**
4,740
36,132**
Επαναλήψεις
3
2305
6723
51
8,930
5,608
Σφάλμα (α)
3
28
4229
48
15,217
0,504
Εμβολιασμός (Ε)
1 14762* 167281**
7921**
59,587
23,194
Η×Ε
1 13110*
29929
210
0,435
14,919
Σφάλμα (β)
6
1664
6145
63
20,530
10,350
CV (%)
6,36
11,14
3,61
12,32
8,79
*,** : Σημαντικό για Ρ=0,05 και Ρ=0,01,αντίστοιχα
1
ΕΣΔ0,05 : Μεταξύ επιπέδων εμβολιασμού στην ίδια ημερομηνία σποράς
2
ΕΣΔ0,05 : Μεταξύ ημερομηνιών σποράς στο ίδιο ή διαφορετικά επίπεδα εμβολιασμού.
Η συσσώρευση ξηράς ουσίας πριν την έναρξη γεμίσματος των σπόρων (στάδιο R4)
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). Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται και για άλλα
ψυχανθή, όπως η σόγια (Duncan, 1986). Η πρωτεΐνη των σπόρων στην ωρίμανση δεν
επηρεάσθηκε από την ημερομηνία σποράς και τον εμβολιασμό των σπόρων με
αζωτοβακτήρια και ήταν κατά μέσο όρο 35,6%. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρουν οι
Bhardwaj κ.ά. (2004).
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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. H 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 (Πίνακας 1).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρώιμη σπορά και ο εμβολιασμός των σπόρων με
αζωτοδεσμευτικά βακτήρια αύξησαν τη συσσώρευση ξηράς ουσίας και την καρπόδεση,
παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων.
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INFLUENCE OF RHIZOBIAL INOCULATION AND SOWING DATE ON
GROWTH AND DEVELOPMENT OF WHITE LUPIN
Anastasia Chatziharalampou, Spyridon D. Koutroubas
Democritus University of Thrace, School of Agricultural Development, Orestiada, Hellas

Abstract
The choice of the appropriate sowing date and nitrogen fixation are important factors
affecting the success and the profitability of lupin crop. The purpose of this study was to
investigate the effect of sowing date and seed inoculation with nitrogen filing bacteria
on growth, development and various agronomical and physiological traits of white lupin
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(Lupinus albus L.) under rainfed conditions. The experiment was carried out at the farm
of Democritus University of Thrace in Orestiada, in 2008. The soil is silty-clay with a
pH of 6.68 and 1.01% organic matter, without indigenous bacterial populations of
Bradyrhizobium lupine. The experimental design was a split plot with 4 replications.
Two sowing dates (4 March-early, and 1 April-late) were used as main plots and
inoculation or non-inoculation of seeds with nitrogen filing bacteria as subplots. Plant
samples were taken from each plot at all plant growth stages. The number and dry
weight of nodules, dry matter accumulation, N concentration in various plant parts, seed
yield and yield components, nitrogen utilization efficiency (NUE) and the leaf area
index (LAI) were determined. Seed inoculation with nitrogen fixing bacteria led to the
formation of nodules in plant roots, the number and dry weight of which were not
affected by sowing date, and were on average 26 nodules/plant and 6.73 mg/nodule,
respectively. The seed yield was on average higher in early sowing (3420 kg/ha)
compared to late sowing (1000 kg/ha), and in inoculated plants (2430 kg/ha) compared
with the non-inoculated plants (1990 kg/ha). The seed yield was positively correlated
with the number of pods/plant (r = 0.65, P <0.01) and the number of seeds/pod (r =
0.80, P <0.01). The dry matter accumulation at the beginning of seed filling was higher
in early sowing and in inoculated plants, and contributed to the increase in seed yield, as
revealed by the positive correlation found between the two parameters (r = 0.71, P
<0.05). The seed protein content at maturity was not affected by sowing date and seed
inoculation and averaged 35.6%. The LAI reached its maximum value at the anthesis
stage in the early sowing, and 10 days before anthesis at the late sowing, and it was not
affected by seed inoculation in most samplings. The NUE up to anthesis was on average
higher than that during the seed filling period in early sowing and inoculated plants,
while the opposite was observed in late sowing and non-inoculated plants. The results
indicated that the early sowing and the seed inoculation with nitrogen fixing bacteria
increased the dry matter accumulation and improve the fruit setting, factors that
contributed to achieve higher seed yields of lupin.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΝΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ,
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 ΔΑ 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 Δασικής Γενετικής & Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη

Περίληψη
Η λεπτοκαρυά (Corylus avellana) είναι ένα από τα σημαντικότερα μεσογειακά είδη. Η
βελτιστοποίηση των τεχνικών μικροπολλαπλασιασμού της είναι απαραίτητη για τη
μαζική παραγωγή επιλεγμένων γενοτύπων για την παραγωγή καρπών. Επιτρέπει
επίσης, την μαζική παραγωγή δενδρυλλίων-ξενιστών για την τεχνητή 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
επετεύχθη είχε σαν αποτέλεσμα τον διπλασιασμό σχεδόν 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 25 %. Το αντίστοιχο ποσοστό ριζοβολίας των εκφύτων, στα θρεπτικά
διαλύματα των οποίων η αυξίνη ήταν παρούσα, ανήλθε στο 60%.
Εισαγωγή
Η λεπτοκαρυά (Corylus avellana L.) είναι ένα από τα σημαντικότερα μεσογειακά είδη
(Bacchetta et al., 2008). Εκτός της παραγωγής καρπών η λεπτοκαρυά χρησιμοποιείται
με επιτυχία ως ξενιστής μυκήτων του γένους Tuber σε φυτείες παραγωγής τρούφας
(Santelices and Palfner, 2010). Κυτταρικές καλλιέργειες λεπτοκαρυάς έχουν την
ικανότητα παραγωγής ταξόλης, ουσία γνωστή για τις αντικαρκινικές της ιδιότητες
(Bestoso et al., 2006) και οι καρποί της περιέχουν αντιοξειδωτικές ουσίες (Contini et
al., 2008; Alasalvar et al., 2009). Η βελτιστοποίηση των τεχνικών μικροπολλαπλασιασμού της λεπτοκαρυάς είναι απαραίτητη για τη μαζική παραγωγή
επιλεγμένων γενοτύπων για την παραγωγή καρπών. Επιπλέον, η καλλιέργεια σε
ασηπτικές συνθήκες επιτρέπει την μελέτη σύνθεσης μυκόρριζας σε μονοξενικές
συνθήκες καλλιέργειας μεταξύ διαφορετικών γενοτύπων ξενιστή και στελεχών
μυκήτων (Μπάρμπας et al., 2008; Barbas and Tziertzidou, 2008). Η ιστοκαλλιέργεια
της λεπτοκαρυάς παρουσιάζει συχνά προβλήματα (μολύνσεις, χαμηλή απόκριση,
χαμηλός ρυθμός πολλαπλασιασμού) όταν το αρχικό υλικό εισαγωγής σε καλλιέργεια in
vitro αποτελείται από οφθαλμούς ώριμων ατόμων (Andres et al., 2002) όπως επίσης και
προβλήματα ληθάργου όταν το αρχικό υλικό είναι ώριμα έμβρυα. Αντικείμενο αυτής
της προκαταρκτικής εργασίας ήταν η μελέτη και βελτιστοποίηση των σταδίων
εισαγωγής σε καλλιέργεια, πολλαπλασιασμού και ριζοβολίας της λεπτοκαρυάς σε
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ασηπτικές συνθήκες καλλιέργειας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε πειράματα
τεχνητής σύνθεσης μυκόρριζας με μύκητες του γένους Tuber.
Υλικά και Μέθοδοι
Η εισαγωγή σε καλλιέργεια in vitro πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ως αρχικό
υλικό ώριμα έμβρυα. Τα κάρυα προήλθαν από την περιοχή της Πιερίας. Μετά από
επιφανειακή απολύμανση με αιθυλική αλκοόλη το κέλυφος αφαιρέθηκε με προσοχή
ώστε να μη τραυματισθεί το έμβρυο. Ο καρπός χωρίς το κέλυφος απολυμάνθηκε για 2
λεπτά σε διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (4,5%). Μετά την απολύμανση, τα έμβρυα
τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό διάλυμα Woody Plant Medium (McCown and LIoyd,
1981) χωρίς ρυθμιστές ανάπτυξης και τοποθετήθηκαν στο σκοτάδι, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η φύτρωση. Μετά την ανάπτυξη του εμβρύου, οι βλαστοί
μεταφέρθηκαν, για τη φάση του πολλαπλασιασμού σε θρεπτικό διάλυμα WPM που
περιείχε κυτοκινίνη (ΒΑΡ, 4.2 μΜ) και συνθετική αυξίνη (ΙΒΑ, 0.04 μΜ). Ο
πολλαπλασιασμός έγινε με την τεχνική των μασχαλιαίων οφθαλμών και τα έκφυτα
μεταφέρθηκαν σε ειδικά δοχεία magenta (5-8 έκφυτα ανά δοχείο). Τα έκφυτα μεταφέρονταν σε νέο θρεπτικό διάλυμα κάθε 6 εβδομάδες. Κάθε δοχείο περιείχε 25 ml
θρεπτικού διαλύματος. Το pH του διαλύματος ρυθμίστηκε στο 5,8. Οι καλλιέργειες
τοποθετήθηκαν σε θάλαμο καλλιέργειας σε θερμοκρασία 25  1 ºC και φωτοπερίοδο
16/8 ώρες (φως/σκοτάδι). Ο ρυθμός πολλαπλασιασμού εκτιμήθηκε σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους από ένα γενότυπο, όπως και για τη ριζοβόληση. Επειδή δεν ήταν
δυνατόν να παρακολουθείται ο συνολικός αριθμός εκφύτων, υπολογίσθηκε ο
παραγόμενος αριθμός εκφύτων από γνωστό και σταθερό αριθμό εκφύτων, ανά δοχείο
magenta, μετά από μία υποκαλλιέργεια (5 έκφυτα ανά δοχείο, 5 δοχεία). Για τα
πειράματα ριζοβολίας τα έκφυτα μεταφέρθηκαν σε πτωχότερα του συνήθους θρεπτικά
διαλύματα WPM (x 0,5) σε τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις αυξίνης (1.23, 2.46, 4.9
μΜ). Σε κάθε μεταχείριση περιελήφθησαν 20 έκφυτα. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε
σε συνθήκες θερμοκρασίας 24  1ºC και φωτοπερίοδο 16/8 (φως/σκοτάδι).
Παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο τέλος κάθε εβδομάδας καταγράφοντας το
ποσοστό ριζοβολίας καθώς και τον αριθμό ριζών ανά έκφυτο.
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Η εισαγωγή σε ασηπτικές συνθήκες καλλιέργειας είχε περιορισμένη επιτυχία. Στο 40%
των εισαχθέντων σε καλλιέργεια εμβρύων παρουσιάσθηκαν μολύνσεις. Mόνο το 20%
των εισαχθέντων εμβρύων παρουσίασε κανονική ανάπτυξη και στάθηκε δυνατό να
αξιοποιηθεί. Τα υπόλοιπα έμβρυα βρίσκονταν πιθανώς σε κατάσταση λήθαργου, η
οποία εμπόδισε την ανάπτυξη τους. Σε άμεσα συλλεγμένους σπόρους, λήθαργος δεν
υφίσταται (Jeavons and Jarvis, 1984). O λήθαργος εγκαθίσταται μετά τη συγκομιδή
κατά την περίοδο ξηρής διατήρησης των καρπών. Για να αποκατασταθεί η φυτρωτική
τους ικανότητα, οι σπόροι της λεπτοκαρυάς χρειάζονται μια περίοδο μετωρίμανσης σε
χαμηλή θερμοκρασία ή μια μεταχείριση με γιββεριλικό οξύ (Jarvis and Wilson, 1977).
Για την εισαγωγή σε καλλιέργεια in vitro μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
οφθαλμοί ή βλαστοί από ώριμα άτομα που προέρχονται κατευθείαν από το πεδίο η έχει
διεγερθεί η αύξηση τους πριν ή μετά την παραμονή σε χαμηλή θερμοκρασία. Στην
τελευταία περίπτωση παρατηρούνται και τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην
αύξηση τους (Diaz-Sala et al., 1990).
Μετά την αρχική ανάπτυξη του εμβρυακού άξονα άρχισε ο πολλαπλασιασμός με τη
μεταφορά τμημάτων του βλαστού με οφθαλμό σε νέο θρεπτικό υπόστρωμα. Στο νέο
υπόστρωμα οι βλαστοί αναπτύσσονταν κανονικά χωρίς να διαταράσσεται ιδιαίτερα η
κυριαρχία της κορυφής. Ωστόσο, οφθαλμοί από τη βάση του εκφύτου, που βρίσκονταν
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μακριά από την κορυφή αναπτύσσονται συχνά σχηματίζοντας νέους βλαστούς (σχήμα
1).

Σχήμα 1. Καλλιέργεια εκφύτων λεπτοκαρυάς σε ασηπτικές συνθήκες

Σχήμα 2. Πολλαπλασιασμός και ρυθμός πολλαπλασιασμού εκφύτων λεπτοκαρυάς
Στη βάση των εκφύτων σχηματίζονταν ένας μικρός κάλος ενώ αυθόρμητη ριζοβολία
παρατηρήθηκε σπανίως. Ο ρυθμός πολλαπλασιασμού έμεινε σχετικά σταθερός με
τάσεις αύξησης στο διάστημα του εξαμήνου που αυτός υπολογίσθηκε (σχήμα 2).
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Σχήμα 3. Επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων ΙΒΑ στη εξέλιξη της ριζοβολίας
βλαστών φουντουκιάς.

Σχήμα 4. Ριζοβολία μετά από 6 εβδομάδες επαγωγής της ριζοβολίας(διαφορετικά
γράμματα παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας α
=0,05)
Με αυτό το ρυθμό πολλαπλασιασμού από 25 αρχικά φυτά αποκτήθηκαν 178 φυτά μέσα
σε 6 μήνες. Ο ρυθμός αυτός αντιστοιχεί σε διπλασιασμό του αριθμού των εκφύτων ανά
δίμηνο. Με αρχικό υλικό κορμοβλαστήματα από καλλιέργεια θερμοκηπίου, τριπλάσιος
έως πενταπλάσιος αριθμός μικρομοσχευμάτων αποκτήθηκε μετά την πρώτη
υποκαλλιέργεια από τους Xiaoling Yu και Reed (1995). Οι συγγραφείς δεν αναφέρουν
ωστόσο τον ρυθμό πολλαπλασιασμού σε βάθος χρόνου, όπου χαρακτηριστικά ώριμων
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ιστών μπορούν να επανεμφανισθούν στα φυτά μετά τη φάση της καλλιέργειας in vitro
(Nas et al., 2003).
Για τη μελέτη της ριζοβολίας, βλαστοί ύψους 3 cm μεταφέρθηκαν σε υπόστρωμα
ριζοβολίας, μετά την απομάκρυνση του κατώτερου τμήματος των εκφύτων. Οι πρώτες
ρίζες παρατηρήθηκαν μετά από δύο εβδομάδες παραμονής στο υπόστρωμα ριζοβολίας
(σχήμα 3). Ρίζες εμφανίστηκαν στα έκφυτα με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ΑΙΒ στο
υπόστρωμα και το ποσοστό ριζοβολίας προσέγγισε το 30%. Τα ποσοστά ριζοβολίας
διαμορφώθηκαν στο ικανοποιητικό επίπεδο του 50% μετά από 3 εβδομάδες επαγωγής,
στο διάλυμα που περιείχε 4,9 μΜ ΑΙΒ. Στην υψηλότερη συγκέντρωση αυξίνης το
ποσοστό ριζοβολίας αυξήθηκε έντονα τις πρώτες εβδομάδες. Μετά από 6 εβδομάδες
καλλιέργειας τα ποσοστά ριζοβολίας έφτασαν το 60 για τις συγκεντρώσεις των 1,23 και
4,9 και στο 65% για αυτή των 2,46 μΜ ΑΙΒ.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα που αποτελεί ένα λογικό χρονικό διάστημα αναμονής
ριζοβολίας οι διαφορές των ποσοστών ριζοβολίας είναι στατιστικά σημαντικές ανάμεσα
στα φυτά που υπέστησαν επαγωγή της ριζοβολίας με αυξίνη και τα φυτά μάρτυρες
(σχήμα 4). Το ποσοστό ριζοβολίας προσέγγισε τελικά το 80%, αλλά σε ένα χρονικό
διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών που κρίνεται υπερβολικό. Ένα μικρό ποσοστό των
εκφύτων που καλλιεργήθηκε σε απουσία αυξίνης (μάρτυρες) παρουσίασε αυθόρμητη
ριζοβολία, προφανώς εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών καλλιέργειας, θρεπτικό
διάλυμα φτωχό σε μακροστοιχεία και μικροστοιχεία καθώς και μειωμένη ένταση
φωτός. Μικρές διαφορές παρουσιάστηκαν στον αριθμό ριζών ανά έκφυτο με εξαίρεση
τα φυτά μάρτυρες.

Σχήμα 5. Αριθμός ριζών ανά φυτάριο σε διαφορετικές συγκεντρώσεις ΙΒΑ.
Μετά από 5-6 εβδομάδες επαγωγής της ριζοβολίας ο αριθμός των ριζών ανά έκφυτο
μεταβάλλεται από 2,5 έως 3,1 ρίζες ανά έκφυτο, ακολουθώντας τη συγκέντρωση της
αυξίνης αλλά οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Οι διαφορές μεταξύ των
μεταχειρίσεων μειώνονται σημαντικά μετά από 15 εβδομάδες καλλιέργειας.
Μακροσκοπικά οι ρίζες φαίνονταν να είναι στενά συνδεδεμένες με το βλαστό.
Πειράματα βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα τεχνητής
σύνθεσης μυκόρριζας με στελέχη του Tuber melanosporum.
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COMMON HAZEL MICROPROPAGATION (Corulus avellana L.)
Ch. Gougoutsa and E. Barbas
Laboratory of Forest Genetics and Tree Improvement, School of Forestry and Natural Environment,
A.U.TH.,54124 Thessaloniki, Hellas

Abstract
Corylus avellana is an important Mediterranean species. Tissue culture techniques
improvement is necessary for mass propagation of hazelnut selected genotypes for fruit
production. This will also allow mass production of host plants in order to synthesize
mycorrhiza, with special fungi such as Tuber species and the establishment of
plantations for truffle production. Furthermore, the development of tissue culture
techniques will facilitate studies concerning the establishment of symbiosis in axenic
conditions among different plant genotypes and Tuber species or strains. Starter
material for the introduction in in vitro culture were mature embryos which were putted
on WPM medium after superficial disinfection. For the multiplication stage a WPM
containing 4.2 μM BAP and 0.04 μM IBA were used. Multiplication was realized via
axillary shoot propagation. Multiplication rate resulted in nearly doubling the number of
plantlets after each subculture. For the rooting stage the plantlets were cultured in half
strength WPM containing different IBA concentrations (0, 1.22, 2.45, 4.9 μΜ). The
rooting rates and number of roots per plantlet were noted. After 6 weeks of culture in
these media 60% of the plantlets were rooted while in control plants the rooting
percentage was 25%.
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟΦΥΗ ΕΔΩΔΙΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Αντωνία Ψαρουδάκη1,2, Ανδρέας Κατσιώτης1 Θεοφάνης Κωνσταντινίδης,3 Πέτρος
Δημητροπουλάκης2, Γεώργιος Σκαράκης1
1.Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργικού
Πειραματισμού και Βελτίωσης Φυτών
2.Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης, Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
3.Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας &
Ταξινομικής.

Περίληψη
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), 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.
Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαφάνηκε ότι παρουσιάζεται βιοποικιλότητα
μεταξύ των οικοτύπων των εξεταζόμενων περιοχών και για τα τρία είδη.
Βιοποικιλότητα παρουσιάζεται επίσης και μέσα στους πληθυσμούς των διαφόρων
περιοχών. Επιπλέον η συλλογή και η κατανάλωση των αυτοφυών εδώδιμων
παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με την ηλικία των ερωτώμενων. 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.
Εισαγωγή
Τα αγγειόσπερμα στην Κρήτη αριθμούν περίπου 1700 είδη. Πολλά από αυτά είναι
ευρέως διαδεδομένα στην περιοχή της μεσογείου. Σε αυτό το αριθμό ειδών
συγκαταλέγονται πολλά ενδημικά είδη (10% των αγγειόσπερμων).Μερικά από τα
ενδημικά αυτά είδη παρουσιάζουν ελάχιστα ή καθόλου συγγενικά είδη στις διάφορες
περιοχές της Κρήτης . Θεωρείται ότι αυτό σχετίζεται με τα φυσικά γεωγραφικά και
κλιματολογικά εμπόδια που παρεμβάλλονται ανάμεσα στις περιοχές της νήσου (ψηλά
όρη, διαφορετικά μικροκλίματα)( Turland et al.1993).
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την Κρητική χλωρίδα είναι ότι πολλά
αυτοφυή φυτά ενδημικά ή μη είναι εδώδιμα. Η κατανάλωση σε καθημερινή βάση
αυτοφυών φυτών σαν κύρια πιάτα, συνοδευτικά κύριων πιάτων ή σαν σαλάτες αποτελεί
κύριο χαρακτηριστικό της μεσογειακής Κρητικής διατροφής Σε πρόσφατες μελέτες
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των χημικών συστατικών, θρεπτικών στοιχείων ,αρκετών άγριων χόρτων και
λαχανικών τα οποία καταναλώνονται στην Κρήτη ακόμα και σήμερα, έχει καταδειχτεί
η μεγάλη διατροφική τους αξία. Trichopoulou et al.1998, 2000,Vardakaset al 2006,
Zeghichi et al 2000, Guil-Guerrero et al 1998, Fokialakis et al 2007). Ο συσχετισμός της
εξαιρετικής υγείας και της μακροζωίας των Κρητικών, με τα διατροφικά συστατικά των
άγριων χόρτων και λαχανικών (αντιοξειδωτικά, ω-3 λιπαρά), έχει διαφανεί από πλήθος
μελετών ξεκινώντας από την κλασική μελέτη των επτά χωρών (Keys et al.1986,
Simopoulos & Sidossis 2000, Cherng et al 2008).
Έτσι εκτός από τις βιταμίνες ,τα ανόργανα στοιχεία και τους υδατάνθρακες, τα οποία
είναι σημαντικά θρεπτικά στοιχεία, για την καλή λειτουργία του οργανισμού τα άγρια
χόρτα και λαχανικά περιέχουν:
1. Αντιοξειδωτικά: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες προστατεύουν τον άνθρωπο από την
καταστροφική για τον οργανισμό δράση των ελευθέρων ριζών και περιορίζουν τις
ενζυμικές οξειδώσεις προκαρκινογόνων ουσιών σε καρκινογόνες.
2. Διαιτητικές ίνες: Τροφές με πολλές ίνες δίνουν άφθονο φυτικό υπόλειμμα
ωφελώντας την πέψη και την καλή λειτουργία του εντέρου
3. Μονοακόρεστα λιπαρά: Τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα θεωρείται ότι μειώνουν τα
ποσά της χοληστερόλης στο αίμα καθώς και τους άλλους παράγοντες οι οποίοι είναι
υπεύθυνοι για την δημιουργία αθηρωτικών πλακών και θρόμβων
4. Ω-3 και Ω-6 λιπαρά οξέα: Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA)
περιλαμβάνουν τις οικογένειες των ω-3 και των ω-6 λιπαρών οξέων. Τα ω-3 και τα ω-6
λιπαρά οξέα θεωρούνται απαραίτητα γιατί δεν μπορούν να παραχθούν στον ανθρώπινο
οργανισμό και για τον λόγο αυτό πρέπει να τα προσλαμβάνει από τις τροφές που
καταναλώνει.
Η κατανάλωση άγριων χόρτων στην Ελλάδα έχει ιστορία 2500 χρόνων και
περισσότερο. Τα ίδια χόρτα που συνέλλεγαν οι προγονοί μας (βρίσκουμε γι' αυτά
μαρτυρίες στον Θεόφραστο, στον Διοσκουρίδη ,στα Συμποσιακά του Πλούταρχου, στα
Γεωργικά του Νίκανδρου, στον Αθήναιο) και τα χρησιμοποιούσαν σαν ξεχωριστά πιάτα
ή για να συνοδεύουν άλλα, τα ίδια θα συναντήσουμε και σε σημερινά τραπέζια στη
ύπαιθρο κυρίως. Τα σημερινά δημώδη ονόματα τους συχνά διαφέρουν λίγο ή καθόλου
από τις αρχαίες ονομασίες τους (Dalby 2000). Το γεγονός αυτό αποτελεί μια απόδειξη
της ιστορικής και πολιτισμικής συνέχειας.
Η συνέχεια στο διατροφικό πρότυπο άρχισε να διαταράσσεται κατά τα τελευταία
πενήντα χρόνια με την μετανάστευση των ανθρώπων της υπαίθρου στις πόλεις και την
αλλαγή του τρόπου ζωής. Οι αλλαγές αυτές (απασχόληση της γυναίκας έξω από το
σπίτι, έλλειψη επαρκούς χρόνου αλλά και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου) έδωσαν τη
δυνατότητα στο δυτικό διατροφικό πρότυπο, να γίνει πιο οικείο και να υιοθετηθεί
ειδικά από τους νέους ανθρώπους. Η παράδοση της αναγνώρισης και της συλλογής
άγριων χόρτων σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας σχεδόν διακόπηκε. Στην Κρήτη παρόλο
που υπάρχει η επίδραση της δυτικής διατροφής, η παράδοση της συλλογής άγριων
χόρτων δεν έχει σβήσει. Στην Κρήτη σαν εδώδιμα χρησιμοποιούνται πάνω από εκατό
είδη φυτών (ρίζες, βλαστοί, φύλλα, άωρα άνθη, καρποί).
Σκοπός της εργασίας (η οποία αποτελεί μέρος ευρύτερης μελέτης ) είναι:
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-η βοτανική ταυτοποίηση των φυτικών ειδών με τα δημώδη ονόματα Αγαλατσίδα,
Ασκόλυμπρος, Αχάρτζικας
-ο έλεγχος της βιοποικιλότητας των παραπάνω ειδών
-η διερεύνηση της συμμετοχής των άγριων χόρτων στο σημερινό διαιτολόγιο των
κατοίκων της ανατολικής Κρήτης
Υλικά και Μέθοδοι
Συλλογή εδώδιμων φυτών
Τα δημώδη, η περιοχή συλλογής και ο συμβολισμός των δειγμάτων ανά είδος και
περιοχή παρουσιάζονται στον Πίνακα( 1)
Πίνακας 1. Δημώδη ονόματα, περιοχή συλλογής και συμβολισμός των δειγμάτων ανά
είδος
Δημώδη
ονόματα
Αγαλατσίδα

Περιοχή
συλλογής
Ζίρος
Αγριλός
Τζιρίτης
Ασκόλυμπρος Ζίρος
Κεφάλα

Αχάρτζικας

Δείγματα

ZC42, ZC43, ZC44, ZC45, ZC46, ZE63, ZE64, ZE65
AD1, AD2, AD3, AD4, AD6, AD23, AD24, AD25, AD26, AD27
TZE86, TZE88,TZE89, TZE90, TZE91, TZE92, TZE93, TZE94
ΖC358,
ΖC368,ΖC378,ΖC388,ΖC398,ΖC408,ΖC418,ΖC757,
,ΖC767,ΖC777,ΖC787
Κ3C53,Κ2C72,Κ3C73,Κ1C74,
Κ1Ε85,Κ2Ε79,Κ2Ε80,Κ1Ε81,Κ3Ε82,Κ1Ε83,Κ2Ε84
Ζίρος
ZC26, ZC27, ZC28, ZE31, ZE32, ZE33, ZE34, ZE35, ZE36, ZE37
Αγριλός AC23, AC24, AC25, AC88, AC89, AC90, AD39, AD40, AD41,
Τζιρίτης AD42, AD43, AD44
Τουρλωτή TZD62, TZ63, TZ64, TZ65
TD78, TD79, TD80, TD81, TD82, TD83, TD84, TD85, TE41,
TE42, TE43, TE44, TE44, TE45, TE46, TE47

Απομόνωση DNA- Επιλογή εκκινητών
Η απομόνωση του DNA των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με Invisorb Spin Plant
MiniKit και Nucleospin Plant II Kit.Οι αντιδράσεις RAPDς πραγματοποιήθηκαν με 10
εκκινητές ανά είδος.
Συντελεστές Ομοιότητας –Ανάλυση σε Συστάδες-Κατασκευή Φυλογενετικών δέντρων
Για την εκτίμηση των γενετικών αποστάσεων και των εξελικτικών σχέσεων των
διαφόρων οικοτύπων χρησιμοποιήθηκε το Numerial Taxonomy and Multivariate
Analysis System (NTSYSpc). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με βάση το συντελεστή
ομοιότητας των Nei &Li (DICE) 1979. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η μη σταθμισμένη
ομαδοποίηση αριθμητικών μέσων ζευγών (Unweighted Pair Group Method with
Arithmetic Mean-UPGMA).
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Ερευνα Διατροφικών Συνηθειών
Η έρευνα επιπολασμού πραγματοποιήθηκε στην ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα
στα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα των δήμων Σητείας, Λεύκης και Ιτάνου τα οποία
ομαδοποιήθηκαν κατά περιοχή, σε βόρειο, ανατολικό και νότιο οδικό άξονα σε σχέση
με την πόλη της Σητείας, καθώς και με το τοπωνύμιο Οροπέδιο Ζίρου.
ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ : Σκοπή,΄Εξω Μουλιανά, Μέσα Μουλιανά, Μυρσίνη.
ΝΟΤΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Πισκοκέφαλο,Μαρωνιά, Κάτω Επισκοπή.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Παλαίκαστρο.
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΖΙΡΟΥ: Ζίρος, Χανδράς, Αρμένοι, Παπαγιαννάδες.
Οι περιοχές έρευνας επιλέχτηκαν για τους παρακάτω λόγους
-μέχρι σήμερα δεν έχουν υποστεί σοβαρές αλλαγές στο δομημένο, αγροτικό και
γενικότερα φυσικό περιβάλλον
- η τουριστική ανάπτυξη είναι ήπια και δεν ακολουθεί τους ρυθμούς ανάπτυξης της
υπόλοιπης Κρήτης
- μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ασχολείται με τον αγροτικό τομέα (κύρια ή
παράλληλη ενασχόληση)
- εξαιτίας των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής αναγνωρίζονται
διαφορετικά κλιματικά μικροπεριβάλλοντα
Τα παραπάνω έχουν επιτρέψει την διατήρηση ως ένα βαθμό της συνήθειας συλλογής
άγριων χόρτων από σημαντικό μέρος του πληθυσμού καθώς και την δυνατότητα να
φύεται μεγάλο πλήθος ειδών άγριων χόρτων και να αναγνωρίζονται διαφορετικοί
πληθυσμοί των εν λόγω φυτών
Περιγραφή Στατιστικής Ανάλυσης
Η ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου έγινε με χρήση του στατιστικού
πακέτου SPSS 11.01.
Αποτελέσματα
Τα δημώδη και τα επιστημονικά ονόματα των φυτών παρουσιάζονται στον πίνακα(2)
Πίνακας 2. Δημώδη και επιστημονικά ονόματα αυτοφυών εδώδιμων
ΔΗΜΩΔΕΣ ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΑΓΑΛΑΤΣΙΔΑ
Reichardia picroides (L)
Compositae
ΑΣΚΟΛΥΜΠΡΟΣ
Scolymus hispanicus
Compositae
ΑΧΑΡΤΖΙΚΑΣ
Scandix pecten – veneris L
Umbelliferae
Γενετικές σχέσεις μεταξύ των δειγμάτων και Ομαδοποίηση των δειγμάτων σχετικά με την
περιοχή συλλογής
ΑΓΑΛΑΤΣΙΔΑ(Reichardia picroides L)
Η μέγιστη τιμή γενετικής ομοιότητας είναι 0,958 (TZE91, TZE92) και αφορά άτομα
που συλλέχθηκαν από την ίδια περιοχή (Tζιρίτης) και η ελάχιστη 0,627 (ZC45, TZE86)
και αφορά άτομα που συλλέχθηκαν από τις δυο πιο απομακρυσμένες γεωγραφικά
περιοχές μεταξύ τους (Ζίρος, Τζιρίτης).Οι τέσσερις επόμενες μέγιστες τιμές αφορούν
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την ομοιότητα μεταξύ ατόμων της περιοχής Αγριλού αλλά και μεταξύ ατόμων της
περιοχής Τζιρίτη. Οι τέσσερις επόμενες ελάχιστες τιμές αφορούν κύρια το ίδιο άτομο
(Ζίρος) με άτομα πρωτίστως της περιοχής Τζιρίτη αλλά και άτομα της περιοχής
Αγριλού.
Κατά την ομαδοποίηση με την μέθοδο UPGMA το δενδρόγραμμα παρουσιάζει την
παρακάτω εικόνα: Οι πιο κοντινές συγγένειες εμφανίζονται μεταξύ ατόμων ίδιων
περιοχών (συγγένεια μεγαλύτερη από 0,90 σε ομάδες των δυο ατόμων).Εμφανίζονται
τρεις διακριτές ομάδες: Δυο ομάδες, όπου άτομα της περιοχής Τζιρίτη συνδέονται με
άτομα της περιοχής Αγριλού (σχετικά κοντινές περιοχές ).Στην τρίτη ομάδα
εμφανίζονται τα άτομα της περιοχής Ζίρου. Μόνο ένα εξ αυτών (ΖΕ64) ομαδοποιείται
με υποομάδα της περιοχής Αγριλού. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρουσιάζονται άτομα σε
κάθε περιοχή [δυο στην περιοχή της Ζίρου (ΖC45, ΖΕ65), δυο στην περιοχή Τζιρίτη
(ΤΖΕ86, ΤΖΕ93), ένα στην περιοχή Αγριλού (ΑD1)] τα οποία δεν ομαδοποιούνται στις
αντίστοιχες υποομάδες αλλά εμφανίζουν μικρότερη γενετική ομοιότητα με αυτές,
δεδομένο που καταδεικνύει βιοποικιλότητα ανάμεσα στους οικοτύπους

Φυλογενετικό δέντρο 1: αγαλατσιδα (Reichardia picroides L) DICETREE
ΑΣΚΟΛΥΜΠΡΟΣ (Scolymus hispanicus)
Δυο δείγματα (ΖC358, Κ1Ε82) από την περιοχή της Ζίρου το πρώτο και από την
περιοχή της Κεφάλας το δεύτερο, παρουσιάζουν πολύ μικρή συγγένεια με τα υπόλοιπα
δείγματα. Υπάρχει πιθανότητα να πρόκειται για άλλο είδος, το οποίο θεωρείται ότι
ομοιάζει μορφολογικά και λαχανεύεται με την δημώδη ονομασία καλοκαιρινό. Στα
υπόλοιπα δείγματα παρατηρούμε: η μέγιστη τιμή γενετικής ομοιότητας είναι 0.987 και
παρουσιάζεται ανάμεσα σε άτομα από διαφορετικές περιοχές (Κ1C74, ΖC777). Η
μικρότερη τιμή γενετικής ομοιότητας (εκτός των τιμών για τα ΖC358, Κ1Ε82) είναι
0.666 και αφορά τα δείγματα ΖC787 και Κ2E80 τα οποία προέρχονται από
διαφορετικές περιοχές. Η αμέσως επόμενη μικρότερη τιμή αφορά τα δείγματα Κ2E80,
Κ2E85 τα οποία προέρχονται από άτομα της ιδίας περιοχής (Κεφάλα) και της ιδίας
στάσης.
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Φυλογενετικό δέντρο 2: ΑΣΚΟΛΥΜΠΡΟΣ(Scolymus hispanicus) DICETREE
ΑΧΑΡΤΖΙΚΑΣ (Scandix pecten – veneris L)
Η μικρότερη τιμή είναι 0,500 (ΖΕ32, ΤΖD62) και παρουσιάζεται ανάμεσα σε άτομα
των πιο απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών.
Η μέγιστη τιμή ομοιότητας είναι 0,969, μεταξύ των δειγμάτων ΤD81 και ΤD82.
Οι πιο κοντινές συγγένειες εμφανίζονται μεταξύ ατόμων ίδιων περιοχών, κατόπιν
ομαδοποιούνται τα άτομα ανά περιοχή και στην συνέχεια εμφανίζονται δυο ευδιάκριτες
ομάδες. Η πρώτη εξ αυτών ομαδοποιεί όλα σχεδόν τα δείγματα από τις περιοχές Τζιρίτη
και Τουρλωτή (όμορες περιοχές). Η άλλη υποομάδα περιλαμβάνει τα δείγματα από τις
περιοχές Αγριλός και Ζίρος, οι οποίες είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους , έχουν
παρόμοιο υψόμετρο και συχνότερα εκεί απαντώνται οι λεγόμενοι πετραχαρτζίκοι οι
οποίοι φύονται σε σχισμές βράχων και έχουν εντονότερο άρωμα.
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Φυλογενετικό δέντρο 3: ΑΧΑΡΤΖΙΚΟΙ Scandix pecten – veneris L DICETREE
Διατροφική έρευνα επιπολασμού
1.Συλλογή των εξεταζόμενων ειδών ανά περιοχή

Γράφημα 1. Ποσοστά συλλογής εξεταζόμενων ειδών ανά περιοχή
Σχολιασμός
Και τα τρία φυτά τα συλλέγει πάνω από το 60% των ερωτηθέντων.
Στο νότιο και ανατολικό άξονα οι αρχατζίκοι λαχανεύονται σε μεγαλύτερο ποσοστό
95% και 74% αντίστοιχα
Στο οροπέδιο και στο βόρειο άξονα η αγαλατσίδα 93% και 80% αντίστοιχα
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Η αγαλατσίδα και οι αρχατζίκοι συλλέγονται περισσότερο κυρίως εξαιτίας της εύκολης
εύρεσης τους και της πολλαπλής χρήσης τους
Οι συλλογή των ασκόλυμπρων είναι επίπονη εξαιτίας των αγκαθωτών φύλλων τους, τα
οποία πρέπει να καθαριστούν με σπουδή
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο εμφανίζονται στην αγορά ασκολύμπροι
καθαρισμένοι ,καλλιεργούμενοι ή μη.
2. Συλλογή των εξεταζόμενων ειδών ανά ηλικιακή κατηγορία
Πίνακας 3. Ποσοστό συλλογής (%) των εξεταζόμενων ειδών ανά ηλικιακή κατηγορία
ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ
Αγαλατσίδα
Ασκόλυμπρος
Αχαρτζίκας

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
< 29 30-39 40-49 50-59 60-69
12
14,5 17,9 26,5 11,5
11,4 17,8 14,9 25,2 11,9
10,8 17,2 18,5 26,3 10,3

> 70
17,5
18,8
16,8

Σχολιασμός
Οι ηλικίες από 40 ως 60 συλλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τα χόρτα
Τους το επιτρέπει και η σωματική κατάσταση αλλά και η γνώση
Στις νεαρότερες ηλικίες βλέπουμε μικρότερα ποσοστά συλλογής κυρίως σε ηλικίες
κάτω των τριάντα
3.Δυσκολίες εύρεσης των φυτών κατά την συλλογή
ΑΣΚΟΛΥΜΠΡΟΣ

ΑΓΑΛΑΤΣΙΔΑ

ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΣ

Γράφημα 2. Δυσκολίες εύρεσης κατά την συλλογή
1
2
3
4

Δεν απάντησαν
Στις ίδιες περιοχές όπως πριν 5-10 χρόνια
Στις ίδιες ποσότητες
Δεν βρίσκονται κάποια είδη
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5
6
7

Στις ίδιες περιοχές και ποσότητες όπως πριν 5-10
χρόνια
Στις ίδιες περιοχές όπως πριν 5-10 χρόνια αλλά όχι
πάντα
Στις ίδιες περιοχές και ποσότ. όπως πριν 5-10 αλλά όχι
πάντα

Σχολιασμός
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων θεωρεί ότι βρίσκει τα χόρτα στα ίδια μέρη
και στις ίδιες ποσότητες όπως πριν από 5-10 χρόνια
Ωστόσο ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από αυτούς που συλλέγουν δεν μπορούσε να
εκτιμήσει την κατάσταση οπότε και δεν απάντησε κυρίως στο βόρειο και ανατολικό
άξονα
4.Διδαχή αναγνώρισης εδώδιμων αυτοφυών

Γράφημα 3. Ποσοστά διδαχής αναγνώρισης εδώδιμων αυτοφυών από τους
ερωτηθέντες
Σχολιασμός
Ένα μεγάλο ποσοστό 77% διδάσκει την τέχνη της αναγνώρισης και συλλογής των
συγκεκριμένων άγριων χόρτων σε νεότερους ανθρώπους πράγμα πολύ ελπιδοφόρο για
την διαφύλαξη της διατροφικής πληροφορίας αλλά και του μεσογειακού Κρητικού
προτύπου διατροφής
Συμπεράσματα- Συζήτηση
Παρουσιάζεται βιοποικιλότητα μεταξύ των οικοτύπων των εξεταζόμενων περιοχών και
για τα τρία είδη. Βιοποικιλότητα παρουσιάζεται επίσης και μέσα στους πληθυσμούς
των διαφόρων περιοχών. Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων θα προσδιορίσει τη
καταλληλότερη περιοχή για in situ διατήρηση των παραπάνω ειδών.
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Και τα τρία είδη ,τα συλλέγει πάνω από το 60% των ερωτηθέντων. Ωστόσο οι
άνθρωποι που συλλέγουν χόρτα, κατά κύριο λόγο, είναι μεγάλης ηλικίας. Οι άνθρωποι
κάτω από 30 χρονών ασχολούνται πολύ λιγότερο με την συλλογή και κατανάλωση
άγριων εδώδιμων. Αυτό αντικατοπτρίζει και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής αλλά και τις
διαφοροποιήσεις του διατροφικού προτύπου στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια.
Ελπιδοφόρο παραμένει, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που συλλέγουν
άγρια εδώδιμα διδάσκουν την τέχνη της αναγνώρισης και συλλογής και σε νεώτερους.
Ελπιδοφόρο παραμένει επίσης, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων βρίσκει
τα χόρτα στις ίδιες περιοχές και ποσότητες όπως πριν από 5- 10 χρόνια. Επειδή η
έρευνά μας καλύπτει μεγάλες περιοχές και επειδή είχαμε ερωτηθέντες οι οποίοι είτε δεν
απάντησαν είτε απάντησαν ότι παρατηρούν αλλαγές στις ποσότητες αλλά και μείωση
των τοποθεσιών που βρίσκουν τα χόρτα, θα πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα προς αυτή
την κατεύθυνση, συγκεκριμενοποιώντας τις τοποθεσίες που συναντάται πρόβλημα και
να διερευνηθούν οι λόγοι (πχ αλλαγή χρήσης γης, υπερβολική συλλογή εξαιτίας
ζήτησης των χόρτων αυτών στην αγορά κ.α.).
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GENETIC VARIABILITY INDIGEOUS EBIBLE OF EASTERN KRETE AND
THEIR PARTICIPATIONIN CURRENT DIET OF LOCAL INHABITANDS

Α. Psaroudaki1,2, Α. Katsiotis1 Τh. Konstantinidis3, P. Dimitroulakis2 and G. Scarakis 1
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Abstract
In the present study, three species of edible plants indigenous to Eastern Crete
(Reichardia picroides, Scolymus, Scandix pecten – Veneris) were collected, recorded
and botanically classified. The research was continued further in order to control the
biodiversity (using RAPD markers). Moreover, a survey study was conducted regarding
the collection and participation of edible wild greens in the diet of the present-day
inhabitants of Eastern Crete. The results of the study showed that there is intrabiodiversity and inter-biodiversity for the three species. There is also a positive
correlation between the collection and consumption of edible wild plants and the age of
the collector. This fact demonstrates the risk of losing important nutritional information,
although a large percentage of the sample teaches others the art of identifying and
collecting wild plants. The study of the genetic material of these restricted plants
enabled us to locate the areas with the greatest biodiversity of individual plant species.
The in situ conservation of these areas would help protect genetic resources which
provide nutritional products important for health and longevity.
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Μήτση Χρ. (85)
Μιχαλακόπουλος Π. (30,199)
Μουρατίδης Θ. (253)
Μπάρμπας Ε. (363)
Μπαρούχας Π. (276)
Μπεμπέλη Π. (323)
Μπλαδενόπουλος Κ. (104)
Μπλέτσος Φ. Α. (289,320)
Μπρέστα Π. (94)
Μυλωνάς Ι. Γ. (38,212,219,324,330,336)
Μυρωνίδου Ε. (322)

Νάκας Χ. (37)
Νέστορας Γ. (207)
Νέτου-Αβαντόγλου Μ. (212)
Νιάνιου-Ομπεϊντάτ Ε. (73,226,245)
Νικολόπουλος Δ. (94)
Νίνου Ε. (38,219,324,330,336)
Ντάνος Δ. (32,261,291)
Ντούλης Α. (303,308)
Ξενάκης Ι. (179)
Ξυνιάς Ν. Ι. (79,80,175,184,254,276)
Ξύστρας Ε. (293)
Οικονόμου Α. (362)
Οικονόμου Γ. (86,94,314)
Παλάτος Γ. (330)
Παμπόρης Α. (212)
Παναγόπουλος Γ. (86)
Πανάγου Α. (244)
Πάνκου Χ. (31,79)
Πάνου-Φιλοθέου Ε. (212)
Πανταζής Σ. (232)
Παντελίδης Γ. (362)
Παπαγεωργίου Α. Χ. (44,119,253,321,322)
Παπαδόπουλος Ι. (16,217)
Παπαδοπούλου Κ. (59)
Παπασάββας Α. (289)
Παπαστυλιανού Π. (323)
Παπασωτηρόπουλος Β. (289)
Πασέντσης Κ. (60)
Πασχαλίδης Χ. (33,175,179,184,189,194)
Πατητή Π. Α. (290)
Πάτσιου Φ. (107)
Παυλή Ι. Ο. (72,95,262)
Πιτσιούνη Μ. (237)
Πλακόπουλος Θ. (212)
Πολύδωρος Αλ. (57)
Ράλλη Π. (108,207,324,330,336)
Ραμαδάνη Σ. (276)
Ρούμπου Α. (263)
Ρουπακιάς Γ. Δ. (17,31,79,254,263,269)
Σακελλαρίου Μ. Α. (37,115)
Σαλάχας Γ. (289)
Σαρόπουλος Α. (269)
Σβιντρίδου Β. (244)
Σιστάνης Ι. (313)
Σκαράκης Ν. Γ. (15,44,72,95,149,155,199,262,
381)
Σουίπας Σ. (134)
Σπανός Κ. Α. (120)
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Σπηλιόπουλος Ι. Χ. (275)
Συμιλλίδης Γ. (58,85,198)
Ταμπακάκη Α. (95)
Ταραντίλης Π. (86)
Ταταροπούλου Σ. (324)
Τερζόπουλος Ι. Π. (323)
Τζανταρμάς Κ. (23)
Τοκατλίδης Ι. (16,44,169,217)
Τράκα-Μαυρωνά Αικ. (38,108,116,200,219,255,
282)
Τσαμπάζη Μ. (324)
Τσάμπαλλα Α. (60)
Τσαυτάρης Α. (60,73,245)
Τσιβελίκας Λ. Α. (50,282,324,330,336,342)
Τσιριπίδης Ι. (253)
Τσίρος Γ. (207)
Υφαντή Π. (293)
Φασούλα Β. (169)
Φιλοθέου Α. (212)
Φλεμετάκης Ε. (72,245,262)
Φωτιάδης Σ. (144)
Χα Α. Ι. (102,103,105,106,115, 290)
Χαλβαντζής Χρ. (80)
Χατζηβασιλείου Ε. (44)
Χατζηδάκη Ε. (67)
Χατζηδημητρίου Μ. (232,237)
Χατζηευστρατίου Ε. (289)
Χατζηθεοδώρου Β. (105)
Χατζηλαζάρου Σ. (362)
Χατζησκάκης Σ. (322)
Χατζηχαραλάμπου Αν. (356)
Χουλιάρας Β. (349)
Χριστοδουλόπουλος Δ. (349)
Ψαρουδάκη Α. (370)
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