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Η σχέση μεταξύ φυτών και ανθρώπων κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής και της Εποχής 
του Χαλκού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (7η-2η χιλιετία π.Χ.) εξετάζεται 
με βάση τα ίδια τα κατάλοιπα των φυτών που χρησιμοποίησαν οι κάτοικοι της 
περιοχής. Τα κατάλοιπα αυτά διατηρήθηκαν μέσω της απανθράκωσής τους κατά το 
μαγείρεμα ή κατά την καταστροφή σπιτιών ή οικισμών από φωτιά, στη συνέχεια 
ενσωματώθηκαν στις αρχαιολογικές αποθέσεις και ήρθαν στο φως μέσα από τη 
συστηματική δειγματοληψία και επεξεργασία δειγμάτων χώματος από προϊστορικούς 
οικισμούς. Οι οικισμοί που εξετάζονται βρίσκονται εντός του οικοδομικού ιστού της 
πόλης της Θεσσαλονίκης όπως είναι για παράδειγμα ο χώρος της ΔΕΘ, η Σταυρούπολη, 
η Τούμπα Θεσσαλονίκης, η Πολίχνη, το Καραμπουρνάκι καθώς και από οικισμούς της 
ευρύτερης περιοχής της όπως η Θέρμη, η Μεσημεριανή Τούμπα και ο Άγιος 
Αθανάσιος. Η αρχαιοβοτανική έρευνα αποκαλύπτει την κυριαρχία των ντυμένων 
σιτηρών (μονόκοκκο, δίκοκκο, cf Triticum timopheevi)  τόσο στη Νεολιθική όσο και 
στην Εποχή του Χαλκού και την απουσία ή εξαιρετικά περιορισμένη παρουσία του 
κοινού/σκληρού σιταριού. Το κριθάρι αν και παρόν στη Νεολιθική κάνει πιο έντονη την 
παρουσία του στην Εποχή του Χαλκού. Τα όσπρια, τότε, όπως και σήμερα κατείχαν 
σημαντική θέση στο διαιτολόγιο των προϊστορικών κατοίκων και είδη όπως η φακή, το 
λαθούρι και η ρόβη κυριαρχούν στις απανθρακωμένες συγκεντρώσεις σπόρων από τις 
ανασκαφές της περιοχής. Είδη φυτών που καλλιεργήθηκαν και αποθηκεύτηκαν για 
κατανάλωση, φυτά που χρησιμοποιήθηκαν ως τροφή, ζωοτροφή, φάρμακα, καύσιμη 
ύλη αλλά ακόμη και για την ένδυση εξετάζονται στην παρουσίαση αυτή. Παράλληλα 
αλλαγές στα είδη των φυτών και τους τρόπους επεξεργασίας τους για τροφή 
συζητιούνται στο πλαίσιο που διαμορφώνεται από τα ίδια τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα. 
Οι προϊστορικοί αγροί συνδέονται με τις προϊστορικές ‘κουζίνες’ επιτρέποντας μια 
διαχρονική εξέταση της αλληλεπίδρασης των προϊστορικών κοινωνιών της 
Θεσσαλονίκης με το φυσικό τους περιβάλλον και της διαμόρφωσης διατροφικών 
‘παραδόσεων’ ως προς τα φυτικά συστατικά των προϊστορικών γευμάτων. 
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Η μέθοδος της παλινδρόμησης των αποδόσεων με τον δείκτη υδατικού δυναμικού 
(WPI, water potential index) ως ανεξάρτητη μεταβλητή (Karamanos & Papatheohari, 
1999) παρέχει τη δυνατότητα αντικειμενικής εκτίμησης της ευαισθησίας 
καλλιεργουμένων ειδών και ποικιλιών στην ξηρασία. Για την πληρέστερη όμως 
κατανόηση των τρόπων αντίδρασης των φυτών χρειάζεται να διερευνηθούν οι ειδικές 
στρατηγικές που το κάθε είδος ακολουθεί σε συνθήκες έλλειψης νερού. Οι στρατηγικές 
αυτές, οι οποίες μπορεί να εκφρασθούν με συγκεκριμένες οικοφυσιολογικές 
παραμέτρους, εντάσσονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως: αποφυγή ξηρασίας (μέσω 
βραχύτερου βιολογικού κύκλου), εξασφάλιση του εφοδιασμού των φυτών με νερό 
(μέσω πυκνότερου και περισσότερο λειτουργικού ριζικού συστήματος), μείωση των 
απωλειών νερού (με μείωση της επιφάνειας του φυλλώματος, έλεγχο της διαπνοής 
μέσω των στοματίων, κινήσεις των φύλλων) και διατήρηση της σπαργής σε συνθήκες 
υδατικής καταπόνησης (ωσμωρύθμιση). Στη γεωργική πράξη έχει σημασία η μελέτη, η 
επιλογή και η αξιοποίηση εκείνων των μηχανισμών και χαρακτηριστικών που δεν 
επηρεάζουν αρνητικά το παραγωγικό δυναμικό των καλλιεργουμένων φυτών. Με βάση 
τα παραπάνω μελετήθηκε η συμπεριφορά 20 εγχώριων πληθυσμών μαλακού και 
σκληρού σιταριού στον αγρό υπό συνθήκες διαβαθμισμένης έλλειψης νερού κατά τη 
διάρκεια τριών καλλιεργητικών περιόδων. Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των πληθυσμών ως προς τη σταθερότητα των αποδόσεών τους υπό συνθήκες 
έλλειψης νερού. Οι πληθυσμοί Γκρινιάς Ζακύνθου και Χάσικο Κρήτης (μαλακού 
σιταριού) και Μούδρος 5 (σκληρού σιταριού) ήταν οι πιο ευαίσθητοι στην ξηρασία. 
Αντίθετα, οι πληθυσμοί Τζούλιο 138 και Ασπρόσταρο Χανίων (μαλακού σιταριού) και, 
ιδίως, Κοντοπούλι 17 (σκληρού σιταριού) ήταν οι λιγότερο ευαίσθητοι. Κατά κανόνα, 
πληθυσμοί χαμηλής παραγωγικότητας παρουσίαζαν μικρότερη ευαισθησία στην 
ξηρασία. Ο αριθμός των καρπών ανά στάχυ ήταν η συνιστώσα της απόδοσης που 
επηρεάσθηκε σημαντικά από την έλλειψη νερού στους περισσότερους πληθυσμούς. 
Γενικά, τα σκληρά σιτάρια παρουσίαζαν συστηματικά περισσότερο αρνητικές τιμές 
υδατικού δυναμικού και πιο έντονο το φαινόμενο της ωσμωρύθμισης συγκριτικά με τα 
μαλακά. Σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την ένταση της ωσμωρύθμισης, τη 
συνολική  ριζική επιφάνεια σε βάθος 0-25 cm, την ευαισθησία των κινήσεων των 
στοματίων τους, τον βαθμό και την ένταση συστροφής των φύλλων, τον ρυθμό 
γήρανσης των φύλλων και τη διαφορά θερμοκρασίας φύλλου-αέρα παρατηρήθηκαν 
μεταξύ των πληθυσμών σε κάθε είδος σιταριού. Από τις συγκρίσεις μεταξύ της 
σχετικής ευαισθησίας των πληθυσμών στην ξηρασία και των μεταβολών των ανωτέρω 
παραμέτρων προέκυψε γενικά ότι ο κάθε πληθυσμός ακολουθούσε τη δική του 
στρατηγική στην αντιμετώπιση της έλλειψης νερού. Φάνηκε όμως ότι η έκταση της 
επιφάνειας των ριζών στο επιφανειακό στρώμα σχετιζόταν θετικά με μεγάλυτερη 
σταθερότητα των αποδόσεων στους περισσότερους πληθυσμούς.         



14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο  
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών   
Θεσσαλονίκη, 10-12 Οκτωβρίου 2012  5 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 

Α. Σκαλτσογιάννης 
Καθηγητής Α.Π.Θ. 

 
Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, e-mail: skaltsoy@for.auth.gr, URL: 
users.auth.gr/~skaltsoy  

 
 

Είναι πλέον αποδεκτό από όλους τους επιστημονικούς φορείς ότι το “ενισχυμένο” 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, που αποδίδεται στην αυξημένη συγκέντρωση του CO2 
καθώς και άλλων αερίων (μεθανίου, οξειδίων αζώτου κτλ.) στην ατμόσφαιρα, είναι 
υπεύθυνο για την αύξηση της θερμοκρασίας της γης, το λιώσιμο των πάγων, την 
αύξηση του επιπέδου της θάλασσας αλλά και τη μεγάλη συχνότητα σπάνιων και 
καταστρεπτικών καιρικών φαινομένων. Τα παραπάνω, συνηγορούν ότι το “ενισχυμένο” 
φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι υπεύθυνο και για την επερχόμενη κλιματική αλλαγή. 
Η ανασκόπηση των γεωλογικών περιόδων (τα τελευταία τουλάχιστον 67.000.000 
χρόνια – αρχή του Τριτογενούς) δείχνει ότι οι έμβιοι οργανισμοί οι οποίοι επιβίωσαν 
μέχρι σήμερα με τους μηχανισμούς της προσαρμογής και της μετανάστευσης που 
επέδειξαν, ήταν οι φυτικοί και ιδιαίτερα αυτοί των δασικών οικοσυστημάτων. Τα 
δάση και οι μονάδες τους τα δέντρα, ως φωτοσυνθετικοί μηχανισμοί, δεσμεύουν το 
CO2 από την ατμόσφαιρα και το μετατρέπουν σε οργανική ουσία (ένα εκτάριο δάσους 
καταναλώνει ετησίων 4 τόνους CO2 και παράγει 2,5 τόνους Ο2) και αποτελούν, μαζί με 
τους Ωκεανούς, το βασικό μηχανισμό ρύθμισης του Παγκόσμιου κλίματος και της 
σύνθεσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Οι κοινωνίες των δασικών δέντρων εξακολουθούν 
να διατηρούν μια μοναδικότητα στα κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά συστήματα 
του κόσμου, όχι μόνο του μεγάλου μεγέθους τους (καλύπτουν το 30% της ξηράς), αλλά 
και επειδή χαρακτηρίζονται από μακροβιότητα. Τα δασικά οικοσυστήματα, ανάλογα με 
την αξία διατήρησης, την παραγωγική τους αξία και την ένταση της διαχείρισής τους 
διακρίνονται σε 5 μεγάλες κατηγορίες: Παρθένα δάση, Εθνικοί Δρυμοί, Ήπια 
διαχειριζόμενα δάση, Εντατικά διαχειριζόμενα φυσικά δάση, Φυτείες. Από τους 5 
παραπάνω τύπους δασών, οι οριακοί τύποι, παρθένα δάση-εθνικοί δρυμοί και 
φυτείες, αποκτούν ένα ιδιαίτερο ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 
κλιματικής αλλαγής για διαφορετικούς λόγους ο καθένας από αυτούς. Η χώρα μας, 
λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του αναγλύφου της, του μακροκλίματος και του 
μικροκλίματος και του ρόλου της ως ζωτικού χώρου εποικισμού και μετανάστευσης 
των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας κατά το παρελθόν, διαθέτει όλους τους 
παραπάνω τύπους φυσικών και διαχειριζόμενων δασών, που αν και περιορισμένης 
έκτασης, έχουν εξαιρετική σημασία όσον αφορά στην ποιότητά τους. Έχοντας, λοιπόν, 
υπόψη τα παραπάνω, ο σημερινός δασολόγος, μπροστά στο φάσμα της κλιματικής 
αλλαγής, μπορεί να δράσει, αξιοποιώντας τις νέες βιολογικές τεχνολογίες προς δύο 
κατευθύνσεις: 1) Προστασία και διατήρηση των φυσικών δασών, ιδιαίτερα των 
εθνικών δρυμών και των παρθένων δασών και 2) Την επέκταση του δάσους, 
διαμέσου της ανόρθωσής του και της ίδρυσης φυτειών (τεχνητά δάση). Παραθέτονται 
παραδείγματα εφαρμογής των νέων βιολογικών τεχνολογιών στα δασικά 
οικοσυστήματα της χώρας μας (π.χ. γενετικοί δείκτες, κλωνοποίηση, αξιοποίηση της 
ρητίνης ως φυσικό πολυμερές κτλ.). 

mailto:skaltsoy@for.auth.gr
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Πλεονεκτήματα και δυνατότητες των δασικών οικοσυστημάτων στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής. Φυσικά δασικά οικοσυστήματα: 1) Είναι ικανά, λόγω της 
πλούσιας βιοποικιλότητας που διαθέτουν και του τρόπου εξέλιξής τους, να 
προσαρμοστούν στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές με προϋπόθεση την προστασία 
και διατήρησή τους. 2) Αποτελούν μία “μοναδική δεξαμενή” πληροφοριών (τράπεζα 
γονιδίων), ιδιαίτερα για το μέλλον, λόγω της αξιοποίησης των νέων γενετικών 
τεχνολογιών (ιδιαίτερα της γονιδιωματικής) στην εκτίμηση του μεγέθους της 
βιοποικιλότητας, στην εξέλιξη των επιμέρους πληθυσμών του είδους και στον 
εντοπισμό των επιθυμητών γενοτύπων. 3) Είναι αγαθό παγκόσμιας κληρονομιάς και 
συνιστούν την ελάχιστη παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές. Οι κοινωνίες και οι 
χώρες που τα διαθέτουν πρέπει να υποστηριχτούν οικονομικά από τις ανεπτυγμένες 
χώρες, για τη διατήρηση και προστασία τους. Τεχνητά δασικά οικοσυστήματα 
(Φυτείες): 1) Θα αναλάβουν το φορτίο της πίεσης που ασκείται σήμερα από την 
κοινωνίας μας στα φυσικά οικοσυστήματα. 2) Θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες σε 
προϊόντα του Δάσους με αξιόλογο ανταποδοτικό οικονομικό όφελος, συμβάλλοντας 
εμέσως και στη μείωση των δασικών πυρκαγιών. 3) Θα αποτελέσουν το πεδίο 
εφαρμογής όλων των νέων τεχνολογιών (ιδιαίτερα της Γενετικής) για να αναχθούν σε 
εντατικές βιώσιμες καλλιέργειες. 4) Θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο, ανενεργούς πόρους 
(π.χ. εγκαταλελειμμένους αγρούς, υφάλμυρα εδάφη κτλ.). 5) Θα συμβάλουν στη 
μείωση της συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα και θα αναστείλουν το φαινόμενο της 
ερημοποίησης. 6) Θα εναρμονίσουν τη χώρα μας με τους νέους διεθνείς κανονισμούς 
για το περιβάλλον και θα ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία μας στο νέο πνεύμα της 
εποχής, δηλαδή «Αξιοποίηση των δασικών πόρων με ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 
και 7) Θα αποτελέσουν τη διέξοδο άσκησης της Δασοπονίας ως καθαρά Οικονομικής 
Γεωτεχνικής Επιστήμης, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του Δασολογικού 
Επαγγέλματος. 
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ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΟΗ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΟΣ Beta 
 
 

Γ.Ν. Σκαράκης 
 

Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 
 

Η γονιδιακή ροή αναφέρεται  στη μετακίνηση γονιδίων, και επομένως κληρονομούμενων 
γνωρισμάτων, εντός και μεταξύ διαφόρων πληθυσμών. Εκτός από την καθοριστική της 
σημασία στις διαδικασίες γενετικής βελτίωσης των φυτών, μαζί με τη  φυσική επιλογή, τις 
μεταλλάξεις και τη γενετική παρέκκλιση, η γονιδιακή ροή αποτελεί βασικό εξελικτικό 
παράγοντα καθώς η εισαγωγή γονιδίων σε ένα πληθυσμό αυξάνει τη γενετική του 
παραλλακτικότητα ενώ η δυνατότητα ή μη ροής γονιδίων μεταξύ πληθυσμών μειώνει ή 
αυξάνει την πιθανότητα δημιουργία νέων ειδών αντίστοιχα. Το γονιδιακό απόθεμα στο 
γένος  Beta  περιλαμβάνει ένα 'σύμπλεγμα'  καλλιεργούμενων,  αγρίων ειδών και υποειδών, 
καθώς και ζιζανίων. Τα περισσότερα φυτά του γένους Beta, και ειδικότερα του είδους Beta 
vulgaris, αναπτύσσονται σε γεωργική γη, σε παρυφές αγρών, σε χέρσες εκτάσεις και σε 
παράκτιες ζώνες. Η γονιδιακή ροή μεταξύ πληθυσμών στο γένος Beta αφορά στα είδη 
B.vulgaris, B.macrocarpa, B.atripicifolia και πιθανώς B.trigyna και μπορεί να συμβεί μέσω 
γύρης, σπόρου καθώς και ως αποτέλεσμα άποεξημέρωσης' καλλιεργούμενων ειδών. 
Δραστηριότητες όπως η σποροπαραγωγή και το εμπόριο σπόρων συνεισφέρουν σημαντικά 
στη φυσική γονιδιακή ροή σε μεγάλες αποστάσεις. Το B.vulgaris ssp.vulgaris 
περιλαμβάνει όλους τους εξημερωμένους τύπους που καλλιεργούνται για το φύλλωμα ή τη 
ρίζα τους και διασταυρώνονται ελεύθερα μεταξύ τους. Ανάλογα με την τοποθεσία και σε 
συνάρτηση με την εγγύτητά τους, διασταυρώσεις μπορούν να συμβούν μεταξύ αγρίων 
(B.vulgaris ssp.maritima, B.macrocarpa, B.patula, B.atriplicifolia) και καλλιεργούμενων 
τεύτλων ή και τεύτλων ζιζανίων (B. vulgaris ssp. maritima x ssp. vulgaris, B.macrocarpa). 
Το σημαντικότερο για τη βελτίωση των ζαχαροτεύτλων άγριο υποείδος είναι το ‘θαλάσσιο 
τεύτλο’, B.vulgaris ssp.maritima. Το προγονικό αυτό υποείδος έχει συμβάλλει τα μέγιστα 
στην ανάπτυξη της τευτλοκαλλιέργειας όπως διεξάγεται σήμερα, εμπλουτίζοντας την 
αξιοποιήσιμη γενετική παραλλακτικότητα με πολύτιμα γονίδια επιθυμητών γνωρισμάτων 
και ιδιαίτερα ανθεκτικότητας έναντι ασθενειών που προκαλούνται από πολλούς 
μυκητολογικούς, ιολογικούς και βακτηριακούς παράγοντες. Το ίδιο υποείδος μελετάται 
σήμερα εντατικά και για τη μεταφορά μονογονιδιακών και πολυγονιδιακών χαρακτήρων 
ανθεκτικότητας σε αβιοτικούς παράγοντες καταπόνησης με έμφαση στην έλλειψη 
επαρκούς εδαφικής υγρασίας κατα την καλλιεργητική περίοδο. Χρήσιμα γονίδια έχουν 
εντοπισθεί και σε  άλλα άγρια είδη (ομάδες Corollinae, Nanae, και Procumbentes) που 
όμως απαιτούν ιδιαίτερα δύσκολες και έως τώρα μη αποτελεσματικές διαδικασίες 
(γέφυρες, διάσωση εμβρύου κλπ.) μεταφοράς των γονιδίων αυτών στα ζαχαρότευτλα. Η 
ευχερής γονιδιακή ροή μέσω γύρης από το θαλάσσιο τεύτλο στα ζαχαρότευτλα μπορεί να 
αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα στις ζώνες εμπορικής σποροπαραγωγής. Το ίδιο 
πρόβλημα μπορεί να προέλθει και από την ύπαρξη τεύτλων ζιζανίων. Στις ίδιες περιοχές 
αντίθετα, η παρατηρούμενη ροή από τα ζαχαρότευτλα προς το θαλάσσιο τεύτλο, δεν 
φαίνεται να μειώνει την γενετική παραλλακτικότητα στους πληθυσμούς του και αυτό 
αποτελεί ευοίωνο εύρημα για τη διατήρηση της φυσικής γενετικής παραλλακτικότητας.     



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1η Συνεδρία: Γενετική Βελτίωση και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

Προφορικές Ανακοινώσεις 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ BIKOY KAI ΦΑΚΗΣ 

 
Α. Μαυρομάτης1, Δ. Βλαχοστέργιος2, Σ. Φουντάς1, Δ. Συκκάς3,  

Β. Καραθανάση 3 & Θ. Γέμτος 1 
 

1. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής  Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος 
2. ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών φυτών, 3. Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών, 

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών   
 
Η Βελτίωση των φυτών ως τέχνη και επιστήμη βασίζεται στη διαφορετικότητα των 
ατόμων όπως αυτή εκφράζεται φαινοτυπικά εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του 
γενότυπου με το περιβάλλον. Με δεδομένο ότι η αφαίρεση των επιδράσεων του 
περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά δύσκολη, τα αποτελέσματα της φαινοτυπικής έκφρασης 
δεν είναι απόλυτα αντικειμενικά ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ακρίβεια κατά την 
επιλογή. Η ενίσχυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την καταγραφή των 
μορφολογικών και αγρονομικών γνωρισμάτων, με άλλα στοιχεία που αφορούν τη 
φυσιολογία, τη βιοχημική λειτουργία των φυτών και τη γενωμική έκφραση σε κάθε 
στάδιο ανάπτυξης, μπορούν να προσδώσουν την αναμενόμενη ακρίβεια. Ο συνδυασμός 
των παραπάνω δεδομένων αποτελεί μια νέα ισχυρή προσέγγιση που περιγράφεται με 
την ελληνική λέξη ‘’Phenomics” και η εφαρμογή της ως “Phenotyping”. Η προσέγγιση 
αυτή χρησιμοποιεί εκτός των προαναφερομένων, δεδομένα τα οποία καταγράφονται 
από τρισδιάστατες κάμερες ή φωτόμετρα ακριβείας οπτικού τύπου, υπερύθρου 
ακτινοβολίας, φθορισμού και ακτίνων Χ, σε τακτά χρονικά διαστήματα που συνδέονται 
με την πορεία του βιολογικού κύκλου των φυτών. Στη συγκεκριμένη εργασία, 
μελετήθηκαν 10 ποικιλίες βίκου και 9 ποικιλίες φακής κάτω από συνθήκες βιολογικής 
καλλιέργειας στο αγρόκτημα του Ι.Κ.Φ.Λ. Η πειραματική διάταξη των δύο αγρών ήταν 
RCBD με 3 επαναλήψεις ανά φυτικό είδος  και αγρό. Με στόχο την αναγνώριση των 
διαφορετικών ποικιλιών φακής και βίκου αλλά και το διαχωρισμό τους με βάση 
αγρονομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά καθώς και τρεις διαφορετικές μεθόδους 
με τη χρήση ηλεκτρονικών οργάνων και αυτόματους αισθητήρες καταγραφής των 
δεδομένων. Η  πρώτη μέθοδος βασίστηκε στην έμμεση εκτίμηση της περιεκτικότητας 
σε χλωροφύλλη και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε το όργανο SPAD της εταιρείας 
Minolta. Η δεύτερη μέθοδος αφορούσε τη χρήση του αισθητήρα Crop-Circle 
Instrument για τον υπολογισμό του δείκτη βλαστικής επιφάνειας NDVI ενώ η τρίτη 
μέθοδος βασίστηκε στη χρήση του φασματοραδιόμετρου GER 1500 που κατέγραφε 
512 υπογραφές στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 350 - 1050 nm. Στόχος του πειράματος 
ήταν η διάκριση μεταξύ των 2 εξεταζόμενων φυτικών ειδών αλλά κυρίως μεταξύ των 
ποικιλιών εντός του είδους, με κριτήρια το ρυθμό ανάπτυξης βάση των δεικτών 
φυλλικής επιφάνειας και βιομάζας καθώς και το περιεχόμενο σε χλωροφύλλη από το 
στάδιο της ανθήσεως των φυτών έως σχεδόν την ωρίμανση καθώς και η συσχέτιση των 
δεδομένων με μορφολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά όπως και με τα συστατικά 
της απόδοσης. Από τις τρεις αυτές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν το όργανο SPAD 
δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο διαχωρισμό των ποικιλιών, λόγω της 
μεγάλης μεταβλητότητας των τιμών όχι μόνο εντός του ίδιου πειραματικού τεμαχίου, 
αλλού και του ίδιου του φυτού. Το υπερφασματικό ραδιόμετρο έδωσε καλά 
αποτελέσματα διαχωρίζοντας όχι μόνο τις ποικιλίες κάθε καλλιέργειας αλλά και τα 2 
φυτικά είδη μεταξύ τους. Τέλος ο δείκτης βλάστησης που υπολογίστηκε με το όργανο 
Crop-Circle έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα στο διαχωρισμό των ποικιλιών του κάθε 
φυτικού είδους και ιδιαίτερα στα προχωρημένα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας. 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΙΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 

 
 

Χ. Πάνκου 1, Α. Μαυρομάτης 2, Δ. Ρουπακιάς 1 
 

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. 

 
 
 
Η συγκεκριμένη εργασία έγινε με σκοπό την αξιοποίηση των μερικώς διειδικών σειρών 
βαμβακιού (ΜΔΣ) και στόχο τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών εμπορικών 
ποικιλιών βαμβακιού. Οι μερικώς διειδικές σειρές βαμβακιού προέκυψαν από την 
επικονίαση F1 υβριδίων (G. barbadense x G. hirsutum) με γύρη από τα είδη H. 
cannabinus και Abelmoschus esculentu. Οι συγκεκριμένες σειρές προέκυψαν μέσω 
επιλογής φτάνοντας έως την Pa6 γενεά. Κατά την πρώτη χρονιά των πειραμάτων, 
επιλέχθηκαν τρεις μερικώς διειδικές σειρές με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους 
(ΜΔΣ1, ΜΔΣ2 και ΜΔΣ3), οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως επικονιαστές για 4 
εμπορικές ποικιλίες (Χριστίνα, Celia, Acala, 4S) ενώ όλα τα φυτά που 
χρησιμοποιήθηκαν ως γονείς στις παραπάνω διασταυρώσεις, αυτογονιμοποιήθηκαν. 
Μετά την ωρίμανση των καρυδιών, οι σπόροι που προέκυψαν από τις παραπάνω 
διασταυρώσεις συλλέχθηκαν. Οι διασταυρώσεις με επικονιαστή την ΜΔΣ2 δεν έδωσαν 
απογόνους. Οι απόγονοι των υπολοίπων διασταυρώσεων επικονιάστηκαν για 2η συνεχή 
χρονιά με γύρη από τις αντίστοιχες μερικώς διειδικές σειρές ενώ όλα τα φυτά 
αυτογονιμοποιήθηκαν. Την τρίτη καλλιεργητική περίοδο, τα φυτά που προέκυψαν από 
τις παραπάνω διασταυρώσεις επικονιάστηκαν με γύρη από τις αντίστοιχες μερικώς 
διειδικές σειρές και πραγματοποιήθηκαν και πάλι όλες οι αυτογονιμοποιήσεις. Τελικά, 
μετά την ωρίμανση των καρυδιών, συλλέχθηκαν οι σπόροι που προέκυψαν από όλες τις 
παραπάνω διασταυρώσεις. Κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, οι απόγονοι των 
διασταυρώσεων των 4 ποικιλιών (Χριστίνα, Celia, Acala, 4S) και των 2 γόνιμων 
μερικώς διειδικών σειρών, συγκρότησαν 8 οικογένειες που σπάρθηκαν μαζί με τις 4 
καλλιεργούμενες ποικιλίες. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε ένα μίγμα σπόρων των 
αντίστοιχων διασταυρώσεων της προηγούμενης γενεάς, το οποίο σπάρθηκε σε 
κυψελωτή διάταξη R-13 στο Αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στο τέλος 
της καλλιεργητικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
σύμφωνα με την κυψελωτή μεθοδολογία ενώ 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. Τρεις από τις διασταυρώσεις που αξιολογήθηκαν ως προς 
την απόδοση υπερείχαν στατιστικώς σημαντικά σε σχέση με τους μάρτυρες ενώ αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι διασταυρώσεις με γονέα την ΜΔΣ1 παρουσίασαν υψηλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά σε σχέση με τις αντίστοιχες εμπορικές ποικιλίες. 
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1 Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη 

2 Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΑΒ), Ε.Κ.Ε.Τ.Α., 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
 

 
 
Ο εμβολιασμός των λαχανικών όπως για παράδειγμα η τομάτα, η πιπεριά και τα 
κολοκυνθοειδή, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα: τα εμβολιασμένα φυτά είναι πιο 
ανθεκτικά στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις, είναι πιο εύρωστα και διατηρούν 
την ευρωστία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια της 
καλλιεργητικής περιόδου. Ωστόσο, ο εμβολιασμός, παρόλο που αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα προς την αειφορική διαχείρηση, παρουσιάζει και κάποια 
μειονεκτήματα τα οποία εμποδίζουν την βελτιστοποίηση αυτής της τεχνολογίας: ένα 
από αυτά τα μειονεκτήματα είναι η συχνά δυσμενής επίπτωση του εμβολιασμού στην 
ποιότητα του συγκομιζόμενου καρπού σε ορισμένους συνδυασμούς εμβολιαζόμενων 
γενοτύπων. Η ποιότητα του καρπού είναι ένα σύνολο από επιμέρους χαρακτήρες όπως 
για παράδειγμα η γεύση, η υφή, το μέγεθος, το σχήμα κτλ. Από αυτούς του χαρακτήρες 
το σχήμα είναι ένας χαρακτήρας που είναι εύκολο να μετρηθεί και και να εκτιμηθεί και 
από την γνώση που υπάρχει στην τομάτα, ελέγχεται από λίγα αλλά κύρια QTLs τα 
οποία επηρεάζουν σημαντικά την παραλλακτικότητα του γνωρίσματος. Οι μελέτες μας 
στην πιπεριά έδειξαν ότι το σχήμα του καρπού επηρεάζεται κατά τον εμβολιασμό: ο 
εμβολιασμός μιας πιπεριάς με στρογγυλό σχήμα καρπού (cv. Round - εμβόλιο) σε μία 
άλλη με μακρόστενο σχήμα καρπού (cv. Long - υποκείμενο) επέφερε αλλαγές στο 
σχήμα του καρπού του παραγόμενου εμβολιασμένου φυτού, οι καρποί του 
εμβολιασμένου φυτού έγιναν μακρόστενοι (T1 γενεά). Οι αλλαγές αυτές 
κληρονομούνται σταθερά στις επόμενες δύο γενεές (Τ2-Τ3 γενεά). Η ανάλυση των 
ISSR δεικτών έδειξε ότι οι αλλαγές αυτές δεν συνοδεύονται από εκτεταμένες αλλαγές 
στο γενετικό προφίλ των Τ2 απογόνων του εμβολιασμένου φυτού με την αλλαγή στο 
σχήμα των καρπών σε σχέση με το εμβόλιο (cv. Round). Ωστόσο η ανάλυση RAPDs 
δεικτών οδήγησε στην ανίχνευση πιθανών γονίδιων που φαίνεται να εκφράζονται 
διαφορετικά στους Τ2 απογόνους του εμβολιασμένου φυτού σε σχέση με την ποικιλία-
εμβόλιο cv. Round. Διερευνώντας τους μοριακούς μηχανισμούς που ελέγχουν τις 
κληρονομίσιμες αλλαγές στο σχήμα του καρπού του εμβολίου, κλωνοποιήθηκε, 
χαρακτηρίσθηκε και μελετήθηκε η έκφραση διάφορων πιθανά εμπλεκόμενων στο 
σχήμα του καρπού της πιπεριάς, γονιδίων, σε ποικιλίες πιπεριάς με διαφορετικό σχήμα 
καρπού καθώς και στα εμβολιασμένα φυτά.  
 
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - 
ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο 
Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.    
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Ο αραβόσιτος αποτελεί σήμερα την κυριότερη πρώτη ύλη παραγωγής βιοαιθανόλης 
πρώτης γενιάς, ενώ αναμένεται επίσης σύντομα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και 
ως φυτό βίο διυλιστηρίου για την συμπαραγωγή βιοαιθανόλης δεύτερης γενιάς από το 
λιγνοκυτταρινούχο κλάσμα της παραγωγής του. Η χρήση της βιοαιθανόλης, σε ποσοστό 
10% της βενζίνης που καταναλώνεται στις μεταφορές έως το 2020, αποτελεί 
υποχρέωση της χώρας μας με βάση τις Οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την ενσωμάτωση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο ενός προκαταρκτικού προσδιορισμού 
των πλέον κατάλληλων εμπορικών ποικιλιών για την εγχώρια παραγωγή βιοαιθανόλης, 
αξιολογήθηκαν 20 ποικιλίες από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σύγχρονων υβριδίων 
διάφορης προέλευσης και παραγωγικής κατεύθυνσης. Η αξιολόγηση έγινε σε πέντε (5) 
περιβάλλοντα (από το 2009 έως το 2011) με βάση το σχέδιο των ΤΠΟ, ακολουθώντας 
τις τυπικές καλλιεργητικές διαδικασίες κάθε περιβάλλοντος. Αξιολογήθηκαν τα 
παρακάτω: απόδοση καρπού, περιεκτικότητα αμύλου, πρωτεΐνης και ελαίου, καθώς και 
η αξιοποιήσιμη ποσότητα βιομάζας (στελέχη, σπαδικες) 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 
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 βιοδιυλιστηρίου. Παράλληλα, με 
βάση τα πειραματικά αποτελέσματα εκτιμήθηκαν διάφορες γενετικές παράμετροι 
(γενετική και φαινοτυπική διακύμανση, συντελεστής κληρονομικότητας, γενετικός 
συντελεστής παραλλακτικότητας, αναμενόμενη πρόοδος επιλογής, κλπ.) για όλα τα 
σχετικά με την παραγωγή βιοαιθανόλης γνωρίσματα.  
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Στο αυξανόμενης όχλησης αστικό περιβάλλον, η παρουσία βλάστησης που εμφανίζει 
ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις αποτελεί ένα σημαντικό 
παράγοντα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης. Στην εργασία αυτή  αξιολογήθηκαν 
άτομα των γενών Populus, Platanus και Robinia με διαφορετική ανταπόκριση στις 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις του αστικού περιβάλλοντος που φύονται σε 
επιβαρυμένες από τη ρύπανση περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης τα οποία και αποτυπώθηκαν με μοριακούς γενετικούς δείκτες (DNA 
fingerprinting). Επιλέχθηκαν ζεύγη δέντρων των προαναφερόμενων γενών που 
υπάρχουν σε δεντροστοιχίες και πάρκα και έχουν παρουσιάσει διαχρονικά, 
διαφορίζουσα φαινοτυπική ανταπόκριση («ανθεκτικό» και «ευπαθές» άτομο εντός 
του ζεύγους) στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις. Ακολούθησε πολυμεταβλητή 
ανάλυση μορφολογικών γνωρισμάτων του φύλλου και της κόμης, καθώς και 
εκτίμηση της ανάπτυξης τους μετά την εγκατάσταση κλώνων των επιλεγμένων 
ατόμων στο θερμοκήπιο. Επίσης, πραγματοποιήθηκε σύγκριση του γενετικού προφίλ 
(υπολογίστηκαν η παρατηρούμενη ετεροζυγωτία και ο αριθμός αλληλομόρφων ανά 
γονιδιακή θέση σε ένα σύνολο 27 γονιδιακών θέσεων που μελετήθηκαν) μεταξύ των 
ατόμων σε κάθε ζεύγος, ενώ έγινε πλήρης γενετική ταυτοποίηση των υπό μελέτη 
ατόμων με τη χρήση μοριακών (SSR, RAPD) και βιοχημικών (ισοενζυμικών) και 
γενετικών δεικτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
ανθεκτικών και ευπαθών ατόμων στο ½ των μορφομετρικών παραμέτρων που 
αξιολογήθηκαν, μη σημαντικές διαφορές μεταξύ ανθεκτικών και ευπαθών ατόμων σε 
παραμέτρους γενετικής ποικιλότητας τριών βιοχημικών και μοριακών γενετικών 
δεικτών, πλήρης γενετική ταυτοποίηση (DNA fingerprinting) όλων των υπό μελέτη 
ατόμων.   

mailto:aravanop@for.auth.gr
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Η ανταπόκριση των διαφόρων φυτικών ειδών στην καλλιέργεια ανθήρων εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες,  μεταξύ των οποίων είναι το θρεπτικό υπόστρωμα, η 
προμεταχείρηση με χαμηλές ή υψηλές  θερμοκρασίες και κυρίως ο γενότυπος του υπό 
μελέτη φυτού. Όσον αφορά το μαλακό σιτάρι, εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, 
οι σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η παρουσία της χρωμοσωματικής μετατόπισης 
1ΒL/1RS βελτιώνει την ικανότητα αναγέννησης πράσινων φυτών μετά από καλλιέργεια 
ανθήρων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ακριβώς η διερεύνηση της επίδρασης 
της μετατόπισης 1ΒL/1RS στην ανδρογενετική ικανότητα του μαλακού σιταριού. Για 
το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες που φέρουν τη μετατόπιση 1ΒL/1RS 
(ΚVZ, Αχέροντας, Ελισάβετ, Ορφέας, και Χίος) και ποικιλίες μαλακού σιταριού που 
δεν φέρουν τη μετατόπιση (Αχελώος, Βεργίνα, Μύκονος και Prelude). Μετά από 
προμεταχείριση επτά ημερών με χαμηλές θερμοκρασίες, 1500 περίπου ανθήρες 
προερχόμενοι από 30 στάχεις από κάθε ποικιλία καλλιεργήθηκαν in-vitro. Ως 
υπόστρωμα επαγωγής χρησιμοποιήθηκε το W14 ενώ ως υπόστρωμα αναγέννησης 
χρησιμοποιήθηκε το 190-2. Τέλος, τα πράσινα φυτά που σχηματίστηκαν 
τοποθετήθηκαν σε υπόστρωμα MS χωρίς την προσθήκη ορμονών. Η αντίδραση στην 
ανθηροκαλλιέργεια μετρήθηκε με τον αριθμό των εμβρυοειδών  και τον αριθμό των 
παραγομένων (πράσινων και αλβίνων) φυτών. Καλύτερη ανδρογενετική ικανότητα 
εμφάνισαν οι ποικιλίες που φέρουν τη μετατόπιση: ο Αχέροντας (49,8 εμβρυοειδή/100 
ανθήρες), η KVZ (33,6 εμβρυοειδή/100 ανθήρες),ο Ορφέας (23,8 εμβρυοειδή/100 
ανθήρες), η Χίος (23,3 εμβρυοειδή/100 ανθήρες) και η Ελισάβετ (9,6 εμβρυοειδή/100 
ανθήρες). Περισσότερα πράσινα φυτά  σχηματίστηκαν από τις ποικιλίες Αχέροντας (6,5 
πράσινα φυτά/100 ανθήρες) και KVZ (5 πράσινα φυτά/100 ανθήρες). Οι ποικιλίες που 
δε φέρουν τη μετατόπιση δεν αντέδρασαν ικανοποιητικά (Αχελώος, Μύκονος και 
Prelude), ενώ η ποικιλία Βεργίνα είχε μηδενική αντίδραση. Τα αποτελέσματα αυτά 
ενισχύουν τις προηγούμενες έρευνες για τη θετική επίδραση της μετατόπισης στην 
ανδρογενετική ικανότητα του μαλακού σιταριού. Η διαφορετική όμως αντίδραση των 
ποικιλιών αυτών πιθανόν να αποτελεί ένδειξη ότι και άλλοι παράγοντες υπεισέρχονται 
ώστε να διασφαλιστεί η ικανοποιητική ανταπόκριση.   
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Τα εμπορικά F1 υβρίδια της μελιτζάνας καταλαμβάνουν σήμερα ένα σημαντικό μερίδιο 
στην καλλιέργειά της. Τα υβρίδια αυτά είναι αποδοτικότερα, πρωιμότερα και 
παρουσιάζουν μεγάλη ομοιομορφία σε σχέση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες 
μελιτζάνας, αλλά είναι και ακριβότερα γιατί η παραγωγή υβριδιόσπορου απαιτεί 
χειρονακτικές αποστημονώσεις και τεχνητές διασταυρώσεις. Η δημιουργία 
κυτταροπλασματικά αρρενόστειρων σειρών μελιτζάνας που θα συνοδεύονται από τα 
κατάλληλα γονίδια επαναφοράς της γονιμότητας ή θα επιδεικνύουν σταθερό 
παρθενοκαρπικό χαρακτήρα θα μπορούσε να μειώσει το κόστος παραγωγής του 
υβριδιόσπορου. Στο Κ.Γ.Ε.Β.Ε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης 
Φυτών της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. δημιουργήθηκαν κυτταροπλασματικά 
αρρενόστειρες σειρές των ελληνικών ποικιλιών μελιτζάνας ‘Λαγκαδά’, ’Έμι’ και 
‘Τσακώνικης’ και εντοπίστηκαν φυτά που φαίνεται ότι κληρονόμησαν τα γονίδια 
επαναφοράς της γονιμότητας. Η γνώση των παραμέτρων της ανθοφορίας και της 
απόδοσης σε σπόρο είναι καθοριστικής σημασίας για την επιλογή του κατάλληλου 
συνδυασμού αρρενόστειρης σειράς και γυρεοδότη γονέα σε ένα σύστημα παραγωγής 
υβριδιόσπορου. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε η ανθοφορία (ημέρες από τη 
μεταφύτευση έως την άνθιση, αριθμός σχηματιζόμενων ανθέων) των αρρενόστειρων 
σειρών των ποικιλιών μελιτζάνας ‘Λαγκαδά’, ‘Έμι’ και ‘Τσακώνικης’ και η 
δυνατότητα διασταύρωσής τους με γύρη της παρθενοκαρπικής ποικιλίας ‘Έμι’ 
(γυρεοδότης γονέας). Επιπλέον, μετρήθηκαν τα χαρακτηριστικά των καρπών που 
προέκυψαν από τις διασταυρώσεις (μέγεθος καρπού και αριθμός σπόρων ανά καρπό). 
Τα φυτά καλλιεργήθηκαν στο Κ.Γ.Ε.Β.Ε. σε θερμοκήπιο του οποίου η οροφή ήταν 
καλυμμένη με πλαστικό και η πλάγιες επιφάνειες με εντομοστεγές δίχτυ για την 
αποφυγή ανεπιθύμητων επικονιάσεων με έντομα. Βρέθηκε ότι και οι τρεις 
αρρενόστειρες σειρές μελιτζάνας άνθισαν μία έως δύο εβδομάδες αργότερα από την 
ποικιλία ‘Έμι’ και ότι η αρρενόστειρη σειρά της ‘Έμι’ ήταν πρωιμότερη και σχημάτισε 
περισσότερα άνθη σε σχέση με τις υπόλοιπες. Παρατηρήθηκε ότι μερικά άνθη των 
αρρενόστειρων φυτών δεν άνοιξαν κατά την άνθιση και κατά συνέπεια θεωρήθηκαν ως 
μη αξιοποιήσιμα για υβριδισμό, ενώ αυτά που άνοιξαν θεωρήθηκαν αξιοποιήσιμα και 
χρησιμοποιήθηκαν στις διασταυρώσεις. Από τις τρεις αρρενόστειρες σειρές που 
μελετήθηκαν, αυτή της ‘Έμι’ είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αξιοποιήσιμων ανθέων και 
διασταυρώθηκε ευκολότερα με το γυρεοδότη γονέα. Οι καρποί που προέκυψαν μετά 
από τις διασταυρώσεις των αρρενόστειρων φυτών ήταν μικρότεροι από τους καρπούς 
των αντίστοιχων ποικιλιών μελιτζάνας και περιείχαν λιγότερους σπόρους ανά καρπό. 
Οι αρρενόστειρες σειρές των ποικιλιών ‘Έμι’ και ‘Λαγκαδά’ είχαν μεγαλύτερο μέσο 
βάρος καρπού, ενώ η αρρενόστειρη σειρά της ‘Τσακώνικης’ είχε περισσότερους 
σπόρους ανά καρπό. Από τα δεδομένα φαίνεται ότι η αρρενόστειρη σειρά της ποικιλίας 
‘Έμι’ είναι καταλληλότερη για να χρησιμοποιηθεί ως θηλυκός γονέας στην παραγωγή 
υβριδιόσπορου. 
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Η ανταπόκριση των διαφόρων φυτικών ειδών στην καλλιέργεια ανθήρων εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες,  μεταξύ των οποίων είναι το θρεπτικό υπόστρωμα, η 
προμεταχείρηση με χαμηλές ή υψηλές  θερμοκρασίες και κυρίως ο γενότυπος του υπό 
μελέτη φυτού. Όσον αφορά το μαλακό σιτάρι, εκτός από τους παραπάνω παράγοντες, 
οι σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η παρουσία της χρωμοσωματικής μετατόπισης 
1ΒL/1RS βελτιώνει την ικανότητα αναγέννησης πράσινων φυτών μετά από καλλιέργεια 
ανθήρων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ακριβώς η διερεύνηση της επίδρασης 
της μετατόπισης 1ΒL/1RS στην ανδρογενετική ικανότητα του μαλακού σιταριού. Για 
το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες που φέρουν τη μετατόπιση 1ΒL/1RS 
(ΚVZ, Αχέροντας, Ελισάβετ, Ορφέας, και Χίος) και ποικιλίες μαλακού σιταριού που 
δεν φέρουν τη μετατόπιση (Αχελώος, Βεργίνα, Μύκονος και Prelude). Μετά από 
προμεταχείριση επτά ημερών με χαμηλές θερμοκρασίες, 1500 περίπου ανθήρες 
προερχόμενοι από 30 στάχεις από κάθε ποικιλία καλλιεργήθηκαν in-vitro. Ως 
υπόστρωμα επαγωγής χρησιμοποιήθηκε το W14 ενώ ως υπόστρωμα αναγέννησης 
χρησιμοποιήθηκε το 190-2. Τέλος, τα πράσινα φυτά που σχηματίστηκαν 
τοποθετήθηκαν σε υπόστρωμα MS χωρίς την προσθήκη ορμονών. Η αντίδραση στην 
ανθηροκαλλιέργεια μετρήθηκε με τον αριθμό των εμβρυοειδών  και τον αριθμό των 
παραγομένων (πράσινων και αλβίνων) φυτών. Καλύτερη ανδρογενετική ικανότητα 
εμφάνισαν οι ποικιλίες που φέρουν τη μετατόπιση: ο Αχέροντας (49,8 εμβρυοειδή/100 
ανθήρες), η KVZ (33,6 εμβρυοειδή/100 ανθήρες),ο Ορφέας (23,8 εμβρυοειδή/100 
ανθήρες), η Χίος (23,3 εμβρυοειδή/100 ανθήρες) και η Ελισάβετ (9,6 εμβρυοειδή/100 
ανθήρες). Περισσότερα πράσινα φυτά  σχηματίστηκαν από τις ποικιλίες Αχέροντας (6,5 
πράσινα φυτά/100 ανθήρες) και KVZ (5 πράσινα φυτά/100 ανθήρες). Οι ποικιλίες που 
δε φέρουν τη μετατόπιση δεν αντέδρασαν ικανοποιητικά (Αχελώος, Μύκονος και 
Prelude), ενώ η ποικιλία Βεργίνα είχε μηδενική αντίδραση. Τα αποτελέσματα αυτά 
ενισχύουν τις προηγούμενες έρευνες για τη θετική επίδραση της μετατόπισης στην 
ανδρογενετική ικανότητα του μαλακού σιταριού. Η διαφορετική όμως αντίδραση των 
ποικιλιών αυτών πιθανόν να αποτελεί ένδειξη ότι και άλλοι παράγοντες υπεισέρχονται 
ώστε να διασφαλιστεί η ικανοποιητική ανταπόκριση.   
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Τα εμπορικά F1 υβρίδια της μελιτζάνας καταλαμβάνουν σήμερα ένα σημαντικό μερίδιο 
στην καλλιέργειά της. Τα υβρίδια αυτά είναι αποδοτικότερα, πρωιμότερα και 
παρουσιάζουν μεγάλη ομοιομορφία σε σχέση με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες 
μελιτζάνας, αλλά είναι και ακριβότερα γιατί η παραγωγή υβριδιόσπορου απαιτεί 
χειρονακτικές αποστημονώσεις και τεχνητές διασταυρώσεις. Η δημιουργία 
κυτταροπλασματικά αρρενόστειρων σειρών μελιτζάνας που θα συνοδεύονται από τα 
κατάλληλα γονίδια επαναφοράς της γονιμότητας ή θα επιδεικνύουν σταθερό 
παρθενοκαρπικό χαρακτήρα θα μπορούσε να μειώσει το κόστος παραγωγής του 
υβριδιόσπορου. Στο Κ.Γ.Ε.Β.Ε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης 
Φυτών της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. δημιουργήθηκαν κυτταροπλασματικά 
αρρενόστειρες σειρές των ελληνικών ποικιλιών μελιτζάνας ‘Λαγκαδά’, ’Έμι’ και 
‘Τσακώνικης’ και εντοπίστηκαν φυτά που φαίνεται ότι κληρονόμησαν τα γονίδια 
επαναφοράς της γονιμότητας. Η γνώση των παραμέτρων της ανθοφορίας και της 
απόδοσης σε σπόρο είναι καθοριστικής σημασίας για την επιλογή του κατάλληλου 
συνδυασμού αρρενόστειρης σειράς και γυρεοδότη γονέα σε ένα σύστημα παραγωγής 
υβριδιόσπορου. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε η ανθοφορία (ημέρες από τη 
μεταφύτευση έως την άνθιση, αριθμός σχηματιζόμενων ανθέων) των αρρενόστειρων 
σειρών των ποικιλιών μελιτζάνας ‘Λαγκαδά’, ‘Έμι’ και ‘Τσακώνικης’ και η 
δυνατότητα διασταύρωσής τους με γύρη της παρθενοκαρπικής ποικιλίας ‘Έμι’ 
(γυρεοδότης γονέας). Επιπλέον, μετρήθηκαν τα χαρακτηριστικά των καρπών που 
προέκυψαν από τις διασταυρώσεις (μέγεθος καρπού και αριθμός σπόρων ανά καρπό). 
Τα φυτά καλλιεργήθηκαν στο Κ.Γ.Ε.Β.Ε. σε θερμοκήπιο του οποίου η οροφή ήταν 
καλυμμένη με πλαστικό και η πλάγιες επιφάνειες με εντομοστεγές δίχτυ για την 
αποφυγή ανεπιθύμητων επικονιάσεων με έντομα. Βρέθηκε ότι και οι τρεις 
αρρενόστειρες σειρές μελιτζάνας άνθισαν μία έως δύο εβδομάδες αργότερα από την 
ποικιλία ‘Έμι’ και ότι η αρρενόστειρη σειρά της ‘Έμι’ ήταν πρωιμότερη και σχημάτισε 
περισσότερα άνθη σε σχέση με τις υπόλοιπες. Παρατηρήθηκε ότι μερικά άνθη των 
αρρενόστειρων φυτών δεν άνοιξαν κατά την άνθιση και κατά συνέπεια θεωρήθηκαν ως 
μη αξιοποιήσιμα για υβριδισμό, ενώ αυτά που άνοιξαν θεωρήθηκαν αξιοποιήσιμα και 
χρησιμοποιήθηκαν στις διασταυρώσεις. Από τις τρεις αρρενόστειρες σειρές που 
μελετήθηκαν, αυτή της ‘Έμι’ είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αξιοποιήσιμων ανθέων και 
διασταυρώθηκε ευκολότερα με το γυρεοδότη γονέα. Οι καρποί που προέκυψαν μετά 
από τις διασταυρώσεις των αρρενόστειρων φυτών ήταν μικρότεροι από τους καρπούς 
των αντίστοιχων ποικιλιών μελιτζάνας και περιείχαν λιγότερους σπόρους ανά καρπό. 
Οι αρρενόστειρες σειρές των ποικιλιών ‘Έμι’ και ‘Λαγκαδά’ είχαν μεγαλύτερο μέσο 
βάρος καρπού, ενώ η αρρενόστειρη σειρά της ‘Τσακώνικης’ είχε περισσότερους 
σπόρους ανά καρπό. Από τα δεδομένα φαίνεται ότι η αρρενόστειρη σειρά της ποικιλίας 
‘Έμι’ είναι καταλληλότερη για να χρησιμοποιηθεί ως θηλυκός γονέας στην παραγωγή 
υβριδιόσπορου. 
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Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι επιδράσεις της αμφίπλευρης επιλογής για 
τα χαρακτηριστικά της ποιότητας της ίνας σε διασπασμένους πληθυσμούς που 
προήλθαν από έξι διασταυρώσεις βαμβακιού (Gossypium hirsutum L.). Στην F2 γενεά  
για κάθε μία από τις έξι διασταυρώσεις έγινε αμφίπλευρη επιλογή όπου αξιολογήθηκαν 
100 ατομικά φυτά σε πειραματική διάταξη στρωματοποιημένης μαζικής επιλογής (grid 
mass selection) με 10 υποτεμάχια (grids) με 10 φυτά το καθένα. Για κάθε ατομικό φυτό 
(F2 και οι αντίστοιχοι γονείς P1 και P2) μετρήθηκαν τα χαρακτηριστικά ποιότητας της 
ίνας με την συσκευή HVI. Σε κάθε υποτεμάχιο των 10 F2 φυτών ανά διασταύρωση 
έγινε αμφίπλευρη επιλογή (αναλογία επιλογής 10%) επιλέγοντας το φυτό που είχε 
καλύτερα χαρακτηριστικά ποιότητας ίνας (HQ) και το αντίστοιχο που είχε κατώτερα 
χαρακτηριστικά ποιότητας ίνας (LQ). Ο χαρακτηρισμός καλύτερα ή κατώτερα 
χαρακτηριστικά ποιότητας προέκυψε από την βαθμολογία που συγκέντρωσε το κάθε 
φυτό ως προς την αξία χρήσης. Οι επιλεγμένοι F3 και F4 πληθυσμοί κάθε διασταύρωσης 
αξιολογήθηκαν τις επόμενες δύο καλλιεργητικές περιόδους. Η πειραματική διάταξη 
ήταν τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες (RCB) με τέσσερις επαναλήψεις. Τυχαία 
δείγματα σύσπορου (bulk) από κάθε πειραματικό τεμάχιο, εκκοκκίσθηκαν σε μακινέτο 
και τα χαρακτηριστικά της ποιότητας της ίνας μετρήθηκαν σε  συσκευή High Volume 
Instrument  (HVI). Οι HQ και LQ γονότυποι, διαφοροποιήθηκαν ως προς το μήκος της 
ίνας σε πέντε και σε τρεις από τις έξι διασταυρώσεις στην F3 και F4  γενεά, αντίστοιχα. 
Ως προς την ομοιομορφία διαφοροποιήθηκαν σε πέντε (F3 γενεά) και σε δύο (F4 γενεά) 
διασταυρώσεις, ως προς την αντοχή και ως προς το micronaire σε τέσσερις 
διασταυρώσεις και τα δύο έτη αξιολόγησης. Σύμφωνα με την αξία χρήσης οι HQ είχαν 
καλύτερη βαθμολογία από τους LQ γονότυπους σε πέντε (F3 γενεά) και σε τέσσερις (F4 
γενεά) διασταυρώσεις, αντίστοιχα.  
 
 
 
 
 
 
  



14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο  
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών   
Θεσσαλονίκη, 10-12 Οκτωβρίου 2012   19 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΣΕ  ΣΥΣΤΑΔΕΣ  ΣΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 
 

Γ. Μενεξές1, Α. Τσιβελίκας2, Ι. Μυλωνάς3, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου3 
 

1 Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ. 
2 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, ΕΛΓΟ – ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ 

3 Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ. 
 
 
 
Στην παρούσα εργασία προτείνεται στατιστική μεθοδολογία για την εφαρμογή της 
Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες (Hierarchical Cluster Analysis) σε πίνακες 
δεδομένων της μορφής «αντικείμενα × μεταβλητές», όπου οι μεταβλητές είναι 
κατηγορικές, μετρημένες σε κλίμακα ονομαστική (nominal) ή/και σε κλίμακα διάταξης 
(ordinal), και το ενδιαφέρον της ανάλυσης εστιάζεται στην ομαδοποίηση των 
αντικειμένων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο 
στάδιο εφαρμόζεται είτε η Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών 
(Multiple Correspondence Analysis) είτε η Μη Γραμμική-Κατηγορική Ανάλυση σε 
Κύριες Συνιστώσες (Non-Linear-Categorical Principal Components Analysis) με 
βέλτιστη κλιμακοποίηση, ανάλογα με το εάν όλες οι μεταβλητές είναι μετρημένες σε 
ονομαστική κλίμακα ή σε κλίμακα διάταξης (όλες ή μερικές). Στη Μη Γραμμική-
Κατηγορική Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εκτός από 
κατηγορικές, και ποσοτικές μεταβλητές. Η εφαρμογή των παραπάνω πολυδιάστατων 
μεθόδων έχει ως αποτέλεσμα τον υπολογισμό για κάθε αντικείμενο, του αρχικού πίνακα 
δεδομένων, μιας σειράς βέλτιστων βαθμών ανά παραγοντικό άξονα-διάσταση. Οι 
παραγοντικοί άξονες αποτελούν νέες σύνθετες μεταβλητές, οι οποίες είναι πλέον 
ποσοτικές και γραμμικά ανεξάρτητες. Στο δεύτερο στάδιο, για την ομαδοποίηση των 
αντικειμένων, εφαρμόζεται η Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες χρησιμοποιώντας ως 
είσοδο στην ανάλυση τον πίνακα αποστάσεων των αντικειμένων με βάση τις τιμές τους 
στους παραγοντικούς άξονες. Ως μέτρο ανομοιότητας των αντικειμένων προτείνεται το 
τετράγωνο της ευκλείδειας απόστασης και ως μέθοδος σχηματισμού των συστάδων είτε 
η UPGMA είτε το κριτήριο του Ward, κατά περίπτωση. Ως παράδειγμα εφαρμογής της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα, όπου τα «αντικείμενα» 
αντιστοιχούν σε ποικιλίες κριθαριού και οι «μεταβλητές» σε φαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά διάκρισής τους σύμφωνα με τον κατάλογο περιγραφής του 
International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) και του Τεχνικού Κανονισμού 
Αποδοχής Ποικιλιών Κριθής (ΦΕΚ B΄ 1465/3-5-2012). Οι στατιστικές αναλύσεις 
έγιναν με τo λογισμικό SPSS v.15.0 με εγκατεστημένη τη λειτουργική μονάδα 
Categories. 
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Η Ελλάδα μέχρι τη δεκαετία του ΄70 θεωρούνταν η μεγαλύτερη ρητινοπαραγωγός χώρα 
της Ευρώπης, λόγω της ποσότητας και της ποιότητας των προϊόντων της ρητίνης 
(τερεβινθέλαιο, κολοφώνιο), που παρήγαγε από τους φυσικούς πληθυσμούς χαλεπίου 
πεύκης. Μεταξύ των διαφόρων ειδών πεύκης, η χαλέπιος πεύκη είναι το πιο 
ρητινοπαραγωγικό είδος στην Ευρώπη. Η ρητίνη, ως δευτερογενές δασικό προϊόν, 
αποτελεί τη βάση για την παραγωγή εκατοντάδων χημικών προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας όπως αρώματα, χρωστικές, κόλλες κτλ., και για αυτό παραμένει 
ένα ανανεώσιμο φυσικό προϊόν με παγκόσμια οικονομική σημασία. Η μέχρι τώρα 
έρευνα διεθνώς, έδειξε ότι το γνώρισμα ρητινοπαραγωγή ελέγχεται γενετικά σε μεγάλο 
βαθμό (h2>0,70) και παρουσιάζει μεγάλη παραλλακτικότητα μεταξύ των ατόμων (0,5-
15 κιλά/έτος). Η ύπαρξη των παραμέτρων αυτών, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για 
τη γενετική βελτίωση του συγκεκριμένου χαρακτήρα με σκοπό την αύξηση της 
παραγωγής στη μονάδα επιφάνειας και τη μείωση του κόστους συλλογής της. Η 
μέθοδος της γενετικής βελτίωσης, που προτείνεται για τον σκοπό αυτό, είναι η επιλογή 
των αρίστων φαινοτύπων - γενοτύπων από τους φυσικούς πληθυσμούς, με βάση την 
ετήσια παραγωγή και τη σταθερότητα της απόδοσής τους στο χρόνο, καθώς και η 
μέθοδος του βλαστικού πολλαπλασιασμού και συγκεκριμένα η τεχνική του 
εμβολιασμού για τη μαζική αναπαραγωγή τους. Παράλληλα, κρίθηκε απαραίτητη η 
γενετική ταυτοποίησή τους καθώς και η εγκατάσταση «τράπεζας» κλώνων για την 
προστασία, τη διατήρηση και την αξιολόγηση της απόδοσης τους στο μέλλον. Η ρητίνη, 
λόγω τη χημικής της δομής, δρα ως φυσικό πολυμερές εξαιτίας της ύπαρξης της 
χημικής ένωσης ισοπρένιο και χρησιμοποιήθηκε για να μελετηθεί η επίδραση της στη 
βελτίωση της ποιότητας των υγρών συμβατικών καυσίμων ως μέσο απομάκρυνσης της 
υγρασίας, σε αντίθεση με πρακτικές που χρησιμοποιούνται σήμερα όπως θέρμανση 
δεξαμενών, ηλεκτροστατικά φίλτρα, γαλακτωματοποιητές κτλ. Με την εφαρμογή των 
μεθόδων ASTM,  που  είναι οι μέθοδοι αναφοράς και καθορισμού των προτύπων των 
καυσίμων διεθνώς, παρατηρήθηκε βελτίωση των φυσικο-χημικών ιδιοτήτων των υπό 
μελέτη καυσίμων εξαιτίας της μείωσης της περιεχόμενης υγρασίας. Η μείωση της 
υγρασίας είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος αφού η παρουσία της είναι υπεύθυνη 
για την διάβρωση τμημάτων του κινητήρα, τη δημιουργία πάγου σε χαμηλές 
θερμοκρασίες και άλλων σοβαρών προβλημάτων. Η απομάκρυνση της υγρασίας 
βελτίωσε τις φυσικο-χημικές ιδιότητες του υπό μελέτη καυσίμου και συγκεκριμένα 
αύξησε την θερμαντική ικανότητα του κατά 633 J/g, μείωσε το ποσοστό υγρασίας κατά 
70% και την αγωγιμότητα κατά 74% ενώ αναμένεται και σημαντική μείωση των 
εκπομπών του αερίων ρύπων (CO, C,, CxHψ ,). 
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Η διερεύνηση της ανταγωνιστικής ικανότητας γενοτύπων βίκου με τα ζιζάνια έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στη γεωργία μειωμένων εισροών όσο και στη συμβατική 
γεωργία, καθώς όλο και λιγότερα ζιζανιοκτόνα υπάρχουν διαθέσιμα για χρήση στην 
καλλιέργεια του βίκου. Αξιολογήθηκαν 10 γενότυποι βίκου (8 ποικιλίες και 2 μίγματα) 
ως προς την αντοχή τους στην καταπόνηση από τα ζιζάνια (Weed Tolerance-WT) και 
την ικανότητά τους στην καταστολή της ανάπτυξης των ζιζανίων (Weed Suppression 
Ability-WSA). Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο υποδιαιρεμένων πειραματικών 
τεμαχίων (split-plot) με 3 επαναλήψεις, όπου η παρουσία-απουσία ζιζανίων αποτέλεσαν 
τα κύρια τεμάχια και οι γενότυποι τα υποτεμάχια. Ο πειραματισμός διενεργήθηκε σε 2 
τοποθεσίες (ΙΚΦ&Β και Αγρόκτημα ΑΠΘ) κατά την καλλιεργητική περίοδο 2011-12. 
Στο ΙΚΦ&Β κυρίαρχο ζιζάνιο ήταν το αγριοσινάπι (Sinapis arvensis) (πυκνότητα>85% 
του συνολικού πληθυσμού ζιζανίων), ενώ στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, η φουμάρια 
(Fumaria officinalis) (πυκνότητα>60% του συνολικού πληθυσμού ζιζανίων), η 
παπαρούνα (Papaver rhoeas) και η καψέλα (Capsella bursa-pastoris). Παρατηρήθηκαν 
διαφορές μεταξύ των τοποθεσιών πειραματισμού, που οφείλονται αφενός στις 
διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και αφετέρου στις διαφορετικές συνθήκες 
ανταγωνισμού με τα ζιζάνια. Βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των γενοτύπων ως προς την 
WT η οποία κυμάνθηκε από 52 έως 93% στο ΙΚΦ&Β και από 43 έως 95% στο 
Αγρόκτημα του ΑΠΘ. Έγινε η κατάταξη των γενοτύπων με βάση την WT και 
αναγνωρίστηκαν οι υποσχόμενοι γενότυποι που εμφάνισαν ικανοποιητική WT. 
Παραλλακτικότητα μεταξύ των ποικιλιών και διαφορές παρατηρήθηκαν και ως προς 
την WSA μέσα σε κάθε τοποθεσία. Η WSA κυμάνθηκε από 26 έως 76% στο ΙΚΦ&Β 
και από 11 έως 76% στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ. Οι γενότυποι κατατάχθηκαν ως προς 
την WSA και αναγνωρίστηκαν οι γενότυποι με ικανοποιητική WSA. 
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Η αξιολόγηση επτά εμπορικών υβριδίων καλαμποκιού για το crop yield potential 
)(CYP  από την εξίσωση 22 )/()/( sxxxCYP t ⋅= κατέδειξε ως καλύτερα τα ELEONORA 

(ELE), PR31G98 (G98) και PR33A46 (A46) με σχετικές τιμές CYP  100%, 96% και 
51%, αντίστοιχα. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η ανταπόκριση στην 
επιλογή με αφετηρία τόσο τις F2 όσο και τα διπλά υβρίδια των παραπάνω απλών 
υβριδίων. Επιλέχθηκαν σε δύο διαδοχικές γενεές ατομικά φυτά με βάση το plant yield 
potential )(PYP  από την εξίσωση 22 )/()/( sxxxPYP r ⋅= , σε συνθήκες χαμηλής 
πυκνότητας 0,74 φυτά/m2, με ένταση επιλογής 1,4%, για τη δημιουργία HS1 και HS2 
ελεύθερα επικονιαζόμενων σειρών. Στην απογονική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε 
σταθερά ως μάρτυρας το ELE.Αναφορικά με το μάρτυρα, οι HS1 και HS2 
προερχόμενες από την F2 του ELE είχαν σχετικές τιμές CYP  (% του μάρτυρα) 21 και 
62% αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για τις HS1 και HS2 των διπλών του υβριδίων 
ήταν 22 και 89%. Οι αντίστοιχες HS που προέρχονταν από την F2 του G98 είχαν τιμές 
CYP  45 και 67% του μάρτυρα, ενώ αυτές που προέρχονταν από τα διπλά υβρίδια του 
G98 είχαν 25 και 81%. Για το υλικό του A46 οι HS1 και  HS2 που προέρχονταν από 
την F2 είχαν τιμές  CYP  23 και 40% του μάρτυρα αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες τιμές  
για το διπλά υβρίδια ήταν 33 και 80%. Οι καλύτερες HS2 από τα διπλά υβρίδια του 
ELE και G98 είχαν τιμές CYP  162% του μάρτυρα και η καλύτερη HS2 από το  διπλό 
υβρίδιο του A46 145% του μάρτυρα. Συγκρίνοντας τις F2 με τις διπλές διασταυρώσεις 
ως προς την ανταπόκριση στην επιλογή, (1) στην 1η γενεά (HS1) μεγαλύτερη πρόοδος 
προέκυψε από την F2 στο G98, πιθανά αναμενόμενο λόγω μεγαλύτερης 
παραλλακτικότητας στις διασταυρώσεις (2) αντίθετα στα ELE και Α46 στην 1η γενεά 
(HS1) μεγαλύτερη πρόοδος προέκυψε με αφετηρία τις διασταυρώσεις, ένδειξη 
αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανασυνδυασμού των γονιδίων (3) στη 2η γενεά 
(HS2) μεγαλύτερη πρόοδος προέκυψε από τις διασταυρώσεις και στα τρία υβρίδια, 
ενισχύοντας το παραπάνω συμπέρασμα. Επίσης (4) και από τα τρία υβρίδια προέκυψαν 
HS2 οικογένειες καλύτερες του μάρτυρα, άλλη μια ένδειξη υψηλής 
αποτελεσματικότητας της μεθόδου. Τέλος συμπεραίνεται ότι (5) το γενετικό υπόβαθρο 
του υβριδίου φαίνεται να παίζει καίριο ρόλο στην αποτελεσματικότητα της επιλογής 
καθώς η F2 του Α46 που υστερούσε των άλλων ως προς το CYP  εξελίχτηκε σε 
λιγότερο ελπιδοφόρες HS2 οικογένειες. Το γενικό συμπέρασμα ήταν ότι υπάρχει 
ένδειξη πως η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη δημιουργία σειρών 
ελεύθερης επικονίασης με υψηλή και σταθερή παραγωγικότητα. 
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Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το δυναμικό απόδοσης των υβριδίων 
καλαμποκιού έχει φτάσει σε μια οροφή η οποία προβληματίζει τους βελτιωτές του 
καλαμποκιού ως προς τα αίτια αυτής της οροφής. Ένα αριθμός βελτιωτών πιστεύουν 
ότι αυτό μπορεί να ξεπεραστεί εάν η απόσταση μεταξύ της απόδοσης των υβριδίων του 
καλαμποκιού με τις καθαρές σειρές από τις οποίες προέρχονται μειωθεί βελτιώνοντας 
το παραγωγικό δυναμικό και τη σταθερότητα των καθαρών σειρών. Για το σκοπό αυτό 
πριν από πέντε χρόνια εκπονήθηκε έρευνα που αποσκοπούσε στην αξιοποίηση των δύο 
εξισώσεων Α [ 22 )/()/( sxxxA r ⋅= ] και Β [ 22 )/()/( sxxxB t ⋅= ], οι οποίες 
εφαρμόστηκαν στην F2 γενεά του υβριδίου COSTANZA σε δύο διαφορετικά 
περιβάλλοντα ως προς τις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες που ήταν η Φλώρινα και 
τα Τρίκαλα. Τα αποτελέσματα υπήρξαν πολύ ενθαρρυντικά αφού επιλογή με βάση τις 
δύο εξισώσεις για πέντε χρόνια στα δύο περιβάλλοντα επέτρεψε την απομόνωση 
ελεύθερα επικονιαζόμενων σταθερών σειρών καλαμποκιού που υστερούν σε 
παραγωγικότητα και σταθερότητα του αρχικού υβριδίου COSTANZA κατά 6% στη 
Φλώρινα και 5% στα Τρίκαλα. Η δημιουργία τόσο υψηλοαποδοτικών ελεύθερα 
επικονιαζόμενων σταθερών σειρών καλαμποκιού δίνει βάσιμες ελπίδες, ότι 
ακολουθώντας την παραπάνω μεθοδολογία  τα εμπόδια που κρατούν το παραγωγικό 
δυναμικό των υβριδίων στάσιμο μπορεί να ξεπεραστεί. Η αντικειμενικότητα με την 
οποία οι δύο εξισώσεις κατατάσσουν με βάση το παραγωγικό δυναμικό, τόσο τα 
ατομικά φυτά όσο και τις οικογένειες στις οποίες ανήκουν αυτά, επιτρέπει την 
εφαρμογή μεγάλων εντάσεων επιλογής (1 έως 0,5%), και σαν επακόλουθο την επίτευξη 
μέσης ετήσιας προόδου, με την επιλογή που κυμαίνεται από 19 έως 30%. 

 
Ευχαριστίες: H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – 
Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
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Έντονα αποκλίνοντα περιβάλλοντα αναμένονται εξαιτίας των επερχόμενων κλιματικών αλλαγών, 
ακόμη και στην ίδια περιοχή. Συνεπώς η βιωσιμότητα των καλλιεργειών εξαρτάται από τη 
σταθερότητα συμπεριφοράς τους κάτω από ποικίλες και όχι σπάνια οριακές συνθήκες. Αν και στο 
καλαμπόκι έχουν γίνει θεαματικά επιτεύγματα, τα σύγχρονα υβρίδια χαρακτηρίζονται από έντονη 
εξάρτηση από την πυκνότητα, μια αδυναμία πρωταρχικής σημασίας κυρίως για καλλιέργειες υπό 
χαμηλές εισροές. Η σημαντικότερη εκδοχή της εξάρτησης αυτής σχετίζεται με το γεγονός ότι η 
βέλτιστη πυκνότητα διαφέρει για το ίδιο υβρίδιο ακόμη και από χρονιά σε χρονιά στη ίδια περιοχή. 
Έτσι είναι αδύνατο να υποδειχθεί στους καλλιεργητές μια συγκεκριμένη πυκνότητα χωρίς τον 
κίνδυνο σημαντικής απώλειας στην παραγωγή. Για παράδειγμα, σε μη αρδευόμενη καλλιέργεια 
κατά κανόνα οι καλλιεργητικές περίοδοι διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό τόσο ως προς το παραγωγικό 
δυναμικό όσο και ως προς τη βέλτιστη πυκνότητα. Γενικά όσο μεγαλύτερο είναι το παραγωγικό 
δυναμικό του περιβάλλοντος τόσο μεγαλύτερος είναι ο απαιτούμενος αριθμός φυτών ανά μονάδα 
επιφάνειας ώστε το δυναμικό αυτό να αξιοποιηθεί πλήρως. Συγκεκριμένα, σε μια έρευνα βρέθηκε 
σε μια περιοχή επί 11 χρονιές το δυναμικό ενός υβριδίου να κυμαίνεται από 189 έως 898 
kg/στρέμμα, για να επιτευχθεί όμως αυτό η απαιτούμενη πυκνότητα κυμάνθηκε από 4,56 έως 10,2 
φυτά/m2. Ως επακόλουθο, απώλειες της τάξης των 160 kg/στρέμμα υπολογίζονται αν για την 
ευνοϊκή χρονιά εφαρμοστεί η ιδανική για τη δυσμενή χρονιά πυκνότητα, ενώ αν αντιστραφούν οι 
όροι αναμένεται πλήρης απώλεια της παραγωγής. Καθώς όμως οι καιρικές συνθήκες δεν είναι 
προβλέψιμες μακροπρόθεσμα, είναι αδύνατο να προβλεφθεί η ιδανική πυκνότητα κατά την 
εγκατάσταση της φυτείας. Η συνήθης πρακτική είναι να προτείνονται σχετικά μικρές πυκνότητες 
που ενδείκνυνται για τις ξηρότερες χρονιές. Επιπρόσθετα, υβρίδια μικρού βιολογικού κύκλου 
συνίστανται για δύο λόγους. Πρώτον γιατί αυτά στις πλέον αντίξοες χρονιές απαιτούν μικρότερες 
πυκνότητες συγκριτικά με τα μεγάλου βιολογικού κύκλου υβρίδια και δεύτερο ως ένας μηχανισμός 
αποφυγής της έντονης καταπόνησης από έλλειψη νερού στο κρίσιμο στάδιο του γεμίσματος των 
κόκκων. Ωστόσο η αξιοπιστία αυτής της προσέγγισης ελέγχεται, δηλ. κατά πόσο ο βιολογικός 
κύκλος και μόνο αυτός αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή του καταλληλότερου 
υβριδίου. Στην πραγματικότητα τα μικρού βιολογικού κύκλου υβρίδια είναι εντονότερα 
εξαρτώμενα από την πυκνότητα, καθώς στις ευνοϊκές χρονιές απαιτούν κατά κανόνα πολύ 
μεγαλύτερες πυκνότητες. Για αποκλίνουσες συνθήκες απαιτούνται υβρίδια μη εξαρτώμενα από τις 
υψηλές πυκνότητες (density-neutral hybrids), με ικανότητα να φτάνουν στο μέγιστο της απόδοσης 
σε ευρύ φάσμα πυκνοτήτων και με όσο γίνεται μικρό κατώφλι. Αυτά συμπεριφέρονται σταθερά 
καλλιεργούμενα σε χαμηλές πυκνότητες γιατί σε αυτές είναι ικανά να αξιοποιήσουν την αφθονία 
των εισροών στις ευνοϊκές χρονιές. Τέτοια υβρίδια αν συνδυάζουν και τον ιδανικό βιολογικό κύκλο 
αποτελούν αποτελεσματική λύση για έντονα αποκλίνοντα περιβάλλοντα. Κατά συνέπεια 
προτείνεται (1) η αναζήτηση των λιγότερο εξαρτημένων ανάμεσα στα πετυχημένα εμπορικά 
υβρίδια, και (2) η δημιουργία μέσω βελτίωσης νέων μη εξαρτημένων υβριδίων. Τα διαθέσιμα 
ερευνητικά δεδομένα είναι ενθαρρυντικά και για τις δύο προκλήσεις. Στο καλαμπόκι η αφθονία 
ερευνητικών δεδομένων καθιστά απόλυτα αποδεκτά τα παραπάνω, εντούτοις υπάρχουν παρόμοιες 
ενδείξεις και σε άλλες καλλιέργειες, πχ σιτάρι. 
 
Ευχαριστίες: Εργασία στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος συν-χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. και εθνικούς 
πόρους (κωδικός 09 ΣΥΝ -22-604 "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ2009 – Πράξη I. Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας εμβέλειας"). 
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Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΟΝΟΣΘΕΝΩΝ (K, Na) ΚΑΙ ΔΙΣΘΕΝΩΝ (Ca, Mg) ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΕΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 
 
 

Ι. Θ. Τσιάλτας1, Θ. Ματσή2 
 

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας, 541 24 Θεσσαλονίκη 
2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Εδαφολογίας, 541 24 Θεσσαλονίκη 

 
 
 

Επτά διαλογές βαμβακιού (Gossypium hirsutum L.) δοκιμάστηκαν, για δύο έτη (2007-2008), σε αγρό 
του Ινστιτούτου Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών-ΕΘΙΑΓΕ. Σκοπός ήταν να μελετηθούν οι 
διαφορές ως προς τη συγκέντρωση κατιόντων (K, Na, Ca, Mg) στα φύλλα και οι αντίστοιχοι λόγοι 
τους και να βρεθούν σχέσεις με τα παραγωγικά και ποιοτικά γνωρίσματα του βαμβακιού. Οι διαλογές 
διέφεραν σημαντικά ως προς τα ποσοτικά και τα ποιοτικά γνωρίσματα και λιγότερο ως προς τα 
αντίστοιχα φυσιολογικά. Η απόδοση σε σύσπορο (ΑΣ) και ίνα (ΑΙ) συσχετίστηκε θετικά και πολύ 
σημαντικά με τη συγκέντρωση Ca στο φύλλο. Λιγότερο σημαντική ήταν η σχέση μεταξύ της ΑΣ και 
του συνόλου των κατιόντων. Ο λόγος K/Na συνδέονταν αρνητικά με την ΑΣ, δείχνοντας ότι οι 
διαλογές που προσλάμβαναν εκλεκτικά το K σε βάρος του Na μειονεκτούσαν υπό συνθήκες χαμηλής 
διαθεσιμότητας Na στο έδαφος. Αρνητικές συσχετίσεις βρέθηκαν, επίσης, μεταξύ του λόγου K/Ca και 
των αποδόσεων (ΑΣ, ΑΙ), τονίζοντας το σημαντικό ρόλο του Ca υπό τις μεσογειακές συνθήκες, με την 
περιορισμένη διαθεσιμότητα νερού. Η υψηλή συγκέντρωση Na είχε αρνητική επίδραση στο ποσοστό 
ίνας (ΠΙ), επίδραση που περιορίστηκε από το Ca, όπως προκύπτει από τη θετική σχέση μεταξύ του 
λόγου Ca/Na και του ΠΙ. 
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ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ 
ΓΕΝΙΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

 
 

Χ.Ε. Βλάχος, Ν. Μαριόλης, Γ.Ν. Σκαράκης  
 
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά 

Οδός 75, Αθήνα 11855 
 
 
 
Η βιοαιθανόλη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βιορευστά, το οποίο πρόκειται να 
παίξει σπουδαίο ρόλο ως υποκατάστατο της βενζίνης. Η επιλογή της καλλιέργειας η 
οποία θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή της, είναι καίριας σημασίας καθώς καλείται 
να πληροί τα κριτήρια αειφορίας που έχουν θεσπιστεί από την οδηγία 28/2009 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γλυκό σόργο [Sorghum bicolor (L.) Moech] και ο αραβόσιτος 
(Zea mays L.) δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοαιθανόλης πρώτης 
γενιάς ως πηγές ζάχαρης και αμύλου αντίστοιχα. Στα πλαίσια της επιλογής των 
καταλληλότερων ποικιλιών, 4 ποικιλίες- υβρίδια γλυκού σόργου και 20 υβρίδια 
αραβοσίτου αξιολογήθηκαν την τριετία 2008-10 στο αγρόκτημα του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών στην περιοχή της Κωπαΐδας. Η θεωρητικά παραγόμενη 
βιοαιθανόλη από τις πρώτες αυτές ύλες βασίστηκε στην απόδοση και 
ζαχαροπεριεκτικότητα των στελεχών του γλυκού σόργου και στην απόδοση και 
αμυλοπεριεκτικότητα του αραβόσιτου. Σε σχέση με τη εκτιμώμενη παραγωγή 
βιοαιθανόλης, υπολογίσθηκαν οι ποσότητες των αερίων του θερμοκηπίου (γρ./ στρ.) 
που εκπέμπονται κατά το στάδιο της παραγωγής της πρώτης ύλης καθώς και η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (%) που επιτυγχάνεται από την χρήση της 
βιοαιθανόλης σε αντικατάσταση του ορυκτού καυσίμου. Οι εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου του γλυκού σόργου κυμάνθηκαν γενικά σε χαμηλότερα επίπεδα από τις 
αντίστοιχες του αραβόσιτου. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τα εκλυόμενα αέρια 
θερμοκηπίου κατά τη βιομηχανική παραγωγή της βιοαιθανόλης και τις σχετικές 
μεταφορές πρώτων υλών και προϊόντος, η ολική μείωση αερίων θερμοκηπίου που 
επιτυγχάνεται με τη χρήση του παραγόμενου βιοκαυσίμου είναι σημαντικά μεγαλύτερη 
για το γλυκό σόργο από αυτή του αραβόσιτου. 
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Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Π. Ζαμανίδης1, Χ. Πασχαλίδης 2, Ι. Χουλιάρας3, Ι. Ξυνιάς2 και Ε. Βαβουλίδου4 
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3Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας Ιερά Οδός 75, 11855 
4Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ" Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση 

 
 
 
Στο Ινστιτούτο Αμπέλου του ΕΛ.Γ.Ο "ΔΗΜΗΤΡΑ", στη Λυκόβρυση Αττικής, διεξάγεται 
ένα πρόγραμμα για τη γενετική βελτίωση των ποικιλιών της αμπέλου. Οι αντικειμενικοί 
σκοποί του προγράμματος αυτού είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των ποικιλιών 
αμπέλου, η υψηλή ποιότητα σταφυλής, η προσαρμοστικότητα τους στο ψύχος, την 
ξηρασία και στις μυκητολογικές ασθένειες. Με το πρόγραμμα αυτό, από το 2001 έως το 
2012, δημιουργήθηκαν περισσότερα από 6000 σπορόφυτα τα οποία προήλθαν από 40 και 
πλέον ελεγχόμενες διασταυρώσεις των ελληνικών γηγενών ποικιλιών με Δυτικο-
Ευρωπαϊκές ποικιλίες, ώστε να συνδυαστούν επιθυμητά γνωρίσματα των διαφόρων 
γενοτύπων. Η πολυετής μελέτη του Ελληνικού γενετικού υλικού συνέβαλλε στην 
επιλογή παραγωγικών ποικιλιών, προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, από τις 
οποίες παράγεται κρασί υψηλής ποιότητας. Από το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκαν 
νέες οινοποιήσημες ποικιλίες με λευκή ράγα, όπως είναι οι ποικιλίες ‘Μαρία Κάλλας’, 
‘Πόντος’, ‘Χρυσή Ειρήνη’, ‘Άρτεμις’ και ‘Μοσχοράγος’. Επίσης, δημιουργήθηκαν και 
νέες ποικιλίες με μαύρη ράγα, όπως οι ‘Απόλλων’, ‘Ακαδημαϊκός Trubilin’, ‘Αλεξάμπελα’, 
‘Κριμπάς’, ‘Μακεδόνας’ και ‘Αθηνά’. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται τα 
μορφολογικά και φυσιολογικά γνωρίσματα ορισμένων από τις ποικιλίες αυτές. 
 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 

Π. Μαντά, Κ. Κουτής, Δ. Βλαχοστέργιος, Β. Σβιντρίδου, Α. Φυντανής, Α. Πανάγου,  
Χ. Φώτη και Α.Γ. Μαυρομάτης  
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2Αιγίλοπας ΜΚΟ 

3ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών, Θεοφράστου 1, 41223 Λάρισα 
4Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - ΚΕΠΠΥΕΛ Κομοτηνής 

 
 
 
Οι παραδοσιακές ποικιλίες είναι εγχώριοι αβελτίωτοι πληθυσμοί με μεγάλη γενετική 
παραλλακτικότητα σε επιθυμητά γνωρίσματα και αδυναμία τη 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 διατηρήθηκαν στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού του 
Gatersleben (Germany). Σκοπός της εργασίας ήταν ο επαναπατρισμός και η μελέτη του 
συγκεκριμένου γενετικού υλικού καθώς και η αξιολόγηση του σε συμβατικό και 
οργανικό περιβάλλον καλλιέργειας με βάση αγρονομικά, μορφολογικά και τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά. Αρχικά 12 πληθυσμοί σιταριού, επιλεγμένοι ως προς επιθυμητά 
γνωρίσματα, καλλιεργήθηκαν σε πειραματικό σχέδιο (CRB) με παράλληλη αξιολόγηση 
βάση της μέθοδου του κινητού μέσου όρου (ΚΜΟ) τόσο σε συμβατικό όσο και 
οργανικό περιβάλλον καλλιέργειας. 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 στάχεων ανά φυτό και ανά m2, τον αριθμό κόκκων ανά στάχυ καθώς και 
την τελική απόδοση. Επίσης έγινε μελέτη και ανάλυση της ποιότητας των σπόρων για 
το σύνολο των παραδοσιακών ποικιλιών σε σχέση με τους μάρτυρες. Με την 
ολοκλήρωση της μελέτης καθορίστηκαν τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών και 
εφαρμόστηκε μαζική επιλογή ατομικών φυτών ενώ ακολούθησε διαχωρισμός των 
οικότυπων εντός των πληθυσμών. Οι δύο περισσότερο υποσχόμενες διαλογές με βάση 
την απόδοση και τα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά (Β12 & Β26), καλλιεργήθηκαν 
την τρίτη χρονιά και αξιολογήθηκαν σε περιβάλλον βιολογικής καλλιέργειας σε 
σύγκριση με 3 εμπορικές ποικιλίες ((Cordo, Simmeto, Meridiano) ως προς το 
παραγωγικό τους δυναμικό. Το πειραματικό σχέδιο που εφαρμόστηκε ήταν RCBD με 3 
επαναλήψεις και τα χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν ήταν ανάλογα της προηγούμενης 
χρονιάς με έμφαση τα συστατικά της απόδοσης. Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων 
προέκυψε ότι η διαλογή Β12 εμφάνισε ανταγωνιστικές αποδόσεις σε σχέση με τις 2 
υψηλοαποδοτικότερες εμπορικές ποικιλίες Simmeto και Cordo και σημαντικά 
υψηλότερα ποιοτικά γνωρίσματα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση 
αξιοποίηση της ή συμβολή στο σχεδιασμό βελτιωτικών προγραμμάτων για το σιτάρι 
στο άμεσο μέλλον.     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1η Συνεδρία: Γενετική Βελτίωση και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

Γραπτές Ανακοινώσεις 
 



 



14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο  
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών   
Θεσσαλονίκη, 10-12 Οκτωβρίου 2012   31 
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Η παρούσα εργασία αποτελεί ανασκόπηση της συνεισφοράς της βελτίωσης των φυτών 
στην αειφόρο γεωργία. Η συνεισφορά συγκεκριμενοποιείται σε τρεις πυλώνες: (i) Τον 
εμπλουτισμό του υλικού εκκίνησης με τοπικές και παλαιές ποικιλίες, που υφίστανται 
την βελτιωτική μεθοδολογία κύρια στα συστατικά της απόδοσης· (ii) Χρησιμοποίηση 
κατάλληλων ποικιλιών-γονέων για διασταυρώσεις και επιλογή διασταυρώσεων με 
πολλαπλά κριτήρια επιλογής για τη διαπίστωση του γενοτυπικού προφίλ και (iii) 
Φαινοτυπική επιλογή στις διασπώμενες γενεές με βάση το μεμονωμένο φυτό ως μονάδα 
επιλογής και αξιολόγησης. Ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση των απογόνων εντός και 
μεταξύ των οικογενειών με εφαρμογή υψηλής έντασης επιλογής. Η  συγκεκριμένη 
διαδικασία επιλογής μειώνει την αλληλεπίδραση γενοτύπου×περιβάλλον και αυξάνει 
την κληρονομικότητα. Ως παραδείγματα αναφέρονται ένας ικανοποιητικός αριθμός 
πειραμάτων που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των πυλώνων που 
προαναφέρθηκαν. Βελτιωτικές παραδοχές όπως η αποκεντρωμένη επιλογή και η 
συμμετοχική βελτίωση λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη δημιουργία ποικιλιών με 
μειωμένες απαιτήσεις σε εισροές. Το κείμενο ακολουθεί μια λογική ροή ξεκινώντας 
από το υλικό εκκίνησης, προχωρώντας μέσω των βελτιωτικών τεχνικών και των 
σχεδίων επιλογής στη μεγιστοποίηση της κληρονομικότητας και της 
αποτελεσματικότητας, προσφέροντας έτσι ένα μονοπάτι ηχηρής λύσης των 
προβλημάτων της αειφόρου γεωργίας. 
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Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας και προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα 
της αναβάθμισης, διατήρησης και ταυτοποίησης γενετικού υλικού βαμβακιού μέσω 
διατοπικών πειραμάτων αγρού, πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε 2 τοποθεσίες 
(Αγροκτήματα: Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας). Συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν πειράματα 
αξιολόγησης σε κυψελωτή διάταξη R-13 με σκοπό την εκτίμηση του γενετικού 
δυναμικού και την ταυτόχρονη ενδοποικιλιακή βελτίωση εμπορικών ποικιλιών (SDR-
10 HRS-5, ΝL-1 και ANDR-2). Αναλυτικότερα για κάθε μία από τις τέσσερεις 
εμπορικές ποικιλίες, επιλέχθηκαν 13 οικογένειες που συγκρότησαν το γενετικό υλικό 
και σπάρθηκαν σε κυψελωτή διάταξη R-13 με 15 γραμμές και 13 φυτά ανά γραμμή. 
Εφαρμόστηκαν όλες οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες και έγιναν μετρήσεις 
που αφορούσαν 16 μορφολογικά χαρακτηριστικά (UPOV) ανά ποικιλία ενώ στο τέλος 
της καλλιεργητικής περιόδου συγκομίστηκαν ξεχωριστά όλα τα φυτά των πειραμάτων 
σε δύο στάδια προκειμένου να επιλεχθούν εκείνα που υπερείχαν ως προς την απόδοση, 
τη σταθερότητα και την προσαρμοστικότητα σύμφωνα με τους δείκτες της κυψελωτής 
μεθοδολογίας. Στη συνέχεια, στα δεδομένα που αφορούσαν κάθε μία από τις τέσσερις 
ποικιλίες πραγματοποιήθηκε ανάλυση για να διακριθούν οι κωδικοί που υπερείχαν στα 
εν λόγω γνωρίσματα καθώς επίσης και τα 50 κορυφαία φυτά σε κάθε ποικιλία με βάση 
το Plant Crop Yield Potential σύμφωνα με την κυψελωτή μεθοδολογία. Στόχος των 
πειραμάτων ήταν σε συνδυασμό με τις αναλύσεις ποιοτικού ελέγχου της ίνας των 
φυτών βαμβακιού, να επιλεχθούν οι οικογένειες και τα ατομικά φυτά ανά οικογένεια 
που αναβαθμίζουν ή σταθεροποιούν την παραγωγική συμπεριφορά των ποικιλιών αλλά 
και εκφράζουν το γενετικό δυναμικό των ποικιλιών με προοπτική επιπλέον βελτίωσης 
μέσω ενδοποικιλιακής επιλογής. Όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό των ποικιλιών 
βρέθηκε ότι οι ποικιλίες SDR-10 και HRS-5 υπερείχαν σημαντικά των άλλων δύο 
ποικιλιών με παρατηρούμενη ισχυρή τη συμβολή τουλάχιστον 10 οικογενειών στην 
τελική σύνθεση της κάθε ποικιλίας. Αντίθετα σε επίπεδο οικογενειών, οι 
χαμηλοαποδοτικότερες ποικιλίες (ΝL-1 και ANDR-2) φαίνεται ότι μπορούν να 
διατηρήσουν ή και να αναβαθμίσουν το δυναμικό τους με τον περιορισμό των 
συμμετεχόντων οικογενειών (έως 5) στην τελική σύνθεση της ποικιλίας, μια διαδικασία 
που προτείνεται από τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας.  
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Η νέα ποικιλία κοινού φασολιού Phaseolus vulgaris που εγγράφηκε πρόσφατα με την 
επωνυμία «PRESPA» στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών, δημιουργήθηκε στα πλαίσια 
εξαετούς βελτιωτικού προγράμματος που στόχο είχε να αξιοποιήσει το ιδιαίτερα 
αξιόλογο ντόπιο γενετικό υλικό φασολιού της Πρέσπας. Η βελτιωτική εργασία 
στηρίχθηκε σε κυψελωτή επιλογή και αξιολόγηση ατομικών φυτών σε συνθήκες 
μειωμένου ανταγωνισμού -ταυτόχρονα σε περιβάλλον θερμοκηπίου και υπαίθρου- με 
κριτήριο την υψηλή παραγωγικότητα και προσαρμοστικότητα. Η ταυτόχρονη επιλογή 
και αξιολόγηση σε τελείως διαφορετικές συνθήκες όπως αυτές αντιπροσωπεύονται 
από το θερμοκήπιο και το ύπαιθρο πέτυχε την απομόνωση γενοτύπων με υψηλό 
παραγωγικό δυναμικό παραγωγικό και ταυτόχρονα αντοχή στις  καταπονήσεις των 
υψηλών θερμοκρασιών του θερμοκηπίου. Η νέα ποικιλία ανήκει στον αναρριχώμενο 
ο τύπο IV, που έχει συνεχή άνθιση, έχει καλλιεργητικό κύκλο 130 ημερών, βάρος 
1000 σπόρων 695gr ( μεγαλόσπερμη ) και ξεπερνά σε απόδοση κατά 10% έως 20% 
τον αρχικό πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε, στα περιβάλλοντα που 
αξιολογήθηκε. Η «PRESPA» χαρακτηρίζεται από σταθερότητα αποδόσεων ενώ 
ταυτόχρονα διατηρεί όλα τα εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ντόπιων 
πληθυσμών φασολιού. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ποικιλία έχει αποσπάσει πολύ 
καλές κριτικές από τους παραγωγούς στους οποίους δόθηκε για δοκιμαστική 
καλλιέργεια, ιδιαίτερα για την πολύ καλή συμπεριφορά της σε υψηλές θερμοκρασίες, 
που μειώνουν δραματικά τις αποδόσεις του φασολιού. 
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Παράλληλα με τα  προσαρμοστικά χαρακτηριστικά και τη στρατηγική που διαθέτει 
κάθε φυτικό είδος, η σταδιακή έλλειψη νερού επιφέρει και την ενεργοποίηση 
μηχανισμών εγκλιματισμού από τους οποίους εξαρτάται τελικά η επιβίωσή του. Ο 
εγκλιματισμός περιλαμβάνει τροποποίηση των δομών και λειτουργιών όλου του 
φυτικού οργανισμού και η ικανότητα εγκλιματισμού εξαρτάται άμεσα από το γονότυπο. 
Παράμετροι οι οποίες καθορίζουν την ικανότητα αυτή μπορεί να αποτελέσουν  βασικά 
κριτήρια επιλογής σε μελέτες βελτίωσης. Στα σιτηρά, η συγκέντρωση προλίνης η οποία 
σχετίζεται με την ικανότητα ωσμωρύθμισης και ο μακροπρόθεσμος εγκλιματισμός των 
φύλλων του σκληρού σίτου θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες όχι όμως και ασφαλή 
κριτήρια επιλογής. Στόχος της εργασίας ήταν ο προσδιορισμός ασφαλών κριτηρίων 
επιλογής γονοτύπων κριθαριού (Hordeum vulgare L.) ανθεκτικών στην έλλειψη νερού 
με βάση τους μηχανισμούς εγκλιματισμού και τις τελικές αποδόσεις. Για τον σκοπό 
αυτό επιλέχθηκαν δύο ποικιλίες (Αθηναΐδα, Τριπτόλεμος) και ένας βελτιωμένος 
πληθυσμός (Σίμου) και εγκαταστάθηκαν στον πειραματικό αγρό του Εργαστηρίου 
Γεωργίας (ΓΠΑ) κάτω από συνθήκες υδατικής καταπόνησης εφαρμόζοντας τέσσερα 
επίπεδα διαβαθμισμένης άρδευσης. Οι ποικιλίες και ο πληθυσμός συγκρίθηκαν με 
βάση: α) τα χαρακτηριστικά του αγγειακού συστήματος και των στοματίων,  β) τα 
χαρακτηριστικά της ανταλλαγής αερίων και γ) βιοχημικά χαρακτηριστικά όπως η 
συγκέντρωση  αζώτου, προλίνης και φαινολικών συστατικών. Επιπλέον, μελετήθηκε ο 
δείκτης υδατικού δυναμικού (Water Potential Index, W.P.I.). Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα και οι τρεις γονότυποι μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τόσο του 
αγγειακού συστήματος, όσο και των στοματίων αυξανομένου του επιπέδου της 
υδατικής καταπόνησης με στόχο την αποτελεσματική μείωση των απωλειών νερού και 
την αποτροπή εμβολών, περιορίζοντας και τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Ο 
πληθυσμός Σίμου εμφάνισε περιορισμένες αλλαγές, πιθανόν λόγω των ξηρομορφικών 
ανατομικών χαρακτηριστικών των φύλλων του. Οι δύο ποικιλίες (Αθηναΐδα, 
Τριπτόλεμος) αύξησαν τα επίπεδα προλίνης. Όσον αφορά την συμπεριφορά των 
γονοτύπων στα υδατικά ελλείμματα οι τιμές του WPI  έδειξαν ότι o βελτιωμένος 
πληθυσμός Σίμου έδειχνε τάσεις λιγότερο αρνητικών τιμών  του υδατικού δυναμικού 
στα περισσότερα  επίπεδα άρδευσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο επιτυχής 
εγκλιματισμός του κριθαριού στην υδατική καταπόνηση αποτελεί το προϊόν 
συντονισμένων μεταβολών που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο τόσο δομών όσο και 
λειτουργιών, από τις οποίες δίδεται προτεραιότητα στον έλεγχο εισόδου και εξόδου 
νερού. Επομένως τα χαρακτηριστικά του αγγειακού συστήματος και των στοματίων 
αποτελούν το ασφαλέστερο κριτήριο επιλογής. 
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Σκοπός των πειραμάτων ήταν η καταγραφή της πορείας της γενεαλογικής επιλογής 
κατά την F2 και F3 γενεά εντός τριών διασταυρώσεων. Η επιλογή βασίστηκε στην 
απόδοση, στη σταθερότητα, στο ολικό παραγωγικό δυναμικό (CYP), στην πρωιμότητα 
και στο αδέλφωμα και στόχευε στη δημιουργία επίλεκτων σειρών με υψηλό 
παραγωγικό δυναμικό που να συνδυάζουν ταυτόχρονα τα προαναφερθέντα κριτήρια-
χαρακτηριστικά επιλογής. Για την αξιολόγηση καθενός από τους τρεις F2 πληθυσμούς 
‘Δήμητρα×Αθηναΐδα’, ‘Περσεφόνη×Δήμητρα’ και ‘Νίκη×Περσεφόνη’, εγκαταστάθηκε 
ένα πείραμα στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. την καλλιεργητική περίοδο 2007-08.  Το 
πειραματικό σχέδιο ήταν κυψελωτή διάταξη μη-επαναλαμβανόμενου R-3 με 650, 728 
και 690 φυτά αντίστοιχα. Ξεχώρισε ο F2 πληθυσμός ‘Περσεφόνη×Δήμητρα’ για την 
υπεροχή του ως προς: την απόδοση (34,1%), τη σταθερότητα συμπεριφοράς (19,1%), 
το άθροισμα των συστατικών (17,7%), το ολικό παραγωγικό δυναμικό (142,8%) από το 
μέσο όρο του δικτύου των ποικιλιών μαρτύρων. Εφαρμόσθηκε πίεση επιλογής 
μικρότερη του 3% και επιλέχθηκαν τα 14 φυτά που έδειξαν υπεροχή έναντι του 
συνόλου του πληθυσμού (άνω του 60%) και του ευρύτερου δακτυλίου (των 30 φυτών) 
επιλογής (άνω του 169%). Για την αξιολόγηση των (14) F3 επιλογών της κάθε 
διασταύρωσης εγκαταστάθηκαν τρία διαφορετικά πειράματα, ένα πείραμα κυψελωτής 
διάταξης R-16 και δύο πειράματα σε συνθήκες παραγωγού (συνολικά 9 πειράματα) με 
πειραματικό σχέδιο των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων με 3 επαναλήψεις 
(Αγρόκτημα Α.Π.Θ., Ομόλιο/Λάρισας). Οι F3 επιλογές της διασταύρωσης 
‘Περσεφόνη×Δήμητρα’ ξεχώρισαν καθώς υπερείχαν των ποικιλιών-γονέων: στην 
απόδοση ανά φυτό (σημαντικά κατά 15,4**%), στη σταθερότητα συμπεριφοράς 
(2,4%), στο ολικό παραγωγικό δυναμικό (46,7%) και στη διατοπική αξιολόγηση 
(8,5%). Στο σύνολο των πειραμάτων εντάσσονται και τα πειράματα αξιολόγησης των 
επιλεγέντων σειρών κατά την F4 γενεά. Στα συγκριτικά πειράματα στην F4 γενεά 
επιλέχθηκαν 13 F3 επιλογές από τις τρεις διασταυρώσεις και σπάρθηκαν σε συνθήκες 
παραγωγού με πειραματικό σχέδιο των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων. Βρέθηκε ότι 
ξεχώρισαν: δύο επιλογές που υπερείχαν σημαντικά κατά 25,9% και 21,8% έναντι του 
μέσου όρου των αντίστοιχων ποικιλιών-γονέων στη διασταύρωση 
‘Περσεφόνη×Δήμητρα’, μία επιλογή καθώς υπερείχε σημαντικά του μέσου όρου των 
ποικιλιών-γονέων κατά 24,0% στη διασταύρωση ‘Δήμητρα×Αθηναΐδα’ και  μία 
επιλογή η οποία υπερείχε μη σημαντικά κατά 13,1% από το μέσο όρο των ποικιλιών-
γονέων στη διασταύρωση  ‘Nίκη×Περσεφόνη’, που έδειξε τη μεγαλύτερη σταθερότητα. 
Συμπερασματικά η εφαρμογή της γενεαλογικής κυψελωτής επιλογής άκρου 
ενσωμάτωσε παραγωγικότητα και σταθερότητα συμπεριφοράς από τις πρώτες 
διασπώμενες γενεές και οδήγησε σε επιλογές που ξεπερνούσαν σε παραγωγή και 
σταθερότητα τους γονείς.  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ 
(Hordeum vulgare L.) 

 
 

Ι.Γ. Μυλωνάς1, Κ. Μπλαδενόπουλος1, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου2  
 
1Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 541 24 Θεσ/νίκη 

2Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Σιτηρών, 570 01 Θέρμη, Θεσ/νίκη 
 
 
 
Η επιλογή ποικιλιών-γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντική στη βελτίωση φυτών γιατί θέτει 
τις βάσεις για ένα επιτυχημένο βελτιωτικό πρόγραμμα. Είναι βασικό οι ποικιλίες-γονείς 
να έχουν υψηλή παραγωγικότητα, να αλληλοσυμπληρώνονται, να έχουν όσο το δυνατό 
λιγότερα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά και να υπάρχει διαθέσιμη παραλλακτικότητα για 
τα προς βελτίωση χαρακτηριστικά. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διαχρονική 
αξιολόγηση ποικιλιών που δημιουργήθηκαν στο ελληνικό περιβάλλον, με απώτερο 
στόχο την επιλογή των υπέρτερων για να χρησιμοποιηθούν σε διασταυρώσεις που 
αποσκοπούν στη δημιουργία επίλεκτων σειρών κριθαριού. Φυτικό υλικό αποτέλεσαν οι 
παρακάτω έντεκα ελληνικές ποικιλίες κριθαριού του Ινστιτούτου Σιτηρών: ‘Κως’, 
‘Νίκη’, ‘Θέρμη’, ‘Θεσσαλονίκη’, ‘Κύπρος’, ‘Δήμητρα’, ‘Περσεφόνη’, ‘Κωνσταντίνος’, 
‘Βυζάντιο’, ‘Παλαιολόγος’, ‘Ιππόλυτος και η ποικιλία ‘Αθηναΐδα’.  Για την αξιολόγηση 
των ποικιλιών πραγματοποιήθηκαν δύο πειράματα στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ., τις 
καλλιεργητικές περιόδους 2005-06 και 2006-07. Το πειραματικό σχέδιο ήταν κυψελωτή 
διάταξη R-12 με πυκνότητα σποράς 1,15 φυτά/m2. Το πρώτο έτος αξιολόγησης το 
πείραμα αποτελούνταν από 12 γραμμές των 40 φυτών η καθεμία, δηλαδή 480 φυτά 
συνολικά  που αντιστοιχούν σε 40 επαναλήψεις για την κάθε ποικιλία. Το δεύτερο έτος 
πειραματισμού σπάρθηκαν 16 γραμμές των 46 φυτών η καθεμία, δηλαδή 736 φυτά 
συνολικά που αντιστοιχούν σε ~61 επαναλήψεις για την κάθε ποικιλία. Διερευνήθηκε η 
γενετική παραλλακτικότητα, η παραλλακτικότητα του περιβάλλοντος, η 
αλληλεπίδραση G×E μεταξύ των ποικιλιών για την απόδοση, σημαντικά αγροκομικά 
και ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και η φυλογενετική συγγένεια αυτών με βάση 
συνολικά 58 χαρακτηριστικά. Η πολυμεταβλητή ανάλυση περιελάμβανε τη μη 
γραμμική ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες με βέλτιστη κλιμακοποίηση και την 
Ανάλυση σε Ομάδες (Cluster Analysis) και διέκρινε τις ποικιλίες σε δύο ομάδες. Η 
πρώτη ομάδα περιελάμβανε την ποικιλία Αθηναΐδα και η δεύτερη ομάδα όλες τις άλλες 
ποικιλίες. Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από δύο υποομάδες: την πρώτη 
αποτελούσαν οι ποικιλίες ‘Κύπρος’, ‘Κως’, ‘Νίκη’ και ‘Θέρμη’ και τη δεύτερη 
αποτελούσαν οι ποικιλίες ‘Δήμητρα’, ‘Περσεφόνη’, ‘Κωνσταντίνος’, ‘Ιππόλυτος’, 
‘Βυζάντιο’, ‘Παλαιολόγος’ και ‘Θεσσαλονίκη’. Λαμβάνοντας υπόψη το ολικό 
παραγωγικό δυναμικό (CYP), την παραγωγικότητα, τη σταθερότητα συμπεριφοράς και 
τη γενετική απόσταση των ποικιλιών και σύμφωνα με το στόχο των πειραμάτων 
επιλέχθηκαν  πέντε ποικιλίες για γονείς.  
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ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΚΡΙΘΗΣ «ΖΩΤΗΣ» 

 
 

Γ. Μερκουρόπουλος1,2, Β. Γρεβενιώτης2, Σ. Ζώτης2, Α.Σ. Τσαυτάρης1 
 

1Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝ.Α), ΕΚΕΤΑ, 57001, Θέρμη-Θεσσαλονίκη 
2ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής 

Παραγωγής, 53100 Φλώρινα 
 
 
 
Τοπικός πληθυσμός κριθής από την περιοχή του Νομού Φλώρινας υπέστη αξιολόγηση 
και βελτίωση υπό την επιτήρηση του αείμνηστου καθηγητή Στυλιανού Ζώτη, 
καταλήγοντας μετά από πάροδο 10 ετών στον πληθυσμό κριθής «Ζώτης». Δύο χιλιάδες 
φυτά του βελτιωμένου πληθυσμού «Ζώτης» σπάρθηκαν σε χαμηλή πυκνότητα 1,2 
φυτών/m2 σύμφωνα με το κυψελωτό σχέδιο NR-O για την αξιολόγησή τους σε ατομικό 
επίπεδο. Οπτική παρατήρηση στον αγρό κατέδειξε γνωρίσματα ενδεικτικά ενδογενούς 
γενετικής παραλλακτικότητας. Ακολούθησε ταυτοποίηση και μερικός χαρακτηρισμός 
του πληθυσμού με την εφαρμογή απλών ενδοεπαναλαμβανόμενων ακολουθιών (Inter 
Simple Sequence Repeats- ISSRs). Τα αρχικά στάδια της εργασίας έδειξαν ότι ο 
πληθυσμός «Ζώτης» παρουσιάζει ενδοπληθυσμική παραλλακτικότητα επιβεβαιώνοντας 
τις εκτιμήσεις από την αξιολόγηση των φαινοτυπικών διαφοποιήσεων που εντόπισε η 
οπτική παρατήρηση. Η εφαρμογή δώδεκα ISSRs διαχώρισε τον πληθυσμό σε πέντε 
συστατικές ομάδες, ενώ η εφαρμογή περισσότερων μοριακών δεικτών ISSRs είναι 
πιθανό να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων. Ο συσχετιμός συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών σε κάθε ομάδα βρίσκεται υπό διερεύνηση. 
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1Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Οπωροκηπευτικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24, 

Ελλάδα 
2Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, 541 24, Ελλάδα 
 
 

 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν 21 ποικιλίες πιπεριάς, οι οποίες διέφεραν σε 
μέγεθος, σχήμα (τύπου ‘καμπάνα’ ή ‘κέρατο’) και χρώμα (κίτρινες, πορτοκαλί ή 
κόκκινες), με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τη χημική σύστασή τους. 
Διαφορές παρατηρήθηκαν ως προς την ολική οξύτητα και τη συγκέντρωση διαλυτών 
στερεών, με την ποικιλία ‘Rubiero’ (κόκκινη, τύπος ‘κέρατο’) να έχει τις υψηλότερες 
τιμές. Η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα, (μέθοδος FRAP) κυμάνθηκε από 7.77 μmol 
ασκορβικού οξέος (Α.Ο) g-1 ν.β. (Ε.41.9957, κίτρινη, τύπος ‘καμπάνα’) μέχρι 15.72 
μmol Α.Ο g-1 ν.β. (‘Odysseus’, κόκκινη, τύπος ‘κέρατο’). Η συγκέντρωση ολικών 
φαινολών κυμάνθηκε από 0.40 mg γαλλικού οξέος (Γ.Ο.) g-1 ν.β. (E.44.9933, κίτρινη, 
τύπος ‘καμπάνα’) μέχρι  0.93 mg Γ.Ο. g-1 ν.β. (‘Mabrouka’, κόκκινη, τύπος ‘κέρατο’), 
ενώ η συγκέντρωση του ασκορβικού οξέος κυμάνθηκε από 77.6 (Ε.41.9933) έως 174.2 
mg 100 g-1 ν.β. (‘Portobello’, κόκκινη, τύπος ‘κέρατο’). Γενικά, οι ποικιλίες πιπεριάς 
τύπου ‘κέρατο’ παρουσίασαν την υψηλότερη αντιοξειδωτική ικανότητα  (μέσος όρος 
14.64 μmol Α.Ο. g-1 ν.β.), συγκέντρωση ολικών φαινολών (0,78 mg Γ.Ο. g-1 ν.β.) και 
ασκορβικού οξέος  (159.2 mg 100 g-1 ν.β.) σε σχέση με τις ποικιλίες τύπου ‘καμπάνα’ 
(μέσος όρος 10.1 μmol g-1 ν.β., 0.57 mg g-1 ν.β. και 113.64 mg 100 g-1 ν.β., αντίστοιχα). 
Επιπλέον, διαπιστώθηκε υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ αντιοξειδωτικής ικανότητας 
και συγκέντρωσης ολικών φαινολών, καθώς και μεταξύ αντιοξειδωτικής ικανότητας και 
ασκορβικού οξέος. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στη γενετική βελτίωση της ποιότητας καρπών ποικιλιών πιπεριάς.       
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

 
 

Φ.Α. Μπλέτσος 
 

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ‘Δήμητρα’, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας 
Ελλάδας, Τμήμα Λαχανοκομίας, 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

 
 
 
Στη Σαντορίνη καλλιεργείται ο μοναδικός ελληνικός πληθυσμός άσπρης μελιτζάνας 
(φλάσκα), ο οποίος χαρακτηρίζει την περιοχή και οι περισσότεροι τουρίστες που 
επισκέπτονται το νησί δεν παραλείπουν να γευθούν τη νοστιμιά της. Τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον γεωργών να την καλλιεργήσουν και στη 
βόρεια Ελλάδα. 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, 
κρόκος-Ζαφορά, κάππαρη, άσπρη μελιτζάνα’ το 2011 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. Ο σπόρος που σπάρθηκε προέκυψε από την ανάμειξη 
του σπόρου 10 φυτών που είχαν καλά αγρονομικά χαρακτηριστικά. Στις 15 Μαΐου 
2011 εγκαταστάθηκαν συνολικά 330 φυτά σε κυψελωτό σχέδιο (NR-0) με απόσταση 
μεταξύ των φυτών 100 εκ. για να τους δοθεί η δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν τις 
διαφορές τους και να διευκολύνουν την επιλογή των περισσότερο αντιπροσωπευτικών 
γενοτύπων. Σε όλα τα φυτά μετρήθηκε ο αριθμός των καρπών / φυτό, η παραγωγή και 
το μέσο βάρος του καρπού και εντοπίσθηκε το επιθυμητό σχήμα του καρπού. Με 
συνδυασμένη κυψελωτή επιλογή για υψηλή παραγωγή (Χ=2746,66, S=1433,38, 
CV%=52,19) και επιθυμητό σχήμα καρπού και ένταση επιλογής 5.3% επιλέχθηκαν 14 
φυτά τα οποία θα αποτελέσουν το νέο γενετικό υλικό για τη συνέχιση της επιλογής το 
επόμενο έτος. 
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΦΥΛΛΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (Gossypium hirsutum L.) ΣΕ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ ΜΕ 

ΕΜΜΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ SPAD. 
 
 

Π. Μιχαλακόπουλος1, Χρ. Γούλας2, Α. Κατσιώτης1 και S. R. Sree Rangasamy3 
 

1Εργ. Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού Γ.Π.Α., 2Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος A.Π.Θ., 3Coimbatore, India. 

 
 
 

Η περιεκτικότητα των φύλλων σε χλωροφύλλη είναι κληρονομήσιμο χαρακτηριστικό 
και ως τέτοιο μπορεί να χειριστεί σε συμβατικές μεθοδολογίες βελτίωσης. Σκοπός της 
εργασίας ήταν η διερεύνηση των γενετικών δράσεων και της γενετικής 
παραλλακτικότητας καθώς και ο καθορισμός του επιπέδου της κληρονομικότητας με 
την στενή και την ευρεία έννοια για το περιεχόμενο σε χλωροφύλλη σε φύλλα 
βαμβακιού (Gossypium hirsutum L.). Μελετήθηκε η δράση των γονιδίων (αθροιστική, 
κυριαρχική, επιστατική) σε έξι διασταυρώσεις βαμβακιού με ανάλυση των μέσων όρων 
των γενεών P1, P2, F1, F2, BC1(P1) και BC1 (P2)(Generation Mean Analysis) για το 
περιεχόμενο των φύλλων σε χλωροφύλλη. Η πειραματική διάταξη για την αξιολόγηση 
των γενεών για κάθε μία από τις έξι διασταυρώσεις ήταν τυχαιοποιημένες πλήρεις 
ομάδες (Randomized Compete Block Design) με τρεις επαναλήψεις. Για τον 
υπολογισμό του περιεχομένου των φύλλων σε χλωροφύλλη χρησιμοποιήθηκε η 
συσκευή SPAD 502 της Minolta. Σημαντικές κυριαρχικές x κυριαρχικές δράσεις 
βρέθηκαν σε πέντε, τέσσερις και σε μία από τις έξι διασταυρώσεις στα στάδια της 
πλήρους καρποφορίας, στο κάτω και στο πάνω φύλλο στο στάδιο του ανοίγματος του 
πρώτου καρυδιού, αντίστοιχα. Σημαντικές αθροιστικές x αθροιστικές δράσεις 
παρατηρήθηκαν σε τρεις διαφορετικές διασταυρώσεις σε όλα τα στάδια. Στο στάδιο του 
ανοίγματος του πρώτου καρυδιού το Joint Scaling test τριών παραμέτρων έδειξε 
σημαντικές αθροιστικές και κυριαρχικές δράσεις στις διασταυρώσεις GR1 x GR2 και 
GR1 x IN2 και αθροιστικές δράσεις στην διασταύρωση GR1 x IN1.  
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Ά. Κυρατζής1, Α Κατσιώτης2 
 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, 22016, Λευκωσία, Κύπρος1,  
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης 

Τροφίμων, Αρχιεπίσκοπου Κυπριανού 30, 3036, Λεμεσός, Κύπρος2 
 
 
 

Το εξωτικό-γενετικό υλικό αποτελεί πολύτιμη πηγή στα προγράμματα βελτίωσης για τη 
περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας, της προσαρμοστικότητας και της ποιότητας 
των νέων ποικιλιών. Στην Κύπρο οι κύριες εμπορικές ποικιλίες που καλλιεργούνται 
προέκυψαν από το Εθνικό Πρόγραμμα Βελτίωσης. Το Εθνικό Πρόγραμμα βασίστηκε, 
και εξακολουθεί να βασίζεται, στην επιλογή υλικού, προερχόμενο κυρίως από το 
CIMMYT και την ICARDA και στη διασταύρωση του με επιλογές. Επίσης για τη 
βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκε εκλεκτό γενετικό υλικό 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εμπορικές ποικιλίες που προέκυψαν από 
άλλα προγράμματα βελτίωσης δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Σκοπός αυτής της 
ερευνητικής εργασίας είναι η αξιολόγηση, στις συνθήκες της Κύπρου, εμπορικών 
ποικιλιών που προέκυψαν από βελτιωτικά προγράμματα σε περιοχές με παρόμοιες 
κλιματικές συνθήκες και η σύγκριση τους με τις εμπορικές ποικιλίες που προέκυψαν 
από το εθνικό πρόγραμμα βελτίωσης της Κύπρου. Είκοσι εμπορικές ποικιλίες 
αξιολογήθηκαν κατά την καλλιεργητική περίοδο 2011/12, σε τρεις περιοχές με 
διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Οι είκοσι ποικιλίες περιλάμβαναν έξι 
ποικιλίες που προέκυψαν από το πρόγραμμα βελτίωσης της Κύπρου, πέντε ποικιλίες 
εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο της Ελλάδας, πέντε ποικιλίες εγγεγραμμένες 
στον Εθνικό Κατάλογο της Ιταλίας και τέσσερις ποικιλίες από την ICARDA. Το 
πειραματικό σχέδιο που ακολουθήθηκε ήταν των τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων με 
τέσσερις επαναλήψεις. Κάθε πειραματικό τεμάχιο αποτελείτο από έξι γραμμές μήκους 
8 μέτρων, και με αποστάσεις μεταξύ των γραμμών 17,5εκ. Η πυκνότητα σποράς 
ρυθμίστηκε στους 227 βιώσιμους σπόρους/μ2. Για τη λήψη παρατηρήσεων 
χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι τέσσερις εσωτερικές γραμμές. Θα παρουσιαστούν 
αποτελέσματα ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών όπως απόδοση σε σπόρο, 
εκατολιτρικό βάρος, βάρος χιλίων κόκκων, αδέλφωμα, δείκτης συγκομιδής, χρόνος 
ξεσταχυάσματος, περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, γλουτένη και καροτίνη.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο  
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών   
Θεσσαλονίκη, 10-12 Οκτωβρίου 2012  42 

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 
ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ. 
 
 

Χ. Γκόγκας, Μ. Κούτσικα–Σωτηρίου 

 
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη 

 
 
 
Η επιλογή ελπιδοφόρων διασταυρώσεων στην βελτίωση μαλακού σίτου συνεπάγεται 
την αξιολόγηση του υλικού με αξιόπιστα κριτήρια. Με βάση την αξιολόγηση με 2 
ομάδες κριτηρίων α) της ετέρωσης και β) της παραγωγικότητας και της σταθερότητας, 
επελέγησαν, από ένα σύνολο δέκα διασταυρώσεων, τέσσερις διασταυρώσεις 
διαβαθμισμένες ως προς το παραγωγικό δυναμικό. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζεται η διαδρομή των γενετικών παραμέτρων αυτών στις γενεές F1, F2, F3, 
και F4. Τα πειράματα διενεργήθηκαν από το 2007 έως και το 2011. Οι F1, F2, και F3 
εγκαταστάθηκαν στο Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης και η F4 γενεά στο αγρόκτημα 
του Α.Π.Θ. Οι τέσσερις διασταυρώσεις με τους 4 γονείς από τους οποίους προήλθαν 
αξιολογήθηκαν την κάθε χρονιά σε κυψελωτό σχέδιο R-16. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
την σπουδαιότητα της F2 γενεάς στην πρόβλεψη υποσχόμενου γενετικού υλικού. Η 
ετερωβελτίωση από μόνη της έδειξε ότι αποτελεί επισφαλές κριτήριο για το διαχωρισμό 
υψηλοαποδοτικών διασταυρώσεων ενώ η ετέρωση σε σχέση με το μέσο όρο των 
μαρτύρων προέβλεψε με επιτυχία την υψηλοαποδοτικότερη F4. Η ταυτόχρονη χρήση 
των δύο ομάδων κριτηρίων σε συνδυασμό με τις γενετικές παραμέτρους για κάθε γενεά 
μπόρεσε να αντιστοιχίσει σε μεγάλο βαθμό τον γενότυπο με τον φαινότυπο και να 
διαχωρίσει τα υλικά σε κάθε γενεά επιλογής. 
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ΠΟΙΚΙΛΙΑ YECORA 
 
 

Χ. Γκόγκας, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου 

 
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη 

 
 
 
Η χρήση παραδοσιακών ποικιλιών στην κλασική βελτίωση μαλακού σίτου προσφέρει 
την δυνατότητα διεύρυνσης της γονιδιακής βάσης μέσω της αξιοποίησης 
χαρακτηριστικών ειδικά προσαρμοσμένων γενοτύπων στο εκάστοτε περιβάλλον και 
συνεισφέρει στην αειφόρο καλλιέργεια των σιτηρών. Στην παρούσα εργασία 
χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις τοπικές ποικιλίες Ασπρόσταρο, Αιτολοακαρνανία και 
Ξυλόκαστρο και οι F4 και F5 γενεά που προέκυψαν από τη διασταύρωση αυτών με την 
ποικιλία Yecora. Για την αξιολόγηση και την κατάταξη των υλικών χρησιμοποιήθηκαν 
δύο ομάδες κριτηρίων που περιλάμβαναν α) τα κριτήρια της ετέρωσης και β) τα 
συστατικά του παραγωγικού δυναμικού. Τα πειράματα επιλογής διενεργήθηκαν στο 
αγρόκτημα του Α.Π.Θ. από το 2009 μέχρι και το 2011 σε κυψελωτά σχέδια αγρού (R-
16). Από τις συγκρίσεις που έγιναν οι διασταυρώσεις διαχωρίστηκαν σε τρεις διακριτές 
ομάδες αποδοτικότητας χαμηλή, μέση και υψηλή. Διακρίθηκε η διασταύρωση 
Ασπρόσταρο*Yecora που είχε την υψηλότερη απόδοση τόσο στην F4 όσο και στην F5, 
ξεπέρασε σημαντικά την ποικιλία Yecora και ταυτόχρονα ήταν αποδοτικότερη του 
καλύτερου γονέα. Η συγκεκριμένη διασταύρωση και τις δύο χρονιές ήρθε πρώτη ως 
προς το μέσο όρο της απόδοσης, την σταθερότητα και την συνολική παραγωγικότητα 
συγκρινόμενη τόσο με τους γονείς όσο και με τις λοιπές διασταυρώσεις. Το γεγονός ότι 
η ποικιλία Ασπρόσταρο ήταν η πιο αποδοτική από όλους τους μάρτυρες και η 
διασταύρωσή της ήρθε πρώτη και τις δύο χρονιές αποτελεί ένδειξη ότι η ίδια ποικιλία 
και η επιλογή/ές της F6 γενεάς θα μπορούσαν να ενταχθούν στη λίστα ποικιλιών που 
προτείνονται στη βιολογική/οργανική γεωργία στηρίζοντας την καλλιέργεια μαλακού 
σίτου σε αειφόρα συστήματα.  
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΡΙΟΣ, ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ (Hordeum vulgare L.) 

 
 

Κ.  Μπλαδενόπουλος και Ε. Κορπέτης 
 

ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»-Ινστιτούτο Σιτηρών, 57001 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 
 
 
 
Οι ποικιλίες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΣΕΙΡΙΟΣ είναι δύο πρόσφατες δημιουργίες του 
τμήματος κριθαριού του Ινστιτούτου Σιτηρών οι οποίες πληρώντας τις προδιαγραφές 
εγγράφηκαν στον Εθνικό Κατάλογο των ποικιλιών μεγάλης καλλιέργειας το 2011 και 
το 2012 αντίστοιχα και στη συνέχεια στον Κοινοτικό Κατάλογο Ποικιλιών. 
Παρουσιάζουν μεγάλη προσαρμοστικότητα, σταθερά πολύ υψηλές αποδόσεις με πολύ 
καλά αγροκομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και με εξαιρετική αντοχή στο 
πλάγιασμα και τις ασθένειες. Στην παρούσα εργασία δίδονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά των ποικιλιών από τα δεδομένα αξιολόγησή τους από το Ινστιτούτο 
Σιτηρών και τις επίσημες δοκιμές του Ινστιτούτου Ελέγχου Ποικιλιών. Οι ποικιλίες 
δημιουργήθηκαν σε συνθήκες οργανικής βελτίωσης, είναι ιδανικές για συστήματα 
αμιψεισποράς με ψυχανθή, και πολύ αποδοτικές για συμβατική καλλιέργεια χαμηλών 
εισροών. Η ποικιλία ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντιμετώπιση των 
ζιζανίων, μεγάλα στάχυα και μεγάλη βιομάζα, ενώ η ποικιλία ΣΕΙΡΙΟΣ χαρακτηρίζεται 
από υψηλό βάρος 1000 κόκκων και διαμέτρημα κόκκου, δίνοντας ενδείξεις ποικιλίας με 
καλή βυνοποιητική ικανότητα. Τέλος έχουν υψηλή διατροφική αξία.     
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ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ (Solanum lycopersicum) 

 
 

Α.Λ. Τσιβελίκας1, Α. Τράκα-Μαυρωνά1 και Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου2 
 

1Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας,  
570 01 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 

2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης 
Φυτών, 541 24 Θεσσαλονίκη 

 
 
 

Οι εκτιμήσεις των γονιδιακών επιδράσεων που ελέγχουν ποσοτικά χαρακτηριστικά μιας 
καλλιέργειας αποτελούν σημαντικό εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
κατάλληλου βελτιωτικού προγράμματος στους διασπώμενους πληθυσμούς. Με στόχο 
τη δημιουργία επίλεκτου γενετικού υλικού τομάτας, στο Κέντρο Γεωργικής Έρευνας 
Βόρειας Ελλάδας (ΚΓΕΒΕ), ξεκίνησε από το 2004, η εφαρμογή κατάλληλου δικτύου 
διασταυρώσεων και αυτογονιμοποιήσεων σε τέσσερα εμπορικά υβρίδια τομάτας, ώστε 
να προκύψουν οι διασπώμενες γενεές των υβριδίων και να αναπτυχθούν σε συνδυασμό 
με κατάλληλες μεθόδους επιλογής επίλεκτες ανασυνδυασμένες σειρές. Στις σειρές 
αυτές, που αποτελούν προϊόντα γενεαλογικής ή/και ημισυγγενικής επιλογής, 
επιχειρήθηκε ο επιμερισμός της παραλλακτικότητας και η εκτίμηση των συντελεστών 
κληρονομικής ικανότητας για σημαντικά παραγωγικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για 
το σκοπό αυτό, εγκαταστάθηκαν για δύο διαδοχικές καλλιεργητικές περιόδους (άνοιξη 
2011 και 2012), σε πείραμα υπό κάλυψη, στις εγκαταστάσεις του ΚΓΕΒΕ, τα τέσσερα 
υβρίδια τομάτας - γονείς (‘Elpida’, ‘Formula’, ‘Iron’ και ‘Sahara’) μαζί με τις 
αντίστοιχες F2 γενεές διάσπασης, καθώς και με τις ανασυνδυασμένες σειρές (F5 και 
HS6) των υβριδίων. Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν πλήρεις ομάδες 
σε ελεύθερη διάταξη με τρεις επαναλήψεις. Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίστηκαν 
αφορούσαν στα συστατικά της απόδοσης και στην πρωιμότητα της παραγωγής, καθώς 
και σε χαρακτηριστικά ποιότητας του ώριμου καρπού. Τα δεδομένα αναλύθηκαν 
προσαρμόζοντας ένα γενικό γραμμικό πρότυπο με τα έτη και τις επαναλήψεις ως 
τυχαίους και τα γενετικά υλικά ως σταθερό παράγοντα. Από την ανάλυση των 
δεδομένων προέκυψε ότι παρόλο που διαπιστώθηκε σημαντική αλληλεπίδραση 
γενοτύπου x περιβάλλον για ορισμένα από τα χαρακτηριστικά (π.χ. αριθμός καρπών και 
συνολική εμπορεύσιμη απόδοση), εντούτοις σημαντικό μέρος της παραλλακτικότητας 
οφειλόταν στην αθροιστική συνιστώσα ή/και στη συνιστώσα λόγω κυριαρχίας. Η 
παρούσα ανάλυση αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στη διερεύνηση του είδους 
του γενετικού φορτίου και στον ορθολογικό σχεδιασμό των βελτιωτικών 
προγραμμάτων διασπώμενου υλικού και ανασυνδυασμένων σειρών τομάτας με στόχο 
να αξιοποιηθεί το υλικό εκκίνησης στη βελτιωτική διαδικασία, όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικά. 
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ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 

 
 

Α. Τράκα-Μαυρωνά1, Α.Λ. Τσιβελίκας1, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου2 
 

1Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Κέντρο 
Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 570 01 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 

2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γενετικής  και Βελτίωσης 
Φυτών, 541 24 Θεσσαλονίκη 

 
Ρήση των βελτιωτών είναι να ενσωματώνονται οι τοπικές ποικιλίες σε διασταυρώσεις 
με τις εμπορικές ώστε να γίνεται εκμετάλλευση των κλιματικών αλλαγών και να 
αξιοποιείται η κληρονομιά των προγόνων μας. Το «Τοματάκι Σαντορίνης» αποτελεί 
τοπικό οικότυπο και εντάσσεται στην κατηγορία των εγχώριων ποικιλιών, διαθέτοντας 
ιστορική καταγωγή, διακριτή ταυτότητα, γενετική παραλλακτικότητα, και ειδική 
προσαρμοστικότητα στην ξηρασία και στη θηραϊκή γη. Το «Τοματάκι Σαντορίνης», 
όπως και η κερασοτομάτα, ανήκουν στα εναλλακτικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει 
αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, η εγχώρια παραγωγή δεν καλύπτει τη 
ζήτηση. Αναγκαία είναι η δημιουργία νέων προϊόντων που να συνδυάζουν τα πολύτιμα 
χαρακτηριστικά των παραδοσιακών ποικιλιών και την προσαρμοστικότητα στις 
κλιματικές αλλαγές των καλλιεργούμενων ποικιλιών. Παρουσιάζεται το ισοζύγιο δύο 
ερευνητικών προσπαθειών, με την αξιοποίηση: (α) γενετικού υλικού Σαντορίνης και 
Χίου, μέσα από ένα δίκτυο διασταυρώσεων, και (β) νέου τύπου μικρόκαρπης, με 
διασταυρώσεις κερασοτομάτας και μεγαλόκαρπης. To παρόν εγχείρημα εμπεριέχει 
κάποια επικινδυνότητα/αβεβαιότητα, από την άποψη ότι πιθανόν, το προϊόν/προϊόντα 
που θα προκύψουν να είναι χαμηλής απόδοσης, να προκύψουν ανεπιθύμητα 
χαρακτηριστικά και να υπάρξει αναποτελεσματικότητα στην επιλογή. Η 1η πρόταση 
διασταύρωσε τις σειρές «Αυθεντική» και «Παραδοσιακή», που απομονώθηκαν από το 
«Τοματάκι Σαντορίνης», με το «Τοματάκι Χίου», και έδωσε ετερωτικές F1, και 
υπέρτερες ή υποδεέστερες F2 και F3. Αξιολογήθηκαν η F3 της διασταύρωσης 
«Αυθεντική»Χ«Χίος» και οι F4 των διασταυρώσεων «Αυθεντική»Χ«Παραδοσιακή» 
και «Παραδοσιακή»Χ«Χίος». Βρέθηκε υπεροχή στα παραγωγικά χαρακτηριστικά των 
F4 και υστέρηση της F3. Τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού, με 
εξαίρεση το 0Brix, έδειξαν ενδιάμεση κληρονόμηση. Το επόμενο βήμα συνίσταται στη 
γενεαλογική επιλογή με διαλογές άκρου των υπέρτερων F5, και αξιολόγηση σε 
σύγκριση με τους γονείς. Η 2η πρόταση διασταύρωσε την F3 του εμπορικού υβριδίου 
κερασοτομάτας «Sweet-100» (Syngenta) με τις εμπορικές μεγαλόκαρπες ποικιλίες 
«Αρτέμιδα» και «Μακεδονία» (ΕΘΙΑΓΕ). Αξιολογήθηκε η F4 των διασταυρώσεων 
«Κερασοτομάτα»Χ«Αρτέμιδα» και «Κερασοτομάτα»Χ«Μακεδονία». Προέκυψαν νέα 
προϊόντα, με περιγραφικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά μικρόκαρπης, που μπορεί 
να αξιοποιηθούν, μετά την ολοκλήρωση της επιλογής σταθεροποίησης. Συνοψίζοντας, 
το ισοζύγιο των δύο ερευνητικών προτάσεων στην αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών 
μικρόκαρπης τομάτας ήταν θετικό από την άποψη ότι δημιουργήθηκαν νέα προϊόντα 
μικρόκαρπης τομάτας με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Στην πορεία, απομακρύνθηκαν 
ανεπιθύμητα προϊόντα, πιθανότατα λόγω παραλλακτικότητας των τοπικών ποικιλιών, 
που χρησιμοποιήθηκαν ως υλικά εκκίνησης στις διασταυρώσεις. Ενδεχόμενα, εάν 
χρησιμοποιούνταν ευρέως καλλιεργούμενες ποικιλίες ως γονείς στις διασταυρώσεις, η 
επικινδυνότητα απόρριψης γενετικών υλικών να ήταν μικρότερη. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (Zea mays L.) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 
 

Φ.Γκέκας, Χ.Λ. Φώτη, Κ. Τζανταρμάς, Ι. Τοκατλίδης 
 

Δημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΘράκης – Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 68200 Ορεστιάδα 
 
 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση επτά εμπορικών υβριδίων 
καλαμποκιού (Zea mays L.), αυτών που κατέχουν τη μεγαλύτερη έκταση 
καλλιέργειας στην ελληνική ύπαιθρο,  ως προς το παραγωγικό  δυναμικό της 
απόδοσης τους.  Το παραγωγικό δυναμικό υπολογίστηκε με την εφαρμογή της 
εξίσωσης Eq.B που εκτιμά την αντιστοίχιση της συμπεριφοράς των υβριδίων 
ανάμεσα στο μεμονωμένο φυτό και την πυκνή σπορά φυτείας, με βάση το δυναμικό 
απόδοσης ανά φυτό και τη σταθερότητα συμπεριφοράς του κάθε υβριδίου. 
Χρησιμοποιήθηκαν τα υβρίδια PR32G44, DKC6040, DKC6450, PR33A46, Famoso, 
PR32B41 και Eleonora. Το πείραμα εγκαταστάθηκε στην Λεπτή Ορεστιάδας την 
καλλιεργητική περίοδο 2010  και το πειραματικό σχέδιο ήταν κυψελωτή διάταξη R-7, 
με 100 επαναλήψεις για το κάθε υβρίδιο. Μετρήθηκε η απόδοση ανά φυτό για τον 
κάθε γενότυπο. Κατά την αξιολόγηση των υβριδίων ως προς το παραγωγικό 
δυναμικό, τα υβρίδια που έδειξαν υπεροχή ήταν: για την μέση απόδοση ανά φυτό και 
το συντελεστή ομοιόστασης το υβρίδιο PR32G44, ενώ για το δυναμικό απόδοσης το 
υβρίδιο Eleonora. Η εφαρμογή της εξίσωσης του παραγωγικού δυναμικού απόδοσης 
(Eq.B) έδειξε την υπεροχή του υβριδίου PR32G44. Χάρις στις διευρυμένες διαφορές 
μεταξύ των υβριδίων για το παραγωγικό δυναμικό, η εφαρμογή της εξίσωσης Β 
διευκολύνει την επιλογή γενοτύπων για δυναμικό απόδοσης και σταθερότητα 
συμπεριφοράς.   
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ (VITIS VENIFERA) ΣΤΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 

Π. Ζαμανίδης1, Χ. Πασχαλίδης2, Ι. Χουλιάρας3, Γ. Ουζουνίδου1, Κ. Ισραηλίδης1 και 
Ι.N. Ξυνιάς 2 

 
1Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών-ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ" Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση e- mail: 

panzamanidis@yahoo.gr 
2Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.ΤΕ.Ι. Καλαµάτας Αντικάλαµος 24100,Καλαµάτα 

3Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας Ιερά Οδός 75, 11855 
 
 
 
Η δημιουργία νέων ποιοτικών και παραγωγικών ποικιλιών αμπέλου, που να είναι 
προσαρμοσμένες στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες και να είναι ανθεκτικές σε διάφορους 
βιοτικούς παράγοντες καταπόνησης, είναι ο κύριος στόχος της έρευνας παγκόσμια. 
Στην παρούσα εργασία, γίνεται η αμπελογραφική περιγραφή των δύο νέων ελληνικών 
ποικιλιών “Έλβις” και “Αργώ”. Οι νέες αυτές ποικιλίες δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο 
Αμπέλου Αθηνών του ΕΛ.Γ.Ο "ΔΗΜΗΤΡΑ" με τη μέθοδο του υβριδισμού. Η ποικιλία 
“Έλβις” δημιουργήθηκε το 2004 με τη διασταύρωση της ελληνικής ποικιλίας 
“Κρυστάλλη” με την ποικιλία “Eυρωπαϊκή Τραμινερ”. Η διάρκεια παραγωγικού 
κύκλου (από την έκπτυξη οφθαλμών έως τον τρυγητό) είναι 126-135 ημέρες. Η 
ανάπτυξη των βλαστών είναι έντονη (2,1-3m) και η ξυλοποίηση της κλιματίδας είναι 
πολύ υψηλή(>90% ). Η παραγωγικότητα της ποικιλίας είναι υψηλή και το μέσο βάρος 
σταφύλης είναι 180g. Το μέγεθος της σταφύλης είναι μέτριο με σχήμα σφαιρικό και 
μεγάλη πυκνότητά. Το μέγεθος της ράγας είναι μέτριο, ελλειψοειδές, χρώματος 
πράσινου-κίτρινου ή ρόζ, με κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων είναι 2-3 ανά 
ράγα, ο φλοιός έχει λεπτό πάχος με μεγάλη αντοχή ενώ η περιεκτικότητα σε σάκχαρα 
είναι υψηλή (>24%). Η ποικιλία “Αργώ” δημιουργήθηκε το 2003 με τη διασταύρωση 
της ελληνικής ποικιλίας “Λυκόβρυση” με την ποικιλία “Sauvignon Blanc”. Η διάρκεια 
παραγωγικού κύκλου (από την έκπτυξη οφθαλμών έως τον τρυγητό) κυμαίνεται από 
146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι έντονη (2,1-3m). Η ξυλοποίηση της 
κλιματίδας είναι πολύ υψηλή(>90%). Η παραγωγικότητα της ποικιλίας είναι πολύ 
υψηλή (20 tn/ ha) και το μέσο βάρος σταφύλης είναι 250g. Το μέγεθος της σταφύλης 
είναι μέτριο με σχήμα κωνικό και η πυκνότητά της είναι αραιή ή μέτρια αραιή. Το 
μέγεθος της ράγας είναι μέτριο, ωοειδές, χρώματος πράσινου-κίτρινου, με κέρινη 
ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων είναι 2-3ανά ράγα, ο φλοιός έχει κανονικό πάχος με 
μεγάλη αντοχή ενώ η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι υψηλή (>24%). Το άνθος και 
των δύο ποικιλιών είναι ερμαφρόδιτο. Με βάση τα μορφολογικά και φυσιολογικά τους 
γνωρίσματα οι ποικιλίες “Έλβις” και “Αργώ” κατατάσσονται στην ομάδα ποικιλιών της 
λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας (convar pontica Negr.). Οι ποικιλίες αυτές 
διακρίνονται για τη μεγάλη ανθεκτικότητα στο ψύχος, την ξηρασία και τις 
μυκητολογικές ασθένειες σε σύγκριση με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. Οι ποικιλίες 
“Έλβις” και “Αργώ” προορίζονται για την παραγωγή λευκών, ξηρών, αφρωδών και 
γλυκών αρωματικών οίνων, ανωτέρας ποιότητας. Επίσης, προορίζονται για την 
παρασκευή ποιοτικών αρωματικών χυμών, κομπόστας και πετιμεζιού. 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
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ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  
(VITIS VENIFERA L.) ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 
 

Π. Ζαμανίδης1, Χ. Πασχαλίδης2, Ι. Χουλιάρας3, Ι.N. Ξυνιάς2, Ε. Βαβουλίδου4 
 

1Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών- ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ" Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση e- mail: 
panzamanidis@yahoo.gr 

2Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.ΤΕ.Ι. Καλαµάτας Αντικάλαµος 24100,Καλαµάτα 
3Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας Ιερά Οδός 75, 11855 

4Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ" Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση. 
 
 
 
Οι νέες ποικιλίες “Καθηγητής Σταύρακας” και “Σταύρος” δημιουργήθηκαν με τη 
μέθοδο του υβριδισμού, στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών-του  ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ". 
Η νέα ποικιλία “Καθηγητής Σταύρακας”, προήλθε από τη διασταύρωση των ποικιλιών 
της γηγενούς ποικιλίας “Σαββατιανό” και “Μοσχάτο Λευκό”. Η διάρκεια παραγωγικού 
κύκλου της ποικιλίας, από την έκπτυξη οφθαλμών μέχρι τον τρυγητό, κυμαίνεται στις 
146- 155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι μέτρια(1,3-2m). Η ξυλοποίηση της 
κλιματίδας είναι υψηλή(>90%). Η παραγωγή της είναι υψηλή. Το μέσο βάρος 
σταφύλης είναι 360g. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφύλης είναι 
μέτριο με σχήμα κωνικό και η πυκνότητά της είναι πολύ αραιή. Το μέγεθος της ράγας 
είναι μέτριο, ελλειψοειδές, χρώματος πράσινου κίτρινου, με κέρινη ανθηρότητα. Ο 
αριθμός γιγάρτων είναι 2-3 ανά ράγα. Η φλούδα έχει λεπτό πάχος με μεγάλη αντοχή. Η 
νέα ποικιλία “ Σταύρος ” δημιουργήθηκε με τη διασταύρωση της γηγενής ποικιλίας 
“Σαββατιανό” και με μείγμα της γύρης των ποικιλιών “Μοσχάτο Αλεξανδρείας”και 
“Μοσχάτο Λευκό”. Ο παραγωγικός της κύκλος κυμαίνεται στις 156-165 ημέρες. Το 
άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Η σταφυλή είναι μέτρια, σχήματος κωνικού, με μέτρια ή 
αραιή πυκνότητα. Η ράγα είναι μέτριου μεγέθους, ελλειψοειδής, χρώματος πράσινου- 
κίτρινου, με κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων είναι 2-3 ανά ράγα. Η σάρκα 
είναι λεπτή, αλλά ανθεκτική. Η σάρκα και το γλεύκος των δύο ποικιλιών έχουν άρωμα 
Μοσχάτο. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα των σταφυδοποιημένων ραγών 
των δύο ποικιλιών υπερβαίνει το 30%. Με βάση τα μορφολογικά και φυσιολογικά 
γνωρίσματα οι ποικιλίες “Καθηγητής Σταύρακας” και “Σταύρος” κατατάσσονται στην 
ομάδα ποικιλιών της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας (convar pontica Negr.subconvar 
Balcanica Negr.). Οι ποικιλίες αυτές διακρίνονται για την μεγάλη ανθεκτικότητα τους 
στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες σε σύγκριση με άλλες 
ποικιλίες με άρωμα Μοσχάτο. Οι προαναφερόμενες ποικιλίες προορίζονται για την 
παραγωγή ανωτέρας ποιότητας λευκών, ξηρών, αφρωδών και γλυκών αρωματικών 
οίνων. 
 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
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Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των μορφολογικών και φυσιολογικών 
χαρακτηριστικών των νέων ερυθρών οινοποιήσιμων ποικιλιών «Ακαδημαϊκός Trubilin» και 
«Ηλιάδα». Οι νέες αυτές ποικιλίες αμπέλου δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Αμπέλου του 
ΕΛ.Γ.Ο “ΔΗΜΗΤΡΑ” από το 2001 έως 2003. Η ποικιλία «Ακαδημαϊκός Trubilin», με 
ερυθρή σάρκα και χυμό, προήλθε από την διασταύρωση της ελληνικής γηγενούς ποικιλίας 
Αρμετελούσα και της ποικιλίας French Alikant Bush. Η διάρκεια του παραγωγικού κύκλου, 
από την έκπτυξη των οφθαλμών έως τον τρυγητό, κυμαίνεται στις 146- 155 μέρες. Το άνθος 
είναι ερμαφρόδιτο. Η παραγωγή είναι υψηλή. Η σταφυλή είναι μέτρια, μέσης πυκνότητας, με 
σχήμα κύλινδρο- κωνικό, με πτερύγιο και μέσο βάρος 170 g. Η ράγα είναι μικρή, σφαιρική, 
μπλε- μαύρου χρώματος και με κέρινη ανθηρότητα. Ο φλοιός είναι πυκνός. Η σάρκα και ο 
χυμός έχουν έντονο χρώμα, με υψηλής ποιότητας γεύση. Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι 
επίσης υψηλή. Η ποικιλία με βάση τα μορφολογικά της γνωρίσματα και με τις ιδιότητες της 
μπορεί να καταταχθεί στην οικολο- γεωγραφική ομάδα ποικιλιών της Δυτικής Ευρώπης 
(convar. occidentalis Negr.) Η ποικιλία «Ακαδημαϊκός Trubilin» είναι ανθεκτικότερη σε 
σύγκριση με τις γονικές ποικιλίες Vitis vinifera L. στο ψύχος, στην ξηρασία και στις 
μυκητολογικές ασθένειες. Διακρίνεται για την μεγάλη διάρκεια διατήρησης της σοδειάς στα 
πρέμνα . Η ποικιλία αυτή προορίζεται για την παραγωγή ξηρών και γλυκών, έντονα ερυθρών 
οίνων, εξαιρετικής ποιότητας. Είναι επίσης κατάλληλη για την παραγωγή έντονα ερυθρών 
χυμών ανώτερης ποιότητας. Η νέα ποικιλία «Ηλιάδα» προέρχεται από τη διασταύρωση των 
ποικιλιών «Αγιωργίτικο» και «Cabernet Sauvignon». Η ποικιλία «Ηλιάδα» με βάση τα 
μορφολογικά και φυσιολογικά της γνωρίσματα κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών της 
λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας (convar. pontica subconvar. balcanica Negr.). Η διάρκεια 
παραγωγικού κύκλου, από την έκπτυξη οφθαλμών έως τον τρυγητό είναι 156-165 ημέρες. Η 
ανάπτυξη των βλαστών είναι 2.1-3.0 m και η ξυλοποίηση της κλιματίδας ≥ 95%. Η 
παραγωγικότητα είναι μεγάλη, 25-30tn/ha. Το ποσοστό του καρποφόρου βλαστού είναι ≥ 
90% ενώ το μέσο βάρος της σταφύλης είναι 250g. Η ποικιλία «Ηλιάδα» είναι ανθεκτικότερη 
από τις γονικές της ποικιλίες στο ψύχος, στην ξηρασία και στις μυκητολογικές ασθένειες. Η 
ταξιανθία της είναι κυλινδροκωνική, συνήθως με έλικα. Ο αριθμός των ταξιανθιών ανά 
βλαστό είναι συνήθως δύο, στον 4ο και 6ο κόμβο. Οι ταξιανθίες και οι οφθαλμοί 
αντικατάστασης εμφανίζουν τσίμπλες (ή οφθαλμοί παλιού ξύλου). Το άνθος είναι 
ερμαφρόδιτο. Το σχήμα της ράγας στο δέσιμο είναι σφαιρικό. Είναι ποικιλία 
αυτογονιμοποιούμενη. Η σταφυλή είναι μέτρια, μέσης πυκνότητας, με σχήμα κύλινδρο- 
κωνικό, με πτερύγιο. Η ράγα είναι μικρού ή μέτριου μεγέθους, σχήματος σφαιρικού, 
χρώματος μπλέ-μαύρου. Η σάρκα είναι χυμώδης, γλυκιά, άχρωμη με γεύση πράσινης 
πιπεριάς. Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι πολύ μεγάλη. Ο αριθμός των γιγάρτων είναι 2-
3, ενώ τα γίγαρτα είναι μετρίου μεγέθους, καφέ χρώματος, σχήματος αχλαδιού, με κοντό 
ράμφος. Η ποικιλία «Ηλιάδα» προορίζεται για την παραγωγή ερυθρών ξηρών οίνων 
ανώτερης ποιότητας. 
 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
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ΔΥΟ ΝΕΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. 

 
 

I. Χατζηχαρίσης1, Κ. Καζαντζής2, Θ. Σωτηρόπουλος2 

 
1Διατελέσας Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Ι.Φ.Δ. 

2ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, 
Σ.Σ. Νάουσας 38, Τ.Κ. 59035, Νάουσα. 

 
 
 

Στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης ποικιλιών κερασιάς που διεξάγεται στο 
Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, ξεκίνησε η δημιουργία νέων ποικιλιών με 
υβριδισμό, στις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Στόχος του προγράμματος ήταν η 
δημιουργία νέων ποικιλιών με καλύτερα χαρακτηριστικά από τις καλλιεργούμενες και 
συγκεκριμένα, ποικιλίες μεγαλύτερης παραγωγικότητας, μεγαλύτερου μεγέθους 
καρπού, καλύτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, αυτογόνιμων και με ιδιαίτερη 
έμφαση στις πρώιμες ποικιλίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Χώρα μας. 
Ως γονείς επιλέχθηκαν ποικιλίες που παρουσιάζουν τα επιζητούμενα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά, όπως υψηλή ποιότητα καρπού, παραγωγικότητα, αντοχή σε 
εδαφοκλιματικές αντιξοότητες και σε προσβολές από εχθρούς και ασθένειες, 
αυτογόνιμες και διαδοχικής εποχής ωρίμανσης, για την κάλυψη ολόκληρης της 
περιόδου παραγωγής του κερασιού. Εφαρμόστηκε η μεθοδολογία της ελεύθερης 
επικονίασης και της ελεγχόμενης γονιμοποίησης και δημιουργήθηκαν ημισυγγενικά και 
ολοσυγγενικά σπορόφυτα. Για τη δημιουργία πρώιμων ποικιλιών ως ένας γονέας 
χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία Bigarreau Burlat, επειδή είναι καλή πρώιμη ποικιλία, 
προσαρμόζεται καλά σε όλα σχεδόν τα εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα και 
καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα μας. Η 
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των σποροφύτων έγινε σε σύγκριση με τα 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας B. Burlat, που χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας. Από τις 
διασταυρώσεις αυτές επιλέχθηκαν 43 σπορόφυτα ελεύθερης επικονίασης 
(ημισυγγενικά) για αξιολόγηση σε συνθήκες αγρού, εκ των οποίων ξεχώρισαν δύο, το 
Α1 και το Α7 που ονομάστηκε Μίεζα, από το όνομα της αρχαίας Μακεδονικής πόλης 
της ευρύτερης περιοχής της Νάουσας. Το Α1 είναι το πλέον παραγωγικό σπορόφυτο 
της σειράς, πιο παραγωγικό από την B. Burlat, με σταθερές αποδόσεις κατ’ έτος, χωρίς 
να σχηματίζει δίδυμους καρπούς. Επίσης παρουσιάζει μεγάλου μεγέθους καρπό, με 
καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ωριμάζει όμως επτά με οκτώ ημέρες μετά την B. Burlat 
και στη συγκεκριμένη περίοδο ωριμάζουν και πολλές άλλες αξιόλογες, δοκιμασμένες, 
εμπορικές ποικιλίες. Το Α7 (Μίεζα) είναι το καλύτερο σπορόφυτο της σειράς. 
Εμφανίζει την ίδια παραγωγικότητα και όλα τα καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπού 
της B. Burlat συν το ότι ωριμάζει μία έως τρεις ημέρες νωρίτερα. Δείχνει ελαφρώς 
καλύτερα στοιχεία στην αντοχή στο σχίσιμο από την B. Burlat, αλλά εμφανίζει τα ίδια 
ποσοστά διπλών καρπών και την ίδια τραγανότητα με αυτή. Το Α7 κρίθηκε σκόπιμο να 
αξιολογηθεί σε τρίτο βαθμό και δόθηκε για δοκιμαστική καλλιέργεια σε παραγωγούς, 
προκειμένου να μελετηθεί σε διάφορα εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα και συστήματα 
καλλιέργειας και σε εμπορική κλίμακα. 
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΝ 
 
 

D.T. Tchatchoua και Φ.Α. Αραβανόπουλος 
 

Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Σχολή Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,GR 54124 
aravanop@for.auth.gr 
 
 
 
Παρουσιάζεται η παραλλακτικότητα και η απόδοση έξι προελεύσεων καστανιάς 
(Castanea sativa) που προέρχονται από φυσικούς πληθυσμούς αντιπροσωπευτικούς 
της εξάπλωσης του είδους στην Ευρώπη.  Οι πληθυσμοί προέρχονται ανά δύο από 
την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία και από αντι-διαμετρικά περιβάλλοντα εντός 
της εξάπλωσης του είδους στην κάθε χώρα.  Το πείραμα δοκιμής προελεύσεων είναι 
πείραμα κοινού περιβάλλοντος εγκατεστημένο στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη 
Χαλκιδικής και αποτελεί μέρος ευρωπαϊκού δικτύου πειραματικών επιφανειών 
καστανιάς.  Τέσσερα χρόνια μετά τη φύτευση και επί τρία συνεχή έτη  μετρήθηκαν 
ποσοτικά γνωρίσματα που σχετίζονται με την αύξηση και την ανάπτυξη του φυτού.  
Το πειραματικό σχέδιο ήταν πλήρως τυχαιοποιημένο σε ομάδες με πειραματικά 
τεμάχια ατομικού φυτού σε 10 επαναλήψεις. Η επιβίωση ήταν 70,0% στην ηλικία των 
έξι ετών.  Οι μέσες τιμές αυξητικών παραμέτρων ήταν 3,93 cm για τη διάμετρο, 107,8 
cm για το ύψος, 1493.9 cm3 για τον δείκτη ξυλώδους όγκου και ο μέσος αριθμός 
φύλλων ανά φυτό ήταν 563. Οι διαφορές μεταξύ προελεύσεων ήταν στατιστικά 
σημαντικές και αντικατοπτρίζουν  υψηλή γενετική παραλλακτικότητα.  Οι πλέον 
αποδοτικές προελεύσεις ήταν: EU-11 (Coruna, Ισπανία) για τη διάμετρο (4,05 cm) 
και EU-56 (Pellice, Ιταλία) για το ύψος (119,2 cm) και τον δείκτη όγκου (1725 cm3).  
 

mailto:aravanop@for.auth.gr
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D.T. Tchatchoua και Φ.Α. Αραβανόπουλος 
 
Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Σχολή Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,GR 54124 
aravanop@for.auth.gr 

 
 
 
Διερευνήθηκε η παραλλακτικότητα και η απόδοση 143 οικογενειών από ελεύθερη 
επικονίαση οι οποίες προέρχονται από φυσικούς πληθυσμούς αντιπροσωπευτικούς 
της εξάπλωσης του είδους στην Ευρώπη.  Οι πληθυσμοί προέρχονται ανά δύο από 
την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία και από αντι-διαμετρικά περιβάλλοντα εντός 
της εξάπλωσης του είδους στην κάθε χώρα. Το πείραμα δοκιμής απογόνων είναι 
πείραμα κοινού περιβάλλοντος εγκατεστημένο στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη 
Χαλκιδικής και αποτελεί μέρος ευρωπαϊκού δικτύου πειραματικών επιφανειών 
καστανιάς.  Τέσσερα χρόνια μετά τη φύτευση και επί τρία συνεχή έτη  μετρήθηκαν 
ποσοτικά γνωρίσματα που σχετίζονται με την αύξηση και την ανάπτυξη του φυτού.  
Το πειραματικό σχέδιο είναι πλήρως τυχαιοποιημένο σε ομάδες με πειραματικά 
τεμάχια ατομικού φυτού σε 10 επαναλήψεις.  Ανιχνεύθηκε σημαντική 
παραλλακτικότητα τόσο μεταξύ όσο και εντός οικογενειών για τα γνωρίσματα του 
ύψους, της διαμέτρου, του δείκτη ξυλώδους όγκου και του αριθμού των φύλλων. Η 
αλληλεπίδραση ηλικίας x οικογένεια δεν ήταν σημαντική και έδειξε ότι η σειρά 
κατάταξης ενός αριθμού οικογενειών παρέμεινε σταθερή με την μεταβολή της 
ηλικίας.  Τεκμαίρεται η δυνατότητα πρώιμης επιλογής στο επίπεδο της οικογένειας. 
Δεν βρέθηκε κάποια τάση που να συνδέεται με την ηλικία σχετικά με το συντελεστή 
παραλλακτικότητας (CVA) και την κληρονομικότητα. Τα συστατικά γενοτυπικής 
διακύμανσης ήταν 8.1% για τη διάμετρο, 8.5% για το ύψος, 7.5% για τον όγκο και 
5.2% για τον αριθμό φύλλων. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερεις μέθοδοι επιλογής για τον 
υπολογισμό του γενετικού κέρδους: επιλογή κατά άτομο, επιλογή εντός οικογενειών, 
επιλογή μεταξύ οικογενειών και συνδυασμένη επιλογή. Το γενετικό κέρδος έφτασε 
κατά μέσο όρο (κατά ηλικία και κατά μεθοδολογία) το 25% για τη διάμετρο, το 28% 
για το ύψος, το 68% για τον όγκο και το 49% για τον αριθμό φύλλων για επιλογή στο 
επίπεδο του  10%.  Η συνδυασμένη επιλογή για το γνώρισμα του δείκτη ξυλώδους 
όγκου παρουσίασε σταθερά το υψηλότερο γενετικό κέρδος για όλες τις ηλικίες.  
 

mailto:aravanop@for.auth.gr
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ DNA (DNA 
BARCODING) ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 

 
Π. Μαδέσης1, Ι. Γανόπουλος1, Ειρ. Μποσμαλή1, Κ. Πασέντσης1, 

Π. Ράλλη2, Α. Τσαυτάρης1,3. 
 

1Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝ.Α.)–Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Θέρμη, 57001 Θεσσαλονίκη 

2Τράπεζα Γενετικού Υλικού, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, ΕΛΓΟ – ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ 
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Η περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζει μεγάλη βιοποικιλότητα. Η Ελλάδα ειδικότερα 
αποτελεί σημαντικό κέντρο όπου ενδημούν ψυχανθή και σιτηρά. Η διατήρηση και η 
χρήση των φυτικών γενετικών πόρων είναι απαραίτητες για την αειφόρο ανάπτυξη και 
τη συνεχή συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής παραγωγής. Η Γεωργική 
Βιοποικιλότητα και οι Φυτογενετικοί Πόροι αποτελούν την δεξαμενή γενετικής 
παραλλακτικότητας για τη δημιουργία των σύγχρονων ποικιλιών, άρα και το θεμέλιο 
για τη διασφάλιση της διατροφής ανθρώπων και ζώων Μέχρι πρόσφατα, η αναγνώριση 
και ταυτοποίηση των ειδών και των εντόπιων ποικιλιών έχει βασιστεί κυρίως σε 
φαινοτυπικές παρατηρήσεις ή και σε μετρήσεις συγκεκριμένων συστατικών τους οι 
οποίες όμως επηρεάζονται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Το DNA είναι σταθερό 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση και ταυτοποίηση των ειδών και των 
εντόπιων ποικιλιών μέσω της χρήσης μοριακών δεικτών ή καθώς και με  μιας νέας 
τεχνολογίας, του γραμμωτού κώδικα (barcoding ) DNA. Τα κύρια πλεονεκτήματα της 
τελευταίας είναι ότι αρκούν πολύ μικρές ποσότητες οποιουδήποτε φυτικού ιστού, και 
ότι λόγω του μικρού μεγέθους του DNA είναι δυνατή η αναγνώριση ειδών ακόμη και 
σε εμπορικά προϊόντα όπως αλεύρι, μαρμελάδες, λάδι και άλλα. Στην εργασία αυτή, 
μετά την περιγραφή της τεχνολογίας DNA-barcoding, θα παρουσιασθούν τα 
αποτελέσματα της μεθόδου για την ταυτοποίηση σημαντικών για την γεωργία 
οικογενειών όπως τα ψυχανθή, τα σολανώδη τα σιτηρά κ.α Με τη χρήση αυτής της 
τεχνολογίας αναγνωρίσθηκαν και ταυτοποιήθηκαν τη «Φάβα Σαντορίνης», ένα Προϊόν 
Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π). Διαχωρίστηκε από πιθανά συγγενή είδη και 
ανιχνεύθηκαν προσμείξεις από άλλα συγγενικά είδη σε ποσοστό μικρότερο του 1% στο 
τελικό προϊόν. Επίσης με μοριακές τεχνικές και την τεχνολογία του DNA barcoding 
ταυτοποιήθηκαν, το φασόλι Πρεσπών, τη φακή Εγκλουβής και σιτηρά τόσο 
καλλιεργούμενα όσο και άγρια είδη του Ελληνικού χώρου.  
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Η άγρια και η καλλιεργούμενη κερασιά ανήκουν στο είδος Prunus avium και η 
συνύπαρξη τους σε περιβάλλοντα είναι γνωστή για αιώνες. Επειδή γενικά οι οπωρώνες 
συνεχίζουν να επεκτείνονται τόσο όρον αφορά την έκταση τους , όσο και όσον αφορά 
την απόσταση τους, προς τα φυσικά δάση, δύο είναι τα σημαντικά ζητήματα που 
θίγονται: α) η πιθανότητα μείωσης της γενετικής ποικιλότητας σε σύγκριση με τους 
άγριους πληθυσμούς και β) το μέγεθος της ροής γονιδίων μεταξύ των δύο τύπων 
πληθυσμών. Τα ζητήματα αυτά αποτέλεσαν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης για 
το είδος P. avium στη βόρειο Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκαν 9 γονιδιακές θέσεις SSR 
(απλές επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες) για την ανάλυση της γενετικής ποικιλότητας 
σε 93 άτομα άγριας και 21 άτομα καλλιεργούμενης κερασιάς που αντιπροσωπεύουν το 
τοπικό γενετικό υλικό. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική μείωση των γενετικών 
παραμέτρων στο καλλιεργούμενο γενετικό υλικό σε σύγκριση με τους φυσικούς 
πληθυσμούς. Οι τρείς διαφορετικές βιο-στατιστικές προσεγγίσεις (ανάλυση κατά 
Bayes, ανάλυση με βάση τη συχνότητα αλληλομόρφων και MCMC) των δεδομένων της 
μοριακής γενετικής ανάλυσης έδειξαν ότι  η ομάδα των ατόμων της αγριοκερασιάς 
είναι γενετικά διαφοροποιημένη από την ομάδα των καλλιεργούμενων ποικιλίων κάτι 
που συνεπάγεται ότι η ροή γονιδίων μεταξύ των δύο τύπων πληθυσμών είναι ασήμαντη. 
Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώθηκε περαιτέρω και από ανάλυση κύριων 
συντεταγμένων που δείχνει ένα σαφή διαχωρισμό των δύο ομάδων σε χαμηλό 
πολυμεταβλητό χώρο. Ο σημαντικός διαχωρισμός στο χρόνο ανθοφορίας και η 
γεωγραφική απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων θα μπορούσαν κατά κύριο λόγο να 
εξηγήσουν την απουσία σημαντικής ροής γονιδίων. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν 
ότι η τοπική αγριοκερασιά μπορεί να παρέχει μία σημαντική πηγή γενετικής 
ποικιλότητας για μελλοντική βελτίωση της καλλιεργούμενης κερασιάς. 
 
 
 
 
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - 
ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο 
Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
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Δημιουργώντας έναν χάρτη σύνδεσης γονιδίων  με τη χρήση μοριακών δεικτών 
παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού γονιδίων που ελέγχουν συγκεκριμένα επιθυμητά 
γνωρίσματα. Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται αναλυτικός γενετικός χάρτης στο 
κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.) με μοριακούς δείκτες f-AFLP και 
διερευνάται ο γενετικός έλεγχος της μορφής της κόμης. Η εύρεση QTL που 
εμπλέκονται στη μορφή της κόμης έχει εξαιρετική σημασία για τη γενετική βελτίωση 
της ποιότητας ξύλου. Η χαρτογραφική οικογένεια αποτελείται από τον 
οριζοντιόκλαδο θηλυκό γονέα (Σ8-22 Χ Σ1-22), τον πυραμιδοειδή αρσενικό γονέα 
(R9-31 X 30 M9) καθώς και 382 απογονικά φυτά πρώτης γενιάς (F1). Ανά δείγμα, 
εκχυλίστηκαν κατά μέσο όρο 1,9 μg DNA/10 mg ξηρού βάρους βελονών. Σε πρώτο 
βήμα εξακριβώθηκε η αποτελεσματικότητα δώδεκα AFLP συνδυασμών εκκινητών σε 
έξι τυχαία δείγματα και στη συνέχεια οριστικοποιήθηκαν βελτιωτικές τροποποιήσεις 
των αρχικών πρωτοκόλλων. Θα παρουσιαστούν οι πρώτες ομάδες γενετικής 
σύνδεσης του γονιδιώματος του κυπαρισσιού που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια των 
λογισμικών Mapmaker και CarthaGene (Ladder et. al.1987, French National Institute 
for Agricultural Research, INRA).   
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Με στόχο την ανάπτυξη σταθερής ανθεκτικότητας στην ασθένεια της ριζομανίας των 
ζαχαροτεύτλων, αξιοποιήθηκαν διαφορετικές πηγές ανθεκτικότητας στο παθογόνο αίτιο 
της ασθένειας, τον ιό Beet necrotic yellow vein virus. Στα πλαίσια αυτά, δημιουργήθηκαν 
γενετικά τροποποιημένα φυτά που εκφράζουν ταυτόχρονα δίκλωνο RNA (dsRNA) που 
προέρχεται από μία συντηρημένη περιοχή της πολυμεράσης του ιού BNYVV και τη 
χαρπίνη HrpZPsph. Η πρωτεΐνη HrpZPsph προέρχεται από το φυτοπαθογόνο βακτήριο 
Pseudomonas syringae pv. phaseolicola και εκφράστηκε στην εκκρινόμενη μορφή της 
ώστε να κατευθύνεται η συσσώρευση της πρωτεΐνης εξωκυτταρικά. Για την παραγωγή 
διαγονιδιακών φυτών που περιέχουν διπλά συμβάντα μετασχηματισμού, φυλλικοί δίσκοι 
του είδους Nicotiana benthamiana μολύνθηκαν με μίγμα βακτηριακών καλλιεργειών A. 
tumefaciens που περιείχαν διαφορετικά πλασμίδια. Η επιλογή των μετασχηματισμένων 
κυττάρων πραγματοποιήθηκε με βάση την ανθεκτικότητα σε δύο αντιβιοτικά, ένα για κάθε 
πλασμίδιο. Η ενσωμάτωση και έκφραση των δύο διαγονιδίων επιβεβαιώθηκε με PCR και 
RT-PCR αντίστοιχα σε όλες τις σειρές μετασχηματισμού και τους απογόνους από 
αυτογονιμοποίηση (T1, T2). Η διαγονιδιακή ανθεκτικότητα αξιολογήθηκε με μηχανική 
μόλυνση των Τ2 απογόνων με τον ιό BNYVV και στη συνέχεια καταγραφή των 
συμπτωμάτων και DAS-ELISA στις 20 και 30 ημέρες μετά τη μόλυνση (ημ). Διαγονιδιακά 
φυτά που περιέχουν μονά συμβάντα μετασχηματισμού για τα δύο διαγονίδια καθώς και 
φυτά άγριου τύπου συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα πειράματα αξιολόγησης της 
ανθεκτικότητας. Τα διαγονιδιακά φυτά παρουσίασαν υψηλή ανθεκτικότητα στη μόλυνση 
και σε ορισμένες περιπτώσεις ανοσία. Από τις δέκα σειρές που αξιολογήθηκαν, οι οκτώ 
παρουσίασαν υψηλή ανθεκτικότητα, ενώ οι υπόλοιπες δύο σειρές χαρακτηρίζονταν από 
καθυστερημένη ανάπτυξη και μειωμένη έκφραση συμπτωμάτων. Σε συμφωνία με τις 
οπτικές παρατηρήσεις, η ανάλυση ELISA κατέταξε τα ανθεκτικά φυτά ως αρνητικά στη 
μόλυνση στις 20 ημ. Στις 30 ημ, η πλειοψηφία των φυτών αυτών παρέμειναν ελεύθερα από 
ιό ή παρουσίασαν τιμές που οριακά λαμβάνονταν ως θετικές. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο 
φαινότυπος ανθεκτικότητας στα φυτά που περιείχαν δύο διαγονίδια υπερείχε αυτού των 
αντίστοιχων φυτών με ένα διαγονίδιο. Στο σύνολό τους, τα αποτελέσματα αυτά 
καταδεικνύουν, για πρώτη φορά, ότι ο συνδυασμός δύο διαφορετικών μηχανισμών 
ανθεκτικότητας παρέχει υψηλή ανθεκτικότητα ή ακόμα και ανοσία έναντι του ιού.  
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Προκειμένου να διερευνηθούν  τα γονίδια που εμπλέκονται στην έκφραση της 
κυτταρικής  ολοδυναμίας εξετάσθηκε η περίπτωση της διαφοροποίησης σωματικών 
κυττάρων  υποκοτυλίου βαμβακιού σε εμβρυογενετικά κύτταρα χρησιμοποιώντας δυο 
διαφορετικές προσεγγίσεις. Σύγκριση των μεταγραφημάτων τριών  ποικιλιών 
βαμβακιού (Β2, 1α και IRMA) που παρουσιάζουν διαφορετικές επιδόσεις στη 
σωματική εμβρυογένεση καθώς και σύγκριση της συμπεριφοράς της ίδιας ποικιλίας σε 
διαφορετικούς χρόνους έκφρασης της σωματικής εμβρυογένεσης. Οι ποικιλίες Β2 και 
1α παρουσιάζουν διαφορετικά ποσοστά όσον αφορά στη συχνότητα εμφάνισης  
εμβρυογενετικών κάλων.  Η ποικιλία Β2 παρουσιάζει κατά μέσο όρο 80% η δε 1a από 
10-20% ενώ η ποικιλία  IRMA δεν σχηματίζει καθόλου εμβρυογενετικούς κάλους. Τα 
RNAs  των κάλων των τριών ποικιλιών συγκρίθηκαν μετά από 21 και 64 ημέρες 
καλλιέργειας. Μετά από 21 ημέρες καλλιέργειας δεν παρατηρούνται εμβρυογενετικά 
κύτταρα στους κάλους καμίας ποικιλίας, ενώ  μετά από 64 ημέρες εμβρυογενετικά 
κύτταρα παρατηρούνται και στις δυο  ποικιλίες που διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα. Η 
ανάλυση των γονιδίων που υπερεκφράζονται μετά από 64 ημέρες καλλιέργειας (όταν τα 
πρώτα εμβρυογενετικά κύτταρα είναι ορατά) σε σύγκριση με αυτά των 21 ημερών, 
δείχνει ότι στους εμβρυογενετικούς γενοτύπους 256 γονίδια υπερεκφράζονται από τα 
οποία μόνο 183 μπόρεσαν να ονοματιστούν. Από αυτά τα γονίδια 116 υπερεκφράζονται 
μόνο στον πιο εμβρυογενετικό γενότυπο. Στα γονίδια που υπερεκφράζονται βρίσκονται 
σε μεγάλη αναλογία γονίδια που εμπλέκονται ως ανταπόκριση των φυτών σε 
καταπονήσεις. Η ανάλυση αποκάλυψε επίσης  και ένα αριθμό γονιδίων  που στη 
βιβλιογραφία δεν είχαν συσχετιστεί με τη σωματική εμβρυογένεση. Μεγάλος αριθμός 
γονιδίων συσχετίζεται με τη φωτοσύνθεση και εκφράζεται στους χλωροπλάστες. 
Ανάμεσα στα γονίδια που εκφράζονται εξειδικευμένα στον «γενότυπο» με τη 
μεγαλύτερη συχνότητα εμβρυογένεσης αξιοσημείωτο είναι ένα ενζυμο που εμπλέκεται 
στη βιοσύνθεση των λιπιδίων της εφυμενίδας, το KCS6 ή CUT1 (3-KETOACYL-COA 
SYNTHASE 6) όπως και το γονίδιο TCH4 που κωδικοποιεί μια ξυλογλυκάνη και που 
εμπλέκεται στη δόμηση των κυτταρικών τοιχωμάτων και υπερεκφράζεται μετά από 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις ή παρουσία αυξίνης. Τα επίπεδα της έκφρασης 
ορισμένων γονιδίων επαληθεύτηκαν με ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. 
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΠΝΟΥ  
 (Nicotiana tabacum L.) 
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Ο καπνός αποτελεί σημαντικό καλλιεργούμενο είδος για τη χώρα μας αλλά και 
παγκόσμια αφού καλλιεργείται σε περισσότερες από 100 χώρες και σε έκταση περίπου 
42 εκατομμυρίων στρεμμάτων. Η ανάλυση της γενετικής ποικιλομορφίας των 
καλλιεργούμενων ποικιλιών καπνού καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυτή μπορεί 
να αξιοποιηθεί τόσο σε μελλοντικά βελτιωτικά προγράμματα όπως και στην διάκριση 
και την πιστοποίηση των ποικιλιών καπνού.  Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν με την 
χρήση των απλών επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών, που θεωρούνται σήμερα από τους 
σημαντικότερους  μοριακούς δείκτες για τη χρήση τους σε διάφορες γενετικές μελέτες, 
το σύνολο των  ποικιλιών καπνού που είναι εγγεγραμμένες στον εθνικό κατάλογο. Με 
την ανάλυση επιτεύχθηκε η διάκριση των 34 ποικιλιών, καθώς και η φυλογενετική 
κατάταξη αυτών σε ευδιάκριτες ομάδες.    
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EKTIMHΣH THΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (Sideritis raeseri) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  
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Στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, το τσάι του βουνού 
(Sideritis sp) χρησιμοποιείται ευρύτατα ως αρωματικό ρόφημα με ευεργετικές  
ιδιότητες. Η αυξανόμενη ζήτηση για τσάι του βουνού σε όλες τις διεθνείς αγορές 
οδήγησε στην αύξηση της συλλογής με αποτέλεσμα την αποψίλωση των φυσικών 
πληθυσμών και την ανάγκη καταγραφής και προστασίας της γενετικής δεξαμενής του 
είδους. Σήμερα η αποτίμηση της γενετικής παραλλακτικότητας σε είδη του γένους 
Sideritis στηρίζεται κυρίως σε μορφολογικούς δείκτες και χημειότυπους που 
επηρεάζονται από το περιβάλλον. Από την άλλη μεριά, η ανάπτυξη μοριακών δεικτών 
που αναδεικνύουν πολυμορφισμούς σε επίπεδο γονιδιώματος, DNA, επιτρέπουν πλήρη 
και αξιόπιστη διάκριση γενοτύπων και ειδών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας σε ενδημικούς πληθυσμούς του είδους 
Sideritis raeseri με τη χρήση μοριακών δεικτών URP (Universal Rice Primers) που 
βασίζονται στην εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR). Η 
απομόνωση γονιδιωματικού DNA από νεαρά φύλλα έγινε με χρήση του εμπορικού kit 
της QIAGEN (DNeasy), με μικρές τροποποιήσεις. Αναλύθηκαν πέντε (5) ελληνικοί 
πληθυσμοί που συλλέχτηκαν από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Για την ανάλυση 
επιλέχτηκαν 12 εκκινητές URP από τη διεθνή βιβλιογραφία που έχουν δώσει 
πολυμορφικές ζώνες. Τα προϊόντα της PCR διαχωρίστηκαν σε πηκτή 1% αγαρόζης. Τα 
δενδρογράμματα κατασκευάσθηκαν με τις μεθόδους UPGMA (unweighted pair group 
method with arithmetic means) και N. Join (Neighborhood Join). Τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν ότι  είναι δυνατή η ανάλυση του πολυμορφισμού των πληθυσμών με 
χρήση μοριακών δεικτών, καθώς μπορούν να εκτιμηθούν παράμετροι γενετικής 
ποικιλότητας, να υπολογιστεί ο βαθμός γενετικής ομοιότητας μεταξύ των πληθυσμών 
ώστε  να εκτιμηθούν οι γενετικές τους αποστάσεις για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση 
τους.  Η μελέτη κατέδειξε τη δυνατότητα ανάδειξης της παραλλακτικότητας εντός, 
αλλά και μεταξύ των πληθυσμών του Sideritis raeseri με τη χρήση των μοριακών 
δεικτών. Πρόσθετα παρουσιάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 
στη αποτίμηση της γενετικής παραλλακτικότητας των φυτογενετικών πόρων του 
Sideritis raeseri στην Ελλάδα με στόχο την προστασία τους και την αξιοποίησή τους.   



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2η Συνεδρία: Μοριακές Προσεγγίσεις και Βελτίωση 
των Φυτών 

Γραπτές Ανακοινώσεις 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
ΤΟΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟΥ DON JOSE ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟ 

ΓΟΝΙΔΙΟ gmgstu4 ΣΕ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ 
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Η τομάτα (S. lycopersicum) καλλιεργείται σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών 
συνθηκών αντιμετωπίζοντας πλήθος αβιοτικών καταπονήσεων. Η ανθεκτικότητα που 
παρουσιάζει σχετίζεται με τους προστατευτικούς μηχανισμούς που έχει αναπτύξει κατά 
την εξέλιξή της στις διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης. Οι S- μεταφοράσες της 
γλουταθειόνης (Glutathione S Transferases, GSTs), ενισχύουν την άμυνα των φυτών 
συμμετέχοντας στον αντιοξειδωτικό μηχανισμό ως υπεροξειδάσες της γλουταθειόνης 
(GPx) και προστατεύουν τα φυτά από τις δυσμενείς επιδράσεις των καταπονήσεων. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχηματισμός και η ταυτοποίηση των 
διαγονιδιακών φυτών τομάτας του υβριδίου Don Jose που υπερεκφράζουν το γονίδιο 
gmgstu4 της σόγιας (G. max), μέσω της μεθόδου του Agrobacterium tumefaciens, ο 
προσδιορισμός της έκφρασης και της ενζυμικής δράσης των διαγονιδιακών σειρών, 
καθώς και  η μελέτη της ανθεκτικότητας αυτών σε συνθήκες ξηρασίας. Για τη γενετική 
τροποποίηση χρησιμοποιήθηκαν έκφυτα κοτυληδόνων 15 ημερών, τα οποία 
τοποθετήθηκαν σε υπόστρωμα αναγέννησης MSR (0,1 mg/l ΙΑΑ, 0,5 mg/l Ζ, 250 mg/l 
σεφοταξίμη (Cf) και 100 mg/l καναμυκίνη (Km)). Έγινε ταυτοποίηση τριών 
διαγονιδικών σειρών με την τεχνική της PCR, οι οποίες ακολούθως 
μικροπολλαπλασιάστηκαν και προσδιορισμός της έκφρασης του διαγονιδίου με RT-
PCR. Προσδιορίστηκε η ενζυμική δράση του γονιδίου στις διαγονιδιακές σειρές (C16 
και C26) και μελετήθηκε η ανθεκτικότητά τους μετά από 28 ημέρες ανάπτυξης σε in 
vitro συνθήκες ξηρασίας (240 mΜ mannitol), συγκριτικά με τα φυτά αγρίου τύπου, 
έπειτα από μέτρηση των μορφολογικών παραμέτρων αύξησης (μήκος βλαστού και 
ρίζας, νωπό βάρος βλαστού και ρίζας) και της περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη. Οι 
διαγονιδιακές σειρές εμφάνισαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην ξηρασία σε σύγκριση 
με τα φυτά αγρίου τύπου εκφραζόμενη ως 1,12 φορές μεγαλύτερο μήκος βλαστού, 1,67 
φορές μεγαλύτερο βάρος βλαστού, 1,18 φορές μεγαλύτερο μήκος ρίζας, 1,67 φορές 
μεγαλύτερο βάρος ρίζας και 1,13 φορές μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη. Η 
υπερέκφραση του γονιδίου gmgstu4 προσέδωσε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην 
καταπόνηση ξηρασίας, με κατά μέσο όρο 2,7 φορές μεγαλύτερη δράση υπεροξειδάσης 
της γλουταθειόνης σε σύγκριση με τα φυτά αγρίου τύπου. Συμπερασματικά, η 
υπερέκφραση του γονιδίου gmgstu4 στα διαγονιδιακά φυτά τομάτας του υβριδίου Don 
Jose συνέβαλε στην ανθεκτικότητα αυτών έναντι της ξηρασίας, εκφραζόμενη ως 
καλύτερη αντιμετώπιση των δυσμενών επιδράσεων της οξειδωτικής καταπόνησης.  
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ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ 
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Η μελέτη του φυτού της τομάτας, σε γενετικό επίπεδο, την τελευταία δεκαετία έχει 
αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Η εκτεταμένη αποκωδικοποίηση του DNA και οι νέες 
τεχνικές (proteomics,microarrays) σε πολλαπλά επίπεδα έχουν λύσει πολλές απορίες 
για την προέλευση αλλά και για την αξία του φυτού αυτού. Με την συγκεκριμένη 
μελέτη, διερευνήθηκαν τα γονιδια που κωδικοποιούν τις φερριτίνες στο φυτό της 
τομάτας. Ο σίδηρος είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο και σχετίζεται με τη 
θρεπτική αξία του φυτού της τομάτας. Μεγάλο μέρος του σιδήρου των φυτών 
αποθηκεύεται στη φερριτίνη, μια πρωτεΐνη με 24 υπομονάδες η οποία σχηματίζει 
δομή μέσα στην οποία εγκλωβίζεται ο σίδηρος. Στη μελέτη αυτή χαρακτηρίστηκε και 
ταυτοποιήθηκε κλώνος cDNA που κωδικοποιεί μια φερριτίνη στην τομάτα. 
Ακολούθως εξετάστηκε η έκφραση των γονιδίων της φερριτίνης με RT- PCR σε 
καρπούς τομάτας, κατά τα τελευταία στάδια της ανάπτυξής τους. Επίσης, μελετήθηκε 
το ηλεκτροφορητικό πρότυπο των αποθησαυριστικών πρωτεϊνών των σπερμάτων και 
ο εντοπισμός του σιδήρου στους ιστούς των σπερμάτων. Η ύπαρξη φερριτινών σε 
μέρη του φυτού (ρίζα και φύλλα), αλλά και σε στελέχη των φυτών είναι δυνατόν να 
σχετίζεται τόσο με τη συντήρηση του σιδήρου σε μη τοξική μορφή όσο και με την 
αποθήκευσή του.  
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Η ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ HrpZPsph ΕΠΙΔΡΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ 
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Τα φυτά κατά τη μακρόχρονη εξελικτική τους πορεία διαμόρφωσαν πολύπλοκους 
μηχανισμούς επιβίωσης ενάντια στις συνεχείς επιδράσεις δυσμενών αβιοτικών 
παραγόντων. Οι βιοχημικές αλλαγές καθώς και τα επαγόμενα υπό την επίδραση των 
αβιοτικών καταπονήσεων γονίδια αποτελούν αντικείμενο έρευνας, με απώτερο στόχο 
τη δημιουργία ανθεκτικών διαγονιδιακών φυτών. Οι βακτηριακής προέλευσης 
πρωτεΐνες-χαρπίνες (Hrp) έπειτα από την ενσωμάτωσή τους σε φυτά είναι ικανές να 
επάγουν γονίδια σχετιζόμενα με την άμυνα ενάντια σε βιοτικούς και αβιοτικούς 
παράγοντες καταπόνησης. Προκειμένου να μελετηθεί ο ρόλος της πρωτεΐνης HrpZPsph 
κάτω από συνθήκες υψηλής αλατότητας, παράχθηκαν διαγονιδιακά φυτά του είδους 
Nicotiana benthamiana που εκφράζουν τη χαρπίνη στην κανονική ή στην εκκρινόμενη 
μορφή της (SP/HrpZPsph), ώστε να κατευθύνεται η έκφραση της πρωτεΐνης 
εξωκυτταρικά. Τα διαγονιδιακά φυτά (Τ2 γενιά) που εξέφραζαν το γονίδιο hrpΖPsph 
αξιολογήθηκαν με πολλαπλή PCR αντίδραση για την ενίσχυση του διαγονιδίου 
hrpZPsph και της περιοχής virG του Α. tumefaciens, RT-PCR για τον έλεγχο της 
έκφρασης του διαγονιδίου και ανοσοανίχνευση κατά Western για την ποσοτικοποίηση 
της παραγόμενης πρωτεΐνης. Ο μετασχηματισμός επιβεβαιώθηκε σε όλα τα φυτά που 
εξετάστηκαν τόσο με την ένθεση του διαγονιδίου hrpZPsph όσο και με την επιτυχή 
μεταγραφή και μετάφραση του στην πρωτεΐνη HrpZPsph. Τα διαγονιδιακά φυτά 
υπεβλήθησαν σε καταπόνηση υψηλής αλατότητας με την αφαρμογή NaCl για χρονικό 
διάστημα έξι ημερών. Η απόκριση των διαγονιδιακών φυτών στο υπό μελέτη ερέθισμα 
αξιολογήθηκε σε σύγκριση με φυτά-μάρτυρες με τον έλεγχο της επαγωγής γονιδίων 
που εμπλέκονται με γνωστά βιοχημικά μονοπάτια άμυνας των φυτών, διαμέσου 
αντιδράσεων RT-PCR. Ακολούθησε μεταβολομική ανάλυση (GC-MS) για τον 
προσδιορισμό του μεταβολικού προφίλ των διαγονιδιακών φυτών σε σύγκριση με αυτό 
των φυτών-μαρτύρων. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η ενδογενής 
έκφραση της SP/HrpZPsph επιδρά θετικά στο φαινότυπο και το ρυθμό ανάπτυξης των 
φυτών ενώ παράλληλα, η ανάλυση μεταγραφημάτων που σχετίζονται με την άμυνα των 
φυτών κατέδειξε την επαγωγή της έκφρασης των γονιδίων Col1, hin1, PR1a, PR1b και 
AOX στα διαγονιδιακά φυτά. Κατά τη μεταβολομική ανάλυση, σημειώθηκε αυξημένη 
συσσώρευση των μεταβολιτών 2-κετο-L-γουλονικό οξύ, γαλακτουρονικό οξύ, 
ραφινόζη, θρεόζη, πορφίνη, γλυκονικό οξύ της λακτόνης και διπεπτίδιο της D-
αλανίνης, που εμπλέκονται στη φωτοσύνθεση και σε μονοπάτια επαγωγής 
ανθεκτικότητας, στα διαγονιδιακά φυτά σε σύγκριση με τα φυτά-μάρτυρες.  
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Η παρουσία της χρωμοσωματικής μετατόπισης 1BL.1RS προσδίδει στις ποικιλίες 
μαλακού σιταριού δυο μοναδικά πλεονεκτήματα: υψηλή απόδοση και  ανθεκτικότητα 
στην καταπόνηση. Προηγούμενη έρευνα, με τη χρησιμοποίηση βιοχημικών δεικτών 
(αποθηκευτικές πρωτεΐνες), έδειξε ότι οι ποικιλίες Kavkaz, Αχέρων, Ορφέας και 
Ελισάβετ φέρουν την παραπάνω μετατόπιση. Από την ίδια έρευνα, βρέθηκε επίσης ότι  
η ποικιλία Χίος αποτελείται από δυο γενοτύπους από τους οποίους ο ένας φέρει τη 
μετατόπιση και ο άλλος όχι. Με την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να επιβεβαιωθούν 
τα παραπάνω ευρήματα και ειδικότερα η περίπτωση της ποικιλίας Χίος. Για να 
επιβεβαιωθεί λοιπόν η παρουσία της μετατόπισης χρησιμοποιήθηκαν οι ποικιλίες που 
προαναφέρθηκαν. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε ο πληθυσμός της βρίζας με 
προέλευση τη Φλώρινα, ενώ ως αρνητικοί μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν οι ποικιλίες 
Αχελώος, Βεργίνα και Μύκονος. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης (PCR) αφού προηγουμένως είχαν επιλεγεί οι εκκινητές για δύο γονίδια 
του σιταριού που εδράζονται στον κοντό βραχίονα του χρωμοσώματος 1Β (GLU-B3, 
GLI-B3) και ένα της βρίζας (SEC I), που βρίσκεται στον κοντό βραχίονα του 
χρωμοσώματος 1R. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, πέραν πάσης αμφιβολίας, οι 
ποικιλίες Kavkaz, Αχέρων, Ορφέας και Ελισάβετ φέρουν τη μετατόπιση, ενώ οι 
υπόλοιπες, συμπεριλαμβανομένης και της ποικιλίας Χίος, όχι. Ειδικά για την ποικιλία 
Χίος, για την οποία τα βιοχημικά αποτελέσματα έδειχναν ότι ένα ποσοστό των φυτών 
της πιθανά να φέρει τη χρωμοσωματική μετατόπιση, η κατάσταση διευκρινίστηκε 
πλήρως μελετώντας περισσότερα από 100 φυτά ξεχωριστά. Οι ποικιλίες που 
επιβεβαιώθηκε ότι φέρουν τη μετατόπιση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως γονείς 
σε προγράμματα διασταυρώσεων ώστε η μετατόπιση αυτή να ενσωματωθεί σε 
περισσότερους νέους γενοτύπους. Στη συνέχεια, θα μπορούσαν να επιλεχθούν εκείνοι 
από τους νέους γενότυπους που θα φέρουν τα επιθυμητά γνωρίσματα που οφείλονται 
στην παρουσία της μετατόπισης. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στην ποικιλία Αχέρων, 
η οποία εκτός από τη μετατόπιση, φέρει ευνοϊκά αλληλόμορφα σε άλλες γονιδιακές 
θέσεις που επηρεάζουν θετικά την ποιότητα του παραγόμενου άρτου.      
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Μετά την πράσινη επανάσταση στις περισσότερες χώρες οι ντόπιοι πληθυσμοί έχουν 
εκτοπιστεί από την καλλιέργεια και συνήθως διατηρούνται μόνο ex situ σε Τράπεζες 
Γενετικού Υλικού. Παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον γι’ αυτό το 
γενετικό υλικό έχει αυξηθεί αφού θεωρείται σημαντική πηγή γονιδίων για την 
αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, ειδικά σε περιοχές που αναμένεται να πληγούν 
περισσότερο όπως η Μεσόγειος. Επίσης οι ντόπιοι πληθυσμοί παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για χρήση σε γεωργικά συστήματα χαμηλών εισροών όπως οι βιολογικές 
καλλιέργειες. Για τη βέλτιστη διατήρηση και αξιοποίηση αυτού του γενετικού υλικού 
απαιτείται πρώτα ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση του. Σκοπός της παρούσας 
ερευνητικής εργασίας είναι ο γενετικός και μορφολογικός χαρακτηρισμός και η 
αξιολόγηση των ντόπιων πληθυσμών σκληρού σιταριού που διατηρούνται στην 
Τράπεζα Γενετικού Υλικού του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και η σύγκριση τους 
με ντόπιους πληθυσμούς που προέρχονται από χώρες με παρόμοιες κλιματικές 
συνθήκες με αυτές της Κύπρου. Είκοσι έξι καταχωρήσεις φυτευτήκαν για μορφολογικό 
χαρακτηρισμό και αξιολόγηση στην περιοχή Αχέλειας, Πάφου την καλλιεργητική 
περίοδο 2011/12. Το πειραματικό σχέδιο ήταν τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες με δύο 
επαναλήψεις. Κάθε πειραματικό τεμάχιο αποτελείτο από έξι γραμμές μήκους 5,30 
μέτρων, και με απόσταση μεταξύ των γραμμών 17,5εκ. Η πυκνότητα σποράς 
ρυθμίστηκε στους 227 βιώσιμους σπόρους/μ2. Οι είκοσι έξι καταχωρήσεις 
περιλάμβαναν δώδεκα ντόπιους πληθυσμούς προερχόμενους από περιοχές με 
παρόμοιες κλιματικές συνθήκες με αυτές τις Κύπρου, δώδεκα ντόπιους πληθυσμούς 
που προέρχονται από την Κύπρο και δύο εμπορικές ποικιλίες ως μάρτυρες. Οι δώδεκα 
ντόπιοι πληθυσμοί από το εξωτερικό επιλέχτηκαν από μία συλλογή 32 καταχωρήσεων 
που προσδιορίστηκαν από την ICARDA ως ανθεκτικοί στη ξηρασία. Οι 32 
καταχωρήσεις φυτεύτηκαν κατά την καλλιεργητική περίοδο 2010/11 στην περιοχή 
Αθαλάσσας σε γραμμές ενός μέτρου χωρίς επαναλήψεις και οι δώδεκα καταχωρήσεις 
επιλέχτηκαν με βάση κυρίως το χρόνο ξεσταχυάσματος. Για το γενετικό χαρακτηρισμό 
πενήντα φυτά από κάθε καταχώρηση χρησιμοποιήθηκαν για απομόνωση DNA. Ο 
μορφολογικός χαρακτηρισμός θα γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο της UPOV. Επίσης 
θα αξιολογηθούν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως απόδοση σε 
σπόρο, εκατολιτρικό βάρος, βάρος χιλίων κόκκων, περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, 
γλουτένη και καροτίνη, ενώ ο γενετικός χαρακτηρισμός θα γίνει με μικροδορυφόρους 
(SSRs). 
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Το γλυκό σόργο [Sorghum bicolor (L.) Moench] αποτελεί μία από τις καλλιέργειες που 
μελετώνται εντατικά για την παραγωγή βιοαιθανόλης. Τα ζάχαρα που απαντούν στα 
στελέχη του, αξιοποιούνται από τη βιομηχανία βιοκαυσίμων με σκοπό την παραγωγή 
βιοαιθανόλης πρώτης γενιάς. Η μέγιστη απόδοση των στελεχών σε ζυμώσιμα ζάχαρα 
τοποθετείται κατά το στάδιο της μαλακής ζύμης, μετά το πέρας του οποίου η 
περιεκτικότητα μειώνεται είτε λόγω της μετακίνησης των ζαχάρων σε άλλα μέρη του 
φυτού είτε λόγω των καταβολικών διεργασιών εάν συγκομισθεί. Στην προσπάθεια 
διεύρυνσης της χρονικής διάρκειας τροφοδοσίας των μονάδων επεξεργασίας με πρώτη 
ύλη (πρακτική απαραίτητη για την οικονομικότητα της παραγωγής βιοκαύσιμου) και με 
τις μικρότερες δυνατές απώλειες ζυμώσιμων ζαχάρων, διερευνήθηκαν διάφοροι 
χειρισμοί της παραγωγής. Συγκεκριμένα, δύο παραγωγικές ποικιλίες-υβρίδια γλυκού 
σόργου καλλιεργήθηκαν στο αγρόκτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
μελετήθηκαν τα ζάχαρα και οι λοιποί μεταβολίτες μέσω μεταβολομικής ανάλυσης (GC-
MS) πού έγινε σε δείγματα στελεχών και φύλλων που λήφθηκαν ως εξής: α) κατα τη 
συγκομιδή στον άριστο χρόνο (μαλακή ζύμη), β) κατά τη συγκομιδή ένα μήνα 
αργότερα και γ) από φυτά που είχαν συγκομισθεί στη μαλακή ζύμη αλλά παρέμειναν 
στον αγρό κομμένα για διάστημα ενός μηνός. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν μικρές 
διαφορές μεταξύ των ποικιλιών ως προς τους μεταβολίτες που ανιχνεύτηκαν και στους 
τρείς δειγματοληπτικούς χειρισμούς ενώ, όπως αναμένονταν, παρατηρήθηκε σημαντική 
διαφοροποίηση μεταβολιτών μεταξύ των χειρισμών. Η ζαχαρόζη που αποτελεί τον 
βασικού ενδιαφέροντος μεταβολίτη, δεν μεταβλήθηκε σημαντικά μεταξύ των 
χειρισμών, γεγονός που κατατείνει στη χρησιμότητα της παραμονής των 
συγκομισμένων φυτών στον αγρό για ένα ικανό χρονικό διάστημα.  
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Το Lotus corniculatus είναι ένα πολύτιμο κτηνοτροφικό είδος με μεγάλη ενδοειδική 
παραλλακτικότητα και προσαρμοστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών 
συνθηκών.  Έχει τη μεγαλύτερη εξάπλωση και παραλλακτικότητα συγκριτικά με όλα τα 
άλλα είδη του γένους Lotus. Το L. corniculatus καθώς και άλλα είδη του γένους Lotus 
θεωρούνται ψυχανθή που αποτρέπουν τον τυμπανισμό στα ζώα που τα καταναλώνουν 
λόγω της περιεκτικότητας τους σε τανίνες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 
Πανεπιστημιακό Δάσος του Ταξιάρχη στο Χολομόντα Χαλκιδικής, σε υψόμετρο 
περίπου 800m. Αξιολογήθηκαν τέσσερις θέσεις μέσα σε δασική έκταση και τέσσερις 
μέσα σε λιβαδική έκταση. Οι δασικές θέσεις βόσκονταν ελαφριά ή ήταν αβόσκητες. 
Μεταξύ των λιβαδικών θέσεων, η μία ήταν αβόσκητη ενώ στις άλλες τρεις η ένταση 
βόσκησης ήταν από μέτρια ως υψηλή. Σε κάθε θέση επιλέχθηκαν τυχαία είκοσι άτομα 
του είδους και μελετήθηκαν ως προς τη γενετική τους παραλλακτικότητα με τη χρήση 
ISSR μοριακών δεικτών. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από τα μέσα Ιουλίου 
μέχρι τις αρχές Αυγούστου του 2011, όταν τα φυτά βρίσκονταν σε πλήρη άνθηση. Από 
τη συνολική γενετική παραλλακτικότητα, μόνο το 8,5% περίπου οφείλεται σε διαφορές 
μεταξύ δασικών και λιβαδικών θέσεων, ενώ το υπόλοιπο 91,5% οφείλεται σε διαφορές 
που υπάρχουν μέσα σε αυτές. Η γενετική παραλλακτικότητα με βάση το δραστικό 
αριθμό των αλληλομόρφων (Ne) και το δείκτη Shannon (I) φαίνεται να είναι 
υψηλότερη στις λιβαδικές θέσεις συγκριτικά με τις δασικές. Επίσης, μεταξύ των 
λιβαδικών θέσεων φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη παραλλακτικότητα στις θέσεις με 
υψηλή ένταση βόσκησης. Οι πληθυσμοί, οι οποίοι προέρχονταν από δασικές και 
λιβαδικές θέσεις δεν ομαδοποιήθηκαν μαζί στο δενδρόγραμμα με βάση τη γενετική 
τους απόσταση. Παρόμοια η ανάλυση των Κυρίων Συνιστωσών (PCA, Principal 
Component Analysis) δεν έδειξε διακριτή ομαδοποίηση των ατόμων από τις θέσεις που 
μελετήθηκαν.  
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Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των  
μεσογειακών  οικοσυστημάτων. Η χαλέπιος πεύκη  (Pinus halepensis) είναι πυρόφιλο 
είδος και διατηρεί κλειστούς κώνους (40-80%) αποθηκεύοντας τους σπόρους της για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και παρέχοντας προστασία στο αναπαραγωγικό της υλικό 
έναντι της πυρκαγιάς και εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα φυσικής 
αναγέννησης. Ωστόσο οι επαναλαμβανόμενες (μεγα-) πυρκαγιές ενδεχομένως να 
καταστρέψουν την τράπεζα σπόρων ή τη φυσική αναγέννηση της αρχικής πυρκαγιάς 
και να οδηγήσουν σε μείωση των δραστικών μεγεθών των μεταπυρικών πληθυσμών, 
σε ομομειξία και σε γενετική υποβάθμιση.  Οι συγκυρίαρχοι μοριακοί δείκτες f-SSR 
χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία σε τέσσερις πληθυσμούς, ανά δύο από 
γεωγραφικές περιοχές  της Ελλάδας που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό ιστορικό 
και συχνότητα πυρκαγιών. Στις περιοχές αυτές έγινε συλλογή κώνων από 
γειτνιάζουσες καμένες (μεταπυρικός πληθυσμός από φυσική αναγέννηση) και μη 
καμένες (φυσικός πληθυσμός) περιοχές. Από τις περιοχές Αυλώνας (πολύ μεγάλη 
συχνότητα πυρκαγιών και Χαλκιδικής (μικρότερη συχνότητα πυρκαγιών)  
συλλέγησαν κώνοι ,από τους οποίους εξήχθησαν τα σπέρματα και ακολούθησε η 
εκχύλιση του DNA. Παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα ανάλυσης με χρήση 
συγκυρίαρχων μοριακών γενετικών δεικτών f-SSR, που αφορούν τη γενετική 
συγκρότηση ατόμων και πληθυσμών και το μέγεθος της γενετικής ποικιλότητας εντός 
και μεταξύ πληθυσμών και προελεύσεων.  Διερευνώνται ερωτήματα που αφορούν 
στη δράση της πυρκαγιάς  ως εξελικτικής δύναμης στους καιόμενους πληθυσμούς σε 
βραχύ διάστημα και στη σχέση συχνότητας πυρκαγιών και μικρο-εξελικτικών 
φαινομένων.  
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Χρησιμοποιήθηκαν οι μεθοδολογίες των φθοριζόντων εκκινητών  f-AFLP και f-SSR σε 
έξι δείγματα κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens L.) με σκοπό να αποδειχθεί η 
αποτελεσματικότητα τους στην κατασκευή αναλυτικού γενετικού χάρτη σύνδεσης  για 
την εύρεση ποσοτικών γνωρισμάτων (QTLs) που ελέγχουν τη μορφή της κόμης. 
Χρησιμοποιήθηκε ο αλληλουχητής ABI Prism 3730xl (Applied Biosystems) που 
καθιστά δυνατή την ταχεία και επαναλήψιμη ανίχνευση υψηλού πλήθους 
αλληλομόρφων και επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας ελάχιστη 
ποσότητα από τις αντιδράσεις της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Ο 
μέσος όρος των κορυφών που προέκυψαν  από δώδεκα συνδυασμούς f-AFLP 
εκκινητών στο σύνολο των έξι δειγμάτων ήταν 133, ενώ κατά μέσο όρο ενισχύθηκαν 21 
κορυφές ανά δείγμα και ανά συνδυασμό εκκινητών. Ο παραπάνω αριθμός θεωρείται 
ικανοποιητικός σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία για την εισαγωγή των δεδομένων 
σε χαρτογραφικά προγράμματα (π.χ. Mapmaker, CarthaGene) και την δημιουργία του 
πρώτου αναλυτικού γενετικού χάρτη σύνδεσης στο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens 
L.). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται επίσης μεθοδολογικές βελτιστοποιήσεις 
των πρωτοκόλλων AFLP και SSR για το κυπαρίσσι μετά από σύγκριση μιας σειράς 
παραμέτρων όσον αφορά την ποιότητα των αποτελεσμάτων. 
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Στην εγκαθίδρυση της συμβιωτικής αζωτοδέσμευσης, μεταξύ φυτού-βακτηρίου, 
εμπλέκεται ένας μεγάλος αριθμός μοριακών μηχανισμών, όπου κυρίαρχο ρόλο 
διαδραματίζουν οι ενεργές μορφές οξυγόνου (ROS).  Καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο 
των επιπέδων των ROS στα κύτταρα των ριζικών τριχιδίων παίζουν τα διάφορα 
αντιοξειδωτικά ένζυμα  και ειδικότερα η καταλάση. Η αντιοξειδωτική δράση της 
καταλάσης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και οι 
αβιοτικές καταπονήσεις. Για την πληρέστερη κατανόηση του ρόλου της καταλάσης 
και ιδιαίτερα στην οικογένεια των ψυχανθών είναι σημαντική η μελέτη των 
επιπτώσεων αύξησης ή μείωσης του επιπέδου έκφρασής της. Στην εργασία αυτή 
αξιοποιήθηκε η τεχνική  της RNA παρεμβολής (RNA Interference, RNAi), κατά την 
οποία προκαλείται σίγηση μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας, μέσω της εισαγωγής στο 
γονιδίωμα, ενός μορίου δίκλωνου RNA (dsRNA), ικανού να αναγνωρίζεται από ένα 
σύμπλοκο πρωτεϊνών RISC και να οδηγείται στο mRNA του γονιδίου-στόχου, που 
αποικοδομείται, παρεμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μετάφρασή του. Σκοπός της 
εργασίας ήταν η σίγηση του γονιδίου της καταλάσης του ψυχανθούς  φυτού- 
μοντέλου Medicago truncatula, με RNAi και η μελέτη της επίδρασης της σίγησης 
στους μηχανισμούς εγκαθίδρυσης της συμβιωτικής σχέσης με το αζωτοδεσμευτικό 
βακτήριο Sinorhizobium meliloti, σε συνθήκες καταπόνησης. Για τη διεξαγωγή της 
έρευνας  πολλαπλασιάστηκε με PCR μια αλληλουχία  DNΑ της καταλάσης της M. 
truncatula, και στη συνέχεια ενσωματώθηκε σε κασσέτα έκφρασης στον ενδιάμεσο 
πλασμιδιακό φορέα  pHANNIBAL με κωδικό και αντικωδικό προσανατολισμό ώστε 
να κωδικοποιείται ένα μόριο dsRNA. Η κασσέτα κλωνοποιήθηκε στον δυαδικό 
φορέα pART27, με αποτέλεσμα την κατασκευή φορέα έκφρασης, με τον οποίον 
πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός βακτηρίων Agrobacterium rhizogenes και 
μεταμόρφωση φυτικών κυττάρων. Η μεταμόρφωση των φυτών έγινε με εμβάπτιση 
ριζών σε εναιώρημα τροποποιημένων βακτηρίων Agrobacterium rhizogenes ώστε να 
είναι παροδική και περιορισμένη στη ρίζα. Έγιναν  μετρήσεις του αριθμού των 
σχηματισθέντων φυματίων, μετά από ενοφθαλμισμό των ριζών με S.meliloti και της 
δραστικότητας της καταλάσης, μετά από ωσμωτική καταπόνηση με μαννιτόλη. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αριθμός των φυματίων στα διαγονιδιακά φυτά ήταν 
στατιστικά σημαντικά μικρότερος, σε σχέση με τους μάρτυρες, ενώ η δραστικότητα 
της καταλάσης παρουσίαζε μια τάση μείωσης μετά από εφαρμογή ωσμωτικής 
καταπόνησης με μαννιτόλη στις ίδιες ομάδες φυτών. Συμπερασματικά, η μείωση της 
έκφρασης του γονιδίου της καταλάσης επηρέασε την αποίκιση των ριζοβίων. Ο ρόλος 
της φυτικής καταλάσης στην εγκαθίδρυση επιτυχούς συμβίωσης φαίνεται ότι είναι 
σημαντικός, και επηρεάζεται από αβιοτικές καταπονήσεις όπως η ωσμωτική 
καταπόνηση. 
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Οι φυτικοί οργανισμοί είναι συνεχώς εκτεθειμένοι σε δυσμενείς συνθήκες του 
περιβάλλοντος, που καταπονούν τον οργανισμό και έχουν σημαντικές και κυρίως 
αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση, ανάπτυξη και αναπαραγωγή. Η ανταπόκριση στις 
καταπονήσεις (στρες) με τη μορφή έκφρασης γενετικών μηχανισμών που 
κωδικοποιούνται στο DNA είναι ζωτικής σημασίας για την προσαρμογή και επιβίωση 
του οργανισμού. Η έκφραση του γονιδιώματος εξαρτάται από τη δομή της χρωματίνης 
που ελέγχεται από διεργασίες συνυφασμένες με επιγενετικούς μηχανισμούς ρύθμισης, 
και κυρίως την τροποποίηση των ιστονών και τη μεθυλίωση του DNA που είναι μια 
μετα-μεταγραφική ομοιοπολική προσθήκη μιας μεθυλικής ομάδας σε ορισμένες βάσεις 
κυτοσίνης. H μεθυλίωση μπορεί να συμβεί de novo αλλά επίσης κληρονομείται 
επιγενετικά τόσο με τη μίτωση όσο και με τη μείωση και μπορεί να αντιστραφεί με 
απομάκρυνση των μεθυλίων από τις βάσεις κυτοσίνης. Το στρες μπορεί να προκαλέσει 
αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων μέσω υπερμεθυλίωσης ή υπομεθυλίωσης του 
DNA. Ένα σημαντικό ερώτημα που γεννάται είναι με ποιο μηχανισμό ή μηχανισμούς 
επέρχονται οι αλλαγές στο επίπεδο μεθυλίωσης του DNA σε συνθήκες στρες. Στην 
εργασία αυτή έγινε μελέτη και  ανίχνευση της  έκφρασης γονιδίων απομεθυλίωσης της 
υπεροικογένειας των γλυκοσυλασών που επιδιορθώνουν το DNA με τον μηχανισμό 
επιδιόρθωσης με εκτομή της βάσης (Base Excision Repair, BER), όπου απομακρύνουν  
την 5-μεθυλοκυτοσίνη (5-meC) από το μόριο του DNA,    με ακόλουθη την 
αναπλήρωση της κενής θέσης με την βοήθεια της DNA πολυμεράσης και την 
ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης από μια DNA λιγάση. Τα γονίδια που αναλύθηκαν είναι 
τα Demeter και Demeter Like proteins (DME, DML1, DML2, DML3 ,DML3s και 
DML3l), οι φορμαμιδοπυριμιδινικές γλυκοσυλάσες  FPG1 και  FPG2, καθώς και η 
γλυκοσυλάση helix-hairpin-helix glycosylase (HhH-GPD ). Ως φυτικό υλικό 
χρησιμοποιηθήκαν τρεις διαφορετικές σειρές του φυτού μοντέλου Arabidopsis 
thaliana, οι Columbia, N2 και N8. Οι συγκεκριμένες σειρές καταπονήθηκαν σε 
αυξημένη συγκέντρωση άλατος (NaCl) και υπεριώδη ακτινοβολία, σε ασηπτικές 
συνθήκες in vitro, αλλά και σε in vivo συνθήκες ανάπτυξης σε φυτοδοχεία. Τα 
αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν διαφορετική ανταπόκριση των γονιδίων που 
εξετάστηκαν που οφειλόταν τόσο στην σειρά όσο και στο είδος της καταπόνησης. 
Συμπερασματικά, και οι τρεις σειρές που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα 
ανταποκριθήκαν στη καταπόνηση σε αλατότητα (NaCl), αλλά και στην υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV radiation) με έκφραση των γονιδίων επιδιόρθωσης. Οι σειρές 
Columbia και Ν8, ανταποκρίθηκαν με έκφραση των περισσοτέρων γονιδίων, σε 
αντίθεση με την σειρά Ν2, η οποία όμως παρουσίασε την μεγαλύτερη ανθεκτικότητα 
στις συνθήκες καταπόνησης. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3η Συνεδρία: Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Γεωργία 
Προφορικές Ανακοινώσεις 
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Το σουσάμι (Sesamum indicum) θεωρείται σημαντική ελαιοδοτική καλλιέργεια, αλλά η 
έρευνα για την καλλιέργεια αυτή τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια είναι αρκετά 
περιορισμένη. Σε πείραμα αγρού στο βόρειο Έβρο το 2009 μελετήθηκε η αύξηση και 
ανάπτυξη του σουσαμιού στο πλαίσιο ενός παραδοσιακού συστήματος καλλιέργειας 
χαμηλών εισροών (δηλαδή χωρίς λίπανση, άρδευση και εκμηχάνιση της καλλιέργειας), 
καθώς και διάφορα φυσιολογικά και αγροκομικά γνωρίσματα που σχετίστηκαν με την 
παραγωγικότητα της καλλιέργειας. Ο βιολογικός κύκλος της καλλιέργειας (από τη 
σπορά μέχρι και την ξήρανση) διήρκησε 134 ημέρες και απαιτήθηκαν συνολικά 1201 
ημεροβαθμοί. Η ανάπτυξη ευνοήθηκε από ήπιες θερμοκρασίες (μέση θερμοκρασία 22,6 
oC) και επαρκή βροχόπτωση (25,5 mm) κατά τη διάρκεια του βλαστικού σταδίου και 
από αυξημένη θερμοκρασία (μέση θερμοκρασία 27,5 oC) στο αναπαραγωγικό στάδιο. 
Το μέσο ύψος των φυτών στην ωρίμανση ήταν 105 cm. Η συσσώρευση της συνολικής 
υπέργειας ξηρής ουσίας αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς μέχρι το αναπαραγωγικό στάδιο 
(69,3 g ανά φυτό) και σε μικρότερο βαθμό μέχρι και την πλήρη ωρίμανση (77,5 g ανά 
φυτό). Ο αριθμός των καψών ανά φυτό κυμάνθηκε από 114 έως 151, με μέσο όρο 135 
κάψες. Η συνολική συσσώρευση του αζώτου έφτασε τη μέγιστη τιμή (8,1%) κατά το 
γέμισμα των σπόρων. Η συσσώρευση αζώτου στα βλαστικά τμήματα μειώθηκε 
σταδιακά από την άνθηση στην ωρίμανση και αυξήθηκε στις κάψες κατά το γέμισμα 
των σπόρων. Η μέση απόδοση σε σπόρο ήταν 112,3 κιλά ανά στρέμμα. Το βάρος των 
1000 σπόρων κυμάνθηκε 2,18 έως 2,94 g με μέσο όρο 2,52 g. Η απόδοση σε σπόρο 
συσχετίστηκε θετικά με τον αριθμό των καψών ανά φυτό καθώς και με τον αριθμό των 
σπόρων ανά κάψα. Επιπλέον, η απόδοση σε σπόρο έδειξε θετική συσχέτιση με τον 
αριθμό των σπόρων ανά φυτό καθώς και με το βάρος των 1000 σπόρων. Γενικά, το 
σουσάμι έδειξε ικανοποιητική ανάπτυξη και απόδοση σε σπόρο σε ένα σύστημα 
καλλιέργειας χαμηλών εισροών και μπορεί να θεωρηθεί ως πιθανή εναλλακτική λύση 
για τους καλλιεργητές της περιοχής. Ωστόσο, υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω 
βελτίωση, ιδιαίτερα με την υιοθέτηση σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών που θα 
μπορούσαν να μειώσουν τη χειρωνακτική εργασία (π.χ. εκμηχάνιση σποράς και 
συγκομιδής) και το κόστος παραγωγής, καθώς και τη δημιουργία βελτιωμένων 
ποικιλιών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα. 
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΦΥΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΥΚΙ (Vicia faba) ΚΑΙ 
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Η αύξηση της ταχύτητας φυτρώματος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην γρήγορη 
και ομοιόμορφη εγκατάσταση της καλλιέργειας, ιδιαίτερα για μεγαλόσπερμα ψυχανθή 
που μπορεί να παρουσιάσουν καθυστερημένο φύτρωμα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, 
έλλειψης εδαφικής υγρασίας, καθώς και των σκληρών περιβλημάτων των σπερμάτων. 
Σε πειράματα σε πλαστικούς δίσκους στο εργαστήριο μελετήθηκε η επίδραση της 
ενυδάτωσης (εμβάπτιση σε νερό) για χρονικές περιόδους 0, 8, 12, 24, 36 και 48 h στο 
φύτρωμα των σπερμάτων του κουκιού (Vicia faba) και του λούπινου (Lupinus albus). 
Για κάθε είδος, αξιολογήθηκαν τα ποσοστά φυτρώματος και προσδιορίστηκαν επίσης 
ορισμένες παράμετροι του φυτρώματος, όπως ο δείκτης φυτρώματος, ο συντελεστής 
ταχύτητας του φυτρώματος, ο μέσος χρόνος φυτρώματος και ο δείκτης συγχρονισμού 
του φυτρώματος (ΔΣΦ). Χωρίς ενυδάτωση των σπερμάτων, το κουκί έδειξε μικρότερες 
τιμές του δείκτη φυτρώματος και του συντελεστή ταχύτητας φυτρώματος, μεγαλύτερες 
τιμές του μέσου χρόνου φυτρώματος και μεγαλύτερες τιμές ΔΣΦ από ό,τι το λούπινο 
και κατά συνέπεια ευνοήθηκε περισσότερο από την ενυδάτωση. Και για τα δύο είδη, η 
ενυδάτωση αύξησε σημαντικά το δείκτη φυτρώματος και το συντελεστή ταχύτητας του 
φυτρώματος, ενώ συγχρόνως μείωσε το μέσο χρόνο φυτρώματος καθώς και το δείκτη 
συγχρονισμού φυτρώματος. Στο κουκί, η ενυδάτωση για 12 και 24 h υπερδιπλασίασε το 
συντελεστή ταχύτητας του φυτρώματος και μείωσε το μέσο χρόνο φυτρώματος έως και 
3 ημέρες. Στο λούπινο, η ενυδάτωση για 8, 12 και 24 h υπερδιπλασίασε το συντελεστή 
ταχύτητας φυτρώματος και μείωσε το μέσο χρόνο του φυτρώματος κατά 2 έως 3 
ημέρες. Όλες οι επεμβάσεις ενυδάτωσης έδωσαν μικρότερες τιμές ΔΣΦ (δηλαδή πιο 
συγχρονισμένο φύτρωμα) σε σχέση με τον μάρτυρα. 
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Α. Ν. Παπαντωνίου, Ι. Θ. Τσιάλτας, Δ. Κ. Παπακώστα 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας, 541 24 Θεσσαλονίκη 
 
 
 

Για την μελέτη της επίδρασης του πληθυσμού φυτών στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση και την 
απόδοση της ελαιοκράμβης διεξήχθησαν δύο πειράματα. Στο πρώτο, μελετήθηκαν δύο υβρίδια 
(Royal και Exact), σε τρεις πυκνότητες (40, 60 και 80 φυτά/m2), τα έτη 2006-2007 και 2007-2008. 
Στο δεύτερο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, δύο υβρίδια (Exact και Nelson) σε τέσσερις 
πυκνότητες (5, 10, 20 και 40 φυτά/m2) κατά το έτος 2007-2008. Το πειραματικό σχέδιο ήταν αυτό 
των ομάδων με υποομάδες (split-plot), όπου οι ομάδες ήταν οι γενότυποι και οι υποομάδες, οι 
πυκνότητες. Η σπορά έγινε στα τέλη και μέσα Οκτωβρίου για τις δύο περιόδους, αντίστοιχα. Η 
επίτευξη των επιθυμητών πυκνοτήτων έγινε με αραίωμα στο στάδιο των τεσσάρων φύλλων. Στο 
στάδιο ωρίμανσης συγκομίστηκε, με το χέρι, επιφάνεια 2,7m2 και προσδιορίστηκαν τα συστατικά 
της απόδοσης και η τελική απόδοση σε σπόρο. Η αύξηση του ύψους των φυτών, αυξανομένης της 
πυκνότητας από τα 5 στα 40 φυτά/m2, αποδίδεται στον ανταγωνισμό των φυτών για ηλιακή 
ακτινοβολία. Μειωμένης της πυκνότητας από τα 40 στα 5 φυτά/m2 υπήρξε σημαντική αύξηση στον 
αριθμό πλάγιων ταξιανθιών/φυτό, λόγω μειωμένου ανταγωνισμού για τους διαθέσιμους πόρους 
(ηλιακή ακτινοβολία, θρεπτικά, νερό). Στις πυκνότητες των 40, 60 και 80 φυτών/m2 δεν υπήρξαν 
διαφορές στο ύψος των φυτών και στον αριθμό πλάγιων ταξιανθιών/φυτό. Οι μεγαλύτερες 
αποδόσεις παρατηρήθηκαν στις πυκνότητες των 40, 60 και 80 φυτών/m2. Οι οριακές διαφορές στον 
αριθμό κεράτων/m2, σε συνδυασμό με την απουσία διαφορών ως προς τον αριθμό σπόρων/κέρατο 
κεντρικής και πλάγιας ταξιανθίας και το βάρος 1000 σπόρων, είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη 
διαφορών μεταξύ των παραπάνω πυκνοτήτων ως προς την απόδοση. Κάτω από τα 40 φυτά/m2, η 
ελάττωση του αριθμού κεράτων/m2 οδήγησε σε σημαντική μείωση της απόδοσης, με τις πυκνότητες 
των 10 και 5 φυτών/m2 να έχουν τις μικρότερες αποδόσεις. Συμπερασματικά, η ελαιοκράμβη δίνει 
σταθερές αποδόσεις σε πυκνότητες 40-80 φυτά/m2 (άριστο τα 65 φυτά/m2), ενώ κάτω από τα 40 
φυτά/m2 οι αποδόσεις μειώνονται σημαντικά. Η εξίσωση που περίγραψε καλύτερα τη σχέση μεταξύ 
της απόδοσης σε σπόρο και τις πυκνότητας των φυτών βρέθηκε ότι είναι δευτέρου βαθμού (y = -
0,06x2 + 8,2x + 79,3). 
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ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
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Η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης εισήχθη πρόσφατα στην Ελλάδα αποκλειστικά για την παραγωγή 
βιοντίζελ και συνεπώς, έρευνες σχετικές με την προσαρμοστικότητα και την παραγωγικότητα της 
στη Β. Ελλάδα είναι περιορισμένες. Με σκοπό να προσδιοριστεί το δυναμικό απόδοσής της (ΔΑ), 
να μελετηθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του και να διαπιστωθούν οι 
απώλειες συγκομιδής μέσω της συσχέτισης μεταξύ ΔΑ και απόδοσης συγκομιδής (ΑΣ), 
μελετήθηκαν 15 εμπορικοί αγροί σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, κατά τα έτη 2007 
και 2008. Το μέσο ΔΑ (300 kg σπόρου στρ-1) ήταν ικανοποιητικό. Βρέθηκε όμως μεγάλη 
παραλλακτικότητα, ανάλογα με την περιοχή και τις συνθήκες καλλιέργειας. Η όψιμη σπορά και ο 
μικρός πληθυσμός φυτών συνέβαλαν σε μειωμένο ΔΑ. Αντίθετα, η άρδευση αύξησε το ΔΑ μέχρι 
τα 500 kg στρ-1. Από τους συντελεστές της απόδοσης, την υψηλότερη συσχέτιση με το ΔΑ έδωσαν 
ο αριθμός κεράτων και σπόρων του συνόλου των ταξιανθιών και ειδικότερα των πλάγιων. Το 
αυξημένο ΔΑ των αρδευόμενων καλλιεργειών αποδίδεται στο μεγαλύτερο αριθμό κεράτων στις 
πλάγιες ταξιανθίες, λόγω διαθεσιμότητας της εδαφικής υγρασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 
σε σχέση με τις ξηρικές. Σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του ΔΑ και της ΑΣ, με πολύ μεγάλη, 
απόκλιση μεταξύ τους (2007: 56%, 2008: 35%). Η απόκλιση αυτή αποδίδεται στη διάρρηξη των 
κεράτων, λόγω καθυστέρησης της συγκομιδής και στη χρήση μη ειδικού μηχανολογικού 
εξοπλισμού συγκομιδής. Συμπερασματικά, η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης, με κατάλληλη 
καλλιεργητική τεχνική, μπορεί να αποτελέσει ελκυστική καλλιέργεια, που θα μπορούσε να 
συμπεριληφθεί στο σύστημα αμειψισποράς των χειμερινών σιτηρών. 
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Μείγματα ετήσιων χορτοδοτικών ψυχανθών με χειμωνιάτικα σιτηρά, 
χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ελλάδα για τη διατροφή των μηρυκαστικών. Σκοπός 
της εργασίας ήταν να μελετηθεί ο διαειδικός ανταγωνισμός κατά τη συγκαλλιέργεια 
ποικιλιών βρώμης (Avena sativa L.) και κτηνοτροφικού μπιζελιού (Pisum arvense L.) 
ώστε να επιλεγεί ο καλύτερος συνδυασμός συγκαλλιέργειας, με κριτήριο την 
απόδοση σε ξηρή βιομάζα (ΞΒ) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η εγκατάσταση των 
πειραμάτων έγινε στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών (ΙΚΦ&Β) 
Λάρισας και το Αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, την καλλιεργητική 
περίοδο 2011/2012, με το πειραματικό σχέδιο των πλήρων τυχαιοποιημένων ομάδων. 
Μελετήθηκαν τρεις ποικιλίες βρώμης (Κασσάνδρα, Φλέγα, Παλλήνη) και τρεις 
ποικιλίες κτηνοτροφικού μπιζελιού (Δωδώνη, Όλυμπος, Ιθώμη), σε μονοκαλλιέργεια 
και σε συγκαλλιέργεια σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Σπάρθηκαν 17 kg 
σπόρου/στρέμμα στη μονοκαλλιέργεια και με αναλογία βρώμη/μπιζέλι 20/80 στη 
συγκαλλιέργεια. Οι ποικιλίες βρώμης παρήγαγαν μεγαλύτερη απόδοση σε βιομάζα σε 
σχέση με το μπιζέλι, ενώ τα μείγματα βρώμη/μπιζέλι στις περισσότερες περιπτώσεις 
είχαν παρόμοιο δυναμικό απόδοσης μ’ αυτό της βρώμης. Οι συνδυασμοί μειγμάτων 
της ποικιλίας Φλέγα υπερείχαν της Κασσάνδρας, που είχαν ενδιάμεσες αποδόσεις, 
ενώ της Παλλήνης ήταν οι χαμηλαποδοτικότερες, χωρίς όμως στατιστικά σημαντικές 
διαφορές. Οι τιμές του LER (Land equivalent ratio) ήταν μεγαλύτερες από την 
μονάδα στα μίγματα της ποικιλίας Κασσάνδρας με τις ποικιλίες μπιζελιού Όλυμπος 
και Δωδώνη (1.49 και 1.48, αντίστοιχα), καθώς και στο μίγμα Παλήνη/Ιθώμη (1.42), 
που σημαίνει ότι η συγκαλλιέργεια των παραπάνω ειδών πλεονεκτεί σε σχέση με την 
μονοκαλλιέργειά τους. Το μπιζέλι σε μονοκαλλιέργεια παρήγαγε υψηλότερη ολική 
πρωτεΐνη, κατά μέσο όρο 7%, σε σχέση με τη βρώμη και 3,9% σε σχέση με τα 
μείγματα. Η παραγόμενη πρωτεΐνη ανά μονάδα επιφανείας ήταν υψηλότερη στα 
μείγματα, σε σχέση με τη μονοκαλλιέργεια μπιζελιού ή βρώμης.  
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ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΥΖΙΟΥ (Oryza sativa L.) ΣΕ 
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Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί η επίδραση της αλατότητας στην αγρονομική 
συμπεριφορά οκτώ ποικιλιών ρυζιού (Oryza sativa L.) σε συνθήκες αγρού. Το πείραμα 
εγκαταστάθηκε στο Αγρόκτημα Καλοχωρίου του Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης 
κατά την καλλιεργητική περίοδο του 2011. Επτά ποικιλίες διαφορετικής ευαισθησίας 
στην παρουσία άλατος (Alexandros, Capataz, Chipka, Dimitra, Koral, Kulon, Selenio) 
και μια ευαίσθητη ποικιλία (IR28) που χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας αναπτύχθηκαν 
σε περιβάλλον χαμηλής (ηλεκτρική αγωγιμότητα, EC= 0.9-1.3 dS/m) και υψηλής 
περιεκτικότητας σε αλάτι (EC=3.8-6.4 dS/m). Το πειραματικό σχέδιο ήταν τεμάχια με 
υποτεμάχια με τρεις επαναλήψεις. Τα δύο επίπεδα αλατότητας ήταν τα κύρια τεμάχια 
και οι ποικιλίες τα υποτεμάχια. Τα γνωρίσματα που μελετήθηκαν ήταν: απόδοση σε 
σπόρο, ύψος φυτού, αριθμός γόνιμων αδελφιών, μήκος φόβης, βάρος 1000 κόκκων και 
παραγωγή ξηράς ουσίας ανά φυτό σε δύο στάδια ανάπτυξης (άνθηση και πλήρη 
ωρίμανση). Όλες οι ποικιλίες που ολοκλήρωσαν το βιολογικό τους κύκλο σε 
περιβάλλον υψηλής αλατότητας είχαν σημαντικά μικρότερη απόδοση σε καρπό σε 
σχέση με εκείνες που αναπτύχθηκαν σε περιβάλλον χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι. 
Επτά ποικιλίες έδωσαν χαμηλότερα φυτά στο περιβάλλον άλατος και διέφεραν 
στατιστικώς σημαντικά ως προς το ύψος των φυτών σε σύγκριση με εκείνο που 
παρατηρήθηκε σε περιβάλλον κανονικής καλλιέργειας. Όλες οι ποικιλίες είχαν 
πλουσιότερο αδέλφωμα στο περιβάλλον κανονικής καλλιέργειας, η διαφορά ωστόσο 
ήταν σημαντική μόνο σε δύο από αυτές. Το μήκος της φόβης δεν διέφερε σημαντικά 
μεταξύ των επιπέδων αλατότητας σε καμία ποικιλία. Αντίθετα, σημαντικά υψηλότερες 
τιμές τόσο για το βάρος 1000 κόκκων όσο και για την παραγωγή ξηράς ουσίας στην 
άνθηση και στην ωρίμανση παρατηρήθηκαν σε όλες τις ποικιλίες που αναπτύχθηκαν σε 
περιβάλλον χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι σε σύγκριση με εκείνες που 
σημειώθηκαν όταν τα φυτά αναπτύχθηκαν σε περιβάλλον με υψηλή αλατότητα. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3η Συνεδρία: Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Γεωργία 
Γραπτές Ανακοινώσεις 

 



 



14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο  
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών   
Θεσσαλονίκη, 10-12 Οκτωβρίου 2012   89 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 

 
 

Χ.Α. Δαμαλάς και Σ.Δ. Κουτρούμπας 
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Το βαμβάκι παρουσιάζει δύσκολο φύτρωμα, ιδιαίτερα σε αντίξοες συνθήκες ανάπτυξης 
που συχνά καθυστερούν το φύτρωμα και την εμφάνιση των σποροφύτων και οδηγούν 
σε ανομοιόμορφη εγκατάσταση της φυτείας. Η αύξηση της ταχύτητας του φυτρώματος 
των σπερμάτων μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην καλή εγκατάσταση της φυτείας. 
Σε πειράματα σε πλαστικά φυτοδοχεία μελετήθηκε η επίδραση της ενυδάτωσης σε 
νερό, διάλυμα χλωριούχου νατρίου 50 mM και διάλυμα όξινου ανθρακικού νατρίου 50 
mM για χρονικές περιόδους 0, 24, 48 και 72 h στο φύτρωμα των σπερμάτων και την 
πρώτη ανάπτυξη των σποροφύτων των ποικιλιών βαμβακιού ΧΡΙΣΤΙΝΑ και SELECT. 
Για κάθε ποικιλία βαμβακιού, αξιολογήθηκαν τα ποσοστά φυτρώματος, το νωπό βάρος 
των σποροφύτων και ο δείκτης συγχρονισμού του φυτρώματος (ΔΣΦ). Για την ποικιλία 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, η ενυδάτωση των σπερμάτων σε νερό για 48 h έδειξε αυξημένα ποσοστά 
φυτρώματος στις 14 ημέρες από τη σπορά και μεγαλύτερο νωπό βάρος σποροφύτων 
στις 21 ημέρες από τη σπορά σε σύγκριση με το μάρτυρα. Για την ποικιλία SELECT, η 
ενυδάτωση των σπερμάτων σε νερό για 24 h έδειξε αυξημένα ποσοστά φυτρώματος 
στις 14 ημέρες από τη σπορά και μεγαλύτερο νωπό βάρος σποροφύτων στις 21 ημέρες 
από τη σπορά σε σύγκριση με το μάρτυρα. Η εμβάπτιση των σπερμάτων σε διάλυμα 
χλωριούχου νατρίου 50 mM ή διάλυμα όξινου ανθρακικού νατρίου 50 mM δεν είχε 
ευεργετική επίδραση στα ποσοστά φυτρώματος και στο νωπό βάρος των σποροφύτων 
για καμιά από τις δύο ποικιλίες σε σχέση με το μάρτυρα. H μικρότερη τιμή του ΔΣΦ 
(πιο συγχρονισμένο φύτρωμα των σπερμάτων) για την ποικιλία ΧΡΙΣΤΙΝΑ πρόεκυψε 
από την εμβάπτιση των σπερμάτων στο νερό για 48 h, ενώ για την ποικιλία SELECT η 
μικρότερη τιμή του ΔΣΦ πρόεκυψε από την εμβάπτιση των σπερμάτων στο νερό για 24 
h. 
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SMART-PADDY: ΈΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΥΖΩΝΩΝ 
 
 

Χ. Δράμαλης1, Δ. Κατσαντώνης1, R. Pallas-Areny2, C. Rovira3, Σ. Μπέγκας4,  
και M. Pinilla3 

 
1ΕΛ.Γ.Ο.-Ινστιτούτο Σιτηρών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2EETAC, Campus Baix Llobregat UPC, Parc 
Mediterrani de la Tecnologia, Castelldefels, Spain, 3Innovació i Recerca Industrial i Sostenible, Parc 

Mediterrani de la Tecnologia,  Castelldefels, Spain, 4Μπέγκας Α.Ε., Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Ελλάδα 
 
 
 
Η ποιότητα του νερού άρδευσης επιδρά σημαντικά στην απόδοση του ρυζιού ανάλογα 
με την ανεκτικότητα των καλλιεργούμενων ποικιλιών στις υψηλές συγκεντρώσεις 
αλάτων στο εδαφικό διάλυμα. Εξαιτίας της ξηρασίας που παρουσιάζεται τα τελευταία 
χρόνια και λόγω της μικρής απόστασης από τη θάλασσα των περιοχών όπου 
καλλιεργείται ρύζι, συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο της υπεδάφιας εισχώρησης 
θαλασσινού νερού στον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  την αύξηση 
των διαλυμένων αλάτων στο εδαφικό διάλυμα σε επίπεδα τοξικά για τα φυτά, γεγονός 
που προκαλεί μείωση των αποδόσεων και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και την 
καταστροφή της παραγωγής. Στην Ελλάδα η πλειονότητα των ορυζοπαραγωγών 
εκτιμούν εμπειρικά την επίδραση της αυξημένης αλατότητας στα φυτά. Για το λόγο 
αυτό  διοχετεύουν μεγάλες ποσότητες νερού άρδευσης στους αγρούς με σκοπό την 
έκπλυση των αλάτων είτε σε βαθύτερα εδαφικά στρώματα είτε στο στραγγιστικό 
δίκτυο. Επομένως, σπαταλούνται τεράστιες ποσότητες νερού αυξάνοντας παράλληλα 
και τα έξοδα άρδευσης. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Smart-Paddy θα 
αναπτυχθεί ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων που θα αποτελείται από χαμηλού 
κόστους μετρητές ηλεκτρικής αγωγιμότητας εφοδιασμένους με αυτόνομα τροφοδοτικά, 
που θα είναι ικανοί να μεταδίδουν τις μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο σε έναν κεντρικό 
διακομιστή (server). Τα δεδομένα αυτά θα επιτρέπουν στους παραγωγούς ρυζιού να 
διαχειρίζονται ορθολογικά την άρδευση, έτσι ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά 
τις καλλιέργειές τους, μειώνοντας την ποσότητα του νερού άρδευσης που 
καταναλώνεται, με θετικές συνέπειες στο εισόδημά τους, στην παραγωγή,  αλλά και 
στο οικοσύστημα. Η μέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο Smart-Paddy θα 
πραγματοποιείται: α) στα σημεία εισόδου και εξόδου του νερού στις ορυζοκαλλιέργειες 
(τηγάνια), έτσι ώστε να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα της έκπλυσης των 
αλάτων κατά την άρδευση, β) στα σημεία άντλησης του υπεδάφιου νερού, όπου λόγω 
της ξηρασίας είναι δυνατό να αντληθεί θαλασσινό νερό και γ) σε διάφορα βάθη των 
στραγγιστικών καναλιών για την επίτευξη της καλύτερης διαχείρισης του νερού σε 
περιοχές με μεγάλη έκταση. 
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ΧΡΗΣΗ ΚΟΠΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
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Σ.Δ. Κουτρούμπας1, Β. Αντωνιάδης2 και Σ. Φωτιάδης1 
 

1Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ. 68200 Ορεστιάδα 
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 38446 Βόλος 
 
 
 

Η ιλύς βιολογικών καθαρισμών (ΙΒΚ) και η κοπριά αγροτικών ζώων (ΚΑΖ) είναι υλικά 
πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και οργανική ουσία, τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως οργανικά λιπάσματα των καλλιεργειών. Σκοπός της εργασίας ήταν 
να εκτιμηθεί σε συνθήκες αγρού η λιπαντική αξία της ΙΒΚ και της ΚΑΖ σε καλλιέργεια 
σιταριού σε σύγκριση με τη συμβατική ανόργανη λίπανση. Τα πειράματα έγιναν σε 
αγρό της περιοχής του Χειμωνίου Β. Έβρου τις καλλιεργητικές περιόδους 2007-2008 
και 2008-2009. Χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία μαλακού σιταριού Centauro. Οι 
μεταχειρίσεις αφορούσαν την προσθήκη δύο επιπέδων ΚΑΖ (1,62 και 3,24 t ξηρής 
κοπριάς ανά στρέμμα), τριών επιπέδων ΙΒΚ (0,95, 3,9 και 5,85 t ξηρής ιλύος ανά 
στρέμμα) και την προσθήκη ανόργανου λιπάσματος (12-6-0) ως μάρτυρα. Οι 
συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων, που αποτελούν τον κύριο περιοριστικό παράγοντα 
χρήσης κοπριάς και ιλύος στο έδαφος, ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και συνεπώς τα 
υλικά αυτά ήταν κατάλληλα και ασφαλή για γεωργική χρήση. Η εφαρμογή ΚΑΖ και 
ΙΒΚ αύξησε την ποσότητα της οργανικής ουσίας και τα διαθέσιμα ποσά Ν και Ρ, ενώ 
δεν μετέβαλε το pH του εδάφους. Η αλατότητα του εδάφους παρέμεινε κάτω από τα 
μέγιστα επιτρεπτά όρια σε όλες τις μεταχειρίσεις. Η εφαρμογή ΚΑΖ και ΙΒΚ έδωσε στα 
φυτά του σιταριού καλύτερη πρώτη ανάπτυξη (περισσότερη ξηρά ουσία) σε σχέση με 
τον μάρτυρα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ήταν υπέρτερη αυτής που παρατηρήθηκε 
με την εφαρμογή ανόργανου λιπάσματος. Η καλύτερη πρώτη ανάπτυξη των φυτών 
συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη συσσώρευση αζώτου, η οποία βοήθησε τελικά, μέσω της 
ανακατανομής από τα βλαστικά τμήματα στους κόκκους, στην επίτευξη υψηλών 
αποδόσεων. Η πρωτεΐνη των κόκκων στα φυτά που εφαρμόστηκε ΙΒΚ ήταν ίδια ή 
μεγαλύτερη εκείνης που παρατηρήθηκε στα φυτά που αναπτύχθηκαν με εφαρμογή 
ανόργανων λιπασμάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ΚΑΖ και η ΙΒΚ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως οργανικά λιπάσματα σε καλλιέργεια σιταριού κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για τον προσδιορισμό των ανώτερων 
επιτρεπόμενων ποσοτήτων των υλικών αυτών για εφαρμογή στο έδαφος.    
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ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΘΡΟΥΜΠΙ (Satureja hortensis L.) 
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Αντικείμενο της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί η επίδραση της αλατότητας στη 
βλαστική ικανότητα των σπόρων του θρουμπιού (Satureja hortensis L.), καθώς και 
στην ανάπτυξη των νεαρών φυταρίων του. Για το σκοπό αυτό, σπόροι 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 σε προβλαστήριο (θερμοκρασία: 
20±1οC, σχετ. υγρασία: 90±2%) όπου παρέμειναν έως την έκπτυξη του ριζιδίου. Στη 
συνέχεια, τα σποροδοχεία μεταφέρθηκαν σε θερμοκήπια ελεγχόμενων συνθηκών με 
θερμοκρασία 15±30C ή 18±30C (υγρασία: 70±5%). Για την ενυδάτωση των σπόρων 
χρησιμοποιήθηκε το Η2Ο ως μάρτυρας και διαλύματα 40, 60, και 80 mΜ NaCl με 
εφαρμογή ανά δύο ημέρες. Ο έλεγχος της βλάστησης και της ανάπτυξης γινόταν ανά 
δυο ημέρες έως την ημέρα που οι σπόροι σταμάτησαν να φυτρώνουν. Στους 15 οC η 
βλαστική ικανότητα του σπόρου του θρουμπιού στο μάρτυρα ήταν 34% και στους 18 
οC στο θερμοκήπιο 97%. Η παρουσία του NaCl ανεξαρτήτως θερμοκρασίας μείωσε τη 
βλαστική ικανότητα του θρουμπιού και η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη στη χαμηλή 
θερμοκρασία των 15 οC (26% στη συγκέντρωση 40 mM NaCl, και  60 mM NaCl και 
12% στη 80 mM NaCl). Στους 18 οC η βλαστική ικανότητα του θρουμπιού κυμάνθηκε  
95% στη συγκέντρωση 40 mM NaCl, 88%  στη 60 mM NaCl και 90% στη 80 mM 
NaCl). Το ύψος των φυταρίων στους 15 οC ήταν (5,0 cm ) μικρότερο από το αντίστοιχο 
στους 18 οC (5,6 cm). Το ύψος των φυταρίων στη θερμοκρασία των 15 οC μειώνονταν 
αυξανομένης της συγκέντρωσης του NaCl ενώ στη θερμοκρασία των 18 οC αυξανόταν 
αυξανομένης της συγκέντρωσης του NaCl. 
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Η αξιολόγηση ποικιλιών σιταριού για ανθεκτικότητα σε αβιοτικούς παράγοντες, όπως 
είναι η αλατότητα, παρέχει τη δυνατότητα στις ποικιλίες αυτές να αξιοποιήσουν εδάφη 
με υψηλή συγκέντρωση αλάτων ή να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέου 
βελτιωμένου γενετικού υλικού, ανθεκτικού στην αλατότητα. Σε αυτή την εργασία 
αξιολογήθηκαν πέντε Ελληνικές ποικιλίες μαλακού σιταριού (Αχελώος, Αχέρων, 
Γεκόρα Ε, Λούρος και Ορφέας) σε διαφορετικά επίπεδα ηλεκτρικής αγωγιμότητας του 
νερού άρδευσης (0.7, 10 και 20 dS m-1) και δύο διαφορετικά επίπεδα αζωτούχου 
λίπανσης (0 και 300 ppm αζώτου). Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών έγινε 
δειγματοληψία σε δύο διαφορετικά στάδια ανάπτυξής τους (αδέλφωμα και πλήρη 
εμφάνιση στάχυ). Μετρήθηκαν στοιχεία της ανάπτυξης της ρίζας (νωπό και ξηρό 
βάρος), της ανάπτυξης του βλαστού (μήκος, νωπό και ξηρό βάρος), της ανάπτυξης των 
φύλλων (αριθμός, νωπό και ξηρό βάρος) και της ανάπτυξης του στάχυ (νωπό και ξηρό 
βάρος) καθώς και ο αριθμός των αδελφιών. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η 
ποικιλία Αχελώος είναι ανθεκτική στην αλατότητα, ανεξάρτητα από την παρουσία η όχι 
αζωτούχου λίπανσης. Από τις υπόλοιπες, η ποικιλία Αχέρων εμφανίζει ανθεκτικότητα, 
ιδιαίτερα όταν παρέχεται αζωτούχος λίπανση, ενώ οι ποικιλίες Γεκόρα Ε και Λούρος 
είναι ανθεκτικές στην αλατότητα όταν δεν παρέχεται αζωτούχος λίπανση. Τέλος, η 
ποικιλία Ορφέας εμφανίζει τη μικρότερη ανθεκτικότητα, ιδιαίτερα όταν δεν παρέχεται 
αζωτούχος λίπανση. Από τα αποτελέσματα της εργασίας είναι σαφές ότι υπάρχει 
ικανοποιητική παραλλακτικότητα στο γενετικό υλικό όσον αφορά την ανθεκτικότητα 
στην αλατότητα. Θα ήταν όμως ιδιαιτέρως χρήσιμο να μελετηθούν και άλλες Ελληνικές 
ποικιλίες σιταριού, ώστε να διαμορφωθεί μια πληρέστερη εικόνα των δυνατοτήτων του 
υλικού αυτού για την αξιοποίηση των προβληματικών περιοχών της χώρας. 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (GOSSYPIUM HIRSUTUM) ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΔΡΟ-ΠΡΟ-

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ 
 
 

Π. Παπαστυλιανού, Κ. Καρφή & Ξ. Βενιός 
 

Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΓΠΑ, 11855, Αθήνα 
 
 
 

Στις ελληνικές συνθήκες η πρώιμη σπορά του βαμβακιού μπορεί να αποτύχει, λόγω 
χαμηλών θερμοκρασιών και προσωρινής έλλειψης νερού, με συνέπεια το φτωχό 
φύτρωμα και την αύξηση του κινδύνου επανασποράς. Η επίδραση της υδατικής 
καταπόνησης και της υδρο-προ-μεταχείρισης στο φύτρωμα των σπόρων εκτιμήθηκε 
στο εργαστήριο, ακολουθώντας το εντελώς τυχαιοποιημένο σχέδιο με τέσσερις 
επαναλήψεις, σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες βλάστησης, για τρεις ποικιλίες 
βαμβακιού (Gossypium hirsutum L., cvs. Lider, Campo και Fantom). Οι σπόροι των 
τριών ποικιλιών που δέχθηκαν την υδρο-προ-μεταχείριση εμβαπτίστηκαν  σε 
απεσταγμένο νερό σε θάλαμο με σταθερή θερμοκρασία 25°C για 16 ώρες. Για τις 
δοκιμασίες φυτρώματος οι σπόροι με και χωρίς προ-μεταχείριση τοποθετήθηκαν στο 
σκοτάδι, σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες βλάστησης κάτω από την άριστη (15 και 
22°C). Για τη δημιουργία των συνθηκών της υδατικής καταπόνησης στη διάρκεια της 
βλάστησης χρησιμοποιήθηκαν έξι διαλύματα πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG-6000, με ψ 
0 σαν μάρτυρα, -0,2, -0,4, -0,6, -0,8 και -1,0 MPa). Η απόδοση του φυτρώματος 
εκτιμήθηκε από το τελικό ποσοστό και το μέσο χρόνο φυτρώματος των σπόρων. 
Γενικά, η πορεία της βλάστησης των σπόρων των τριών ποικιλιών βαμβακιού 
επηρεάστηκε τόσο από την προ-μεταχείριση των σπόρων όσο και από τη μειωμένη 
πρόσληψη νερού. Ειδικότερα το τελικό ποσοστό φυτρώματος μειώθηκε σημαντικά με 
την αύξηση του επιπέδου της υδατικής καταπόνησης. Η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη 
στη θερμοκρασία των 15°C και μικρότερη τους σπόρους που δέχθηκαν την υδρο-προ-
μεταχείριση συγκριτικά με αυτούς που δεν είχαν υποστεί προ-μεταχείριση, ιδιαίτερα 
για την ποικιλία Campo. Ο μέσος χρόνος φυτρώματος αυξήθηκε με τη μείωση των 
τιμών του ωσμωτικού δυναμικού ιδιαίτερα στη χαμηλότερη θερμοκρασία των 15°C. Η 
μείωση του μέσου χρόνου φυτρώματος των σπόρων που υπέστησαν προ-μεταχείριση με 
νερό ήταν μεγαλύτερη για την ποικιλία Fantom. Τα αποτελέσματα της παρούσας 
εργασίας έχουν πρακτικό ενδιαφέρον για τη χρησιμοποίηση της υδρο-προ-μεταχείρισης 
για τη βελτίωση του φυτρώματος του βαμβακιού κάτω από αντίξοες περιβαλλοντικές 
συνθήκες.   
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ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
 
 

Ε. Παπαϊωάννου1, Μ. Κουκουρίκου-Πετρίδου1, Α. Πετρίδης2 

 
1Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Οπωροκηπευτικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  

541 24 Θεσσαλονίκη 
 2Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Δενδροκομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  

541 24 Θεσσαλονίκη 
 
 

 
Η Μεσογειακή διατροφή, η οποία περιλαμβάνει την υψηλή κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών, είναι γνωστή για τη συμβολή της στην υγεία και στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν 24 είδη λαχανικών 
ευρείας κατανάλωσης ως προς την περιεκτικότητα τους σε συστατικά υψηλής 
διαιτητικής αξίας. Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκαν η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα, 
το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), οι ολικές φαινόλες και η συγκέντρωση της 
χλωροφύλλης. Οι αναλύσεις διήρκησαν συνολικά εννέα μήνες, προκειμένου κάθε 
λαχανικό να συγκομίζεται σε ώριμο στάδιο για κατανάλωση και να περιορίζονται τυχόν 
αλλοιώσεις των προς εξέταση ενώσεων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 34 αναλύσεις σε 
διαφορετικά δείγματα. Για τον προσδιορισμό της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας, 
του ασκορβικού οξέος, των ολικών φαινολών και της χλωροφύλλης χρησιμοποιήθηκαν 
οι μέθοδοι FRAP, οξαλικού οξέος (1%), Folin-Ciocalteu και αιθανόλης (96%), 
αντίστοιχα. Ως προς τα αποτελέσματα, το φυλλώδες τμήμα του σέλινου παρουσίασε 
την υψηλότερη αντιοξειδωτική ικανότητα (31,17 μmol Ι. Α.Ο g-1 ν. β.). Η πιπεριά 
τύπου ‘Φλωρίνης’ είχε την υψηλότερη συγκέντρωση βιταμίνης C (74,38 mg 100 g-1 
ν.β.) και  ολικών φαινολών (0,88 mg GAE g-1 ν. β.). Χλωροφύλλη περιείχαν μόνο οχτώ 
από τα εξετασθέντα λαχανικά. Από αυτά, την υψηλότερη συγκέντρωση χλωροφύλλης 
περιείχε ο άνηθος (1,24 mg/g ν.β.). Όπως προέκυψε από το σύνολο των αναλύσεων οι 
πιπεριές και τα σκουρόχρωμα λαχανικά (μπρόκολο, μαϊντανός, λαχανοκομικό τεύτλο 
κ.α.) υπερτερούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα δεδομένα της εργασίας θα 
συμβάλλουν στη δημιουργία καταλόγου λαχανοκομικών ειδών με βάση τη διαιτητική 
αξία τους. 
 



14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο  
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών   
Θεσσαλονίκη, 10-12 Οκτωβρίου 2012   96 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
 

Σ. Κυριακοπούλου1, Μ. Θεοδωρακοπούλου1, Μ. Αγγελοπούλου1, Στ. Καρράς2, Αλ. 
Αλεξόπουλος2, Θ. Βαρζάκας1 και Ι. Ν. Ξυνιάς2 

 
1Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Καλαμάτας, Αντικάλαμος  

24100 Καλαμάτα 
2Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Καλαμάτας, Αντικάλαμος  

24100 Καλαμάτα 
 
 
 
Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες πατάτας έχουν διαφορετικές απατήσεις σε θρέψη και η 
αντίδρασή τους στη λίπανση παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Οι διαφοροποιήσεις αυτές 
επηρεάζουν ουσιαστικά την αξιολόγησή των ποικιλιών, ιδιαίτερα σε συνθήκες 
οργανικής γεωργίας. Σε αυτή την εργασία αξιολογήθηκαν τρεις εμπορικές ποικιλίες 
πατάτας (Lady Rozetta, Spunta και Voyager) σε όψιμη ανοιξιάτικη καλλιέργεια 
(φύτευση 3 Μαρτίου) στη Μεσσηνία, σε συνθήκες οργανικής γεωργίας. Πιο 
συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε λίπανση, με οργανικά λιπάσματα, σε δύο 
διαφορετικά επίπεδα αζώτου (1,14 και 2,0g N ανά φυτό) και δύο διαφορετικά επίπεδα 
καλίου (3,3 και 5,5g Κ ανά φυτό). Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών 
μετρήθηκε το ύψος των φυτών και κατά τη συγκομιδή μετρήθηκαν παράμετροι της 
βλαστικής ανάπτυξης των φυτών (νωπό και ξηρό βάρος φύλλων) καθώς και ο αριθμός 
και το βάρος των παραγόμενων κονδύλων. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι, παρά τις 
διαφορές στην ανάπτυξη των φυτών, στο χαμηλό επίπεδο αζώτου (και ανεξάρτητα από 
το επίπεδο καλίου) δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ποικιλιών 
ως προς την απόδοση. Αντίθετα, στο υψηλό επίπεδο αζώτου (2g Ν ανά φυτό) 
παρατηρήθηκαν τα εξής: (α) στο χαμηλό επίπεδο καλίου (3,3g Κ ανά φυτό) η ποικιλία 
Voyager είχε σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγή από την ποικιλία Lady Rozetta και (β) 
στο υψηλό επίπεδο καλίου (5,5g Κ ανά φυτό) οι ποικιλίες Spunta και Voyager είχαν 
σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγή από την ποικιλία Lady Rozetta. Από τα 
αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι, σε συνθήκες οργανικής γεωργίας, η αποδοτικότητα 
των συγκεκριμένων ποικιλιών πατάτας επηρεάζεται όταν η καλιούχος λίπανση 
συνοδεύεται από υψηλή παρουσία αζώτου. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΙΠΠΟΦΑΟΥΣ ΣΕ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

Π. Ζαμανίδης1, Χ. Πασχαλίδης2, Ι. Χουλιάρας3, Ι. Ξυνιάς2, Σ. Βασιλειάδης2, Ε. 
Βαβουλίδου4, Γ. Ουζουνίδου5 και Κ. Ισραηλίδης5 

 
1Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών-ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ" Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση e- mail: 

panzamanidis@yahoo.gr 
2Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.ΤΕ.Ι. Καλαµάτας Αντικάλαµος 24100,Καλαµάτα 

3Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας Ιερά Οδός 75, 11855 
4Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ" Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση 

5Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων Αθηνών-ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ" Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση 
 
 
 

Το ιπποφαές είναι μια νέα καλλιέργεια για την Ελλάδα με αρκετά μεγάλο γεωργικό 
ενδιαφέρον. Οι καρποί του είναι πλούσιοι σε υδροδιαλυτές βιταμίνες, σε κιτρικό και 
μηλικό οξύ, αλκαλοειδή, ανθοκυανοσίνες, σε πεντοζιδινικές βάσεις και τανίνες (ουσίες 
με αντισηπτικές, αντι-διαρροϊκές και αντι-αιμορραγικές ιδιότητες). Για το λόγο αυτό 
θεωρείται ως μια υπερ-τροφή. Εκτός όμως από τη νωπή κατανάλωση και η βιομηχανία 
χρησιμοποιεί τα έλαια και τα φύλλα του φυτού, για την παραγωγή φαρμακευτικών και 
κοσμητικών σκευασμάτων. Το 2010, στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών του ΕΛ.Γ.Ο 
 "ΔΗΜΗΤΡΑ", στη Λυκόβρυση, με την συμβολή του Ινστιτούτου φυλλοβόλων 
δένδρων της Σιβηρίας και του πειραματικού σταθμού γενετικής βελτίωσης Krimskagia 
της Ρώσικης Ακαδημίας, άρχισε η συλλογή Ρωσικών ποικιλιών ιπποφαούς. Στόχος της 
δημιουργίας της συλλογής αυτής είναι η μελέτη του φυτού στις Ελληνικές 
μικροκλιματικές συνθήκες και η δημιουργία νέων ποικιλιών που θα είναι περισσότερο 
προσαρμοσμένες στο περιβάλλον της χώρας. Από το υλικό αυτό (περισσότερες από 35 
ποικιλίες), επιλέχθηκαν οι καλύτερες ποικιλίες με βάσει την ανάπτυξη τους, την 
ανθεκτικότητά τους στις αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις. Διακρίθηκαν οι ποικιλίες 
˝Elizaveta˝, ˝Tsiouiskagia˝, ˝Gnom˝, ˝Soudarouska˝, ˝Etna˝, ˝Augoustina˝, ˝Klavdia˝, 
˝Zemtsiouznagia˝, ˝Azournagia˝, ˝Eshel˝ και ˝Mashlitsnagia˝. Η ποικιλία ˝Gnom˝, που 
χρησιμοποιείται ως επικονιαστής, έχει μέτρια ανάπτυξη, καλή γονιμοποίηση των 
θηλυκών φυτών και η ζωτικότητα της γύρης είναι μεγαλύτερη από 95%. Τα φυτά της 
ποικιλίας ˝Elizaveta˝ έχουν μέτρια ανάπτυξη, λιγοστά αγκάθια, μεγάλους καρπούς, 
σχήματος στρογγυλού-κυλινδρικού, χρώματος πορτοκαλί και απόδοση 12-16 κιλά ανά 
φυτό. Η ποικιλία αυτή προσφέρεται τόσο για άμεση κατανάλωση όσο και για την 
παραγωγή ελαίων. Η ποικιλία ˝ Zemtsiouznagia˝ έχει μέτρια ανάπτυξη, λιγοστά 
αγκάθια, απόδοση 10-14 κιλά ανά φυτό και οι καρποί της προορίζονται για 
βιομηχανική επεξεργασία. Η ποικιλία ˝Eshel˝ είναι επιτραπέζια, με μέτρια ανάπτυξη, 
χωρίς αγκάθια που βοηθά στην εύκολη συγκομιδή. Οι καρποί είναι ωοειδείς, χρώματος 
πορτοκαλί και το βάρος ενός καρπού είναι 0,9gr με απόδοση περίπου 10-15 κιλά ανά 
φυτό. Η ποικιλία ˝Mashlitsnagia˝ έχει έντονη ανάπτυξη, είναι δενδροειδής θάμνος με 
ύψος κορμού έως 3m. Η κόμη είναι σφιχτή με λεπτές διακλαδώσεις και φύλλα μέτριου 
μεγέθους, χρώματος έντονου πράσινου. Οι καρποί έχουν έντονο κόκκινο χρώμα, σχήμα 
ωοειδές με βάρος 0,9gr/καρπό και γεύση μετρίως όξινη. 
 
 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
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ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΙΠΠΟΦΑΟΥΣ ΣΕ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΥΡΦΗΣ- ΕΔΑΦΟΥΣ- ΠΕΡΛΙΤΗ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1: 1: 1 
 
 

Π. Ζαμανίδης1, Χ. Πασχαλίδης2, Ι. Χουλιάρας3, Ι. Ξυνιάς2, Σ. Βασιλειάδης2, Ε. 
Βαβουλίδου4, Γ. Ουζουνίδου5 και Κ. Ισραηλίδης5 

 

1Ινστιτούτο Αµπέλου Αθηνών-ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ" Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση e- mail: 
panzamanidis@yahoo.gr 

2Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Α.ΤΕ.Ι. Καλαµάτας Αντικάλαµος 24100,Καλαµάτα 
3Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας Ιερά Οδός 75, 11855. 

4Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ" Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση 
5Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων Αθηνών-ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ" Σ. Βενιζέλου 1,14123-Λυκόβρυση 

 
 
 
Η ανάπτυξη της καλλιέργειας του ιπποφαούς, η δημιουργία τεχνογνωσίας 
πολλαπλασιασμού των νέων ποικιλιών και η εγκατάσταση παραγωγικών φυτειών 
αποτελούν επίκαιρες κατευθύνσεις αγροτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Σκοπός της 
εργασίας ήταν να μελετηθεί η επίδραση ενός υποστρώματος, αποτελούμενου από 
μείγμα τύρφης, εδάφους και περλίτη, στο ποσοστό επιτυχημένης μεταφύτευσης, 
ανάπτυξης και ριζοβολίας φυτών διάφορων ποικιλιών ιπποφαούς. Η μελέτη 
πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Αμπέλου του ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ". 
Αξιολογήθηκαν μοσχεύματα 20 ρωσικών ποικιλιών ιπποφαούς που φυτεύτηκαν σε 
δοχεία 5L σε υπόστρωμα αποτελούμενο από μείγμα τύρφης, εδάφους και περλίτη σε 
αναλογία 1:1:1., σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο. Το πειραματικό σχέδιο ήταν με 
πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη, με τέσσερις επαναλήψεις, ενώ ως μάρτυρας 
χρησιμοποιήθηκε υπόστρωμα που περιείχε μόνο έδαφος. Από τα αποτελέσματα 
προέκυψε ότι το υπόστρωμα και η ποικιλία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για 
επιτυχημένη μεταφύτευση των μοσχευμάτων και την ποιότητα των φυτών. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό μεταφύτευσης (≥90%), σημειώθηκε στις ποικιλίες 
˝Zemtsoyznagia˝, ˝Etna˝ ˝Mashlitsnagia˝, ˝Augoustiva˝ και ˝Klavdia˝. Αντίθετα, το 
μικρότερο ποσοστό μεταφύτευσης (60%) είχε η ποικιλία ˝Elizaveta˝. Η μεγαλύτερη 
αύξηση του βλαστού παρατήθηκε στις ποικιλίες ˝Zemtsoyznagia˝ (120 cm ), και 
˝Mashlitsnagia˝ (110 cm ), ενώ η αντίστοιχη τιμή στην ποικιλία ˝Elizaveta˝ ήταν 40 cm. 
Τέλος, τα μοσχεύματα που καλλιεργήθηκαν στο συγκεκριμένο υπόστρωμα τύρφης, 
εδάφους και περλίτη, χαρακτηρίζονται για τη μεγάλη ανάπτυξη του ριζικού τους 
συστήματος, ανεξάρτητα της ποικιλίας. 
 
 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CYPFIRE- 2G-MED09-70. 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ: 

ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
 

Α.Γ. Ντούλης¹, Β. Σαμαριτάκης¹  και Ε.Β. Αβραμίδου1,2 
 

¹Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών, Ινστιτούτο Αμπέλου Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου 
(ΙΑΛΑΗ), ‘Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), GR 71003 ΤΘ 2229 Ηράκλειο. 

²Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Σχολή Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,GR 54124 

 
 
 
Μισό εκατομμύριο εκτάρια από τα μεσογειακά δάση καίγονται κάθε χρόνο κατά μέσο 
όρο σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στις χώρες Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και 
Ελλάδας. Όλα τα κύρια είδη που συνθέτουν τα μεσογειακά οικοσυστήματα είναι 
εύφλεκτα και αντιμετωπίζουν το κίνδυνο της πυρκαγιάς, ωστόσο αξίζει να γίνει 
αναφορά ότι κάποια είδη θεωρείται ότι παρουσιάζουν μικρότερη ευφλεκτότητα. Σε 
αυτό το καίριο ερώτημα πρόληψης των πυρκαγιών οι συνεργαζόμενοι εταίροι του 
πρόγραμματος Cypfire σκοπεύουν να προτείνουν μία διαφορετική προσέγγιση 
διαχείρισης και καταπολέμησης της πυρκαγιάς που θα βασίζεται στην υπάρχουσα 
επιστημονική γνώση αλλά και σε νέα πειραματικά δεδομένα που θα συλλεγούν στο 
πεδίο.  Η πρακτική αυτή στηρίζεται στην χρήση αντιπυρικών λωρίδων που 
αποτελούνται από ένα είδος λιγότερο εύφλεκτο, κυρίαρχο του μεσογειακού 
περιβάλλοντος που είναι το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.). Το έργο 
περιλαμβάνει: 
1. Μελέτη του ρόλου των μορφολογικών και φυσιολογικών χαρακτήρων του 

κυπαρισσιού στην ευφλεκτότητα 
2. Αξιολόγηση της επίδρασης του ανέμου στη φωτιά 
3. Μελέτη του βελονοτάπητα και η επίδραση του στη φωτιά 
Επίσης θα πραγματοποιηθεί και μελέτη κόστους / ωφέλειας για να ποσοτικοποιηθεί η 
οικονομικότητα της διαχείρισης των δύο συγκρινομένων εναλλακτικών προσεγγίσεων 
για τον περιορισμό της διάδοσης των δασικών πυρκαγιών που είναι α) ζώνες που θα 
αποτελούνται από φράχτες κυπαρισσιού –όπως προτείνονται από το Cypfire - και β) 
κλασσικές αποψιλωμένες αντιπυρικές λωρίδες. Στα αναμενόμενα οφέλη της α) 
προσέγγισης αποτιμώνται, πέρα από την μείωση της διάδοσης της πυρκαγιάς, η 
ταυτόχρονη παραγωγή ξυλείας όπως επίσης και οι θετικές επιδράσεις στην προστασία 
των εδαφικών πόρων αλλά και του τοπίου απαλείφοντας τη μη αισθητική απομάκρυνση 
της καύσιμης ύλης όπως αυτή προβλέπεται στις κλασικές αντιπυρικές λωρίδες. 
Αντιθέτως στα κόστη της β) προσέγγισης αποτιμώνται αυτά της υλοτόμησης και 
εκκαθάρισης της υπάρχουσας καύσιμης ύλης. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4η Συνεδρία: Βιοποικιλότητα και  
Πολλαπλασιαστικό Υλικό 

Προφορικές Ανακοινώσεις 
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΡΙΟΥ 
ΛΗΜΝΟΥ (Lathyrus ochrus) ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 

 
 

Π.Χ. Σαλαμουσάς, Χ.Α. Δαμαλάς και Σ.Δ. Κουτρούμπας 
 

Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ. 68200 Ορεστιάδα 
 
 
 

Το λαθούρι Λήμνου, γνωστό με την τοπική ονομασία άφκος, είναι ντόπιος πληθυσμός 
του είδους Lathyrus ochrus που καλλιεργείται στη Λήμνο ως καρποδοτικό ψυχανθές 
για ανθρώπινη κατανάλωση. Σε πείραμα αγρού στην Ορεστιάδα το 2012 μελετήθηκε η 
αύξηση και ανάπτυξη του λαθουριού Λήμνου ως ξηρική καλλιέργεια τόσο σε συνθήκες 
απουσίας ανταγωνισμού από ζιζάνια όσο και σε συνθήκες ανταγωνισμού από φυσικό 
πληθυσμό ζιζανίων. Ο βιολογικός κύκλος της καλλιέργειας (από τη σπορά μέχρι και τη 
συγκομιδή) διήρκησε 112 ημέρες και απαιτήθηκαν συνολικά 1390,5 ημεροβαθμοί. 
Χαμηλές θερμοκρασίες κατά την εποχή σποράς (μέση θερμοκρασία 9,1 oC) και χαμηλή 
βροχόπτωση (7,8 mm) καθυστέρησαν το φύτρωμα και την εμφάνιση των σποροφύτων. 
Η ανάπτυξη των φυτών ευνοήθηκε από μέτριες θερμοκρασίες (μέση θερμοκρασία 16,1 
oC) και επαρκή βροχόπτωση (80,8 mm) κατά τη διάρκεια του βλαστικού σταδίου καθώς 
και από ήπιες θερμοκρασίες (μέση θερμοκρασία 22,2 oC) και μέτρια βροχόπτωση (28,6 
mm) κατά τη διάρκεια του αναπαραγωγικού σταδίου της καλλιέργειας. Τα φυτά έδειξαν 
έρπουσα ανάπτυξη σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου με μέσο ύψος 42,8 
cm στο τέλος του βλαστικού σταδίου. Παρά το γεγονός ότι δεν έγινε εμβολιασμός των 
σπόρων κατά τη σπορά, παρατηρήθηκε ανάπτυξη φυματίων στο ριζικό σύστημα των 
φυτών ανεξάρτητα από την παρουσία των ζιζανίων, όμως ο αριθμός των φυματίων ήταν 
16% μικρότερος σε συνθήκες ανταγωνισμού από ζιζάνια. Η συσσώρευση της υπέργειας 
ξηράς ουσίας αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς μέχρι την έναρξη σχηματισμού των σπόρων, 
αλλά παρουσία ζιζανίων η συσσώρευση της υπέργειας ξηράς ουσίας ήταν μικρότερη. Ο 
αριθμός λοβών ανά φυτό κυμάνθηκε από 3 έως 14, με μέσο όρο 9 λοβούς. Η παρουσία 
ζιζανίων δεν επηρέασε τον αριθμό των λοβών ανά φυτό. Ο αριθμός σπόρων ανά φυτό 
κυμάνθηκε από 12 έως 39, με μέσο όρο 28 σπόρους. Η παρουσία ζιζανίων μείωσε τον 
αριθμό σπόρων ανά φυτό κατά 32%. Η μέση απόδοση σε σπόρο έφτασε τα 325 κιλά 
ανά στρέμμα σε συνθήκες απουσίας ανταγωνισμού από ζιζάνια και τα 207 κιλά ανά 
στρέμμα σε συνθήκες ανταγωνισμού από ζιζάνια. Γενικά, το λαθούρι Λήμνου έδειξε 
ικανοποιητική ανάπτυξη και απόδοση σε σπόρο σε συνθήκες απουσίας ανταγωνισμού 
από ζιζάνια, αλλά έδειξε να επηρεάζεται σημαντικά από τα ζιζάνια. Τα τελευταία εκτός 
από τον ανταγωνισμό με τα φυτά του λαθουριού, αποτελούν ξενιστές εντόμων και 
ευνοούν εξάρσεις εντομολογικών προσβολών που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω 
μείωση της απόδοσης. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΑΚΗΣ (Lens culinaris Medik.) ΓΙΑ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ imazamox 

 
Γ. Θεολογίδου1, Ι. Τσιάλτας1, Δ. Βλαχοστέργιος2, Ν. Καλούμενος3, Η. 
Ελευθεροχωρινός1 

 
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Γεωργίας, 541 24 Θεσσαλονίκη 
2ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας, 413 35 Λάρισα 
3Biological Sciences, Syngenta, Jealott’s Hill International Research Centre, Berkshire RG42 6EY, UK 
 
Βασικό πρόβλημα της καλλιέργειας φακής είναι η μη ύπαρξη εκλεκτικών 
μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αγρωστωδών 
και πλατύφυλλων ζιζανίων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση 
ποικιλιών φακής για ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο imazamox. Σε πειράματα 
εργαστηρίου αξιολογήθηκαν αρχικά σε τριβλία Petri 31 ποικιλίες φακής προερχόμενες 
από το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας. Ειδικότερα, σε κάθε 
τριβλίο τοποθετήθηκαν 10 σπόροι κάθε ποικιλίας και ακολούθως έγινε προσθήκη 5 ml 
αιωρήματος ζιζανιοκτόνου της κάθε μία από τις έξι αξιολογηθείσες δόσεις [0 
(μάρτυρας), 0.01, 0.1, 1, 10, 100 mg δ.ο. imazamox/L]. Κάθε επέμβαση είχε τρεις 
επαναλήψεις (τριβλία) και το κάθε πείραμα επαναλήφθηκε δύο φορές. Τα δεδομένα 
(μέσο μήκος ρίζας σποροφύτων/τριβλίο στις 7 ημέρες από την εφαρμογή) 
χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση της καταλληλότερης εξίσωσης συμμεταβολής με 
σκοπό τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ζιζανιοκτόνου που προκαλεί μείωση 
του μήκους ρίζας κατά 50% (GR50 τιμή). Οι προσδιορισθείσες GR50 τιμές 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της έντασης ανθεκτικότητας [R/S, λόγος της 
GR50 τιμής κάθε ποικιλίας προς την αντίστοιχη GR50 τιμή του ευαίσθητου μάρτυρα]. 
Εννέα από τις ποικιλίες χρησιμοποιήθηκαν σε πείραμα φυτοδοχείων, όπου το 
imazamox εφαρμόστηκε σε τέσσερις δόσεις [0 (μάρτυρας), 20, 30, 40 g δ.ο./στρ], με 
προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας και όταν τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο των 6-7 
φύλλων. Χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική προσέγγιση 9 (ποικιλίες) x 4 (δόσεις 
ζιζανιοκτόνου) με τρεις επαναλήψεις (φυτοδοχεία) για κάθε επέμβαση. Η αξιολόγηση 
των επεμβάσεων έγινε με καταγραφή των επιβιωσάντων φυτών και προσδιορισμό του 
ξηρού βάρους τους για κάθε ποικιλία και επέμβαση. Η σύγκριση των ποικιλιών έγινε 
ως προς την ευρύτατα καλλιεργούμενη ποικιλία στη χώρα μας «Δήμητρα». Τα 
δεδομένα των τριβλίων (μέσοι όροι των δύο πειραμάτων) έδειξαν ότι οι ποικιλίες Flip 
2003-24L και Ill-6811 είχαν τις υψηλότερες R/S τιμές (71 και >184, αντιστοίχως) από 
τις 31 ποικιλίες. Η ανάλυση των δεδομένων (ξηρό βάρος) των φυτοδοχείων έδειξε 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών. Επίσης, ο υπολογισμός των τιμών της 
έντασης ανθεκτικότητας (R/S) έδειξε ότι κυμαίνεται από 1,19 μέχρι >12,3, με την 
ποικιλία «Θεσσαλία» να έχει τη μεγαλύτερη R/S τιμή. Τέλος, η συσχέτιση μεταξύ των 
R/S τιμών και του βάρους χιλίων κόκκων των 31 ποικιλιών δεν ήταν σημαντική. Τα 
αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι κάποιες ποικιλίες φακής μπορούν να δεχθούν την 
εφαρμογή του imazamox χωρίς σημαντικά προβλήματα τοξικότητας και ως εκ τούτου 
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.  
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Για τη διάκριση των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός της 
αμπελογραφικής περιγραφής και των μοριακών μεθόδων AFLP, ISSR και RAPD.  
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα που αφορούν τη 
μελέτη, ταυτοποίηση και διάκριση 45 ελληνικών ποικιλιών (Vitis vinifera L.) με την 
αμπελογραφική περιγραφή και τη μοριακή μέθοδο AFLP. Για την αμπελογραφική 
περιγραφή χρησιμοποιήθηκαν 24 αμπελογραφικοί χαρακτήρες του Κώδικα 
Αμπελογραφικής Περιγραφής (ΚΑΠ) του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου 
(O.I.V) και συγκεκριμένα της αυξανόμενης κορυφής, του νεαρού βλαστού, του 
αναπτυγμένου φύλλου, του άνθους, της σταφυλής, των ραγών και των γιγάρτων. Για τη 
μοριακή ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν εννέα συνδυασμοί εκκινητών που αποδείχτηκαν 
ιδιαίτερα πολυμορφικοί και έδωσαν περισσότερα από 350 τμήματα. Η ανάλυση των 
δειγμάτων έγινε στο γενετικό αναλυτή (Genetic analyzer 310, Applied Biosystem). Για 
τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος UPGMA και ο συντελεστής 
ομοιότητας SM. Από τη συγκριτική μελέτη του βαθμού γενετικής ομοιότητας μεταξύ 
των καλλιεργούμενων ποικιλιών που μελετήθηκαν και των σχετικών δενδρογραμμάτων 
που προέκυψαν, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει γενετική ετερογένεια μεταξύ των 
περισσότερων ποικιλιών αυτών, με τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων να μη 
αποκλίνουν αισθητά. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός γενετικής 
ομοιότητας μεταξύ της ομάδας των ποικιλιών αμπέλου Φωκιανό, Αρικαράς, 
Γιουρούκικο, Αρμελετούσα, καθώς και των ποικιλιών Σταυροχιώτικο και Σεριφιώτικο. 
Αντίθετα με εξαίρεση τις ποικιλίες Ασπρούδι Σπετσών και Ασπρούδι Μαγνησίας, οι 
λοιπές ποικιλίες που ανήκουν στην ομάδα Ασπρούδια παρουσίασαν σημαντική 
γενετική ετερογένεια. Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι ο συνδυασμός των 
μοριακών μεθόδων και της αμπελογραφικής περιγραφής αποτελεί αξιόπιστη και 
αποτελεσματική μεθοδολογία για τη μελέτη, ταυτοποίηση και διάκριση των ποικιλιών 
αμπέλου. 
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Τα τελευταία 100 χρόνια το 73 % των παλαιών ποικιλιών αμυγδαλιάς (Prunus dulcis) 
δεν καλλιεργούνται πλέον, κάνοντας μεγάλη την ανάγκη προστασίας της αγρο- 
βιοποικιλότητας. Κατά τη διάρκεια των ετών 2008-2010 πραγματοποιήθηκε το 
ερευνητικό πρόγραμμα SAFENUT με σκοπό να αυξηθεί η γνώση για την 
βιοποικιλότητα της αμυγδαλιάς και φουντουκιάς στην Ευρώπη. Στην παρούσα εργασία 
προσδιορίστηκε η συγκέντρωση πρωτεΐνης, και των ανόργανων στοιχείων καλίου, 
φωσφόρου, ασβεστίου και μαγνησίου σε καρπούς από 72 ποικιλίες και γενότυπους 
αμυγδαλιάς που συλλέχθησαν στην Ελλάδα, Γαλλία και Ιταλία. Βρέθηκε μεγάλη 
παραλλακτικότητα μεταξύ των διαφορετικών γενοτύπων που μελετήθηκαν στη 
συγκέντρωσή τους σε θρεπτικά στοιχεία καθώς και στην ποσότητα των θρεπτικών 
στοιχείων που προσλαμβάνονται με την κατανάλωση μίας συνιστώμενης ημερήσιας 
μερίδας αμυγδάλων. Μεταξύ των ποικιλιών και γενοτύπων που μελετήθηκαν η 
συγκέντρωση ασβεστίου είχε την μεγαλύτερη παραλλακτικότητα και ακολούθησε η 
συγκέντρωση πρωτεΐνης. Εξετάζοντας το έτος συγκομιδής η συγκέντρωση πρωτεΐνης 
είχε και τη χαμηλότερη παραλλακτικότητα. Αποτελέσματα της ανάλυσης σε κύριες 
ορθογώνιες συνιστώσες έδειξαν πως οι συγκεντρώσεις φωσφόρου και μαγνησίου ήταν 
οι περισσότερο διακριτές μεταβλητές για την κατηγοριοποίηση των γενοτύπων. Η 
ανάλυση κατά συστάδες ανέδειξε ομάδες γενοτύπων με ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά 
για μελλοντική χρήση τους στη γενετική βελτίωση. Δεν υπήρχε σαφής διάκριση μεταξύ 
των διαφορετικών περιοχών προέλευσης των δειγμάτων. Αποτελέσματα από τις 
αναλύσεις συσχέτισης που έγιναν μεταξύ μετεωρολογικών δεδομένων κάθε περιοχής 
που έγινε η δειγματοληψία και των θρεπτικών στοιχείων που εξετάστηκαν έδειξε ότι η 
μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου συσχετίζονταν 
θετικά με τη συγκέντρωση ασβεστίου και φωσφόρου μόνο στα δείγματα που 
προέρχονταν από τη Γαλλία, μια περιοχή όπου καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες 
κλιματικές διαφορές μεταξύ των ετών.   
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φυτρωτικότητας σπόρων δύο 
ευγενών πλατύφυλλων δασοπονικών ειδών, το Acer pseudoplatanus L. και το Carpinus 
betulus L., με απώτερο σκοπό την αναγέννηση (αναπαραγωγή), γενετική βελτίωση και 
προστασία αυτών. Η στρωμάτωση (και για τα δύο είδη) έγινε σε υγρό μείγμα 
αποτελούμενο από τύρφη, άμμο και περλίτη σε αναλογία 3:1:1. Για το Acer 
pseudoplatanus έγιναν 3 χειρισμοί στρωμάτωσης σπόρων: ψυχρή στρωμάτωση - 3ο C 
για 10 εβδομάδες, 2) ψυχρή/θερμή στρωμάτωση -  3ο C για 6 εβδομάδες, 25ο C για 1 
εβδομάδα, και 3ο C για 2 εβδομάδες, και 3) υγρή στρωμάτωση  - 3ο C για 10 εβδομάδες. 
Για το Carpinus betulus έγιναν δύο χειρισμοί: 1) ψυχρή στρωμάτωση, και 2) εναλλαγή 
θερμής/ψυχρής στρωμάτωσης (όπως περιγράφθηκε). Από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων, βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χειρισμών σε σχέση με τη 
φυτρωτικότητα σπόρων των δύο ειδών. Η φυτρωτικότητα σπόρων του Acer 
pseudoplatanus (στο τέλος της καταγραφής) κυμάνθηκε από 33,03% - (υγρή 
στρωμάτωση), 55,22% - θερμή/ψυχρή με μέγιστο ποσοστό 65,98% για την ψυχρή 
στρωμάτωση. Για το Carpinus betulus η φυτρωτικότητα καταγράφηκε από 30,15% για 
την ψυχρή μέθοδο και 50,74% για τη θερμή/ψυχρή. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι 
και η ψυχρή και η εναλλαγή θερμής/ψυχρής στρωμάτωσης των σπόρων (και για τα δύο 
είδη) λειτούργησαν θετικά και έδωσαν σχετικά μεγάλα ποσοστά φυτρωτικότητας σε 
αντίθεση με την υγρή στρωμάτωση που έδωσε μικρά ποσοστά (33,03% και 30,15%, 
αντίστοιχα για τα δύο είδη).  
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Επτά δέντρα αγριοκερασιάς (Prunus avium L.) επιλέχθηκαν με βάση τη σχετική 
ευθυτένεια κορμού και την απουσία ανατομικών ελαττωμάτων και βιοτικών 
προσβολών. Οι καρποί συλλέχθηκαν ξεχωριστά για κάθε μητρικό δέντρο. Οι σπόροι 
εξήχθηκαν (απομάκρυνση του σαρκώδης ιστού) και στη συνέχεια ξηράθηκαν. Η 
μορφολογία των σπόρων (μήκος, πλάτος, πάχος) και το βάρος των σπόρων 
καταγράφηκαν. Όλες οι αναφερόμενες παράμετροι διέφεραν σημαντικά (p<0.001) 
μεταξύ των δέντρων. Το βάρος το σπόρων συσχετίσθηκε με όλες τις μορφολογικές 
παραμέτρους και συνδυασμούς αυτών οδηγώντας σε σημαντικές διαφορές (p<0.001) 
για όλους τους συνδυασμούς των γραμμικών μοντέλων παλινδρόμησης. Το βάρος του 
σπόρου συσχετίσθηκε καλύτερα (r2=0.807) με το γραμμικό μοντέλο το οποίο 
περιελάμβανε όλες τις παραμέτρους. Οι σπόροι στρωματώθηκαν για έξι μήνες 
χρησιμοποιώντας την ίδια σταθερή μέθοδο. Η επακόλουθη ανάλυση της 
φυτρωτικότητας σπόρων έδειξε σημαντικές διαφορές (p<0.001) μεταξύ των 
επιλεγμένων δέντρων (οικογένειες από ελεύθερη επικονίαση). Γενικά, υψηλές τιμές 
φύτρωσης καταγράφηκαν για όλα τα δέντρα με εύρος από 66.4% έως 93.8%. Ένα 
σημαντικό ποσοστό της διακύμανσης της φυτρωτικότητας σπόρων κατανεμήθηκε 
μεταξύ των επιλεγμένων δέντρων, ισχυρή ένδειξη ότι το χαρακτηριστικό ελέγχεται εν 
μέρει γενετικά. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μαζική αναπαραγωγή και η 
μελλοντική γενετική βελτίωση του είδους (με έμφαση στην ποιότητα ξύλου). 
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¨Ένα ώριμο δέντρο ροδιάς που χρησιμοποιείται ως καλλωπιστικό επιλέχθηκε για την 
συλλογή φυτικού υλικού και την διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τα στάδια 
του μικροπολλαπλασιασμού τσυ συγκεκριμένου είδους. Επίκτητοι βλαστοί από τη 
βάση του επιλεγμένου ατόμου (Punica granatum L.) συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια 
του Νοεμβρίου και τοποθετήθηκαν σε νερό βρύσης σε θάλαμο ανάπτυξης φυτών σε 
ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος (16 ώρες φωτοπερίοδο και θερμοκρασδία 
26±1ºC). Μετά από 20 ημέρες άρχισαν να εκπτύσσονται οι νέοι βλαστοί (4-5 εκ) οι 
οποίοι χρησιμοποιήθηκαν ως έκφυτα για την in vitro καλλιέργεια της ροδιάς. Η 
αποτελεσματικότερη μεταχείριση για την επιφανειακή απολύμανση των εκφύτων 
ήταν η εξής: τμήματα βλαστών 2-3 εκ. τοποθετούνταν κάτω από τρεχούμενο νερό 
βρύσης για δύο ώρες, ύστερα εμβαπτίζονταν σε αντιοξειδωτικό διάλυμα (300 mg.l-1 
ασκορβικό οξύ και 200 mg.l-1 κιτρικό οξύ) για 16 λεπτά. Τα έκφυτα κατόπιν 
εμβαπτίζονταν για πέντε λεπτά σε NaOCl 20 % v/v και τέλος ξεπλένονταν με 
απεσταγμένο-αποστειρωμένο νερό τρεις φορές από πέντε λεπτά. Τοποθετούνταν 
έπειτα σε θάλαμο ανάπτυξης με ελεγχόμενες συνθήκες περιβαλλοντος όπως 
περιγράφονται παραπάνω σε θρεπτικό υπόστρωμα εγκατάστασης MS εμπλουτισμένο 
με 14.43 μΜ GA3, 0.44 μΜ BA και 0.098 μΜ ΙBΑ.. Το υπόστρωμα επίσης περιείχε 
2.5 g.l-1 Gelrite (Phytagel, SIGMA) και 3.0 g.l-1 ενεργό άνθρακα. Τα καθαρά έκφυτα 
επανακαλλιεργούνταν κάθε τέσσερεις εβδομάδες σε θρεπτικό υπόστρωμα MS με 8.87 
μΜ BA για τον πολλαπλασιασμό των εκφύτων. Στο στάδιο του πολλαπλασιασμού 
δοκιμάστηκε η καταλληλότητα του στερεοποιητικού μέσου: άγαρ και Gelrite στο 
θρεπτικό υπόστρωμα MS με 8.87 μΜ BA για την καλύτερη ανάπτυξη των 
καλλιεργειών. Διαπιστώθηκε ότι οι καλλιέργειες αντιδρούσαν καλύτερα στο άγαρ. 
Επίσης δοκιμάστηκαν δύο θρεπτικά υποστρώματα MS και WPM με την προσθήκη 
τεσσάρων διαφορετικών συγκεντρώσεων κυτοκινίνηςς BA (0, 2.22, 4.44 και 8.87  μΜ  
ΒΑ) για το καθένα.  Διαπιστώθηκε ότι  το καλύτερο θρεπτικό υπόστρωμα τόσο για 
τον πολλαπλασιασμό όσο και για την επιμήκυνση των εκφύτων ήταν το MS 
εμπλουτισμένο με 2.22 και 4.44 μΜ  ΒΑ. Για το στάδιο της ρίζωσης 
χρησιμοποιήθηκαν έκφυτα (3-4 εκ.). Τα προκαταρκτικά πειράματα έδωσαν πολύ 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα.    
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ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ (Α/Φ) ΦΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΒΑΚΡΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ 
ΙΚΑΡΙΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥΣ 
 
 

Γ. Παναγόπουλος 1, Γ. Οικονόμου 1, Δ. Καλύβας 2, Π. Ταραντίλης 3, Β. Κωτούλας 1 και 
Α. Καραμάνος 1  

 
 1 Εργαστήριο Γεωργίας, 2Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας & Εδαφολογίας, 3Εργαστήριο Γενικής 

Χημείας,  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα. 
 

 
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η επίδραση διαφόρων αβιοτικών παραγόντων 
στην εμφάνιση και στο παραγωγικό δυναμικό αυτοφυών Α/Φ φυτών τύπου 
καρβακρόλης. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκαν ερευνητικές αποστολές για τα έτη 
2008, 2009 και 2010, στη νήσο Ικαρία και συλλέχθηκαν φυτικά δείγματα από τα είδη 
Satureja thymbra L., Origanum onites L., Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) 
Ietswaart (syn. O. hirtum Link) και Coridothymus capitatus (L.) Reichenb. fil.. Όλα τα 
φυτικά δείγματα συλλέχθηκαν κατά την πλήρη άνθιση και από τις ίδιες θέσεις κάθε 
έτος, ενώ  οι θέσεις αποτυπώθηκαν με την χρήση GPS. Στα δείγματα κάθε έτους έγινε 
προσδιορισμός της περιεκτικότητας των φυτών σε αιθέριο έλαιο (υδροαπόσταξη) 
καθώς και ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των συστατικών του αιθέριου 
ελαίου τους με τη χρήση GC/MS. Από κάθε σταθμό δειγματοληψίας ελήφθησαν 
εδαφικά δείγματα, τα οποία αναλύθηκαν ως προς τη μηχανική σύσταση, την οργανική 
ουσία, το pH, την ΙΑΚ, το Ν, το CaCO3 και τα ανταλλάξιμα κατιόντα (K+, Na+, Ca2+, 
Mg2+). Οι συντεταγμένες, το υψόμετρο, η έκθεση (προσανατολισμός) και οι εδαφικές 
ιδιότητες κάθε σταθμού δειγματοληψίας εισήχθησαν σε γεωγραφική βάση δεδομένων, 
με τη χρήση του GIS ArcMap ver. 9.2. και ακολούθησε η χωρική απεικόνιση τους 
καθώς επίσης η χαρτογράφηση όλων των δεδομένων. Από τα  δεδομένα προέκυψε ότι 
τα φυτά της O. hirtum εμφανίστηκαν κυρίως σε περιοχές με βόρεια έκθεση, ενώ 
αντιθέτως αυτό δεν συνέβη για τα φυτά O. onites και C. capitatus. Τα φυτά S. thymbra 
εντοπίστηκαν σε περιοχές με όλες σχεδόν τις εκθέσεις. Όλα τα είδη έδειξαν να 
προτιμούν τα αμμοπηλώδη και πηλοαμμώδη εδάφη. Η εμφάνιση των ειδών φαίνεται να 
μην επηρεάστηκε από την οργανική ουσία και το ολικό άζωτο του εδάφους, καθώς 
εντοπίστηκαν σε περιοχές με μεγάλο εύρος τιμών για τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 
Αντίθετα, το pH του εδάφους φαίνεται να ήταν καθοριστικό, καθώς όλα τα είδη 
εντοπίστηκαν σε περιοχές με ελαφρώς όξινα έως ουδέτερα εδάφη. Από τα ανταλλάξιμα 
κατιόντα μόνο το μαγνήσιο επηρέασε την εμφάνιση των ειδών, καθώς όλα τα είδη 
εντοπίστηκαν σε εδάφη με υψηλές περιεκτικότητες εδαφικού μαγνησίου. Επιπλέον, η 
O. hirtum έδειξε να προτιμά τα λιγότερο ασβεστούχα εδάφη, καθώς η μέση 
συγκέντρωση του ασβεστίου  στα εδάφη των περιοχών της  O. hirtum ήταν σημαντικά 
μικρότερη από αυτή των θέσεων προέλευσης των  υπολοίπων  ειδών. Αναφορικά με 
την περιεκτικότητα του αιθέριου ελαίου των ειδών σε καρβακρόλη, στα είδη S. thymbra 
και O. onites η περιεκτικότητα του ελαίου σε καρβακρόλη ήταν μεγαλύτερη στα φυτά 
του νότιου τμήματος του νησιού σε σχέση με αυτά του βορείου τμήματος. Οι 
παράμετροι του εδαφικού περιβάλλοντος που εξετάστηκαν δεν είχαν επίδραση τόσο  
στην εκατοστιαία  περιεκτικότητα των ειδών σε αιθέριο έλαιο, όσο και στην σύσταση 
του αιθερίου ελαίου, ενώ αντιθέτως  διαπιστώθηκε  συνεργιστική δράση ορισμένων από 
αυτές τις παραμέτρους. 
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ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΩΣ ΠΗΓΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 
 

Η. Κανέλλου1, Μ. Παπαφωτίου1, Φ. Οικονόμου2, Δ. Λύρα2 
 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 
1Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, 2Εργαστήριο Γεωργίας 

Ιερά οδός 75, 11855 
 
 

Οι αρχαιολογικοί χώροι εκτός από την ιστορική και πολιτιστική τους αξία, διαθέτουν 
πλούσιες φυτικές κοινωνίες, καθότι αποτελούν ασφαλή καταφύγια ακόμη και εντός 
αστικού περιβάλλοντος. Υπό αυτό το πρίσμα οι αρχαιολογικοί χώροι αποκτούν 
σπουδαία οικολογική αξία ως φυσικό οικοσύστημα. Ιδιαίτερα τα είδη της αυτοφυούς 
χλωρίδας, συνυπάρχουν και συμπληρώνουν το ιστορικό τοπίο, η προστασία του 
οποίου είναι επιβεβλημένη καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς του ελληνικού τοπίου. Η 
εργασία αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος «Θαλής», με τίτλο υποέργου: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων για την προστασία 
του μνημείου και την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου» και περιλαμβάνει την 
καταγραφή των αυτοφυών φυτικών ειδών σε επτά επιλεγμένους αρχαιολογικούς 
χώρους. Οι χώροι επελέγησαν με βάση τη γεωγραφική τους θέση με σκοπό να 
καλυφθούν ποικίλες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση 
των φυτικών κοινωνιών που αναπτύσσονται σε αρχαιολογικούς χώρους, που θα 
αποτελέσει τη βάση της ανάπτυξης μεθοδολογίας για τη διαχείριση της βλάστησης σε 
δύο κατευθύνσεις: α) για τον περιορισμό της χλωρίδας που προκαλεί προβλήματα με 
την παρουσία της στο ίδιο το μνημείο και β) τον εκ νέου σχεδιασμό της φυτικής 
κάλυψης, με χρήση αυτοφυών ειδών, που συνδέονται αισθητικά και ιστορικά με τον 
εκάστοτε χώρο. Για την καταγραφή των αυτοφυών ειδών ελήφθησαν δείγματα από 
κάθε χώρο, υπό μορφή quadrat, για την τυχαιοποίηση των οποίων, χρησιμοποιήθηκε 
πρωτόκολλο του Δικτύου Καταγραφής και Εκτίμησης Οικολογίας, του Καναδά. Σε 
κάθε quadrat, έγινε οπτική εκτίμηση της κάλυψης και της αφθονίας κάθε είδους, με 
χρήση της κλίμακας Braun-Blanquet. Παράλληλα συλλέγονταν δείγματα από κάθε 
είδος με σκοπό την ταυτοποίησή του, με βάση τη Flora Europea. Η καταγραφή έλαβε 
χώρα τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2012, με σκοπό να καταγραφούν τα 
χειμερινοεαρινά είδη, ενώ επίκειται αντίστοιχη καταγραφή για τα θερινοφθινοπωρινά 
είδη. Μέχρι στιγμής έχουν αναλυθεί τα αποτελέσματα έξι αρχαιολογικών χώρων, από 
όπου συλλέχθηκαν 280 φυτικά δείγματα και ταυτοποιήθηκαν 201 διαφορετικά φυτικά 
είδη. Από την έως τώρα ανάλυση των δεδομένων, μεταξύ άλλων, προέκυψαν τα 
παρακάτω αποτελέσματα: τα είδη ανήκουν σε 37 οικογένειες. Αυτές, κατά φθίνουσα 
σειρά, επί τοις εκατό συμμετοχής στο σύνολο, είναι: Fabaceae (24%), Pοaceae 
(18,5%), Asteraceae (15,5%), Plantaginaceae (5%) και λοιπές οικογένειες (έως 3%). 
Το μόνο είδος που εμφανίστηκε σε όλους τους χώρους είναι το Αvena sterilis. Το 17% 
των ειδών εμφανίζεται σε δύο έως πέντε χώρους, ενώ η πλειοψηφία των ειδών 
(82,5%), εμφανίζεται μόνο σε ένα χώρο. Ενδιαφέρον ακόμη παρουσιάζει ο πλούτος σε 
φυτικά είδη ανά χώρο. Αυτός μπορεί να εκφραστεί με το ποσοστό των αποκλειστικών 
ειδών ενός χώρου επί του συνόλου των ειδών, ανά χώρο: χώρος εντός Αττικής με 
ημιδασικό περιβάλλον, 27,3%, χώρος στην Πελοπόννησο σε αγροτικό περιβάλλον, 
19,4%, χώρος στο κέντρο της Αθήνας, 11,4%, χώρος σε νησί με ξηροθερμικό κλίμα, 
10,4%, χώρος ση Βόρεια Ελλάδα σε αγροτικό περιβάλλον, 9% και χώρος στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, 5%. 
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EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ DNA ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΗΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΕΙΔΩΝ, ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΕΥΚΩΝ 
(PINUS L.) 
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και Α. Τσαυτάρης1,2 

 
1Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
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Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 
 
 
 
Η ταχεία και ακριβής ανίχνευση των φυτικών ειδών και των υβριδίων τους, με τη 
χρήση μοριακών εργαλείων, θα διευκολύνει την εκτίμηση και  την βιο-παρακολούθηση 
της τοπικής βιοποικιλότητας σε ένα περιβάλλον ισχυρών κλιματικών και 
περιβαλλοντικών αλλαγών. Η έρευνα για νέες, αναλυτικές και εξειδικευμένες μεθόδους 
και τεχνολογίες, οι οποίες είναι ταχείες, αξιόπιστες και ευαίσθητες και οι οποίες 
βασίζονται στην ανίχνευση ειδικών DNA αλληλουχιών, έχει σημαντικές εφαρμογές 
στην ανάλυση διαφορετικών taxa και πρωτογενών ή δευτερογενών προϊόντων που 
προέρχονται από τα φυτικά είδη. Μια από τις παραπάνω τεχνολογίες, η τεχνολογία 
DNA ‘barcoding’, στοχεύει στη χρήση των πληροφοριών ενός ή περισσοτέρων 
γονιδιακών περιοχών για τον εντοπισμό όλων των φυτικών ειδών. Ο στόχος είναι να 
δημιουργηθεί μια παγκόσμια on-line ψηφιακή barcode-βιβλιοθήκη που θα χρησιμεύσει 
ως πρότυπο πάνω στο οποίο οι DNA-barcode αλληλουχίες των άγνωστων ειδών θα 
τακτοποιηθούν. Μια άλλη σχετική τεχνολογία ανάλυσης του DNA είναι η ανάλυση 
καμπυλών τήξης υψηλής διακριτικής ικανότητας (High Resolution Melting Analysis, 
HRM). Αποτελεί μια πρότυπη διαγνωστική μεθοδολογία της ποσοτικής PCR (qPCR), 
οι οποία επεκτείνει τις δυνατότητες της qPCR στην ανίχνευση των barcode περιοχών. 
Με την εφαρμογή του συνδυασμού των δύο παραπάνω τεχνολογιών αναπτύξαμε μια 
μέθοδο που επιτρέπει την αναγνώριση των ειδών πεύκης (Pinus L. spp.), ενώ επιπλέον 
αξιολογήθηκε η χρησιμότητα του πλαστιδιακού trnL DNA δείκτη για την ταυτοποίηση 
ειδών πεύκης. Στη συνέχεια έγινε εφαρμογή της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στα 
είδη πεύκης της Μεσογείου. Βρέθηκε ότι ο trnL δείκτης είναι ικανός να διαχωρίσει με 
ακρίβεια τα οκτώ είδη μεσογειακών ειδών πεύκης, καθώς και τα δυειδικά υβρίδια 
αυτών που μελετήθηκαν. Η συνδυασμένη χρήση DNA-barcode περιοχών με την 
ανάλυση HRM δύναται να αποτελέσει μία εναλλακτική, ταχεία και αξιόπιστη μέθοδο 
για την ταυτοποίηση και την αναγνώριση των φυτικών ειδών και των υβριδίων αυτών 
(στην προκειμένη περίπτωση ειδών πεύκης) η οποία παρουσιάζει μεγαλύτερη 
διακριτική ικανότητα και χαμηλότερο κόστος, σε σχέση με άλλες παλαιότερες μοριακές 
και βιοχημικές μεθόδους.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4η Συνεδρία: Βιοποικιλότητα και  
Πολλαπλασιαστικό Υλικό 

Γραπτές Ανακοινώσεις 
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Τα αγρωστώδη είδη, καλλιεργούμενα, τοπικοί πληθυσμοί, αυτοφυή και ζιζάνια, 
θεωρούνται για τη γεωργία και τη βιοποικιλότητα μείζονος σημασίας γεγονός που  
καθιστά την καταγραφή τους στον ελλαδικό χώρο αναγκαία, από συστηματικής, 
οικολογικής και από οικονομικής πλευράς. Σκοπός της μελέτης είναι ο σχεδιασμός και 
η ανάπτυξη γεωβάσης της εμφάνισης και της εξάπλωσης των αγρωστωδών στην 
Ελλάδα, από υπάρχουσες αναλογικές πληροφορίες στις μονογραφίες: α) «Τα 
Αγρωστώδη της Ελλάδας - Εξάπλωση στον Ελλαδικό χώρο» των Μ. Δαμανάκη και Γ. 
Οικονόμου, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1986 και β) «Τα 
Αγρωστώδη της Ελλάδας», του Μ.Ε. Δαμανάκη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο 2009. Με τη νέα προσέγγιση σχεδιάστηκε η 
καταχώριση και η οργάνωση όλων των πληροφοριών σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφορίών (GIS) βασιζόμενο στις 133 περιοχές δειγματοληψιών από όπου 
προήλθαν τα 5.000 δείγματα φυτών στο πλαίσιο της ερευνητικής μελέτης «Τα 
Αγρωστώδη της Ελλάδας- Εξάπλωση στον Ελλαδικό χώρο», σε πληροφορίες από 
Herbaria, α) του Πανεπιστημίου της Πάτρας, β) του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, γ) του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, δ) του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, δ) ιδιωτικών συλλογών και από πρόσφατες πληροφορίες για 
την εξάπλωση των αγρωστωδών στη Ελλάδα. Ιδιαίτεροι στόχοι της μελέτης είναι οι 
πληροφορίες αυτές να εισάγονται, να ενημερώνονται, να ανακτώνται, να  φιλτράρονται  
και να συσχετίζονται με χωρικά και μη χωρικά κριτήρια, μέσα από λογικά  ερωτήματα. 
Οι ψηφιοποιημένες πληροφορίες, αφορούν συγκεκριμένα το γένος, το είδος, το 
βιολογικό κύκλο, την εποχή ανθοφορίας, και την οικοθέση, και πληροφορίες για τη 
θέση δειγματοληψίας. Ο σχεδιασμός της βάσης ξεκίνησε με τον διαχωρισμό των 
δεδομένων σε πίνακες για τα γένη, τα είδη, τις περιοχές προέλευσης, τους συλλέκτες, τα 
Herbaria, τη βιβλιογραφία και τις πηγές. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν και συσχετίσεις 
πινάκων. Η χρησιμότητα της γεωβάσης έγκειται στην ευκολία υλοποίησης ερωτημάτων 
όπως, «τα κυριότερα αγρωστώδη της Ελλάδας κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας 
εμφάνισης», «τα σπανιότερα αγρωστώδη κατά αύξουσα σειρά», «τα αγρωστώδη μιας 
περιοχής», «η εξάπλωση των αγρωστωδών, συγγενών των καλλιεργούμενων φυτών». 
Από την έως τώρα ανάλυση των δεδομένων τα σπουδαιότερα αγρωστώδη είδη της 
Ελλάδας κατά φθίνουσα σειρά εμφάνισης είναι τα ακόλουθα: Lolium rigidum, Dactylis 
glomerata, Bromus madritensis, Avena barbata, Hordeum murinum, Lophochloa 
ristata, Desmazeria rigida Bromus intermedius, Hyparrhenia hirta and Cynosurus 
echinatus. Τα αγρωστώδη τα οποία εμφανίζονται στις καλλιέργειες ως ζιζάνια είναι τα 
ακόλουθα κατά φθίνουσα σειρά εμφάνισης: Lolium rigidum, Hordeum murinum,  Poa 
bulbosa, Cynodon dactylon, Avena sterilis, Poa trivialis, Bromus sterilis, Phalaris 
paradoxa, Bromus tectorum, Phalaris minor, Lolium temulentum, Sorghum halepense, 
Alopecurus myosuroides, Lolium perenne. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν καταγραφεί 
αγρωστώδη είδη, προγονικά των καλλιεργούμενων φυτών, πληροφορία σημαντική για 
τη διατήρηση των φυτογενετικών πόρων. Τα δεδομένα της γεωβάσης θα έχουν 
πολλαπλή χρήση, σχετικά με την εξάπλωση των αγρωστωδών φυτοκοινωνιών στην 
Ελλάδα, στη  χαρτογράφηση τους και στο  οικολογικό αποτυπώματός τους. 
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Η ταυτοποίηση ποικιλιών, πληθυσμών ή ειδών που είναι έννοια συνώνυμη με την 
ιχνηλασιμότητα, 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. Με σκοπό την ταξινόμηση 
του εγχώριου πληθυσμού λαθουριού (Lathyrus sp.) «Φάβα Σαντορίνης», 
πραγματοποιήθηκε σειρά πειραμάτων τα οποία διαχρονικά και τοπικά κατανέμονται 
ως εξής: Πέντε ποικιλίες λαθουριού (Lathyrus sp.), οι: «Φάβα Σαντορίνης», Ίμια, 
IFLS-206, IFLS-275 και IFLS-347 συμμετείχαν σε πείραμα που πραγματοποιήθηκε 
την καλλιεργητική περίοδο 2004-05 στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ. Έξι  γενετικά υλικά 
λαθουριού: το L. cicera, το L. ochrus, το L. sativus (Ίμια) και 3 υλικά της εγχώριας 
ποικιλίας «Φάβας Σαντορίνης» από τις περιοχές Εμποριό, Καρτεράδες και Πύργο 
συμμετείχαν σε πείραμα που έγινε την καλλιεργητική περίοδο 2005-06 στο αγρόκτημα 
του Α.Π.Θ. Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο των πλήρως τυχαιοποιημένων 
ομάδων με τρεις επαναλήψεις και καταγράφθηκαν συνολικά 48 χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο περιγραφής του IPGRI (International Plant 
Genetic Resources Institute). Δεκαέξι γενετικά υλικά  λαθουριού και μιας 
καλλιεργούμενης ποικιλίας P. sativum συμμετείχαν σε πειράματα που έγιναν τις 
καλλιεργητικές περιόδους 2009-10 και 2010-11 στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ. 
Αναλυτικότερα, το φυτικό υλικό αποτελούνταν από είδη του γένους Lathyrus (L. 
sativus, L. clymenum, L. ocrus, L. cicera), τρεις τοπικούς πληθυσμούς δηλ. της φάβας 
Αμοργού, του λαθουριού της Φολέγανδρου και της Καρυάς Λευκάδος, δύο 
υψηλοαποδοτικές επιλογές προερχόμενες από τον πληθυσμό λαθουριού «Φάβα 
Σαντορίνης» και τον αρχικό πληθυσμό, και μια καλλιεργούμενη ποικιλία που ανήκει 
στο είδος P. sativum.  Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο των 
πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων με τρεις επαναλήψεις και καταγράφθηκαν το 
σύνολο των χαρακτηριστικών σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο περιγραφής του 
IPGRI. Η μέθοδος αυτή της έκφρασης των χαρακτήρων με αριθμούς έχει υιοθετηθεί 
από το International Board for Plant Genetic Resources (IBPGRI, 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 βελτιωτού. Η ιχνηλασιμότητα του πληθυσμού «Φάβα Σαντορίνης» 
οδήγησε στην ταυτοποίηση ως Lathyrus clymenum. 
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Ως παραδοσιακή ποικιλία ορίζεται ένας εγχώριος δυναμικός πληθυσμός 
καλλιεργούμενων φυτών με διακριτή ταυτότητα στον οποίο δεν έχει ασκηθεί καμία 
συστηματική βελτιωτική επέμβαση. Οι παραδοσιακές ποικιλίες έχουν προσελκύσει το 
ενδιαφέρον λόγω της έντονης γενετικής παραλλακτικότητας που αποτελεί «πηγή» 
χρήσιμου γενετικού υλικού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα σε 
προγράμματα αναπολλαπλασιασμού και βελτίωσης των φυτών. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας αποτέλεσε η καταγραφή των σημαντικότερων παραδοσιακών ποικιλιών στον 
Ελλαδικό χώρο και η πιθανή αξιοποίηση τους ως προϊόντα ονομασίας προέλευσης 
(ΠΟΠ) ή και προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ). Στα πλαίσια της συγκεκριμένης 
εργασίας προσδιορίστηκαν και καταγράφηκαν φυτικά είδη και ποικιλίες που 
αξιοποιούνται ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο μέλλον. Με 
τη χρήση των παραπάνω σημάτων ποιότητας αναμένεται να  προκύψουν οφέλη που 
αφορούν τους παραγωγούς, τους καταναλωτές καθώς και την ευρύτερη αγροτική 
οικονομία. Η καταγραφή και μελέτη των φυτικών παραδοσιακών ποικιλιών έγινε ανά 
περιοχή, περιφέρεια ή νομό και διαπιστώθηκε ότι κατά κύριο λόγο τα προϊόντα με τα 
συγκεκριμένα σήματα ποιότητας στην Ελληνική Επικράτεια είναι ποικιλίες ελιάς, 
αμπέλου και ψυχανθών ή προϊόντα ελαιολάδου και οίνου. Οι συγκεκριμένες ποικιλίες 
και προϊόντα συναντώνται κυρίως στην περιοχή της Πελλοπονήσου και της Κρήτης. 
Παρόλα αυτά παρατηρείται και ένας αριθμός χαρακτηριστικών προϊόντων ονομασίας 
προέλευσης σε κάθε περιοχή, τα οποία δεν συναντώνται σε κανένα άλλο σημείο της  
Έλλαδος όπως η Μαστίχα Χίου, η Φάβα και το Τοματάκι Σαντορίνης, το Φιρίκι 
Πηλίου, η Φακή Εγκλουβής κ.α. Στην έρευνα που διεξήχθη, διαπιστώθηκε ότι κάποιες 
περιοχές της Ελλάδας υστερούν στην καταγραφή και αξιοποίηση των φυτογενετικών 
πόρων, όπως η Θράκη και η Θεσσαλία. Για τον λόγο αυτό κρίναμε σκόπιμη τη 
συνέχιση της έρευνας στις αντίστοιχες περιφέρειες ώστε να διαπιστωθεί η πιθανή 
ύπαρξη παραδοσιακών ποικιλιών (όπως το πεπόνι Εβρου, το ρεβύθι Μαρώνειας κ.α) 
που μελλοντικά θα αποτελέσουν προϊόντα ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής 
ένδειξης αλλά και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ενός δικτύου αξιοποίησης αυτών των 
προϊόντων με ενεργό το ρόλο του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τις εν λόγω 
περιφέρειες.  
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Ο χαρακτηρισμός των τοπικών ποικιλιών απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση από 
αυτήν που εφαρμόζεται για τις καλλιεργούμενες ποικιλίες. Η εκτίμηση της 
παραλλακτικότητας εντός και μεταξύ των τοπικών ποικιλιών συμβάλλει στην 
βελτιστοποίηση της περιγραφής και της διατήρησής τους. Στόχος της παρούσας 
μελέτης ήταν ο χαρακτηρισμός 49 εγχώριων ποικιλιών ρόβης (Vicia ervilia L. (Willd.)) 
με βάση 28 μορφολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και ο υπολογισμός 
της φαινοτυπικής παραλλακτικότητας εντός και μεταξύ των πληθυσμών και η μέση 
φαινοτυπική παραλλακτικότητα κάθε πληθυσμού. Η συλλογή χαρακτηρίστηκε από 
μεγάλη ζωηρότητα φυταρίων, παρουσία χρωματισμού βλαστού, μεσαίο μέγεθος 
φυλλαρίων, ημι-όρθια ανάπτυξη, μέτρια ευαισθησία στο πλάγιασμα, μέτριο ύψος  και 
μικρό αριθμό κυρίων διακλαδώσεων. Επίσης χαρακτηρίστηκε από πρώιμη έναρξη 
ανθοφορίας και καρπόδεσης, μικρή διάρκεια ανθοφορίας και λευκό – ιώδες χρώμα 
άνθους. Οι λοβοί δεν ξεπερνούσαν, κατά πλειοψηφία, τους 160 ανά φυτό, ενώ 
εμφάνισαν μέτρια διάνοιξη, μεγάλο μήκος και περιείχαν 3 – 4 σπόρους. Οι σπόροι 
χαρακτηρίστηκαν κυρίως από καφέ και γκρι χρώμα, απουσία ίχνους περικαρπίου και 
κωνικό σχήμα.  Παρατηρήθηκε ευρεία ποικιλομορφία σε όλη τη συλλογή, σχεδόν για 
όλα τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά (ΗΤ = 0,52, με τα περισσότερα χαρακτηριστικά 
κοντά στη μέση τιμή). Η μέση φαινοτυπική παραλλακτικότητα μεταξύ των πληθυσμών 
(GST) ήταν 0,31. Ορισμένα χαρακτηριστικά του άνθους είχαν GST ≥ 0,5, ενώ για την 
πλειονότητα των χαρακτηριστικών παρατηρήθηκε μεγάλη ποικιλομορφία εντός κάθε 
πληθυσμού. Όλες οι εγχώριες ποικιλίες παρουσίασαν μη σημαντικές διαφορές ως προς 
τη μέση φαινοτυπική παραλλακτικότητα τους (HP) το εύρος της οποίας κυμάνθηκε 
μεταξύ 0,27 – 0,47. Τα χαρακτηριστικά: αριθμός λοβών ανά φυτό, αριθμός σπόρων και 
βάρος σπόρων ανά φυτό, χρωματισμός βλαστού και ημέρες μέχρι εμφάνιση 1ου λοβού 
είχαν την μικρότερη φαινοτυπική παραλλακτικότητα εντός κάθε πληθυσμού (ΗS). Η 
υψηλή φαινοτυπική παραλλακτικότητα των πληθυσμών για τα χαρακτηριστικά που 
ελέγχθηκαν, έδειξε ότι οι τοπικές ποικιλίες της ρόβης αποτελούν πλούσια και 
ανεκμετάλλευτη γονιδιακή δεξαμενή.    
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Οι εγχώριοι πληθυσμοί κουκιών (Vicia faba L.) αποτελούν την κύρια πηγή γονιδίων για 
τα προγράμματα βελτίωσης κουκιών. Κρίσιμο στοιχείο στις νέες ποικιλίες που θα 
διαμορφωθούν αποτελεί η σύσταση των καρπών τους σε διατροφικά χαρακτηριστικά. Ο 
στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η σύσταση σπερμάτων Ελληνικών 
πληθυσμών κουκιών καθώς και απογόνων τους που προέκυψαν από αγρό ελεύθερης 
διασταύρωσης. Χρησιμοποιήθηκαν 15 πληθυσμοί, 12 νέοι πληθυσμοί που προέκυψαν 
από τις διασταυρώσεις μεταξύ των αρχικών εγχώριων πληθυσμών και οι βελτιωμένες 
ποικιλίες ‘Καστελόριζο’, ‘Τανάγρα’ και ‘Πολυκάρπη’. Τα χημικά χαρακτηριστικά που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η τέφρα, οι ολικές αζωτούχες (ΟΑ), οι ολικές λιπαρές (ΟΛ) 
και οι ινώδεις (ΙΟ) ουσίες. Η σύγκριση των αρχικών πληθυσμών, των νέων πληθυσμών 
και των βελτιωμένων έγινε με τη χρήση της μεθόδου Tukey. Επίσης μελετήθηκε η 
ποικιλότητα των αρχικών πληθυσμών ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά με τη χρήση της 
UPGMA και PCA ανάλυσης. Με βάση την ανάλυση Tukey προέκυψε ότι οι νέοι 
πληθυσμοί υπερείχαν γενικά από του αρχικούς πληθυσμούς πιθανόν λόγω της 
ετέρωσης. Ωστόσο, φάνηκε ότι τόσο οι νέοι όσο και οι αρχικοί πληθυσμοί 
υπολείπονταν από τις εμπορικές ποικιλίες ως προς την περιεκτικότητα σε ΟΑ. Κατά τη 
μελέτη της ποικιλότητας με βάση την UPGMA μέθοδο φάνηκε ότι 13 εκ των 
πληθυσμών ομαδοποιήθηκαν στην ίδια συστάδα μαζί με τη ποικιλία ‘Καστελόριζο’ ενώ 
οι πληθυσμοί ‘20’ και ‘30’ καθώς και οι ‘Τανάγρα’ και ‘Πολυκάρπη’ δημιούργησαν 
δύο διαφορετικές ομάδες. Παρόμοια ομαδοποίηση προέκυψε και με τη χρήση της PCA 
μεθόδου. Με βάση τους συντελεστές κυρίων συνιστωσών (PCA) προέκυψε ότι σχεδόν 
όλα τα χαρακτηριστικά έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στο διαχωρισμό των πληθυσμών αφού 
ήταν οι ΛΟ και OA σε ότι αφορούσε στο πρώτο άξονα ενώ σε ότι αφορούσε στο 
δεύτερο οι ΙΟ και η Τέφρα. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα ώστε να μελετηθεί η ιδιαίτερη 
ταυτότητα του κάθε πληθυσμού. Συμπερασματικά φάνηκε ότι οι Ελληνικοί εγχώριοι 
πληθυσμοί κουκιών αποτελούν ένα ενδιαφέρον γενετικό υλικό τόσο για τη χρήση τους 
σε προγράμματα βελτίωσης όσο και για την per se χρήση τους. 
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Η μείωση της γενετικής ποικιλότητας στη μελιτζάνα (Solanum melongena L.), ως αποτέλεσμα 
της εντατικής καλλιέργειας και της επικράτησης περιορισμένου αριθμού ποικιλιών και 
υβριδίων κάνει  επιτακτική την ανάγκη για διατήρηση και  προστασία του εγχώριου γενετικού 
υλικού. Στην Ελλάδα εκτός των εμπορικών ποικιλιών και υβριδίων καλλιεργούνται και 
ορισμένες παραδοσιακές ποικιλίες (π.χ. Τσακώνικη, Λαγκαδά, Σαντορίνη), οι οποίες είναι 
άριστα προσαρμοσμένες στο  τοπικό περιβάλλον διατηρώντας εξαιρετικά οργανοληπτικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι ποικιλίες αυτές αποτελούν πολύτιμο γενετικό υλικό το οποίο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε σχήματα βελτίωσης με προφανή οφέλη για τους παραγωγούς 
και τη χώρα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ μοριακών και 
μορφολογικών δεικτών για την εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας σε ελληνικές ποικιλίες και 
υβρίδια μελιτζάνας. Για την εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας και την αποκάλυψη του 
πολυμορφισμού μεταξύ των πληθυσμών μελιτζάνας χρησιμοποιηθήκαν ως μοριακοί δείκτες 
μικροδορυφορικές αλληλουχίες (χλωροπλαστικού και πυρηνικού DNA), καθώς και δείκτες 
REMAP (retrotransposon-microsatellite amplified polymorphism markers), ενώ για την 
εκτίμηση της μορφολογικής ποικιλότητας χρησιμοποιήθηκαν 21 μορφολογικοί και ποσοτικοί 
χαρακτήρες. Η καλλιέργεια των φυτών πραγματοποιήθηκε σε υαλόφρακτο θερμοκήπιο του ΤΕΙ 
Μεσολογγίου, ακολουθώντας το εντελώς τυχαιοποιημένο σχέδιο με 3 επαναλήψεις. Αρχικά 
διενεργήθηκε προκαταρκτική γενετική ανάλυση των πληθυσμών με την μέθοδο PCR, 29 
πυρηνικών και 6 χλωροπλαστικών μικροδορυφορικών αλληλουχιών καθώς και 10 REMAP 
δεικτών. Οι χλωροπλαστικοί μικροδορυφορικοί δείκτες ήταν μονομορφικοί σε όλους τους 
πληθυσμούς που ελέχθησαν (δύο ελληνικές ποικιλίες και μία ιαπωνική) και για το λόγο αυτό 
αποκλείστηκαν από τη συνέχεια. Από τους δείκτες REMAP τελικά επιλέγηκαν 4 οι οποίοι 
αποκάλυψαν μικρό βαθμό πολυμορφισμού μεταξύ των πληθυσμών. Σε αντίθεση με τους 
χλωροπλαστικούς μικροδορυφόρικούς δείκτες οι πυρηνικοί ήταν όπως αναμενόταν 
περισσότερο πολυμορφικοί. Συγκεκριμένα επελέγησαν 11 πυρηνικοί μικροδορυφορικοί δείκτες 
οι οποίοι παρόλο που εμφάνισαν χαμηλή ενδο και διαπληθυσμιακή ποικιλότητα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την διάκριση μεταξύ των ελληνικών ποικιλιών και υβριδίων. Γενικά οι 
ποικιλίες και τα υβρίδια μελιτζάνας που μελετήθηκαν εμφάνισαν σχετικά μικρή γενετική 
ποικιλότητα και χαμηλό βαθμό πολυμορφισμού σε όλους τους γενετικούς δείκτες. Όσον αφορά 
στους μορφολογικούς χαρακτήρες οι πληθυσμοί που εξετάσθηκαν εμφάνισαν διαφορετικό 
πρότυπο ποικιλότητας. Για παράδειγμα μεταξύ των πληθυσμών δεν παρατηρήθηκαν 
σημαντικές διαφοροποιήσεις για τις περισσότερες παραμέτρους εκτός αυτών που αναφέρονται 
σε χαρακτηριστικά του καρπού. Η μελέτη των πληθυσμών αυτών που αφορά σχεδόν το σύνολο 
των πληθυσμών μελιτζάνας στον ελληνικό χώρο συνεχίζεται με τη προσθήκη – μελέτη 
περισσότερων μορφολογικών χαρακτήρων αλλά και την επέκταση της σε γενετικό και 
βιοχημικό επίπεδο.     
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Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης της αλατότητας του 
εδάφους σε συνδυασμό με μειωμένη διαθεσιμότητα νερού, στην απόδοση σε αιθέρια 
έλαια σε φυτά δυόσμου (Mentha spicata), δίκταμου (Origanum dictamnus L.) και 
νησιώτικης ρίγανης (Origanum onites L.). Για το σκοπό αυτό, την άνοιξη του 2012 
εγκαταστάθηκε πείραμα σε γλάστρες με τα παραπάνω φυτά τριετούς ανάπτυξης, σε 
θερμοκήπιο. Το εδαφικό υπόστρωμα αποτελείτο από μείγμα εδάφους, περλίτη και 
τύρφης σε αναλογία 1:1:6. Εφαρμόσθηκαν τέσσερες επεμβάσεις αλατότητας (25 mmol 
NaCl/lt νερού, 50 mmol NaCl/lt νερού, 100 mmol NaCl/lt νερού και 150 mmol NaCl/lt 
νερού). Το πειραματικό σχέδιο ήταν πλήρως τυχαιοποιημένο με τέσσερις επαναλήψεις. 
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των φυτών η εδαφική υγρασία καθορίστηκε στο 50% 
της υδατοϊκανότητας. Συγκομίσθηκε το υπέργειο μέρος του φυτού στο στάδιο της 
ανθοφορίας και η ξήρανση έγινε σε σκιερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Η παραλαβή 
των αιθέριων ελαίων έγινε με υδροαπόσταξη σε συσκευή τύπου Clevenger. 
Παρατηρήθηκε ότι η απόδοση σε αιθέριο έλαιο στο υπέργειο μέρος των φυτών 
(ταξιανθίες και φύλλα) στον δυόσμο δεν επηρεάσθηκε σημαντικά με την αύξηση της 
αλατότητας του εδάφους (3,24 ± 0,08% έως 3,15 ± 0,11%), στο δίκταμο υπήρξε μείωση 
από 3,61 ± 0,18% στο μάρτυρα μέχρι 2,00 ± 0,06%, ενώ στη νησιώτικη ρίγανη 
παρατηρήθηκε αύξηση από 4,86 ± 0,09% στο μάρτυρα μέχρι 6,57 ± 0,11%. Από τα 
αποτελέσματα προκύπτει ότι σε αλατούχα εδάφη και κάτω από ξηροθερμικές συνθήκες 
είναι δυνατή η εγκατάσταση καλλιέργειας νησιώτικης ρίγανης με αυξημένες μάλιστα 
αποδόσεις ή δυόσμου με τις ίδιες αποδόσεις με εκείνες των μη αλατούχων εδαφών, σε 
αντίθεση με το δίκταμο που δεν συνιστάται για τέτοιου είδους εδάφη.  
 
 



14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο  
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών   
Θεσσαλονίκη, 10-12 Οκτωβρίου 2012   122 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΟΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (Sideritis raeseri) 

 
 

Ε. Νίνου1, Α.Λ. Τσιβελίκας2, Π. Χατζοπούλου2 
 

1 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Ινστιτούτο Σιτηρών, 570 01 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 
2Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας,  

570 01 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 
 
 
 
Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά προσελκύουν ένα διαρκώς αυξημένο 
ενδιαφέρον, τόσο από επιστημονική όσο και από ευρύτερη πρακτική σκοπιά. Γι’ αυτόν 
ακριβώς το λόγο, γίνεται ολοένα και περισσότερο αναγκαία η υιοθέτηση μίας 
στρατηγικής «διατήρησης μέσω της χρήσης», κατά την οποία η συλλογή φυτικού 
υλικού από αυτοφυείς πληθυσμούς, αντικαθίσταται από την ελεγχόμενη καλλιέργεια, 
ώστε να αποτελέσει το καλύτερο μέσο για την κάλυψη των απαιτήσεων που 
προκύπτουν από την υπερεκμετάλλευση των φυσικών ενδιαιτημάτων. Η προσέγγιση 
αυτή συνιστά την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη έρευνας πάνω στη γενετική 
βελτίωση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών για την αύξηση των αποδόσεων 
και της ομοιομορφίας, και τον έλεγχο της παραλλακτικότητας των βιοδραστικών 
ουσιών που περιέχουν, με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 
καταναλωτών και τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της βιομηχανίας. Στόχος της 
παρούσας εργασίας ήταν η προκαταρτική αξιολόγηση της ενδοπληθυσμιακής 
παραλλακτικότητας του Ελληνικού τσαγιού του βουνού (Sideritis raeseri) που 
προήλθαν από σπόρο ο οποίος συλλέχθηκε από αυτοφυή πληθυσμό της περιοχής του 
Βοΐου. Για την καταγραφή των επιμέρους χαρακτηριστικών εγκαταστάθηκε στο 
Αγρόκτημα του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας πειραματικό σχέδιο σε 
κυψελωτή διαταξη (R-0) με 8 γραμμές και 18 θέσεις σε κάθε γραμμή. Σε κάθε θέση 
μεταφυτεύφθηκε ένα φυτό το οποίο προήλθε από σπόρο που συλλέχθηκε από ατομικά 
φυτά του πληθυσμού. Τα χαρακτηριστικά που καταγράφηκαν και σχετίζονται με την 
εμπορική αξία της δρόγης ως αφέψημα ήταν: ο αριθμός των ανθικών στελεχών, το 
μήκος του ανθικού στελέχους, η απόδοση της χλωρής και της ξηρής δρόγης καθώς και 
ο χρόνος άνθησης. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν ήταν η ένταση 
της χνόωσης των φύλλων, η ένταση του πράσινου χρώματος του φυτού, το μήκος του 
μίσχου, και το μήκος και το πλάτος των φύλλων. Κατά τη συγκομιδή έγινε οπτική 
επιλογή των γενοτύπων. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του 1ου έτους 
ανάπτυξης της καλλιέργειας διαπιστώθηκε παραλλακτικότητα ως προς την ένταση της 
χνόωσης των φύλλων και το μέγεθος των φύλλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι φυτά με 
έντονη χνόωση διαφοροποίησαν μικρό αριθμό ανθικών στελεχών. Επίσης 
καταγράφηκαν γενότυποι με με μεγάλο μήκος ανθικών στελεχών τα οποία αποτελούν 
υποσχόμενα υλικά για περαιτέρω αξιολόγηση και αξιοποίηση ως προς τα παραγωγικά 
χαρακτηριστικά.  
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Η βιοχημική σύσταση της ελιάς στηρίζεται σε ορισμένους αγρονομικούς παράγοντες, 
μεταξύ των οποίων είναι και ο γενότυπος. Στην παρούσα μελέτη προσδιορίστηκε η 
συγκέντρωση της ελευρωπαΐνης και των ολικών φαινολών στα φύλλα 40 ελληνικών 
ποικιλιών ελιάς. Ο προσδιορισμός της ελευρωπαΐνης πραγματοποιήθηκε με υγρή 
χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) 
και των ολικών φαινολών με τη μέθοδο Folin-Ciocalteu. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 
παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών τόσο ως προς τη 
συγκέντρωση της ελευρωπαΐνης όσο και ως προς τη συγκέντρωση των ολικών 
φαινολών. Η αξιολόγηση γενοτύπων ελιάς, ως προς την περιεκτικότητα τους σε 
ελευρωπαΐνη, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί είτε σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης 
προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλοι γενότυποι, είτε σε εμπορική κλίμακα για 
την παρασκευή σκευασμάτων ελευρωπαΐνης.        
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Ο ευκάλυπτος ανήκει στην οικογένεια Myrtaceae, εκπροσωπούμενη από περίπου 700 
είδη, ψηλά αειθαλή δέντρα. Το αιθέριο έλαιο του ευκαλύπτου βρίσκει εκτεταμένη 
χρήση σε τρόφιμα, καλλυντικά και στην φαρμακευτική βιομηχανία. Ο σκοπός της 
εργασίας αυτής ήταν να μελετηθεί η απόδοση σε αιθέριο έλαιο και η ποσοτική και 
ποιοτική σύσταση των αιθέριων ελαίων έξι ειδών του γένους Eucalyptus. Τα είδη E. 
rodwayi, E. dalrympleana, E. glaucescens, E. viminalis, E. gunnii and E. cordata 
καλλιεργήθηκαν στο αγρόκτημα του Αλεξάνδριου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (AΤΕΙΘ). Συγκομίσθηκαν οι ετήσιοι βλαστοί τον Ιούλιο του 
2009 και κατόπιν υπέστησαν ξήρανση σε σκιά, εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε η 
παραλαβή των αιθέριων ελαίων με υδροαπόσταξη και η ανάλυση των αιθέριων ελαίων 
έγινε με αέριο χρωματογράφο συζευγμένο με φασματογράφο μάζας (GC/MS). Βρέθηκε 
ότι η απόδοση των αιθέριων ελαίων κυμαίνεται από 0,48±0,001% έως 3,40±0,04%, 
ανάλογα το είδος. Τα είδη E. cordata και E. gunnii έδειξαν το μεγαλύτερο και το 
ελάχιστο ποσοστό αιθέριου ελαίου ανάμεσα σε όλα τα είδη που εξετάστηκαν, 
αντίστοιχα. Η ανάλυση με GC/MS επέτρεψε την ταυτοποίηση 27 συστατικών, που 
αντιπροσωπεύει το 93,4 έως 100% του συνολικού ελαίου. Σύμφωνα με τα κύρια 
συστατικά τα είδη διαφοροποιούνται σε δυο ομάδες: στα είδη E. dalrympleana και E. 
gunnii τα κύρια συστατικά ήταν, p-cymene 7,0 έως 10,6%, 1,8-cineole 7,3 έως 29,5%, 
bicyclogermacrene 3,6 έως 7,4%, spathulenol 15,1 έως 41,1%, globulol 7,3 έως 8,6% 
και viridiflorol 9,4 έως 11,6%, ενώ στα είδη E. glaucescens, E. viminalis, E. rodwayi, 
και E. cordata το μόνο κύριο συστατικό ήταν 1,8-cineole 91,2 έως 93,8%. Δεδομένου 
ότι τόσο η οσμή όσο και οι δράσεις εναντίον παθογόνων του αιθέριου ελαίου του 
ευκαλύπτου εξαρτώνται από την ποσοτική και ποιοτική σύσταση αυτού επιβάλλεται η 
επισταμένη μελέτη ώστε να προσδιορισθούν και οι εφαρμογές. 
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Η Μαύρη πεύκη (Pinus nigra) είναι ένα κωνοφόρο με πολύ ευρεία εξάπλωση, που 
εκτείνεται από τη Βορειοδυτική Αφρική και μέσω της Ανατολικής Ευρώπης φτάνει έως 
τη Μικρά Ασία και τη Κριμαία. Παράλληλα, η εμφάνισή της, ξεκινά από τα 250 μ., 
παρόλο που χαρακτηρίζεται ψυχρόβιο, και φτάνει έως και τα 1800 μ. υψόμετρο, ενώ οι 
οικολογικές απαιτήσεις της είναι ελάχιστες. Τα στοιχεία αυτά, καθώς και το ότι 
θεωρείται λείψανο του Τριτογενούς, αφενός της προσδίδουν μεγάλη γενετική 
ποικιλότητα και αφετέρου, μεγάλη πλαστικότητα που σε περιβάλλον κλιματικής 
αλλαγής θα επιτρέψει την επιβίωση του είδους και θα προσδώσει δυναμικότητα στην 
προσαρμογή του. Παράλληλα με την επιτακτικότητα της προστασίας των γενετικών 
πόρων, επιβάλλεται η ταυτοποίηση του προστατευόμενου υλικού για τη σωστή 
διαχείριση και προώθησή του. Η παρούσα εργασία είχε σκοπό να διερευνήσει την 
διεισδυτικότητα του ενζύμου της μηλικής αφυδρογονάσης στην ταυτοποίηση 
γενοτύπων / κλώνων μάυρης πεύκης και παράλληλα να το κάνει αυτό με τον 
προσφορότερο τρόπο. Επιλέχθηκε η χρήση του ενζυμικού συστήματος της μηλικής 
αφυδρογονάσης (MDH) διότι είναι ένα σημαντικό ένζυμο για κάθε έμβιο οργανισμό, 
ενώ παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία στα κωνοφόρα και έχει χρησιμοποιηθεί για την 
ταυτοποίηση ειδών, ποικιλιών και προελεύσεων της μαύρης πεύκης. Μελετήθηκαν 34 
άτομα, από την τράπεζα γονιδίων που βρίσκεται στο Δασαρχείο Πολυγύρου, τα οποία 
παρουσίασαν 4 γονιδιακές θέσεις εκ των οποίων οι 2 (MDH-A και MDH-D) ήταν 
μονομορφικές και οι υπόλοιπες (MDH-B και MDH-C) παρουσίασαν 4 και 3 
αλληλόμορφα αντίστοιχα, ενώ σχηματίστηκαν και ετεροδιμερή, που μας επιτρέπουν να 
υπολογίσουμε τους δυνητικά ταυτοποιούμενους γενοτύπους σε 60 (για το παρόν 
δείγμα). Η ερμηνεία της MDH επιτεύχθηκε με τη χρήση 2 ηλεκτροφορητικών 
συστημάτων και με την ανάλυση του X2-κριτηρίου επιβεβαιώθηκε ότι το ένζυμο της 
μηλικής αφυδρογονάσης ακολουθεί μεντελική κληρονόμηση. Τέλος, με την 
τροποποίηση της τεχνικής επήλθε μείωση του χρόνου ηλεκτροφόρησης των 
ισοενζύμων (μείωση άνω του 50% του αρχικού χρόνου) καθώς και μείωση του 
χρησιμοποιούμενου αμύλου (κατά 50%) και ζάχαρης που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή της πηκτής (gel).  
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Στη χώρα μας η καλλιέργεια της μπανάνας περιορίζεται στην Κρήτη, καλύπτει  περίπου 
1000 στρέμματα (90% σε πλαστικά θερμοκήπια) και αποτελεί μια πλεονεκτική 
δραστηριότητα με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία. Για την αποφυγή 
ποικίλων προβλημάτων που σχετίζονται με τον παραδοσιακό τρόπο πολλαπλασιασμού 
(ριζώματα), έχει καθιερωθεί πλέον η αξιοποίηση της ιστοκαλλιέργειας. Για τη βελτίωση 
της οικονομικότητας της in vitro παραγωγής φυτών μπανάνας, ενδιαφέρον εμφανίζει η 
αύξηση του “συντελεστή πολλαπλασιασμού” με την πρόκληση μεριστωματικών 
βλαστικών συστάδων. Στα πλαίσια σχετικής μελέτης αξιολογήθηκε η επίδραση δυο 
επιβραδυντών αύξησης, ancymidol και paclobutrazol, τα αποτελέσματα της οποίας 
παρουσιάζονται. Χρησιμοποιήθηκαν ριζώματα της ποικιλίας “Grande Naine, τα οποία 
ελέγχθηκαν μακροσκοπικά και εργαστηριακά για ενδεχόμενη παρουσία παθογόνων που 
μεταφέρονται με το αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό. Δημιουργήθηκαν μικρο-έκφυτα, 
τα οποία καλλιεργήθηκαν σε τροποποιημένο υπόστρωμα  Murashige και Skoog (1962) 
σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών ανάπτυξης. Οι δυο επιβραδυντές, ancymidol & 
paclobutrazol, ενσωματώθηκαν σε εμπλουτισμένο υπόστρωμα  Murashige and Skoog 
(1962) με διαφορετική συγκέντρωση (1, 2.5, 5 και 10 mg/l). Για κάθε συγκέντρωση 
αξιοποιήθηκαν 5 φιάλες Erlenmeyer των 250 ml με 20 ml θρεπτικού και εμφύτευση 10 
εκφύτων ανά φιάλη, ενώ για το μάρτυρα δέκα φιάλες. Τα 500 έκφυτα επωάστηκαν σε 
περιστροφικό αναδευτήρα συνεχούς ανάδευσης και αξιολογήθηκαν μετά την πάροδο 30 
ημερών (2 υποκαλλιέργειες των 15 ημερών), καταγράφοντας τον αριθμό και το μήκος 
των φύλλων, τον αριθμό των βλαστών/έκφυτο, το μήκος των βλαστών, καθώς και το 
χλωρό και ξηρό βάρος των εκφύτων (συστάδα βλαστών και φύλλων). Η στατιστική 
δοκιμασία έγινε συγκρίνοντας τις μέσες τιμές καταγράφοντας τις διαφορές με τη 
δοκιμή Duncan. Στο υπόστρωμα καλλιέργειας, το οποίο περιείχε 1, 2.5 και 5 mg/l 
ancymidol καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός βλαστών, ενώ μειώθηκε σημαντικά  ο 
αριθμός φύλλων  - στη συγκέντρωση 10 mg/l η φυλλογένεση ήταν μηδενική. Τα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά  δεν ευνοήθηκαν από την παρουσία του ancymidol, ενώ στην 
υψηλότερη συγκέντρωση σχεδόν μηδενίστηκαν. Ο επιβραδυντής ανάπτυξης 
paclobutrazol ευνόησε τη δημιουργία βλαστών σε σχεδόν όλες τις συγκεντρώσεις, με 
μεγαλύτερη τιμή να καταγράφεται στη συγκέντρωση 2,5 mg/l, ενώ η μικρότερη στην 
υψηλότερη συγκέντρωση (10 mg/l). Η παρουσία του paclobutrazol  επηρέασε αρνητικά, 
παρόμοια με εκείνη του ancymidol, τα άλλα καταμετρηθέντα χαρακτηριστικά. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο των δύο επιβραδυντών 
ανάπτυξης στην πρόκληση βλαστικών ή μεριστωματικών συστάδων στην in vitro 
παραγωγή μπανανόφυτων της ποικιλίας “Grande Naine”.  Ιδιαίτερα ο paclobutrazol στη 
δόση των 2,5 mg/l έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα – 163% αύξηση του αριθμού 
βλαστών σε σχέση με το μάρτυρα -, ένα δεδομένο που θα πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα 
στον in vitro πολλαπλασιασμό της μπανάνας.  
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Ο κυπριακός κέδρος (Cedrus brevifolia Henry) είναι απομονωμένο ενδημικό είδος 
περιορισμένης εξάπλωσης, μόνοικο και ανεμογαμές, η δε παρουσία του στην Κύπρο 
καταγράφεται για πρώτη φορά από το Θεόφραστο (370-287 π.Χ.). Σήμερα φύεται σε 
πέντε γειτνιάζουσες γεωγραφικές θέσεις και σε υπερθαλάσσιο ύψος από 900-1400μ. Το 
είδος διαχωρίζεται σαφώς από τα  υπόλοιπα είδη κέδρων βάσει μορφολογικών και 
οικοφυσιολογικών γνωρισμάτων, σε αντίθεση με φυλογενετικές μελέτες που έδειξαν 
ύπαρξη γενετικής συγγένειας με το είδος Cedrus libani.  Ως προς την αναγκαιότητα 
προστασίας του, θεωρείται ευαίσθητο είδος σε εθνικό επίπεδο, ενώ το ενδιαίτημά του 
κατατάσσεται βάσει οδηγίας της Ε.Ε. στα ενδιαιτήματα προτεραιότητας. Το είδος, αν 
και απομονωμένο, δεν φαίνεται να υπέστη ισχυρή γενετική εκτροπή καθώς έχει 
καταγραφεί άφθονη ποικιλότητα σε επίπεδο μοριακών γενετικών δεικτών. Για την 
εκτίμηση του μεγέθους και της δομής της ποικιλότητας σε επίπεδο γνωρισμάτων 
προσαρμογής επελέγησαν άτομα που φύονταν σε τρεις διαφορετικές γεωγραφικές 
θέσεις, από τα οποία και συνελέγησαν ώριμοι κώνοι που κρατήθηκαν χωριστά ανά 
άτομο, όπως και οι σπόροι που εξήχθησαν από αυτούς . Οκτώ ποσοτικά γνωρίσματα 
προσαρμογής αξιολογήθηκαν: μήκος κώνου, πλάτος κώνου, μήκος από τη βάση έως το 
πλατύτερο σημείο, αριθμός καρποφύλλων, μήκος σπόρου, πλάτος σπόρου, μήκος και 
πλάτος πτερυγίου. Προέκυψαν εκπεφρασμένες και σημαντικές διαφορές μεταξύ 
διαφορετικών γεωγραφικών θέσεων, αλλά και μεταξύ των διαφορετικών ατόμων, ενώ 
οι γενετικές παράμετροι που εκτιμήθηκαν, καταδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικής 
γενετικής ποικιλότητας για τα γνωρίσματα που μελετήθηκαν. Στην εργασία συζητώνται 
τα αποτελέσματα σε συνάρτηση με την αναπαραγωγή του είδους και το εξελικτικό του 
δυναμικό.  
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Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μοριακής ανάλυσης πληθυσμών χαλεπίου πεύκης 
(Pinus halepensis Mill.), ενός σημαντικού οικολογικά και οικονομικά 
παραμεσογειακού κωνοφόρου το οποίο πλήττεται σε καταστροφικό βαθμό από δασικές 
πυρκαγιές ιδιαίτερα κατά την τελευταία 15ετία.  Η δειγματοληψία περιλάμβανε πέντε 
πληθυσμούς (Βαρυμπόμπη, Ιστιαία, Θερμοπύλες, Νέα Φώκια, Βουρβουρού) με 
διαφορετικό ιστορικό πυρκαγιών (συχνότητα, καμένες εκτάσεις) το οποίο κυμαίνεται 
από εξαιρετικά υψηλό (Βαρυμπόμπη) έως όχι ιδιαίτερα υψηλό (Βουρβουρού). Η 
εκχύλιση και η απομόνωση του DNA έγινε τόσο από διπλοειδή (έμβρυο), όσο και από 
απλοειδή ιστό (ενδοσπέρμιο) με τη χρήση του Dneasy™ Plant Mini Kit (QIAGEN). Για 
την εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σχεδιάστηκαν οκτώ 
δεκαμερείς εκκινητές που ονομάστηκαν Φοίνικας 1-8 και συντέθηκαν από εξωτερικούς 
συνεργάτες (GIBCO-BRL, Custom Primers και MWG Oligo Synthesis).  Ανιχνεύθηκαν 
συνολικά 63 γονιδιακές θέσεις (7.8 γονιδιακές θέσεις ανά εκκινητή), από τις οποίες 42 
ήταν πολυμορφικές (66.7%). Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή ροή γονιδίων και 
απουσία σημαντικής ομομειξίας.  Επίσης δεν βρέθηκε απόκλιση από την ισορροπία 
Hardy-Weinberg σε κανένα από τους πληθυσμούς. Τα αποτελέσματα γενικά έδειξαν 
την ύπαρξη σημαντικής γενετικής ποικιλότητας στους φυσικούς πληθυσμού χαλεπίου 
πεύκης ακόμα και σε πληθυσμούς με εκτενές ιστορικό καταστροφικών πυρκαγιών.  Δεν 
βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ γενετικών (κατά Nei) και γεωγραφικών αποστάσεων 
κατόπιν δοκιμής Mantel.  Ωστόσο, η ομαδοποίηση των πληθυσμών σε ένα UPGMA 
δενδρόγραμμα των γενετικών αποστάσεων εμφάνισε ομοιότητες σε σχέση με τη 
γεωγραφική του κατανομή.   Η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ ενός δείκτη που 
σχετίζεται με την καταστρεπτικότατα των πυρκαγιών (forest fire damage index, FDI) 
και των παραμέτρων γενετικής ποικιλότητας (Na, P, Ho, He κ.α.), έδειξε απουσία 
σημαντικών συσχετίσεων τόσο θετικών όσο και αρνητικών.  Στην εργασία αναλύεται η 
σημασία των αποτελεσμάτων στην προστασία των γενετικών πόρων του είδους, στο 
σχεδιασμό των αναδασώσεων και στην εκπόνηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης.  

 

mailto:aravanop@for.auth.gr


14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο  
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών   
Θεσσαλονίκη, 10-12 Οκτωβρίου 2012   129 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ 

 
 

Μαλλιαρού Ε. και Αραβανόπουλος Φ.Α. 
 

Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτιώσεως Δασοπονικών Ειδών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 54006  

 
 

 
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η γενετική ποικιλότητα των δασικών ειδών του 
ελληνικού χώρου (τιμές κεντρικής τάσης και διασποράς) και συγκρίνεται με τη 
γενετική ποικιλότητα των δασικών ειδών του μεσογειακού, ευρωπαϊκού και 
παγκόσμιου χώρου. Αρχικά μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης της έγκριτης 
βιβλιογραφίας, συνελέγησαν οι κύριες παράμετροι γενετικής ποικιλότητας και στη 
συνέχεια εφαρμόστηκε η μέθοδο της μετά – ανάλυσης. Με βάση τα αποτελέσματα της 
μετά-ανάλυσης πραγματοποιήθηκε στατιστική σύγκριση μεταξύ της ποικιλότητας που 
υπάρχει στην Ελλάδα και της ποικιλότητας των ευρύτερων γεωγραφικών χώρων που 
προαναφέρθηκαν. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 11 κατηγορίες συγκρίσεων με βάση 
τα γενικά βιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών και αντίστοιχα ταξινομικά 
χαρακτηριστικά. Για τις συγκρίσεις χρησιμοποιήθηκαν τελικά τέσσερις γενετικές 
παράμετροι οι οποίες είναι κοινές μεταξύ των δεδομένων των ελληνικών πληθυσμών 
και των πληθυσμών των ευρύτερων γεωγραφικών χώρων. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζεται μια αρχική εκτίμηση σχετικά με τη θέση που κατέχουν οι δασικοί 
πληθυσμοί της Ελλάδας στην κλίμακα της παγκόσμιας ποικιλότητας. Γενικά οι τιμές 
γενετικής ποικιλότητας των ελληνικών πληθυσμών δασικών ειδών ήταν υψηλές για 
όλες τις παραμέτρους που μελετήθηκαν. Οι ελληνικοί δασικοί πληθυσμοί 
παρουσιάζουν σημαντική γενετική ποικιλότητα και αρκετά σημαντική γενετική 
διαφοροποίηση μεταξύ πληθυσμών του ίδιου είδους. Και στις δύο περιπτώσεις οι μέσες 
τιμές είναι από τις υψηλότερες σε παγκόσμιο επίπεδο.  Στο 78% των συγκρίσεων 
μεταξύ των αποτελεσμάτων της παρούσας μετα-ανάλυσης και των μέσων τιμών της 
διεθνούς βιβλιογραφίας  οι τιμές των ελληνικών πληθυσμών ήταν υψηλότερες όσον 
αφορά τόσο τις παραμέτρους γενετικής ποικιλότητας, όσο και τις παραμέτρους 
γενετικής διαφοροποίησης.   
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Στις χώρες της Μεσογείου η καλλιέργεια των ψυχανθών και συγκεκριμένα του ρεβιθιού 
(Cicer arietinum, L) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες παραγωγής 
οσπρίων. Λόγω της υψηλής διατροφικής τους αξίας η παγκόσμια κατανάλωση οσπρίων, 
και συγκεκριμένα των ρεβιθιών αυξάνει συνεχώς. Σήμερα στην Ελλάδα η καλλιέργεια του 
ρεβιθιού εκτείνεται σε περίπου 30 χιλιάδες στρέμματα, με συνεχή τάση αύξησης της 
καλλιεργούμενης έκτασης. Η καλλιέργεια ρεβιθιών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
καθώς μπορούν να καλλιεργηθούν σε ημίξηρα, φτωχά εδάφη βελτιώνοντας τη γονιμότητα 
τους ενώ προσφέρουν παράλληλα μια εναλλακτική, δυναμική καλλιέργεια της εισαγόμενης 
σόγιας για ζωοτροφή, ανοίγοντας νέους δίαυλους οικονομικής αγροτικής ανάπτυξης. 
Συνεπώς, λόγω της σημαντικής εξέλιξης της καλλιέργειας του ρεβιθιού κρίθηκε σκόπιμο 
να αξιολογήσουμε τους διαθέσιμους φυτογενετικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου 
τοπικών, παραδοσιακών ποικιλιών καθώς και εμπορικών ποικιλιών.  Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η μελέτη της γενετικής ποικιλότητας και η ταυτοποίηση ελληνικών 
παραδοσιακών ποικιλιών ρεβιθιού (Cicer arietinum) με τη χρήση μοριακών δεικτών SSR 
(Simple Sequence Repeats) που βασίζονται στην εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης 
της πολυμεράσης (PCR).  Οι μοριακοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν βασίζονται σε 
εκκινητές SSR οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αναλύθηκαν 41 
επιλεγμένοι γενότυποι συμπεριλαμβανομένου ελληνικών καλλιεργούμενων ποικιλιών, 
τοπικών παραδοσιακών και διεθνών εμπορικών ποικιλιών. Η απομόνωση γονιδιωματικού 
DNA από νεαρά φύλλα έγινε με τη μέθοδο CTAB με τροποποιήσεις. Ζεύγη SSR 
εκκινητών που έδωσαν πολυμορφικές ζώνες επιλέχθηκαν για ανάλυση. Τα προϊόντα της 
PCR διαχωρίστηκαν σε πηκτή 2% αγαρόζης. Τα δενδρογράμματα κατασκευάσθηκαν με τις 
μεθόδους UPGMA (unweighted pair group method with arithmetic means) και N. Join 
(Neighborhood Join). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι  είναι δυνατή η ανάλυση 
του πολυμορφισμού των τοπικών ποικιλιών με χρήση μοριακών δεικτών SSR, καθώς 
μπορούν να εκτιμηθούν παράμετροι γενετικής ποικιλότητας, να υπολογιστεί ο βαθμός 
γενετικής ομοιότητας μεταξύ των ποικιλιών  ώστε  να εκτιμηθούν οι γενετικές τους 
αποστάσεις για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση τους. Πρόσθετα παρουσιάζονται οι 
δυνατότητες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων στη γενετική ταυτοποίηση 
πολλαπλασιαστικού υλικού με μοριακούς δείκτες, ένα σύγχρονο εργαλείο διασφάλισης της 
ταυτότητας και διάκρισης ποικιλιών, καθώς και μέσο προάσπισης των προϊόντων 
ονομασίας γεωγραφικής προέλευσης.   
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Ο κατάλογος των χορηγών ενδεχόμενα περιλάβει και άλλους χορηγούς, έτσι ώστε ο τελικός 
κατάλογος χορηγών να αναρτηθεί πλήρης κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. 
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