


 
 



I 
 

 
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ  
 

 
 
 

14o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
 

Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ   
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: 

 ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ – 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 10-12 Οκτωβρίου 2012  



II 
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ  
  

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  

 
 

 
 
 
 

 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
Πρόεδρος:       Μεταξία Κούτσικα-Σωτηρίου  
Αντιπρόεδρος α ΄: Απόστολος Σκαλτσογιάννης  
Αντιπρόεδρος β ΄: Αικατερίνη Τράκα-Μαυρωνά  
Γραμματέας:         Αλέξης Πολύδωρoς  
Ταμίας:         Αναστάσιος Λιθουργίδης  
Μέλη:          Θεανώ Λαζαρίδου  
         Ειρήνη Νιάνιου-Ομπεϊντάτ  
         Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης  
         Αθανάσιος Τσιβελίκας  

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΕΓΒΦ  
Πρόεδρος:  Αικατερίνη Τράκα-Μαυρωνά  
Αντιπρόεδρος:  Πηνελόπη Μπεμπέλη  
Γραμματέας:  Παρασκευή Αλιζώτη  
Ταμίας:  Αναστάσιος Λιθουργίδης  
Μέλη:  Δημήτριος Βλαχοστέριος  
  Παρθενόπη Ράλλη  
  Αθανάσιος Τσιβελίκας  

 



III 
 

 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 
Αλέξιος N. Πολύδωρος 
Α.Π.Θ., Γεωπονική Σχολή 
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών 
541 24 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310998811 
Fax.: 2310998654 
e-mail: palexios@agro.auth.gr 
  
   
ΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Συντονισμός :  Μ. Κούτσικα, Α. Πολύδωρος, Δ. Βογιατζής 
Κριτές : Αραβανόπουλος Φ., Βογιατζής Δ.,Δαμαλάς Χ., Ελευθεροχωρινός Η., 

Ζιώζιου Ε., Κουτρούμπας Σ., Μαδέσης Π., Μαυρομάτης Α., 
Μπλαδενόπουλος Κ., Μυλωνά Φ., Ρουπακιάς Δ., Τράκα Α.,  

  
  
 Οι πλήρεις εργασίες του τόμου αυτού των Πρακτικών δημοσιεύονται μετά από κρίση, 
και τη σύμφωνη γνώμη της Οργανωτικής Επιτροπής. Για όσες ανακοινώσεις δεν 
κατατέθηκαν πλήρεις εργασίες, δημοσιεύονται οι περιλήψεις όπως κατατέθηκαν από τους 
συγγραφείς. 
 
 
ISBN: 978-960-87129-3-5

mailto:palexios@agro.auth.gr�


IV 
 

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΓΒΦ με τίτλο ‘Η γενετική Βελτίωση των φυτών απαντά 
στις προκλήσεις του σήμερα’ πραγματοποιήθηκε στις 10-12 Οκτωβρίου του 2012 στους 
χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είχε την εξαιρετική τιμή η έναρξη 
του να κηρυχθεί από τον συνάδελφο και Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Αθανάσιο Τσαυτάρη. Ο κ. Υπουργός με την εναρκτήρια ομιλία του μας κοινοποίησε τη 
δέσμευσή του για την επαναστελέχωση και αναζωογόνηση της Αγροτικής Έρευνας, που 
αποτελεί την κύρια παραγωγική οδό εξόδου από το οικονομικό αδιέξοδο.  
Τέσσερις ενότητες κάλυψαν διαδοχικά τη θεματολογία του συνεδρίου: Η πρώτη, συνέδεσε 
την γενετική βελτίωση φυτών με την αειφόρο ανάπτυξη. Η δεύτερη, της μοριακής 
βελτίωσης, αναφέρθηκε στην αποτελεσματική εξερεύνηση του αποτυπώματος του DNA 
στην απεικόνιση της βιοποικιλότητας και των μηχανισμών περιβαλλοντικής καταπόνησης. Η 
τρίτη, της αγροκομίας, συνέβαλε στη διερεύνηση του παραγωγικού δυναμικού σε πολλές 
καλλιέργειες με καινοτόμες προσεγγίσεις. Τέλος, η τέταρτη, συγκέντρωσε έρευνες 
καταγραφής της βιοποικιλότητας και την αξιοποίησή της στο πολλαπλασιαστικό υλικό.  
Για πρώτη φορά το συνέδριο φιλοξένησε την ενότητα «Αγροεπιχειρείν» με δύο ομάδες 
νέων επιχειρηματιών που εισήλθαν στο χώρο της Γεωργίας: του κ. Δημήτριου 
Πολιτόπουλου διευθύνοντα σύμβουλου της Ζυθοποιίας Μακεδονίας-Θράκης και του κ. 
Ευθύμιου Ευθυμιάδη αντιπρόεδρου της Εταιρίας ‘Redestos’ με την επώνυμη τομάτα Lucia.  
Κάθε συνέδριο φθάνοντας  στο τέλος αποτιμά την προσφορά του και τοποθετεί τους νέους 
στόχους του. Στο παρόν συνέδριο, όπως και στα προηγούμενα, υπήρξε πληθώρα 
ανακοινώσεων με τα αποτελέσματα της έρευνας των μελών της Εταιρίας, για νέες 
δυναμικές ποικιλίες σταριού, κριθαριού, διειδικών σειρών βαμβακιού, αρρενόστειρων 
σειρών μελιτζάνας, φασολιού, σειρές καλαμποκιού (ΟΡΡS), αμπέλου (λευκές, κόκκινες, 
αρωματικές) και κερασιάς. Παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός εργασιών σχετικών 
με την ανάλυση του φυτογενετικού υλικού της χώρας, δείχνοντας ότι ο συνδυασμός 
κλασικής και σύγχρονης τεχνολογίας μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Η 
αυξημένη ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα αυτό, που οφείλεται στην εφαρμογή 
γενωμικών  και μοριακών εργαλείων βελτίωσης μπορεί να συνεισφέρει στην αξιοποίηση 
των φυτογενετικών μας πόρων, εμπλουτίζοντας επίσης το πολλαπλασιαστικό υλικό. Ικανός 
αριθμός εργασιών επικεντρώθηκε στη μελέτη βιοτικών  αλληλεπιδράσεων (π.χ. 
ανθεκτικότητα στη ριζομανία, συμβιωτικοί μηχανισμοί κ.α.) και αβιοτικών  παραγόντων 
(π.χ. ξηρασία, αλατότητα, υψηλή θερμοκρασία, ρύπανση, πυρκαγιές κ.α.) με στόχο την 
βελτίωση και ανάπτυξη γενετικού υλικού κατάλληλου για ευρείας κλίμακας επερχόμενες 
περιβαλλοντικές αλλαγές. Τέλος, ακολουθώντας την διεθνή τάση ‘αύξησης των 
καλλιεργούμενων ειδών’ αναφέρθηκε μικρός αριθμός εργασιών σε καινούργια 
καλλιεργούμενα είδη.  
Στην την αποτίμηση  της πεπραγμένων του Συνεδρίου διαφάνηκε ο προβληματισμός για την 
διεύρυνση των καθηκόντων των βελτιωτών, καθώς η κλασική βελτιωτική μεθοδολογία 
εμπλουτίζεται με σύγχρονες μοριακές τεχνικές για να δοθούν στην γεωργία γρήγορες 



V 
 

απαντήσεις. Οι νέοι στόχοι για να επιτευχθούν απαιτούν ευρύτερες συνεργασίες σε 
διευρυμένα επιστημονικά πεδία, γεγονός πολύ δύσκολο με μια ερευνητική κοινότητα που 
όλο φθίνει. Αισιόδοξη νότα αποτέλεσε η συμμετοχή στο συνέδριο αυτό μιας μεγάλης 
ομάδας Αγροκόμων που εμπλούτισε τη θεματολογία της αειφορίας. Ευχή όλων είναι οι 
δεσμοί μας να γίνουν άρρηκτοι.  
Η καινοτομία στη βελτίωση των φυτών ποτέ δεν είχε πιο επίκαιρο χαρακτήρα από σήμερα. 
Προσδοκίες δημιουργούνται και ευκαιρίες προσφέρονται από την αξιοποίηση των ντόπιων 
φυτογενετικών πόρων και της πλούσιας ελληνικής βιοποικιλότητας, από την ανάπτυξη της 
γονιδιωματικής των καλλιεργούμενων ειδών, από παραμελημένους τομείς όπως για 
παράδειγμα η ενίσχυση της διατροφικής αξίας των παραγόμενων προϊόντων, που τα 
αποτελέσματά τους θα πρέπει σύντομα να μεταφρασθούν σε παραδοτέα τα οποία θα 
βελτιώνουν ταυτόχρονα την παραγωγικότητα και την αειφορία στην ελληνική γεωργία. 
Ελπίζουμε και ευχόμαστε η προσφορά του Συνεδρίου, για το οποίο εργασθήκαμε σε 
συνεργασία με πολλούς συναδέλφους και συνεργάτες που ευχαριστούμε για τη βοήθεια 
και υποστήριξη, να είναι μια συνεισφορά στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της επιστήμης 
της βελτίωσης των φυτών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
γεωργίας για να μπορεί να προσφέρει μια διέξοδο στο οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό 
που μαστίζει σήμερα τον τόπο μας.  
                                

                                     

Η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Συνεδρίου  
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Η ΑΡΧΑΙΟΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  
 
Σουλτάνα Μαρία Βαλαμώτη, 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ. 
 

Η αρχαιοβοτανική έρευνα, σε συνδυασμό με αρχαιολογικά ευρήματα όπως κατασκευές, 
σκεύη και εργαλεία παρέχουν έναν πλούτο πληροφοριών σχετικά με τις γεωργικές πρακτικές, 
την εκμετάλλευση της φυσικής βλάστησης και την προετοιμασία της τροφής κατά το παρελθόν. 
Τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα παραπέμπουν άμεσα στα φυτικά συστατικά της διατροφής του 
προϊστορικού κατοίκου της Βόρειας Ελλάδας. Η παρούσα εργασία εξετάζει τα δεδομένα της 
αρχαιοβοτανικής έρευνας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντάσσοντάς τα στο ευρύτερο 
πλαίσιο της έρευνας στην βόρεια Ελλάδα κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού, 
δηλαδή για το διάστημα από την 7η στην 2η χιλιετία π.Χ. Εξετάζονται τα είδη των φυτών που 
χρησιμοποιούσαν οι προϊστορικοί κάτοικοι της περιοχής, οι αλλαγές στο χρόνο καθώς και 
τυχόν συνάφειες των προϊστορικών ειδών και τροφίμων φυτικής προέλευσης με τη σύγχρονη 
διατροφή στην Ελλάδα. 

Τα αρχαιοβοτανικά συνήθως διατηρούνται μέσα στις αρχαιολογικές αποθέσεις μέσω της 
απανθράκωσής τους που συντελέστηκε κατά την επαφή τους με πηγή θερμότητας είτε σε εστίες 
μαγειρέματος είτε κατά την καταστροφή ολόκληρων οικημάτων ή τμημάτων των προϊστορικών 
οικισμών από φωτιά. Η επαφή με τη φωτιά ως μέσο διατήρησης έχει βέβαια ως αποτέλεσμα να 
διατηρούνται στις ανασκαφικές αποθέσεις μόνο εκείνα τα φυτικά μέρη ή είδη που αντέχουν 
κατά τη διαδικασία της απανθράκωσης και δεν μετατρέπονται άμεσα σε στάχτη. Έτσι για 
παράδειγμα σπόροι πλούσιοι σε λάδι ή φύλλα ή άνθη ή μεγάλο μέρος των λεπύρων δε 
διασώζονται στις ανασκαφικές αποθέσεις. Η διατήρησή τους απαντάται μόνο σε λιμναίους 
οικισμούς ή σε περιοχές με συνθήκες μόνιμης ξηρασίας. 

Τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα έρχονται στο φως και μπορούν να μελετηθούν μόνο μέσω 
συστηματικής λήψης δειγμάτων χώματος και στη συνέχεια με την ειδική επεξεργασία των 
δειγμάτων αυτών με την τεχνική της επίπλευσης. Στη συνέχεια το υλικό που συγκεντρώνεται σε 
ειδικά κόσκινα με μικρότερο άνοιγμα βροχίδος τα 300 μικρά, στεγνώνει και εξετάζεται με τη 
βοήθεια στερεομικροσκοπίου. Οι προσδιορισμοί των ειδών γίνονται με τη βοήθεια ειδικών 
κριτηρίων και τη χρήση συλλογής αναφοράς σύγχρονων σπόρων ή άλλων φυτικών μερών. 

Οι οικισμοί που έχουν ερευνηθεί αρχαιοβοτανικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την 
ευρύτερη περιοχή της βρίσκονται είτε εντός του οικοδομικού ιστού της πόλης της 
Θεσσαλονίκης όπως είναι για παράδειγμα ο χώρος της ΔΕΘ (Βαλαμώτη αδημοσίευτο υλικό), η 
Σταυρούπολη (Μαργαρίτη 2002), η Τούμπα Θεσσαλονίκης (υλικό υπό μελέτη, Βαλαμώτη, 
Καραθάνου, Μαγκαφά), η Πολίχνη (Γκατζόγια υπό μελέτη), το Καραμπουρνάκι (Βαλαμώτη 
2005) είτε κοντά σε αυτόν, όπως συμβαίνει με τους προϊστορικούς οικισμούς της Θέρμης Β 
(Βαλαμώτη 1992), της Μεσημεριανής Τούμπας (Βαλαμώτη 2002), της Ασσήρου (Jones et al. 
1986), του Καστανά (Kroll 1983) και του Αγίου Αθανασίου (Μονιάκη 2009).  

Η αρχαιοβοτανική έρευνα αποκαλύπτει την κυριαρχία των ντυμένων σιτηρών 
(μονόκοκκο (Triticum monococcum), δίκοκκο (T. dicoccum), και cf T. timopheevi) κατά τη 
Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού και ταυτόχρονα την απουσία ή εξαιρετικά περιορισμένη 
παρουσία του κοινού/σκληρού σιταριού. Ας σημειωθεί ότι η διάκριση μεταξύ των γυμνών 
σιτηρών δηλαδή του κοινού και του σκληρού σιταριού είναι αρκετά δύσκολη στο 
αρχαιοβοτανικό υλικό και σε ορισμένες περιπτώσεις προβληματική. Το κριθάρι (Hordeum sp.) 
αν και παρόν στη Νεολιθική κάνει πιο έντονη την παρουσία του στην Εποχή του Χαλκού.  Για 
παράδειγμα μεγάλη ποσότητα κριθαριού έχει βρεθεί στον οικισμό του Αγίου Αθανασίου, μέσα 
σε σπίτι της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, πιθανότητα αποθηκευμένο και στην Τούμπα 
Θεσσαλονίκης σε αποθέσεις της Μέσης Εποχής Χαλκού. 

Τα όσπρια, φαίνεται ότι κατά την Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού κατείχαν 
σημαντική θέση στο διαιτολόγιο των προϊστορικών κατοίκων και είδη όπως η φακή (Lens sp.), 
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το λαθούρι (Lathyrus sativus) και η ρόβη (Vicia ervilia) κυριαρχούν στις απανθρακωμένες 
συγκεντρώσεις σπόρων από τις ανασκαφές της περιοχής.  

Είδη φυτών από την άγρια βλάστηση συλλέγονταν ως συμπλήρωμα της διατροφής αλλά 
και για άλλες χρήσεις, για παράδειγμα για τις αρωματικές και φαρμακευτικές τους ιδιότητες. 
Τέτοια είδη θα μπορούσαν να είναι η κοκορεβιθιά (Pistacia terebinthus) που έχει εντοπιστεί 
στη νεολιθική Θέρμη Β.  

Από το τέλος της 4ης χιλιετίας, με την έναρξη της Εποχής του Χαλκού, καθώς και στην 
διάρκεια της 3ης και της 2ης χιλιετίας π.Χ. εμφανίζονται στο βορειοελλαδικό χώρο νέα είδη 
καλλιεργημένων ειδών που προστίθενται στα ήδη γνωστά είδη της περιοχής. Αυτά είναι το 
σιτάρι σπέλτα (Triticum spelta), το κεχρί (Panicum miliaceum), το κουκί (Vicia faba minor), η 
μήκων η υπνοφόρος (Papaver somniferum) η Lallemantia, το σινάπι (Sinapis/Brassica) και το 
χαμαιλίνο (Camelina sativa).  

Έτσι οι προϊστορικές καλλιέργειες εμπλουτίζονται με νέα διατροφικά είδη, το ίδιο και η 
προϊστορική κουζίνα της εποχής. Μπορούμε να φανταστούμε πολύχρωμα χωράφια την εποχή 
της ανθοφορίας, το πράσινο των δημητριακών και των οσπρίων, το μπλε του λιναριού, το μωβ 
της παπαρούνας, το κίτρινο του σιναπιού, ανάμεσα σε βοσκοτόπια και δάσος βελανιδιάς. Οι 
προϊστορικοί αγροί συνδέονται με τις προϊστορικές ‘κουζίνες’ επιτρέποντας μια διαχρονική 
εξέταση της αλληλεπίδρασης των προϊστορικών κοινωνιών της Θεσσαλονίκης και της βόρειας 
Ελλάδας, γενικότερα, με το φυσικό τους περιβάλλον και της διαμόρφωσης διατροφικών 
‘παραδόσεων’ ως προς τα φυτικά συστατικά των προϊστορικών γευμάτων. 

Το λινάρι (Linum usitatissimum) φαίνεται να είναι το μόνο φυτό από το οποίο θα 
μπορούσαν να πάρουν εδώδιμο λάδι κατά τη Νεολιθική περίοδο (Valamoti 2011α). Το λάδι του 
λιναριού είναι κατάλληλο προς βρώση όταν η εξαγωγή του έχει γίνει με το μούλιασμα των 
αλεσμένων σπόρων σε κρύο νερό. Ποικιλία στο συνδυασμό δημητριακών και οσπρίων 
προσέθεταν καρποί όπως τα βελανίδια (Quercus sp.), τα σταφύλια (Vitis sp.), τα σύκα (Ficus 
carica), τα βατόμουρα (Rubus fruticosus agg.), τα κράνα (Cornus mas) και ο σαμπούκος 
(Sambucus sp.). Τα βελανίδια, θα έπρεπε να τα επεξεργαστούν πριν την κατανάλωση, έτσι ώστε 
να απομακρυνθούν οι πικρές τανίνες που περιέχουν. Κάποια από τα φρούτα θα μπορούσαν να 
τα διατηρούν αποξηραίνοντάς τα. Κατάλοιπα της αμπέλου είναι επίσης πολύ συχνά και 
αποτελούνται από γίγαρτα κατά τη Νεολιθική περίοδο.  

Από το 7000 π.Χ. μέχρι το 3000 περίπου φαίνεται ότι οι άνθρωποι καταναλώνουν τα 
παραπάνω είδη. Με το τέλος της Νεολιθικής όμως και σε όλη τη διάρκεια της εποχής του 
Χαλκού παρατηρούνται διατροφικές καινοτομίες με την εμφάνιση νέων ειδών φυτών με 
προέλευση κυρίως από το Βορρά, αλλά καταγωγή από περιοχές όπως η Δυτική Μεσόγειος, η 
Κεντρική Ευρώπη και η Υπερκαυκασία. Στα δημητριακά προστίθεται το σιτάρι σπέλτα. Το 
βρίσκουμε στους οικισμούς του Καστανά και του Αρχοντικού κατά το τέλος της 3ης χιλιετίας 
π.Χ. Η καλλιέργειά του συνεχίζεται και αργότερα κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού όπως 
δείχνουν τα ευρήματα από την Άσσηρο. Το κεχρί το χρησιμοποιούν συστηματικά στη Β. 
Ελλάδα κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, με εξαίρεση την παρουσία του σε ελάχιστη 
ποσότητα σε ένα μικρογραφικό αγγείο από την Όλυνθο του τέλους της Νεολιθικής, αμφίβολης 
όμως προέλευσης και προσδιορισμού. Το κεχρί είναι δημητριακό με μικρό σπόρο που 
εξημερώνεται στην περιοχή μεταξύ των Ουραλίων, της Κασπίας και της Μογγολίας.  
Πρόσφατες έρευνες εντοπίζουν την εξημέρωση και καλλιέργειά του στην Κίνα από όπου 
σταδιακά εξαπλώθηκε δυτικά φτάνοντας στη νοτιοανατολική Ευρώπη κατά το τέλος της 3ης και 
κυρίως στη διάρκεια της 2ης χιλιετίας π.Χ. (Valamoti υπό δημοσίευση). Το κουκί είναι το 
όσπριο που έρχεται να προστεθεί σε αυτά που καταναλώνονται ήδη από τη Νεολιθική και 
συνεχίζουν και στην Εποχή του Χαλκού (φακή, μπιζέλι, ρόβι, λαθούρι). Πρόκειται για μια 
ποικιλία κουκιών με σπέρματα πολύ μικρότερα από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Προέρχεται 
από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αλλά η ακριβής προέλευσή του είναι άγνωστη.  

Άλλα είδη που προστίθενται κατά την εποχή του Χαλκού είναι η Lallemantia sp., το 
σινάπι, η μήκων η υπνοφόρος, η καμελίνα και ο κόλιαντρος. Τα είδη αυτά έχουν ποικίλες 
ιδιότητες, ελαιοδοτικές, φαρμακευτικές, αρωματικές και ψυχοτρόπες και πολλά από αυτά 
συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικές ιδιότητες. Από τα νέα αυτά είδη της εποχής του Χαλκού 
η Lallemantia έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη κατά 
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την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, στις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ.. Το γένος της Lallemantia 
προέρχεται από την περιοχή της Υπερκαυκασίας και του Ιράν και μέσα στα πλαίσια 
ανταλλαγών ή/και μετακινήσεων πληθυσμών θα πρέπει να έφτασε στην Ελλάδα κατά την 
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (Jones και Valamoti 2005, Valamoti και Jones 2010). Σήμερα 
καλλιεργείται και πωλείται στο Ιράν για χρήση ως αφέψημα είτε για το λάδι του, το οποίο είναι 
βρώσιμο αλλά έχει και άλλες χρήσεις (για παράδειγμα χρησιμοποιείται ως βάση για την 
παρασκευή χρωμάτων). 

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο κατάλογος των ειδών των φυτών που χρησιμοποιούνται 
στη Βόρεια Ελλάδα διευρύνεται πολύ κατά την Εποχή του Χαλκού. Τα είδη υποδηλώνουν ένα 
δίκτυο επαφών μεταξύ της Βόρειας Ελλάδας, της Κεντρικής Ευρώπης και της Ανατολής, δίκτυο 
που έχει την καταγωγή του ήδη στη Νεολιθική περίοδο. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα είδη 
αυτά μεταφέρονται στα πλαίσια ανταλλαγών άλλων υλικών, όπως για παράδειγμα οι πρώτες 
ύλες για την κατασκευή χάλκινων αντικειμένων, ή στα πλαίσια της μετακίνησης ατόμων ή 
ομάδων ανθρώπων (Valamoti 2007).  

Εκτός από τα νέα είδη φυτών που χρησιμοποιούνται κατά την εποχή του Χαλκού έχουμε 
και ενδείξεις για την άλεση των δημητριακών για την προετοιμασία συστατικών όπως το 
πλιγούρι, το κορκότο, ή ο τραχανάς όπως δείχνουν οι απανθρακωμένοι κόκκοι αλεσμένου 
μονόκοκκου σιταριού από τη Μεσημεριανή Τούμπα και οι κόκκοι αλεσμένου κριθαριού από το 
Αρχοντικό. Η προετοιμασία τροφίμων με αυτή τη μορφή, δηλαδή προεπεξεργασμένων 
δημητριακών, ενίοτε σε συνδυασμό με γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το γάλα, υποδηλώνεται 
στο αρχαιοβοτανικό υλικό με βάση αναλύσεις με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 
σάρωσης και πειραματικής διερεύνησης της επίδρασης του βρασμού στη δομή του αμύλου 
(Valamoti et al. 2008). Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας των δημητριακών δημιουργεί μια πρώτη 
ύλη που παρασκευάζεται εποχικά, κάνει χρήση του ήλιου για την αποξήρανσή της και τη 
διατήρησή της σε όλη τη διάρκεια του έτους, μια πρώτη ύλη που εύκολα μετατρέπεται σε 
εξαιρετικής διατροφικής αξίας γεύμα και μπορεί να καταναλωθεί σε όλη τη διάρκεια του έτους 
(Valamoti 2011β). 

Επίσης από τον Άγιο Αθανάσιο, προέρχεται ένα ενδιαφέρον εύρημα της 3ης π.Χ. χιλιετίας 
που αποτελείται από ρόβι που είχε σπάσει σκόπιμα σε κοτυληδόνες και ενδεχομένως είχε 
μουλιάσει ή βράσει πριν την απανθράκωσή του όπως φάνηκε μέσα από πειραματικές έρευνες 
(Valamoti et al. 2011). Στην Εποχή του Χαλκού και του σιδήρου, στο μυχό του θερμαϊκού 
κόλπου, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης και στο Καραμπουρνάκι, εντοπίζουμε μαζί με τα 
απανθρακωμένα γίγαρτα και απανθρακωμένα στέμφυλα, ένδειξη εξαγωγής χυμού και πιθανής 
οινοποίησης. Η οινοποίηση φαίνεται να έχει μακρά παράδοση στο βορειοελλαδικό χώρο 
γενικότερα ήδη από τη Νεολιθική, όπως μαρτυρούν τα χιλιάδες γίγαρτα που έχουν έρθει στο 
φως σε σπίτι του τέλους της 5ης χιλιετίας π.Χ. στον οικισμό Ντικιλί Τας, στις Κρηνίδες 
Φιλίππων Καβάλας (Valamoti et al. 2007). 

Στην περίοδο αυτή, δηλαδή στην Εποχή του Χαλκού, ο μεγαλύτερος βαθμός 
επεξεργασίας των δημητριακών, αλλά κυρίως η κατανάλωση περισσότερων γλυκών τροφών, 
φρούτων και χυμών τους θα πρέπει να θεωρηθούν ως οι κατεξοχήν παράγοντες στους οποίους 
οφείλονται τα αυξημένα ποσοστά τερηδόνας που αναγνωρίζονται σε οδοντοστοιχίες σκελετών 
της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (Triantafyllou 2001).  

Μέσα από τα αρχαιοβοτανικά δεδομένα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πολλά από τα 
είδη που καλλιεργούνταν στους νεολιθικούς οικισμούς και αυτούς της Εποχής του Χαλκού και 
του Σιδήρου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζουμε επομένως και πολλά από 
τα συστατικά της προϊστορικής κουζίνας της περιοχής. Γνωρίζουμε ακόμη κάποια πράγματα 
για το πώς επεξεργάζονταν τις τροφές αυτές και πως τις μαγείρευαν. Μπορούμε να 
διατυπώσουμε υποθέσεις για μεγάλης κλίμακας εορταστικές εκδηλώσεις με κατανάλωση 
τροφής, υποθέσεις που υποστηρίζονται από αρχαιολογικά ευρήματα για μαζική κατανάλωση 
τροφής και απόρριψη των οστών και των κεραμικών σκευών που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. στο 
νεολιθικό οικισμό του Μακρυγιάλου, Pappa et al. 2004). Δεν πρέπει ωστόσο να έχουμε την 
ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα συνταγολόγιο της προϊστορικής κουζίνας ή να 
ανασυνθέσουμε το χαρακτήρα των γιορτών τους. Ο συνδυασμός των συστατικών, ο τρόπος 
παρασκευής των τροφίμων (π.χ. αν έφτιαχναν χυλούς, ψωμί ή άλλα σκευάσματα με τα 
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δημητριακά), τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων αυτών (π.χ. πόσο βραστερές ήταν οι 
φακές τους ή πόσο στυφό ενδεχομένως ήταν το κρασί τους) καθώς και οι κανόνες που ρύθμιζαν 
την κατανάλωση της τροφής παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα, έχοντας χαθεί μαζί με 
αυτούς που γεύτηκαν αυτά τα τρόφιμα.  

Οι απανθρακωμένοι σπόροι των αρχαιολογικών αποθέσεων που με δυσκολία γίνονται 
ορατοί την ώρα της ανασκαφής είναι οι εύγλωττοι μάρτυρες του μακραίωνου μόχθου των 
ανθρώπινων κοινωνιών και της αλληλεπίδρασής τους με τη φύση, αλληλεπίδρασης που τους 
εξασφάλισε τους φυτικούς πόρους για την επιτυχή τους διαβίωση. Οι σπόροι αυτοί, πέρασαν 
από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά, από τους νεολιθικούς προγόνους μας σε μας σήμερα, 
διαμορφώνοντας μια πολύτιμη κληρονομιά σπόρων και γενετικού υλικού μέσα στο πέρασμα 
9000 χρόνων περίπου. Οι σύγχρονες προσπάθειες της γενετικής επιστήμης, με σοφία ανάλογη 
με αυτή των προϊστορικών γεωργών, οφείλουν να φροντίσουν ώστε οι καρποί της έρευνάς να 
είναι σε θέση να θρέψουν με επιτυχία υγιείς ανθρώπινους πληθυσμούς για τουλάχιστον άλλα 
9000 χρόνια. 
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ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΌ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. 
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΓΧΩΡΙΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 

Α.Ι. Καραμάνος 
 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 
Εργαστήριο Γεωργίας, Ιερά Οδός 75, Αθήνα 11855 
 
Περίληψη 
Μελετήθηκε η συμπεριφορά 20 εγχώριων πληθυσμών μαλακού και σκληρού σιταριού 
στον αγρό υπό συνθήκες διαβαθμισμένης έλλειψης νερού κατά τη διάρκεια τριών 
καλλιεργητικών περιόδων. Χρησιμοποιώντας τον δείκτη υδατικού δυναμικού (WPI, 
water potential index) ως ανεξάρτητη μεταβλητή (Karamanos and Papatheohari 1999) 
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. Για την 
πληρέστερη κατανόηση των τρόπων αντίδρασης των φυτών διερευνήθηκαν επιπλέον οι 
ειδικές στρατηγικές που ο κάθε πληθυσμός ακολουθεί σε συνθήκες έλλειψης νερού 
(αποφυγή ξηρασίας, εξασφάλιση του εφοδιασμού των φυτών με νερό, μείωση των 
απωλειών νερού και διατήρηση της σπαργής σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης), οι 
οποίες μπορεί να εκφραστούν με συγκεκριμένες οικοφυσιολογικές παραμέτρους. 
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 και τη ρύθμιση των απωλειών νερού 
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 
μεγαλύτερη σταθερότητα των αποδόσεων στους περισσότερους πληθυσμούς. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Triticum aestivum, Triticum durum, υδατική καταπόνηση, σταθερότητα 
αποδόσεων 
 
Εισαγωγή 
Είναι γνωστό ότι η έλλειψη νερού επηρεάζει αρνητικά την αύξηση, τις αποδόσεις και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καλλιεργούμενων φυτών μέσω αρνητικών συνεπειών 
σε όλες σχεδόν τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών (Hsiao 1973). Οι Hsiao και 
Bradford (1983) προσδιόρισαν πολλές άμεσες επιπτώσεις της υδατικής καταπόνησης 
στον μεταβολισμό των φυτών μέσω της μείωσης της σπαργής των κυττάρων: αύξηση 
της συγκέντρωσης μακρο- και μικρομορίων στον κυτταρικό χυμό, μεταβολές στη δομή 
μεμβρανών, οργανιδίων και κυτταρικού τοιχώματος, αλλαγές στη δομή πρωτεϊνών και 
νουκλεοξέων και αποκλίσεις πολλών λειτουργιών από τη φυσιολογική τους πορεία. Με 
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βάση τις μεταβολές αυτές, πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να εκτιμήσουν την αντοχή 
φυτικών ειδών στην ξηρασία χρησιμοποιώντας ως δείκτες μορφολογικές, φυσιολογικές 
ή βιοχημικές παραμέτρους. Παρά το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις παραμέτρους 
συνδέονται με τις υδατικές σχέσεις των φυτών και, επομένως, εδράζονται σε στέρεο 
φυσιολογικό υπόβαθρο, είναι αμφίβολη η χρησιμότητα που φαίνεται να έχουν σε σχέση 
με τις παραγωγικές δυνατότητες των φυτών υπό συνθήκες ξηρασίας (Karamanos 1984, 
Turner 1986). Ειδικά σε ό,τι αφορά τη συσσώρευση προϊόντων του μεταβολισμού σε 
καταπονημένους ιστούς, παραμένει το ερώτημα εαν η παρουσία τους σχετίζεται 
λειτουργικά με κάποιο μηχανισμό προστασίας των φυτών ή εαν είναι απλώς το 
αποτέλεσμα των αποκλίσεων του μεταβολισμού από τη φυσιολογική του πορεία. 
Επομένως, από καθαρά γεωπονικής πλευράς, οι ποικίλες αντιδράσεις των φυτών στην 
ξηρασία ελάχιστη σημασία έχουν, εαν δεν έχουν σαφή σχέση και θετικές επιδράσεις 
στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Για παράδειγμα, η μείωση της διαπνοής μέσω 
της συστροφής των φύλλων, της γήρανσης των φύλλων ή του κλεισίματος των 
στοματίων μπορούν να θεωρηθούν ως αρνητικά στοιχεία επειδή μειώνουν ταυτόχρονα 
τη φωτοσύνθεση και, επομένως, και τη συσσώρευση ξηράς ουσίας. 
Αυτή η δυσκολία να προσδιορισθεί κάποια συγκεκριμένη μορφοφυσιολογική 
παράμετρος ως αξιόπιστος δείκτης αντοχής στην ξηρασία καθώς και η ανασφάλεια που 
προκύπτει από προσπάθειες επέκτασης ευρημάτων που προκύπτουν από πειράματα 
εργαστηρίου με μεθόδους τεχνητής πρόκλησης υδατικής καταπόνησης σε συνθήκες 
αγρού (Sullivan and Ross 1979), οδήγησαν τους ερευνητές στη χρήση τεχνικών 
παλινδρόμησης υπό συνθήκες αγρού για την αξιολόγηση της προσαρμοστικότητας 
γενετικού υλικού καλλιεργουμένων ειδών στην ξηρασία. Στις τεχνικές αυτές 
εξετάζονται οι συντελεστές παλινδρόμησης μεταξύ των αποδόσεων συγκεκριμένων 
γονοτύπων και ορισμένων περιβαλλοντικών δεικτών (Finlay and Wilkinson 1963, 
Eberhart and Russel 1966). Ειδικά για την αξιολόγηση της προσαρμοστικότητας στην 
ξηρασία, χρησιμοποιούνται ως ανεξάρτητες μεταβλητές διάφοροι δείκτες, όπως ο 
«δείκτης της ευαισθησίας στην ξηρασία» (drought susceptibility index, Fischer and 
Maurer (1978)), ο «δείκτης ανωτερότητας» (superiority index, Lin and Binns (1988)) 
και ο «δείκτης υδατικής καταπόνησης καλλιεργειών» (crop water stress index, Idso et 
al. (1981)). Οι Karamanos και Papatheohari (1999) πρότειναν τη χρήση του «δείκτη 
υδατικού δυναμικού» (water potential index, WPI) ως μία αντικειμενική έκφραση της 
υδατικής κατάστασης των φυτών. Βασίζεται σε σειρά μετρήσεων του υδατικού 
δυναμικού των φυτών (Ψ) για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στον 
υπολογισμό του αντίστοιχου χρονικού ολοκληρώματος του Ψ. Με τον τρόπο αυτόν 
εκτιμάται με φυσιολογικά έγκυρο τρόπο όλη η πορεία της υδατικής κατάστασης των 
φυτών. Ακολούθως, η εκτίμηση της προσαρμοστικότητας του υπό μελέτη γενετικού 
υλικού βασίζεται στη σύγκριση των συντελεστών παλινδρόμησης μεταξύ των 
αποδόσεων και του WPI.  
Πέρα όμως από τη γενική εκτίμηση της συμπεριφοράς των γονοτύπων υπό συνθήκες 
έλλειψης νερού, έχει σημασία η κατανόηση της στρατηγικής που αναπτύσσει ο κάθε 
γονότυπος για να αντιμετωπίσει την έλλειψη νερού. Και τούτο διότι τα φυτά διαθέτουν 
μία σειρά από μηχανισμούς που αναπτύσσονται υπό συνθήκες ξηρασίας. Ο όρος 
«στρατηγική» είναι ευρύτερος από τον όρο «μηχανισμός», επειδή μπορεί να 
περιλαμβάνει ενεργοποίηση περισσότερων από έναν μηχανισμούς. Κατά τους May και 
Milthorpe (1962), Kramer (1980) και Turner (1986), οι στρατηγικές αυτές 
ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: 1) Αποφυγή της ξηρασίας (drought escape), όπου 
τα φυτά αποφεύγουν την ξηρασία συμπληρώνοντας τον βιολογικό τους κύκλο πριν 
επέλθει η ξηρά περίοδος. 2) Αποφυγή της αφυδάτωσης (dehydration avoidance), όπου τα 
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φυτά αντιμετωπίζουν τις συνθήκες λειψυδρίας διατηρώντας με διάφορυς τρόπους 
λιγότερο αρνητικές τιμές του υδατικού τους δυναμικού. 3) Αντοχή στην αφυδάτωση 
(dehydration tolerance), όπου τα φυτά αντέχουν στην υδατική καταπόνηση ακόμη και 
σε πολύ αρνητικές τιμές του υδατικού τους δυναμικού.  
Η αντοχή στην αφυδάτωση θεωρείται ότι αναπτύσσεται σε μοριακό επίπεδο και 
αναφέρεται στη σταθερότητα των κυτταρικών μεμβρανών και στη λειτουργικότητα των 
ενζυμικών συστημάτων υπό συνθήκες αφυδάτωσης (Gaff 1980, Levitt 1980). O Turner 
(1979) δικαιολογημένα θεωρεί ότι η συμπεριφορά αυτή δεν έχει ιδιαίτερη πρακτική 
σημασία για καλλιεργούμενα φυτά, όπου στόχος είναι η παραγωγή και όχι η απλή 
επιβίωση των φυτών. Αντίθετα, οι δύο πρώτες κατηγορίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Συγκεκριμένα, η αποφυγή της ξηρασίας έχει σημασία σε περιοχές όπου η ολοκλήρωση 
του βιολογικού κύκλου και η συγκομιδή συμπίπτουν με την ξηρά περίοδο, όπως 
συμβαίνει στις χειμωνιάτικες καλλιέργειες στη χώρα μας, ενώ η αποφυγή της 
αφυδάτωσης αναφέρεται στις κοινότατες περιπτώσεις όπου τα φυτά αντιμετωπίζουν 
μέτριες έως έντονες συνθήκες έλλειψης νερού σε ημερήσια ή σε εποχιακή βάση. 
Θεωρείται, επομένως, σκόπιμο η διερεύνηση των μηχανισμών αντοχής στην ξηρασία 
να εστιασθεί στις κατηγορίες της αποφυγής της ξηρασίας και της αποφυγής της 
αφυδάτωσης. 
Με βάση τα παραπάνω θα εκτεθεί μία προσπάθεια για ολοκληρωμένη ανάλυση της 
συμπεριφοράς εγχώριου γενετικού υλικού υπό συνθήκες λειψυδρίας, αναφορικά τόσο 
με την παραγωγικότητά του όσο και με τις στρατηγικές που αναπτύσσει υπό συνθήκες 
καταπόνησης. Ως βιολογικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν 10 πληθυσμοί μαλακού και 10 
σκληρού σιταριού προερχόμενοι από διάφορες περιοχές της χώρας. Για την εκτίμηση 
της ευαισθησίας της απόδοσης κάθε πληθυσμού στην υδατική καταπόνηση 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των Karamanos και Papatheohari (1999). Για την 
κατανόηση των μηχανισμών αντοχής στην ξηρασία που αναπτύσσει ο κάθε πληθυσμός 
μελετήθηκε ένας αριθμός μορφολογικών και φυσιολογικών παραμέτρων που 
σχετίζονται με την αποφυγή της ξηρασίας και την αποφυγή της αφυδάτωσης. Η εργασία 
αυτή αποτελεί επεξεργασμένο μέρος της μονογραφίας των Karamanos κ.ά. (2008).   
 

Mεθοδολογία 
Πραγματοποιήθηκαν τρία πειράματα στον αγρό του Εργαστηρίου Γεωργίας του Γ.Π.Α. 
κατά τις καλλιεργητικές περιόδους 2002-2003, 2003-2004 και 2004-2005. 
Εφαρμόσθηκε το σχέδιο των διχαζομένων τεμαχίων με 3 επαναλήψεις, 20 κύρια 
τεμάχια (οι πληθυσμοί σκληρού και μαλακού σιταριού) και 4 υποτεμάχια (ισάριθμα 
επίπεδα διαβαθμισμένης επάρκειας εδαφικού νερού). Οι πληθυσμοί που 
χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον Πίνακα 1 (οι σπόροι χορηγήθηκαν από την 
Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού).  
Για την εφαρμογή και τον έλεγχο των διαφορετικών επιπέδων εδαφικής υγρασίας 
εγκαταστάθηκε σύστημα στάγδην άρδευσης και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
κλιμακούμενης απόστασης από την πηγή νερού (Hanks et al. 1976) και τα πειραματικά 
τεμάχια καλύφθηκαν από στέγαστρο με διαφανές πολυαιθυλένιο. Έτσι, ξεκινώντας από 
τους σταλάκτες και ανά 37,5 cm, τα τεμάχια διαβαθμίσθηκαν από το υγρότερο στο 
ξηρότερο ως W1, W2, W3, και W4.  
Η υδατική κατάσταση των φυτών εκτιμήθηκε με συχνές μετρήσεις του υδατικού 
δυναμικού του νεότερου πλήρως ανεπτυγμένου φύλλου (Ψl) κατά την καλλιεργητική 
περίοδο με τη μέθοδο του θαλάμου πίεσης (Schollander et al. 1964, Waring and Cleary 
1967). Οι μετρήσεις γίνονταν γύρω στις 12.00 το μεσημέρι, όταν η ημερήσια τιμή του 
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Ψl λαμβάνει την πιο αρνητική της τιμή. Ταυτόχρονα γινόταν εκτίμηση και του 
ωσμωτικού δυναμικού των φύλλων σε αρχόμενη πλασμόλυση (ψso) σύμφωνα με τη 
μέθοδο των Tyree και Hammel (1972). Παράλληλα, κατά τη 2η και 3η καλλιεργητική 
περίοδο, λαμβάνονταν και μετρήσεις της αντίστασης των στοματίων (rs) 
χρησιμοποιώντας  
 
Πίνακας 1. Οι πληθυσμοί μαλακού και σκληρού σιταριού που χρησιμοποιήθηκαν. 
 
 

πορόμετρο διάχυσης (mod. AP4, Delta-T Devices Ltd., Cambridge). Εκτός από τις 
μετρήσεις αυτές, λαμβάνονταν και εκτιμήσεις της ημερήσιας πορείας των Ψl και rs ανά 
δίωρα διαστήματα σε συγκεκριμένες ημέρες κατά τη βλαστητική και την 
αναπαραγωγική φάση των φυτών.  
Οπτικές εκτιμήσεις του βαθμού συστροφής των λαμβάνονταν κατά τη 2η και 3η 
καλλιεργητική περίοδο ταυτόχρονα με τις μετρήσεις του Ψl.  
Για τον προσδιορισμό της διαφοράς θερμοκρασίας φύλλων – αέρα (ΔΤ), μία ένδειξη 
του ρυθμού διαπνοής των φύλλων (Gates 1968), λαμβάνονταν μετρήσεις της 

Πληθυσμοί 
 

Προέλευση  Κλίμα  

T. aestivum  
Χάσικο  

Aσπρόσταρο  
Χανιά  Εύκρατο, θερμό, με 

υγρούς χειμώνες  
Σκυλόπετρα  
Τζούλιο 138  

Κεντρική – Δυτική Μακεδονία  Ηπειρωτικό, ψυχρό με 
υγρούς χειμώνες  

Αθέρας 137             
 

Κέρκυρα, Ζάκυνθος  

 
 

Ήπιοι, υγροί χειμώνες, 
δροσερά καλοκαίρια  

Αθέρας 184  
Αθέρας 186  

Γκρινιάς Ζακύνθου  
Γκρινιάς 148  

 
Ζουλίτσα  

  
Αρκαδία  

Ορεινό, ψυχρό, υγροί 
χειμώνες, δροσερά 

καλοκαίρια  
T. durum  

Ρωμανού 10   
 
 
 
 

Λήμνος  

 
 
 
 

Εύκρατο, δροσεροί 
χειμώνες, θερμά και ξηρά 

καλοκαίρια, άνεμοι  

Κοντοπούλι  
Κοντοπούλι 16  
Κοντοπούλι 17  

Μούδρος 5  
Μούδρος 11  

Ατσική 6  
Μαυροθέρι  Χίος 

Ντόπια Ηρακλείου  Ηράκλειο  Εύκρατο, θερμά και ξηρά 
καλοκαίρια  
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θερμοκρασίας των φύλλων με υπέρυθρο θερμόμετρο (mod. RAYST 2XU, Raytek) και 
του αέρα με θερμοαισθητήρες σε ύψος 2 m από το έδαφος.  
Προσδιορισμός της πυκνότητας του ριζικού συστήματος σε βάθος 25 cm έγινε με 
δειγματολήπτη εδάφους κατά τη συγκομιδή. Μετά την απομάκρυνση του εδάφους, η 
ολική επιφάνεια του ριζικού συστήματος ανά μονάδα όγκου εδάφους μετρήθηκε με 
συσκευή σάρωσης (Epson Perfection 1600 Photo) και χρήση ειδικού λογισμικού (DT 
Scan, Delta Devices).  
Οι τελικές αποδόσεις σε καρπό και βιομάζα, καθώς και οι συνιστώσες της απόδοσης σε 
καρπό, μετρήθηκαν σε όλες τις καλλιεργητικές περιόδους.  

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Βαθμός υδατικής καταπόνησης των πληθυσμών 
Υπήρξε μία διαφοροποίηση των καλλιεργητικών περιόδων ως προς τις κλιματολογικές 
συνθήκες που επικράτησαν μετά την εγκατάσταση των στεγάστρων και την εφαρμογή 
των μεταχειρίσεων άρδευσης (90-100 ημέρες μετά τη σπορά). Η 1η περίοδος 
χαρακτηρίσθηκε από τις υψηλότερες τιμές έντασης ηλιακής ακτινοβολίας και μέσης 
θερμοκρασίας του αέρα κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων (Πίνακας 2), κάτι που 
συνεπάγεται και αυξημένες απώλειες νερού από τη φυτεία.  Η 3η περίοδος είχε και τις 
υψηλότερες τιμές σχετικής υγρασίας.  
Τα δεδομένα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα σαφή διαφοροποίηση στον βαθμό υδατικής 
καταπόνησης των πληθυσμών μεταξύ των τριών περιόδων: οι τιμές του WPI ήταν πιο 
αρνητικές στην 1η και λιγότερο αρνητικές στην 3η περίοδο (Πίνακας 3). Υπήρξε επίσης 
σαφής και σημαντική μείωση του WPI από την υγρότερη προς την ξηρότερη 
μεταχείριση για όλους τους πληθυσμούς. Επιπλέον, παρατηρήθηκε τάση των 
πληθυσμών του σκληρού σιταριού να εμφανίζουν περισσότερο αρνητικές τιμές 
συγκριτικά με το μαλακό σιτάρι: οι διαφορές ήταν περισσότερο έντονες κατά τη 2η και 
3η περίοδο, ενώ στην 1η δεν εμφανίσθηκε ουσιαστική διαφορά, κάτι που δείχνει ότι σε 
συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη υδατικών ελλειμμάτων τα δύο είδη του σιταριού 
υφίστανται περίπου τον ίδιο βαθμό καταπόνησης.  

Πίνακας 2. Τα χρονικά ολοκληρώματα της μέσης θερμοκρασίας του αέρα (Τ), σχετικής 
υγρασίας (RH), φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας (PAR) και βροχόπτωσης (Ρ) σε 
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (πριν και μετά της 90 ημέρες από την σπορά) στις 
τρεις καλλιεργητικές περιόδους. Η ολική βροχόπτωση υπολογίσθηκε πριν και μετά την 
εγκατάσταση του στεγάστρου.  

 

Περίοδοι 

∫T 
(oC) 

0-90   >91    Συνολ. 

∫RH 
(%) 

0-90    >91   Συνολ. 

∫PAR 
(W m-2) 

  0-90       >91      Συνολ.l 

P 
(mm) 

πριν      μετά 

2002-3 7,90  20,60  13,11 72,56  55,32  65,51 121,33   251,93  172,33 130,0    60,0 

2003-4 9,01  16,97  12,71 68,22  54,34  62,16 100,64   216,21  155,70  293,0    55,0 

2004-5 8,95  15,86  12,71 72,01  58,20  64,53   86,86   213,72  156,13 277,0    52,4 

 

Σε ό,τι αφορά τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των πληθυσμών, δεν παρατηρήθηκαν μεταξύ 
τους στατιστικά σημαντικές διαφορές.  
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Πίνακας 3. Οι μέσες τιμές του δείκτη υδατικού δυναμικού (WPI, σε MPa) ανά 
μεταχείριση για όλους τους πληθυσμούς μαλακού και σκληρού σιταριού στις τρεις 
καλλιεργητικές περιόδους. Διαφορετικά γράμματα υποδηλώνουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (p<0,05) μεταξύ των μεταχειρίσεων. 

 
 

Μεταχειρίσεις  

2002-2003  2003-2004  2004-2005  

Μαλακό  Σκληρό  Μαλακό Σκληρό Μαλακό Σκληρό 
W1  -1.722a  -1.742a  -1.735a  -1.800a  -1.336a  -1.511a  
W2  -1.813b  -1.812b  -1.795b  -1.860b  -1.393b  -1.575b  
W3  -1.920c  -1.894c  -1.851c  -1.930c  -1.449c  -1.602c  
W4  -2.039d  -2.031d  -1.968d  -2.040d  -1.512d  -1.683d  

 

Παραγωγικότητα και υδατική καταπόνηση 
Η ανάλυση των γραμμικών παλινδρομήσεων μεταξύ των αποδόσεων σε καρπό και του 
WPI κατά την καλλιεργητική περίοδο οδηγεί σε συμπεράσματα για την 
προσαρμοστικότητα της αποδοτικότητας των πληθυσμών έναντι της υδατικής 
καταπόνησης. Από τις αναλύσεις αυτές προέκυψε ότι τα στοιχεία των παλινδρομήσεων 
διέφεραν μεταξύ των τριών περιόδων, γεγονός που υποδηλώνει την επίδραση και 
άλλων παραγόντων εκτός από την υδατική καταπόνηση στη διαμόρφωση των τελικών 
αποδόσεων.   
Πραγματοποιώντας χωριστές αναλύσεις για την κάθε περίοδο (Πίνακας 4) καταλήξαμε 
σε μία ιεράρχηση των πληθυσμών ως προς τον βαθμό  προσαρμοστικότητας των 
αποδόσεων στην υδατική καταπόνηση (Πίνακας 5) συνεκτιμώντας τα εξής στοιχεία: 
αλγεβρική τιμή του συντελεστή συσχέτισης (r), αλγεβρική τιμή του συντελεστή 
παλινδρόμησης (b) και σειρά κατάταξης των πληθυσμών ως προς το b και στις τρεις 
περιόδους. 
Βρέθηκε ότι από τα μαλακά σιτάρια τη μεγαλύτερη ευαισθησία των αποδόσεων στην 
έλλειψη νερού είχαν οι πληθυσμοί Γκρινιάς Ζακύνθου και Χάσικο Κρήτης και τη 
μικρότερη οι Τζούλιο 138 και Ασπρόσταρο Χανίων. Αντίστοιχα στα σκληρά σιτάρια τη 
μεγαλύτερη ευαισθησία είχε ο Μούδρος 5 και τη μικρότερη ο Κοντοπούλι 17. Ο 
τελευταίος αποτελεί περίπτωση άξια ιδιαίτερης προσοχής, αφού στις δύο περιόδους οι 
αποδόσεις του έδειξαν να αυξάνονται με την υδατική καταπόνηση, ενώ στην τρίτη οι 
παλινδρομήσεις ήταν μη σημαντικές (Πίνακας 4). 
Γενικά, οι πληθυσμοί που παρουσίαζαν τις υψηλότερες αποδόσεις παρουσίαζαν 
ενδιάμεση ή υψηλή ευαισθησία στην υδατική καταπόνηση και για τα δύο είδη σιταριού. 
Σαφή εξαίρεση σε αυτή την παρατήρηση παρουσίασε ο Κοντοπούλι 17, ο οποίος 
συνδύαζε υψηλές αποδόσεος με αξιοπρόσεκτη σταθερότητα στην υδατική καταπόνηση 
(Πίνακας 9). Τα δεδομένα αυτά συμφωνούν περισσότερο με τις διαπιστώσεις των Hurd 
(1968) και Clarke κ.ά. (1981) για έλλειψη συχέτισης μεταξύ υψηλών αποδόσεων και 
σταθερότητας υπό συνθήκες ξηρασίας. Αντίθετα, πληθυσμοί με χαμηλές αποδόσεις, 
όπως οι Τζούλιο 138, Ασπρόσταρο, Ρωμανού 10 και Λήμνος έδειξαν χαμηλή 
ευαισθησία, σε συμφωνία με τα δεδομένα των Laing και Fischer (1977).  

Στρατηγικές αντιμετώπισης της ξηρασίας στους διάφορους πληθυσμούς 

Εξοικονόμηση νερού 
Για την αξιολόγηση του ελέγχου της διαπνοής μέσω των στοματίων μελετήθηκαν οι 
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Πίνακας 4. Οι συντελεστές παλινδρόμησης (b) και συσχέτισης (r) μεταξύ των 
αποδόσεων σε καρπό και του WPI στους πληθυσμούς του μαλακού και του σκληρού 
σιταριού κατά τις τρεις καλλιεργητικές περιόδους. Τιμές του b με διαφορετικά 
γράμματα υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0,05). Για το r, *: p<0,05, 
**:p<0,01, ***:p<0,001, ns: μη σημαντική τιμή.  

Μαλακό σιτάρι 

Πληθυσμοί 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
 b r b r b r 

Τζούλιο 138 -3,17f -0,72** 2,50e 0,76** 4,14d 0,87*** 
Ασπρόσταρο -3,01f -0,60* 1,23f 0,77** 4,52d   0,90*** 
Γκρινιάς Ζακ.    3,05c     0,75*** 7,43a 0,79** 8,58a 0,76** 
Γκρινιάς 148 -2,15e -0,61* 5,85bc   0,92*** 6,70b   0,94*** 
Σκυλόπετρα 4,27b    0,87*** 4,45d   0,90*** -2,72 -0,45ns 

Ζουλίτσα 2,74d   0,83*** 5,18c 0,79** 5,38c   0,92*** 
Αθέρας 137 5,06a 0,65** -4,58g -0,57* -0,49 -0,08ns 
Αθέρας 184 3,21c 0,72** 4,05f 0,77** 6,46b   0,83*** 
Αθέρας 186 -1,38 -0,30ns 5,40bc   0,95*** -2,17 -0,26ns 

Χάσικο 4,61b  0,67** 6,16b 0,74** 3,32c 0,70** 
Σκληρό σιτάρι 

Κοντοπούλι -4,05 -0,37ns 3,03b   0,95*** 11,94a   0,82** 
Κοντοπούλι 17 -5,18b -0,73** -7,55 -0,51ns -3,21 -0,50ns 

Μούδρος 11 1,72a 0,67** 1,58b 0,72** 7,18b   0,89*** 
Ντόπια Ηρακλ. 2,73a 0,59* 2,09b   0,83*** 6,68b 0,74** 

Λήμνος -4,68b -0,77** 2,54b 0,78** 6,19b   0,86*** 
Ατσική 6 2,45 0,40ns 1,68b 0,64* 6,73b 0,61* 

Ρωμανού 10 -1,89b -0,56* 1,66b   0,86*** 7,19b   0,83*** 
Κοντοπούλι 16 4,90b -0,58* 3,09b   0,83*** 8,64ab   0,87*** 

Μαυροθέρι -1,83 -0,42ns 5,45a 0,70** 6,51b   0,86*** 
Μούδρος 5 3,27a 0,77** 5,20a   0,83*** 8,44ab   0,94*** 

 

ημερήσιες μεταβολές της rs για κάθε πληθυσμό σε δύο ημερομηνίες (μία στη 
βλαστητική και μία στην αναπαραγωγική φάση) κατά τις δύο τελευταίες περιόδους. 
Συγκεκριμένα εκτιμήθηκαν το εύρος των ημερήσιων μεταβολών, οι διαφορές στις τιμές 
της rs μεταξύ των ακραίων μεταχειρίσεων W1 και W4, καθώς και αν παρατηρείται 
πρόσκαιρη αύξηση της rs κατά το μεσημέρι (μεσημβρινό κλείσιμο των στοματίων: 
Meidner και Mansfield 1968). Ως κριτήριο χρησιμοποιήθηκαν οι τυπικές αποκλίσεις 
ανά ημέρα της σειράς των ημερήσιων τιμών για κάθε πληθυσμό. Εντοπίσθηκαν 
πληθυσμοί με μεγάλη ευαισθησία στη λειτουργία των στοματίων τους, και επομένως 
αυξημένες δυνατότητες ελέγχου της διαπνοής (Τζούλιο 138 και Αθέρας 137 από τα 
μαλακά, Κοντοπούλι, Ρωμανού 10 και Ντόπια Ηρακλείου από τα σκληρά σιτάρια), ενώ 
άλλοι παρουσίασαν μικρότερη ευαισθησία, ενδεικτική μειωμένης δυνατότητας ελέγχου 
της διαπνοής (Σκυλόπετρα, Χάσικο και Ασπρόσταρο από τα μαλακά, Λήμνος, 
Μαυροθέρι και Μούδρος 11 από τα σκληρά σιτάρια) (Πίνακας 6). 
Ως προς τη διαφορά θερμοκρασίας φύλλου – αέρα (ΔΤ), παρατηρήθηκε γενικά ότι 
πληθυσμοί με πιο ευαίσθητο μηχανισμό ελέγχου των στοματίων (Τζούλιο 138, Αθέρας 
137, Κοντοπούλι, Ρωμανού 10 και Ντόπια Ηρακλείου) εμφάνιζαν λιγότερο αρνητικές 
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Πίνακας 5. Διαβάθμιση των πληθυσμών του μαλακού και του σκληρού σιταριού κατά 
σειρά μειούμενης ευαισθησίας της μεταβολής της απόδοσής τους με την υδατική 
καταπόνηση. Πληθυσμοί σε διαφορετικά κελιά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους ως 
προς την ευαισθησία.  

Μαλακό  Σκληρό  Ευαισθησία  

Γκρινιάς Ζακύνθου  
 

Μούδρος 5 
 

Υψηλή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαμηλή  

Χάσικο  Κοντοπούλι  
Μαυροθέρι  
Μούδρος 11  

Ντόπια Ηρακλείου  
Κοντοπούλι 16  

Ατσική 6  
Ρωμανού 10  

Λήμνος 

Αθέρας 184  
Ζουλίτσα  

Γκρινιάς 148  
Σκυλόπετρα  

Αθέρας 186  
Αθέρας 137 

Τζούλιο 138  
Ασπρόσταρο  

Κοντοπούλι 17  

 

τιμές, ενώ άλλοι  που είχαν μειωμένη δυνατότητα ελέγχου (Σκυλόπετρα, Χάσικο, 
Μαυροθέρι, Λήμνος)) εμφάνιζαν περισσότερο αρνητικές τιμές (Πίνακας 6). Στην 
πρώτη περίπτωση η τάση για κλείσιμο των στοματίων προκαλεί θέρμανση των φύλλων 
με αποτέλεσμα η θερμοκρασία τους να πλησιάζει εκείνη του αέρα, ενώ στη δεύτερη 
περίπτωση τα περισσότερο ανοικτά στομάτια προκαλούν αυξημένη ψύξη των φύλλων 
μέσω της διαπνοής και έτσι ταπεινώνεται η περισσότερο θερμοκρασία τους. Τον βαθμό 
ταπείνωσης της θερμοκρασίας των φύλλων χρησιμοποίησαν ως δείκτη υδατικής 
καταπόνησης φυτειών πολλοί ερευνητές (π.χ. Ehrler et al. 1978, Idso et al. 1981, Blum 
et al.1982, κ.ά.).  
Η συστροφή των φύλλων αποτελεί, ιδιαίτερα για τα σιτηρά, έναν εναλλακτικό 
μηχανισμό μείωσης της διαπνοής μέσω μείωσης της εκτεθειμένης στον ήλιο επιφάνειας 
του ελάσματος και της ακτινοβόλου ενέργειας που τελικά απορροφάται (Begg and 
Turner 1976). Είναι αποτέλεσμα μεταβολών της σπαργής των μηχανικών κυττάρων που 
βρίσκονται στην επάνω επιδερμίδα των φύλλων (Parker 1968, O’ Toole and Chang 
1979, Hsiao et al. 1984). Επομένως, η ένταση του φαινομένου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως οπτική εκτίμηση του σημείου απώλειας της σπαργής στα σιτηρά 
(Karamanos et al. 1983). Οι παλινδρομήσεις μεταξύ της έντασης της συστροφής και της 
αντίστοιχης τιμής του Ψl για τις δύο τελευταίες καλλιεργητικές περιόδους ήταν στις 
περισσότερες περιπτώσεις σημαντικές με αρνητικό πρόσημο ιδιαίτερα στους 
πληθυσμούς του μαλακού σιταριού, οι οποίοι έτειναν να συστρέφουν τα φύλλα τους 
περισσότερο από ότι οι πληθυσμοί του σκληρού σιταριού. Με βάση τις τιμές των 
συντελεστών παλινδρόμησης και συσχέτισης στις δύο περιόδους, οι πληθυσμοί 
βαθμολογήθηκαν ως προς την τάση συστροφής των φύλλων τους σε σχέση με τον 
βαθμό υδατικής καταπόνησης (Πίνακας 6). Οι πληθυσμοί του μαλακού σιταριού 
Αθέρας 186, Σκυλόπετρα και Γκρινιάς Ζακύνθου, καθώς και οι πληθυσμοί του 
σκληρού σιταριού Κοντοπούλι και 



Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΕΕΓΒΦ 

15 

 

Πίνακας 6. Σύνοψη της ιεράρχησης των πληθυσμών ως προς τους μηχανισμούς 
εξοικονόμησης νερού (ευαισθησία στοματίων, ένταση συστροφής φύλλων, χρονικό 
ολοκλήρωμα ταπείνωσης θερμοκρασίας φύλλων ∫ΔT). Οι πληθυσμοί έχουν τοποθετηθεί 
κατά σειρά μειούμενης ευαισθησίας (πληθυσμοί στο ίδιο κελἰ δεν διαφέρουν μεταξύ 
τους). Η ένταση συστροφής εκτιμάται από 1 (μέγιστη) ἐως 10 (ελάχιστη).     

Μαλακό σιτάρι Σκληρό σιτάρι 

Ευαισθησία 

στοματίων 

Συστρ. 

φύλλων 

∫ΔT 

(oC) 

Ευαισθησία 

στοματίων 

Συστρ. 

φύλλων 

∫ΔT 

(oC) 

Τζούλιο  138 

Αθέρας 137 

9 -3,71 a Κοντοπούλι 1 -4,04 a 

8 -4,22 a Ρωμανού 10 7 -3,75 a 

Γκρινιάς Ζακύνθου 3 -4,26 a Ντόπια Ηρακλείου 

Ατσική 6 

Μούδρος 5 

Κοντοπούλι 16 

Κοντοπούλι 17 

3 -3,90 a 

Γκρινιάς 148 

Αθέρας 184 

Αθέρας 186 

Ζουλίτσα 

6 -4,01 a 4 -3,64 a 

4 -4,19 a 7 -4,11 a 

1 -4,26 a 5 -4,17 a 

6 -4,35a 10 -4,30 a 

Ασπρόσταρο 

Χάσικο 

10 -4,04 a Μαυροθέρι 5 -4,70 b 

5 -4,61 a Μούδρος 11 9 -4,11 a 

Σκυλόπετρα 2 -4,72 b Λήμνος 2 -4,20 a 

 

Λήμνος εμφάνισαν αυξημένη τάση συστροφής των φύλλων τους όσο μειωνόταν το 
υδατικό τους δυναμικό. Αντίθετα, μεθωμένη τάση συστροφής έδειξαν ο πληθυσμός 
Ασπρόσταρο και Τζούλιο 138 του μαλακού και οι πληθυσμοί Κοντοπούλι 17 και 
Μούδρος 11 του σκληρού σιταριού.   
Από τον Πίνακα 6 συνάγεται ότι υπάρχουν πληθυσμοί (Ασπρόσταρο στο μαλακό, 
Μούδρος 11 και Κοντοπούλι 17 στο σκληρό σιτάρι), στους οποίους οι μηχανισμοί 
ελέγχου των απωλειών νερού είναι χαμηλής αποτελεσματικότητας (χαμηλή ευαισθησία 
στοματίων –μειωμένη τάση συστροφής) και άλλοι (Γκρινιάς Ζακύνθου στο μαλακό, 
Κοντοπούλι και Ντόπια Ηρακλείου στο σκληρό) όπου ο έλεγχος των απωλειών είναι 
αποτελεσματικός (υψηλή ευαισθησία στοματίων – αυξημένη τάση συστροφής φύλλων). 
Οι υπόλοιποι πληθυσμοί μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ενδιάμεσης 
αποτελεσματικότητας. Σε αυτούς η ευαισθησία των στοματίων και η τάση συστροφής 
των φύλλων δρουν συμπληρωματικά: υψηλή ευαισθησία στοματίων – μειωμένη τάση 
συστροφής (Τζούλιο 138, Αθέρας 137, Ρωμανού 10) ή χαμηλή ευαισθησία στοματίων – 
μεγάλη τάση συστροφής (Σκυλόπετρα, Χάσικο, Λήμνος Μαυροθέρι).  

Διατήρηση της σπαργής 
Ο κύριος μηχανισμός διατήρησης της σπαργής σε φυτά που βρίσκονται υπό υδατική 
καταπόνηση είναι η ωσμωρύθμιση (osmotic adjustment). Ταυτόχρονα, με την 
ωσμωρύθμιση διατηρείται η απαραίτητη διαφορά δυναμικού μεταξύ φυτού και 
εδάφους, και επομένως και η δυνατότητα απορρόφησης νερού, σε ξηρά εδάφη (Turner 
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1979, Clarke and Durley 1981). Έχει βρεθεί ότι το σιτάρι αναπτύσσει ωσμωρύθμιση 
(Morgan 1977), ο βαθμός της οποίας διαφέρει μεταξύ των ποικιλιών (Morgan 1983, 
Morgan et al. 1986). Ως κριτήριο έντασης της ωσμωρύθμισης στην παρούσα εργασία 
υπολογίσθηκε η μέση διαφορά στην τιμή του ωσμωτικού δυναμικού σε μηδενική 
σπαργή (ψso) μεταξύ των δύο ακραίων μεταχειρίσεων (W1-W4) για κάθε πληθυσμό σε 
όλες τις περιόδους. Με βάση το κριτήριο αυτό οι πληθυσμοί κατατάχθηκαν ανάλογα με 
τη δυνατότητα ωσμωρύθμισης (Πίνακας 7). Έτσι, ξεχώρισαν πληθυσμοί με μεγάλη 
(Τζούλιο 138 και Χάσικο στο μαλακό, Ντόπια Ηρακλείου και Μαυροθέρι στο σκληρό 
σιτάρι) και άλλοι με μικρή δυνατότητα ωσμωρύθμισης (Σκυλόπετρα και Ζουλίτσα στο 
μαλακό, Ατσική 6 και Κοντοπούλι 17 στο σκληρό σιτάρι). Επίσης φαίνεται ότι οι 
πληθυσμοί του σκληρού σιταριού εμφανίζουν γενικά μεγαλύτερο βαθμό ωσμωρύθμισης 
συγκριτικά με εκείνους του μαλακού σιταριού.  

Πίνακας 7. Κατάταξη των πληθυσμών μαλακού και σκληρού σιταριού κατά αύξοντα 
βαθμό ωσμωρύθμισης. Δψso: διαφορά ωσμωτικού δυναμικού σε αρχόμενη πλασμόλυση 
μεταξύ της υγρότερης (W1) και της ξηρότερης μεταχείρισης (W4). 

Βαθμός 
ωσμωρύθμισης 

Μαλακό σιτάρι Δψso Σκληρό σιτάρι  Δψso 

Χαμηλός 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υψηλός 

Σκυλόπετρα -0.116 Ατσική 6 -0.200 
Ζουλίτσα -0.204 Κοντοπούλι 17 -0.268 

Ασπρόσταρο -0.267 Μούδρος 11 -0.311 
Γκρινιάς -0.269 Κοντοπούλι 16 -0.326 

Αθέρας 137 -0.272 Κοντοπούλι -0.401 
Αθέρας 184 -0.282 Μούδρος 5 -0.425 
Αθέρας 186 -0.345 Ρωμανού 10 -0.458 
Γκρινιάς 148 -0.357 Λήμνος -0.492 

Χάσικο -0.392 Μαυροθέρι -0.503 
Τζούλιο 138 -0.444 Ντόπια Ηρακλ. -0.569 

 

Διατήρηση της εισροής νερού 
Με δεδομένη τη σημασία του ριζικού συστήματος για τον εφοδιασμό των φυτών με 
νερό και το γεγονός ότι έχουν διαπιστωθεί σημαντικές διαφορές μεταξύ ποικιλιών 
σιταριού ως προς την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος (Hurd 1968, Clarke et al. 1981, 
Taylor and Nguyen 1987), εξετάσθηκε η συνολική επιφάνεια ριζών ανά μονάδα 
εδαφικού όγκου ως ένας δείκτης που συναρτάται σε σημαντικό βαθμό με τη 
λειτουργικότητα του ριζικού συστήματος (Russell 1977).  Η λήψη δειγμάτων μόνο από 
το επιφανειακό στρώμα των 25 cm μπορεί να δώσει μία εικόνα της δραστηριότητας του 
ριζικού συστήματος, επειδή θεωρείται ότι στο στρώμα αυτό συγκεντρώνονται περίπου 
το 70% των ριζών της εδαφικής κατατομής (Welbank et al. 1974). Ο Πίνακας. 8 δείχνει 
τις μέσες τιμές της επιφάνειας ριζών ανά μονάδα όγκου εδάφους ανά πληθυσμό σε όλες 
τις μεταχειρίσεις και περιόδους. Τις υψηλότερες τιμές παρουσιάζουν οι πληθυσμοί 
Τζούλιο 138 του μαλακού και Λήμνος του σκληρού σιταριού, ενώ τις χαμηλότερες οι 
Γκρινιάς 148, Χάσικο και Αθέρας 184 από το μαλακό και Μούδρος 5 από το σκληρό 
σιτάρι. Επίσης, με εξαίρεση τον Μούδρος 5, οι πληθυσμοί του σκληρού σιταριού 
παρουσίαζαν τιμές κατά 10-20% υψηλότερες από του μαλακού σιταριού. 
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Πίνακας 8. Κατάταξη των πληθυσμών μαλακού και σκληρού σιταριού κατά σειρά 
μειούμενης επιφάνειας ριζών στο εδαφικό στρώμα 0-25 cm. Διαφορετικά γράμματα 

υποδηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0,05). 

 

Σταθερότητα της απόδοσης και μηχανισμοί αντοχής στην ξηρασία 

Ο Πίνακας 9 συνοψίζει για κάθε πληθυσμό τον βαθμό έκφρασης των μηχανισμών 
αντοχής στην ξηρασία που εξετάσθηκαν. Γίνεται φανερό ότι η σταθερότητα των 
αποδόσεων σε διάφορους βαθμούς υδατικής καταπόνησης σχετίζεται κυρίως με την 
πυκνότητα των επιφανειακών ριζών. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι πληθυσμοί 
με τη μεγαλύτερη σταθερότητα των αποδόσεων στην υδατική καταπόνηση 
(Ασπρόσταρο, Τζούλιο 138, Αθέρας 137 και 186 στο μαλακό, Λήμνος, Κοντοπούλι 17 
και Ρωμανού 10 στο σκληρό σιτάρι) παρουσιάζουν τις υψηλότερες πυκνότητες ριζικού 
συστήματος, κάτι που συνεπάγεται καλύτερο εφοδιασμό των φυτών με νερό. Και 
αντίστροφα, πληθυσμοί με τη μεγαλύτερη ευαισθησία των αποδόσεων (Γκρινιάς 
Ζακύνθου, Χάσικο, Αθέρας 184 στο μαλακό και Μούδρος 5 στο σκληρό σιτάρι) 
παρουσιάζουν χαμηλές πυκνότητες ριζών. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι 
πληθυσμοί που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα ριζών παρουσιάζουν και τις 
χαμηλότερες αποδόσεις, γεγονός που συμφωνεί με την άποψη του Passioura (1983) ότι 
η τάση για πλουσιότερο ριζικό σύστημα μπορεί να μειώσει την παραγωγικότητα της 
φυτείας διοχετεύοντας μεγαλύτερο κλάσμα φωτοσυνθετικών προϊόντων στις ρίζες σε 
σχέση με το υπέργειο τμήμα.  
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι μεταβολές στις αποδόσεις των πληθυσμών λόγω 
υδατικής καταπόνησης δεν μπορούν να αποδοθούν σε μεμονωμένα χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με την αντοχή στην ξηρασία. Είναι σαφές ότι ο κάθε πληθυσμός ακολουθεί 
μία δική του στρατηγική αντιμετώπισης της λειψυδρίας, η οποία περιλαμβάνει έναν 
ιδιαίτερο συνδυασμό μηχανισμών που στοχεύουν στη διατήρηση του εφοδιασμού των 
φυτών με νερό, στον έλεγχο των απωλειών νερού και στη διατήρηση της σπαργής των 
ιστών. Για τον λόγο αυτό, τα δεδομένα του Πίνακας 9 είναι χρήσιμα σε όσους 
θελήσουν να αξιοποιήσουν το εγχώριο γενετικό υλικό του σιταριού σε βελτιωτικά 
προγράμματα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας.  
 

Μαλακό σιτάρι Επιφάνεια 
ριζών  

(cm2/cm3)  

Σκληρό σιτάρι Επιφάνεια 
ριζών 

(cm2/cm3) 
Τζούλιο 138 0.08601 a  Λήμνος 0.10759 a 

Ζουλίτσα 0.08017 b Κοντοπούλι 17 0.09089 b 
Αθέρας 186 0.07679 bc Κοντοπούλι 16 0.09100 b 
Ασπρόσταρο 0.07673 bc Ρωμανού 10 0.09090 b 
Αθέρας 137 0.07543 bc Κοντοπούλι  0,08300 bc 
Σκυλόπετρα 0.07523 bc Ντόπια Ηρακλείου   0.08241 bcd 

Γκρινιάς Ζακύνθου 0.07490 c Μαυροθέρι   0.08149 bcd 
Γκρινιάς 148 0.07221d Ατσική 6 0.07939 cd 

Χάσικο 0.07144 d Μούδρος 11 0.07868 cd 
Αθέρας 184 0.07130 d Μούδρος 5 0.07144 d 
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Πίνακας 9. Η ένταση έκφρασης των μηχανισμών αντοχής στην ξηρασία που 
εξετάσθηκαν για κάθε πληθυσμό. Οι πληθυσμοί έχουν διαταχθεί κατά σειρά μειούμενης 
ευαισθησίας των αποδόσεών τους στην ξηρασία με αναγραφή της μέσης απόδοσης σε 
καρπό στην υγρότερη μεταχείριση στις 3 περιόδους. (α):μαλακό, (β) σκληρό σιτάρι. 

(α) 

 (β) 

Μούδρος 5 
239 

Ελάχιστη καταπόνηση, μέτρια ωσμωρύθμιση, αποτελεσματικός 
έλεγχος απωλειών νερού, πολύ μειωμένη πυκνότητα ριζών 

Κοντοπούλι 
232 

Μέτρια καταπόνηση και ωσμωρύθμιση, πολύ  αποτελεσματικός 
έλεγχος απωλειών νερού, μέτρια πυκνότητα ριζών 

Μαυροθέρι 
233 

Χαμηλή καταπόνηση, έντονη ωσμωρύθμιση, χαμηλός βαθμός ελέγχου 
διαπνοής, υψηλή τάση συστροφής φύλλων, μέτρια πυκνότητα ριζών 

Μούδρος 11 
233 

Υψηλός βαθμός καταπόνησης, χαμηλή ωσμωρύθμιση, χαμηλός 
βαθμός ελέγχου απωλειών νερού, χαμηλή πυκνότητα ριζών 

Ντόπια Ηρακλείου 
266 

Υψηλός βαθμός καταπόνησης και ωσμωρύθμισης, υψηλός έλεγχος 
διαπνοής και έντονη συστροφή φύλλων, μέτρια πυκνότητα ριζών 

Κοντοπούλι 16 
252 

Έντονη καταπόνηση, χαμηλή ωσμωρύθμιση, μέτριος έλεγχος 
διαπνοής, έντονη συστροφή φύλλων, υψηλή πυκνότητα ριζών 

Ατσική 6 
232 

Ελάχιστος βαθμός καταπόνησης και ωσμωρύθμισης, μέτριος έλεγχος 
διαπνοής, έντονη συστροφή φύλλων, χαμηλή πυκνότητα ριζών 

Ρωμανού 10 
231 

Υψηλός βαθμός καταπόνησης και ωσμωρύθμισης, πολύ 
αποτελεσματικός έλεγχος διαπνοής, υψηλή πυκνότητα ριζών 

Λήμνος 
218 

Μέτρια καταπόνηση, υψηλή ωσμωρύθμιση, πολύ χαμηλός βαθμός 
ελέγχου διαπνοής, πολύ έντονη συστροφή φύλλων, πολύ υψηλή 

πυκνότητα ριζών 
Κοντοπούλι 17 

245 
Χαμηλός βαθμός καταπόνησης και ωσμωρύθμισης, μέτριος βαθμός 

ελέγχου διαπνοής, ελάχιστη συστροφή, υψηλή πυκνότητα ριζών 

Πληθυσμοί/ 
Απόδοση 
(kg/στρ.) 

Χαρακτηριστικά 

Γκρινιάς Ζακ. 
274 

Μέτριος βαθμός καταπόνησης, αποτελεσματικός έλεγχος διαπνοής, 
μειωμένη πυκνότητα ριζών 

Χάσικο 
252 

Υψηλός βαθμός καταπόνησης, έντονη ωσμωρύθμιση, χαμηλός βαθμός 
ελέγχου διαπνοής,  μειωμένη πυκνότητα ριζών 

Αθέρας 184 
258 

Μέτριος βαθμός καταπόνησης, πολύ χαμηλός βαθμός ελέγχου 
διαπνοής, υψηλή τάση συστροφής, μειωμένη πυκνότητα ριζών 

Ζουλίτσα 
277 

Μικροί βαθμοί καταπόνησης και ωσμωρύθμισης, αποτελεσματικός 
έλεγχος διαπνοής, πολύ αυξημένη πυκνότητα ριζών 

Γκρινιάς 148 
238 

Χαμηλός βαθμός καταπόνησης, έντονη ωσμωρύθμιση, μέτριος έλεγχος 
διαπνοής, μειωμένη πυκνότητα ριζών 

Σκυλόπετρα 
272 

Υψηλή καταπόνηση, ελάχιστη ωσμωρύθμιση, πολύ χαμηλός έλεγχος 
διαπνοής, έντονη συστροφή φύλλων, πολύ αυξημένη πυκνότητα ριζών 

Αθέρας 186 
246  

Υψηλή καταπόνηση, έντονη ωσμωρύθμιση, μέτριος έλεγχος διαπνοής, 
πολύ έντονη συστροφή φύλλων, αυξημένη πυκνότητα ριζών 

Αθέρας 137 
239 

Μέτρια καταπόνηση και ωσμωρύθμιση, πολύ αποτελεσματικός 
έέέλεγχος διαπνοής, αυξημένη πυκνότητα ριζών 

Τζούλιο 138 
220 

Υψηλή καταπόνηση, πολύ έντονη ωσμωρύθμιση, πολύ 
αποτελεσματικός έλεγχος διαπνοής,, πολύ αυξημένη πυκνότητα ριζών 

Ασπρόσταρο 
204 

Ελάχιστη καταπόνηση, χαμηλή ωσμωρύθμιση, ελάχιστος έλεγχος 
ααπωλειών νερού, αυξημένη πυκνότητα ριζών 
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ECOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS RELATED TO DROUGHT RESISTANCE 
AND THEIR IMPORTANCE FOR THE PRODUCTIVE POTENTIAL OF CROPS. A 
CASE EXAMPLE USING LOCAL WHEAT LANDRACES 
 
A.J. Karamanos 
Agricultural University of Athens, Faculty of Crop Science, Laboratory of Agronomy, 
75 Iera Odos, Athens 11855, Greece 
 
Summary 
Twenty local bread and durum wheat landraces were assessed in the field under 
different degrees of water shortage during three cultivation periods. By using the Water 
Potential Index as independent variable in regressions with seed yields, significant 
differentiations among landraces were detected concerning their yield stability under 
water stress. The landraces Grinias Zakynthos and Hasiko Crete (bread wheat) and 
Moudros 5 (durum wheat) were the most sensitive under drought. Conversely, the 
landraces Giulio 138 and Asprostaro Chania (bread wheat) and, especially, Kontopouli 
17 (durum wheat) exhibited the highest yield stability. As a rule, low yielding landraces 
were the least sensitive to drought. For a better understanding of the plant responses, the 
special strategies followed by each landrace under water shortage (drought avoidance, 
maintainance of water supply, reduction of water loss, turgor maintainance) were 
examined using a number of ecophysiological parameters. As a rule, durum wheat 
landraces exhibited more negative values of their leaf water potential and higher degrees 
of osmotic adjustment when compared to bread wheat landraces. Significant differences 
in osmotic adjustment, transpiration control, and root surface density among landraces 
within each wheat species were also detected. Root surface density in the top 25 cm of 
soil was the trait related more closely to yield stability in many landraces. It is 
concluded that each landrace adopted its own strategy to withstand drought by 
activating to a different extent combinations of drought resistance mechanisms.  
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
Α. Σκαλτσογιάννης 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 
Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Α.Π.Θ. 54124, Θεσ/νίκη, 
e-mail: skaltsoy@for.auth.gr, URL: users.auth.gr/~skaltsoy 
 
 
     Λιώνουν οι πάγοι και ταυτόχρονα… λιώνουν και πάρα πολλές «παλιές 
βεβαιότητες». Ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεται η τήξη των πάγων είναι τόσο πολύ 
πιο γρήγορος από όσο προέβλεπαν οι περισσότεροι επιστήμονες, ώστε ένας από αυτούς 
αναγκάστηκε, πρόσφατα, να παραδεχθεί ότι «όλα όσα έχω μάθει είναι ήδη 
πεπαλαιωμένα». Αυτό που ζούμε είναι η αλλαγή στη φυσική της γήινης ατμόσφαιρας. 
To 2012, χάνεται ημερησίως 50% περισσότερος πάγος από ότι το 2007, που ήταν η 
χρονιά με το ρεκόρ τήξης των πάγων της Αρκτικής. Στην τελευταία έκθεση, που 
δημοσιεύθηκε το 2007, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Kλιματική Αλλαγή (IPCC) 
σημείωσε ότι «σύμφωνα με ορισμένες προβλέψεις, οι πάγοι της Αρκτικής θα 
εξαφανίζονται στο τέλος των καλοκαιριών προς τα τέλη του 21ου αιώνα». Αυτές ήταν 
οι πιο ακραίες προβλέψεις από την γκάμα της επιτροπής. Τώρα ορισμένοι επιστήμονες 
θεωρούν ότι αυτό θα γίνει την τρέχουσα ή την επόμενη δεκαετία.  

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. 
Ήδη η θερμοκρασία της γης αυξήθηκε τα τελευταία 200 χρόνια κατά 0,8ο C, οι πάγοι 
λιώνουν με γρήγορο ρυθμό και από το 1979 έχει μειωθεί η μάζα τους κατά 38%, τα δε 
έντονα καιρικά φαινόμενα (π.χ. El Nino), αυξήθηκαν σε συχνότητα και συμβαίνουν 
τουλάχιστον μία φορά στα τέσσερα χρόνια. Όλες οι μελέτες καταλήγουν στο ότι το 
κύριο αίτιο της αύξησης των αέριων ρύπων είναι οι ανθρωπογενείς επιδράσεις. Οι 
προβλέψεις όλων των επιστημονικών φορέων είναι δυσοίωνες αφού οι ρυθμοί αύξησης 
της συγκέντρωσης του CO2 αναμένονται ραγδαίοι αν συνεχίσουν οι άνθρωποι να 
ακολουθούν τον ίδιο τρόπο δραστηριοτήτων (π.χ. χρήση ορυκτών καυσίμων).  

 
 
                                                                                                                                                                             O2  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Μεταβολές του ατμοσφαιρικού CO2 και της θερμοκρασίας κατά τα τελευταία 150.000 χρόνια 

στο σταθμό Vostok της Ανταρκτικής 
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Μεταβολές της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης του CO2 στην επιφάνεια της γης τα 

τελευταία 300.000 χρόνια 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεταβολές της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γης τα τελευταία 1.000 χρόνια 
 
Από την άλλη πλευρά, μια ανασκόπηση των γεωλογικών περιόδων δείχνει ότι τα 

τελευταία τουλάχιστον 67.000.000 χρόνια (αρχή του Τριτογενούς), η γη δοκιμάστηκε 
από μεγάλες και εξαιρετικά έντονες διακυμάνσεις κλιματικών αλλαγών. Μόνο κατά την 
τελευταία γεωλογική περίοδο (Τεταρτογενές) έχουν καταγραφεί 5-6 ευδιάκριτες 
περίοδοι παγετώνων με ενδιάμεσες θερμές περιόδους. Καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτή 
(Καινοζωικός), αλλά και προγενέστερα (Μεσοζωικός, Παλαιοζωικός), οι έμβιοι 
οργανισμοί οι οποίοι επιβίωσαν επιτυχώς με τους μηχανισμούς προσαρμογής και 
μετανάστευσης που επέδειξαν, ήταν οι φυτικοί και ιδιαίτερα αυτοί των δασικών 
οικοσυστημάτων. Οι οργανισμοί αυτοί ως αυτότροφοι (ικανότητα φωτοσύνθεσης), 
επέτρεψαν την επιβίωση και άλλων οργανισμών (π.χ. ζώα) της τροφικής αλυσίδας. 
Άρα, οι κοινωνίες των φυτών, δηλαδή τα δάση, αποτελούν σήμερα τους καλύτερους 
ζωντανούς αντιπροσώπους του παρελθόντος, οι οποίοι επιβίωσαν λόγω της μεγάλης 
ποικιλότητας που διαθέτουν. Επιπλέον, 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). Συνέπεια αυτού αλλά και της μεγάλης έκτασης που 
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καταλαμβάνουν, τα δάση είναι τα μόνα οικοσυστήματα που διαθέτουν μηχανισμούς να 
ανταπεξέλθουν στις κλιματικές αλλαγές και μπορούν επιπλέον με τη φωτοσυνθετική 
τους ιδιότητα να μειώσουν την ένταση των καταστρεπτικών επιδράσεων της κλιματικής 
αλλαγής, δεσμεύοντας το CO2 από την ατμόσφαιρα. Οι κοινωνίες των δασικών δέντρων 
εξακολουθούν να διατηρούν μια μοναδικότητα στα κοινωνικά, οικολογικά και 
οικονομικά συστήματα του κόσμου, όχι μόνο λόγω 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. 
 
 

 
 
Από τους 5 τύπους δασών που απεικονίζονται στο παραπάνω σχήμα, 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. Τα παρθένα δάση και οι εθνικοί δρυμοί, λόγω της μοναδικής 
βιοποικιλότητας που διαθέτουν, αποκτούν μεγάλη αξία όσον αφορά στη διατήρηση και 
προστασία τους, ενώ από την άλλη μεριά, οι φυτείες, λόγω της μεγάλης παραγωγικής 
αξίας και της έντασης διαχείρισής τους, μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην 
ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών μειώνοντας την πίεση στα φυσικά δάση 
συμβάλλοντας έτσι στη διατήρησή τους.  

Η χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του αναγλύφου της, του 
μακροκλίματος και του μικροκλίματος και του ρόλου της ως ζωτικού χώρου 
επικοισμού 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.  

Το δάσος, ως οργανισμός (οικοσύστημα), επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τους δασικούς 
πόρους (παραγωγή ξύλου, νερό, έδαφος, πανίδα), τους κλιματικούς παράγοντες, τη  
ρύπανση της ατμόσφαιρας, τη βιολογική ποικιλότητα, το περιβάλλον σωματικής και 
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ψυχικής υγείας του ανθρώπου και αποτελεί, μαζί με τους Ωκεανούς, το βασικό 
μηχανισμό ρύθμισης του Παγκόσμιου κλίματος και της σύνθεσης του ατμοσφαιρικού 
αέρα. 

Αν θεωρήσουμε ότι με την έννοια «τεχνολογία» περιγράφουμε τον τομέα της 
γνώσης που ασχολείται με την εφαρμοσμένη επιστήμη και συγκεκριμένα με την 
πρακτική αξιοποίηση επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων, στο δάσος μπορεί να 
εφαρμοστεί κάθε εξέλιξη της τεχνολογίας που αναφέρεται στους έμβιους οργανισμούς, 
λαμβάνοντας φυσικά υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητές του, όπως αυτές περιγράφονται από 
την επιστήμη της δασολογίας.  

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). 

Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προβλέπει το Πρωτόκολλο του 
Κιότο και άλλες συμφωνίες, δεν αρκεί. Πρέπει, παράλληλα, να αποκατασταθεί και η 
ρυθμιστική ικανότητα των δασών με την προστασία-διατήρηση, ανόρθωση και 
επέκτασή τους. 

 
Φυσικά δάση και πλεονεκτήματα 

Παγκοσμίως, 3.4 δισεκατομμύρια εκτάρια δασών καταλαμβάνουν σχεδόν το 30% 
της συνολικής έκτασης της στεριάς του πλανήτη, από το οποίο το 50% βρίσκεται στη 
Λατινική Αμερική και Καραϊβική, το 30% στη Β. Αμερική και Ευρώπη και το 20% 
στην Αφρική και Ασία. Το συνολικό ξυλαπόθεμα της γης είναι 384 δισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα, με σχεδόν το μισό αυτού του ποσού να βρίσκεται στα δάση της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής.  

Η απαρίθμηση των πλεονεκτημάτων των φυσικών δασών είναι ανεξάντλητη. Ένα 
εξ αυτών θα μπορούσε να θεωρηθεί ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη μας. Το φυσικό 
δάσος αποτελεί μια ανεξάντλητη βιβλιοθήκη για τον άνθρωπο, μια «αστείρευτη 
δεξαμενή» πληροφοριών. Τα επιτεύγματα της επιστήμης και η εξέλιξη των βιολογικών 
τεχνολογιών τις τελευταίες δεκαετίες, ανέδειξαν το φυσικό δάσος στην περίοπτη αυτή 
θέση. 
 
Φυτείες και πλεονεκτήματα 

Ως «φυτείες» ορίζονται όλα τα καθεστώτα φύτευσης που περιέχουν δασικά δέντρα, 
περιλαμβάνοντας μεγάλης έκτασης εμπορικές φυτείες, αγροτοδασικά συστήματα και 
μικρά τεχνητά δασοτεμάχια (τεχνητές αναδασώσεις). 

Οι φυτείες έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 
- Αναπτύσσονται πολύ γρηγορότερα από τα φυσικά δάση, ειδικά όταν κάποιοι 

ταχυαυξείς γενότυποι διαχειρίζονται εντατικά και απαιτείται μικρότερη έκταση 
δάσωσης για την παραγωγή μιας δεδομένης ποσότητας ξύλου. 

- Απαιτούν μεγαλύτερη ελαστικότητα στον τύπο των εδαφών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. 
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- Παράγουν δέντρα με πολύ μεγαλύτερη ομοιογένεια πράγμα που σημαίνει 
χαμηλότερο κόστος συγκομιδής, μεταφοράς και αποθήκευσης. 

- Μπορούν να εξυπηρετήσουν περιβαλλοντικές λειτουργίες (μείωση διάβρωσης 
εδάφους, βελτίωση ποιότητας νερού, προστασία από τον άνεμο, αποκατάσταση 
εγκαταλειμμένων βιομηχανικών θέσεων, επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη με τη δέσμευση του CO2). 

- Ικανοποιούν τις απαιτήσεις σε προϊόντα ξύλου μειώνοντας έτσι την πίεση για 
υπερκάρπωση των φυσικών δασών (οικολογική διάσταση των φυτειών). 

Σήμερα, παγκοσμίως, οι φυτείες αποτελούν το 4% των συνολικά δασωμένων 
εκτάσεων της γης. Τα δάση από φυτείες παρέχουν, περίπου το 10% των παγκόσμιων 
αναγκών σε κατανάλωση ξύλου και αυτό θα αυξηθεί στο 50% μέσα στα επόμενα 
χρόνια, ανάλογα με τις παγκόσμιες απαιτήσεις σε δασικά προϊόντα. Οι συνολικές 
εκτάσεις φυτειών που χρειάζονται για να καλύψουν τις παγκόσμιες ανάγκες σε 
προϊόντα ξύλου, θα μπορούσε να είναι μόνο το 5% του συνόλου των ήδη 
δασωμένων εκτάσεων. Οι φυτείες καταλαμβάνουν το 1-3% στη Βραζιλία, Καναδά, 
Ινδονησία και πρώην Σοβιετική Ένωση, το 15-25% στη Χιλή, Κίνα, Ν. Ζηλανδία, Ν. 
Αφρική και Η.Π.Α. και το 45% στην Ιαπωνία. 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑ 
ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 

 
Α) ΦΥΣΙΚΑ ΔΑΣΗ (φυσικά οικοσυστήματα): 

Η αξιοποίηση των αξιόπιστων γενετικών δεικτών (φαινολογικών, βιοχημικών, 
μοριακών), έχει ως σκοπό τη μελέτη και την εκτίμηση του είδους (περιβαλλοντική ή 
γενετική), του μεγέθους και του τύπου (γεωγραφική, διαδοχική κτλ.) της ποικιλότητας 
των φυσικών δασών.  

Οι γενετικοί δείκτες βρήκαν εφαρμογή στους δασικούς πληθυσμούς κατά την 
τελευταία 30ετία, σχεδόν στο σύνολο των κύριων δασοπονικών ειδών της χώρας μας 
(δάση τραχείας πεύκης, χαλεπίου πεύκης, μαύρης πεύκης, δασικής πεύκης, 
πενταβέλονης πεύκης, κουκουναριάς, ελάτης, οξυάς, κυπαρισσιού, καστανιάς κτλ.). Τα 
αποτελέσματα επιβεβαίωσαν, με τον πιο κατηγορηματικό και αδιάψευστο τρόπο, ότι οι 
δασικοί πληθυσμοί της χώρας μας διαθέτουν υψηλά φορτία κληρονομούμενης 
ποικιλότητας (γενετική ποικιλότητα), μοναδικής πολλές φορές για την Ευρώπη και για 
τον πλανήτη μας. 

Απώτερος στόχος είναι η συλλογή πληροφοριών για 
1) τον τρόπο προστασίας και διατήρησης των δασικών πληθυσμών (in situ, ex situ, 

κρυοδιατήρηση) και 
2) τη γενετική βελτίωσή τους με την εφαρμογή των μεθόδων της τεχνητής επιλογής, 

του υβριδισμού, της εισαγωγής ξενικών ειδών και των μεταλλάξεων (το τελευταίο για 
καλλωπιστικούς σκοπούς). Τα προϊόντα της γενετικής αυτής βελτίωσης μπορούν να  
χρησιμοποιηθούν άμεσα στις φυτείες για την αύξηση της προσόδου. 
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Β) ΦΥΤΕΙΕΣ (τεχνητά οικοσυστήματα): 
i) Κλωνοποίηση:   
Με τον όρο «κλωνοποίηση» εννοούμε το οποιοδήποτε σύστημα αναπαραγωγής 

ενός οργανισμού που δεν προϋποθέτει τη συμμετοχή των γαμετών (γύρη και 
σπερμοβλάστη στα φυτά, σπέρμα και ωάριο στα ζώα), δηλαδή εννοούμε οποιαδήποτε 
μορφή αγενούς – βλαστικού πολλαπλασιασμού (μοσχεύματα, εμβόλια, 
ιστοκαλλιέργεια, κυτταροκαλλιέργεια κτλ.). Το κύριο πλεονέκτημα της κλωνοποίησης 
είναι η αναπαραγωγή σε μαζική κλίμακα επιλεγμένων γενοτύπων (δέντρα με επιθυμητά 
χαρακτηριστικά). 

Με τις συμβατικές μεθόδους κλωνοποίησης αξιοποιήθηκαν: 
α) με μοσχεύματα για παραγωγικές φυτείες ξύλου, η λεύκη, με θεαματικά 

αποτελέσματα στην ανάπτυξη κλωνικών φυτειών προσδίδοντας σημαντική πρόσοδο σε 
προϊόντα ξύλου (π.χ. κλώνος Ι-214) και για καλλωπιστικές και άλλες χρήσεις τα είδη 
ilex, λεμονοκυπάρισσος, κουπρεσσοκυπάρισσος, ελάτη, το υβρίδιο τραχείας x χαλεπίου 
κτλ., 

β) Με εμβόλια όλα σχεδόν τα δασοπονικά είδη, πλατύφυλλα και κωνοφόρα, για 
λόγους βελτίωσης και γενετικών δοκιμών (ίδρυση σποροπαραγωγών κήπων), 
παραγωγή δευτερογενών προϊόντων (π.χ. ρητίνης), παραγωγή εδώδιμων καρπών (π.χ. 
κουκουνάρι).  

Με τις βιοτεχνολογικές μεθόδους αξιοποιήθηκαν:  
α) ευγενή πλατύφυλλα (π.χ. αγριοκερασιά, σουρβιά, φράξος, υβρίδια λεύκης, μουριά, 
καρυδιά) της χώρας μας 
β) το υβρίδιο τραχείας x χαλεπίου πεύκης. 
ii) Ταυτοποίηση γενοτύπων με βιοχημικούς και μοριακούς δείκτες 

Αυτού του είδους η ταυτοποίηση έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας για τη μαύρη 
πεύκη, τη χαλέπιο πεύκη, το υβρίδιο τραχείας x χαλεπίου πεύκης, τη πενταβέλονη 
πεύκη, το υβρίδιο μαύρης x δασικής πεύκης, το υβρίδιο κεφαλληνιακής x λευκής 
ελάτης, κτλ. Η ταυτοποίηση συγκεκριμένων γενοτύπων κρίνεται απαραίτητη πλέον από 
τους Διεθνείς Κανονισμούς για την εγκατάσταση φυτειών με πιστοποιημένο 
βελτιωμένο γενετικό υλικό. 
iii) Φυτείες για παραγωγή δευτερογενών προϊόντων και για προστασία και 
ανόρθωση των πυρόπληκτων δασών 

Στη χώρα μας, τα δασικά οικοσυστήματα της χαλεπίου και της τραχείας πεύκης 
θεωρούνται πυρόπληκτα λόγω των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών και κοινωνικό-
οικονομικών συνθηκών στα οποία αναπτύσσονται. Το αποτέλεσμα είναι οι συνεχείς 
θερινές πυρκαγιές με τις γνωστές δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στο οικοσύστημα αυτό 
καθαυτό, ποιοτικά και εκτατικά, όσο και στις γειτνιάζουσες κοινωνίες διά της 
υποβάθμισής τους. Οι φυτείες, ως μέσο παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, όπως η ρητίνη, θα μπορούσαν να διεγείρουν το ενδιαφέρον των παραδασόβιων 
πληθυσμών για την προστασία και την ανόρθωση των οικοσυστημάτων αυτών με την 
κατάλληλη διαχείριση και την αξιοποίησή τους, ευαισθητοποιώντας, ταυτόχρονα, τις 
κοινωνίες μας στον πολλαπλό ρόλο του δάσους. Ειδικότερα, η ρητίνη, λόγω της 
χημικής της δομής (δρα ως φυσικό πολυμερές εξαιτίας της ύπαρξης της χημικής ένωσης 
ισοπρένιο), βελτίωσε τις φυσικοχημικές ιδιότητες του Ντίζελ (diesel), αυξάνοντας τη 
θερμαντική του ικανότητα κατά 633J/g, μειώνοντας το ποσοστό υγρασίας και την 
αγωγιμότητα κατά 70% και 74% αντίστοιχα, ενώ, παράλληλα, αναμένεται σημαντική 
μείωση των εκπομπών των αερίων ρύπων (CO, C, CxHψ). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
ΦΥΣΙΚΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
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 τεχνολογιών (ιδιαίτερα της 
βιολογίας). 

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. 

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (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. 

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 

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 αειφορική διαχείριση» 

7. Θα αποτελέσουν, για το νέο Δασολόγο, τη διέξοδο άσκησης της Δασοπονίας ως 
Οικονομικής Γεωτεχνικής Επιστήμης, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του 
Δασολογικού Επαγγέλματος 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο σημερινός άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να ζει εις βάρος των επόμενων 
γενεών. Πρέπει να πιστέψει ότι ο πλανήτης δεν του ανήκει αλλά ότι έχει υπογράψει 
μαζί του ένα “ισόβιο ενοικιαστήριο”. 
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Abstract 
It is widely acknowledged by scientific societies that the ‘over plus’ greenhouse effect, 
attributed to the increased CO2 concentration as well as to air pollutants (methane, 
nitrogen oxides etc.) in the atmosphere, is responsible for the current global warming, 
ice melting, the raising of sea level, and the increased occurrence of rare, disastrous and 
extreme climatic phenomena. All the above support the fact that the ‘over plus’ 
greenhouse effect is fully responsible for the oncoming climatic change. Looking back 
to earth’s geological history (the last 67.000.000 years – beginning of the Tertiary 
period) reveals that the living organisms that survived up to now by using adaptation 
and migration mechanisms, were plant organisms and more specifically those of forest 
ecosystems. Forests and forest trees, as photosynthetic units, capture CO2 from the 
atmosphere and convert it into organic matter (one hectare of forest consumes annually 
4 tons CO2 and produces 2,5 tons Ο2) and constitute along with the Oceans, the basic 
mechanism for Global Climate regulation and synthesis of atmospheric air. Forest 
ecosystems continue to maintain a uniqueness among the social, ecological and 
economical systems globally, not only due to their magnitude (by covering the 30% of 
land), but their longevity as well. Forest ecosystems, depending on their conservation 
value, productivity and management intensity are classified into 5 large categories: 
Natural undisturbed forest, National Parks, moderately managed forests, intensively 
managed forests, forest plantations. From the above 5 forest types, the distal types, 
natural undisturbed forests – national parks and forest plantations, play a 
significant role to solving the problem of climatic change from a different point of view 
for each of them. In Greece, due to its geographic location and land terrain, the macro- 
and microclimate and its significant role as a vital site for flora and fauna species 
colonization  and migration in the past, all the above depicted types of natural and 
managed forests co-exist, and even though each type covers limited area, is of 
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exceptional importance in terms of quality. Considering the above, foresters nowadays, 
could face the problem of climatic change, by using the novel biological technologies 
aiming towards the following two directions: 1) Protection and conservation of natural 
forests, especially natural parks and natural undisturbed forest and 2) The 
expansion of forests, through its improvement and establishment of plantations 
(artificial forests). Examples of applied novel biological technologies in forest 
ecosystems in Greece include genetic markers, cloning, exploitation of resin as a natural 
polymer, in the improvement of the quality of the liquid fuels etc., are presented. 
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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. 
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  BIKOY KAI ΦΑΚΗΣ 
 
Μαυρομάτης Α.1, Βλαχοστέργιος Δ.2, Φουντάς Σ.1, Συκκάς Δ.3,  
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   
 
 
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 τα 2 φυτικά 
είδη μεταξύ τους όπως και τις ποικιλίες της κάθε καλλιέργειας . Τέλος ο δείκτης 
βλάστησης NDVI 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. 
 
Λέξεις Κλειδιά : Φαινότυπος, Cropcycle, βίκος, φακή, SPAD, GER 1500 
 
 
Εισαγωγή  
 
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 
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επιλογή. Η ενίσχυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την καταγραφή των 
μορφολογικών και αγροκομικών 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” (Boyes et al, 
2001). 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. Η χρήση 
απλούστερων (SPAD meter) ή περισσότερο σύνθετων τεχνολογικά φορητών 
συστημάτων (GER, Cropcycle NDVI) προτείνεται για τη συγκέντρωση χρήσιμων 
πληροφοριών σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης των φυτών, την παραγωγή βιομάζας, την 
αντίδραση σε αβιοτικές καταπονήσεις, την ανάπτυξη ριζοστρώματος και τη 
συγκέντρωση οργανικών ουσιών στους αποθηκευτικούς ιστούς. Επίσης η τεχνολογική 
ανάπτυξη φαινοτυπικής πλατφόρμας (ScanAlyzer platform) που δίνει τη δυνατότητα 
για συστηματική μελέτη μέσω εξειδικευμένων στερεοσκοπικών καμερών σε αυτόματα 
μετακινούμενα φυτά κάτω από συνθήκες θερμοκηπίου ή θαλάμων ανάπτυξης  
(http//Lemnatech.com) και ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων software, 
έχει υιοθετηθεί από εθνικά προγράμματα χωρών όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η 
Αυστραλία. Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται μετά από την πρώτη προσέγγιση 
φαινοτυπικής αποτύπωσης (Granier, 2005) με τη δημιουργία ερευνητικών εταιριών και 
τεχνολογικών καινοτομιών που συνδέουν μέσω συστημάτων βιοπληροφορικής, τα 
δεδομένα της φαινοτυπικής αποτύπωσης με τη γνώση που αφορά την λειτουργία και 
έκφραση γονιδίων κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος (microchip array) 
όπως προκύπτει από τη γενωμική ανάλυση και την αλληλούχιση γονιδιωμάτων (Lussier 
and Liu, 2007).   
 
 
Υλικά & Μέθοδοι 
Το γενετικό υλικό αποτέλεσαν 10 ποικιλίες βίκου (Vicia sativus) και 9 ποικιλίες φακής 
(Lens culinaris) (πίνακας 1), οι οποίες καλλιεργήθηκαν κάτω από βιολογικές συνθήκες 
καλλιέργειας στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών φυτών και Βοσκών (ΟΓΕΕΚΑ 
ΔΗΜΗΤΡΑ) στη Λάρισα.  
 
Πίνακας 1. Ποικιλίες φακής και βίκου που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα   φαινοτυπικής 
αποτύπωσης κάτω από συνθήκες βιολογικής καλλιέργειας 
            

Α/Α ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΦΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΙΚΟΥ 
1 Θεσσαλία Αλέξανδρος 
2 LC 3-8 Καλλιρόη 
3 LC 13-11 Απολλωνία 
4 LC 19-17 Αζωτος 
5 LC 14-15 Ζέφυρος 
6 LC  5-38 Τέμπη 
7 IΚΑΡΙΑ Λεωνίδας 
8 ΒΟ Εβινος 
9 AL MIX 1 (AL+KA+PI) 
10  MIX 2 (KA+ZE+EV) 
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Το πειραματικό σχέδιο που εφαρμόστηκε ήταν των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων 
με 3 επαναλήψεις ανά φυτικό είδος και αγρό καλλιέργειας. Κάνοντας χρήση των 
τεχνολογιών φαινοτυπικής αποτύπωσης, χρησιμοποιήθηκαν τρία όργανα μέτρησης 
φασματικών υπογραφών (Φασματοραδιόμετρο GER 1500, Αισθητήρας Cropcircle, 
SPAD meter) με τα οποία έγιναν  25 λήψεις (μετρήσεις) ανά γενότυπο και φυτικό είδος 
για κάθε επανάληψη σε 3 διαφορετικές ημερομηνίες και στάδια βλαστικής ανάπτυξης 
των φυτών. Συγκεκριμένα, τα προαναφερόμενα όργανα λειτουργούν ως εξής:  
Το υπερφασματικό ραδιόμετρο GER 1500 μετράει φασματικές υπογραφές, δηλαδή την 
ανακλώμενη ακτινοβολία από ένα αντικείμενο σε 512 διακριτά μήκη κύματος του 
φάσματος της ΗΑ, τα οποία εκτείνονται από 281nm έως 1100 nm. 
Ο αισθητήρας Cropcicle εκτιμά με ακρίβεια το NDVI ως κανονικοποιημένο λόγο της 
ανακλώμενης ακτινοβολίας στο ερυθρό προς το εγγύς υπέρυθρο τμήμα του φάσματος 
της ΗΑ, ο οποίος είναι ενδεικτικός για την περιεκτικότητα ενός φύλλου σε 
χλωροφύλλη. 
Το SPAD meter εκτιμά με γρήγορο τρόπο έμμεσα την περιεκτικότητα των φύλλων σε 
χλωροφύλλη μέσω αντανακλάσεως σε συγκεκριμένο μήκος κύματος. Στόχος των 
πειραμάτων ήταν: 
(α) Η διάκριση & έγκαιρη αναγνώριση των διαφορετικών ποικιλιών φακής και βίκου 
τόσο μεταξύ όσο και εντός των ειδών με βάση μορφολογικά γνωρίσματα (upov.org) και 
αγροκομικά χαρακτηριστικά (βιομάζα, πρωιμότητα, συστατικά απόδοσης, συνολική 
απόδοση σε σπόρο) σε συνδυασμό με πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τη χρήση 
τριών διαφορετικών μεθόδων φασματικής αποτύπωσης (υπογραφής) με τη χρήση 
ηλεκτρονικών οργάνων (δείκτης βλάστησης, περιεχόμενη χλωροφύλλη κ.α) και 
αυτόματους αισθητήρες καταγραφής δεδομένων.  
(β) Η συσχέτιση δεδομένων από τις φασματικές αποτυπώσεις και των παρατηρήσεων 
που αφορούσαν τα μορφολογικά και αγροκομικά γνωρίσματα, με σκοπό την 
αξιοποίησή τους για πρώιμη επιλογή ως προς την πρωιμότητα και την απόδοση 
ποικιλιών και μιγμάτων.  
Εφαρμόστηκαν στατιστικές αναλύσεις και συνδυασμοί μεθόδων προεπεξεργασίας 
δεδομένων φασματικής αποτύπωσης (κανονικοποίηση διανύσματος, παράγωγοι και 
μετασχηματισμοί) με σκοπό να βρεθεί ο βέλτιστος συνδυασμός που επιτρέπει τον 
διαχωρισμό τόσο των 2 φυτικών ειδών όσο και των ποικιλιών μεταξύ τους. 
 
 
Αποτελέσματα & Συζήτηση  
 
Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι κατέστη εφικτή η διάκριση μεταξύ των 2 
εξεταζόμενων φυτικών ειδών (βίκου vs φακής) 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 αγροκομικά χαρακτηριστικά όπως και με τα συστατικά της 
απόδοσης.  
Στα αποτελέσματα των μετρήσεων όπου εφαρμόστηκαν συνδυασμοί μεθόδων 
προεπεξεργασίας (κανονικοποίηση διανύσματος, παράγωγοι και μετασχηματισμοί) 
έγινε συνδυασμένη στατιστική ανάλυση και εκτίμηση των συσχετίσεων μεταξύ των 
παρατηρήσεων που αφορούσαν μορφολογικά και αγρονομικά γνωρίσματα σε σχέση με 
τις τιμές της φαινοτυπικής αποτύπωσης βάση των τριών μεθόδων που εξετάστηκαν 
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(Πίνακες 2 & 3) σε διαφορετικά στάδια του βιολογικού κύκλου για κάθε φυτικό είδος 
και ποικιλία.  
 
 

 
       

Εικόνα 1: Φασματικό αποτύπωμα 9 ποικιλιών φακής (GER 1500) 
 
 
 
 
 

 
 
       Εικόνα 2: Φασματικό αποτύπωμα  10 ποικιλιών βίκου (GER 1500) 
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Εικόνα 3. Διάκριση φασματικών υπογραφών που οδηγεί σε σαφή διαχωρισμό   των 

συγκρινόμενων φυτικών ειδών (φακή vs βίκος) σε συγκεκριμένο στάδιο βλαστικής ανάπτυξης 
 
Από τις τρεις τεχνολογικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν, βρέθηκε ότι: Το όργανο 
SPAD δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο διαχωρισμό των ποικιλιών σε 
συνδυασμό με τα αγροκομικά τους χαρακτηριστικά, λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας 
των τιμών όχι μόνο εντός του ίδιου πειραματικού τεμαχίου, αλλού και του ίδιου του 
φυτού (Πίνακας 2). Το υπερφασματικό ραδιόμετρο GER 1500 διαχώρισε τα 2 φυτικά 
είδη μεταξύ τους και τις ποικιλίες εντός του είδους (Εικόνες 1&2). Τέλος, ο δείκτης 
βλάστησης NDVI που υπολογίστηκε με το όργανο Crop-Circle, έδωσε πολύ καλά 
αποτελέσματα στο διαχωρισμό των ποικιλιών του κάθε φυτικού είδους (Εικόνα 3). Τα 
αποτελέσματα αυτά ήταν ακριβή και σχετιζόμενα με αγροκομικούς χαρακτήρες, 
ιδιαίτερα σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας και σε κάθε περίπτωση 
νωρίτερα από τη φαινοτυπική αντίληψη του ανθρώπινου παράγοντα (Πίνακας 3). Κατά 
συνέπεια, ιδιαίτερα ο αισθητήρας Cropcycle προτείνεται να αξιοποιηθεί από τους 
βελτιωτές φυτών που θέλουν να επιλέξουν σε πρώιμα στάδια αξιολόγησης για 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη βιομάζα, την πρωιμότητα και την ανθεκτικότητα 
σε αβιοτικές ή βιοτικές καταπονήσεις (ιδιαίτερα παθογόνα εδάφους). Η συσχέτιση με 
πρόβλεψη της απόδοσης είναι σημαντική μόνο κατά το τέλος της καλλιεργητικής 
περιόδου, γεγονός που δεν συνεισφέρει σημαντικά στη διαδικασία επιλογής από τον 
βελτιωτή. Σε κάθε περίπτωση η σύνδεση της φαινοτυπικής με τη γενωμική αποτύπωση 
(αλληλούχιση γονιδιωμάτων ή ανάλυση μικροσυστοιχειών έκφρασης γονιδίων) 
αναμένεται να συμβάλλει στο πέρασμα σε μια άλλη εποχή για τη Βελτίωση των φυτών.   
 

Βίκος 

Φακή 
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Πίνακας 2. Συγκριτικές μετρήσεις NDVI σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης ποικιλιών φακής 
και τιμές που αφορούν την απόδοση (Κg) και την πρωιμότητα (DAS) ανά πειραματικό τεμάχιο 
και επανάληψη  
 
 

 
Πίνακας 3. Συγκριτικές μετρήσεις SPAD και NDVI σε ανάλογο στάδιο ανάπτυξης  
ποικιλιών φακής 
 

 

NVDI
ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ

PLOT No. ΠΟΙΚΙΛΙΑ Μέσος Όρος STD CV Μέσος Όρος STD CV kg/plot( 5m2) Anthesis (DAS)

1 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,584 0,060 10% 0,610 0,049 8% 0,282 138
2 LC 3-8 0,421 0,044 10% 0,468 0,054 12% 0,577 125
3 LC 13-11 0,402 0,032 8% 0,468 0,035 8% 0,6065 125
4 LC 19-17 0,568 0,042 7% 0,619 0,048 8% 0,106 136
5 LC 14-15 0,376 0,024 6% 0,438 0,060 14% 0,499 125
6 LC 5-38 0,352 0,016 4% 0,393 0,051 13% 0,471 125
7 ΙΚΑΡΙΑ 0,559 0,064 11% 0,633 0,033 5% 0,064 139
8 BO 0,489 0,058 12% 0,578 0,048 8% 0,057 139
9 AL 0,368 0,031 9% 0,439 0,039 9% 0,644 128

10 LC 19-17 0,611 0,032 5% 0,631 0,026 4% 0,279 138
11 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,562 0,044 8% 0,635 0,040 6% 0,107 136
12 LC 14-15 0,405 0,065 16% 0,472 0,031 6% 0,624 125
13 LC 5-38 0,376 0,054 14% 0,420 0,034 8% 0,687 125
14 ΙΚΑΡΙΑ 0,582 0,053 9% 0,648 0,036 6% 0,071 136
15 LC 13-11 0,333 0,024 7% 0,380 0,022 6% 0,581 125
16 LC 3-8 0,349 0,019 6% 0,442 0,036 8% 0,615 126
17 AL 0,371 0,036 10% 0,478 0,048 10% 0,823 129
18 BO 0,456 0,071 16% 0,568 0,054 9% 0,094 138
19 LC 14-15 0,384 0,038 10% 0,404 0,033 8% 0,56 125
20 LC 19-17 0,521 0,057 11% 0,589 0,039 7% 0,117 138
21 LC 13-11 0,382 0,066 17% 0,366 0,036 10% 0,632 125
22 LC 3-8 0,347 0,022 6% 0,400 0,034 9% 0,635 126
23 ΙΚΑΡΙΑ 0,536 0,054 10% 0,614 0,035 6% 0,072 139
24 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,537 0,062 12% 0,619 0,021 3% 0,065 137
25 LC 5-38 0,355 0,049 14% 0,405 0,055 14% 0,567 126
26 BO 0,467 0,072 15% 0,590 0,053 9% 0,054 139
27 AL 0,414 0,031 7% 0,465 0,053 11% 0,76 130

23/5/2012 17/5/2012

SPAD
29/3/2012 24/4/2012 24/4/2012 NVDI

PLOT No. ΠΟΙΚΙΛΙΑ Μέσος Όρος STD CV Μέσος Όρος STD CV Μέσος Όρος STD CV
1 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 37,62 8,49 23% 35,13 4,71 13% 0,700 0,010 1%
2 LC 3-8 30,7 8,10 26% 35,04 4,11 12% 0,682 0,020 3%
3 LC 13-11 38,09 4,39 12% 34,91 8,63 25% 0,692 0,011 2%
4 LC 19-17 31,43 6,56 21% 38,42 3,55 9% 0,720 0,006 1%
5 LC 14-15 34,28 3,63 11% 37,61 4,31 11% 0,691 0,025 4%
6 LC 5-38 36,29 8,99 25% 34,93 3,30 9% 0,688 0,014 2%
7 ΙΚΑΡΙΑ 32,49 6,95 21% 34,23 4,97 15% 0,700 0,011 2%
8 BO 37,1 5,22 14% 40,45 6,64 16% 0,699 0,007 1%
9 AL 36,37 7,08 19% 36,86 5,27 14% 0,713 0,007 1%
10 LC 19-17 32,41 7,20 22% 38,21 4,28 11% 0,698 0,011 2%
11 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 35,13 7,56 22% 33,92 4,07 12% 0,703 0,011 2%
12 LC 14-15 35,97 7,24 20% 36,84 3,85 10% 0,714 0,008 1%
13 LC 5-38 34,74 6,57 19% 33,2 5,87 18% 0,681 0,019 3%
14 ΙΚΑΡΙΑ 34,61 4,81 14% 37,49 1,70 5% 0,697 0,017 3%
15 LC 13-11 36,93 7,69 21% 38,57 5,65 15% 0,690 0,015 2%
16 LC 3-8 33,68 6,54 19% 32,61 3,12 10% 0,714 0,008 1%
17 AL 34,31 7,44 22% 35,63 4,74 13% 0,704 0,013 2%
18 BO 35,98 8,75 24% 34,78 3,08 9% 0,712 0,005 1%
19 LC 14-15 36,57 5,55 15% 36,29 3,56 10% 0,641 0,058 9%
20 LC 19-17 30,41 7,54 25% 31,79 4,58 14% 0,703 0,026 4%
21 LC 13-11 36,39 5,84 16% 33,81 5,28 16% 0,684 0,016 2%
22 LC 3-8 34,79 6,64 19% 34,97 2,69 8% 0,696 0,019 3%
23 ΙΚΑΡΙΑ 31,8 4,58 14% 33,02 2,85 9% 0,692 0,009 1%
24 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 34,84 6,18 18% 36,92 2,63 7% 0,696 0,008 1%
25 LC 5-38 32,87 6,72 20% 31,05 5,21 17% 0,695 0,005 1%
26 BO 40,17 3,17 8% 33,77 7,40 22% 0,696 0,005 1%
27 AL 35,48 5,44 15% 33,95 2,53 7% 0,704 0,010 1%

Επαναλήψ
εις 

Ημερομηνίες -      Στάδια βλαστικής ανάπτυξης 

                Μέση ημερομηνία άνθησης   

Επαναλήψ
εις 
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Φυτόκου, Ν.Ιωνία Μαγνησίας, 38446 Βόλος. 
 
 
Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία έγινε με σκοπό την αξιοποίηση των μερικώς διειδικών 
σειρών βαμβακιού (ΜΔΣ) στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών εμπορικών 
ποικιλιών βαμβακιού. Οι ΜΔΣ βαμβακιού προέκυψαν από την επικονίαση F1 υβριδίων 
(G. barbadense x G. hirsutum) με γύρη από τα είδη Hibiscus cannabinus και 
Abelmoschus esculentus. Οι συγκεκριμένες σειρές προέκυψαν μέσω επιλογής 
φτάνοντας έως την 6η παρθενογενετική γενεά (Pa6). Κατά την πρώτη χρονιά των 
πειραμάτων, επιλέχθηκαν τρεις ΜΔΣ με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (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. Οι διασταυρώσεις με 
επικονιαστή την ΜΔΣ2 δεν έδωσαν απογόνους. Οι απόγονοι των υπολοίπων 
διασταυρώσεων επικονιάστηκαν για 2η και 3η συνεχή χρονιά με γύρη από τις 
αντίστοιχες ΜΔΣ ενώ παράλληλα όλα τα φυτά-γονείς αυτογονιμοποιούνταν. Κατά την 
τελευταία καλλιεργητική περίοδο, οι απόγονοι των διασταυρώσεων των 4 ποικιλιών 
(Χριστίνα, Celia, Acala, 4S) και των 2 γόνιμων ΜΔΣ, 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 ανάλυση των 
δεδομένων ενώ δείγματα από όλα τα επιλεγμένα φυτά υποβλήθηκαν σε ανάλυση της 
ποιότητας ώστε τελικά να επιλεγούν τα φυτά που συνδύαζαν την υψηλή απόδοση με τα 
επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε όλες τις οικογένειες που αξιολογήθηκαν, 
καταγράφηκε αύξηση της ομοιομορφίας όσον αφορά τα μορφολογικά γνωρίσματα και 
τη φυτρωτική ικανότητα σε σχέση με τις ΜΔΣ (γονείς), ενδείξεις αύξησης της 
σταθερότητας των ΜΔΣ μετά από τις διασταυρώσεις με τις εμπορικές ποικιλίες. Τέλος, 
η μέση απόδοση των οικογενειών κυμάνθηκε, σε συνθήκες έλλειψης ανταγωνισμού, 
από 226,91g ως 421,67g φυτό-1. Οι οικογένειες 11, 5 και 3 σημείωσαν τις υψηλότερες 
αποδόσεις, ενώ ορισμένα υψηλοαποδοτικά φυτά παρουσίασαν και εξαιρετικά ποιοτικά 
γνωρίσματα σε σχέση με τις ποικιλίες – μάρτυρες. 

 
Λέξεις κλειδιά  
G.barbadense, G.hirsutum, αναδιασταυρώσεις, απόδοση, ποιότητα ίνας,  
 
Εισαγωγή 

Το βαμβάκι (Gossypium sp.) είναι μια καλλιέργεια με μεγάλη οικονομική σημασία 
παγκοσμίως. Tο είδος G.hirsutum κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή βαμβακιού 
(Chen et al. 2007) και χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση, ενώ το G.barbadense, 
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παρουσιάζει εξαιρετική ποιότητα ίνας, μειονεκτεί όμως λόγω των χαμηλότερων 
αποδόσεων (Wang et al. 2011). Επιδίωξη των βελτιωτών και ιδεότυπος τόσο της 
κλωστοϋφαντουργίας όσο και των παραγωγών αποτελεί η δημιουργία ενός γενοτύπου 
που να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο ειδών και για αυτό τον λόγο τα 
διειδικά υβρίδια (G.hirsutum x G.barbadense) παρουσιάζουν σημαντικό οικονομικό και 
επιστημονικό ενδιαφέρον. Οι αδυναμίες όμως στη χρήση τους προκύπτουν από το 
γεγονός ότι τα F1 διειδικά υβρίδια έχουν υψηλό κόστος παραγωγής, ενώ σε 
προχωρημένες γενεές εμφανίζουν υβριδικό εκφυλισμό, που αποτελεί εμπόδιο στην 
ενσωμάτωση των επιθυμητών γνωρισμάτων των δύο ειδών σε έναν γενετικά σταθερό 
γενότυπο (Stephens 1949, Percy et al. 2006).  

Τα τελευταία χρόνια στο Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών του 
ΑΠΘ, γίνεται μία προσπάθεια ανάπτυξης ενός συστήματος παραγωγής διαπλοειδών 
φυτών στο βαμβάκι με την μέθοδο των διειδικών και διαγενικών διασταυρώσεων. 
Διειδικά υβρίδια (G.barbadense x G.hirsutum) επικονιάστηκαν με γύρη από το 
Hibiscus cannabinus ή το Abelmoschus esculentus. Το αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή 3 
ανευπλοειδών φυτών που μετά την εκκαθάριση του αρχικού γενετικού υλικού, 
οδήγησαν στην απομόνωση γενοτύπων με υψηλές αποδόσεις και άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά σε σχέση με τις εμπορικές ποικιλίες (Mavromatis et al. 1998, 
Mavromatis et al. 2005, Kantarzi & Roupakias 2007, Kantartzi et al. 2011). Τα 
μειονεκτήματα όμως αυτών, συνίστανται στη χαμηλή φυτρωτική ικανότητα των 
σπόρων και την αστάθεια της παραγωγικής συμπεριφοράς. Η συγκεκριμένη εργασία 
πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των ΜΔΣ 
βαμβακιού και τη χρήση τους ως δότες ποιοτικών χαρακτηριστικών σε εμπορικές 
ποικιλίες βαμβακιού, μέσω συστηματικών αναδιασταυρώσεων. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 

Επιλέχθηκαν 3 ΜΔΣ (ΜΔΣ1, ΜΔΣ2 
και ΜΔΣ3) που συνδύαζαν την υψηλή 

παραγωγικότητα με την εξαιρετική ποιότητα ώστε να συμμετέχουν ως γονείς στο 
πρόγραμμα των αναδιασταυρώσεων με 4 καλλιεργούμενες ποικιλίες (Celia, Acala, 4S 
& Χριστίνα). Η επιλογή των ποικιλιών, έγινε με βάση το γεγονός ότι η Celia είναι μια 
διαδεδομένη εμπορική ποικιλία που χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση σε ίνα, ενώ οι 
ποικιλίες Acala, Χριστίνα και 4S είναι παλιές, υψηλοαποδοτικές ποικιλίες, 
προσαρμοσμένες στις ελληνικές συνθήκες που είχαν χρησιμοποιηθεί ως γονείς στην 
δημιουργία των ΜΔΣ. Καθεμία από τις 4 ποικιλίες διασταυρώθηκε με καθεμία από τις 
3 διειδικές σειρές βαμβακιού, ενώ όλα τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν ως γονείς στις 
παραπάνω διασταυρώσεις, αυτογονιμοποιήθηκαν. Λόγω των προβλημάτων 
γονιμότητας που παρουσίασε η ΜΔΣ2 δεν στάθηκε δυνατή η δημιουργία απογόνων, οι 
απόγονοι όμως των υπολοίπων διασταυρώσεων επικονιάστηκαν για 2η και 3η συνεχή 
χρονιά με γύρη από τις αντίστοιχες ΜΔΣ ενώ παράλληλα όλα τα φυτά-γονείς 
αυτογονιμοποιούνταν. Την τέταρτη χρονιά, οι απόγονοι των διασταυρώσεων 
συγκρότησαν 8 οικογένειες που μαζί με τις 4 εμπορικές ποικιλίες και ένα μίγμα σπόρων 
από τους απογόνους των διασταυρώσεων της προηγούμενης γενεάς αξιολογήθηκαν σε 
συνθήκες αγρού, απουσία ανταγωνισμού (Κυψελωτή Μεθοδολογία), στο Αγρόκτημα 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το πειραματικό σχέδιο που 
εφαρμόστηκε ήταν η κυψελωτή διάταξη R-13 (Fasoulas & Fasoula 1995) με 32 
γραμμές των 20 φυτών η καθεμία (Εικ. 1). Προκειμένου να σχηματιστεί μια 
ολοκληρωμένη εικόνα για το γενετικό υλικό, καταγράφηκαν κατά την διάρκεια της 
καλλιεργητικής περιόδου σε επίπεδο ατομικού φυτού τα μορφολογικά (χρώμα πετάλων, 
χρώμα γύρης, ύπαρξη κόκκινης κηλίδας στα πέταλα & αριθμός λοβών στα καρύδια), 
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αγροκομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά (πρωιμότητα, φυτρωτική ικανότητα κ.α.) 
(Εικ. 2). Τελικά, η συγκομιδή πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις ώστε να γίνει και 
εκτίμηση της πρωιμότητάς τους. Μετά από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων με 
το HoneycombPlotProposed Ver5 (Fasoula et al. 2005) σε περιβάλλον JMP8, τα 
επιλεγμένα φυτά εκκοκκίστηκαν και ταξινομηθηκαν ως προς την  ποιότητα της ίνας 
σύμφωνα με το σύστημα High Volume Instrument. Για την εκτίμηση της ποιότητας 
μετρήθηκαν το μήκος, η αντοχή, η ομοιομορφία, η επιμήκυνση, η ωριμότητα, η 
λεπτότητα, το ποσοστό των κοντών ινών και το χρώμα.  
 
Αποτελέσματα & Συζήτηση 

Για τους 13 κωδικούς του πειράματος υπολογίστηκε η φυτρωτική ικανότητα και το 
ποσοστό των πρώιμων φυτών. Η φυτρωτική ικανότητα κυμάνθηκε από 60,9 εως 82,7%. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση φυτρωτική ικανότητα των ΜΔΣ που συμμετείχαν ως 
γονείς κυμαινόταν στο 60% (Κανταρτζή 2006, Πάνκου 2008), γεγονός που επιβεβαίωσε 
το αναμενόμενο, ότι η διασταύρωσή τους με τις εμπορικές ποικιλίες αύξησε την 
φυτρωτική ικανότητα τους. Ως πρώιμα χαρακτηρίστηκαν τα φυτά που κατά την 1η 
συγκομιδή, το σύσπορο προϊόν που συλλέχτηκε ανά φυτό ήταν περισσότερο από το 
50% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας. Έτσι, το ποσοστό των πρώιμων φυτών 
στους 13 κωδικούς κυμάνθηκε από 58,9 ως 85,1% ενώ παρατηρήθηκε στο σύνολο του 
πειράματος μια αύξηση της πρωιμότητας σε όλους τους απογόνους των διασταυρώσεων 
σε σχέση με τους γονείς (Κανταρτζή 2006, Πάνκου 2008). Η χαμηλότερη τιμή τόσο για 
την φυτρωτική ικανότητα όσο και για την πρωιμότητα, παρατηρήθηκαν όπως ήταν 
αναμενόμενο στον κωδικό 13 που ήταν μίγμα σπόρων από τους απογόνους των 
διασταυρώσεων της προηγούμενης γενεάς ενώ οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στις 
εμπορικές ποικιλίες. Με βάση τη μορφολογία τους, τα φυτά κατατάχθηκαν σε τρεις 
ομάδες. Στην πρώτη, συμπεριλήφθησαν τα φυτά με τυπικά γνωρίσματα G. hirsutum, 
στη δεύτερη φυτά, με γνωρίσματα του είδους G. barbadense και στην τρίτη ομάδα, 
κατατάχθηκαν φυτά με γνωρίσματα ενδιάμεσα μεταξύ των δύο ειδών (Εικ. 2). Με 
εξαίρεση τις ποικιλίες-μάρτυρες που παρουσίασαν στο σύνολο τους τη μορφολογία του 
είδους G. hirsutum, οι υπόλοιποι κωδικοί παρουσίασαν σε υψηλό ποσοστό (79,4 ως 
95,2%) ενδιάμεσα μορφολογικά γνωρίσματα μεταξύ των δύο ειδών, ένδειξη 
ομοιομορφίας και σταθερότητας των απογόνων της κάθε διασταύρωσης (Πίν. 1). 

Εικόνα 1: Η κυψελωτή διάταξη R-13.  

 
Εικόνα 2: Η κατάταξη των φυτών οκτώ 
οικογενειών σε 3 ομάδες: διάκριση σε G. 
hirsutum, ΜΔΣ, G. barbadense (κάθετα 
άνω–κάτω).  
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Στο σύνολο του πειράματος, οι αποδόσεις των φυτών κυμάνθηκαν από 9 ως 868g 
ενώ οι διασταυρώσεις που ξεχώρισαν ήταν οι κωδικοί 11 (Χριστίνα x ΜΔΣ1), 5 (Celia x 
ΜΔΣ1) και 3 (4S x ΜΔΣ3). Στον πίνακα 2, παρουσιάζονται σύμφωνα με την κυψελωτή 
μεθοδολογία, τα τρία συστατικά του παραγωγικού δυναμικού (η μέση απόδοση · φυτό-

1, η αντοχή στις καταπονήσεις και η ανταπόκριση στις εισροές) και ακολουθεί το ολικό 
παραγωγικό δυναμικό που βοηθά στην αντιστοίχιση του μεμονωμένου φυτού με την 
πυκνή καλλιέργια (Fasoula 2008). Οι σειρές 11, 5 και 3 εμφάνισαν τις υψηλότερες 
αποδόσεις και τις υψηλότερες τιμές στα τρία συστατικά του παραγωγικού δυναμικού 
(Πιν. 2). Αξίζει επίσης  να αναφερθεί ότι οι κωδικοί 11 και 5 έδωσαν εξίσου καλά 
αποτελέσματα τόσο στην απόδοση όσο και στην ποιότητα και την επόμενη χρονιά σε 
συνθήκες πυκνής σποράς. Δείγματα από όλα τα υψηλοαποδοτικά φυτά, εκκοκκίστηκαν 
και υποβλήθηκαν σε ανάλυση ποιότητας. 
Πίνακας 1: Η γενεαλογία, η φυτρωτική ικανότητα, η πρωιμότητα και η μορφολογία των 
13 γενετικών υλικών που αξιολογήθηκαν 
Κωδικός Γενεαλογία Φυτρ/κη 

Ικανότητα 
% 

Πρωιμότητα 
% 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά % 
Gossypium 
hirsutum ΜΔΣ (1) Gossypium 

barbadense 
1 4S 79,3 83,4 100 - - 
2 4S x ΜΔΣ1 62,2 66,1 8,2 87,4 4,4 
3 4S x ΜΔΣ3 73,4 68,7 6,9 90,1 3 
4 Celia 82,7 85,1 100 - - 
5 Celia x ΜΔΣ1 79,7 72,3 9,3 88,5 2,2 
6 Celia x ΜΔΣ3 67,5 64,2 7,3 92,7 - 
7 Acala 78,7 82,8 100 - - 
8 Acala x ΜΔΣ1 61,9 61,8 8,7 79,4 11,9 
9 Acala x ΜΔΣ3 66,3 62,4 15,1 81,8 3,1 

10 Χριστίνα 77,9 79,5 100 - - 
11 Χριστίνα x ΜΔΣ1 77,1 70,7 3,4 95,2 1,4 
12 Χριστίνα x ΜΔΣ3 65,8 63,4 2,2 86,7 11,1 
13 Μίγμα Σπόρων 60,9 58,9 7,3 90,5 2,2 

(1) ΜΔΣ: Μερικώς Διειδικές Σειρές 
Πίνακας 2: Τα τρία συστατικά του παραγωγικού δυναμικού και το ολικό παραγωγικό 
δυναμικό των 13 γενετικών υλικών του πειράματος. 
Κωδικός Μ. Ο. (%) Σταθερότητα (%) Ανταπόκριση σε εισροές (%) CYP 

11 421,7 100 4,086 100 1,982 91,9 28,405 
5 396,4 94,0 3,032 74,2 2,137 99,1 13,83 
3 370,8 87,9 3,109 76,1 2,157 100 12,718 
4 350,5 83,1 2,475 60,6 1,997 92,6 7,203 

10 336,7 79,9 2,85 69,8 1,685 78,1 8,812 
7 333,8 79,2 2,342 57,3 1,579 73,2 5,85 

12 321,7 76,3 2,818 69,0 1,688 78,3 7,866 
13 315 74,7 1,781 43,6 1,926 89,3 3,012 
1 312,2 74,0 3,379 82,7 1,662 77,1 10,66 
6 278 65,9 1,955 47,8 1,925 89,2 2,825 
9 268,7 63,7 1,929 47,2 1,746 80,9 2,571 
2 242,7 57,5 2,107 51,6 1,807 83,8 2,502 
8 226,9 53,8 1,925 47,1 1,706 79,1 1,826 
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Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι στο σύνολο τους τα γενετικά υλικά 
παρουσίασαν ενδιάμεσα μορφολογικά γνωρίσματα μεταξύ των δύο ειδών βαμβακιού 
και υψηλή ομοιομορφία σε σχέση με τις ΜΔΣ (γονείς) και τον μάρτυρα της 
προηγούμενης γενεάς. Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν αύξηση της φυτρωτικής ικανότητας 
και ένδειξη αύξησης της σταθερότητας των ΜΔΣ μετά από τις διασταυρώσεις με τις 
εμπορικές ποικιλίες. Επίσης η μέση απόδοση των κωδικών κυμάνθηκε, σε συνθήκες 
έλλειψης ανταγωνισμού, από 226,91g ως 421,67g·φυτό-1 και οι κωδικοί 11, 5 και 3 
σημείωσαν τις υψηλότερες αποδόσεις. Τέλος, εντοπίστηκαν ορισμένα υψηλοαποδοτικά 
φυτά που παρουσίασαν και εξαιρετικά ποιοτικά γνωρίσματα σε σχέση με τις ποικιλίες - 
μάρτυρες, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικά βελτιωτικά προγράμματα. 
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Abstract 
This work was undertaken to utilize the partial interspecific cotton lines (PIL) for the 
improvement of the quality characteristics of commercial cotton varieties. The partial 
interspecific lines were produced after the pollination of F1 cotton hybrid (G. 
barbadense x G. hirsutum) with the species Hibiscus cannabinus or Abelmoschus 
esculentus, followed by selection until the 6th parthenogenetic generation (Pa6). During 
the first year of the experiments, three PIL were selected, based on their fiber qualitative 
characteristics (PIL1, PIL2 and PIL3), which were used as pollinators for 4 commercial 
varieties (Christina, Celia, Acala, 4S). In addition, the plants that were used as parents 
in these crosses, were self-pollinated. After boll maturity, the seeds that were obtained 
from these crosses were collected. No offspring was produced from the crosses with the 
pollinator PIL2. The 2nd and 3rd year the offspring of the other crosses were also 
pollinated with pollen from their respective PIL while all plants-parents were also self-
pollinated. During the last growing season, the progeny of the crosses between the four 
varieties and the two fertile PIL, formed 8 families which were evaluated together with 
the four commercial varieties and a mixture of seeds of the respective crosses from the 
previous generation. The evaluation occurred in a honeycomb design R-13 at the Farm 
of the School of Agriculture at the Aristotle University of Thessaloniki. At the end of 
the growing season, a statistical analysis of the data was performed while samples from 
all the selected plants were analyzed for their quality in order to finally select the plants 
that combined high yield with desired quality characteristics. An increase in the 
uniformity based on morphological traits and germination ability (%), in comparison to 
the PIL (parents) was observed for all the families that were evaluated, an indication 
that the stability of PIL increased after crossing with commercial varieties. Finally, the 
average yield of the families, in lack of competition, ranged from 226,91 to 421,67 g · 
plant-1, and families 11, 5 and 3 had the highest yields. Also, some plants exhibited high 
yield and exceptional quality traits in comparison to the commercial varieties - controls, 
which will be exploited in future breeding programs.   
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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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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ: ΝΕΟΤΕΡΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Ν. Μαριόλης1, Ε.Χ. Βλάχος1, Γ. Ευγενίδης2, Χ. Γούλας3 και Γ.Ν. Σκαράκης1 
 
1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού 
Πειραματισμού, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα 
2Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Σιτηρών, Θέρμη 57001, Θεσσαλονίκη 
3Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Οδός Φυτοκου. 
38446, Νέα Ιωνία, Βόλος 
 
 
Περίληψη 
Ο αραβόσιτος αποτελεί σήμερα την κυριότερη πρώτη ύλη παραγωγής βιοαιθανόλης 
πρώτης γενιάς, ενώ αναμένεται επίσης σύντομα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και 
ως φυτό βίοδιυλιστηρίου 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 τέσσερα 
(4) 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. 
Λέξεις κλειδιά: Βιοαιθανόλη 1ης και 2ης γενιάς, απόδοση καρπού, περιεκτικότητα 
αμύλου, βιομάζα (στελέχη, σπαδικες), βιοδιυλιστηριο. 
 
Εισαγωγή 
Ο αραβόσιτος (Zea mays L.) είναι μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση και 
σημαντικότερες από οικονομικής άποψης καλλιέργειες στην Ελλάδα με ετήσια 
παραγωγή 1719860 τόνους και μέση απόδοση 6030 kg/ha (FAOSTAT 2010). Στη χώρα 
μας, η κύρια ζώνης της καλλιέργειας εντοπίζεται στην Μακεδονία με 71.700 ha, στη 
Θράκη με 17.200 ha και στη Θεσσαλία με 18.500 ha (53,1%, 12,7 % και 13,7 % της 
καλλιεργούμενης έκτασης αντίστοιχα - Εταιρείες Σπόρων για το 2011). Παρόλα αυτά, 
σημειώνεται σημαντική ετήσια μεταβολή στην καλλιεργούμενη έκταση (κυμαίνεται 
από 110000 έως 190000 ha) και οφείλεται στην διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων 
των ανταγωνιστικών εαρινών καλλιεργειών (Βαμβάκι, Ηλίανθος). 
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Ο αραβόσιτος αξιοποιείται κυρίως ως ζωοτροφή (καρπός ή βιομάζα) ενώ περιορισμένες 
ποσότητες προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η βιομηχανική χρήση του 
αραβοσίτου αυξήθηκε τα τελευταία 25 χρόνια ως εξαιρετική πρώτη ύλη παραγωγής 
αμύλου και γλυκαντικών ουσιών. Η ραγδαία αύξηση της μη διατροφικής χρήσης του 
προήλθε από την ανάγκη παραγωγής βιοαιθανόλης από τον καρπό (βιοαιθανόλη 1ης 
γενιάς). Επιπλέον, τα στελέχη και τα υπολείμματα μετά τον αλωνισμό αποτελούν μια 
πλούσια, φτηνή πηγή βιομάζας για την παραγωγή βιοαιθανόλης 2ης γενιάς που δεν 
ανταγωνίζεται τη διατροφική αξιοποίηση της παραγωγής (Vermeris et al. 2007). 
Παρά το γεγονός ότι η χρήση του αραβόσιτου για παράγωγη βιοαιθανόλης έχει 
γενικευθεί από ετών, μόλις πρόσφατα ξεκίνησαν βελτιωτικά προγράμματα στοχευμένα 
στη μεγιστοποίηση της παραγόμενης βιοαιθανόλης 1ης γενιάς. Βασικός σκοπός είναι η 
αύξηση της παραγόμενης ποσότητας αμύλου ανά μονάδα επιφάνειας καθώς επίσης και 
η μετασυλλεκτική έκφραση διαγονιδιακών αμυλασών στον καρπό για σημαντική 
μείωση του κόστους μετατροπής του σε βιοαιθανόλη.  
Επίσης, σημαντική ερευνητική δραστηριότητα παρατηρείται στη δημιουργία ποικιλιών 
ικανών να επιτύχουν μεγιστοποίηση βιοαιθανόλης 2ης γενιάς που δύναται να αποτελέσει 
το κύριο μελλοντικό βιοκαύσιμο κίνησης, μέσω της αξιοποίησης του 
λιγνοκυτταρινούχου κλάσματος των φυτών (στελέχη, άξονες, φύλλα). Η παραπάνω 
διαδικασία βελτίωσης αφορά στην τροποποίηση της ποιότητας και ποσότητας των 
κυτταρινών και ημικυτταρινών, καθώς και στην ενσωμάτωση κυτταρινασών, που 
ενεργοποιούνται με θέρμανση της βιομάζας, ώστε να γίνει οικονομικότερη η διάσπαση 
των κυτταρινών σε απλουστέρα σάκχαρα. 
Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη του παραγωγικού δυναμικού, των 20 εξεταζομένων 
εμπορικών υβριδίων ως προς την απόδοση καρπού και βιομάζας, για την παραγωγή 
βιοαιθανόλης 1ης και 2ης γενιάς. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Γενετικό Υλικό 
Το γενετικό υλικό που αξιοποιήθηκε για την παρούσα μελέτη αφορά 20 εμπορικά 
καλλιεργούμενα υβρίδια. Τα υβρίδια είναι ιδιοκτησία των εταιρειών Pioneer Hi Bred 
Int, Syngenta, Monsanto, Lima grain, KWS και του Ινστιτούτου Σιτηρών.  
Τα υβρίδια αξιολογήθηκαν σε τέσσερα (4) περιβάλλοντα α) το 2009 στο αγρόκτημα του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κωπαΐδα και β) το 2009, 2010, 2011 στο 
αγρόκτημα του Ινστιτούτου Σιτηρών στην Θεσσαλονίκη. 
 
Πειραματικά Δεδομένα 
       Ο τύπος εδάφους των περιοχών της αξιολόγησης παρουσιάζει σημαντικές 
διαφορές: στην Κωπαΐδα είναι μέσης σύστασης (C=24,8%, Si=39,6%, S=35,6% με 
πολύ υψηλή τιμή CaCo3) ενώ της Θεσσαλονίκης είναι μέσης ελαφριάς (C=12,4%, 
Si=29,6%, S=58%). 
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε πειραματικό σχέδιο τυχαιοποιημένων πλήρων 
ομάδων (ΤΠΟ) με τέσσερις (4) επαναλήψεις. Το πειραματικό τεμάχιο ήταν 2 γραμμές 
μήκους 7 m και απόστασης 0,8 m μεταξύ των γραμμών, ενώ η απόσταση των φυτών επί 
της γραμμής ήταν 0,165 m για την Κωπαΐδα και 0,20 m για τη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς, 
ο πληθυσμός ήταν 75.760 φυτά/ha για την Κωπαΐδα και 62.500 φυτά/ha για την 
Θεσσαλονίκη. 
Η εγκατάσταση των πειραμάτων έγινε στην Κωπαΐδα στις 5/5/2009 και στη στις 
Θεσσαλονίκη 2/5/2009, 26/4/2010 και 10/5/2011. Η συγκομιδή καρπού και στελεχών 
έλαβαν χώρα στην Κωπαΐδα στις 28/11/2009 ενώ στη Θεσσαλονίκη στις 16/10/2009, 
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23/10/2010 και 26/10/2011 αντίστοιχα. Η συγκομιδή έγινε με το χέρι και από κάθε 
σειρά συγκομίσθηκαν 3 m από πλήρως ανταγωνιστικά φυτά σε σχέση με τα γειτονικά 
τους. Η πρακτική που ακολουθήθηκε σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 
ήταν η εφαρμοζόμενη στα επίσημα πειράματα αξιολόγησης ποικιλιών.  
Κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου κατεγράφησαν οι ακόλουθες 
παρατηρήσεις: ημερομηνία άνθησης αρσενικής ταξιανθίας, ημερομηνία άνθησης 
θηλυκής ταξιανθίας, ύψος φυτού, ύψος έκπτυξης σπάδικα, αντοχή στελέχους σε 
πλάγιασμα (%), αντοχή ριζικού συστήματος σε πλάγιασμα (%), προσβολή από head 
smut/common smut (%), απόδοση σε καρπό και απόδοση αξόνων. 
Προκειμένου να προσδιοριστεί  το βάρος της βιομάζα (στέλεχος, φύλλα, βράκτια, 
άξονες) μετά την συγκομιδή του καρπού συγκομίστηκαν 5 αντιπροσωπευτικά και 
πλήρως ανταγωνιστικά φυτά σε σχέση με τα γειτονικά τους από κάθε τεμάχιο. Τα φυτά 
κόπηκαν σε ύψος περίπου 0,10 m από την επιφάνεια του εδάφους και ζυγίστηκαν. Στην 
βιομάζα  που προσδιορίστηκε περιλαμβάνονται στέλεχος, φύλλα και βράκτια (οι άξονες 
είχαν υπολογιστεί κατά την διαδικασία προσδιορισμού της απόδοσης του καρπού). 
Καταγράφηκε το βάρος των στελεχών (μαζί μετα φύλλα) και των βρακτίων. 
     Σε δείγμα 1kg καρπού από κάθε πειραματικό τεμάχιο προσδιορίστηκαν με αναλυτή 
υπέρυθρων (NIR) οι περιεκτικότητες αμύλου (%) ξηράς ουσίας (ξ.ο.), λιπαρών (%) ξ.ο. 
και πρωτεΐνης (%) ξ.ο. 
 
Στατιστική Ανάλυση 
Η ανάλυση των πειραμάτων πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά, προκειμένου να ελεγχθεί η 
κανονικότητα της κατανομής των πειραματικών σφαλμάτων και η ομοσκεδαστικοτητα 
αυτών, στην συνέχεια έγινε η πειραματική ανάλυση. Το στατιστικό πρότυπο ήταν 
μεικτό (Mix Model) με τις τοποθεσίες να αποτελούν την τυχαία μεταβλητή και τα 
υβρίδια τη σταθερή. Ο διαχωρισμός των μέσων όρων έγινε με την ΕΣΔ (Fisher 
Protected LSD). Ο συνδυασμός τοποθεσίας και έτους θεωρήθηκε ως περιβάλλον. 
 
Αποτελέσματα-Συζήτηση 
Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των εμπορικών υβριδίων ως προς την δυνατότητα παραγωγής 
βιοαιθανόλης 1ης & 2ης γενιάς γεγονός που επιτρέπει την επιλογή του πλέον 
κατάλληλου για ενδεχόμενη βιομηχανική χρήση. Όπως αναμενόταν, οι τελικές 
εκτιμήσεις βιοαιθανόλης 1ης & 2ης γενιάς διαμορφώθηκαν κυρίως από την απόδοση σε 
καρπό και  απόδοση σε βιομάζα (στέλεχος, φύλλα, βράκτια, άξονες) αντίστοιχα. Κατά 
τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης μεταξύ ποικιλιών και περιοχών παρατηρήθηκε 
στατιστικώς σημαντική αλληλεπίδραση σε όλα τα ποσοτικά χαρακτηριστικά (απόδοση, 
ολικό άμυλο, βάρος στελεχών, βάρος αξόνων βιοαιθανόλη) ενώ επίσης, παρατηρήθηκε 
στατιστικώς σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ ποικιλιών και περιοχών για όλα τα 
ποιοτικά γνωρίσματα (λίπη, πρωτεΐνες). 
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Πίνακας 1. Αξιολόγηση Εμπορικών Ποικιλιών Καλαμποκιού για δυναμικό παραγωγής 
βιοαιθανόλης 1ης γενιάς (4 περιβάλλοντα). 

 

Ποικιλίες Απόδοση 
kg/str 

Άμυλο 
% Ξ.Ο. 

Άμυλο  
kg/str Ξ.Ο. 

Βιοαιθανόλη 
L /str 

Λίπη 
% Ξ.Ο. 

Πρωτεΐνες 
% Ξ.Ο. 

31Y43 1304 73,9 819,4 586 4 9,3 

FACTOR 1256 74,3 794 567,8 4 8,5 

HEROIC 1237 74,2 781,2 558,6 3,8 7,8 

ARMA 1211 74,6 769,2 550.0 4,3 7,7 

31G98 1204 74.2 760,7 543,9 4,1 8,9 

33R77 1191 74 749,9 536,2 4,2 8,3 

31A34 1183 74,1 749,2 535,7 4,1 9 

FAMOSO 1183 74.3 748 534,8 4 8 

DK 6022 1182 74,4 748,3 535,1 4,1 8,9 

31P41 1158 73,6 724,9 518,3 4,3 8,7 

ELEONORA 1146 74,2 722,6 516,7 4,1 9,2 

32H57G 1117 73,1 694,6 496,7 4,3 9,1 

32T83 1109 74,2 699 499,9 4,2 8,4 

DK 6450 1101 74,1 692,9 495,5 4,2 8,9 

DK 6818 1064 74,3 672,2 480,7 4,1 9 

KERMESS 1036 74.3 654,4 467,9 3,8 9 

DK 6040 1034 73,7 648,2 463,5 4,2 9,1 

ARIS 1034 74,1 652.3 466.4 4 8,6 

HELEN 1033 74,5 654,5 468 3,9 8,3 

PTOLEMEOS 919 74,2 580 414,7 4,2 8,8 

Μ.Ο Πειραμάτων 1135 74,11 715,7 511,83 4,1 8,7 
Ποικιλίες  ** ** ** ** ** ** 

Ποικιλίες x 
Περιβάλλοντα ** * * ** ** ** ** 

ΕΣΔ (.05) 133,24 0,36 84,65 60,53 0,35 0,35 

CV % 13,31 0,54 13,42 13,42 3,03 4,61 
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Πίνακας 2. Αξιολόγηση Εμπορικών Υβριδίων Αραβοσίτου για δυναμικό παραγωγής 
                   Βιοαιθανόλης β’ γενιάς (4 περιβάλλοντα).  
 

Ποικιλίες 
Βάρος kg /str Βιοαιθανολη L/str 

Άξονες Στελέχη Άξονες Στελέχη Σύνολο 
31Y43 107,0 442,2 28,6 75,9 104,5 

31A34 105,8 385,5 28,3 69,3 97,6 

ARMA 101,8 441,0 27,2 79,3 106,5 

33R77 100,7 334,0 26,9 60,1 87,0 

32H57G 100,5 414,8 26,9 74,6 101,5 

ELEONORA 95,5 318,9 25,6 57,3 83,0 

31P41 95,0 354,9 25,4 63,9 89,2 

DK 6022 93,6 321,6 25,0 57,8 82,9 

ARIS 92,1 215,6 24,6 38,8 63,4 

31G98 90,3 373,4 24,1 67,2 91,3 

FACTOR 90,3 456,1 24,1 82,1 106,2 

HEROIC 89,6 313,7 24,0 56,4 80,4 

DK 6450 86,9 252,6 23,0 45,4 68,4 

DK 6818 84,2 304,3 22,5 54,7 77,2 

KERMESS 83,9 301,4 22,4 54,2 76,6 

32T83 83,5 340,2 22,3 61,2 83,5 

FAMOSO 81,9 237,8 21,9 42,5 64,4 

DK 6040 74,4 255,1 20,9 45,9 66,8 

PTOLEMEOS 74,4 352,2 20,1 63,4 83,5 

HELEN 71,4 253,1 19,1 45,5 64,6 

Μ.Ο Πειραμάτων 90,3 332,4 24,1 59,8 83,9 

Ποικιλίες ** ** ** ** ** 

Ποικιλίες  x Περιβάλλοντα * * * ** ** 

ΕΣΔ (.05) 14,5 71,9 3,4 12,9 14,1 

CV % 18,2 24,6 18,2 24,6 19,1 
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 Σχήμα 1. Επιλογή Υβριδίων για  παραγωγή Βιοαιθανολης 1ης και 2ης γενεάς 
                                                       

 
Σχήμα 2. Συσχετίσεις μεταξύ των στοιχείων Απόδοση, Άξονες, Στελέχη. 

Συσχετισεις μεταξυ των στοιχειων
Αποδοση, Αξονες & Στελεχη

y = 6,61x + 538,31
R2 = 0,4811 (αποδοση&αξονες)

y = 0,737x + 890,46
R2 = 0,2913(αποδοση&στελεχη)

y = 4,1802x - 45,228
R2 = 0,3588 (αξονες&στελεχη)
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Συμπεράσματα 
1. Η στρεμματική απόδοση του καρπού είναι ο σημαντικότερος παράγοντας 

διαμόρφωσης της παραγόμενης ποσότητας βιοαιθανολης 1ης γενιάς.  
2. Η στρεμματική απόδοση των αξόνων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας 

(Logistics) της παραγόμενης ποσότητας βιοαιθανολης (2ης γενιάς) από βιομάζα.  
3. Υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εμπορικών υβριδίων ως 

προς την δυνατότητα παραγωγής βιοαιθανολης 1ης και 2ης γενιάς. Αυτό 
επιτρέπει την επιλογή του πλέον κατάλληλου σε ενδεχόμενη βιομηχανική 
παραγωγή του προϊόντος. 

4. Η αλληλεπίδραση ποικιλιών και περιβαλλόντων υπήρξε στατιστική σημαντική 
σε όλα τα ποσοτικά χαρακτηριστικά (απόδοση, ολικό άμυλο, στελέχη, άξονες, 
βιοαιθανολη) ενώ αυτή ήταν παρούσα και σε όλα τα ποιοτικά γνωρίσματα (λίπη 
και πρωτεΐνες). 

5. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των υβριδίων και των περιβαλλόντων είναι σημαντική 
για τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά με συμβολή στην συνολική 
φαινοτυπικη διακύμανση από 27-30%. Επομένως η περαιτέρω μελέτη και 
αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης είναι επιβεβλημένη. 

6. Η χαμηλή συσχέτιση μεταξύ των χαρακτηριστικών (απόδοση σε καρπό, άξονες 
και στελέχη) μας περιορίζει σημαντικά την δυνατότητα για ταυτόχρονη επιλογή. 

7. Στις 5 αποδοτικότερες ποικιλίες για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1ης γενιάς, οι 3 
ήταν και αποδοτικότερες για την παραγωγή βιοαιθανόλης 2ης γενιάς, γεγονός 
που καθιστά δυνατή την ταυτόχρονη παραγωγή ζωοτροφών και βιοαιθανόλης 
2ης γενιάς και συνεπώς την αξιοποίηση βιοδιυλιστηρίου. 
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Abstract  
Corn is the main source for the production of bio ethanol 1st generation, while it is 
expected to play important role in the production of 2nd generation. The use of this 
biofuel to meet 10% of transport fuel need by 2020 constitutes an obligation of our 
country under the terms of EU guidelines, concerning the incorporation of renewable 
sources of energy. In order to choose suitable varieties for domestic production of 
bioethanol 20 commercial hybrids all available on the Greek market were evaluated.  
The following traits were evaluated: Yield, starch, fat, protein (as percent of the dry 
matter) as well the yield of biomass (stem, cobs). We estimated theoretically the 
amounts of 1st and 2nd generation of bioethanol produced respectively. We found 
significant differences in the performance of commercial hybrids to produce bioethanol 
of both generations.  The differences were due mainly to yield in grain and biomass. 
Among the fifth most prolific hybrids for the production bio ethanol a generation the 
three were also the most prolific for the production b generation. This fact makes 
possible the simultaneous production feed and fuels. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΤΑΧΥΑΥΞΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Λ.Δ. Παπαγρηγοράκη και Φ.Α. Αραβανόπουλος 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης 
Δασοπονικών Ειδών, GR 54124 Θεσσαλονίκη 
 
Περίληψη 
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 γενετική ταυτοποίηση των υπό μελέτη ατόμων με τη 
χρήση μοριακών (SSR, RAPD) και βιοχημικών (ισοενζυμικών)  γενετικών δεικτών.  Τα 
αποτελέσματα μεταξύ ανθεκτικών και ευπαθών ατόμων έδειξαν: (α) στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στο ½ των μορφομετρικών παραμέτρων που αξιολογήθηκαν, (β) 
μη στατιστικά σημαντικές διαφορές σε παραμέτρους γενετικής ποικιλότητας των τριών 
ειδών γενετικών δεικτών, (γ) μη στατιστικά σημαντικές διαφορές σε αυξητικές 
παραμέτρους στο πείραμα θερμοκηπίου και (δ) πλήρη γενετική ταυτοποίηση όλων των 
υπό μελέτη ατόμων. 
 
Λέξεις κλειδιά 
ανθεκτικότητα στη ρύπανση, αστικό περιβάλλον, φαινοτυπική επιλογή 
 
Εισαγωγή 
Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο 
και προβλέπεται ότι το 2030 περισσότερο από το 60% των ανθρώπων θα ζουν σε 
πόλεις. Οι αλλαγές στις αστικές συνθήκες προκαλούν συχνά, επιδείνωση στην ποιότητα 
του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η υγεία των κατοίκων. Τα 
πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του αστικού κλίματος είναι οι υψηλότερες 
θερμοκρασίες, οι αλλαγές στα επίπεδα ακτινοβολίας, η χαμηλότερη υγρασία και 
ιδιαίτερα η συσσώρευση ρύπων από διάφορες πηγές (Kuttler, 2008). Οι πιο σημαντικοί 
ρύποι στο περιβάλλον των πόλεων περιλαμβάνουν τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ και 
NO2), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του θείου (SO2), το όζον (O3), 
τους υδρογονάνθρακες και τα αιωρούμενα σωματίδια (Kuttler, 2008). H αύξηση της 
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συνολικής έκτασης πρασίνου και η παρουσία δασικής βλάστησης, η οποία ανθίσταται 
στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις των αστικών και περιαστικών περιοχών είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας βελτίωσης των κλιματικών συνθηκών σε αυτές (Taha, 1996). 
Βασική προτεραιότητα κατά τη χρήση φυτικών ειδών σε αστικά περιβάλλοντα πρέπει 
να είναι η ανθεκτικότητα αυτών στη ρύπανση και στους αντίξοους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Σήμερα είναι γνωστό ότι υπάρχει πολύ σημαντική γενετική 
παραλλακτικότητα ως προς την ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις 
(Hoffmann και Parsons, 1994, Aravanopoulos, 1998), επομένως υπάρχει η βάση και η 
δυνατότητα για τη γενετική βελτίωση.   
 
Υλικά και μέθοδοι 
Φαινοτυπική επιλογή 
Η επιλογή των ατόμων που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία έγινε μέσα στα όρια 
του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης από δασικά δέντρα που υπάρχουν σε 
δεντροστοιχίες και πάρκα. Επισημάνθηκαν ζεύγη ομήλικων γειτονικών ατόμων από τα 
οποία το ένα παρουσιάζει, διαχρονικά, εξαιρετική υγεία (φαινοτυπική ανθεκτικότητα) 
και το γειτονικό παρουσιάζει έντονα προβλήματα (φαινοτυπική ευπάθεια). Στην 
περίπτωση αυτή θεωρείται το μικροπεριβάλλον του ζεύγους ως ομοιόμορφο και οι 
παρατηρούμενες φαινοτυπικές διαφορές θεωρείται ότι οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο 
υποκείμενο γενετικό υπόβαθρο των ατόμων αυτών (Gregorius, 1989, Αραβανόπουλος, 
2006). Η συλλογή του φυτικού υλικού έγινε σε τρεις φάσεις. Αρχικά, στην έναρξη της 
αυξητικής περιόδου συλλέχθηκαν από τα επιλεγμένα δέντρα (πεδίου) νεαρά φύλλα τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν για τις μοριακές αναλύσεις. Στο τέλος της αυξητικής 
περιόδου, συλλέχθηκαν φύλλα τα οποία αφού αποξηράθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για τη 
μέτρηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών. Από κάθε δέντρο συλλέχθηκε ένα 
δείγμα 30 φύλλων από όλες τις πλευρές του δέντρου. Τέλος, πριν από την έναρξη της 
νέας αυξητικής περιόδου συλλέχθηκαν κλαδομοσχεύματα, τα οποία τοποθετήθηκαν σε 
γλάστρες στο θερμοκήπιο που περιείχαν τύρφη, περλίτη και άμμο σε αναλογία 3:1:1. 
Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 140 κλώνοι (14 άτομα x 5 κλώνοι/άτομο x 2 
επαναλήψεις).  
 
Ανάλυση μορφολογικών χαρακτηριστικών 
Η μέτρηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των φύλλων έγινε με σκοπό τη μελέτη 
της φαινοτυπικής διακύμανσης και την κατ’ αρχήν εκτίμηση της αναπτυξιακής 
σταθερότητας μεταξύ των ανθεκτικών και ευπαθών ατόμων. Τα μακροσκοπικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που μετρήθηκαν στα φύλλα κάθε ζεύγους είναι τα 
παρακάτω: LL: το μήκος φύλλου, TL: το μήκος της κορυφής του φύλλου, BW: το 
μήκος της βάσης του φύλλου από το σημείο με το μεγαλύτερο πλάτος, PL: το μήκος 
του μίσχου του φύλλου, LW: το μέγιστο πλάτος του φύλλου, LWL: το μέγιστο πλάτος 
της αριστερής πλευράς του φύλλου, LWR: το μέγιστο πλάτος της δεξιάς πλευράς του 
φύλλου, TEL: ο αριθμός δοντιών ανά cm της αριστερής πλευράς του φύλλου, TER: ο 
αριθμός δοντιών ανά cm της δεξιάς πλευράς του φύλλου, VN: ο αριθμός των κύριων 
νεύρων, VNL: ο αριθμός των κύριων νεύρων στην αριστερά πλευρά του φύλλου, VNR: 
ο αριθμός των κύριων νεύρων στην αριστερά πλευρά του φύλλου. Επίσης, 
υπολογίστηκαν οι λόγοι: LL/TL, LL/BW, LL/PL, LL/LW, TL/BW, και TL/PL. Στο 
είδος Robinia pseudoacacia που έχει σύνθετα φύλλα μετρήθηκαν τα αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά του κορυφαίου φυλλαρίου. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 
στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου PASW 
Statistics 18. 
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Μοριακή ανάλυση 
Η εκχύλιση DNA, το πρόγραμμα PCR και οι εκκινητές (Invitrogen) που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των μοριακών γενετικών δεικτών SSR και  
RAPD περιγράφονται από τους Papagrigoraki και Aravanopoulos (2012). Για την 
ισοενζυμική ανάλυση, εκχυλίστηκε φυτικός ιστός και τα ενζυμικά συστήματα που 
μελετήθηκαν, καθώς και η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων περιγράφονται 
αναλυτικά από τους Papagrigoraki και Aravanopoulos (2012). 
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
 
Φαινοτυπική αξιολόγηση 
Η αξιολόγηση του φαινοτύπου των επιλεγμένων ζευγών στηρίχθηκε σε συγκεκριμένα 
κριτήρια (ύψος, κόμη, επικόρυφος, ευθυτένεια, εμφανή συμπτώματα της καταπόνησης 
στο φύλλωμα). Τα ζεύγη που επιλέχθηκαν βαθμολογήθηκαν σε δεκαβάθμια κλίμακα 
όπου το άριστο αντιστοιχεί στους φαινοτύπους, που δεν εμφανίζουν την παραμικρή 
ένδειξη καταπόνησης (τυπική μορφή του είδους) και προφανώς παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις του αστικού περιβάλλοντος 
(Papagrigoraki και Aravanopoulos 2012). 
 
Δοκιμή t μεταξύ ανθεκτικών και ευπαθών ατόμων 
Καθώς στα αρχικά δεδομένα υπήρχαν αποκλίσεις από την κανονική κατανομή, για την 
κανονικοποίηση των δεδομένων έγινε μετατροπή με χρήση του δεκαδικού λογαρίθμου. 
Κατά τη σύγκριση των μέσων όρων έχει ορισθεί ως επίπεδο εμπιστοσύνης του ελέγχου 
το 95% (α=0,05) (Πίνακες 1, 2). 
 
 
Πίνακας 1. Έλεγχος t-test για τα ζεύγη Ι, ΙΙ, V,VI και VII. 
t-test I II V VI VII 
logLL 0,875 0,280 0,029 0,623 0,906 
logTL 0,358 0,049 0,003 0,059 0,140 
logBW 0,927 <0,001 0,582 0,006 <0,001 
logPL 0,810 0,084 0,001 0,736 0,221 
logLW 0,015 0,551 0,018 0,471 0,216 
logLWL 0,003 0,679 0,003 0,266 0,261 
logLWR 0,189 0,454 0,089 0,778 0,194 
logVN <0,001 0,002 0,098 0,002 <0,001 
logVNL <0,001 0,112 0,009 0,002 <0,001 
logVNR 0,001 <0,001 0,729 0,644 <0,001 
logLL/TL 0,330 0,051 0,011 0,012 0,055 
logLL/BW 0,989 <0,001 0,053 0,038 0,002 
logLL/PL 0,972 0,084 0,004 0,925 0,063 
logLL/LW 0,039 0,967 0,112 0,476 0,007 
logTL/BW 0,379 <0,001 0,002 0,003 0,067 
logTL/PL 0,363 0,289 0,429 0,034 0,651 
logTL/LW 0,102 0,060 0,052 0,005 <0,001 
logLWL/LWR 0,019 0,002 <0,001 0,008 0,419 
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Πίνακας 2. Έλεγχος t-test για τα ζεύγη ΙΙΙ και IV. 
t-test III IV 
logLL 0,002 <0,001 
logPL 0,214 0,002 
logLW 0,001 0,628 
logLL1 0,904 <0,001 
logTL1 0,321 <0,001 
logBW1 0,531 0,825 
logPL1 0,278 0,005 
logLW1 0,455 0,006 
logLWL1 0,714 <0,001 
logLWR1 0,268 0,066 
logVN1 0,011 <0,001 
logVNL1 0,139 <0,001 
logVNR1 0,001 <0,001 
logLL/PL 0,326 0,846 
logLL/LW 0,080 <0,001 
logLL1/TL1 0,005 0,037 
logLL1/BW1 0,561 <0,001 
logLL1/PL1 0,238 0,303 
logLL1/LW1 0,138 <0,001 
logTL1/BW1 0,184 <0,001 
logTL1/PL1 0,005 0,018 
logTL1/LW1 0,473 <0,001 
logLWL1/LWR1 0,157 0,396 

 
Συμπερασματικά, παρατηρείται ότι ο αριθμός των στατιστικά σημαντικών διαφορών 
μεταξύ ανθεκτικών και ευπαθών ατόμων ποικίλει σημαντικά μεταξύ των ειδών και 
μεταξύ των ζευγών (γενοτύπων) εντός του είδους. Συνολικά περίπου στο ½ των 
συγκρίσεων που πραγματοποιήθηκαν (49%) οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές.  
Εμφανίζεται μια σχετική διαχρονική σταθερότητα, όσον αφορά το εύρος των 
στατιστικά σημαντικών διαφορών σε σχέση με προηγούμενες μελέτες που αφορούν τα 
ίδια ζεύγη. 
 
Ανάλυση διακριτότητας (Discriminant Analysis) 
Η ανάλυση διακριτότητας στη παρούσα εργασία γίνεται ανά είδος δέντρων. Συνολικά 
παρατηρείται ότι τα γένη Populus και Robinia εμφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά 
επεξήγησης της συνολικής παραλλακτικότητας από τις μεταβλητές που μετρήθηκαν 
(>90% για τους δύο πρώτους άξονες). Ωστόσο στον Platanus orientalis η συνολική 
παραλλακτικότητα ήταν σαφώς υψηλότερη και πολυπλοκότερη και με την ανάλυση 
διακριτότητας σε χαμηλό πολυμεταβλητό διάστημα κατέστη δυνατό να επεξηγηθεί ένα 
σημαντικό μέρος αυτής (περίπου τα ¾), χωρίς ωστόσο να φτάσει στα επίπεδα των δύο 
παραπάνω γενών.  Όσον αφορά τη χωροθέτηση των ανθεκτικών και ευπαθών 
φαινοτύπων στο σύστημα των δύο πολυμεταβλητών αξόνων, τα αποτελέσματα δεν 
έδειξαν κάποια εμφανή τάση ομαδοποίησης κατά φαινοτυπική κατηγορία, εκτός ίσως 
από τη Robinia pseudoacacia (Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1. Αποτελέσματα ανάλυσης διακριτότητας για τα υπό μελέτη ζεύγη.  
 
 
Αποτελέσματα της αναπτυξιακής συμπεριφοράς των κλώνων στο θερμοκήπιο 
Η αναπτυξιακή συμπεριφορά στο θερμοκήπιο των ζευγών (φαινοτυπικά ανθεκτικό και 
ευπαθές άτομο) αξιολογήθηκε με βάση το συνολικό αριθμό των φύλλων που 
παρουσίασαν οι κλώνοι του κάθε επιλεγμένου ατόμου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής 
τους σύμφωνα με μετρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο αριθμός των φύλλων έχει 
σχετιστεί κατ’ επανάληψη στη βιβλιογραφία με την έναρξη και διάρκεια της 
ανθοφορίας και έμμεσα με την αρμοστικότητα (fitness) (Kleiman και Aarsen 2007). 
Παρουσιάζονται δύο χαρακτηριστικές μετρήσεις από τις οποίες η πρώτη 
πραγματοποιήθηκε έξι εβδομάδες από την πρώτη καταγεγραμμένη έκπτυξη φύλλου στο 
πείραμα του θερμοκηπίου και η δεύτερη 10 εβδομάδες μετά (Σχήμα 2). Προκύπτει ότι 
υπάρχουν διαφορές μεταξύ ζευγών και ατόμων εντός του ζεύγους, αλλά απουσιάζει μια 
σαφής διαφοροποίηση μεταξύ ανθεκτικών και ευπαθών ατόμων. Λόγω των ισχυρών 
αλληλεπιδράσεων γενοτύπου και περιβάλλοντος που έχουν διαπιστωθεί στο θέμα της 
ρύπανσης (Αραβανόπουλος και Μουλαλής 2000) δεν συνεπάγεται ότι ο «ανθεκτικός» 
φαινότυπος σε περιβάλλον καταπόνησης θα είναι κατ’ ανάγκη και ο «άριστος» 
φαινότυπος σε περιβάλλον μη καταπόνησης. 
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Σχήμα 2. Αριθμός φύλλων στους επιλεγμένους κλώνους 43 και 71 ημέρες μετά την 
εγκατάστασή τους στο θερμοκήπιο. 
 
Αποτελέσματα γενετικής ανάλυσης 
Τα αποτελέσματα αναφορικά με την περιεχόμενη πληροφορία πολυμορφισμού (PIC) 
και την πιθανότητα ομοιότητας (PID) έδειξαν ότι τόσο οι δείκτες μικροδορυφορικού 
DNA όσο και τα ισοένζυμα εμφανίζουν υψηλή διακριτική ικανότητα για τους 
γενοτύπους που εξετάστηκαν καθώς και πλήρη γενετική ταυτοποίηση των υπό μελέτη 
ατόμων (Papagrigoraki και Aravanopoulos 2012). Η σύγκριση του γενετικού προφίλ 
των υπό μελέτη ατόμων έγινε με την εκτίμηση της παρατηρούμενης ετεροζυγωτίας 
(ΗΟ) και του αριθμού των αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι και οι τιμές και των δύο παραμέτρων υπερέχουν αριθμητικά στους 
ανθεκτικούς φαινοτύπους χωρίς όμως η υπεροχή αυτή να είναι στατιστικά σημαντική 
(Papagrigoraki και Aravanopoulos 2012). 
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Abstract 
In a progressively stressed urban environment, the presence of vegetation that exhibits 
tolerance to environmental stress is a factor of paramount importance for living 
conditions. Τrees of the Populus, Platanus and Robinia genera that exhibit different 
phenotypic response to environmental stress and are present in heavily polluted areas of 
the Thessaloniki metropolitan area were assessed and DNA fingerprinted. Trees that 
present diversifying phenotypic response in environmental stress (phenotypically 
“tolerant and sensitive” individuals) were selected in pairs of divergent phenotypes from 
tree-rows and parks.  Multivariate analysis of leaf morphological characters was 
applied. The growth of the selected pairs was evaluated in a randomized greenhouse 
experiment. A comparative genetic analysis at the pair level (allelic richness and 
observed heterozygosity estimated based on 27 loci) was also carried our based on SSR, 
RAPD and isoenzyme genetic markers. The results showed statistically significant 
differences between tolerant and sensitive individuals to ½ of morphometric parameters 
evaluated, non-significant differences in genetic diversity and growth parameters, while 
all trees were uniquely identified by DNA fingerprinting.   
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ 1ΒL/1RS ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 
 
Θ. Λαζαρίδου1, Χ. Πάνκου2, Ι. Ξυνιάς3 και Δ. Ρουπακιάς2 
 
1 Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας , Παράρτημα Φλώρινας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής  
2, Εργ. Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών Α.Π.Θ. 
3Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής 
 
 
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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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΑΡΡΕΝΟΣΤΕΙΡΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΟΣΠΟΡΟΥ 
 
Κ.Σ. Κρομμύδας1, Φ.Α. Μπλέτσος2, Δ.Γ. Ρουπακιάς1 

 
1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γενετικής 
Βελτίωσης των Φυτών, ΤΚ 54124, Θεσσαλονίκη 
2 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ‘Δήμητρα’, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας 
Ελλάδας (Κ.Γ.Ε.Β.Ε.), Τμήμα Λαχανοκομίας, ΤΚ 57001, Θέρμη 
 
 
Περίληψη 

Η αποτελεσματική αξιοποίηση των αρρενόστειρων σειρών μελιτζάνας στην 
παραγωγή υβριδιόσπορου, προϋποθέτει τη γνώση της ανθοφορίας τους και της 
απόδοσής τους σε σπόρο. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκε η ανθοφορία των 
κυτταροπλασματικά αρρενόστειρων σειρών των ποικιλιών μελιτζάνας ‘Λαγκαδά’, 
‘Έμι’ και ‘Τσακώνικης’, η δυνατότητα διασταύρωσής τους με την εμπορική ποικιλία 
‘Έμι’ και μερικά χαρακτηριστικά των καρπών και των σπόρων που προέκυψαν από τις 
διασταυρώσεις. Βρέθηκε ότι η αρρενόστειρη σειρά της ‘Έμι’ άνθισε νωρίτερα, 
παρήγαγε περισσότερα αξιοποιήσιμα άνθη και διασταυρώθηκε ευκολότερα με το 
γυρεοδότη γονέα από τις υπόλοιπες αρρενόστειρες σειρές. Ο αριθμός των περιεχόμενων 
σπόρων ανά καρπό δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των τριών αρρενόστειρων σειρών. Η 
αρρενόστειρη σειρά της ‘Τσακώνικης’ έδεσε μικρότερους καρπούς από τις υπόλοιπες, 
ωστόσο, οι καρποί αυτοί περιείχαν μεγαλύτερο αριθμό σπόρων ανά γραμμάριο νωπού 
βάρους καρπού. Από τα δεδομένα φαίνεται ότι η αρρενόστειρη σειρά της ποικιλίας 
‘Έμι’ είναι καταλληλότερη για να χρησιμοποιηθεί ως θηλυκός γονέας στην παραγωγή 
υβριδιόσπορου. 
 
Λέξεις κλειδιά: μελιτζάνα, κυτταροπλασματική αρρενοστειρότητα, υβρίδια, άνθιση 
 
Εισαγωγή 

Η μελιτζάνα (Solanum melongena L.) είναι ένα λαχανοκομικό είδος με παγκόσμια 
εξάπλωση και μεγάλη οικονομική σημασία. Η ετέρωση που παρουσιάζουν τα F1 
υβρίδια μεταξύ ποικιλιών μελιτζάνας αναγνωρίστηκε και μελετήθηκε από νωρίς από 
τους βελτιωτές της μελιτζάνας (Kakizaki 1931) και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της 
αγοράς καλύπτεται από εμπορικά F1 υβρίδια. Για την παραγωγή υβριδιόσπορου 
μελιτζάνας σε εμπορική κλίμακα χρησιμοποιείται η μέθοδος των αποστημονώσεων και 
τεχνητών επικονιάσεων, η οποία είναι χρονοβόρα, κοπιαστική και απαιτεί 
εξειδικευμένο προσωπικό με αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος του σπόρου. Μία 
στρατηγική μείωσης αυτού του κόστους είναι η δημιουργία κυτταροπλασματικά 
αρρενόστειρων σειρών μελιτζάνας και η αξιοποίησή τους στην παραγωγή του 
υβριδιόσπορου. Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν κυτταροπλασματικά 
αρρενόστειρες σειρές μελιτζάνας που φέρουν το κυτταρόπλασμα διαφόρων άγριων 
συγγενικών ειδών (Isshiki and Kawajiri 2002, Khan and Isshiki 2008, 2010). 

Στο Κ.Γ.Ε.Β.Ε και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης της 
Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ. δημιουργήθηκαν οι κυτταροπλασματικά αρρενόστειρες 
σειρές των ελληνικών ποικιλιών μελιτζάνας ‘Έμι’, ‘Λαγκαδά’ και ‘Τσακώνικη’ που 
φέρουν το κυτταρόπλασμα του Solanum violaceum Ort. και βρέθηκαν τα αντίστοιχα 
γονίδια επαναφοράς της γονιμότητας (Κρομμύδας κ.ά. 2009, 2011). Για την 
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αποτελεσματική αξιοποίηση των σειρών αυτών στην παραγωγή υβριδιόσπορου, θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμες στο βελτιωτή πληροφορίες σχετικές με την ανθοφορία τους, 
την καρπόδεσή τους και την απόδοσή τους σε σπόρο. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της ανθοφορίας των διαθέσιμων 
αρρενόστειρων σειρών, της δυνατότητας διασταύρωσής τους με την εμπορική ποικιλία 
‘Έμι’ και των χαρακτηριστικών των καρπών τους. 

 
Υλικά και μέθοδοι 

Το πείραμα έγινε κατά την καλλιεργητική περίοδο του 2012 στο Κ.Γ.Ε.Β.Ε. Ως 
φυτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν οι αρρενόστειρες σειρές των ελληνικών ποικιλιών 
μελιτζάνας ‘Λαγκαδά’, ‘Έμι’ και ‘Τσακώνικη’ και η εμπορική ποικιλία ‘Έμι’. Οι 
αρρενόστειρες σειρές προέκυψαν μετά από έξι αναδιασταυρώσεις των διειδικών 
υβριδίων μεταξύ του S. violaceum και των αντίστοιχων ποικιλιών μελιτζάνας. Οι 
ποικιλίες αυτές χαρακτηρίζονται από άριστη ποιότητα και καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος 
της εγχώριας αγοράς (Μπλέτσος 2012). Οι αρρενόστειρες σειρές διασταυρώθηκαν ως 
μητέρες με γύρη της ‘Έμι’. Η ‘Έμι’ επιλέχθηκε ως γυρεοδότης για να εξασφαλιστεί 
επαρκής ποσότητα γύρης για τις διασταυρώσεις, καθώς τόσο το κύριο όσο και τα 1-2 
δευτερεύοντα άνθη της ταξιανθίας της ‘Έμι’ ανθίζουν επιτυχώς. Αντίθετα, στις 
ποικιλίες ‘Λαγκαδά’ και ‘Τσακώνικη’ τα δευτερεύοντα άνθη απορρίπτονται συνήθως 
πριν από την άνθιση. Συνολικά καλλιεργήθηκαν 130 φυτά, 30 από καθεμία 
αρρενόστειρη σειρά και 40 από την ποικιλία ‘Έμι’. Τα σπορόφυτα (ηλικίας 40 ημερών) 
μεταφυτεύθηκαν στις 4 Μαΐου σε θερμοκήπιο του Κ.Γ.Ε.Β.Ε., όπου και 
καλλιεργήθηκαν σύμφωνα με τις συνήθεις καλλιεργητικές πρακτικές. Οι πλευρές του 
θερμοκηπίου καλύφθηκαν με εντομοστεγές δίχτυ (HELLAgro Α.Ε.) για την αποφυγή 
ανεπιθύμητων επικονιάσεων με έντομα. 

Για τη μελέτη της πρωιμότητας καταγράφηκε ο αριθμός των ημερών που 
μεσολάβησαν από τη μεταφύτευση έως την εμφάνιση του πρώτου «αξιοποιήσιμου» 
άνθους στο 50% των φυτών. Ως αξιοποιήσιμο ορίστηκε το άνθος που άνοιξε πλήρως ή 
μερικώς κατά την άνθιση αποκαλύπτοντας το στίγμα του. Σε κάθε φυτό μετρήθηκε ο 
συνολικός αριθμός των ανθέων που σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια των 
παρατηρήσεων (30 Μαΐου έως 15 Ιουλίου) και τα άνθη αυτά ταξινομήθηκαν ως προς τη 
σειρά εμφάνισης τους στην ταξιανθία (άνθη 1ης, 2ης και 3ης τάξης) και ως προς το αν 
ανοίγουν κατά την άνθιση (πλήρως ανοιχτά, μερικώς ανοιχτά και κλειστά). 

Οι διασταυρώσεις των αρρενόστειρων σειρών με την ποικιλία ‘Έμι’ έγιναν κατά το 
διάστημα 15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου. Συνοπτικά, άνθη των αρρενόστειρων φυτών χωρίς 
προηγουμένως να αποστημονωθούν, επικονιάστηκαν για δυο συνεχόμενες ημέρες με 
φρέσκια γύρη της ‘Έμι’ και έπειτα από 30 ημέρες μετρήθηκε το ποσοστό των επιτυχών 
διασταυρώσεων. Στις διασταυρώσεις χρησιμοποιήθηκαν τα αξιοποιήσιμα άνθη 1ης και 
2ης τάξης που άνοιξαν πρόσφατα, δηλαδή το στίγμα τους είχε ανοιχτό πράσινο χρώμα. 
Οι καρποί που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις συγκομίστηκαν στο στάδιο της 
φυσιολογικής ωρίμανσης και αφού ταξινομήθηκαν σύμφωνα με το άνθος από το οποίο 
προέκυψαν (1ης και 2ης τάξης), ζυγίστηκαν και συγκομίσθηκε ο σπόρος που περιείχαν. 
Οι σπόροι κάθε καρπού αποξηράνθηκαν, μετρήθηκαν και υπολογίστηκε ο αριθμός των 
σπόρων ανά γραμμάριο νωπού βάρους καρπού. 

 
Αποτελέσματα και συζήτηση 

Η αρρενόστειρη σειρά της ‘Έμι’ άνθισε νωρίτερα και σχημάτισε περισσότερα άνθη 
από τις υπόλοιπες αρρενόστειρες σειρές (Πίνακας 1). Αυτές οι διαφορές πιθανόν να 
αντικατοπτρίζουν γενοτυπικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών από τις οποίες 
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προέκυψαν οι τρεις αρρενόστειρες σειρές, καθώς η ποικιλία ‘Λαγκαδά’ είναι οψιμότερη 
από τις ‘Έμι’ και ‘Τσακώνικη’ (Μπλέτσος 2012). 
Πίνακας 1. Παράμετροι της ανθοφορίας των τριών αρρενόστειρων σειρών. 

1Οι μέσοι όροι που συνοδεύονται από το ίδιο γράμμα στην ίδια σειρά δεν διέφεραν σημαντικά σύμφωνα 
με τη μέθοδο των ελάχιστων σημαντικών διαφορών (α=0,05) 

 
Όλα τα άνθη της ποικιλίας ‘Έμι’ και τα περισσότερα άνθη των αρρενόστειρων 

σειρών άνοιξαν πλήρως κατά την άνθιση τους και αποκάλυψαν το υποδεκτικό στίγμα 
τους (Εικόνες 1α και 1β). Αντίθετα, σε μερικά άνθη των αρρενόστειρων σειρών τα 
πέταλα ή/και τα σέπαλα δεν αποχωρίστηκαν με αποτέλεσμα το άνθος να μην ανοίξει 
πλήρως ή να παραμένει εντελώς κλειστό (Εικόνες 1γ και 1δ). Το φαινόμενο αυτό 
παρατηρήθηκε σε μικρότερο βαθμό στην αρρενόστειρη σειρά της ‘Έμι’, της οποίας τα 
περισσότερα άνθη άνοιξαν πλήρως (Πίνακας 1). Αυτές οι αποκλίσεις από την τυπική 
άνθιση της μελιτζάνας ίσως να οφείλονται στην αλληλεπίδραση του κυτταροπλάσματος 
του άγριου είδους με τον πυρήνα της μελιτζάνας, όπως έχει αναφερθεί σε συστήματα 
κυτταροπλασματικής αρρενοστειρότητας σε αρκετά φυτικά είδη (Isshiki and Kawajiri 
2002, Hanson and Bentolila 2004). 

Οι ταξιανθίες της αρρενόστειρης ‘Έμι’ αποτελούνταν από μακρόστυλα άνθη 1ης, 2ης 
και 3ης τάξης, ενώ αυτές των αρρενόστειρων ‘Λαγκαδά’ και ‘Τσακώνικης’ 
αποτελούνταν από άνθη 1ης και 2ης τάξης (Εικόνα 1β και 2). Το ποσοστό επιτυχών 
διασταυρώσεων που έγιναν στα άνθη 1ης τάξης κυμάνθηκε από 27, 5% για την 
αρρενόστειρη ‘Λαγκαδά’ έως 77,8% για την αρρενόστειρη ‘Έμι’ (Πίνακας 2). Οι 
διασταυρώσεις που έγιναν στα άνθη 2ης τάξης είχαν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας 
(75,7-80, 2%) (Πίνακας 2). Τα παραπάνω ποσοστά ήταν αρκετά χαμηλότερα από αυτά 
που επιτεύχθηκαν προηγούμενες χρονιές πειραματισμού (Κρομμύδας κ.ά. 2009). Η 
μικρότερη επιτυχία των διασταυρώσεων ίσως να οφείλεται στις πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά το διάστημα που έγιναν οι διασταυρώσεις σε 
συνδυασμό με το μικροπεριβάλλον του θερμοκηπίου. 
 

 
Εικόνα 1. α. άνθος της ποικιλίας ‘Έμι’, β. ταξιανθία της αρρενόστειρης σειράς της ‘Έμι’ με 
πλήρως ανοιχτά άνθη 1ης και 2ης τάξης, γ. μερικώς ανοιχτό άνθος της αρρενόστειρης σειράς της 
‘Τσακώνικης’ και δ. κλειστό άνθος της αρρενόστειρης σειράς της ‘Λαγκαδά’. 

  Αρρενόστειρη σειρά 
  ‘Έμι’ ‘Λαγκαδά’ ‘Τσακώνικη’ 
Ημέρες ως την άνθιση  39 47 44 
Συνολικά άνθη  16,11±1,64a1 11,48±2,12b 10,22±1,30b 
Α. πλήρως ανοιχτά  14,06±1,31a 7,57±1,65b 4,21±1,08c 
Β. μερικώς ανοιχτά  1,45±0,65b 1,73±0,83b 3,68±0,46a 
Γ. κλειστά  0,66±0,23b 1,04±0,41b 2,41±0,78a 
Αξιοποιήσιμα (Α+Β)  15,45±1,56a 9,32±1,87b 7,93±1,23b 
Ποσοστό αξιοποιήσιμων (%)  96,0 81,0 77,0 
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Εικόνα 2. Κατανομή αξιοποιήσιμων ανθέων των τριών αρρενόστειρων σειρών ως προς τη 
σειρά εμφάνισής τους στην ταξιανθία. 
 

Σε ένα πρόγραμμα διειδικού υβριδισμού για τη δημιουργία αρρενόστειρων σειρών 
μελιτζάνας, το διειδικό υβρίδιο που προκύπτει αναδιασταυρώνεται με την ποικιλία 
γυρεοδότη για τουλάχιστον τέσσερεις γενεές για να επιτευχθεί η αντικατάσταση του 
πυρήνα του άγριου είδους με αυτόν της μελιτζάνας (Isshiki and Kawajiri 2002). 
Συνεπώς, από γενετικής άποψης οι σπόροι που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις των 
αρρενόστειρων σειρών των ‘Λαγκαδά’ και ‘Τσακώνικη’ με την ποικιλία ‘Έμι’ είναι 
υβρίδια μεταξύ των ποικιλιών, ενώ οι σπόροι που προέκυψαν από τη διασταύρωση της 
αρρενόστειρης ‘Έμι’ με την ποικιλία ‘Έμι’ αντιστοιχούν στην έβδομη αναδιασταύρωση 
του διειδικού υβριδίου Solanum violaceum x Solanum melongena ποικ. ‘Έμι’. 

Οι καρποί 1ης τάξης που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις των αρρενόστειρων 
‘Έμι’ και ‘Λαγκαδά’ είχαν παραπλήσιο βάρος και ήταν βαρύτεροι από αυτούς της 
αρρενόστειρης ‘Τσακώνικης’, ενώ ο αριθμός των περιεχόμενων σπόρων ανά καρπό 1ης 
τάξης δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των τριών αρρενόστειρων σειρών (Πίνακας 2). Οι 
διαφορές που βρέθηκαν στο βάρος του καρπού πιθανόν να οφείλονται στον γενότυπο 
των αντίστοιχων ποικιλιών, καθώς οι ποικιλίες ‘Έμι’ και ‘Λαγκαδά’ είναι 
μεγαλόκαρπες, ενώ η ‘Τσακώνικη’ έχει καρπούς μεσαίου μεγέθους (Μπλέτσος 2012). 
Η μεγαλύτερη πυκνότητα σπόρου ανά γραμμάριο νωπού βάρους καρπού που βρέθηκε 
στην αρρενόστειρη ‘Τσακώνικη’ (Πίνακας 2) θα μπορούσε να αποτελέσει πλεονέκτημα 
σε ένα σύστημα σποροπαραγωγής, καθώς το κόστος επεξεργασίας για την εξαγωγή του 
σπόρου (απασχόληση προσωπικού και μηχανημάτων) θα ήταν μικρότερο για μια 
δεδομένη ποσότητα σπόρου. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχών διασταυρώσεων από αυτό που 
βρέθηκε στην παρούσα εργασία. 
 
Πίνακας 2. Ποσοστό επιτυχών διασταυρώσεων με την ποικιλία ‘Έμι’ και χαρακτηριστικά των 
καρπών και των σπόρων των αρρενόστειρων σειρών. 
 Αρρενόστειρη σειρά 
 ‘Έμι’ ‘Λαγκαδά’ ‘Τσακώνικη’ 
ποσοστό επιτυχών διασταυρώσεων (%)    

άνθη 1ης τάξης  77,81 27,53 44,20 
άνθη 2ης τάξης  80,15 75,60 - 

καρποί 1ης τάξης    
βάρος καρπού 210,64±14,12a1 204,31±12,48a 132,0±12,33b 
σπόροι/ καρπό 625,51±102,50a 710,64±190,11a 655,52±104,42a 
σπόροι/γραμμάριο νωπού βάρους 2,88±0,43b 2,16±0,57b 4,32±0,38a 

καρποί 2ης τάξης    
βάρος καρπού 132,76±24,23a 140,87±19,18a - 
σπόροι/ καρπό 684,51±187,64a 474,42±73,95a - 
σπόροι/γραμμάριο νωπού βάρους 3,68±0,68a 4,08±0,34a - 

1Οι μέσοι όροι που συνοδεύονται από το ίδιο γράμμα στην ίδια σειρά δεν διέφεραν σημαντικά σύμφωνα με τη 
μέθοδο των ελάχιστων σημαντικών διαφορών (α=0,05) 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι οι καρποί 2ης τάξης, αν και 
ήταν μικρότεροι από εκείνους της 1ης τάξης, περιείχαν αξιόλογη ποσότητα σπόρου 
(Πίνακας 2). Αυτή η ιδιότητα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην σποροπαραγωγή 
υβριδίων, όταν το άνθος 1ης τάξης μίας ταξιανθίας αποτύχει να δέσει καρπό. Σε μια 
τέτοια περίπτωση η επιτυχής επικονίαση του άνθους 2ης τάξης ενδεχομένως να 
αναπλήρωνε μερικώς ή πλήρως την απώλεια σε σπόρο. 

Συμπερασματικά, η αρρενόστειρη σειρά της ‘Έμι’ φαίνεται να είναι καταλληλότερη 
για την αξιοποίησή της ως θηλυκού γονέα σε ένα πρόγραμμα παραγωγής 
υβριδιόσπορου, γιατί ανθίζει νωρίτερα, σχηματίζει περισσότερα «αξιοποιήσιμα» άνθη 
και διασταυρώνεται ευκολότερα με τον γυρεοδότη γονέα από τις υπόλοιπες 
αρρενόστειρες σειρές. Ένα τέτοιο πρόγραμμα σποροπαραγωγής θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει διασταυρώσεις της αρρενόστειρης ‘Έμι’ με παρθενοκαρπικές ποικιλίες 
για την απόκτηση αρρενόστειρων υβριδίων με παρθενοκαρπικούς (άσπερμους) καρπούς 
ή διασταυρώσεις με σειρές μελιτζάνας που έχουν τα κατάλληλα γονίδια επαναφοράς 
της γονιμότητας για την απόκτηση γόνιμων υβριδίων. Τέλος, θα πρέπει να διερευνηθεί 
η δυνατότητα χρησιμοποίησης εντόμων στην διαδικασία των επικονιάσεων με σκοπό 
την ευκολότερη και φθηνότερη παραγωγή του υβριδιόσπορου. 
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UTILIZATION OF EGGPLANT CYTOPLASMIC MALE STERILE LINES IN 
HYBRID SEED PRODUCTION 
 
K.S. Krommydas1, F.A. Bletsos2, D.G. Roupakias1 
 
1 Aristotelian University of Thessaloniki, School of Agriculture, Laboratory of Genetics 
and Plant Breeding, GR-54124 Thessaloniki, Greece 
2 Hellenic Agricultural Organization ‘DEMETER’, Agricultural Research Center of 
Northern Greece, Department of Horticulture, GR-57001, Thermi, Greece 
 
Abstract 

This study was undertaken to obtain information related to practical application of 
cytoplasmic male sterility in eggplant hybrid seed production. Thus, studies were made 
on the cytoplasmic male sterile lines of eggplant cultivars ‘Lagada’, ‘Emi’ and 
‘Tsakoniki’ carrying the cytoplasm of Solanum violaceum Ort. Data were collected for 
earliness (days from transplanting to anthesis), number of flowers produced and number 
of useful (opened) flowers per plant. Furthermore, the aforementioned lines were 
crossed as female parents to the commercial cultivar ‘Emi’ and observations were made 
on the percentage of succesful crosses, fruit weight, hybrid seeds per fruit and hybrid 
seeds per gram of fruit flesh. Our results indicated that the male sterile line ‘Emi’ was 
superior in terms of earliness, number of total and useful flowers produced and 
crossability with the male parent. The number of hybrid seeds per fruit did not differ 
significantly between the three male sterile lines. It was observed that the male sterile 
line of ‘Tsakoniki’ produced smaller fruits but these fruits contained more hybrid seeds 
per gram of fruit flesh. 
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ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ (Gossypium hirsutum L.) 
 
 
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. 
 
 
 
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. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΡΧΙΚΗΣ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ  
ΣΥΣΤΑΔΕΣ  ΣΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Γ. Μενεξές1, Α. Τσιβελίκας2, Ι. Μυλωνάς3, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου3 
1 Α.Π.Θ., Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας, 541 24 Θεσσαλονίκη 
2 Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, ΕΛΓΟ-‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, 570 01 Θέρμη-
Θεσσαλονίκη 
3 Α.Π.Θ., Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, 541 24 
Θεσσαλονίκη  
 
 
Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται στατιστική μεθοδολογία για την εφαρμογή της 
Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες-ΙΑΣ σε πίνακες δεδομένων της μορφής 
«αντικείμενα×μεταβλητές», όπου οι μεταβλητές είναι κατηγορικές, μετρημένες σε 
κλίμακα ονομαστική ή/και σε κλίμακα διάταξης, 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 είτε η Μη Γραμμική-Κατηγορική Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες με 
βέλτιστη κλιμακοποίηση, ανάλογα με το εάν όλες οι μεταβλητές είναι μετρημένες σε 
ονομαστική κλίμακα ή σε κλίμακα διάταξης (όλες ή μερικές). 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 ΙΑΣ χρησιμοποιώντας 
ως είσοδο στην ανάλυση τον πίνακα αποστάσεων των αντικειμένων με βάση τις τιμές 
τους στους παραγοντικούς άξονες. Το τετράγωνο της ευκλείδειας απόστασης 
προτείνεται ως μέτρο ανομοιότητας των αντικειμένων, ενώ  το κριτήριο του Ward 
χρησιμοποιείται ως μέθοδος σχηματισμού των συστάδων.  

Ως παράδειγμα εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας χρησιμοποιήθηκαν 
δεδομένα, όπου τα «αντικείμενα» αντιστοιχούν σε ποικιλίες κριθαριού και οι 
«μεταβλητές» σε φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά. 

 
Λέξεις κλειδιά 

Μη γραμμική-κατηγορική, πολυμεταβλητή, πολυδιάστατη ανάλυση, βέλτιστη 
κλιμακοποίηση 

 
Εισαγωγή 

Στη Γεωπονική επιστημονική έρευνα, η Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες-ΙΑΣ 
(Hierarchical Cluster Analysis) χρησιμοποιείται συχνά για την ομαδοποίηση ποικιλιών 
φυτικών ειδών, με βάση την ομοιότητά τους σε μορφολογικά-φαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά (Μυλωνάς 2011; Τσιβελίκας 2010). Βεβαίως, υπάρχουν περιπτώσεις 
όπου τα υπό εξέταση χαρακτηριστικά είναι κατηγορικού τύπου, τα οποία από τη σκοπιά 
της Στατιστικής αυτά θεωρούνται ως κατηγορικές μεταβλητές μετρημένες σε κλίμακα 
(nominal) ή/και σε κλίμακα διάταξης (ordinal). Οι αριθμητικά κωδικοποιημένες 
κατηγορίες χρησιμοποιούνται συνήθως ως “είσοδος” στην Ανάλυση σε Κύριες 
Συνιστώσες (ΑΚΣ) ή/και στην ΙΑΣ. Όμως, σε θεωρητικό επίπεδο, και οι δύο 
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στατιστικές μέθοδοι απαιτούν οι μεταβλητές να είναι ποσοτικές, δηλαδή συνεχείς ή 
διακριτές. Συνεπώς, τόσο η εφαρμογή της ΑΚΣ όσο και της ΙΑΣ, σε κατηγορικά 
δεδομένα, προκαλεί αμφιβολίες για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και των 
αντίστοιχων συμπερασμάτων. Σε κατηγορικές μεταβλητές μετρημένες σε ονομαστική 
κλίμακα, όπως είναι το χρώμα βλαστού και το σχήμα κοτυληδόνας, η αριθμητική 
κωδικοποίηση είναι αυθαίρετη και δεν έχει καμία απολύτως φυσική και στατιστική 
ερμηνεία. Σε κατηγορικές μεταβλητές μετρημένες σε κλίμακα διάταξης, όπως είναι το 
μήκος μίσχου του φύλλου, η αριθμητική κωδικοποίηση είναι συχνά αυθαίρετη και, το 
σημαντικότερο, δεν αιτιολογείται εννοιολογικά και στατιστικά η απόσταση μεταξύ των 
αριθμητικών τιμών. Το πρόβλημα γίνεται πιο ενδιαφέρον όταν στις πολυμεταβλητές 
στατιστικές αναλύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και οι δύο τύποι κατηγορικών 
μεταβλητών. 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η τεκμηρίωση της δυνατότητας χρήσης της 
Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες-ΙΑΣ σε πίνακες δεδομένων της μορφής 
«αντικείμενα×μεταβλητές», όπου οι μεταβλητές είναι κατηγορικές, μετρημένες σε 
κλίμακα ονομαστική ή/και σε κλίμακα διάταξης, και το ενδιαφέρον της ανάλυσης 
εστιάζεται στην ομαδοποίηση των αντικειμένων. Ως παράδειγμα εφαρμογής της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα, όπου τα «αντικείμενα» 
αντιστοιχούν σε ποικιλίες κριθαριού και οι «μεταβλητές» σε φαινοτυπικά τους 
χαρακτηριστικά. 

 
 

Υλικά και Μέθοδοι 
Η προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιείται σε δεδομένα, όπου τα «αντικείμενα» 

αντιστοιχούν σε ποικιλίες κριθαριού και οι «μεταβλητές» σε φαινοτυπικά τους 
χαρακτηριστικά. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια (Σχήμα 1). Στο πρώτο 
στάδιο εφαρμόζεται είτε η μέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης των Πολλαπλών 
Αντιστοιχιών (Multiple Correspondence Analysis) είτε η μέθοδος της Μη Γραμμικής-
Κατηγορικής Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (Non-Linear-Categorical Principal 
Components Analysis) με βέλτιστη κλιμακοποίηση (Μενεξές 2006). Γενικώς, η πρώτη 
μέθοδος εφαρμόζεται όταν όλες οι μεταβλητές που συμμετέχουν στην ανάλυση είναι (ή 
μπορούν να θεωρηθούν) μετρημένες σε ονομαστική κλίμακα, ενώ η δεύτερη μέθοδος 
χρησιμοποιεί ταυτόχρονα κατηγορικές μεταβλητές (μετρημένες σε ονομαστική κλίμακα 
ή/και σε κλίμακα διάταξης) και ποσοτικές. Στις παραπάνω αναλύσεις, οι αριθμητικές 
τιμές που αποδίδονται στις κατηγορίες των μεταβλητών, για την καταχώρηση των 
δεδομένων σε Η/Υ, δεν εκλαμβάνονται ως ποσότητες, αλλά ως διακριτά ποιοτικά 
γνωρίσματα ή ιδιότητες της κάθε μεταβλητής. Η εφαρμογή των παραπάνω 
πολυδιάστατων και πολυμεταβλητών στατιστικών μεθόδων έχει ως συνέπεια τον 
υπολογισμό, για κάθε αντικείμενο του αρχικού πίνακα δεδομένων, μιας σειράς 
βέλτιστων βαθμών ανά παραγοντικό άξονα-διάσταση (Markos κ.ά. 2009; Μενεξές 
2006; Μενεξές κ.ά. 2012). Οι παραγοντικοί άξονες αποτελούν νέες, σύνθετες 
μεταβλητές, οι οποίες είναι πλέον ποσοτικές και γραμμικά ανεξάρτητες (Σχήμα 2). Στο 
δεύτερο στάδιο της μεθοδολογίας, για την ομαδοποίηση των αντικειμένων, 
εφαρμόζεται η ΙΑΣ χρησιμοποιώντας τις τιμές τους στους παραγοντικούς άξονες. Ως 
μέτρο ανομοιότητας των αντικειμένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τετράγωνο της 
ευκλείδειας απόστασης και ως μέθοδος σχηματισμού των συστάδων το κριτήριο του 
Ward. 
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Σχήμα 1. Μεθοδολογική πορεία για την εφαρμογή της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε 

Συστάδες (ΙΑΣ) σε κατηγορικά δεδομένα. 
 
Παράδειγμα Εφαρμογής της Προτεινόμενης Μεθοδολογίας 

Ως παράδειγμα εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας χρησιμοποιήθηκαν 
δεδομένα (Μυλωνάς 2011), όπου τα «αντικείμενα» αντιστοιχούν σε 12 ποικιλίες 
κριθαριού και οι «μεταβλητές» σε 30 (από 40), 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. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται 6 
από τα 30 χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν για κάθε ποικιλία καθώς και η αριθμητική 
κωδικοποίηση των αντίστοιχων κατηγοριών. 

Πίνακας 1. Έξι φαινοτυπικά χαρακτηριστικά ποικιλιών κριθαριού 
 
1. Στάχυς: Στάση: 1=όρθιο, 2=ημί-όρθιο, 3=οριζόντιο, 4=ημί-κρεμάμενο, 5= κρεμάμενο 

2. Στάχυς: Σχήμα στείρων ανθέων: 1=οξύ, 2=στρογγυλό, 3=επίπεδο 

3. Στάχυς: Σχήμα: 1=πυραμοειδές, 2=παράλληλο, 3=ατρακτοειδές 

4. Φυτό: Αντοχή στο πλάγιασμα: 1=μέτρια, 2=καλή, 3=πολύ καλή, 4=πάρα πολύ καλή 

5. Φυτό: Αντοχή στις ασθένειες β) ρυγχοσπόριο: 1=μέτρια, 2=καλή, 3=πολύ καλή  

6. Φυτό: Προσαρμοστικότητα: 1=σε ξηρές, 2=σε θερμές, 3=πολύ καλή σε διάφορες περιοχές 

Τα δεδομένα εισήχθησαν στο στατιστικό πακέτο ως πίνακας της μορφής 
«αντικείμενα×μεταβλητές», με διαστάσεις 12×30 (12 ποικιλίες κριθαριού x μεταβλητές 
30 χαρακτηριστικών). Για τα δεδομένα του παραδείγματος κρίθηκε σκόπιμο να 
εφαρμοστεί αρχικά η Μη Γραμμική Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (1ο Στάδιο), διότι 
ο πίνακας δεδομένων περιλαμβάνει κατηγορικές μεταβλητές και των δύο τύπων 

Στάδιο 2 Στάδιο 1 

Αριθμητικά Κωδικοποιημένα 
Κατηγορικά Δεδομένα 

Εφαρμογή της Ιεραρχικής Ανάλυσης 
σε Συστάδες   

Εφαρμογή της Παραγοντικής 
Ανάλυσης των Πολλαπλών 

Αντιστοιχιών 
ή 

της Μη Γραμμικής Ανάλυσης σε 
Κύριες Συνιστώσες με βέλτιστη 

κλιμακοποίηση 

Βαθμοί Αντικειμένων στους 
Παραγοντικούς Άξονες Κατηγορικά 

δ έ  
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(nominal και ordinal). Η ακολουθία ενεργειών στο SPSS είναι η εξής: Analyze 
Data Reduction Optimal Scaling Some variable(s) are not multiple nominal. Στο 
πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τις μεταβλητές που 
θα συμμετέχουν στην ανάλυση καθώς και την αντίστοιχη κλίμακα μέτρησης για κάθε 
μεταβλητή (nominal, ordinal, scale). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Σχήμα 2: Παραγοντικοί άξονες, βέλτιστοι βαθμοί και δενδρόγραμμα της Ιεραρχικής 
Ανάλυσης σε Συστάδες 

 Μεταβλητές 
 X1 X2 X3  Xk 
Αντικείμενα      
Π1 1 1 1  3 
Π2 3 2 2  7 
Π3 2 2 2  5 
Π4 2 3 2  5 
Π5 1 1 1  7 
Π6 1 3 1  3 
      
Πn 3 3 2  3 

 

 Παραγοντικοί Άξονες 
 F1 F2 F3  Fp 

Αντικείμενα -1,27314 -,69189 ,06295  ,25419 
Π1 -,65639 -,98797 ,43126  ,01280 
Π2 -,68454 ,20942 ,95000  -1,51931 
Π3 ,11901 1,66686 -2,51663  -1,51393 
Π4 -,42545 -,29267 ,94906  1,12906 
Π5 ,21899 ,08000 ,12917  ,99740 
Π6 -1,27314 -,69189 ,06295  ,25419 
      

Πn ,73137 ,61178 1,87818  ,23441 
 

Πίνακας με κωδικοποιημένα δεδομένα 

Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών 
Αντιστοιχιών ή Μη Γραμμική Ανάλυση σε 

Κύριες Συνιστώσες 

p<<k 

Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες 



Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΕΕΓΒΦ 

75 

 

 

 
Σχήμα 3. Δενδρόγραμμα της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες για τα δεδομένα του 

παραδείγματος. Οι αριθμοί (1-12) που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά του 
“δένδρου” αντιστοιχούν στις 12 ποικιλίες κριθαριού. 

 
Ο χρήστης, μέσω του πλήκτρου ‘Save’, θα πρέπει να ζητήσει την αποθήκευση των 

παραγοντικών βαθμών των αντικειμένων στο ενεργό αρχείο δεδομένων. Στη συνέχεια, 
θεωρώντας τους παραγοντικούς βαθμούς ως ποσοτικές μεταβλητές, ο χρήστης μπορεί 
να εφαρμόσει την ΙΑΣ (2ο Στάδιο) με βάση την εξής ακολουθία ενεργειών: Analyze 
Classify Hierarchical Cluster Analysis. Επισημαίνεται ότι ο χρήστης, στο πλαίσιο 
διαλόγου που εμφανίζεται, θα πρέπει να επιλέξει τις μεταβλητές που θα συμμετέχουν 
στην ανάλυση, την απόσταση ή αλλιώς το μέτρο ανομοιότητας των αντικειμένων (για 
τις ανάγκες του παραδείγματος, το τετράγωνο της ευκλείδειας) και τη μέθοδο 
σχηματισμού των συστάδων (για τις ανάγκες του παραδείγματος, το κριτήριο του 
Ward). Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται το δενδρόγραμμα της ΙΑΣ μετά την εφαρμογή του 
στις 12 ποικιλίες κριθαριού. 

 
Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Η χρήση κατηγορικών δεδομένων σε πολυμεταβλητές στατιστικές μεθόδους, οι 
οποίες προϋποθέτουν, εκ κατασκευής, ποσοτικά - μετρήσιμα  δεδομένα, οδηγεί με 
βεβαιότητα σε λανθασμένα συμπεράσματα. Ειδικότερα, στην Ιεραρχική Ανάλυση σε 
Συστάδες, οι συνήθεις αποστάσεις (ευκλείδεια, Manhattan), οι οποίες χρησιμοποιούνται 
συχνά για την ομαδοποίηση φυτικών ειδών, δεν ορίζονται από μαθηματικής σκοπιάς 
στην περίπτωση που τα δεδομένα είναι κατηγορικά και, μάλιστα, με αυθαίρετη 
αριθμητική κωδικοποίηση (κατά την καταχώρησή τους σε λογισμικά στατιστικής 
επεξεργασίας).  

Η προτεινόμενη μεθοδολογία θεραπεύει την προαναφερθείσα αδυναμία επειδή 
παρέχει τη δυνατότητα χρήσης στην Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες και κατηγορικών 
δεδομένων, των οποίων η αρχική κωδικοποίηση μετασχηματίζεται μέσω μεθόδων 
βελτιστοποίησης σε ποσοτική, ανάλογα με τον τύπο της κάθε μεταβλητής. Ειδικότερα, 
οι δύο μέθοδοι παραγοντικής ανάλυσης που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες 
ανήκουν στην οικογένεια μεθόδων “Βέλτιστης Κλιμακοποίησης”. Οι παραγοντικοί 
βαθμοί των αντικειμένων που υπολογίζονται αποτελούν νέες, σύνθετες, ποσοτικές 
μεταβλητές, οι οποίες είναι γραμμικά ανεξάρτητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις, όπως είναι η ΙΑΣ. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα 
πρέπει να καθορίσει τον αριθμό των παραγοντικών αξόνων που είναι σημαντικοί και 
ερμηνεύουν υψηλό ποσοστό (>60%) της ολικής παραλλακτικότητας.  
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Αυτό που χρήζει ιδιαίτερης μνείας είναι ότι οι περισσότερες από τις υπάρχουσες 
μεθόδους εξόρυξης δεδομένων για την εφαρμογή της Ανάλυσης σε Συστάδες σε 
κατηγορικά δεδομένα (Menexes and Aggelopoulos, 2008) έχουν αναπτυχθεί για ειδική 
χρήση, δηλαδή για συγκεκριμένα, μεγάλα σύνολα δεδομένων, και απαιτούν για την 
υλοποίησή τους εξειδικευμένο λογισμικό. Αντίθετα, η προταθείσα στην εργασία αυτή 
Παραγοντική Ανάλυση των Πολλαπλών Αντιστοιχιών, η Μη Γραμμική Ανάλυση σε 
Κύριες Συνιστώσες και η Ιεραρχική Ανάλυση σε Συστάδες είναι γενικές μέθοδοι, καλά 
τεκμηριωμένες, με ποικίλες εφαρμογές και διαθέσιμες σε αρκετά δημοφιλή λογισμικά 
και προγραμματιστικά περιβάλλοντα (SPSS, SAS, R). 
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and Plant Breeding, 541 24 Thessaloniki 
 
 
Abstract 

In the present study, a methodological scheme for the application of Hierarchical 
Cluster Analysis (HCA) on categorical variables, measured in nominal and/or ordinal 
scales, is proposed. The proposed method involves two stages. In the first, either the 
Multiple Correspondence Analysis is performed on the «objects ×variables» data matrix 
(when all variables are nominal), or the Non Linear-Categorical Principal Components 
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Analysis (when all variables are ordinal or some of them are nominal and the rest are 
ordinal). In the second stage, the optimal factorial scores per object calculated on the 
basis of the results of the two previously mentioned multidimensional - multivariate 
methods, are used as “input” for the application of HCA (squared Euclidian distance, 
Ward’s criterion). The factorial scores are considered as new, composite, and 
quantitative variables (scales), which are pair-wise linearly independed. Phenotypic 
categorical data of 12 Hordeum vulgare L. varieties were used as a demonstrating 
example of the proposed methodology. 
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ 
(Pinus halepensis Mill.). H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ, ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 
Α. Σκαλτσογιάννης1, Κ. Τσανακτσίδης2, Ε. Κατσίδη2, Δ. Μήτρας1, Μ. Τσακτσίρα1 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών,  
Θεσσαλονίκη, ΤΘ 238, ΤΚ 54124 
2 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή ΣΤΕΦ, Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, 
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίμων,Κοίλα Κοζάνης 50100 
 
 
Περίληψη 
 Η Ελλάδα ώς τη δεκαετία ΄70 θεωρούνταν η μεγαλύτερη ρητινοπαραγωγός χώρα της 
Ευρώπης, λόγω της ποσότητας και της ποιότητας της ρητίνης που παρήγαγε, από τους 
φυσικούς πληθυσμούς χαλεπίου πεύκης. Το γνώρισμα «ρητινοπαραγωγή», ελέγχεται 
γενετικά (h2>0,70) και παρουσιάζει μεγάλη παραλλακτικότητα μεταξύ των ατόμων 
(0,5-15 Kg/έτος). Η ύπαρξη των παραμέτρων αυτών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
τη γενετική βελτίωση του χαρακτήρα. Η μέθοδος που προτείνεται, είναι η επιλογή των 
αρίστων φαινοτύπων-γενοτύπων από φυσικούς πληθυσμούς, με βάση την ετήσια 
παραγωγή και τη σταθερότητα της απόδοσης στο χρόνο, καθώς και η τεχνική του 
εμβολιασμού Αγγλικού τύπου για τον κλωνισμό τους. Ακόμη, προτείνεται η γενετική 
ταυτοποίηση τους με τη χρήση των δεικτών RAPD's. Η ρητίνη δρα ως φυσικό 
πολυμερές εξαιτίας της ύπαρξης της ένωσης «ισοπρένιο» και χρησιμοποιήθηκε για να 
μελετηθεί η επίδρασή της στη βελτίωση της ποιότητας των υγρών καυσίμων ως μέσο 
απομάκρυνσης υγρασίας. Με την εφαρμογή των μεθόδων ASTM, παρατηρήθηκε 
βελτίωση των φυσικο-χημικών ιδιοτήτων και συγκεκριμένα, αύξηση της θερμαντικής 
ικανότητας κατά 633 J/g, μείωση του ποσοστού υγρασίας κατά 70%,  της αγωγιμότητας 
κατά 74% ενώ αναμένεται και μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων (CO, C,, CxHψ,). 
 
Λέξεις κλειδιά: Επιλογή, Εμβολιασμός, Ταυτοποίηση, Ισοπρένιο, Ντίζελ. 
 
Εισαγωγή 
 Το γένος Pinus είναι το κατεξοχήν ρητινοπαραγωγό γένος παγκοσμίως. Στη χώρα 
μας ρητινεύεται η χαλέπιος πεύκη, γιατί χαρακτηρίζεται από την μεγάλη 
παραγωγικότητα και την υψηλή ποιότητα προϊόντος. Η μέση απόδοση ενός ώριμου 
δέντρου είναι 2,5-3,5 Kg/έτος. Σήμερα, η παραγωγή στη χώρα μας, μειώθηκε δραστικά 
για δυο λόγους: 1) Νέες χώρες (π.χ. Κίνα) εισήλθαν στην αγορά ανταγωνιστικά και 2) 
Ο παραδασόβιος πληθυσμός που απασχολούνταν με τη ρητίνη μειώθηκε εξαιτίας του 
περιορισμένου κέρδους και της τραχύτητας του επαγγέλματος. Αποτέλεσμα των 
παραπάνω ήταν οι παραγωγοί να στραφούν στη ρητίνευση επιλεγμένων δέντρων με 
παραγωγή άνω των 7-8 Kg/έτος ενώ εντόπισαν και δέντρα με απόδοση άνω των 15 Kg. 
Επειδή το γνώρισμα «παραγωγή ρητίνης» ελέγχεται γενετικά σε υψηλό βαθμό 
(h2=0,75-0,9) (Squillace and Bengston 1961, Ντίτορας 1987) και παρουσιάζει ευρεία 
παραλλακτικότητα μεταξύ των ατόμων, αναμένεται ότι η εφαρμογή μεθόδων γενετικής 
βελτίωσης θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής. 
 Από την άλλη πλευρά, τα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη, είναι η 
υπερθέρμανση και η ατμοσφαιρική ρύπανση, λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
Ένας σημαντικός παράγοντας που ευθύνεται για αυτά τα προβλήματα είναι η χρήση 
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των ορυκτών (υγρών) καυσίμων. Η περιεχόμενη υγρασία στα καύσιμα αποτελεί τον 
κυριότερο παράγοντα υποβάθμισης της ποιότητας τους (Tsanaktsidis et al. 2009). 
 Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η επιλογή υψηλοαποδοτικών σε ρητίνη ατόμων 
χαλεπίου πεύκης από τους φυσικούς πληθυσμούς, η μαζική αναπαραγωγή τους και η 
ταυτοποίηση τους με τη χρήση μοριακών δεικτών. Τέλος, αντικείμενο εργασίας 
αποτέλεσε και η επίδραση της ρητίνης στις φυσικοχημικές ιδιότητες και κατ'επέκταση 
στη βελτίωση της ποιότητας του καύσιμου ντίζελ..  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Επιλογή άριστων σε παραγωγή ρητίνης φαινοτύπων-γενοτύπων χαλεπίου πέυκης 
 Η μέθοδος που εφαρμόστηκε είναι αυτή της επιλογής αρίστων φαινοτύπων, με βάση 
τη μέγιστη ετήσια παραγωγή και τη σταθερότητα της απόδοσης του γνωρίσματος στο 
χρόνο. Η επιλογή έγινε κατόπιν υποδείξεων των ντόπιων ρητινοσυλλεκτών στην 
Κασσάνδρα Χαλκιδικής και στην Κίρυνθο Ευβοίας. Η παραγωγή της ρητίνης των 
επιλεγμένων δέντρων, ζυγίστηκε για δύο συνεχόμενες χρονιές, (2006, 2007).  
Εμβολιασμός 
 Για τη μελέτη της επίδρασης της μεθόδου εμβολιασμού, χρησιμοποιήθηκαν οι 
ακόλουθες τρεις τεχνικές:1) Εμβολιασμός σε Σχισμή 2) Εμβολιασμός Αγγλικού τύπου 
3) Πλάγιος εμβολιασμός. 
Ταυτοποίηση επιλεγμένων ατόμων 
 Για την ταυτοποίηση και τον διαχωρισμό των επιλεγμένων ατόμων 
χρησιμοποιήθηκαν οι μοριακοί δείκτες RAPD's (Williams et al. 1990). Το φυτικό υλικό 
για την εκχύλιση και απομόνωση του DNA αποτελούνταν από ενδοσπέρμια των 
επιλεγμένων ατόμων (2 άτομα από Χαλκιδική και 2 από Εύβοια). Η εκχύλιση έγινε με 
τη μέθοδο CTAB (Doyle and Doyle 1987). Η ενίσχυση του DNA πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο των Gomez κ.α. (2001) με χρήση 6 εκκινητών (OPA01, 
OPA07, OPE02, OPH05, OPH07,  OPH09). Με την παραδοχή ότι ισχύει ο Μενδελικός 
1:1 διαχωρισμός των RAPD τμημάτων, αναλύθηκαν 7 ενδοσπέρμια ανά άτομο, με 
αποτέλεσμα τον εντοπισμό των ετεροζυγωτών σε ποσοστό 100% (Morris and Spieth 
1978). Οι γενότυποι τακτοποιηθήκαν με το λογισμικό GenAlex 6.41. 
Βελτιστοποίηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων καυσίμου diesel με τη χρήση του φυσικού 
πολυμερούς ρητίνη 
 Οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές του καυσίμου ντίζελ έχουν ως στόχο 
την ικανοποίηση των παρακάτω ιδιοτήτων: 
 
Πίνακας 1. Οι ελληνικές προδιαγραφές (εναρμονισμένες με τις ευρωπαϊκές) των 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων και μεθόδων προσδιορισμού τους σε καύσιμο diesel 

Φυσικοχημικές ιδιότητες Καύσιμο ντίζελ Μέθοδοι προσδιορισμού 
Πυκνότητα 15oC, g/mL 0.820-0.845 ISO 3675/ASTM D 4052 
Κινηματικό ιξώδες,  (40oC) mm2/s (cSt) 2.00-4.50 ISO 3104 
Αγωγιμότητα, pS/m (oC) - ASTM D 2624 
Υγρασία mg/kg <200 ASTM D 1744 
Σημείο ανάφλεξης, oC >55 ASTM  D 93 
Θερμογόνος Δύναμη, J/g >42600 ASTM D 4809  

 
 Πρωταρχικός σκοπός ήταν η μέτρηση των τιμών των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του 
υπό μελέτη καυσίμου, για να διαπιστωθεί εάν αυτές εναρμονίζονται με τις 
προδιαγραφές. 
Προσδιορισμός του βέλτιστου πρωτόκολλου για την αφαίρεση της περιεχόμενης υγρασίας 
του υπό μελέτη καυσίμου 
 Σε διάφορα δείγματα καυσίμου προστέθηκε 0,1g ρητίνης και καταγράφηκε η μείωση 
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της υγρασίας σε σχέση με το χρόνο παραμονής της στο δείγμα. Κατόπιν, η ρητίνη 
απομακρύνθηκε με διήθηση (μέθοδος ASTM D-1744) και προσδιορίστηκε η υγρασία 
του δείγματος με την αυτόματη ποτενσιομετρία Karl Fisher.  
 Μετά την πρώτη σειρά πειραμάτων, διαπιστώθηκε ο βέλτιστος χρόνος παραμονής 
της ρητίνης στο καύσιμο (120 min). Η διαδικασία επαναλήφθηκε κρατώντας σταθερό 
τον όγκο του καυσίμου 20 ml και τον βέλτιστο χρόνο και αυξήθηκε σταδιακά η 
ποσότητα της ρητίνης που προστέθηκε στα δείγματα. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας 
0,1 g ρητίνης, αυξήθηκε ο όγκος του καυσίμου από 20-60 ml (τρία δείγματα).  
Προσδιορισμός των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του καυσίμου μετά την χρήση της ρητίνης 
 Ποσότητα ντίζελ 1 L επιλέχθηκε προκειμένου να καθοριστούν, χρησιμοποιώντας τις 
μεθόδους ASTM: η πυκνότητα, το κινηματικό ιξώδες, η αγωγιμότητα, η υγρασία, το 
σημείο ανάφλεξης, η θερμοκρασία ανάφλεξης και να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα 
του καυσίμου. Για τον σκοπό αυτό, προστέθηκαν 5 g ρητίνης σε ένα δείγμα ντίζελ 
όγκου 1 L, σύμφωνα με την βέλτιστη αναλογία (προηγούμενο πείραμα). Στη συνέχεια, 
το μίγμα διηθήθηκε (μέθοδος ASTM D-2276) και προσδιορίστηκαν οι φυσικοχημικές 
ιδιότητες του καυσίμου μετά τη χρήση της ρητίνης με βάση τις μεθόδους του Πίν.1.  
 
Αποτελέσματα 
Επιλογή άριστων σε παραγωγή ρητίνης φαινοτύπων-γενοτύπων χαλεπίου πέυκης 
 Επιλέχθηκαν συνολικά 22 άτομα από τη Χαλκιδική και 11 από την Εύβοια. 
 
Πίνακας 2. Παραγωγή ρητίνης των επιλεγμένων υψηλοαποδοτικών ατόμων 

Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Kg 1έτος Kg 2έτος Μ.Ο. ± Τ.Σ. Ν ΕΥΒΟΙΑ Kg 1έτος Kg 2έτος Μ.Ο.± Τ.Σ. 
 

1 Χ1 20 20 20±0 23 Ε1 32 34 33±1 
2 Χ2 20 18 19±1 24 Ε2 24 22 23±1 
3 Χ3 26 24 25±1 25 Ε3 25 29 27±2 
4 Χ4 21 17 19±2 26 Ε4 23 21 22±1 
5 Χ5 17 17 17±0 27 Ε5 22 18 20±2 
6 Χ6 11 13 12±1 28 Ε6 21 23 21±1 
7 Χ7 21 19 20±1 29 Ε7 25 25 25±0 
8 Χ8 14 16 15±1 30 Ε8 26 22 24±2 
9 Χ9 18 18 18±0 31 Ε9 19 21 20±1 

10 Χ10 19 17 18±1 32 Ε10 29 23 26±3 
11 Χ11 13 11 12±1 33 Ε11 24 20 22±2 
12 Χ12 29 25 27±2      

13 Χ13 11 13 12±1      

14 Χ14 16 14 15±1      

15 Χ15 17 19 18±1      

16 Χ16 13 15 14±1      

17 Χ17 12 12 12±0      

18 Χ18 16 14 15±1      

19 Χ19 33 31 32±1      

20 Χ20 17 19 18±1      

21 Χ21 22 22 22±0      

22 Χ22 15 17 16±1      

 Μ.Ο.±Τ.Σ. 18,2±1,2 17,7±0,9   18±0.7   24,54±1,0 23,3±1,3 24±0,8 

 
Εμβολιασμός 
 Δυο χρόνια μετά τη διενέργεια των εμβολιασμών έγιναν μετρήσεις για τον 
προσδιορισμό του ποσοστού επιβίωσης της κάθε μιας από τις τρεις μεθόδους που 
χρησιμοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πιν.3. 
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Πίνακας 3. Επίδραση της μεθόδου εμβολιασμού στο ποσοστό επιβίωσης  των εμβολίων 

Μέθοδος Εμβολιασμού  Ποσοστό επιβίωσης 

Εμβολιασμός Αγγλικού τύπου 92,83%±3,330643 

Εμβολιασμός σε Σχισμή 72,16%±5,786384 

Πλάγιος Εμβολιασμός 62,66%±6,24463 

 
Ταυτοποίηση επιλεγμένων ατόμων 
 Η γενετική ταυτότητα των ατόμων προκύπτει από τα αλληλόμορφα που εμφάνισε το 
καθένα για τις 68 γονιδιακές θέσεις. Στον Πιν. 4 παρουσιάζεται το γενετικό τους 
προφίλ. Τα επιλεγμένα άτομα εμφανίζουν διαφορετικό γενότυπο και ο διαχωρισμός 
τους γίνεται αν ληφθούν υπόψιν 9 γονιδιακές θέσεις. Η πιθανότητα να βρεθούν δυο 
άτομα με ταυτόσημο γενότυπο, σε αυτόν τον αριθμό γονιδιακών θέσεων είναι ίση με 
7,3x10-4 ενώ για το σύνολο των 68 γονιδιακών θέσεων η πιθανότητα είναι 2,7x10-20. 
 
Πίνακας 4. Γενότυποι των υψηλοαποδοτικών σε ρητίνη ατόμων 

ΓΟΝ. ΘΕΣΗ E3 Χ5 Ε5 X6 ΓΟΝ. ΘΕΣΗ E3 Χ5 Ε5 X6 ΓΟΝ. ΘΕΣΗ E3 Χ5 Ε5 X6 

0PA01-250 11 00 11 00 OPA07-1720 11 00 00 00 OPH07-620 11 11 11 00 

OPA01-400 11 11 11 11 OPA07-2000+ 11 00 00 00 OPH07-700 00 00 11 11 

OPA01-490 11 11 11 00 OPE02-600 11 00 11 00 OPH07-750 00 11 11 11 

OPA01-500 00 11 00 11 OPE02-850 00 00 00 10 OPH07-850 11 11 11 11 

OPA01-550 11 00 11 00 OPE02-900 00 11 00 00 OPH07-880 00 00 11 00 

OPA01-620 00 11 00 00 OPE02-980 00 11 10 11 OPH07-980 11 11 11 11 

OPA01-700 11 11 11 00 OPE02-1100 11 11 11 11 OPH07-1100 00 11 11 11 

OPA01-750 00 11 00 11 OPE02-1230 11 11 11 11 OPH07-1470 00 11 11 00 

OPA01-900 11 00 00 11 OPE02-1350 00 00 10 10 OPH07-1600 00 11 00 11 

OPA01-1050 00 11 11 00 OPE02-1470 11 11 11 11 OPH07-1720 11 11 11 00 

OPA01-1170 00 00 00 11 OPE02-1850 11 11 11 11 OPH07-2000 11 11 11 11 

OPA01-1300 00 00 00 11 OPH05-300 11 11 11 11 OPH09-500 11 00 11 11 

OPA01-1400 00 00 11 00 OPH05-550 11 11 00 11 OPH09-580 00 11 00 00 

OPA07-400 11 00 00 00 OPH05-650 11 11 11 11 OPH09-620 00 11 00 00 

OPA07-490 00 11 00 00 OPH05-700 00 11 11 00 OPH09-650 00 11 00 00 

OPA07-750 00 00 11 11 OPH05-750 00 11 00 00 OPH09-700 00 11 00 11 

OPA07-850 11 11 00 00 OPH05-860 00 00 11 11 OPH09-850 11 11 11 11 

OPA07-980 00 11 11 00 OPH05-980 00 11 00 11 OPH09-980 00 11 00 11 

OPA07-1050 00 00 00 11 OPH05-1100 00 00 00 11 OPH09-1100 11 00 11 00 

OPA07-1230 00 11 11 11 OPH05-1350 11 11 11 11 OPH09-1230 00 11 00 11 

OPA07-1350 11 00 00 00 OPH05-2000 11 11 11 11 OPH09-1600 11 11 11 00 

OPA07-1400 00 00 00 11 OPH05-2000+ 11 11 11 11  OPH09-2000+ 11 11 11 11 

OPA07-1600 00 00 11 00 OPH07-550 00 00 00 11  

 
Προσδιορισμός των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του καυσίμου ντίζελ 
 Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του υπό μελέτη 
δείγματος ντίζελ παρουσιάζονται στον Πίν. 5. 
Προσδιορισμός του βέλτιστου πρωτόκολλου για την αφαίρεση της περιεχόμενης υγρασίας 
του υπό μελέτη καυσίμου 
 Οι βέλτιστες συνθήκες για την αφαίρεση της περιεχόμενης υγρασίας του υπό μελέτη 
καυσίμου με τη χρήση ρητίνης παρουσιάζονται στον Πίν.6. 
Προσδιορισμός των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του καυσίμου μετά την χρήση της ρητίνης 
Οι φυσικοχημικές ιδιότητες του υπό μελέτη καυσίμου επαναμετρήθηκαν μετά τη χρήση 
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της ρητίνης στο δείγμα και παρουσιάζονται στον Πιν. 7 
 
Πίνακας 5. Μετρηθείσες τιμές των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του υπό μελέτη καυσίμου  

Φυσικοχημικές ιδιότητες Καύσιμο ντίζελ Μέθοδοι προσδιορισμού ASTM 
Πυκνότητα 15oC, g/mL 0.833 D 1298  
Κινηματικό ιξώδες,  (40oC) mm2/s (cSt) 3.176 D 445  
Αγωγιμότητα, pS/m (oC) 43 (27 oC) D 2624  
Υγρασία mg/kg 157.3 D 1744  
Σημείο ανάφλεξης, oC 63 D 93  
Θερμογόνος Δύναμη, J/g 46126 D 4809  

 
Πίνακας 6. Απομάκρυνση της υγρασίας από καύσιμο ντίζελ μέσω της χρήσης της 
ρητίνης ως φυσικό πολυμερές 

Όγκος καυσίμου-μάζα ρητίνης (σταθ.) Όγκος καυσίμου-χρόνος (σταθ.) Μάζα ρητίνης και χρόνος (σταθερά) 
Όγκος καυσ. 

(ml) 
+ 

Μάζα ρητίνης 
(gr) 

 

 
Χρόνος 
(min) Περιεχ. 

υγρασία 
(mg/Kg) 

Όγκος 
καυσ.(ml) 

+ 
Μάζα 

ρητίνης 
(gr) 

 
Χρόνος 

(120min) 
 

Περιεχ. 
υγρασία 
(mg/Kg)  

Όγκος καυσ. 
(ml) 

+ 
Μάζα ρητίνης 

(gr) 

 
Χρόνος 
 (min) 

 

Περιεχ. 
υγρασία 
(mg/Kg)  

20 + 0 0 157.3 20 + 0.1 120 49.3 20 + 0.1 120 49.3 
20 + 0.1 30 82.8 20 + 0.2 120 60.9 40 + 0.1 120 49.6 
20 + 0.1 60 61.1 20 + 0.3 120 75.8 60 + 0.1 120 60.7 
20 + 0.1 90 82.3 20 + 0.4 120 63.9    
20 + 0.1 120 49.3       
20 + 0.1 150 50.2       
20 + 0.1 180 47.8       
20 + 0.1 210 68.2       

 
Πίνακας 7. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες του υπό μελέτη καυσίμου μετά τη χρήση της 
ρητίνης 

Φυσικοχημικές ιδιότητες Καύσιμο ντίζελ Μέθοδοι προσδιορισμού ASTM 
Πυκνότητα 15oC, g/mL 0.827 D 1298  
Κινηματικό ιξώδες,  (40oC) mm2/s (cSt) 3.216 D 445  
Αγωγιμότητα, pS/m (oC) 11 (27oC) D 2624  
Υγρασία mg/kg 49.3 D 1744  
Σημείο ανάφλεξης, oC 61 D 93  
Θερμογόνος Δύναμη, J/g 46759 D 4809  

 
Συζήτηση-Συμπεράσματα 
 Η χρήση της μεθόδου της μαζικής επιλογής, και της επιλογής που βασίζεται στη 
σταθερότητα της απόδοσης ενός γνωρίσματος στο χρόνο, κρίνεται απόλυτα επιτυχής. Η 
επιλογή των υψηλοαποδοτικών σε ρητίνη ατόμων με βάση την εμπειρία των 
ρητινοσυλλεκτών, καθώς και με βάση τις μετρήσεις της παραγωγής κατά τα έτη 2006 
και 2007, έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με την πρόταση των Roberds και Strom 
(2006). Οι παραπάνω ερευνητές μελετώντας την παραγωγή της ρητίνης σε τρία είδη 
πεύκης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δυο μετρήσεις ανά δέντρο στο στηθιαίο ύψος 
είναι επαρκείς για την εκτίμηση αυτής. Έτσι τα 33 άτομα που επιλέχθηκαν, μπορούν με 
ασφάλεια να θεωρηθούν ως άριστοι γενότυποι όσον αφορά την παραγωγή της ρητίνης. 
 Τα αποτελέσματα των εμβολιασμών είναι αρκετά ικανοποιητικά. Όσον αφορά στην 
αύξηση των εμβολίων παρατηρήθηκε μια σχετική ομοιομορφία και στις τρεις μεθόδους, 
γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην επαρκή παροχή νερού. Η εποχή διενέργειας των 
εμβολιασμών, αρχές της άνοιξης, κρίνεται η κατάλληλη και έρχεται σε συμφωνία με 
ένα πλήθος ερευνητών που την προτείνουν ως την πλέον ιδανική (Copes 1973, 
Melchior 1987). Η προέλευση των εμβολίων δεν έπαιξε ρόλο στα ποσοστά επιβίωσης 
αφού και στις δυο περιπτώσεις ήταν ικανοποιητικά και χωρίς διαφορές μεταξύ τους. 
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 Οι μοριακοί δείκτες RAPD με τη χρήση 6 εκκινητών, αποτέλεσαν μια απλή και 
σίγουρη τεχνική για την ταυτοποίηση των 4 επιλεγμένων ατόμων η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση και τον διαχωρισμό πλήθους ακόμη ατόμων, όπως 
αποδεικνύεται από την πολύ μικρή πιθανότητα ταυτόσημου γενότυπου. 
 Οι τιμές των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του ντίζελ, όσο και του ντίζελ με ρητίνη 
είναι εντός των προδιαγραφών. Η χρήση της ρητίνης ως πολυμερές, οδήγησε στη 
μείωση της περιεχόμενης υγρασίας κατά 69%, της αγωγιμότητας κατά 74% και του 
σημείου ανάφλεξης του δείγματος ενώ δεν επηρεάζει τις ιδιότητες της πυκνότητας και 
του κινηματικού ιξώδους 40οC. Σε σύγκριση με το ΤΡΑ (Thermal Polyaspartate Anion), 
το ποσοστό απομάκρυνσης νερού είναι μεγαλύτερο (ρητίνη 69%, ΤΡΑ 39%), 
χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα ρητίνης και ΤΡΑ (0,1 g) σε μεγαλύτερο όγκο ντίζελ 
(40 ml ντίζελ σε ρητίνη αντί των 20 ml σε ΤΡΑ). Η μόνη διαφορά, είναι στο χρόνος 
ανάμιξης (120 min αντί του ΤΡΑ 60 min). Παράλληλα, η αύξηση της θερμογόνου 
δύναμης κατά 633 J/g συμβάλλει στην αναβάθμιση της θερμικής απόδοσης της 
παραγωγής ενέργειας, στη βελτίωση της ποιότητας ανάφλεξης, στη μείωση κραδασμών 
και καπνού και στην αύξηση του οικονομικού κέρδους. Η σταθερότητα της φυσικής 
ένωσης, σε συνδυασμό με τις υψηλά υδρόφιλες ιδιότητες της, καθιστούν τη ρητίνη 
ικανή για χρήση ως πρόσθετο υλικό στη βελτίωση των καυσίμων. Συνεπώς, η χρήση 
της, αντί άλλων τεχνικών θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική και οικονομική. 
 Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η παραγωγή ρητίνης είναι ένα γνώρισμα  
οικονομικού ενδιαφέροντος με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Τα αποτελέσματα της 
παρούσης εργασίας συνηγορούν στο ότι είναι δυνατή η μετατροπή της ρητινοσυλλογής 
από περιστασιακή απασχόληση, σε μια δυναμική καλλιέργεια με θεαματική πρόσοδο. 
 Τέλος, η θετική επίδραση της ρητίνης στη βελτίωση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων 
των καυσίμων, την καθιστούν ως ένα νέο χημικό προϊόν και αντιρρυπαντικό παράγοντα 
των καυσίμων αφού συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων (CO, C,, 
CxHψ,). 
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IMPROVEMENT OF OLEORESIN PRODUCTION OF Pinus halepensis Mill. THE 
USE OF RESIN AS A NATURAL POLYMER AND ITS CONTRIBUTION IN THE 
QUALITY OF LIQUID FUELS 
 
A. Scaltsoyiannes1, C. Tsanaktsidis2, E. Katsidi2, D. Mitras1 and M. Tsaktsira1 
1Aristotle University of Thessaloniki, Department of Forestry and Natural Environment, 
Lab of Forest Genetics and Plant Breeding, P.O. Box 238, 54124 Thessaloniki, Greece. 
2Laboratory of Qualitative Fuel Control, Department of Pollution Control and 
Technologies/Technological Education Institute of Western Macedonia, Faculty of 
Technological Applications, 50100 Kila, Kozani, Greece. 

 
 

Abstract 
 Greece up to 1970's was considered the main resin-producing country of Europe due 
to the quantity and the quality of the (oleo)-resin products collected from the natural 
forest populations of Aleppo pine, Pinus halepensis (Mill.). The research on resin 
production indicates that this trait is genetically controlled (h2 >0,70) and exhibits high 
variability among trees (0,5-15 Kg/year). All the previous are considered very important 
parameters in order to apply the genetic improvement methods. The suggested course of 
work is the selection of plus phenotypes-genotypes from a natural population with a 
method based on the annual production and the repeatability of resin yield through time, 
and their vegetative propagation by the whip grafting technique. We also suggest the 
RAPD's markers for their genetic fingerprinting. Resin acts as a natural polymer, due to 
the existence of the basic chemical compound, isoprene and for this reason we used it in 
order to study its effect on the quality of liquid fuels by reducing the content humidity. 
The application of ASTM methods showed a positive effect of resin on the 
physicochemical properties of fuels. Specifically, an increase in the heat of combustion 
up to 633 J/g, and a decrease in humidity and conductivity up to 70% and 74%, 
respectively. Finally, a reduction of greenhouse gas emissions (CO, C, CxHψ,) is 
expected.  
 
Key words: Selection, Grafting, Identification, Isoprene, Diesel 
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΣΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 
 
 
Δ. Βλαχοστέργιος1 και Α. Λιθουργίδης2 
 
1ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών, Θεοφράστου 1, 
41223 Λάρισα 2Αγρόκτημα ΑΠΘ, 570 01 Θέρμη 
 
 
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 Α γρόκτημα 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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ΥΒΡΙΔΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ  

 
Κ. Τζανταρμάς1, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου2, Α. Τσαυτάρης2, E. Σιναπίδου1, I. 
Τοκατλίδης1 

1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Εργαστήριο 
Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 68200 Ορεστιάδα 
2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γενετικής 
και Βελτίωσης των Φυτών, 54124 Θεσσαλονίκη 
 

 
Περίληψη 

Η αξιολόγηση εμπορικών υβριδίων καλαμποκιού ως προς το παραγωγικό δυναμικό 
22 )/()/( sxxxCYP t ⋅= απουσία ανταγωνισμού σε κυψελωτή διάταξη κατέδειξε ως 

καλύτερα υλικά εκκίνησης για επιλογή τα εμπορικά υβρίδια  ELEONORA, PR31G98 
και PR33A46. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνήσει την ανταπόκριση που θα έχουν 
στην επιλογή αν χρησιμοποιηθούν τόσο οι F2 των υβριδίων αυτών όσο και οι 
διαλληλικές διασταυρώσεις τους, δηλαδή τα διπλά τους υβρίδια. Έτσι με τη βοήθεια 
του δείκτη 22 )/()/( sxxxPYP r ⋅=  που εκτιμά το παραγωγικό δυναμικό των ατομικών 
φυτών,  επιλέχθηκαν για δύο διαδοχικές γενεές ατομικά φυτά σε συνθήκες έλλειψης 
ανταγωνισμού (0,74 φυτά/m2). Τα επιλεγέντα φυτά αποτέλεσαν τις  ημισυγγενικές 
οικογένειες (Half-sib) HS1 και HS2 αντίστοιχα και αξιολογήθηκαν ως προς το 
παραγωγικό τους δυναμικό (CYP) με μάρτυρα το υβρίδιο F1 ELE. Τα αποτελέσματα ως 
προς το CYP έδειξαν: (1) για το PR31G98, στην 1η γενεά (HS1) παρατηρήθηκε 
μεγαλύτερη πρόοδος στις οικογένειες που προέρχονταν από την F2, συγκριτικά με 
αυτές από τα διπλά υβρίδια, (2) αντίθετα, στα ELEONORA και PR33A46 στην 1η γενεά 
(HS1) μεγαλύτερη πρόοδος προέκυψε με αφετηρία τα διπλά υβρίδια, (3) στη 2η γενεά 
(HS2) μεγαλύτερη πρόοδος προέκυψε από τα διπλά υβρίδια και για τα τρία υβρίδια. 
Ακόμη προέκυψαν και από τα τρία υλικά εκκίνησης HS2 οικογένειες καλύτερες του 
μάρτυρα, ένδειξη πως η μέθοδος αξιοποιεί την αθροιστική δράση των γονιδίων και 
είναι ελπιδοφόρα για τη δημιουργία σειρών ελεύθερης επικονίασης με υψηλή και 
σταθερή παραγωγικότητα. Ωστόσο για να επιβεβαιωθεί αυτό το συμπέρασμα κρίνεται 
αναγκαία η διερεύνηση της συμπεριφοράς των οικογενειών στις επόμενες γενεές.  

 
 

Λέξεις κλειδιά 
Half-sib, έλλειψη ανταγωνισμού, αθροιστική δράση, πρόοδος επιλογής 
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Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 
 
Β. Γρεβενιώτης1, Β. Φασούλα2, Ι. Παπαδόπουλος3, Π. Μπεμπέλη4 και Ι. Τοκατλίδης1. 
 
1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 682 00 Ορεστιάδα. 
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4Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού 
Πειραματισμού, 11 855 Αθήνα. 
 
 
 
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 [ A = (x/ xr )2 ⋅(x / s)2 ] και Β [   B = (x / xt )2 ⋅(x / s)2 ], 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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Προσαρμογή του καλαμποκιού στις κλιματικές αλλαγές 
  
Ιωάννης Τοκατλίδης 
 
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανταζίδου 193 68200 
Ορεστιάδα 
 
 
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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Περίληψη 

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. 

 
Λέξεις-κλειδιά: αλατότητα, ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο 

 
Εισαγωγή 

Το βαμβάκι (Gossypium hirsutum L.) είναι η κύρια εαρινή καλλιέργεια της Ελλάδας, με τη χώρα να 
αποτελεί σημαντικό παραγωγό παγκοσμίως. Η καλλιέργεια απαντάται από τη Στερεά Ελλάδα έως τη 
Θράκη, σε ένα ευρύ φάσμα εδαφών, κλιματικών συνθηκών και καλλιεργητικών τεχνικών που 
επηρεάζουν την απόδοση (Kalivas και Kollias 2001). Υπό τις ελληνικές συνθήκες, με τις ασταθείς και 
κατά κανόνα μικρές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, η απόδοση του 
βαμβακιού εξαρτάται σημαντικά από το διαθέσιμο νερό άρδευσης. Λόγοι διαθεσιμότητας και κόστους 
επιβάλλουν τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του αρδευτικού νερού με 
την επιλογή του κατάλληλου γενετικού υλικού. 

Η συσσώρευση κατιόντων (Κ, Na, Ca, Mg) στα φύλλα αποτελεί ένα δυνητικό μηχανισμό 
προσαρμογής σε συνθήκες έλλειψης νερού, αφού συνδέεται με την ικανότητα ωσμορρύθμισης, είτε 
άμεσα είτε έμμεσα, μέσω της προαγωγής της συσσώρευσης οργανικών διαλυτών όπως αμινοξέα 
(κυρίως προλίνη) και σάκχαρα (Gao κ.α. 2006, Tsialtas κ.α. 2010). Ειδικότερα, ο θετικός ρόλος του K 
στις υδατικές σχέσεις του βαμβακιού και την αντοχή του στην αλατότητα είναι γνωστός (Bednarz κ.α. 
1998, Ashraf 2004, Clement-Bailey και Gwathmey 2007). Το Na έχει ανάλογη χημική συμπεριφορά 
με το K και μπορεί να το υποκαταστήσει στον ωσμωτικό του ρόλο αλλά όχι και στο βιοχημικό 
(Subbarao κ.α. 2003). Με εξαίρεση αλοφυτικά ή ημιαλοφυτικά είδη (πχ ζαχαρότευτλο), που 
ευνοούνται από τη συσσώρευση μικρών ποσοτήτων Na στους ιστούς τους (Subbarao κ.α. 2003,), το 
Na δρα τοξικά στους φυτικούς ιστούς μέσω ενός συνδυασμού επιδράσεων που περιλαμβάνουν 
οσμωτική καταπόνηση, παρεμπόδιση της δράσης ενζύμων και ανταγωνισμό με το K (Mäser κ.α. 
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2002). Το Ca, εκτός από το δομικό του ρόλο, φαίνεται ότι αλληλεπιδρά με τα άλλα τρία κατιόντα και 
έχει διαπιστωθεί αντιστροφή των δυσμενών επιδράσεων του Na με την προσθήκη του Ca. Παρόμοια 
δράση του Mg, που έχει ανάλογη συμπεριφορά με το Ca, δεν έχει διαπιστωθεί (Elphick κ.α. 2001). 
Ωστόσο, η επάρκεια Mg συνδέεται άμεσα με την απόδοση και την ποιότητα μιας καλλιέργειας, αφού 
συμμετέχει στο μόριο της χλωροφύλλης, στην ενεργοποίηση ενζύμων της φωσφορυλίωσης και της 
δράσης της Rubisco (Hermans κ.α. 2004). Επιπλέον, στο βαμβάκι, η συγκέντρωση των κατιόντων 
αυτών (K, Na, Ca, Mg) φαίνεται να σχετίζεται με τα ποιοτικά γνωρίσματα της ίνας (Gamble 2009). 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των τεσσάρων κατιόντων εκδηλώνεται με την εμφάνιση συνεργιστικών 
ή ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ τους, που μπορούν να εκτιμηθούν υπολογίζοντας τους 
αντίστοιχους λόγους των στοιχείων (Bayuelo-Jiménez κ.α. 2003, Tsialtas κ.α. 2010). Οι λόγοι αυτοί (πχ 
K/Na) έχουν χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο εκλεκτικής πρόσληψης ενός στοιχείου σε βάρος του άλλου 
(εκλεκτικότητα υπέρ του K και σε βάρος του Na) και επομένως, ως κριτήριο επιλογής γενοτύπων 
ανθεκτικών σε αβιοτικούς παράγοντες όπως η αλατότητα (Yousfi κ.α. 2009, Tsialtas και Maslaris 
2009). 

Η έρευνα στα περισσότερα καλλιεργούμενα είδη αλλά και στο βαμβάκι έχει επικεντρωθεί στη 
σχέση Κ και Na, αγνοώντας εν πολλοίς τα άλλα δύο κατιόντα (Ca, Mg), ενώ και η σχέση των 
κατιόντων με την ποιότητα της ίνας δεν έχει μελετηθεί. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να 
μελετηθεί, σε επτά διαλογές βαμβακιού, η σχέση των κατιόντων (K, Na, Ca, Mg) και των αντίστοιχων 
λόγων τους, με την απόδοση και την ποιότητα του βαμβακιού υπό μεσογειακές συνθήκες. 

 
Υλικά και μέθοδοι 

Επτά διαλογές βαμβακιού [Yuan5, 4S-R16, (EXD×MD Bar)×N733, Κορίνα ×Carmen, 
Θάλεια ×Σάμος/268α, Θάλεια ×Σάμος/269α, Θάλεια ×Σάμος/270α] του Ινστιτούτου Βάμβακος και 
Βιομηχανικών Φυτών (ΙΒΒΦ)-ΕΘΙΑΓΕ δοκιμάστηκαν για δύο καλλιεργητικές περιόδους (2007 και 
2008) σε αγρό του ΙΒΒΦ στη Σίνδο (40º 41’Ν, 22º 48’ Ε, 14 m). Τα πειράματα εγκαταστάθηκαν σε 
έδαφος αργιλοπηλώδες, με pH 7,59, επάρκεια Κ, Ca και Mg (119, 2680 και 505 mg kg-1, αντίστοιχα) 
αλλά χαμηλές συγκεντρώσεις Na (4,4 mg kg-1). Η μέση θερμοκρασία της βλαστική περιόδου (Μάιος-
Οκτώβριος) ήταν 22,5 ºC και η συνολική βροχόπτωση ήταν 354 mm και 150 mm για τις δύο 
βλαστικές περιόδους, αντίστοιχα.  

Η σπορά των πειραμάτων έγινε στις 23 Απριλίου 2007 και στις 5 Μαΐου 2008. Το πειραματικό 
σχέδιο ήταν Πλήρως Τυχαιοποιημένες Ομάδες με τέσσερεις επαναλήψεις. Τα πειραματικά τεμάχια 
αποτελούνταν από τέσσερεις γραμμές μήκους 5m, με 1m απόσταση μεταξύ των γραμμών (επιφάνεια 
20m2). Η σπορά έγινε με το χέρι σε συνεχή γραμμή και στο στάδιο των δύο πραγματικών φύλλων 
έγινε αραίωμα στα 20-22 φυτά ανά μέτρο. Λίπανση εφαρμόστηκε επιφανειακά με τη χορήγηση 10 
μονάδων Ν ως ΝΗ4ΝΟ3 (33,5-0-0) στο στάδιο της έναρξης της άνθισης. Το 2007, έγιναν τρεις 
αρδεύσεις και χορηγήθηκαν 105mm ενώ το 2008, έγιναν πέντε αρδεύσεις και χορηγήθηκαν 350 mm 
νερού. Η καταπολέμηση των ζιζανίων έγινε προφυτρωτικά με χημικά μέσα (Alachlor+Fluometuron) 
και μετραφυτρωτικά με μηχανικά μέσα ή με το χέρι. Μετά την παρακολούθηση των πληθυσμών με 
φερομονικές παγίδες, έγιναν δύο εφαρμογές εντομοκτόνου (Thiodicarb) ενάντια στο πράσινο 
(Helicoverpa armigera) και ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella). 

Από κάθε πειραματικό τεμάχιο, λήφθηκαν, τυχαία, 20 ανώτερα, πλήρως ανεπτυγμένα και πλήρως 
φωτιζόμενα φύλλα. Για τα δύο έτη πειραματισμού, η δειγματοληψία των φύλλων έγινε στις 19 και 20 
Αυγούστου, αντίστοιχα. Ως χρόνος δειγματοληψίας καθορίστηκε η κρίσιμη περίοδος για την απόδοση 
του βαμβακιού υπό τις ελληνικές συνθήκες, αφού τα καρύδια που σχηματίζονται μέχρι αυτό το 
χρονικό όριο είναι αυτά που φτάνουν σε ωρίμανση στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Τα φύλλα 
ξηράθηκαν σε πυριατήριο στους 75 °C μέχρι σταθερού βάρους, κονιοποιήθηκαν και ένα υπο-δείγμα 
~1g αποτεφρώθηκε στους 500 °C για 6 h. Η τέφρα διαλυτοποιήθηκε σε 2 Μ HCl, ακολούθησε 
διήθηση και στο διήθημα προσδιορίσθηκαν τα K και Na με φλογοφωτομετρία (Jenway PFP 7) και τα 
Ca και Mg με φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης (Shimadzu, AA 6300). Υπολογίστηκαν οι 
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αντίστοιχοι λόγοι των στοιχείων που προσδιορίστηκαν (K/Na, K/Ca, K/Mg, Ca/Na, Ca/Mg, Na/Mg) 
και το σύνολο των κατιόντων ονομάστηκε Ολική Αλατότητα Φύλλου (ΟΑΦ). 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου έγινε αποφύλλωση του βαμβακιού με ψεκασμό με FINISH. Η συγκομιδή 
έγινε σε δύο «χέρια», στα μέσα Οκτωβρίου και μία εβδομάδα αργότερα. Σε κάθε πειραματικό τεμάχιο 
συγκομίστηκαν 2m από κάθε μία από τις δύο εσωτερικές γραμμές (4m2). Όταν η υγρασία του 
σύσπορου ήταν υψηλή (>12%) έγινε ξήρανση και ακολούθησε ζύγιση των δειγμάτων για τον 
υπολογισμό της απόδοσης σε σύσπορο (ΑΣ). Από κάθε πειραματικό τεμάχιο επιλέχθηκε ένα τυχαίο 
δείγμα σύσπορου βαμβακιού βάρους 100g, το οποίο εκκοκκίστηκε σε μακινέτο εκκόκκισης. 
Ακολούθησε ζύγιση του σπόρου και της ίνας του δείγματος για τον προσδιορισμό του ποσοστού της 
ίνας (%ΠΙ). Η απόδοση σε ίνα (ΑΙ) υπολογίστηκε ως το γινόμενο της ΑΣ επί το ΠΙ. Ποσότητα ινών 
βάρους 25g αναλύθηκε για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (μήκος ίνας-Len, ομοιομορφία-Unif, αντοχή-
Str, επιμήκυνση-Elong και micronaire) με τη χρήση High Volume Instrument (HVI-USTER 900A, 
Zellweger, Knoxville, USA). 

Τα δεδομένα των φυσιολογικών, ποσοτικών και ποιοτικών γνωρισμάτων υποβλήθηκαν σε 
Ανάλυση Παραλλακτικότητας (ANOVA) ως Πλήρως Τυχαιοποιημένες Ομάδες με τέσσερις 
επαναλήψεις και κύριο παράγοντα τους γενοτύπους, συνδυασμένους στα έτη πειραματισμού. Για την 
ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο M-STAT (MSTAT-C, version 1.41, Crop and Soil 
Sciences Department, Michigan State University, USA) και η σύγκριση των μέσων όρων έγινε με το 
κριτήριο της Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς (ΕΣΔ) για P<0,05. 
 
Αποτελέσματα 

Τα έτη πειραματισμού επηρέασαν σημαντικά την ΟΑΦ (60,1 mg g-1 και 51,5 mg g-1), τη 
συγκέντρωση Κ (13,4 mg g-1 και 8,20 mg g-1) και τους λόγους K/Na (7,67 και 4,45), K/Ca (0,39 και 
0,25) και Na/Mg (0,19 και 0,23). Οι γενότυποι διέφεραν σημαντικά ως προς τη συγκέντρωση Na και 
τους λόγους K/Na και Ca/Mg (Πίνακας 1). Τα έτη πειραματισμού επηρέασαν σημαντικά μόνο την 
επιμήκυνση της ίνας (Elong), που εμφάνισε τις υψηλότερες τιμές το 2008 (5,6% και 6,1%, αντίστοιχα). 
Οι 4S-R16 και Θάλεια×Σάμος270 είχαν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις Na, οι (EXD×MD Bar)×N733 
και Κορίνα ×Carmen εμφάνισαν τον υψηλότερο λόγο K/Na και οι Yuan5 και Θάλεια ×Σάμος269 τον 
υψηλότερο λόγο Ca/Mg (Πίνακας 1).  

Οι διαλογές διέφεραν σημαντικά ως προς όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά γνωρίσματα με εξαίρεση 
το micronaire (Πίνακας 2). Η αλληλεπίδραση έτη ×διαλογές δεν ήταν σημαντική για κανένα 
φυσιολογικό, παραγωγικό ή ποιοτικό γνώρισμα. Οι Yuan5, 4S-R16 και Θάλεια ×Σάμος268 είχαν την 
υψηλότερη ΑΣ, με την πρώτη να εμφανίζει και την υψηλότερη ΑΙ (Πίνακας 2). Το υψηλότερο ΠΙ 
είχαν οι Yuan5, (EXD×MD Bar)×N733 και Κορίνα ×Carmen (43,0%, 43,5% και 42,2%, αντίστοιχα). 
Το μήκος ίνας (Len) ήταν μικρότερο για τις 4S-R16 και (EXD×MD Bar)×N733 (29,44mm και 
28,89mm, αντίστοιχα) ενώ οι υπόλοιπες διαλογές δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους. Η υψηλότερη 
ομοιομορφία ινών (Unif) μετρήθηκε για τη Θάλεια ×Σάμος268 (85,66%) ενώ οι 4S-R16 και 
(EXD×MD Bar)×N733 είχαν τις χαμηλότερες τιμές (84,01% και 84,00%, αντίστοιχα). Η αντοχή ίνας 
(Str) ήταν υψηλότερη στην Κορίνα ×Carmen (31,92 g tex-1) και μικρότερη στη Yuan5 (29,2 g tex-1). Η 
μικρότερη τιμή επιμήκυνσης (Elong) μετρήθηκε στις 4S-R16 και Κορίνα ×Carmen (5,30% και 5,24%, 
αντίστοιχα), με τις υπόλοιπες διαλογές να μην έχουν σημαντικές διαφορές. Για το micronaire (Micro), 
που δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαλογών, οι τιμές κυμάνθηκαν από 3,93 έως 4,28 
(Πίνακας 6). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, oι σημαντικότερες συσχετίσεις των συγκεντρώσεων 
κατιόντων και των ποσοτικών γνωρισμάτων βρέθηκαν για το Ca (ΑΣ: r= 0,97, P< 0,001 και ΑΙ: r= 
0,93, P< 0,01). Η ΟΑΦ συσχετίστηκε σημαντικά με την ΑΣ (r= 0,78, P< 0,05) και οριακώς σημαντικά 
με την ΑΙ (r= 0,70, P< 0,07). H συγκέντρωση Na στα φύλλα έδωσε αρνητική συσχέτιση με το ΠΙ (r= -
0,59, P< 0,05). Όσον αφορά τους λόγους των κατιόντων (Πίνακας 3), αρνητική σχέση βρέθηκε μεταξύ 
της ΑΣ και των K/Na και K/Ca (r= -0,76, και r= -0,82, P< 0,05, αντίστοιχα). Ο δεύτερος λόγος έδωσε 
σημαντική, αρνητική συσχέτιση και με την ΑΙ (r= -0,78, P< 0,05). 
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Πίνακας 1. Συγκρίσεις μέσων όρων των συγκεντρώσεων κατιόντων (K, Na, Ca, Mg), των αντίστοιχων λόγων και της Ολικής Αλατότητας Φύλλου (ΟΑΦ) για τις επτά διαλογές βαμβακιού. 
Για την ίδια στήλη, μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά σε P< 0,05. 
 

Διαλογές Κ Na Ca  Mg K/Na K/Ca K/Mg Ca/Na Ca/Mg Na/Mg ΟΑΦ 
 mg g-1       mg g-1 
            

Yuan5 9,84bc 1,89abc 36,36a 8,85b 5,50b 0,27b 1,12b 19,78ab 4,14a 0,21ab 56,93ab 
4S-R16 10,49abc 2,11a 34,54ab 9,33ab 5,21b 0,31ab 1,14b 17,20ab 3,74b 0,23a 56,51ab 
(EXD×MD Bar)×N733 11,33abc 1,60c 31,78b 8,65b 7,42a 0,36ab 1,34ab 21,25a 3,74b 0,20ab 53,35b 
Κορίνα ×Carmen 12,02ab 1,70bc 31,62b 9,81a 7,38a 0,38a 1,22ab 18,95ab 3,24c 0,18b 55,18ab 
Θάλεια ×Σάμος268 10,05abc 1,86abc 35,43ab 9,23ab 5,79ab 0,29b 1,14b 19,45ab 3,88ab 0,21ab 56,57ab 
Θάλεια ×Σάμος269 12,25a 1,96ab 34,61ab 8,49b 6,34ab 0,36ab 1,45a 18,23ab 4,14a 0,23a 57,32a 
Θάλεια ×Σάμος270 9,51c 2,14a 33,82ab 9,31ab 4,81b 0,28b 1,06b 16,72b 3,71b 0,23a 54,74ab 
 
Πίνακας 2. Συγκρίσεις μέσων όρων των ποσοτικών και ποιοτικών γνωρισμάτων των επτά διαλογών βαμβακιού. Όπου ΑΣ: απόδοση σε σύσπορο, ΠΙ: ποσοστό ίνας, ΑΙ: απόδοση σε ίνα, 
Len: μήκος ίνας, Unif: ομοιομορφία, Str: αντοχή ίνας, Elong: επιμήκυνση και Micro: micronaire. Για την ίδια στήλη, μέσοι όροι που φέρουν το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικώς 
σημαντικά σε P< 0,05.  

         

Διαλογές ΑΣ  
(kg στρ-1) 

ΠΙ (%) AI  
(kg στρ-1) 

Len (mm) Unif (%) Str  
(g tex-1) 

Elong (%) Micro 

         

Yuan5 364,9a 43,0a 157,2a 30,27a 84,81ab 29,2e 6,33a 4,01ab 
4S-R16 341,9a 41,3c 141,4abc 29,44b 84,01b 30,5bcd 5,30b 4,28a 
(EXD×MD Bar)×N733 271,8b 43,5a 118,4c 28,89b 84,00b 29,51de 5,94a 3,93b 
Κορίνα ×Carmen 278,4b 42,2a 117,4c 30,51a 84,79ab 31,92a 5,24b 3,93b 
Θάλεια ×Σάμος268 352,2a 40,9cd 144,2ab 30,33a 85,66a 29,92cde 6,18a 3,98ab 
Θάλεια ×Σάμος269 317,4ab 40,7d 128,9bc 30,25a 84,88ab 30,99abc 6,01a 3,99ab 
Θάλεια ×Σάμος270 314,8ab 39,9e 125,7bc 30,66a 84,88ab 31,36ab 5,96a 3,94b 

 



Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΕΕΓΒΦ 

93 

 

Σε αντίθεση με τη συγκέντρωση Na, ο λόγος συνδέονταν θετικά με το ΠΙ (r= 0,83, P< 0,05). Τέλος, 
ο λόγος Ca/Mg έδωσε θετική συσχέτιση με την επιμήκυνση (Elong) της ίνας (r= 0,77, P< 0,05). 

 
Πίνακας 3. Συντελεστές συσχέτισης και επίπεδο σημαντικότητας των σχέσεων των κατιόντων ή των λόγων τους 
και των ποσοτικών και ποιοτικών γνωρισμάτων. Όπου ΟΑΦ: ολική αλατότητα φύλλου, ΑΣ: απόδοση σε 
σύσπορο, ΠΙ: ποσοστό ινών, ΑΙ: απόδοση σε ίνα, Len: μήκος ίνας, Unif: ομοιομορφία ινών, Str: αντοχή ίνας, 
Elong: επιμήκυνση ίνας, Micro: micronaire, ns: μη σημαντικό, *: P < 0,05, **: P < 0,01, ***: P < 0,001. 
 

 Ποσοτικά και ποιοτικά γνωρίσματα 
         

Κατιόντα ΑΣ ΠΙ ΑΙ Len Unif Str Elong Micro 
         

K ns ns ns ns ns ns ns ns 
Na ns -0,59* ns ns ns ns ns ns 
Ca 0,97*** ns 0,93** ns ns ns ns ns 
Mg ns ns ns ns ns ns ns ns 
K/Na -0,76* ns ns ns ns ns ns ns 
K/Ca -0,82* ns -0,78* ns ns ns ns ns 
K/Mg ns ns ns ns ns ns ns ns 
Ca/Na ns 0,83* ns ns ns ns ns ns 
Ca/Mg ns ns ns ns ns ns 0,77* ns 
Na/Mg ns ns ns ns ns ns ns ns 
OAΦ 0,78* ns 0,70, P= 0,07 ns ns ns ns ns 
 
Συζήτηση 

Τα φυσιολογικά γνωρίσματα μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση των μηχανισμών που 
συνδέονται με την απόδοση και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα επιλογής γενοτύπων 
προσαρμοσμένων στα διάφορα περιβάλλοντα (Edmeades et al. 2004). Η συσσώρευση κατιόντων 
όπως τα K, Na, Ca και Mg, συνδέεται με τις υδατικές σχέσεις του φυτού, την ανταλλαγή αερίων και 
επομένως, με την απόδοση υπό ξηροθερμικές συνθήκες όπως οι μεσογειακές (Gao et al. 2006, Tsialtas 
et al. 2010). Μεταξύ των τεσσάρων αυτών κατιόντων μπορούν να αναπτυχθούν τόσο ανταγωνιστικές 
όσο και συνεργιστικές σχέσεις που εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητά των κατιόντων και τους 
αβιοτικούς παράγοντες. Η ΟΑΦ, παρόλο που δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
γενοτύπων, σχετίζονταν θετικά με την ΑΣ, επιβεβαιώνοντας την επίδραση της συσσώρευσης 
κατιόντων στην απόδοση. Από τα τέσσερα κατιόντα, μόνο η συγκέντρωση Na διέφερε σημαντικά 
μεταξύ των διαλογών.  

Το Na έχει ανάλογη συμπεριφορά με το K και η συσσώρευσή του στους ιστούς έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στη λειτουργία του φύλλου και κατά συνέπεια του φυτού (Mäser et al. 2002). Ωστόσο, η 
υψηλή συγκέντρωση Na στο βαμβάκι συνδέεται με την αντοχή του σε συνθήκες αλατότητας αφού 
σχετίζεται με την πρόσληψη νερού, το ποσοστό του νερού στο φύλλο και τη διατήρηση υψηλών 
ρυθμών αύξησης (Leidi and Saiz 1997). Αυτός ο ρόλος του Na επιβεβαιώθηκε στην παρούσα εργασία 
από την αρνητική σχέση του λόγου K/Na με την ΑΣ, που δείχνει ότι οι διαλογές, που προσελάμβαναν 
εκλεκτικά το K σε βάρος του Na, απέδωσαν λιγότερο σε ένα έδαφος με χαμηλή συγκέντρωση Na. 
Ανάλογα αποτελέσματα έχουν ήδη αναφερθεί για το ζαχαρότευτλο, που είναι ένα ημιαλοφυτικό είδος 
(Tsialtas and Maslaris 2009). Όμως, υπό συνθήκες χαμηλής συγκέντρωσης Na στο έδαφος, η υψηλή 
συγκέντρωση Na στα φύλλα είχε αρνητική επίδραση στο ΠΙ. 

Η αρνητική επίδραση του Na μετριάζεται από τη δράση άλλων κατιόντων όπως είναι το Ca 
(Elphick et al. 2001) κι αυτό επιβεβαιώθηκε από τη θετική σχέση του λόγου Ca/Na και του ΠΙ. 
Επιπρόσθετα, η συγκέντρωση Ca στο φύλλο έδωσε πολύ σημαντικές, θετικές συσχετίσεις με την 
απόδοση (ΑΣ, ΑΙ). Ανάλογες σχέσεις για το Ca και το λόγο Ca/Na έχουν ήδη αναφερθεί για 
γενοτύπους μαλακού σιταριού που δοκιμάστηκαν για την αντοχή τους στην αλατότητα (El-Hendawy 
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et al. 2007). Εκλεκτική πρόσληψη του Κ σε βάρος του Ca (υψηλές τιμές K/Ca) οδηγεί σε μείωση των 
αποδόσεων (ΑΣ, ΑΙ) και αυτό ισχύει και για τον αντίστοιχο λόγο K/Na. 

Συμπερασματικά, υπό τις μεσογειακές συνθήκες, οι γενότυποι βαμβακιού με υψηλότερες 
συγκεντρώσεις Ca αποδίδουν περισσότερο αφού το στοιχείο αυτό βρέθηκε να επηρεάζει τόσο την ΑΣ 
όσο και την ΑΙ αλλά και να περιορίζει τις αρνητικές επιδράσεις του Na όσον αφορά το ΠΙ. 
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LEAF CONCENTRATION OF MONOVALENT (K, Na) AND DIVALENT (Ca, Mg) CATIONS 
AND THEIR RATIOS ARE RELATED TO YIELD AND QUALITY IN UPLAND COTTON 
ACCESSIONS 
 
J.T. Tsialtas1, T. Matsi2 
1Aristotle University of Thessaloniki, School of Agriculture, Lab. of Agronomy, 541 24 Thessaloniki 
2Aristotle University of Thessaloniki, School of Agriculture, Lab. of Soil Science, 541 24 Thessaloniki 

 
Summary 
Seven accessions of upland cotton (Gossypium hirsutum L.) were tested for two growing seasons to 
study whether leaf concentrations of monovalent (K, Na) or divalent (Ca, Mg) cations and their ratios 
are related to yield and quality. Cotton accessions differed significantly in yield and quality traits and to a 
lesser degree in their physiological traits. Seedcotton (SY) and lint yield (LY) were strongly and 
positively related with leaf Ca concentration. Weaker but still significant was the correlation between SY 
and the sum of the four cations. The K/Na ratio was negatively correlated with SY indicating that 
genotypes which absorbed selectively K over Na were less productive in the case of low soil Na 
availability. Similar correlations were evidenced between K/Ca and yields (SY, LY), pronouncing the 
important role of Ca under Mediterranean climatic conditions with the irregular and limited water 
supply. Leaf Na concentration was negatively correlated with lint percentage (%L), an effect which was 
partially mitigated by Ca as the positive Ca/Na-%L correlation showed. 
 
Key-words: calcium, magnesium, potassium, salinity, sodium 
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ΓΕΝΙΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 

 
Χ.Ε. Βλάχος, N. Μαριόλης, Γ.Ν. Σκαράκης  
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτική Παραγωγής, Εργαστήριο 
Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα 
 
 
Περίληψη 

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.) Moench και ο 
αραβόσιτος (Zea mays L.) δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
βιοαιθανόλης πρώτης γενιάς ως πηγές ζάχαρης και αμύλου αντίστοιχα. Στο πλαίσιο 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. 
 
Λέξεις κλειδιά: Μείωση αερίων θερμοκηπίου, γλυκό σόργο, αραβόσιτος 
 
Εισαγωγή 

Η βιοαιθανόλη αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Οι πρώτες ύλες για παραγωγή βιοαιθανόλης πρώτης γενιάς δύνανται να προέρχονται 
από αμυλούχες και ζαχαρούχες πηγές. Στην Ελλάδα οι καλλιέργειες που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο αραβόσιτος και το γλυκό 
σόργο. Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την παραγωγή βιοκαυσίμων αποτελεί η τήρηση 
των κριτηρίων αειφορίας όπως αυτά ορίζονται από την οδηγία 28/2009 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EC 2009). Σύμφωνα με αυτή, η Ελλάδα υποχρεούται να καλύψει 
το 18% της καταναλισκόμενης ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 
2018. Κατά την παραγωγή βιοκαυσίμων η ελάχιστη επιτυγχανόμενη μείωση εκπομπών 
ανέρχεται σε 35% με το αντίστοιχο κατώτατο όριο για παραγωγή βιοαιθανόλης από 
αραβόσιτο να ανέρχεται σε 49% και τις συνολικές εκπομπές κατά το στάδιο της 
καλλιέργειας σε 20 γρ. CO2e/MJβιοαιθανόλης. Η οδηγία 28/2009/Ε.Ε. δεν έχει ορίσει σαφή 
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όρια αειφορίας για την παραγωγή βιοκαυσίμων από γλυκό σόργο λόγω του γεγονότος 
ότι δεν αποτελεί ιδιαιτέρως διαδεδομένη καλλιέργεια. 

Ο αραβόσιτος αποτελεί μία από τις πλέον παραδοσιακές καλλιέργειες της ελληνικής 
γεωργίας. Καταλαμβάνει περίπου 1.35 εκ. στρ. με την μέση απόδοση να ανέρχεται σε 
1.02 τόν./στρ. Η παραγωγή βιοαιθανόλης πρώτης γενιάς από αραβόσιτο γίνεται μέσω 
της αξιοποίησης του αμύλου του καρπού. Ο αραβόσιτος αποτελεί την κύρια πρώτη ύλη 
παραγωγής βιοαιθανόλης στις Η.Π.Α. Η καλλιέργεια του γλυκού σόργου στην Ελλάδα 
βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Παρουσιάζει ικανοποιητική προσαρμοστικότητα ενώ 
οι αποδόσεις δύνανται να κυμανθούν από 10-12 τόν./στρ. Η παραγωγή βιοαιθανόλης 
πρώτης γενιάς γίνεται μέσω της αξιοποίησης των ζαχάρων των στελεχών. Το γλυκό 
σόργο αποτελεί την πρώτη ύλη σε αρκετές μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης στην 
Ινδία. 
 
Υλικά μέθοδοι 

Ο πειραματισμός αγρού έγινε στο αγρόκτημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών στην περιοχή της Κωπαΐδας όπου εγκαταστάθηκαν 3 πειραματικοί αγροί 
(2008-2010) για κάθε φυτό, σε σχέδιο ΤΠΟ με 4 επαναλήψεις. Οι πειραματικοί αγροί 
του αραβόσιτου περιελάμβαναν 20 υβρίδια διαφόρων εταιριών (31A34, 31G98, 31P41, 
31Y43, 32H57G, 32T83, 33R77, Aris, Arma, DK 6022, DK 6040, DK 6450, DK 6818, 
Eleonora, Factor, Famoso, Helen, Heroic, Kermess και Ptolemeos) με τις αποστάσεις 
σποράς να ανέρχονται σε 80 εκ. και 16.5 εκ. μεταξύ και επί των γραμμών αντίστοιχα. 
Αντίστοιχα οι πειραματικοί αγροί του γλυκού σόργου αποτελούνταν από 4 ποικιλίες 
(Keller, Urja, M81, Sugar Graze) με αποστάσεις σποράς 75 εκ. και 17 εκ. μεταξύ και 
επί των γραμμών αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια την καλλιεργητική περιόδου 
επιτελέσθηκαν όλες οι απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες όπως: άροση, 
δισκοσβάρνισμα, καλλιεργητής, σπορά και μηχανική ζιζανιοκτονία. Οι αρδεύσεις 
ανήλθαν σε 5 για το αραβόσιτο και 3 για το γλυκό σόργο, ενώ η λίπανση σε 27-4-4 και 
12-5-5 (Ν-Ρ-Κ) μονάδες για αραβόσιτο και γλυκό σόργο αντίστοιχα. Η συγκομιδή του 
αραβόσιτου έγινε κατά την εμπορική ωρίμανση του σπόρου (17% υγρασίας) κατά την 
οποία μετρήθηκαν η απόδοση σε σπόρο και η υγρασία του ενώ ακολούθησε ο 
προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε άμυλο μέσω NIR. Το γλυκό σόργο 
συγκομίστηκε κατά το στάδιο της μαλακής ζύμης και μετρήθηκαν η απόδοση των 
στελεχών και τα διαλυτά στερεά (Brix). Κατόπιν εκτιμήθηκαν εργαστηριακά (μέθοδος 
DNS) η περιεκτικότητα των στελεχών σε ζάχαρα και υγρασία. Η σύγκριση των 
αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τον πειραματισμό αγρού όσο και των 
αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων έγιναν μέσω της συνδυασμένης 
στατιστικής ανάλυσης. Ακολούθησε η εκτίμηση της θεωρητικά παραγόμενης 
βιοαιθανόλης όπως φαίνεται παρακάτω (Ingledew 2009): 
 

(Αραβόσιτος) Απόδοση βιοαιθανόλης= 
(Απόδοση σε σπόρο Ξ.Ο.) x (% αμύλου) x (180/162) x (51.1 %) 

 
(Γλυκό Σόργο) Απόδοση βιοαιθανόλης= 

(Απόδοση σε στελέχη) x (% ζαχάρων) x (51.1 %) 
 

Όπου 180/162 ο συντελεστής μετατροπής του αμύλου σε ζάχαρη και 51.1 % ο 
συντελεστής μετατροπής των ζαχάρων σε βιοαιθανόλη. 

Ο υπολογισμός των συνολικών εκπομπών (γρ. CO2/στρ) έγινε λαμβάνοντας υπόψη 
τις εκπομπές από κατανάλωση ορυκτού καυσίμου (ελκυστήρας), τις εκπομπές από 
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κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (αρδεύσεις), τις εκπομπές λόγω της εφαρμογής 
λιπασμάτων (BioGrace 2012), τις εκπομπές από την εφαρμογή του σπόρου σποράς και 
τέλος τις εκπομπές Ν2Ο. Κατόπιν, οι συνολικές εκπομπές ανά μονάδα επιφάνειας 
μετατράπηκαν σε εκπομπές ανά μονάδα ενέργειας του παραγόμενου βιοκαύσιμου (γρ. 
CO2e/MJ) και υπολογίσθηκε η τελική μείωση εκπομπών μέσω της σύγκρισης του υπό 
αντικατάσταση ορυκτού καυσίμου (βενζίνη) από την θεωρητικά παραγόμενη 
βιοαιθανόλη. 

 
 
Αποτελέσματα- Συζήτηση 
Πειραματισμός αγρού-Εργαστηριακές αναλύσεις 

Τα υπό αξιολόγηση υβρίδια του αραβοσίτου δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές 
ως προς την απόδοση σε καρπό (Πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1. Συνδυασμένη ανάλυση για τις αποδόσεις των υβριδίων αραβοσίτου. 

Υβρίδιο 
Απόδοση 
σε καρπό 
(τόν./στρ) 

Περιεκτικότητα 
αμύλου  

(%) 

Απόδοση 
αμύλου  
(kg/στρ) 

Απόδοση 
βιοαιθανόλης 

(L/στρ) 

 

31A34 1.29 74.1 814 5236 a 
ARMA 1.23 74.4 776 4994 a 
31G98 1.22 74.1 770 4952 a 

32H57G 1.21 73.2 752 4840 ab 
31P41 1.20 73.6 751 4832 ab 
31Y43 1.19 73.9 750 4821 ab 
33R77 1.18 74.1 746 4798 ab 

DK 6022 1.18 74.3 746 4796 ab 
HEROIC 1.18 74.2 742 4772 ab 

ELEONORA 1.16 74.0 728 4685 ab 
FAMOSO 1.16 74.1 728 4684 ab 
FACTOR 1.14 74.3 718 4617 ab 
DK 6450 1.13 74.0 708 4554 ab 

KERMESS 1.10 74.1 692 4450 ab 
32T83 1.09 74.2 691 4443 ab 
ARIS 1.08 74.1 687 4420 ab 

HELEN 1.07 74.6 680 4372 ab 
DK 6040 1.03 73.7 647 4162 ab 
DK 6818 0.94 74.2 591 3801 b 

PTOLEMEOS 0.92 74.1 579 3726 b 
Μ.O. 1.13 74.05 715 4598  

F Ποικιλιών ** ** ** **  
F (Ποικ. x 

Περιβάλλον) * ** * *  

ΕΣΔ 2.69 1.9 1.76 1138.05  
Σ.Π. % 15.2 1.75 12.03 16.89  

*Επίπεδο σημαντικότητας 0,05 
**Επίπεδο σημαντικότητας >0,001 
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Το ποσοστό αμύλου κυμάνθηκε από 72.9 έως 75.63% το 2008, 74.25 έως 75.7% το 
2009 και 71.6 έως 73.3% το 2010 χωρίς να παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές. Η 
σύγκριση των στρεμματικών αποδόσεων σε άμυλο κατέδειξε σημαντικά υψηλότερες 
αποδόσεις για τα υβρίδια 31Α34, Arma και 31G98, σε σχέση με τα DK 6818 και 
Ptolemeos. Όπως αναμενόταν η συνδυασμένη ανάλυση για την απόδοση σε 
βιοαιθανόλη παρουσίασε αντίστοιχα αποτελέσματα (με αυτά της απόδοσης σε άμυλο). 
Η εκτίμηση της θεωρητικά παραγόμενης βιοαιθανόλης κυμάνθηκε από 341.3 έως 606 
λίτρα/στρέμμα το 2008, 411.6 έως 541.2 λίτρα/στρέμμα το 2009 και 274.9 έως 531.4 
λίτρα/στρέμμα το 2010 λαμβάνοντας υπόψη την αποδοτικότητα των μονάδων 
παραγωγής βιοαιθανόλης η οποία ανέρχεται σε 90- 93%. Η σύγκριση των αποδόσεων 
των ποικιλιών-υβριδίων του γλυκού σόργου, δεν κατέδειξε σημαντικές διαφορές 
(Πίνακας 2). Παρ’ όλα αυτά, η ποικιλία Urja αποτέλεσε την πλέον αποδοτική ποικιλία. 
Η υγρασία των στελεχών για όλες τις ποικιλίες κυμάνθηκε από 71.4 έως 73.9% το 
2008, 71.8 έως 76.7% το 2009 και 67.6 έως 73.2% το 2010. 
 
Πίνακας 2. Συνδυασμένη ανάλυση για τις αποδόσεις στελεχών των ποικιλιών- υβριδίων 
γλυκού σόργου. 

Ποικιλία 
Απόδοση 
στελεχών 
(τον./στρ) 

Ζάχαρα 
(%) 

Απόδοση σε 
Ζάχαρη  
(kg/στρ) 

Απόδοση σε 
βιοαιθανόλη 

(L/στρ) 

 

Urja 8.7 12.68 1110 6444 a 
Sugar Graze 7.5 12.28 920 5325 a 

M81 7.1 12.26 890 5155 a 
Keller 6.7 13.12 860 4996 a 
Μ.O. 7.48 12.58 950 5480  

F Ποικιλιών ns ns ns ns  
F (Ποικ. x 

Περιβάλλον) ns ns ns ns  

ΕΣΔ - - - -  
Σ.Π. % 27.96 10.49 30.02 33.32  

 
Η σύγκριση της περιεκτικότητας των στελεχών σε συνολικά ζάχαρα και σε διαλυτά 

στερεά (Brix) δεν κατέδειξε σημαντικές διαφορές. Η απόδοση σε ζάχαρα ανεξαρτήτου 
ποικιλίας για όλα τα έτη, κυμάνθηκε από 863 έως 1112 κ./στρ. χωρίς να 
παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές ενώ η εκτίμηση της θεωρητικά παραγόμενης 
βιοαιθανόλης από 377.9 έως 530.6 λίτρα/στρέμμα το 2008, 451.9 έως 598.8 
λίτρα/στρέμμα το 2009 και 603.2 έως 803.7 λίτρα/στρέμμα το 2010 λαμβάνοντας 
υπόψη, όπως και στην περίπτωση του αραβόσιτου, την αποδοτικότητα των μονάδων 
παραγωγής βιοαιθανόλης (90-93%). 
 
Εκπομπές 

Η συνολική κατανάλωση του ελκυστήρα σε πετρέλαιο ανήλθε σε 12.3 λίτρα/στρ. 
και για τους δύο πειραματικούς αγρούς, με τις εκπομπές να υπολογίζονται σε 38.7 κ. 
CO2e/στρ. Οι εκπομπές λόγω κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά την άρδευση 
ανήλθαν σε 101.6 κ. CO2e/στρ. για τον αραβόσιτο και 60.9 κ. CO2e/στρ. για το γλυκό 
σόργο, ενώ η εφαρμογή των λιπασμάτων συνεισέφερε επιπλέον 166.1 και 78.9 κ. 
CO2e/στρ. στις συνολικές εκπομπές του αραβόσιτου και γλυκού σόργου αντίστοιχα. Οι 
Ν2Ο εκπομπές για τον αραβόσιτο κυμάνθηκαν από 208 έως 237.8 κ. CO2e/στρ. το 
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2008, 215.5 έως 230 κ. CO2e/στρ. το 2009 και 201.7 έως 230.7 κ. CO2e/στρ. το 2010, 
ενώ οι αντίστοιχες εκπομπές για το γλυκό σόργο από 129 έως 152.3 κ. CO2e/στρ. το 
2008, 139.2 έως 153.5 κ. CO2e/στρ. το 2009 και 162.1 έως 194.3 κ. CO2e/στρ. το 2010. 
Τέλος ο παράγοντας εκπομπών λόγω των χρησιμοποιηθέντων ποσοτήτων σπόρου 
σποράς κυμάνθηκαν από 1.001 έως 1.003 για τον αραβόσιτο ενώ ανήλθαν σε 1.003 για 
όλα τα έτη για το γλυκό σόργο. 
Η ποσοστιαία συνεισφορά των εργασιών επί του συνόλου των εκπομπών για τα δύο 
είδη φαίνεται στον πίνακα 3. 
 
Πίνακας 3. Συνεισφορά (%) των εργασιών στις τελικές εκπομπές. 

Εκπομπές Αραβόσιτος (%) Γλυκό σόργο 
(%) 

Ν2Ο 41.28 48.98 

Άρδευση 19.39 17.3 

Λίπανση 31.7 22.42 

Σύνολο 92.37 88.7 
 

Το 2008 οι χαμηλότερες τυπικές εκπομπές για τον αραβόσιτο υπολογίσθηκαν για το 
υβρίδιο 31Υ43 και ανήλθαν σε 20.62 γρ. CO2e/MJ με το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης 
εκπομπών 51.3%. Οι αντίστοιχα υψηλότερες τυπικές εκπομπές υπολογίσθηκαν για το 
DK6818 σε 34.63 γρ. CO2e/MJ με τη μείωση εκπομπών να ανέρχεται σε 40.33%. Το 
31Α34 παρουσίασε τις χαμηλότερες τυπικές εκπομπές κατά τα έτη 2009 (22.75 γρ. 
CO2e/MJ) και 2010 (23.15 γρ. CO2e/MJ) και αντίστοιχα υψηλότερες τιμές μείωσης 
εκπομπών (49.63% το 2009 και 49.32% το 2010). Τέλος το DK6818 το 2009 και το 
Ptolemeos το 2010 σημείωσαν τις υψηλότερες τυπικές εκπομπές και αντίστοιχα 
χαμηλότερο ποσοστό μείωσης. Όσον αφορά στο γλυκό σόργο, η ποικιλία Urja 
σημείωσε τις χαμηλότερες τυπικές εκπομπές και αντίστοιχα υψηλότερα ποσοστά 
μείωσης εκπομπών και για τα 3 έτη, ενώ η Keller το 2008 και η M81 το 2009 και 2010 
κατέγραψαν τις υψηλότερες τυπικές εκπομπές και αντίστοιχα χαμηλότερα ποσοστά 
μείωσης εκπομπών (Πίνακας 4). 
 
Πίνακας 4. Τυπικές εκπομπές κατά τη φάση της καλλιέργειας και τελική μείωση 
εκπομπών κατά την παραγωγή βιοαιθανόλης από γλυκό σόργο. 

 Τυπικές Εκπομπές 
(γρ. CO2e/MJ) 

Μείωση Εκπομπών 
(%) 

Ποικιλία-Υβρίδια 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Keller 35.17 24.96 23.76 39.91 47.90 48.85 
M81 30.22 29.25 23.83 43.78 44.55 48.79 

Sugar Graze 31.14 25.87 22.81 43.07 47.20 49.59 
Urja 26.33 23.12 19.36 46.83 49.35 52.29 

 
Συμπεράσματα 

Παρά την αναμενόμενη απουσία διαφορών μεταξύ των αποδόσεων των υπό μελέτη 
υβριδίων αραβόσιτου (τα καλύτερα διατιθέμενα υβρίδια των εταιριών στην αγορά 
έχουν πολύ παρόμοια απόδοση), παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην τελική 
μείωση εκπομπών. Αρκετά υβρίδια αραβόσιτου ικανοποίησαν το όριο μείωσης 
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εκπομπών της Ε.Ε. (49%) ενώ πολλά από αυτά δύνανται να το επιτύχουν με 
κατάλληλους καλλιεργητικούς χειρισμούς. Οι ποικιλίες γλυκού σόργου παρουσίασαν 
μειώσεις εκπομπών αντίστοιχες του αραβόσιτου, χωρίς μάλιστα να υπόκεινται σε 
καταμερισμό των εκπομπών λόγω της αξιοποίησης των υποπροϊόντων. Το γλυκό σόργο 
παρουσίασε σημαντικά χαμηλότερες εισροές από τον αραβόσιτο με τις αποδόσεις σε 
βιοαιθανόλη να είναι σημαντικά υψηλότερες από αυτές του αραβοσίτου. Η 
αντικατάσταση της βενζίνης με βιοαιθανόλη αραβόσιτου και γλυκού σόργου 
παρουσίασε ικανοποιητικά ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τέλος, η 
εφαρμογή στοχευμένων χειρισμών (αρδεύσεις- λιπάνσεις) και η αξιοποίηση 
καταλλήλων ποικιλιών με αυξημένη προσαρμοστικότητα στα διάφορα περιβάλλοντα, 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.  
Βιβλιογραφία 
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Ingledew, W.M., D.R. Kelsal, G.D. Austin and C. Kluhspies (ed.) The Alcohol 
Textbook (5th edition). Nottingham University Press, Nottingham. 
 

 
SUSTAINABLE PRODUCTION OF FIRST GENERATION BIOETHANOL: SWEET 
SORGHUM AND MAIZE COMPARISON  
 
C.E. Vlachos, N. Mariolis, G.N. Skaracis 
Agricultural University of Athens, Department of Crop Science, Laboratory of Plant 
Breeding and Biometry, Iera Odos 75, 11855, Athens 
 
 
Summary 

Bioethanol constitutes one of the most important bioliquids and is expected to play a 
key role towards substituting gasoline. The choice of the crop that will be used for its 
production is of fundamental importance since it has to fulfill the sustainability criteria 
set by the 28/2009/EC directive. Sweet sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] and 
maize (Zea mays L.) can be used for bioethanol production by exploiting their sugar 
and starch reservoirs, respectively. In the framework of choosing the most suitable 
variety, 4 varieties- hybrids of sweet sorghum and 20 hybrids of maize were evaluated 
from 2008 to 2010 at the farm of the Agricultural University of Athens in the Kopaida 
region. The bioethanol, theoretically produced from these two feedstocks, was based on 
stem yield and its sugar content for sweet sorghum and on grain yield and its starch 
content regarding maize. Greenhouse gas emissions (gr/str) during the cultivation phase 
and emission savings (%) due to substituting bioethanol for gasoline were estimated for 
both crops. The greenhouse gasses emitted during the cultivation phase were 
significantly lower for sweet sorghum. Emission savings were estimated by taking into 
account the emissions derived from transportations of the feedstock and final product 
and the industrial bioethanol production. It was demonstrated that the emission savings 
were significantly higher for sweet sorghum as compared to maize. 
  

http://www.biograce.net/�
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Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 
Π. Ζαμανίδης1, Χ. Πασχαλίδης2, Ι. Χουλιάρας3, Ι. Ξυνιάς2, Ε. Βαβουλίδου4 και Δ. 
Ζαμανίδου5 
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 
5Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα  
 
 
Περίληψη 

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 και η προσαρμοστικότητα τους 
στις καταπονήσεις (ψύχος, ξηρασία, μυκητολογικές ασθένειες κ.λ.π.). 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. Αυτό θα είχε ως 
συνέπεια να συνδυαστούν επιθυμητά γνωρίσματα των δυο διαφορετικών γονιδιακών 
πηγών. Η πολυετής μελέτη του Ελληνικού γενετικού υλικού συνέβαλε στην επιλογή 
παραγωγικών ποικιλιών, προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, από τις οποίες 
παράγεται οίνος 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’.  
 
Λέξεις κλειδιά: δημιουργία, περιγραφή, γνωρίσματα, αμπελογραφία 
 
Εισαγωγή 

Η φυτική ποικιλομορφία που υπάρχει στα διάφορα φυτικά είδη διατηρείται στις 
παγκόσμιες συλλογές γενετικών αποθεμάτων, σε Τράπεζες Γενετικού υλικού (Νegroul 
1959). Η πρώτη αμπελουργική συλλογή δημιουργήθηκε στη Γαλλία το 1780 (Νegroul 
1959). Παράλληλα και σταδιακά άρχισαν να δημιουργούνται συλλογές και στις 
γειτονικές με την Ελλάδα χώρες, σε διαφορετικές οικολογικές ζώνες της 
αμπελοκαλλιέργειας (Ζαμανίδης 2005). Από τη Διεθνή Οργάνωση Αμπελιού και 
Κρασιού (OIV 2001) έχει συνταχθεί ένα σύστημα περιγραφής των βοτανικών μορφών 
του άγριου τύπου και του καλλιεργούμενου αμπελιού, το οποίο ενσωματώθηκε στις 
οδηγίες για το αμπέλι (OIV 2001). Ένας από τους κυριότερους στόχους της μελέτης του 
γενετικού υλικού της αμπέλου, παραμένει η διεξαγωγή έρευνας για την εκτίμηση των 
γενοτύπων καθώς η δημιουργία νέων ποικιλιών (Ζαμανίδης 2005). Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία σήμερα, γιατί λόγω των κλιματολογικών και γενικά περιβαλλοντικών 
αλλαγών, το περιβάλλον καλλιέργειας της αμπέλου έχει διαφοροποιηθεί αρκετά. 
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Η δημιουργία νέου γενετικού υλικού αποτελεί την πλέον αποτελεσματική 
προσέγγιση για τη δημιουργία νέων παραγωγικών και ποιοτικών ποικιλιών αμπέλου 
(Vaviliov 1987). Αυτό, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των καλλιεργητικών αλλά και 
μεταποιητικών τεχνικών, θα οδηγήσει στη δημιουργία ποικιλιών που να 
ανταποκρίνονται τόσο στις δυνατότητες των αμπελοπαραγωγών όσο και στις 
απαιτήσεις των καταναλωτών (Ζαμανίδης 2005). 

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η περιγραφή της δημιουργίας των νέων 
ποικιλιών αμπέλου και η αμπελογραφική τους περιγραφή. Επιπλέον, περιγράφονται και 
τα  αμπελογραφικά γνωρίσματα των ποικιλιών που έχουν στις οποίες έχει εφαρμοσθεί 
πρόγραμμα βελτίωσης των γνωρισμάτων τους.  
 
Υλικά και μέθοδοι 

Για τη δημιουργία των καινούργιων ποικιλιών έγιναν διάφορες διασταυρώσεις. Ως 
μητρικές ποικιλίες χρησιμοποιήθηκαν εγχώριες ελληνικές ποικιλίες, ανθεκτικές στις 
ξηροθερμικές συνθήκες της Ελλάδας. Ως πατρικές ποικιλίες χρησιμοποιήθηκαν 
δυτικοευρωπαϊκές ποικιλίες που διακρίνονται για την υψηλή τους παραγωγικότητα. Το 
Ινστιτούτο Αμπέλου, στη Λυκόβρυση, βρίσκεται στη βόρειο – ανατολική πλευρά της 
Αττικής (37º 58’ βόρειο γεωγραφικό πλάτος) και σε υψόμετρο περίπου 200 μέτρων 
πάνω από τη θάλασσα. Το κλίμα της περιοχής είναι υποτροπικό, μεσογειακό, με θερμό 
και ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα. Το ύψος της βροχόπτωσης κυμαίνεται από 350 – 
600 mm το χρόνο και οι βροχές επικρατούν τους χειμερινούς μήνες. Οι απόλυτες 
υψηλές θερμοκρασίες φτάνουν έως τους + 46º C (το έτος 2007), ενώ οι κρίσιμες για το 
αμπέλι θερμοκρασίες (+40º C και άνω) σημειώνονται σε αυτή τη ζώνη σχεδόν κάθε 
χρόνο σε μια περίοδο που επικρατούν δυνατοί άνεμοι. Η ατομική εκτίμηση των 
σποροφύτων γινόταν κάθε χρόνο και μελετήθηκαν περισσότερα από 2000 φυτά, που 
προήλθαν από διάφορους συνδυασμούς διασταυρώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε 
στην ποιότητα, στην ανθεκτικότητα στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες και σε 
άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητες. Οι διασταυρώσεις και οι σχετικές εργασίες έγιναν 
σύμφωνα με τις παραδοσιακές αναγνωρισμένες μεθόδους. Η μορφολογική περιγραφή 
με την κωδικοποίηση στη συνέχεια των γνωρισμάτων των ποικιλιών έγινε με τις 
οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης Αμπελιού και Κρασιού (OIV, 2001). 
 
Αποτελέσματα-Συζήτηση  

Η πολυετής μελέτη των εγχώριων ποικιλιών, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Οίνου, στη Λυκόβρυση, συνέβαλε στην επιλογή, περιγραφή και 
βελτίωση εκείνων των ποικιλιών που είναι παραγωγικές, με καλή ποιότητα προϊόντος 
και είναι προσαρμοσμένες σε τοπικές συνθήκες (Πίνακας 1). Η καλύτερη μορφοποίηση 
των πρέμνων, που είναι το μονόπλευρο κορδόνι Ρόγια με ύψος πρέμνων 80-100cm, με 
απόσταση στη γραμμή 120cm και μεταξύ των γραμμών 2,0-2,5m, συνέβαλε θετικά 
στην επιλογή των καλύτερων φυτών. Από πλευράς φυσιολογικών και μορφολογικών 
γνωρισμάτων, οι ποικιλίες αυτές χαρακτηρίζονται από δυνατή ζωηρότητα ανάπτυξης, 
μέτριο έως μεγάλο μέγεθος σταφυλής και μέτριο μέγεθος ρώγας. Από πλευράς 
οργανοληπτικών γνωρισμάτων χαρακτηρίζονται από περιεκτικότητα σε σάκχαρο 
μεγαλύτερη από 23g/100cm2, ενώ η οξύτητα κυμαίνεται από 4-6 (με εξαίρεση την 
ποικιλία ‘Χρυσή Ειρήνη’ που έχει οξύτητα από 7-8, Πίνακας 1).  
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Πίνακας 1: Ποικιλίες  που έχουν υποστεί γενετική βελτίωση στο Ινστιτούτο Αμπέλου 
του ΕΛ. Γ. Ο “ ΔΗΜΗΤΡΑ”.  
 

Ποικιλίες 

Δείκτες 

Ημέρες από 
έκπτυξη 

οφθαλμού -
ωρίμανση 

Ζωηρότητα 
ανάπτυξης 

Ωρίμανση 
βλασταριών 

Μέγεθος 
σταφυλής 

Χρώμα 
ρόγας 

Μέγεθος 
ρόγας 

Γεύση ρόγας Σάκχαρο 
g/100cm3 

Οξύτητα 

Χρυσή 
Ειρήνη 156-165 Δυνατή Πολύ μεγάλη Μέτρια Άσπρη Μέτρια Μουσκάτ >23 7-8 

Σταύρος 156-165 Δυνατή Δυνατή Μεγάλη Κιτρινο-
πράσινη Μέτρια Μουσκάτ >23 4-6 

Άρτεμις 146-155 
Μέτρια 

Δυνατή Μικρή 
Πρασινο-
κίτρινη Μικρή Ποικιλίας >23 4-6 

Μαρία 
Κάλλας 146-155 Μέτρια Δυνατή Μικρή Πρασινο-

ροζ Μέτρια Ποικιλίας >23 4-6 

Τεμέτερον 146-155 
Μέτρια 

Δυνατή Μικρή 
Πρασινο-
κίτρινη Μικρή Μουσκάτ >23 4-6 

Μουσκάτ 
Αντεκίτικο 146-155 Μέτρια Δυνατή Μέτρια Πρασινο-

κίτρινη Μέτρια Μουσκάτ >23 4-6 

Ελισάβετ 146-155 
Δυνατή 

Δυνατή Μικρή 
Κιτρινο-
πράσινη Μέτρια Μουσκάτ >23 4-6 

Αναστασία 156-165 Δυνατή Δυνατή Μέτρια Κιτρινο-
πράσινη Μικρή Μουσκάτ >23 4-6 

Λυκόβρυση 146-155 Δυνατή Δυνατή Μεγάλη Πρασινο-
κίτρινη 

Μέτρια Μουσκάτ >23 4-6 

Μοσχοράγος 146-155 Δυνατή Δυνατή Μεγάλη Πρασινο-
κίτρινη Μέτρια Μουσκάτ >23 4-6 

Πόντος 146-155 Δυνατή Δυνατή Μέτρια Πράσινο-
κίτρινη 

Μέτρια Μουσκάτ >23 4-6 

Συγγρός 156-165 Δυνατή Δυνατή Μέτρια Ροζ Μέτρια Μουσκάτ >23 4-6 

Εύοσμος 146-155 Μέτρια Πολύ δυνατή Μικρή Πράσινη Μικρή Μουσκάτ >23 4-6 

 
 

Από πλευράς φυσιολογικών και μορφολογικών γνωρισμάτων οι νέες ποικιλίες  
χαρακτηρίζονται από δυνατή ζωηρότητα ανάπτυξης, μέτριο έως μεγάλο μέγεθος 
σταφυλής, μετρίου μεγέθους ρώγες με διάφορο χρώμα και γεύση. Από πλευράς 
οργανοληπτικών γνωρισμάτων χαρακτηρίζονται από περιεκτικότητα σε σάκχαρο 
μεγαλύτερη από 23g/100cm2 (Πίνακας 2). Η απόδοση των ποικιλιών είναι υψηλή, 3 
τόνοι ανά στρέμμα, ωστόσο για ένα πρέμνο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3kg. 
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Πίνακας 2. : Περιγραφή των γνωρισμάτων των νέων ποικιλιών αμπέλου με μαύρη ράγα.  
 

Δείκτες  

Ποικιλία Ημέρες 
από 

έκπτυξη 
οφθαλμού 

-
ωρίμανση  

Ζωηρότητα 
ανάπτυξης  

Ωρίμανση 
βλασταριών  

Μέγεθος 
σταφυλής 
(τσαμπιού)   

Χρώμα 
ρόγας  

Μέγεθος  
ρόγας  

Γεύση 
ρόγας  

Σάκχαρο 
g/100cm3  

Οξύτητα 

Κριμπάς 146-155  Δυνατή  Δυνατή  Μέτρια  Μπλέ-
μαύρο  

Μέτρια  Μουσκάτ  >23  
7-8 

Αθηνά 146-155  Δυνατή  Δυνατή  Μέγάλη  Μπλέ-
μαύρο  

Μέτρια  Πράσινη 
Πιπεριά 

>23  
4-6 

Αλεξάμπελα 146-155  Δυνατή  Δυνατή  Μέτρια  Μπλέ-
μαύρο  

Μέτρια  -  >23  
7-8 

Ακαδημαϊκός 
Trubilin 

136-145  Δυνατή  Πολύ 
Δυνατή  

Μέτρια  Μπλέ-
μαύρο  

Μέτρια  Ποικιλίας  >23  
7-8 

Απόλλων 136-145  Δυνατή  Πολύ 
Δυνατή  

Μεγάλη  Μπλέ-
μαύρο  

Μέτρια  Ποικιλίας  >23  
4-6 

Μακεδόνας 146-155  Δυνατή  Πολύ 
Δυνατή  

Μέτρια  Μπλέ-
μαύρο  

Μέτρια  Πράσινη 
Πιπεριά  

>23  
7-10 

 
 

Τα γνωρίσματα των ποικιλιών που περιγράφονται στους Πίνακες 1 και 2 είναι 
ιδιαιτέρως ικανοποιητικά σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς (OIV. 2001). Οι νέες 
ποικιλίες εκτός από την υψηλή παραγωγικότητα και ποιότητα, χαρακτηρίζονται και από 
την ανθεκτικότητα αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος (χαμηλές θερμοκρασίες της 
χειμερινής περιόδου, εδαφική και αέρια ξηρασία). Επιπλέον, είναι ανθεκτικές στις 
περισσότερες ασθένειες της αμπέλου (περονόσπορος, ωίδιο, βοτρίτης). Το Ινστιτούτο 
Αμπέλου Αθηνών έχει ως στόχο εκτός από τη δημιουργία νέου γενετικού υλικού και τη 
διατήρηση του υπάρχοντος αλλά και την επιπλέον ανάπτυξη της συλλογής που διαθέτει. 
Τέλος, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης του 
νέου γενετικού υλικού στα διάφορα περιβάλλοντα να συντομευθεί κατά το δυνατό. 
Αυτό θα συμβάλει θετικά στη μείωση του κόστους παραγωγής ποικιλιών που θα 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της αγοράς.  
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Summary 

A broad breeding program was implemented at the Vine Institute of Athens, aiming 
at the genetic improvement of the crop. Main targets of this work were to increase the 
yielding potential of the vine cultivars, to produce qualitative end products and to 
develop germplasm resistant to stress conditions (cold, drought, fungus diseases). For 
this to be done, more than 6000 sporophytes were produced, originating from more than 
40 controlled crosses between indigenous cultivars and West-European germplasm. This 
had as a result to combine desired traits of the two different gene pools. The over years 
study of the Hellenic germplasm contributed to the selection of productive cultivars, 
which are well adapted to the local, conditions and from which wine of high quality can 
be produced. The following cultivars were obtained from this program: (a) white-berry 
cultivars ‘Maria Kallas’, ‘Pontos’, ‘Chrysi Irini’, ‘Artemis’ and ‘Moschoragos’ and (b) 
red-berry cultivars ‘Apollo’, ‘Academic Trubilin’, ‘Alexampella’, ‘Krimpas’, 
‘Makedonas’ and ‘Athina’.  
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
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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 m 2, 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. 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη συνεισφορά της μεθοδολογίας βελτίωσης στην 
αειφορική γεωργία. Η συνεισφορά αυτή βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: (i) τον 
εμπλουτισμό του υλικού εκκίνησης με τοπικές ποικιλίες, που συνοδεύεται από την 
εφαρμογή μιας μεθοδολογίας βελτίωσης, κυρίως στα συστατικά της απόδοσης, (ii) την 
επιλογή ποικιλιών-γονέων σύμφωνα με το γενοτυπικό τους προφίλ, που προκύπτει μέσα 
από μία σειρά κριτηρίων, και τη διενέργεια των κατάλληλων διασταυρώσεων, (iii) τη 
μεθοδολογία επιλογής που εφαρμόζεται στις διασπώμενες γενεές με βάση τη 
συμπεριφορά του ατομικού φυτού ως μονάδα επιλογής και αξιολόγησης. Ένας αριθμός 
πειραμάτων παρατίθενται ως παραδείγματα σε ολόκληρο το κείμενο για καλύτερη 
κατανόηση. Βελτιωτικές παραδοχές, όπως αποκεντρωμένη επιλογή και συμμετοχική 
βελτίωση των φυτών, έχουν γίνει αποδεκτές και έχουν ενσωματωθεί στην ανάπτυξη 
επίλεκτων ποικιλιών με χαμηλές απαιτήσεις σε εισροές. Το κείμενο, συνολικά, 
ακολουθεί μία λογική σειρά, από το υλικό εκκίνησης, μέσω των βελτιωτικών τεχνικών 
και τη διαδικασία επιλογής, έως τη μεγιστοποίηση της κληρονομικότητας και της 
αποτελεσματικότητας της επιλογής, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μια 
αποτελεσματική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αειφορική γεωργία. 

 
Λέξεις κλειδιά: αναλυτική βελτίωση, αξιολόγηση ατομικού φυτού, κληρονομικότητα, 
κριτήρια επιλογής F1 και F2, τοπικές ποικιλίες  
 
Εισαγωγή 

Η βελτίωση των φυτών δεν είναι η επιστήμη που άμεσα συνδέεται με την αειφορική 
γεωργία, καθώς η αειφορία συνδέεται με τις καλλιεργητικές τεχνικές (Richards et al. 
2006). Κύριο μέλημα των βελτιωτών είναι, με συνέπεια στο γεωργικό περιβάλλον, στην 
κοινωνία και στα βασικά χαρακτηριστικά του καλλιεργούμενου είδους, να δημιουργούν 
ποικιλίες που αγρότες και καταναλωτές επιθυμούν (Simmonds 1979). Η βελτίωση των 
φυτών έχει σταδιακά οδηγήσει σε μία σχετική ομοιομορφία των καλλιεργούμενων 
ποικιλιών σε σύγκριση με τη διαθέσιμη γενετική παραλλακτικότητα. Μελέτες σχετικά 
με το γενετικό όφελος έχουν δείξει ότι μολονότι η γενετική πρόοδος υφίσταται σε όλα 
τα επίπεδα εισροών, εντούτοις αυτή είναι περιορισμένη στα συστήματα χαμηλών 
εισροών (Brancourt-Hulmel et al. 2005). Συνεπώς, η βελτίωση των φυτών είναι ανάγκη 
να προσανατολιστεί στην παραγωγή γενοτύπων που αξιοποιούν τις εισροές 
αποτελεσματικότερα σε σχέση με τους γενοτύπους που υπερπαράγουν κατ’ ανάγκη 
μόνο σε εισροές υψηλού κόστους (Schmidt 1984). Αυτό άλλωστε καθορίζει και την 
απάντηση στο ερώτημα του βέλτιστου έναντι του μέγιστου παραγωγικού δυναμικού. 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρέμβει σε σημεία της βελτιωτικής 
διαδικασίας δημιουργίας ποικιλιών, που συμβάλλουν και υποστηρίζουν μία αειφορική 
γεωργία. Γι’ αυτόν το λόγο, τα σημεία παρέμβασης συνοψίζονται ιεραρχικά στις 
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ακόλουθες φάσεις: (i) τον εμπλουτισμό του υλικού εκκίνησης με τοπικές και παλαιές 
ποικιλίες, που υφίστανται τη βελτιωτική μεθοδολογία κυρίως μέσω των συστατικών της 
απόδοσης, (ii) τη χρησιμοποίηση κατάλληλων ποικιλιών-γονέων για διασταυρώσεις και 
επιλογή διασταυρώσεων με πολλαπλά κριτήρια επιλογής, και (iii) τη φαινοτυπική 
επιλογή στις διασπώμενες γενεές με βάση το μεμονωμένο φυτό ως μονάδα επιλογής και 
αξιολόγησης. 

Για τον σκοπό αυτόν, παρατίθεται μία σειρά βελτιωτικών παραδειγμάτων για πολλές 
καλλιέργειες, που θα μπορούσαν να προσφέρουν οφέλη και λύσεις στα προβλήματα 
που σχετίζονται με την εφαρμογή της αειφορικής γεωργίας. 
1ος Πυλώνας: Αξιοποίηση τοπικών και παλαιών ποικιλιών 

Παρόλες τις προβλέψεις για εξαφάνιση των τοπικών ποικιλιών (Zeven 1998), και 
αντικατάσταση αυτών από τις εμπορικές ποικιλίες, οι τοπικές ποικιλίες ακόμα 
στηρίζουν τη γεωργία με τη σταθερότητα παραγωγής, την ανθεκτικότητα σε βιοτικούς 
και αβιοτικούς παράγοντες, και την υψηλή ποιότητα τελικού προϊόντος, που τις 
διακρίνει. Η αξιοποίησή τους στη γενετική – βελτίωση μπορεί πολλαπλά να βοηθήσει 
τη γεωργία του σήμερα, είτε εμπλουτίζοντας το υλικό εκκίνησης, είτε εφαρμόζοντας 
επιλογή όχι μόνο για απόδοση αλλά και για τα συστατικά της απόδοσης (αναλυτική 
βελτίωση), είτε, τέλος, στοχεύοντας σε ειδικά περιβάλλοντα προσαρμογής ή σε 
αειφόρες καλλιεργητικές τεχνικές προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες (Ceccarelli et 
al. 1987). Οι ακόλουθες περιπτώσεις δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η γενετική 
βελτίωση των τοπικών ποικιλιών μπορεί να συνεισφέρει στην αειφορία, μέσω: 
(i) Προ-βελτιωτικών μεταχειρίσεων του υλικού εκκίνησης 

(α) Προ-βελτιωτική έρευνα διενεργήθηκε και αποδείχθηκε η γενετική ετερογένεια 
εντός μιας τοπικής ποικιλίας χειμερινού κολοκυθιού (Cucurbita moschata), σε ότι 
αφορά στην αύξηση της ομοζυγωτίας και στην επισήμανση σειρών με χαμηλό 
εκφυλισμό για την αξιοποίησή τους στην παραγωγή υβριδίων (Tsivelikas and Koutsika-
Sotiriou 2010). Για κάθε οικογένεια αποκαλύφθηκε διαφορετικό πρότυπο ανταπόκρισης 
στην αύξηση της ομοζυγωτίας για τα παραγωγικά και αγροκομικά χαρακτηριστικά 
(Πίν. 1).  

(β) Προβελτιωτική έρευνα σε δύο τοπικές ποικιλίες χειμερινού κολοκυθιού (C. 
maxima και C. moschata), από τη συλλογή της Τράπεζας Γενετικού Υλικού, καθόρισε 
το μέγεθος της προόδου που θα είχαν κατά τη βελτιωτική διαδικασία. Στην ανάλυση 
των συστατικών της γενετικής παραλλακτικότητας για το παραγωγικό δυναμικό έδειξαν 
η πρώτη ότι είχε συντελεστή κληρονομικότητας H2=0.37-0.54 και η δεύτερη H2=0.65-
0.82 (Tsivelikas and Koutsika-Sotiriou 2010). Αποτέλεσμα ήταν η πρώτη να 
παρουσιάσει ετήσιο γενετικό κέρδος 0.86 t/ha και η δεύτερη 3.64 t/ha. 
(ii) Επανακαλλιέργειας τοπικών ποικιλιών  

(α) Η ‘Φάβα Σαντορίνης’ (Lathyrus clymenum) αποτελεί τοπική ποικιλία με διακριτή 
ταυτότητα και ειδική προσαρμοστικότητα στο παραδοσιακό σύστημα καλλιέργειας της 
νήσου Σαντορίνης. Εφαρμόστηκε βελτιωτική διαδικασία (2005-2009), με γενεαλογική 
επιλογή στο επίπεδο του ατομικού φυτού για απόδοση και για τα συστατικά της 
(αριθμός λοβών – ευρωστία φυτού, αναλυτική βελτίωση). Η συνδυασμένη επιλογή είχε 
ως αποτέλεσμα: (i) αύξηση σταθερότητας συμπεριφοράς, (ii) αύξηση αποδόσεων από 
42.5% έως 107% σε σχέση με τον αρχικό πληθυσμό της ποικιλίας, και (iii) διατήρηση 
των χαρακτηριστικών του λοβού και του σπόρου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την 
τοπική ποικιλία (Koutsika-Sotiriou et al. 2010). 

(β) Η παλαιά τοπική ποικιλία ‘Ζαργάνα Καβάλας’, εγγεγραμμένη στον Εθνικό 
Κατάλογο Ποικιλιών από το 1985, παρουσίασε απόκλιση από τον αρχικό γενότυπο σε 
χαρακτηριστικά οψίμισης της ανθοφορίας, ανομοιομορφίας λοβού και υποβάθμισης του 
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παραγωγικού δυναμικού. Εφαρμόστηκε συνδυασμένη γενεαλογική επιλογή άκρου με 
σταδιακούς στόχους: πρώτος, η πρωιμότητα και σταθερότητα συνολικής παραγωγής, 
και δεύτερος, η ομοιομορφία σπόρου και λοβού. Σε τρεις γενεές επιλογής, η 
πρωιμότητα έφθασε τις 53 ημέρες για την πρώτη συγκομιδή μετά τη σπορά, η συνολική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 219-276%, και τέλος επιτεύχθηκε ομοιομορφία λοβού και 
σπόρου (Traka-Mavrona et al. 2000, 2001, 2002). 
 
Πίνακας 1. Πραγματικοί πολυωνυμικοί συντελεστές (b) για τα συστατικά της απόδοσης 
και την πρωιμότητα ανθοφορίας σε τοπική ποικιλία χειμερινού κολοκυθιού και 
σημαντικότητα των συνιστωσών των καμπυλών ανταπόκρισης κάθε οικογένειας στην 
αύξηση των επιπέδων ομοζυγωτίας.  
Οικογένεια  Καμπύλη 

ανταπ/σης  
Απόδοση  Αριθμός 

καρπών  
Μέσο 
βάρος 

καρπού  

Πρωιμότητα 
ανθοφορίας  

b t-τιμή  B  t-τιμή  b  t-τιμή  b  t-τιμή  
I  Γραμμική  24.6 2.79 ns   ns   0.15 2.62 
 Τετρ/νική  -27.9 -2.48 ns   ns     
 Κυβική    ns   ns     
 Σταθερά  11.3  2.3  3.7  8.57  
II  Γραμμική  ns   -4.6 -3.17 ns   0.11 2.52 
 Τετρ/νική  ns   17.1 3.35 ns     
 Κυβική  ns   -15.0 -3.34 ns     
 Σταθερά  17.4  2.2  4.9  8.57  
III  Γραμμική  -6.9 -2.62 ns   ns   0.14 3.04 
 Τετρ/νική    ns   ns     
 Κυβική    ns   ns     
 Σταθερά  14.6  2.1  3.5  8.61  

│t│- τιμές > 2.145 είναι σημαντικές για επίπεδο ελέγχου α = 0.05 και │ t│- τιμές > 2.977 είναι 
σημαντικές για α = 0.01.  
Οι σταθεροί όροι στις περιπτώσεις που δεν επισημαίνεται σημαντικότητα στις καμπύλες ανταπόκρισης 
αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο της αντίστοιχης οικογένειας. 
 
(iii) Εφαρμογής αποκλίνουσας επιλογής για ανθεκτικότητα  

Εφαρμόστηκε στην τοπική ποικιλία χειμερινού πεπονιού ‘Θρακιώτικο’ για 
ανθεκτικότητα στο μύκητα Fusarium oxysporum. Απομονώθηκαν ανθεκτικά φυτά και 
ακολούθως δημιουργήθηκε από αυτά ανθεκτικός πληθυσμός (Εικ. 1α). Ο πληθυσμός 
δοκιμάστηκε ως υποκείμενο εμβολιασμού σε δύο εμπορικές ποικιλίες πεπονιού και 
δείχθηκε ότι συνεισέφερε σημαντικά στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
των καρπών σε σχέση με τον ανεμβολίαστο μάρτυρα (Ανθιμίδου κ.α. 2011). 
Παράλληλα, η βελτιωτική προσπάθεια οδήγησε στην εγγραφή δύο τοπικών ποικιλιών, 
του ‘Θρακιώτικου’  και του ‘Λευκού Αμυνταίου’ (τα δεδομένα πειραματισμού του δεν 
αναφέρονται στο παρόν δημοσίευμα), στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κατάλογο 
Ποικιλιών Κηπευτικών (Εικ. 1β). 
2ος Πυλώνας: Ανιχνεύοντας και αξιοποιώντας τη γενετική παραλλακτικότητα των 
διασταυρώσεων 

Η γενετική παραλλακτικότητα, που είναι διαθέσιμη σε μια καλλιέργεια, υπερβαίνει 
πάντοτε αυτό που μπορεί να χειριστεί αποτελεσματικά ο βελτιωτής (Simmonds 1979). 
Ωστόσο, ο βελτιωτής με διασταυρώσεις δημιουργεί ανασυνδυασμούς προσπαθώντας να 
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μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα επιλογής. Έτσι, η επιλογή στις πρώτες γενεές 
μιας διασταύρωσης, όταν οι αριθμοί είναι μεγάλοι, βασίζεται σε μία σειρά από 
αποτελεσματικά κριτήρια (Gogas and Koutsika-Sotiriou 2012). Τα κριτήρια αυτά 
εστιάζονται στην επιλογή γονέων για διασταύρωση και στην επιλογή στις πρώτες 
γενεές. Τα ακόλουθα κριτήρια ιχνηλατούν το υλικό εκκίνησης: 
 

  
Εικόνα 1. α: Ενδοποικιλιακή παραλλακτικότητα στην ανταπόκριση της τοπικής 
ποικιλίας πεπονιού ‘Θρακιώτικο’ στη μόλυνση από το μύκητα Fusarium oxysporum. β: 
Ώριμοι καρποί της εγγεγραμμένης ποικιλίας ‘Θρακιώτικο’.  

 
Παράδειγμα πρώτο  

Όταν το υλικό εκκίνησης είναι ποικιλίες (καθαρές σειρές), τα κριτήρια είναι: Γονείς 
με υψηλό παραγωγικό δυναμικό, με προσαρμοστικότητα, με γενική συνδυαστικότητα 
και γενετική απόσταση μεταξύ τους, F1 ετερωτική, και F2 με αντοχή στον ομοζυγωτικό 
εκφυλισμό (Gouli-Vavdinoudi and Koutsika-Sotiriou 1999, Kotzamanidis et al. 2008, 
Singh et al. 2004).  
Παράδειγμα δεύτερο 

 Όταν το υλικό εκκίνησης είναι η F2 απλών υβριδίων, που διακρίνονται για την 
παραγωγικότητα και προσαρμοστικότητά τους, τότε τα κριτήρια επιλογής είναι: (i) F2 
με αντοχή στον ομοζυγωτικό εκφυλισμό, (ii) διαλληλικές διασταυρώσεις για 
προσδιορισμό των υβριδίων με θετική γενική συνδυαστική ικανότητα, (iii) 
διασταυρώσεις δοκιμής με μη συγγενή καθαρή σειρά για προσδιορισμό των υβριδίων 
με αρνητική ειδική συνδυαστική ικανότητα [τα δύο κριτήρια συνδυαστικής ικανότητας 
υποδεικνύουν υβρίδια με φορτίο αθροιστικής δράσης γονιδίων (Sprague and Eberhart 
1977, Koutsika-Sotiriou 1999, Koutsika-Sotiriou and Karagounis 2005)], και (iv) το 
κριτήριο της απομάκρυνσης ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών, όταν το υλικό εκκίνησης 
αφορά κάποιο λαχανοκομικό είδος (Koutsika-Sotiriou et al. 2008). Η προαναφερθείσα 
αξιολόγηση υλικού εκκίνησης λαμβάνει υπόψη της τη συνεχή ανακύκλωση των 
καλλιεργούμενων ποικιλιών. Καθώς παλαιότεροι γονείς αποσύρονται, νέες ποικιλίες 
και ανασυνδυασμένες σειρές εισέρχονται. Το συγκεκριμένο πρότυπο αξιολόγησης των 
διασταυρώσεων ευνοεί την κληρονομικότητα ‘γενικής αξίας’ οδηγώντας σε ποικιλίες με 
μικρότερες απαιτήσεις, που μπορούν να προσαρμοστούν ικανοποιητικά σε 
περιβάλλοντα χαμηλότερων εισροών (Simmonds 1979). 
3ος Πυλώνας: Σχήματα επιλογής και βελτιωτικές αποδοχές κατάλληλες για αειφορική 
γεωργία 

Σήμερα, η πίεση για μετάβαση στην αειφορική γεωργία εγείρει την αναγκαιότητα να 
αναπτυχθούν ποικιλίες προσαρμοσμένες στα μεταβαλλόμενα γεωργικά συστήματα, 
εστιάζοντας στην κληρονομικότητα ‘γενικής αξίας’ κατά τη διάρκεια της επιλογής. Η 
κληρονομικότητα παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις, εκτός και αν εκτιμάται από 
μεγάλα δείγματα (Falconer 1981), και έχει μεγαλύτερες τιμές σε ευνοϊκά από ότι σε μη 

α β 
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ευνοϊκά περιβάλλοντα (Blum 1988). Πρόσφατα, η ιδέα της φαινοτυπικής αξιολόγησης 
ολόκληρου του γενώματος αναγνωρίζει ότι τα γονίδια που ελέγχουν την απόδοση μιας 
καλλιέργειας αφορούν στο σύνολο του γενώματος και ανήκουν σε τρεις κατηγορίες 
(Fasoula and Fasoula 2002): (i) γονίδια που ελέγχουν το παραγωγικό δυναμικό του 
ατομικού φυτού, (ii) γονίδια που προσφέρουν ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις, και (iii) 
γονίδια που ελέγχουν την ανταπόκριση στις εισροές. Αποτελεσματική επιλογή για 
ενσωμάτωση υψηλής παραγωγικότητας και σταθερότητας συμπεριφοράς στις ποικιλίες 
επιτυγχάνεται με επιλογή, με βάση το μεμονωμένο φυτό, σε συνθήκες έλλειψης 
ανταγωνισμού (Fasoulas 1988, 1993), και μετέπειτα ελευθέρωση για καλλιέργεια 
εκείνων που συμπεριφέρονται καλύτερα στα συγκριτικά πειράματα με πολλούς 
μάρτυρες (Παπαδάκης 1988). 
Παραδείγματα επιλογής για κληρονομικότητα ‘γενικής αξίας’ σε διασπώμενες γενεές  

Σε βελτιωτικό πρόγραμμα στην τομάτα χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές 
γονιδιακές δεξαμενές: (i) επτά τοπικές ποικιλίες από την Τράπεζα Γενετικού Υλικού, 
και (ii) πέντε ανασυνδυασμένες σειρές από τα εμπορικά υβρίδια ‘Iron’ και ‘Sahara’. Οι 
διαφορετικού τύπου ποικιλίες αξιολογήθηκαν σε συμβατικό και οργανικό σύστημα 
καλλιέργειας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, στο συμβατικό σύστημα, η απόδοση ήταν 
αυξημένη σε σχέση με το οργανικό σύστημα. Ωστόσο, στο οργανικό σύστημα, η 
διάκριση μεταξύ των γενετικών υλικών ήταν περισσότερο ξεκάθαρη. Συνεπώς, οι 
ποικιλίες με υψηλή παραγωγικότητα και σταθερότητα ήταν αυτές που διακρίθηκαν. Οι 
ανασυνδυασμένες σειρές των υβριδίων, μολονότι αναπτύχθηκαν σε συμβατικό σύστημα 
καλλιέργειας, έδειξαν καλή προσαρμοστικότητα τόσο στο συμβατικό όσο και στο 
οργανικό σύστημα (Πίν. 2), καταδεικνύοντας ότι οι εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές 
πρακτικές (συμβατικές ή μη) και η προσαρμοστικότητα των ποικιλιών 
(προσαρμοσμένες ή μη) έχουν μικρότερη σημασία στη βελτιωτική διαδικασία, όταν 
εφαρμόζεται επιλογή για κληρονομικότητα ‘γενικής αξίας’. 

 
Πίνακας 2. Απόδοση των τοπικών και των ανασυνδυασμένων σειρών τομάτας στο 
συμβατικό και οργανικό σύστημα καλλιέργειας. (Αvdikos et al. 2011).  

Γενετικό υλικό  Συμβατικό Σύστημα Οργανικό Σύστημα 
Καρποί  
φυτό-1  

Απόδοση
                                                   

(g. φυτό-1)  
Καρποί  φυτό-1 Απόδοση

                                                   

(g. φυτό-1)  
‘Μακεδονία’  16.78 bcd*  2702 a  8.80 cd 1084 bcd  
‘Μήλο Χαλκιδικής’  16.31 bcd  2659 a  13.17 b 1573 ab 
‘Μηλάτη Κεφ/νιάς’  23.78 a  3197 a  11.43 bc 1101 bcd 
‘Πανταρόζα’  26.06 a  2983 a  12.83 b 1230 bcd 
‘Σουβρίτικη Έβρου’  12.58 de  1802 a  4.07 ef  529 ef 
‘Μήλο Σερρών’  14.94 cd  2554 a  8.00 cd 1181 bcd 
‘Καρδιά Βοδιού’  13.28 d  2638 a  5.47 de 813 de 
‘Μήλο Κέρκυρας’’  6.83 e 1986 a 0.97 f 279 f 
‘Iron-M-F8’ 15.06 cd 2156 a 8.87 cd 1010 cd 
‘Iron-HS-14’ 14.28 cd 2137 a 15.13 ab 1838 a 
‘Iron-HS-17’ 14.94 cd 2101 a 14.27 b 1722 a 
‘Sahara-HS-17’ 20.86 abc 2354 a 13.93 b 1404 abc 
‘Sahara-HS-20’ 22.03 ab  2566 a 18.33 a 1885 a 
*Μέσοι όροι στην ίδια στήλη ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά σύμφωνα 
με το τεστ πολλαπλών ευρών Duncan (α = 0.05). 
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Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένες αποδοχές, που έχουν 
τελευταία ενσωματωθεί στη βελτίωση φυτών, όταν προσεγγίζει την αειφορική γεωργία. 
Ο πρώτος όρος είναι ‘αποκεντρωμένη επιλογή’ (Simmonds 1984), και εννοεί την 
ταυτόχρονη επιλογή σε ποικίλα περιβάλλοντα ώστε να δημιουργηθούν επιλογές μέσα 
από το ίδιο διασπώμενο υλικό, με ειδική προσαρμοστικότητα. Ο δεύτερος όρος είναι 
‘συμμετοχική βελτίωση’ και εννοεί τη συμμετοχή των καλλιεργητών στη διαδικασία 
επιλογής. Η ‘αποκεντρωμένη επιλογή’ αποτελεί τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη 
βελτίωση των επιλογών, ενώ η ‘συμμετοχική βελτίωση’ συνεισφέρει στο τελικό προϊόν, 
δηλαδή στις ποικιλίες που προκύπτουν (Ceccarelli and Grando 2002).  

Καταληκτικά, η παρούσα εργασία αναδεικνύει αποτελεσματικότερες μεθόδους 
επιλογής που αυξάνουν την παραγωγικότητα, τη σταθερότητα και την ανταπόκριση στις 
εισροές νερού και θρεπτικών ουσιών, με την επιλογή γενοτύπων είτε από τοπικές 
ποικιλίες είτε από διασπώμενες γενεές. Αντιστοίχιση γενοτύπου και φαινοτύπου 
επιτυγχάνεται με τη συνεχή αναζήτηση χαρακτηριστικών προσαρμογής σε μεμονωμένα 
περιβάλλοντα (Fasoulas 1988, Fasoula and Fasoula 2003). 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
Σ. Κωστούλα, Χ. Πάνκου,  Δ. Βλαχοστέργιος, Χ. Ραπτοπούλου, Α. Λιθουργίδης, 
Μ.Σακελλαρίου, & Α. Μαυρομάτης  
 
 
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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ΝΕΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΑΣΟΛΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 
 
Ι. Παπαδόπουλος1, Ι. Τοκατλίδης2 
 

1Τμήμα Φυτικής, Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, 531 00 Φλώρινα 
2Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 682 00 Ορεστιάδα 
 
 

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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ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ 
(HORDEUM VULGARE L.) 
 
Π. Μπρέστα1,  Δ. Νικολόπουλος1, Γ. Οικονόμου2, Η. Τραυλός2, Κ. 
Μπλαδενόπουλος3,  
Α. Καραμάνος2 και Γ. Καραμπουρνιώτης1  
 
1Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής 
Βιοτεχνολογίας, 2Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Βοτανικός Αθήνα, 
3ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, 57001, Θεσσαλονίκη 
 
 
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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ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΓΕΝΕΕΣ ΣΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ (Hordeum vulgare L.)  
 
Ι.Γ. Μυλωνάς1, Κ. Μπλαδενόπουλος2, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου1  
1Εργ. Γενετικής & Βελτίωσης των Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 541 24 Θεσ/νίκη 
2Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας 
Βόρειας Ελλάδας, 570 01 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 

Περίληψη 
Σκοπός των πειραμάτων ήταν η καταγραφή της πορείας της γενεαλογικής επιλογής 

κατά την F2 και F3 γενεά εντός τριών διασταυρώσεων και η καταγραφή της 
συμπεριφοράς των F4 σειρών που προέκυψαν. Για την αξιολόγηση καθενός από τους 
τρεις F2 πληθυσμούς ‘Δήμητρα × Αθηναΐδα’, ‘Περσεφόνη × Δήμητρα’ και 
‘Νίκη × Περσεφόνη’, εγκαταστάθηκε ένα πείραμα R-3 στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. την 
καλλιεργητική περίοδο 2007-08.  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 14 φυτά από τον κάθε F2 πληθυσμό. 
Eγκαταστάθηκαν τρία διαφορετικά πειράματα των (14) F3 επιλογών κάθε 
διασταύρωσης, (R-16 και δύο πειράματα σε συνθήκες παραγωγού σε πλήρως 
τυχαιοποιημένες ομάδες με 3 επαναλήψεις, τοποθεσίες: Αγρόκτημα Α.Π.Θ., 
Ομόλιο/Λάρισας). Οι F3 επιλογές της διασταύρωσης ‘Περσεφόνη × Δήμητρα’ 
ξεχώρισαν: στην απόδοση (σημαντικά κατά 15,4**%), στη σταθερότητα συμπεριφοράς 
(2,4%), στο ολικό παραγωγικό δυναμικό (46,7%) και στη διατοπική αξιολόγηση 
(8,5%). Στα συγκριτικά πειράματα F4 γενεάς συμμετείχαν 13 F3 επιλογές που 
σπάρθηκαν σε συνθήκες παραγωγού. Βρέθηκε ότι ξεχώρισαν: δύο επιλογές της 
διασταύρωσης ‘Περσεφόνη × Δήμητρα’ που υπερείχαν σημαντικά κατά 25,9% και 
21,8% από τις ποικιλίες-γονείς, μία επιλογή της διασταύρωση ‘Δήμητρα × Αθηναΐδα’ 
που υπερείχε σημαντικά κατά 24,0% από τις ποικιλίες-γονείς και  μία επιλογή της 
διασταύρωσης ‘Nίκη × Περσεφόνη’ που υπερείχε μη σημαντικά κατά 13,1% από τις 
ποικιλίες-γονείς. 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.  
 
Λέξεις κλειδιά 
Ελληνικές ποικιλίες κριθαριού, επιμερισμός παρ/τας, κυψελωτή γενεαλογική επιλογή 
άκρου, συντελεστής κληρονομικότητας. 
 
Εισαγωγή 

Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης και επιλογής στις πρώτες γενεές προκειμένου να 
μεγιστοποιηθεί η απόδοση σε αυτογονιμοποιούμενα και σταυρογονιμοποιούμενα είδη, 
έχει επισημανθεί από πληθώρα ερευνητών (Hallauer and Miranda, 1988; Bernardo, 
2002; Bos and Caligari, 2008). O Bell (1963) πρότεινε η επιλογή να ξεκινά στην F3 
γενεά γιατί η επιλογή μεμονωμένων φυτών στην F2 γενεά δεν ήταν αποτελεσματική. 
Επίσης, οι Jinks και Pooni (1976) πρότειναν η επιλογή να γίνεται στην F3 γενεά με 
σκοπό την μείωση της εργασίας και του κόστους αξιολόγησης. Ο Sneep (1977) θεωρεί 
αναγκαία την επιλογή στην F3 γενεά για να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες εντοπισμού 
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παραγωγικών γενοτύπων, διαφορετικά ο εντοπισμός ευνοϊκού συνδυασμού καθίσταται 
θέμα τύχης. Ο Allard (1999) αναφέρει ότι η επιλογή στις πρώτες γενεές F2, F3, F4 δεν 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς δεν μπορεί να συντελέσει στην πρόβλεψη της 
απόδοσης σε προχωρημένες γενεές. Ωστόσο, η εφαρμογή της κυψελωτής μεθοδολογίας 
οδήγησε σε αποτελεσματική επιλογή σε διάφορα καλλιεργούμενα είδη από πολλούς 
ερευνητές (Κούτσικα-Σωτηρίου, 1985; Roupakias et al., 1997; Κοτζαμανίδης, 2001). 
Σκοπός των πειραμάτων ήταν η καταγραφή της πορείας της γενεαλογικής επιλογής 
εντός τριών διασταυρώσεων κατά την F2 και F3 γενεά. Στο σύνολο των πειραμάτων 
εντάχθηκαν και τα πειράματα αξιολόγησης των επιλεγέντων σειρών κατά την F4 γενεά.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 

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 πυκνότητα σποράς 1,15 
φυτά/m2 και με 650, 728 και 690 φυτά αντίστοιχα.  Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν 
τρεις ποικιλίες, οι ποικιλίες-γονείς και επιπλέον η ποικιλία Περσεφόνη στο 1ο πείραμα, 
η ποικιλία Νίκη στο 2ο πείραμα και η ποικιλία Δήμητρα στο 3ο πείραμα. 

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), σε πειραματικό σχέδιο πλήρως 
τυχαιοποιημένων ομάδων με 3 επαναλήψεις (τοποθεσίες: Αγρόκτημα Α.Π.Θ., 
Ομόλιο/Λάρισας) (Σχήμα 1).Για τα συγκριτικά πειράματα στην F4 γενεά, επιλέχθηκαν 
13 F3 επιλογές από τις τρεις διασταυρώσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν μαζί με τους 
γονείς στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ., σε συνθήκες παραγωγού και χρησιμοποιήθηκε το 
σχέδιο των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων με τρεις επαναλήψεις. 
Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού στα τρία συστατικά με 
βάση την κυψελωτή μεθοδολογία (Fasoula and Fasoula, 2000, Fasoula, 2008). 
Επιπλέον, έγινε επιμερισμός της συνολικής φαινοτυπικής παραλλακτικότητας  στις 
συνιστώσες σ2

g (γενετική) και σ2
e (παραλλακτικότητα σφάλματος) (Steel and Torrie, 

1980) και εκτιμήθηκε ο συντελεστής κληρονομικότητας με την ευρεία έννοια (Η2) 
(Moreno-Gonzalez and Cubero, 1993). 

 
Αποτελέσματα 

Ο συντελεστής κληρονομικότητας για την απόδοση ανά φυτό, στο πείραμα 
αξιολόγησης του F2 πληθυσμού ‘Περσεφόνη × Δήμητρα’ έλαβε υψηλή τιμή (0,94),  του 
F2 πληθυσμού ‘Δήμητρα × Αθηναΐδα’ μέση τιμή (0,45) και του F2 πληθυσμού 
‘Νίκη × Περσεφόνη’ χαμηλή τιμή (0,17) (Πίνακας 1), υποδεικνύοντας έμμεσα ότι η 
γενεαλογική επιλογή για απόδοση ενδεχόμενα θα παρουσίαζε αντίστοιχη 
αποτελεσματικότητα (Bos and Caligari, 2008). Η συγκριτική αξιολόγηση των τριών F2 
πληθυσμών, με αναγωγή των τιμών κάθε F2  πληθυσμού στις αντίστοιχες μέσες τιμές 
των τριών ποικιλιών-μαρτύρων (Πίνακας 2), έδειξε ότι οι τρεις F2 πληθυσμοί υπερείχαν 
για την απόδοση ανά φυτό από το δίκτυο των ποικιλιών-μαρτύρων. Ξεχώρισε ο F2 
πληθυσμός ‘Περσεφόνη × Δήμητρα’ που ήταν ο μοναδικός ο οποίος υπερείχε σε όλα τα 
συστατικά του παραγωγικού δυναμικού, στο άθροισμα των συστατικών και στο ολικό 
παραγωγικό δυναμικό (17,7% και 142,8% αντίστοιχα) από το μέσο όρο του δικτύου 
των ποικιλιών-μαρτύρων.  

 
 



Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΕΕΓΒΦ 

120 

 

Πίνακας 1. Ο επιμερισμός της φαινοτυπικής παραλλακτικότητας σε γενετική και 
παραλλακτικότητα σφάλματος και οι συντελεστές παραλλακτικότητας και 
κληρονομικότητας (Η2).  

Πηγή Παρ/τας F2‘Δήμητρα × Αθηναΐδα’ F2‘Περσεφόνη × Δήμητρα’ F2 ‘Νίκη × Περσεφόνη’ 

C.V.% 45,8 34,3 36,8 
σ2

g 45,1% 94,5% 17,0% 
σ2

e 54,9% 5,5% 83,0% 
Η2 0,45 0,94 0,17 

 
Πίνακας 2. Η υπεροχή ή υστέρηση (%) ως προς το δίκτυο των ποικιλιών-μαρτύρων, 
των τριών F2 πληθυσμών, για τα συστατικά και το παραγωγικό δυναμικό.  

Συγκρινόμενοι παράγοντες 𝛸� 𝛸�/S Άθροισμα συστ/κων CYP 
F2 ‘Δήμητρα × Αθηναΐδα’ 103,4 87,5 100,0 80,9 

F2 ‘Περσεφόνη × Δήμητρα’ 134,1** 119,1 117,7 242,8 
F2 ‘Νίκη × Περσεφόνη’ 102,7 90,1 98,4 79,8 
Μ.Ο. τριών Μαρτύρων 100 100 100 100 

*Σημαντική τιμή για α=0,05. ** Σημαντική τιμή για α=0,01.  
 
Οι F3 πληθυσμοί υπερείχαν σε απόδοση από τους αντίστοιχους μάρτυρες (Πίνακας 

3). Το άθροισμα των συστατικών έδειξε ότι έγινε ανακατανομή των συστατικών του 
παραγωγικού δυναμικού και ότι οι F3 πληθυσμοί και οι ποικιλίες-γονείς δεν διέφεραν. 
Το ολικό παραγωγικό δυναμικό έδωσε μια άλλη εικόνα των πληθυσμών, 
υποδεικνύοντας τον F3 πληθυσμό ‘Περσεφόνη × Δήμητρα’ υπερέχοντα των υπολοίπων. 
Αναλυτικότερα, ο F3 πληθυσμός ‘Περσεφόνη × Δήμητρα’ υπερείχε των μαρτύρων στην 
απόδοση ανά φυτό (15,4%), στον αριθμό αδελφιών (10,6%) στη σταθερότητα 
συμπεριφοράς (2,4%), στο άθροισμα των συστατικών (1,9%), στο ολικό παραγωγικό 
δυναμικό (46,7%) και στη διατοπική αξιολόγηση (8,5%). 

 
Πίνακας 3. Η υπεροχή ή υστέρηση (%) των F3 πληθυσμών κριθαριού (Hordeum vulgare 

L.) ως προς τις ποικιλίες-γονείς.  
Γενετικό 

Υλικό  
Χ� Χ�/S Άθροισμα 

συστ/κων 
CYP Διατοπική 

αξιολόγηση  
Αριθμός  
αδελφιών 

Μήκος 
στάχυ 

Αρ. σπόρων 
στάχυ-1 

F3 
‘Δήμ. × Αθην.’ 107  94  102,0  104  99,0  -5,6 -3,7 51,3** 

F3 
‘Περσ. × Δήμ.’ 115**  102,4  101,9  147  108,5  10,6 -1,4 0,0 

F3 
‘Νίκη × Περσ.’ 114*  84  99,3  92  97,2  8,0 0,6 1,6 

Μ.Ο. 3 
Μαρτύρων 100 100 100 100 100    

*Σημαντική τιμή για α=0,05. ** Σημαντική τιμή για α=0,01.  
 

 
Οι τιμές των συντελεστών κληρονομικότητας στους F3 πληθυσμούς ήταν σταθερά 

υψηλές για τη βλαστική περίοδο και το μήκος του στάχυ, με πολύ αποκλίνουσες τιμές 
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για τα χαρακτηριστικά ‘αριθμός σπόρων σταχυ-1 και ‘ύψος ωρίμανσης’ και με τιμές 
‘αναμενόμενες’ για την απόδοση και τον αριθμό αδελφιών (Πίνακας 4). 
 
 Πίνακας 4. Συγκριτική παρουσίαση των συντελεστών κληρονομικότητας υπό ευρεία 
έννοια για την απόδοση, τα συστατικά της, το ύψος ωρίμανσης και τη βλαστική περίοδο 
των τριών F3 πληθυσμών κριθαριού (Hordeum vulgare L.) από την αξιολόγηση σε 
κυψελωτά σχέδια αγρού. 

Συγκρινόμενοι παράγοντες Απόδοση Αριθμός 
αδελφιών 

Βλαστική  
περίοδος 

Ύψος 
ωρίμανσης 

Μήκος  
στάχυ 

Αριθμός 
σπόρων 
στάχυ-1 

F3 ‘Δήμητρα × Αθηναΐδα’ 0,58 0,24 0,88 0,87 0,98 0,24 

F3 ‘Περσεφόνη × Δήμητρα’ 0,55 0,43 0,88 0,38 0,98 0,62 

F3 ‘Νίκη × Περσεφόνη’ 0,35 0,41 0,86 0,77 0,87 0,70 

Ξεχώρισαν για την απόδοση ενώ παράλληλα είχαν καλή σταθερότητα (α) για τον  F4 
πληθυσμό ‘Περσεφόνη × Δήμητρα’ οι επιλογές (2) και (3), οι οποίες υπερείχαν 
σημαντικά κατά 25,9% και 21,8% αντίστοιχα από το μέσο όρο των ποικιλιών-γονέων, 
(β) για τον F4 πληθυσμό ‘Δήμητρα × Αθηναΐδα’ η επιλογή (1) η οποία υπερείχε 
σημαντικά κατά 24,0% από το μέσο όρο των ποικιλιών-γονέων και (γ) για τον F4 
πληθυσμό ‘Nίκη × Περσεφόνη’ η επιλογή (4) η οποία υπερείχε μη σημαντικά κατά 
13,1% από το μέσο όρο των ποικιλιών-γονέων και η οποία παρουσίασε σχεδόν 
μηδενική παραλλακτικότητα, δείχνοντας ότι πρόκειται για σχεδόν σταθεροποιημένη 
ποικιλία (Πίνακας 5, Σχήμα 1).  
 
Πίνακας 5. Η απόδοση ανά στρέμμα των επιλογών των F4 πληθυσμών κριθαριού 
(Hordeum vulgare L.) και των ποικιλιών-γονέων τους και ο επιμερισμός του 
πειραματικού σφάλματος εντός αυτών. 

Πληθυσμός 
Γενεαλογία 
(F2-F3-F4) 

Απόδοση 
(kg/στρ.) 

Επιμερισμός πειραματικού 
σφάλματος (SS%) 

F4 πληθυσμός (7-6)/7–1 395,7abcd* 4,4 
‘Δήμητρα × Αθηναΐδα’  (10-26)/11 – 2 355,0cdef 14,9   (5-28)/10 – 3 267,0f 4,6   (8-35)/8 – 4 313,def 1,2 

F4 πληθυσμός  (2-40)/10– 1 439,3abc 4,0 
‘Περσεφόνη × Δήμητρα’  (6-53)/7 – 2 480,3a 3,4 
  (3-14)/15 – 3 464,7ab 4,9 
  (7-33)/1 – 4 407,3abcd 7,1 

  (5-31)/13 – 5 408,3abcd 16,3 
F4 πληθυσμός  (3-12)/1 – 1 409,0abcd 8,8 

‘Νίκη × Περσεφόνη’  (12-23)/3 – 2 420,0abc 12,3 
  (13-33)/10 – 3 376,7abcde 2,8 

  (4-33)/12 – 4 436,3abc 0,3 
Ποικιλίες-γονείς Αθηναΐδα 274,7ef 5,0 

  Δήμητρα 363,3bcdef 2,3 
  Περσεφόνη 399,7abcd 3,1 

  Νίκη 371,7bcde 4,6 
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*Μέσοι όροι που δεν συνδέονται με ίδιο γράμμα διαφέρουν σημαντικά με τη δοκιμή 
Duncan (α=0,05). 

 
Σχήμα 1. Η απόδοση ανά στρέμμα των επιλογών των τριών F4 πληθυσμών και των 
μέσων όρων των αντίστοιχων ποικιλιών-γονέων τους. (με διακεκομμένη γραμμή ο 
μέσος όρος των ποικιλιών-γονέων κάθε πληθυσμού, με συνεχόμενη γραμμή η απόδοση 
της καλύτερης ποικιλίας-γονέα Περσεφόνη)  
*Σημαντικές διαφορές  για α=0,05, ** Σημαντικές διαφορές για α=0,01 (σε σχέση με το 
μέσο όρο των αντίστοιχων γονέων)  
 
Συζήτηση  

Η αξιολόγηση της F2 και της F3 γενεάς είθισται να γίνεται σε πειραματικά τεμάχια, 
όπου αφενός ο ανταγωνισμός μεταξύ των γενοτύπων και αφετέρου ο περιορισμένος 
αριθμός των επαναλήψεων λόγω μικρής ποσότητας σπόρου σποράς, καθιστούν την 
επιλογή μη αποτελεσματική (Ooijen, 1989, Padi and Ehlers, 2008). Προτάθηκε η 
επιλογή σε χαμηλή πυκνότητα σποράς εφαρμόζοντας τις αρχές της κυψελωτής 
μεθοδολογίας (Fasoulas, 1993). Σε χαμηλή πυκνότητα σποράς δίνεται η δυνατότητα στα 
ατομικά φυτά να εκφράσουν το δυναμικό για την απόδοση αλλά και για άλλα 
σημαντικά γνωρίσματα που σχετίζονται με την απόδοση (Fasoula and Fasoula, 2002) 
και έτσι μεγιστοποιείται η ανταπόκριση στην επιλογή (Fasoula and Τokatlidis, 2012). 

Το γεγονός ότι οι τρεις F2 πληθυσμοί είχαν σχετικά υψηλή σταθερότητα 
συμπεριφοράς, δείχνει ότι διέθεταν χαμηλό φορτίο εκφυλιστικών γονιδίων (Fasoulas, 
1993). Ικανοποιώντας τον κύριο στόχο των πειραμάτων, σε καθέναν πληθυσμό 
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%). Στην F3 γενεά, όπως και στις 
προηγούμενες, ξεχώρισε η διασταύρωση ‘Περσεφόνη × Δήμητρα’, καθώς υπερείχε των 
μαρτύρων στην απόδοση ανά φυτό, στη σταθερότητα συμπεριφοράς, στο άθροισμα των 
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συστατικών, στο ολικό παραγωγικό δυναμικό και στη διατοπική αξιολόγηση. Βρέθηκε 
ότι το ολικό παραγωγικό δυναμικό στα κυψελωτά σχέδια αγρού, αντιστοιχίζεται εν 
μέρει με τις πυκνές συνθήκες σποράς (Fasoula, 2008), καθώς στις τρεις καλύτερες F3 
επιλογές, περιλαμβάνονταν η πρώτη ή η δεύτερη σε απόδοση επιλογή στη διατοπική 
αξιολόγηση και στους τρεις F3 πληθυσμούς. Στην F4 γενεά τα δεδομένα έδειξαν 
υπεροχή σε απόδοση των επιλογών των διασταυρώσεων ‘Περσεφόνη × Δήμητρα’ και 
‘Νίκη × Περσεφόνη’ κατά 24,9% και 16,5% έναντι του δικτύου των ποικιλιών-
μαρτύρων. Μη σημαντική υστέρηση σε απόδοση έδειξαν οι F4 επιλογές της 
διασταύρωσης ‘Δήμητρα × Αθηναΐδα’. Βρέθηκαν συνολικά τέσσερις F4 επιλογές: δύο 
επιλογές (‘Περσεφόνη × Δήμητρα’), μία (‘Nίκη × Περσεφόνη’) και μια 
(‘Δήμητρα × Αθηναΐδα’) που είχαν υψηλότερη απόδοση και σταθερότητα που δεν 
ξεπερνούσε τη σταθερότητα των ποικιλιών-γονέων. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ (Hordeum 
vulgare L.) 
 
Ι.Γ. Μυλωνάς1, Κ. Μπλαδενόπουλος2, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου1  
1Εργ. Γενετικής & Βελτίωσης των Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 541 24 Θεσ/νίκη 
2Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας 
Βόρειας Ελλάδας, 570 01 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 

 

Περίληψη 
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διαχρονική αξιολόγηση ελληνικών ποικιλιών με 

απώτερο στόχο την επιλογή των υπέρτερων ποικιλιών προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν σε διασταυρώσεις. Φυτικό υλικό αποτέλεσαν οι παρακάτω έντεκα 
ελληνικές ποικιλίες κριθαριού δημιουργήματα του Ινστιτούτου Σιτηρών: ‘Κως’, ‘Νίκη’, 
‘Θέρμη’, ‘Θεσσαλονίκη’, ‘Κύπρος’, ‘Δήμητρα’, ‘Περσεφόνη’, ‘Κωνσταντίνος’, 
‘Βυζάντιο’, ‘Παλαιολόγος’, ‘Ιππόλυτος και η ποικιλία ‘Αθηναΐδα’ δημιούργημα του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  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 40 επαναλήψεις το πρώτο έτος για την κάθε ποικιλία και 61 επαναλήψεις το δεύτερο 
με πυκνότητα σποράς 1,15 φυτά/m2. Εκτιμήθηκε η απόδοση, η σταθερότητα 
συμπεριφοράς, το ολικό παραγωγικό δυναμικό (CYP) και η αλληλεπίδραση G × E 
μεταξύ των ποικιλιών. Η πολυμεταβλητή ανάλυση 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, την παραγωγικότητα, τη σταθερότητα συμπεριφοράς και τη 
γενετική απόσταση των ποικιλιών και σύμφωνα με το στόχο των πειραμάτων 
επιλέχθηκαν  πέντε ποικιλίες.  
 
Λέξεις κλειδιά 

Aλληλεπίδραση G × E, ελληνικές ποικιλίες κριθαριού, κυψελωτή διάταξη, 
πολυμεταβλητή ανάλυση. 
 
Εισαγωγή  

Η επιλογή ποικιλιών-γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντική στη βελτίωση των φυτών 
γιατί θέτει τις βάσεις για ένα επιτυχημένο βελτιωτικό πρόγραμμα (Nass, 1979). 
Σύμφωνα με τους Stoskopf et al. (1999) είναι βασικό οι ποικιλίες-γονείς να έχουν 
υψηλή παραγωγικότητα, σταθερότητα συμπεριφοράς, να αλληλοσυμπληρώνονται, να 
έχουν όσο το δυνατότερο λιγότερα ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά και να υπάρχει 
διαθέσιμη παραλλακτικότητα για τα προς βελτίωση χαρακτηριστικά. Επιπλέον, για να 
αυξηθεί η πιθανότητα δημιουργίας αξιόλογων νέων ποικιλιών, είναι απαραίτητο ως 
γονείς να επιλέγονται υπέρτερα γενετικά υλικά που να έχουν ταυτόχρονα και τη 
μεγαλύτερη δυνατή γενετική απόσταση (Fehr, 1987).  

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διαχρονική αξιολόγηση ποικιλιών που 
δημιουργήθηκαν στο ελληνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την επιλογή των 
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υπέρτερων για να χρησιμοποιηθούν σε διασταυρώσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία 
νέων ποικιλιών κριθαριού.  

 
Υλικά και Μέθοδοι 

Αξιολογήθηκαν έντεκα ελληνικές ποικιλίες κριθαριού δημιουργήματα του 
Ινστιτούτου Σιτηρών και η ποικιλία Αθηναΐδα. 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. 
Κατά το πρώτο έτος αξιολόγησης το πείραμα αποτελούνταν από 12 γραμμές των 40 
φυτών η καθεμία, που αντιστοιχούν σε 40 επαναλήψεις για την κάθε ποικιλία. Το 
δεύτερο έτος το πείραμα αποτελούνταν από 16 γραμμές των 46 φυτών η καθεμία, που 
αντιστοιχούν σε ~61 επαναλήψεις για την κάθε ποικιλία. Εκτιμήθηκε το παραγωγικό 
δυναμικό  (CYP) (Fasoula and Fasoula, 2002; Fasoula, 2008), η αλληλεπίδραση G × E 
για την απόδοση, μετρήθηκαν σημαντικά αγροκομικά χαρακτηριστικά και μελετήθηκε 
η φυλογενετική συγγένεια μεταξύ των ποικιλιών 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) 
(Mardia et al. 1979, Rencher and Christensen,  2012).  
 
Αποτελέσματα 

Η διαχρονική αξιολόγηση έδειξε ότι υπήρχε διαφοροποίηση μεταξύ των ποικιλιών 
για κάθε συστατικό του παραγωγικού δυναμικού και για το άθροισμά τους και ότι στο 
ολικό παραγωγικό δυναμικό (CYP) διευρύνθηκε η διαφοροποίηση αυτή. Οι ποικιλίες 
‘Κύπρος’ (100%), ‘Δήμητρα’ (94,6%) είχαν τις υψηλότερες αποδόσεις, ενώ τη 
χαμηλότερη απόδοση είχε η ποικιλία ‘Αθηναΐδα’ (50,1%) (Πίνακας 1).  Σταθερή 
συμπεριφορά έδειξαν οι ποικιλίες ‘Αθηναΐδα’ (100%) και ‘Δήμητρα’ (99,3%) και 
υστέρηση οι ποικιλίες ‘Θέρμη’ και ‘Κύπρος’. Υψηλότερη ανταπόκριση στις εισροές 
έδειξε η ποικιλία ‘Κύπρος’. Το άθροισμα συστατικών και το ολικό παραγωγικό 
δυναμικό ταυτίστηκαν και ξεχώρισε η ποικιλία ‘Δήμητρα’ (Πίνακας 1). 

Η GGE (Genotype and Genotype x Environment interaction) ανάλυση και γραφική 
απεικόνιση (Yan, 2001) έδειξε ότι ιδανικός γενότυπος ταυτόχρονα, για απόδοση και 
σταθερότητα μεταξύ των δύο περιβαλλόντων (ετών), ήταν αυτός που βρίσκονταν πιο 
κοντά στο κέντρο του ομόκεντρου κύκλου δηλαδή η ποικιλία (6) ‘Κύπρος’ με 
πλησιέστερη την ποικιλία ‘Δήμητρα’ (7), ακολουθούσε η ποικιλία ‘Παλαιολόγος’ (11) 
και η ποικιλία ‘Κωνσταντίνος’ (9) (Σχήμα 1). 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μη γραμμική ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες με βέλτιστη 
κλιμακοποίηση και την Ανάλυση σε Ομάδες (Cluster Analysis)  βρέθηκε ότι: οι 
ποικιλίες διακρίνονταν σε δύο ομάδες (Σχήμα 2, 3). Με βάση τη διάκριση αυτή, η 
πρώτη ομάδα περιελάμβανε την ποικιλία Αθηναΐδα και η δεύτερη ομάδα όλες τις 
υπόλοιπες. Η δεύτερη ομάδα διαχωρίστηκε σε δύο υποομάδες, η πρώτη με τις ποικιλίες 
‘Κως’, ‘Νίκη’, ‘Θέρμη’ και ‘Κύπρος’ δηλαδή τις παλαιότερες ποικιλίες του Ινστιτούτου 
Σιτηρών που εγγράφθηκαν στον Εθνικό Κατάλογο έως το 1989 και η δεύτερη 
περιελάμβανε τις ποικιλίες ‘Δήμητρα’, ‘Περσεφόνη’, ‘Θεσσαλονίκη’, ‘Κωνσταντίνος’, 
‘Ιππόλυτος’, ‘Βυζάντιο’ και ‘Παλαιολόγος’, δηλαδή τις νεότερες ποικιλίες του Ι.Σ. που 
εγγράφθηκαν στον Εθνικό Κατάλογο από το 1999 έως το 2005 και δημιουργήθηκαν 
κάτω από οργανικές συνθήκες βελτίωσης (Bladenopoulos, 2007).  
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Πίνακας 1. Τα συστατικά του παραγωγικού δυναμικού, το άθροισμά τους, και το ολικό 
παραγωγικό δυναμικό των ποικιλιών κριθαριού (Hordeum vulgare L.), κατά τη 
διαχρονική αξιολόγηση.  

Κωδικός Ποικιλίες Απόδοση 
ανά φυτό 

Σταθερότητα 
Συμπεριφοράς 

Ανταπόκριση 
στις εισροές 

Αθρ/σμα 
συσ/κων 

CYP 

  𝛸� % 𝛸�/S % % (𝛸�sel- 𝛸�)/S   % 
1 Κως 23,6de1 66,8 2,07 90,6 95,2 252,6 3,00 41,5 
2 Νίκη 24,5cde 69,3 2,13 93,2 91,7 254,2 3,42 47,3 
3 Θέρμη 31,6abc 89,5 1,42 62,0 91,8 243,3 2,52 34,9 
4 Αθηναΐδα 17,7e 50,1 2,28 100,0 81,0 231,1 2,06 28,4 
5 Θεσσαλονίκη 28,3abcd 80,2 1,81 79,1 95,1 254,4 3,29 45,5 
6 Κύπρος 35,3a 100,0 1,68 73,4 100,0 273,4 4,41 61,0 
7 Δήμητρα 33,4ab 94,6 2,27 99,3 89,1 283,0 7,24 100,0 
8 Περσεφόνη 29,4abcd 83,1 1,95 85,1 96,0 264,1 4,09 56,6 
9 Κωνσταντίνος 29,8abcd 84,3 2,18 95,3 90,4 269,9 5,29 73,1 
10 Βυζάντιο 27,6bcd 78,1 2,11 92,0 82,5 252,6 4,23 58,5 
11 Παλαιολόγος 31,3abc 88,7 1,81 79,3 94,9 262,8 4,05 56,0 
12 Ιππόλυτος 26,5bcd 75,0 2,05 89,7 92,9 257,6 3,71 51,3 

1Μέσοι όροι που συνοδεύονται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν μεταξύ τους για 
α=0,05 (t-test δείγματα ανεξάρτητα).  
 

 

Κωδικός Ποικιλίες 
1 Κως 
2 Νίκη 
3 Θέρμη 
4 Αθηναΐδα 
5 Θεσσαλονίκη 
6 Κύπρος 
7 Δήμητρα 
8 Περσεφόνη 
9 Κωνσταντίνος 
10 Βυζάντιο 

11 Παλαιολόγος 
12 Ιππόλυτος 

Σχήμα 1. Κατάταξη των ποικιλιών κριθαριού (Hordeum vulgare L.) (×) με βάση την 
απόδοση και τη σταθερότητα της απόδοσης μεταξύ των περιβαλλόντων (ετών) (+), 
κατά τη GGE biplot ανάλυση και επισήμανση του ιδανικού γενότυπου (ο). 
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Σχήμα 2. Διάγραμμα διάκρισης των ποικιλιών κριθαριού (Hordeum vulgare L.) με βάση 
τη μη γραμμική ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Δήμητρα 
 

Περσεφόνη 
 

Θεσσαλονίκη 
 

Βυζάντιο 
 

Παλαιολόγος 
 

Κωνσταντίνος 
 

Ιππόλυτος 
 

Νίκη 
Θέρμη 

 
Κως 

 
Κύπρος 

 
Αθηναΐδα 

  
Σχήμα 3. Δενδρόγραμμα των ποικιλιών κριθαριού (Hordeum vulgare L.) με βάση την 
ανάλυση σε ομάδες (ευκλείδεια απόσταση, UPGMA). 
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Συζήτηση 

Η σπουδαιότητα του σταδίου εκκίνησης ενός βελτιωτικού προγράμματος διατηρείται 
στο επίκεντρο μελέτης μέχρι σήμερα (Νass, 1979; Stoskopf et al., 1999). Πάντοτε 
καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή των γονέων, αποτελεί η ενδελεχής διερεύνηση 
των ποικιλιών που θα δώσουν τις επιθυμητές διασταυρώσεις (Fehr, 1987). Η 
συνεισφορά της γενετικής-βελτίωσης στην αύξηση της στρεμματικής απόδοσης του 
κριθαριού κατά το χρονικό διάστημα 1947-1983 ήταν στην Μ. Βρετανία 33% (Silvey, 
1986), στη Νορβηγία 40% (από 1960 μέχρι 1992) (Strand, 1994) και  στην Αργεντινή 
35% (από 1944 μέχρι 1998) (Abeledo et al., 2003). 

Λαμβάνοντας υπόψη το ολικό παραγωγικό δυναμικό, την παραγωγικότητα, τη 
σταθερότητα συμπεριφοράς και τη γενετική απόσταση των ποικιλιών, καθώς και όλες 
τις αρχές επιλογής γονέων και σύμφωνα με το στόχο των πειραμάτων, επιλέχθηκαν: η 
ποικιλία ‘Δήμητρα’ από την δεύτερη υποομάδα, καθώς στη διαχρονική ανάλυση: (α) 
έδειξε το υψηλότερο παραγωγικό δυναμικό (β) είχε πολύ υψηλή απόδοση ανά φυτό 
(94,6%), (γ) έδειξε σταθερότητα συμπεριφοράς (99,3%), (δ) ήρθε δεύτερη κατά την 
αξιολόγηση της απόδοσης και σταθερότητας μεταξύ των ετών (GGE biplot ανάλυση).  
Από την δεύτερη υποομάδα επιλέχθηκε η ποικιλία ‘Περσεφόνη’ γιατί: (α) οι ποικιλίες 
‘Κωνσταντίνος’ και ‘Ιππόλυτος’ ήταν όψιμες ενώ η ποικιλία ‘Θεσσαλονίκη’ υστερούσε 
σε σταθερότητα συμπεριφοράς (β) δεν διέφερε στο παραγωγικό δυναμικό από τις 
ποικιλίες ‘Βυζάντιο’, ‘Παλαιολόγος’ και (γ) για τη διερεύνηση βιβλιογραφικών 
αναφορών που υποστηρίζουν ότι διασταυρώσεις υψηλοαποδοτικών γονέων στα 
αυτογονιμοποιούμενα είδη με χαμηλή γενετική απόκλιση στα χαρακτηριστικά, έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να δώσουν υψηλοαποδοτικές σειρές σε συντομότερο χρόνο από 
ότι διασταυρώσεις γονέων που παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση (Rasmusson and 
Phillips, 1997. Εδώ, ας σημειωθεί ότι οι ποικιλίες ‘Δήμητρα’ και ‘Περσεφόνη’ είχαν τη 
μικρότερη γενετική απόσταση και επιπλέον έχουν κοινό γονέα (γυρεοδότη) την ποικιλία 
‘7200’. Από την πρώτη υποομάδα επιλέχθηκαν οι ποικιλίες ‘Κως’ και ‘Νίκη’ και 
απορρίφθηκαν οι ποικιλίες ‘Κύπρος’ και ‘Θέρμη’, λόγω της υστέρησης σε μεγάλο 
βαθμό των δύο τελευταίων στη σταθερότητα συμπεριφοράς. Τέλος, η μοναδική 
ποικιλία της πρώτης ομάδας η ‘Αθηναΐδα’, επιλέχθηκε παρά τη χαμηλή απόδοση γιατί 
ήταν η καλύτερη για το συνδυασμό σταθερότητα συμπεριφοράς και σταθερότητα 
μεταξύ των ετών, ήταν σημαντικά πρωϊμότερη και αποτελεί υπόδειγμα ποικιλίας, 
δεδομένου ότι η καλλιέργεια της ξεκίνησε την δεκαετία του ’30 και συνεχίζεται ακόμη 
και σήμερα. H ποικιλία ‘Αθηναΐδα’ ήταν μία από τις καλύτερες ποικιλίες κριθαριού 
στην Κύπρο μετά από αξιολόγηση σε 27 περιβάλλοντα από το 1968 έως το 1973 
(Hadjichristodoulou, 1974). 
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«ΖΩΤΗΣ» 
 
Γ. Μερκουρόπουλος1,2,*, Β. Γρεβενιώτης2,*, Σ. Ζώτης†, Α.Σ. Τσαυτάρης1 
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Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 53100 Φλώρινα 
*: Ισότιμη συμμετοχή 
†: Απεβίωσε (15/05/2012) 
 
Περίληψη 

Ο πληθυσμός κριθής «Ζώτης» προήλθε από έναν τοπικό πληθυσμό κριθής της 
Δυτικής Μακεδονίας μετά από δεκαετή αξιολόγηση και βελτίωση. Δύο χιλιάδες φυτά 
του βελτιωμένου πληθυσμού «Ζώτης» σπάρθηκαν σε κυψελωτό σχέδιο για την 
αξιολόγησή τους σε ατομικό επίπεδο. Οπτική παρατήρηση στον αγρό κατέδειξε 
γνωρίσματα ενδεικτικά ενδογενούς γενετικής παραλλακτικότητας. Ακολούθησε 
μοριαικός χαρακτηρισμός του πληθυσμού με την εφαρμογή απλών 
ενδοεπαναλαμβανόμενων ακολουθιών (Inter Simple Sequence Repeats- ISSRs). Τα 
αρχικά στάδια της εργασίας έδειξαν ότι ο πληθυσμός παρουσιάζει ενδοπληθυσμική 
παραλλακτικότητα επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις από την αξιολόγηση των 
φαινοτυπικών διαφοροποιήσεων που εντόπισε η οπτική παρατήρηση. Η εφαρμογή 
πέντε ISSRs σε 38 τυχαία επιλεγμένα φυτά διαχώρισε τον πληθυσμό σε συστατικές 
ομάδες ανάλογα με το μοριακό προφίλ των ατόμων που ελέγχθηκαν. Ο συσχετισμός 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σε κάθε ομάδα βρίσκεται υπό διερεύνηση ενώ η 
εφαρμογή περισσότερων μοριακών δεικτών σε μεγαλύτερο δείγμα ατόμων του 
πληθυσμού αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των συστατικών ομάδων 
πολλαπλασιάζοντας τη διεισδυτική προσέγγιση της μεθόδου. 
 
Λέξεις κλειδιά 
Κυψελωτό σχέδιο, μοριακοί δείκτες ISSRs, ενδοπληθυσμιακή παραλλακτικότητα  
 
Εισαγωγή 

Η κριθή είναι μια από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες που καλλιεργείται παγκόσμια 
ιδιαίτερα σε φτωχές περιοχές, προσφέροντας σταθερή πηγή τροφής σε ανθρώπους και 
ζώα (Ullrich, 2011). Το φυτό υπέστη εντατική βελτίωση για απόδοση και ποιότητα 
έχοντας ως αποτέλεσμα τη μείωση της γενετικής παραλλακτικότητας ανάμεσα στις 
καλλιεργούμενες ποικιλίες. Κατά τον προηγούμενο αιώνα χιλιάδες διασταυρώσεις είχαν 
σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου αριθμού σειρών οι οποίες αξιολογήθηκαν για 
τη δημιουργία νέων ποικιλιών (Pickering and Johnston, 2005) ενώ υπολογίζεται ότι η 
γενετική βελτίωση των ποικιλιών συνέβαλε στην αύξηση των αποδόσεων κατά 32-56% 
(Riggs et al., 1981; Wych and Rasmusson, 1983). Οι νεότερες ποικιλίες βασίζουν την 
παραγωγικότητά τους όχι μόνο στην απευθείας βελτίωση για απόδοση αλλά και για 
αντοχή σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (Anderson and Reinbergs, 1985; 
Greveniotis et al., 2009). Στα πρόσφατα χρόνια προστέθηκαν σαν εργαλεία οι γενετικοί 
χάρτες και οι μοριακές τεχνικές ως βοήθεια στους βελτιωτές (Varshney et al., 2007). 
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Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η γενετική παραλλακτικότητα σε έναν 
βελτιωμένο πληθυσμό κριθής που προήλθε από έναν τοπικό πληθυσμό του νομού 
Φλώρινας. 
   
Υλικά και Μέθοδοι 

Τοπικός πληθυσμός κριθής από περιοχή του Νομού Φλώρινας υπέστη δεκαετή 
αξιολόγηση και βελτίωση αρχικά χρησιμοποιώντας μαζική επιλογή των καλύτερων 
φυτών και των καλύτερων στάχεων, και στη συνέχεια γενεαλογική επιλογή. Στο τέλος 
οι καλύτερες σειρές αναμείχτηκαν και δημιούργησαν τον βελτιωμένο πληθυσμό 
«Ζώτης». Δύο χιλιάδες φυτά του βελτιωμένου πληθυσμού «Ζώτης» σπάρθηκαν σε 
χαμηλή πυκνότητα 1,2 φυτών/m2 σύμφωνα με το μη επαναλαμβανόμενο κυψελωτό 
σχέδιο NR-0 (Fasoulas and Fasoula, 1995) για την αξιολόγηση των ατομικών 
γενοτύπων (Εικόνα 1). 

Για την απομόνωση του γενετικού υλικού από επιλεγμένα φυτά του πληθυσμού 
κριθής «Ζώτης» συλλέχθηκαν νεαρά φύλλα νεαρών φυταρίων. Από κάθε επιλεγμένο 
φυτό πάρθηκε υλικό το οποίο αποθηκεύθηκε στους -80 0C. Αργότερα το φυτικό υλικό 
λειοτριβήθηκε παρουσία υγρού αζώτου και το γενωμικό DNA απομονώθηκε με τη 
χρησιμοποίηση στηλών PureLink της εταιρίας Invitrogen σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Ακολούθησε ποσοτικοποίηση του απομονωμένου γενετικού υλικού με 
φασματοφωτομέτρηση ώστε να χρησιμοπιηθεί ίση ποσότητα υλικού στις αλυσιδωτές 
αντιδράσεις πολυμεράσης (Polymerase Chain Reactions- PCRs).  

Η ενίσχυση των πολυμορφικών ζωνών πραγματοποιήθηκε σε κυκλοποιητή 
Eppendorf, με τρόπο ώστε την αρχική αποδιάταξη του DNA στους 94 0C για 5 min 
ακολούθησε σειρά 35 κύκλων όπου κάθε κύκλος αποτελούνταν από τα παρακάτω 
βήματα:  αποδιάταξη στους 94 0C για 30 sec , υβριδισμός εκκινητών στους 53 0C για 90 
sec, και σύνθεση στους 72 0C για 90 sec. Μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου 
πραγματοποιήθηκε ο τελικός πολυμερισμός στους 72 0C για 10 min. 

Xρησιμοποιήθηκαν συνολικά πέντε ISSR εκκινητές (Πίνακας 1) οι οποίοι ενίσχυσαν 
πολυμορφικές ζώνες που διαχωρίστηκαν σε 2,3% w/v πηκτώματα αγαρόζης στα οποία 
είχε προστεθεί βρωμιούχο αιθύδιο κατά την ετοιμασία τους. Για τη στατιστική 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες 
(Principal Coordinates Analysis- PCA). 
 
Πίνακας 1. Οι εκκινητές ISSR που χρησιμοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισμό του 
πληθυσμού κριθής «Ζώτης». 

Κωδικός 
εκκινητή 

Αλληλουχία 
εκκινητή  
(5’3’) 

Θερμοκρασία 
υβριδισμού 

(0C) 

Aριθμός των 
ενισχυόμενων 

ζωνών 
811 (GA)8C 53 16 
821 (GT)8T 53 15 
827 A(CA)7CG 53 18 
834 (AG)8YT 53 17 
881 GGGT(GGGGT)2G 53 24 

 
Αποτελέσματα- Συζήτηση 
Οπτική παρατήρηση της καλλιέργειας του πληθυσμού κριθής «Ζώτης» στον αγρό 
κατέδειξε γνωρίσματα γενετικής παραλλακτικότητας ανάμεσα στα άτομα του 
πληθυσμού (Εικόνα 2). Ακολούθησε χαρακτηρισμός του πληθυσμού με την εφαρμογή 
πέντε μοριακών δεικτών ISSRs σε περιορισμένο αριθμό επιλεγμένων φυτών. Η εργασία 
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αυτή κατέληξε σε παραγωγή ικανοποιητικού πολυμορφισμού διαχωρίζοντας τον 
πληθυσμό σε συστατικές ομάδες (Εικόνα 3). Η πολυπληθέστερη ομάδα περιλαμβάνει 
το 76% των ατόμων που εξετάσθηκαν ενώ η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει περίπου το 
13%. Τέσσερα άτομα (11% του εξεταζόμενου συνόλου φυτών) βρέθηκε ότι δεν 
ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω δύο ομάδες. Με τον τρόπο αυτό αναδείχθηκε η 
ύπαρξη ενδοπληθυσμιακής παραλλακτικότητας επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες 
εκτιμήσεις από την αξιολόγηση των φαινοτυπικών διαφοροποιήσεων που εντόπισε η 
οπτική παρατήρηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1: Δύο στάδια ανάπτυξης από την καλλιέργεια του πληθυσμού κριθής «Ζώτης» 
σε κυψελωτό σχηματισμό στο αγρόκτημα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2: Η οπτική παρατήρηση αγρού καλλιέργειας του πληθυσμού «Ζώτης» 
κατέδειξε την ύπαρξη ατόμων με χαρακτηριστικά διαφορετικά από το σύνολο του 
πληθυσμού. Ενδεικτικά υποδεικνύεται ένα από αυτά με λευκό βέλος. 
 

Η εφαρμογή μεγαλύτερου αριθμού δεικτών σε μεγαλύτερο αριθμό φυτών του 
πληθυσμού αναμένεται να αυξήσει τα επίπεδα πολυμορφισμού και κατά συνέπεια την                      
διεισδυτική προσέγγιση της μεθόδου αυξάνοντας τον αριθμό των συστατικών ομάδων. 
Παράλληλα, η διερεύνηση των αγρονομικών χαρακτηριστικών της κάθε συστατικής 
ομάδας με εφαρμογή μεθόδων της κλασικής βελτίωσης αναμένεται να καταλήξει σε 
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σειρές με χρήσιμους αγρονομικούς χαρακτήρες. Ο συσχετισμός συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών σε κάθε ομάδα βρίσκεται υπό διερεύνηση τόσο με τη χρήση της 
κλασικής βελτίωσης όσο και με την περαιτέρω εφαρμογή των μοριακών μεθόδων: 

Ι) Η αξιολόγηση σε κυψελωτά σχέδια αναμένεται να οδηγήσει στην επιλογή 
γενοτύπων με αυξημένες αποδόσεις, καταλήγοντας στη δημιουργία νέας ποικιλίας (ή 
ποικιλιών). Η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

ΙΙ) Η εφαρμογή μοριακών μεθόδων μπορεί να διακρίνει εκείνες τις συστατικές 
ομάδες του πληθυσμού οι οποίες μπορεί να ανταποκρίνονται με διαφορετικό τρόπο σε 
συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 
 

 
Εικόνα 3: Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες βασισμένη στην εφαρμογή πέντε μοριακών 
δεικτών ISSRs σε 38 άτομα του πληθυσμού κριθής «Ζώτης». Η ανάλυση διαχώρισε τον 
πληθυσμό σε δύο συστατικές ομάδες που καλύπτουν το 89% των ατόμων που 
ελέχθηκαν ενώ το υπόλοιπο 11% αποτελείται από φυτά μεμονομώνα που δεν ανήκουν 
σε κάποια από τις παραπάνω δύο συστατικές ομάδες. 
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Abstract 

Local barley population from the region of Prefecture Florina, Western Macedonia, 
Greece, was evaluated for ten years under the surveillance of the late Professor 
Stylianos Zotis, leading to the barley population “Zotis”. Two thousand plants of this 
population were sown in low density 1.2 plants/m2 in a non replicated honeycomb trial 
(NR-0), for their evaluation at individual level. Optical observation in the field detected 
traits of indicatively endogenous genetic variability. Subsequent application of five 
ISSRs (Inter Simple Sequence Repeats) on a limited number of randomly selected Zotis 
plants partially characterized the population: the population was grouped in constitutive 
teams, thus confirming the optical observation for the occurrence of genetic variability. 
The application of more ISSRs on a larger group of Zotis plants is likely to increase the 
number of the constitutive teams, while the correlation of concrete characteristics in 
each team is also under investigation. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 23 ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΙΠΕΡΙΑΣ(Capsicum annuum L.) 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Ε. Ντούσκας1, Μ. Κουκουρίκου-Πετρίδου1, Ε. Νιάνιου-Ομπεϊντάτ2 

 
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο 
Οπωροκηπευτικών, Πανεπιστημιούπολη 541 24,Ελλάδα  
2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γενετικής 
και Βελτίωσης Φυτών, Πανεπιστημιούπολη 541 24,Ελλάδα  
 
 
Περίληψη        
 
 Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν 23 ποικιλίες πιπεριάς, οι οποίες διέφεραν σε 
μέγεθος, σχήμα (τύπου ‘καμπάνα’ ή ‘κέρατο’) και χρώμα (κίτρινες, πορτοκαλί ή 
κόκκινες), ως προς 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’) έως 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’) έως 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’). 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 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. Οι ποικιλίες με τα καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα ενταχθούν 
στην παραγωγική διαδικασία και επιπλέον μπορεί να αποτελέσουν πηγή γενετικού 
υλικού σε βελτιωτικά προγράμματα. 
 
Λέξεις κλειδιά: οξύτητα, διαλυτά στερεά, φαινόλες, ασκορβικό οξύ, καψαϊκίνη 
 
Εισαγωγή 
 Η καλλιέργεια της πιπεριάς είναι υψηλής οικονομικής σημασίας παγκοσμίως. Ένας 
μεγάλος αριθμός ποικιλιών πιπεριάς καλλιεργείται ανά τον κόσμο οι οποίες ποικίλουν 
ως προς το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα, τη γεύση και την καυστικότητα των καρπών 
τους. Έχουν μεγάλη θρεπτική αξία διότι είναι πλούσιες σε χρωστικές, αντιοξειδωτικές 
και φαινολικές ενώσεις καθώς και σε βιταμίνες, ιδιαιτέρως Α και C (Howard et al. 
2000, Serrano et al. 2010).  
 Ένας μεγάλος αριθμός ποικιλιών πιπεριάς καλλιεργείται σε θερμοκήπιο της Δράμας 
εκ των οποίων ορισμένες είναι νέες, υπό δοκιμή ποικιλίες. Σημαντικό μέρος της 
παραγωγής εξάγεται σε αγορές του εξωτερικού. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να 
εκτιμηθούν και να συγκριθούν τα ποιοτικά και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των 
καρπών με σκοπό την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία.  
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Υλικά και Μέθοδοι 
Χρησιμοποιήθηκαν ώριμοι καρποί 23 ποικιλιών πιπεριάς οι οποίες καλλιεργήθηκαν στο 
θερμοκήπιο της Δράμας υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Μετά την συγκομιδή των καρπών 
προσδιορίστηκαν μορφολογικά (βάρος, μέγεθος, χρώμα) καθώς και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά όπως διαλυτά στερεά, ολική οξύτητα (% κιτρικό οξύ), αντιοξειδωτική 
ικανότητα με τη μέθοδο FRAP (Benzie and Strain 1996), συγκέντρωση ολικών 
φαινολών φασματοφωτομετρικά, με το αντιδραστήριο Follin-Ciocalteau (Škerget et al. 
2005), ασκορβικού οξέος με ανακλασίμετρο (Merck) και καψαϊκίνης 
φασματοφωτομετρικά (Bajaj 1980). Πραγματοποιήθηκαν 3 επαναλήψεις των 3 
καρπών/χαρακτηριστικό. 
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
 Παρατηρήθηκε μεγάλη παραλλακτικότητα στα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν 
(Πίνακας 1, 2, 3, 4). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι διαφορές των μορφολογικών 
χαρακτηριστικών στις 23 ποικιλίες πιπεριάς οι οποίες διακρίνονται σε δύο τύπους 
(καμπάνα και Φλωρίνης). Παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς τις τιμές του ξηρού 
βάρους ενώ δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (ΣΣΔ) στο ποσοστό 
συμμετοχής του ολικού νωπού βάρος (8,74-10,28%) μεταξύ των ποικιλιών (Πίνακας 2).  
  
Πίνακας 1.Τύπος, χρώμα και μέγεθος καρπών πιπεριάς διαφόρων ποικιλιών, στο στάδιο 
ωριμότητας προς κατανάλωση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ποικιλίες Τύπος Χρώμα Μήκος 
(cm) ± SE 

Διάμετρος 
(cm) ± SE 

Πάχος 
περικαρπίου (cm) 

± SE 
DERBY καμπάνα κίτρινη 9,20±0,56 8,02±0,34 0,49±0,08 

E41.9816 καμπάνα κόκκινη 9,88±1,01 8,58±0,22 0,84±0,03 
E41.9933 καμπάνα κίτρινη 8,12±0,66 7,42±0,12 0,71±0,01 
E41.9957 καμπάνα κίτρινη 8,26±1,87 7,44±0,30 0,75±0,04 
FERRARI καμπάνα κόκκινη 10,62±1,12 8,10±0,40 0,86±0,08 

FIERO καμπάνα κίτρινη 7,60±0,34 7,24±0,23 0,62±0,03 
FASCINATO καμπάνα κόκκινη 7,98±0,45 7,16±0,11 0,59±0,01 
HELSINKI καμπάνα κίτρινη 10,40±1,87 8,22±0,30 1,01±0,08 

MABROUKA Φλωρίνης κόκκινη 17,70±2,12 5,18±0,41 0,49±0,01 
MEDINA καυτερή κόκκινη 12,18±1,82 1,14±0,09 0,27±0,04 

ODYSSEUS Φλωρίνης κόκκινη 17,14±1,56 3,24±0,33 0,29±0,03 
ORANGERY καμπάνα πορτοκαλί 8,46±0,39 8,36±0,12 0,61±0,05 
PALERMO Φλωρίνης κόκκινη 22,79±1,82 4,26±0,19 0,48±0,03 

PORTOBELLO Φλωρίνης κόκκινη 21,22±1,23 4,56±0,28 0,68±0,02 
RUBIERO Φλωρίνης κόκκινη 23,76±2,12 4,64±0,31 0,51±0,04 
SPIDER καμπάνα κόκκινη 7,16±0,29 5,70±0,37 0,78±0,03 
THIAF καμπάνα κόκκινη 8,64±1,10 7,60±0,18 0,75±0,04 
YANCA καυτερή πράσινη 22,03±1,9 3,06±0,12 0,40±0,05 
YELCA καμπάνα κόκκινη 7,56±0,62 7,16±0,21 0,71±0,09 
KELLY καμπάνα κίτρινη 10,92±1,50 9,48±0,33 1,09±0,08 
35-103 καμπάνα κόκκινη 8,08±0,78 6,86±0,41 0,86±0,07 
35-136 καμπάνα κόκκινη 8,70±0,67 6,74±0,33 0,77±0,06 
35-304 καμπάνα πορτοκαλί 9,02±1,23 7,30±0,21 0,84±0,07 

LSD   2,14 1,06 0,08 
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Διαφορές παρατηρήθηκαν και ως προς την ολική οξύτητα και τη συγκέντρωση 
διαλυτών στερεών (Πίνακας 3), με την ποικιλία ‘Rubiero’ (κόκκινη, τύπος ‘κέρατο’) να 
έχει τις υψηλότερες τιμές 3,9% και 8,2% αντίστοιχα. Οι πέντε κόκκινες ποικιλίες τύπου 
Φλωρίνης (‘Mabrouka’, ‘Palermo’, ‘Portobello’, ‘Rubiero’, ‘Odysseus’) καθώς και η 
καυτερή ‘Μedina’ είχαν τις υψηλότερες τιμές αντιοξειδωτικών (14,53, 14,44, 14,46, 
14,03, 15,72 και 20,22 μmol A.O/g). 
 Ως προς την περιεκτικότητα σε φαινολικές ουσίες διακρίθηκαν εκτός των πέντε 
προαναφερόμενων ποικιλιών και οι ποικιλίες Ferrary και 35-103 με τις εξής τιμές 0,93, 
0,73, 0,72, 0,68, 0,84, 0,85, 0,76, 0,70 mg GAE/g ενώ η ‘Yanca’ είχε την υψηλότερη 
συγκέντρωση καψαϊκίνης (1,63 mg g-1 ν.β.) (Πίνακας 4). Διαπιστώθηκε υψηλή θετική 
συσχέτιση μεταξύ αντιοξειδωτικής ικανότητας και συγκέντρωσης ολικών φαινολών, 
καθώς και μεταξύ αντιοξειδωτικής ικανότητας και ασκορβικού οξέος.  
 
 
Πίνακας 2. Νωπό και ξηρό βάρος καρπών και σπερμάτων πιπεριάς διαφόρων ποικιλιών. 

Ποικιλίες 
Νωπό βάρος 

καρπού 
(g)±SE 

Ξηρό βάρος 
καρπού 
(g)±SE 

Νωπό βάρος 
σπερμάτων 

(g)±SE 

Ξηρό βάρος 
σπερμάτων 

(g)±SE 
DERBY 176,14± 9,68 16,75±2,12 1,78±0,13 1,02±0,07 

e.41.9816 264,95±14,65 23,15±1,29 4,21±0,78 2,09±0,09 
e.41.9933 186,12± 9,34 17,07±2,80 2,66±0,32 1,,49±0,12 
e.41.9957 224,46±5,85 20,94±1,98 2,91±0,45 0,92±0,08 
FERRARI 173,52± 7,12 17,45±1,41 3,03±0,32 1,67±0,04 
FIERRO 188,14± 8,87 17,12±1,23 4,92±0,21 3,33±0,22 

FUSCINAT
O 

177,88±6,66 17,07±2,99 2,64±0,52 1,58±0,02 

HELSINKI 189,26±8,01 18,44±3,12 2,66±0,33 1,52±0,01 
MARBUKA 158,11±10,44 14,84±0,98 3,03±0,32 2,04±0,03 

MEDINA 19,55±1,46 1,49±0,31 1,02±0,10 0,71±0,01 
ODYSSEUS 88,03±4,44 8,05±1,11 1,46±0,11 0,93±0,01 
ORANGERY 235,00±7,70 22,90±2,11 3,66±0,20 1,82±0,04 
PALERMO 160,16±2,12 14,43±1,79 2,30±0,21 2,18±0,31 
PORTOBEL

LO 
144,56±3,49 14,20±2,10 2,65±0,30 1,76±0,01 

RUBIERRO 148,38±13,72 13,47±1,99 1,46±0,12 0,98±0,12 
SPIDER 178,41±3,45 16,53±2,13 1,75±0,13 1,04±0,01 
THIAF 195,02±4,67 18,82±2,32 4,39±0,70 3,47±0,71 
YANCA 30,10±2,43 2,52±0,23 1,96±0,10 0,97±0,09 
YECLA 174,75±3,50 17,71±1,65 2,58±0,31 1,43±0,09 
KELLY 219,24±20,69 19,87±1,12 4,68±0,11 3,21±0,13 
35-103 189,34±12,12 19,47±1,90 4,68±0,30 1,97±0,06 
35-136 178,71±6,63 17,32±1,95 4,18±0,21 1,78±0,03 
35-304 203,15±16,44 18,73±2,22 4,95±0,50 2,49±0,05 

LSD 20,72 3,35 1,01 0,81 
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Πίνακας 3. Διαλυτά στερεά, ολική οξύτητα (%κιτρικού οξέος),  
pH, και αναλογία διαλυτών  στερεών/ ολικής οξύτητας σε καρπούς  
διαφόρων ποικιλιών πιπεριάς . 
 

Ποικιλία Διαλυτά 
στερεά 

Ολική 
οξύτητα pH 

Διαλυτά 
στερεά/ 

Ολική 
οξύτητα 

DERBY 6,1±0,45 2,7±0.04 4,8 ±0,32 2,26 
e.41.9816 5,8±0,33 2,5±0.03 5,1±0,4 2,33 
e.41.9933 5,6±0,17 2,6±0.02 5,1±0,41 2,16 
e.41.9957 5,6±0,41 2,6±0.02 5,0±0,37 2,13 
FERRARI 5,9±0,44 2,8±0.01 5,0±0,32 2,11 
FIERRO 5,6±0,40 2,7±0.04 4,8±0,44 2,05 

FUSCINATO 6,5±0,32 3,1±0.02 4,6±0,20 2,09 
HELSINKI 6,2±0,41 2,6±0.18 4,8±0,41 2,36 
MARBUKA 6,8±0,19 3,4±0.02 5,1±0,23 2,00 

MEDINA 7,4±0,28 2,8±0.01 4,8±0,30 2,64 
ODYSSEUS 7,5±0,27 3,5±0.03 4,9±0,12 2,13 
ORANGERY 6,0 ±0,66 2,6±0.02 5,0±0,35 2,30 
PALERMO 7,2±0,27 3,4±0.02 5,1±0,39 2,10 

PORTOBELLO 7,1±0,11 3,3±0.03 5,0±0,35 2,13 
RUBIERRO 8,2±0,19 3,9±0.02 4,7±0,40 2,14 

SPIDER 5,8±0,38 2,7±0.04 4,8±0,61 2,14 
THIAF 6,7±0,14 3,1±0.02 5,1±0,20 2,17 
YANCA 4,5 ±0,21 0,7±0.01 5,9±0,32 6,47 
YECLA 6,6±0,19 3,3±0.03 4,8±0,40 2,00 
KELLY 5,1±0,32 2,8±0.02 5,1±0,40 1,82 
35-103 7,5±0,28 2,9±0.01 4,9±0,11 2,58 
35-136 7,6±0,31 3,5±0.04 5,0±0,30 2,18 
35-304 7,4±0,27 2,9±0.01 4,5±0,12 2,55 
LSD0.05 0,68 0,30 0,33  
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Πίνακας  4. Ολική αντιοξειδωτική ικανότητα, ολικές φαινόλες, ασκορβικό οξύ και καψαϊκίνη σε 
καρπούς διαφόρων ποικιλιών πιπεριάς.  
 

Ποικιλίες 

Ολική 
αντιοξειδωτική 

ικανότητα 
(μmol A.O/g) 

Ολικές 
φαινόλες 

(mg 
GAE/g) 

Ασκορβικό 
οξύ 

(mg/100g) 

Καψαϊκίνη 
(mg/g) 

DERBY 10,84±0,97 0,48±0,01 79,0±4,44 - 
E.41.9816 11,09±1,10 0,60±0,03 142,8±11,82 - 
E.41.9933 8,38±0,67 0,40±0,02 77,6±6,38 - 
E.41.9957 7,77±0,33 0,50±0,02 96,4±5,80 - 
FERRARI 8,4±0,76 0,76±0,03 117,4±7,82 - 
FIERRO 10,83±0,39 0,54±0,03 107,0±8,22 - 

FUSCINATO 10,06±0,72 0,61±0,01 129,4±9,04 - 
HELSINKI 8,32±0,23 0,64±0,04 84,0±7,56 - 
MARBUKA 14,53±0,53 0,93±0,01 148,2±9,22 - 

MEDINA 20,22±1,21 0,85±0,03 166,4±9,42 0,54±0,01 
ODYSSEUS 15,72±0,79 0,84±0,03 139,0±7,76 - 
ORANGERY 9,73±0,22 0,56±0,10 128.,±10,40 - 
PALERMO 14,44±0,32 0,73±0,21 167.,±11,78 - 

PORTOBELLO 14,46±0,67 0,72±0,20 174.,±10,22 - 
RUBIERRO 14,03±1,10 0,68±0,23 167,±12,24 - 

SPIDER 10,68±0,72 0,59±0,14 91,0±8,80 - 
THIAF 9,69±0,24 0,55±0,23 160,8±13,20 - 
YANCA 11,43±0,42 0,65±0,42 96,2±8,24 1,63 ±0,03 
YECLA 12,54±0,64 0,60±0,40 127,0±9,04 - 
KELLY 7,87±0,62 0,48±0,28 81,4±6,46 - 
35-103 12,39±0,59 0,70±0,39 127,8±8,68 - 
35-136 11,40±0,58 0,64±0,30 106,2±8,68 - 
35-304 11,56±0,31 0,51±0,24 162,4±15,26 - 

LSD 1,35 0,17 9,79  
*Σε όλους τους πίνακες οι τιμές είναι μέσοι όροι τριών επαναλήψεων ±SE 
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EVALUATION OF 23 PEPPER CVS (Capsicum annuum L.) BASED ON THEIR 
FRUIT QUALITATIVE AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 
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1Department of Horticulture, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki 
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Abstract 
 Fruits of twenty-one pepper cultivars (Capsicum annuum L.), the most of them new 
ones, varying in size, shape (bell or long-type) and color (yellow, orange and red) were 
evaluated according to their morphological characteristics and chemical composition. 
Differences were observed in total acidity and soluble solids content with red ‘Rubiero’ 
(long type) having the highest values. Differences among cultivars were also determined 
concerning their chemical composition. Total antioxidant capacity (FRAP) ranged from 
7.77 (E.41.9957, yellow, bell type) to 15.72 μmol ascorbic acid equivalent (AAE) g-1 
f.w. (‘Odysseus’, red, long type). Total phenols ranged from 0.40 (E.44.9933, yellow, 
bell type) to 0.93 mg gallic acid equivalent (GAE) g-1 f.w. (‘Mabrouka’, red long type), 
while vitamin C from 77.6 (E.41.9933) to 174.2 mg 100g-1 f.w. (‘Portobello’, red, long 
type). Generally, long-type peppers showed higher antioxidant activity (14.64 μmol 
ascorbic acid equivalent g-1 f.w), total phenols (0.78 mg GAE g-1 f.w) and vitamin C 
concentration (159.2 mg 100g-1 f.w) than the bell ones (10.1 μmol AAE g-1 f.w, 0.57 mg 
GAE g-1 f.w and 113.64 mg 100g-1 f.w, respectively) tested. The results showed also 
that there was a high relationship between antioxidants and phenols as well as between 
antioxidants and vitamin C. This knowledge may probably help breeders to their efforts 
to improve the quality of pepper fruits. 
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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 BC 1 (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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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 
(TRITICUM TURGIDUM SUBSP DURUM) ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
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. 
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Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ 
ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ. 
 
Χ. Γκόγκας1, Μ. Κούτσικα – Σωτηρίου1 

1. Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη 
 
 
Περίληψη 
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 αυτών των γενετικών παραμέτρων 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. 
Λέξεις κλειδιά: (ετέρωση, μαλακό σιτάρι, παραγωγικό δυναμικό, κριτήρια 
αξιολόγησης, γενική συνδυαστική ικανότητα) 
 
Εισαγωγή 
Στην βελτίωση του μαλακού σίτου η επισήμανση ελπιδοφόρων διασταυρώσεων από 
τις πρώτες γενεές εξαρτάται από την αξιοπιστία των κριτηρίων με τα οποία θα 
αξιολογηθούν οι γενότυποι. Ποικίλα κριτήρια έχουν προταθεί από διάφορους 
ερευνητές. . Ο Nass (1979) προτείνει την ετέρωση στην F1 γενεά , ο Fasoulas (1988) 
προτείνει την αξιολόγηση των F1 και F2 αναγνωρίζοντας τον ανταγωνισμό ως την 
κύρια αιτία που μειώνει την αποτελεσματικότητα της επιλογής. Οι Roupakias et al 
(1997) προτείνουν συνεκτίμηση F1 και F2 γενεάς και οι Gouli and Koutsika (1999) 
προτείνουν την ετέρωση στην F2 γενεά ως κριτήριο για τη βελτίωση του μαλακού 
σίτου. Παράλληλα οι Singh et al (2004) χρησιμοποιούν την ετέρωση και την 
ετεροβελτίωση για την αναγνώριση υποσχόμενων γενοτύπων, ενώ οι Kotzamanidis et 
al (2008) προτείνουν τον μέσο όρο των F1 και F2. Επίσης μαζί με την ετέρωση και η 
συνδυαστική ικανότητα έχει προταθεί για την αναγνώριση υποσχόμενου γενετικού 
υλικού (Krystowiak et al. 2009). Τέλος κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν το 
παραγωγικό δυναμικό και τα συστατικά του σε συνδυασμό με τη σταθερότητα των 
γενοτύπων βρίσκουν εφαρμογή σε κυψελωτά πειράματα (Fasoula and Fasoula, 2002 ; 
Fasoula, 2008). Συνεπώς το ζητούμενο για τον ερευνητή είναι εάν η χρήση 
περισσότερων κριτηρίων μπορεί αποτελεσματικότερα να διαχωρίσει το διασπώμενο 
υλικό. 
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Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ποσοτική προσέγγιση της απόδοσης 
διασταυρώσεων μαλακού σίτου από την F1 έως την F4 γενεά, μέσω της ταυτόχρονης 
χρήσης δύο ομάδων κριτηρίων και την διαδρομή των γενετικών παραμέτρων σε κάθε 
διασταύρωση και γενεά.   
Υλικά και Μέθοδοι 
Την καλλιεργητική περίοδο 2007-2008 εγκαταστάθηκαν οι ποικιλίες μαλακού σίτου 
του Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης Αχέρων, Yecora, Νέστος, Ορφέας, Ωρωπός, 
Αχελώος και 10 F1 που προήλθαν από τις μεταξύ τους διασταυρώσεις, σε κυψελωτό 
σχέδιο R-16 (1μ απόσταση φυτό από φυτό). Αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια 
επιλογής: α) αξιολόγηση των F1-F4 αυτών καθαυτών, β) υπεροχή ή υστέρηση σε 
σχέση με τον καλύτερο γονέα, γ) υπεροχή ή υστέρηση σε σχέση με τον μέσο όρο των 
δύο γονέων, δ) υπεροχή ή υστέρηση σε σχέση με το μέσο όρο όλων των γονέων - 
μαρτύρων και ε) τιμή δείκτου του παραγωγικού δυναμικού (Line Crop Yield Potential 
LCYP Fasoula, 2008) που υπολογίζεται από το γινόμενο του συντελεστή 
ομοιόστασης (Coefficient of Homeostasis CH) και της αποδοτικότητας (Coefficient 
of Line Yield CLY). Επίσης υπολογίστηκε η Γενική Συνδυαστική Ικανότητα (GCA) 
των γονέων για την F1 γενεά.  
 Από την αξιολόγηση των διασταυρώσεων επιλέχθηκαν 4 F1, οι δύο με τους 
υψηλότερους δείκτες, μια ενδιάμεση και μία με τους χαμηλότερους δείκτες. Την 
καλλιεργητική περίοδο 2008-2009 οι 4 F2 με τους γονείς από τους οποίους προήλθαν 
εγκαταστάθηκαν σε κυψελωτό σχέδιο R-16 με την κάθε F2 να μοιράζεται σε τρεις 
κωδικούς που προήλθαν από τα τρία καλύτερα φυτά της κάθε επιλεγείσας F1. Κατά 
τον ίδιο τρόπο και στην ίδια πειραματική διάταξη (κυψελωτό R-16) εγκαταστάθηκαν 
οι F3 και F4 γενεές τις δύο επόμενες καλλιεργητικές περιόδους.  
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Από την αξιολόγηση της F1 γενεάς προέκυψε ότι όλες οι διασταυρώσεις ήταν 
ετερωτικές εκτός από την διασταύρωση Ορφέας x Ωρωπός (Πίνακας 1). Ετέρωση και 
ετεροβελτίωση στο σιτάρι αναφέρεται από διάφορους ερευνητές (Nass, 1979, 
Στρατηλάκης κ.α., 1994, Gouli and Koutsika, 1999, Singh et al., 2004).  
 
Πίνακας 1: Αξιολόγηση των F1 με τα κριτήρια της ετέρωσης 
Γενότυπος BP MP Μάρτυρες 
Αχέρων x Yecora 22,84% 25,30% 45,2%* 
Νέστος x Αχελώος 46,83%* 56,09%* 29,38% 
Νέστος x Ορφέας 24,68% 28,78% 17,33% 
Νέστος x Ωρωπός 13,31% 24,98% 22,78% 
Ορφέας x Αχελώος 18,05% 7,34% 11,09% 
Ορφέας x Ωρωπός -7,47% -0,24% 0,27% 
Ωρωπός x Αχελώος 7,91% 25,71% 16,93% 
Yecora x Αχελώος 18,38% 42,87%* 39,92%* 
Yecora x Ορφέας 2,55% 14,19% 21,21% 
Yecora x Ωρωπός 15,83% 20,86% 36,91%* 

* σημαντικό για p≤5%   
  
Τρεις διασταυρώσεις ξεπέρασαν σημαντικά τον μέσο όρο των μαρτύρων, δηλαδή την 
μέση απόδοση καλά προσαρμοσμένων εμπορικών ποικιλιών, σε αντίθεση με την 
διασταύρωση Νεστος x Αχελώος που αν και ξεπέρασε τον καλύτερο γονέα και τη 
μεσογονική τιμή σημαντικά, δεν συνέβη και το ίδιο με το μέσο όρο όλων των 
μαρτύρων. Σύμφωνα με τους Akhter et al (2003) ο μέσος όρος όλων των μαρτύρων 
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είναι πιο πρακτικό κριτήριο αξιολόγησης καθώς λαμβάνει υπόψη του την μέση 
απόδοση αντιπροσωπευτικών ποικιλιών.  
 
Πίνακας 2: Ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού της F1  
Γενότυπος Mean CLR CH LCYP LCYP% 
Αχέρων x Yecora 59,67a* 1,59 2,98 4,74 69,56 
Yecora x Αχελώος 57,5ab 1,48 2,74 4,05 59,46 
Yecora x Ωρωπός 56,26ab 1,41 4,27 6,03 88,63 
Νέστος x Αχελώος 53,17ab 1,26 2,89 3,64 53,52 
Νέστος x Ωρωπός 50,45abc 1,14 4,21 4,79 70,32 
Yecora x Ορφέας 49,81abc 1,11 2,1 2,33 34,17 
Yecora 48,57abc 1,05 2,57 2,7 39,73 
Νέστος x Ορφέας 48,21abc 1,04 3,79 3,94 57,8 
Ωρωπός x Αχελώος 48,05abcd 1,03 6,61 6,81 100 
Αχέρων  46,67abcd 0,97 2,51 2,44 35,88 
Ορφέας x Αχελώος 45,65abcd 0,93 7,18 6,68 98,13 
Ωρωπός 44,53abcd 0,89 3,61 3,2 46,94 
Ορφέας x Ωρωπός 41,2bcd 0,76 1,86 1,41 20,66 
Ορφέας  38,67bcd 0,67 3,93 2,62 38,52 
Νέστος 36,21cd 0,59 4,53 2,65 38,96 
Αχελώος  31,92d 0,45 1,43 0,65 9,55 

*μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά για p≤5% 
 
Η κατάταξη των F1 βάσει του παραγωγικού δυναμικού  έδειξε ότι οκτώ από τις δέκα 
διασταυρώσεις ξεπέρασαν τους μάρτυρες ενώ η διασταύρωση Ορφέας x Ωρωπός 
ήταν και τελευταία στην κατάταξη (Πίν. 2). Χαρακτηριστικό είναι ότι οι 
περισσότερες διασταυρώσεις είχαν CLR>1, σε αντίθεση με τους μάρτυρες. Σύμφωνα 
με την Fasoula (2008) τιμές CLR>1 δείχνουν γενοτύπους που υπερέχουν του γενικού 
μέσου όρου και σε συνδυασμό με υψηλό δείκτη LCYP αποτελούν υποσχόμενο υλικό. 
Τέλος το κριτήριο της GCA έδειξε ότι οι ποικιλίες Αχέρων και Νέστος είχαν 
αρνητική τιμή γεγονός που δεν ενισχύει την επιλογή τους στις διασταυρώσεις που 
συμμετέχουν (Πίν. 3). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τις F1 γενεάς οι τέσσερις 
διασταυρώσεις που επιλέχθηκαν: α) είχαν γονείς με θετική συνδυαστική ικανότητα, 
β) βάσει του παραγωγικού δυναμικού ήταν οι δύο καλύτερες μία ενδιάμεση και μία 
με τις χαμηλότερες τιμές και γ) βάσει των κριτηρίων της ετέρωσης οι δύο εξ` αυτών 
ξεπερνούσαν τον μέσο όρο των μαρτύρων σημαντικά.  
 
Πίνακας 3: Επιλεγείσες F1, αξιολόγηση με τα κριτήρια της ετέρωσης, και GCA 
γονέων 
Γενότυπος BP MP Μάρτυρες LCYP GCA γονέων 
Ωρωπός x Αχελώος 7,91% 25,71% 16,93% 100,00% GΑχέρον -27,53 GΟρφέας 3,77 
Yecora x Ωρωπός 15,83% 20,86% 36,91%* 88,63% GYecora 13,36 GΩρωπός 6,54 
Yecora x Αχελώος 18,38% 42,87%* 39,92%* 59,46% GΝέστος -4,49 GΑχελώος 8,64 
Ορφέας x Ωρωπός -7,47% -0,24% 0,27% 20,66%   
* σημαντικό για p≤5% 
 
Στην F2 γενεά η διασταύρωση Ωρωπός x Αχελώος είχε το υψηλότερο παραγωγικό 
δυναμικό με την διασταύρωση Yecora x Αχελώος να έρχεται δεύτερη και την 
διασταύρωση Ορφέας x  Ωρωπός να παραμένει η τελευταία στην κατάταξη (Πίνακας 
4). Κάθε F2 ξεχωριστά χωρίστηκε σε τρεις κωδικούς υψηλής, μέσης και χαμηλής 
παραγωγικότητας με την διασταύρωση Ωρωπός x Αχελώος να έχει μία οικογένεια 
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που ξεπέρασε σημαντικά όλα τα υπόλοιπα πειραματικά υλικά ενώ ταυτόχρονα ήταν 
και η μοναδική F2 που και για τις τρεις οικογένειες είχε CLR>1 (Πίνακας 4).   
Πίνακας 4: Ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού της  F2 
Γενότυπος Mean CLR CH LCYP LCYP% 
Ωρωπός x Αχελώος 66,97a* 1,66 6,66 11,04 100 
Αχελώος 59,2b 1,3 5,44 7,05 63,84 
Ωρωπός x Αχελώος 58,86b 1,28 4,49 5,74 52,02 
Ωρωπός x Αχελώος 57,92bc 1,24 4,38 5,43 49,15 
Yecora x Αχελώος 55,4bcd 1,13 5,21 5,91 53,55 
Yecora x Αχελώος 54,82bcde 1,11 5,13 5,7 51,65 
Ωρωπός 54,52bcde 1,1 4,89 5,37 48,65 
Yecora x Ωρωπός 54,25bcde 1,09 3,85 4,19 37,94 
Yecora x Ωρωπός 51,81bcdef 0,99 5,27 5,22 47,32 
Yecora x Αχελώος 50,48cdef 0,94 4,58 4,31 39,05 
Ορφέας x Ωρωπός 50,03def 0,92 4,02 3,72 33,69 
Yecora x Ωρωπός 48,77defg 0,88 3,08 2,71 24,56 
Ορφέας x Ωρωπός 47,49efg 0,83 4,9 4,08 37 
Yecora 44,71fg 0,74 4,97 3,67 33,22 
Ορφέας x Ωρωπός 41,05gh 0,62 2,67 1,66 15,08 
Ορφέας   34,82h 0,45 4,97 2,23 20,17 

* σημαντικό για p≤5% 
 
Στην F3 γενεά η κατάταξη στο παραγωγικό δυναμικό αλλάζει με την διασταύρωση 
Yecora x Αχελώος να έρχεται στην πρώτη θέση αλλά να είναι ισοδύναμη με την 
διασταύρωση Ωρωπός x Αχελώος (Πίνακας 5).. Η πρόβλεψη με το κριτήριο του 
μέσου όρου της F1 και της F2  (Roupakias et al., 1997; Kotzananidis and Roupakias 
2004) προβλέπει ως καλύτερη την διασταύρωση Yecora x Αχελώος κάτι που 
επιβεβαιώνεται στην F3 γενεά.  
 
Πίνακας 5: Ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού της F3  
Γενότυπος Mean CLR CH LCYP LCYP% 
Yecora x Αχελώος 34,61a* 2,05 4,83 9,88 100 
Ωρωπός x Αχελώος 30,6ab 1,60 5,03 8,04 81,36 
Yecora x Αχελώος 29,08bc 1,45 5,91 8,54 86,43 
Yecora x Αχελώος 28,17bcd 1,36 5,49 7,45 75,37 
Ωρωπός 25,82cde 1,14 6,06 6,90 69,84 
Ωρωπός x Αχελώος 25,82cde 1,14 7,04 8,02 81,18 
Yecora x Ωρωπός 25,17cdef 1,08 4,17 4,52 45,76 
Ωρωπός x Αχελώος 24,69cdefg 1,04 4,20 4,38 44,31 
Yecora x Ωρωπός 24,46defg 1,02 5,29 5,41 54,78 
Αχελώος 23,70efgh 0,96 4,38 4,21 42,58 
Yecora 21,28fghi 0,77 5,96 4,61 46,69 
Ορφέας x Ωρωπός 21,16fghi 0,77 5,41 4,14 41,89 
Ορφέας x Ωρωπός 20,71ghi 0,73 3,76 2,76 27,93 
Yecora x Ωρωπός 19,67hi 0,66 11,48 7,60 76,86 
Ορφέας x Ωρωπός 18,51ij 0,59 5,83 3,41 34,52 
Ορφέας   14,48j 0,36 8,90 3,19 32,28 

* σημαντικό για p≤5% 
 
Τέλος στην F4 γενεά η καλύτερη F2 Ωρωπός x  Αχελώος ήταν και η παραγωγικότερη 
ξεπερνώντας σημαντικά όλους τους μάρτυρες (Πίνακας 6) σε μία καλλιεργητική 
περίοδο η οποία ήταν η πιο παραγωγική του συνόλου. Η ανάλυση του παραγωγικού 
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δυναμικού και τις τέσσερις χρονιές έδειξε ότι η διασταύρωση Ωρωπός x Αχελώος 
συνδύασε παραγωγικότητα και σταθερότητα με εξαίρεση την F3 γενεά όπου ήταν 
δεύτερη. Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει των μέσων αποδόσεων όλων των ετών στην 
F3 γενεά παρατηρήθηκαν οι χαμηλότερες αποδόσεις δημιουργώντας ανακατατάξεις, 
διότι οι μειωμένες εισροές δυσχέραιναν την επιλογή μειώνοντας την 
αποτελεσματικότητά της. 
 
Πίνακας 6: Ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού της F4  
Γενότυπος Mean CLR CH LCYP LCYP% 
Ωρωπός x Αχελώος 82,69a* 1,61 8,06 13,01 100,00 
Yecora x Ωρωπός 75,51ab 1,35 9,03 12,15 93,40 
Yecora x Αχελώος 74,34abc 1,30 7,61 9,92 76,26 
Ωρωπός x Αχελώος 69,47abcd 1,14 4,61 5,25 40,31 
Yecora x Ωρωπός 69,29abcd 1,13 3,53 4,00 30,73 
Αχελώος 69,05bcd 1,13 7,70 8,67 66,61 
Yecora 66,23bcd 1,04 6,24 6,45 49,60 
Yecora x Αχελώος 65,50bcde 1,01 5,76 5,83 44,83 
Ωρωπός x Αχελώος 64,66bcdef 0,99 5,43 5,36 41,17 
Ορφέας x Ωρωπός 62,03cdef 0,91 6,10 5,53 42,53 
Yecora x Αχελώος 61,50cdef 0,89 4,54 4,06 31,17 
Ορφέας x Ωρωπός 60,91def 0,88 5,79 5,07 38,98 
Yecora x Ωρωπός 59,06def 0,82 5,97 4,92 37,77 
Ωρωπός 53,26ef 0,67 6,72 4,50 34,58 
Ορφέας x Ωρωπός 52,50f 0,65 3,34 2,17 16,71 
Ορφέας   51,81f 0,63 5,22 3,31 25,42 

* σημαντικό για p≤5% 
Προκειμένου να επισημανθεί η καλύτερη διασταύρωση, πέραν του παραγωγικού 
δυναμικού έγινε και η αξιολόγηση με τα κριτήρια της ετέρωσης, η οποία μπόρεσε να 
δώσει σαφέστερη εικόνα ως προς τη διάκριση των υλικών. Η διασταύρωση Ωρωπός x 
Αχελώος είχε μια οικογένεια η οποία παρουσίασε σημαντική υπεροχή για όλα τα 
κριτήρια στις διασπώμενες γενεές (Πίνακας 7). Διάφοροι ερευνητές αναφέρουν 
θετική ετέρωση σε διασπώμενες γενεές (Στρατηλάκης κ.α. 1994; Gouli and Koutsika 
1999) ως κριτήριο επιλογής. 
Πίνακας 7: Αξιολόγηση των F2, F3 και F4 με τα κριτήρια της ετέρωσης 

 

* σημαντικό για p≤5% 

Γενότυπος/Ετέρωση F2 F3 F4 
Ωρωπός x Αχελώος    

BP 13,12%* 18,48%* 19,74%* 
MP 17,78%* 23,56%* 35,21%* 
4P 38,62%* 43,49%* 37,61%* 

Yecora x Αχελώος    
BP -6,41% 46,07%* 9,91% 
MP 6,64% 53,91%* 9,89% 
4P 14,68%* 62,34%* 23,71%* 

Yecora x Ωρωπός    
BP -0,50% -2,51% 14,02% 
MP 9,34% 6,89% 26,40%* 
4P 12,29% 18,08%* 25,67%* 

Ορφέας x Ωρωπός    
BP -8,24% -18,04% 16,93% 
MP 12,00% 5,02% 18,08% 
4P 3,55% -0,73% 3,23% 
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Η διασταύρωση Ωρωπός x Αχελώος αν και ήταν ετερωτική στην F1 δεν εμφάνισε 
σημαντική υπεροχή σε αντίθεση με τις διασταυρώσεις Yecora x Ωρωπός και Yecora x 
Αχελώος (Πίνακας 1) αλλά ήταν πρώτη ως προς το παραγωγικό δυναμικό, κάτι που 
αποδίδεται κυρίως στην υψηλή τιμή του δείκτη σταθερότητας CH (Πίνακας 2). 
Επιπρόσθετα στην F1 γενεά η πρώτη και η τελευταία διασταύρωση από τις 
επιλεγείσες (Πίνακας 3) δεν εμφάνισαν ομοζυγωτικό εκφυλισμό {(F2-F1)/F2} 
εμφανίζοντας θετικό ποσοστό (Ωρωπός x Αχελώος 28,25% και Ορφέας x Ωρωπός 
17,65%) σε αντίθεση με τις άλλες δύο διασταυρώσεις που δεν έδειξαν αντοχή στον 
ομοζυγωτικό εκφυλισμό στην F2 (Yecora x Αχελώος -3,79% και Yecora x Ωρωπός -
3,71%). Σύμφωνα με τον Crow (1948) μια ετερωτική F2 για ένα ποσοτικό 
χαρακτηριστικό, είναι ένδειξη αθροιστικής δράσης γονιδίων. Από τις επιλεγείσες 
διασταυρώσεις μόνο η διασταύρωση Ωρωπός x Αχελώος έδειξε αντοχή στην ετέρωση 
στις διασπώμενες γενεές και ταυτόχρονα διατήρησε την πρώτη θέση ως προς το 
παραγωγικό δυναμικό.  
Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων προέκυψε ότι οι πρώτες γενεές είναι και οι 
σημαντικότερες στην διαδικασία επιλογής ελπιδοφόρων διασταυρώσεων. Ωστόσο η 
προσέγγιση για την μεγιστοποίηση της απόδοσης γίνεται αποτελεσματικότερη όταν 
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα κριτήρια τόσο της ετέρωσης όσο και της παραγωγικής 
συμπεριφοράς των γενοτύπων.  
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THE ASSESMENT OF GENETIC PARAMETERS IN WHEAT (Triticum aestivum) 
CROSSES CLASSIFIED INTO YIELD ABILITY. 
 
Ch. Gogas1 and M. Koutsika-Sotiriou1. 
1. Department of Genetics and Plant Breeding, Aristotelian Univ. of Thessaloniki, 
54124, Greece. 
 
 
Summary 
In wheat breeding selection of promising crosses should be made with the use of 
credible evaluation criteria. From a set of ten crosses four were selected after being 
evaluated with two groups of evaluation criteria a) heterosis and b) productivity and 
stability. At the present study the genetic parameters across four generations i.e. F1, 
F2, F3 and F4 are being presented. Field trials were established from 2007-2011 at the 
Cereals Institute Thessaloniki Greece for generations F1-F3 and at the farm of AUTH 
for F4 generation. The selected four crosses along with their parents were evaluated 
through out the years in an R-16 honeycomb design (interplant spacing 1m). The 
results indicated the importance of F2 in the prediction of promising material. 
Heterobeltiosis alone wasn’t able to discriminate hi-yielding crosses whereas heterosis 
over the mean of all the checks successfully predicted the best F4. The use of the two 
groups of criteria combined with the estimation of the genetic parameters for each 
generation linked up to a degree the genotype to phenotype, thus classifying the 
materials in each generation successfully. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΓΟΝΕΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ YECORA. 
 
 
Χ. Γκόγκας1, Μ. Κούτσικα – Σωτηρίου1 

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

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, Αιτωλοακαρνανία και 
Ξυλόκαστρο και οι F4 και F5 γενεές 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.  

 
Εισαγωγή 

Η χρήση παραδοσιακών ποικιλιών στη βελτίωση, είναι μια στρατηγική που 
χρησιμοποιείται για την αύξηση της απόδοσης και της σταθερότητας σε 
περιβάλλοντα χαμηλών εισροών (Newton et al 2009). Η αξιοποίηση καλά 
προσαρμοσμένων γενοτύπων προτρέπει τον βελτιωτή να επιλέξει μεταξύ του 
βέλτιστου ή του μέγιστου δυναμικού απόδοσης. Σύμφωνα με τον Schmidt (1984) η 
δημιουργία νέων γενοτύπων ίσως είναι ανάγκη να κατευθυνθεί προς εκείνους τους 
γενότυπους που αξιοποιούν καλύτερα τις εισροές και όχι στη δημιουργία γενοτύπων 
που υπερπαράγουν μόνο με εισροές υψηλού κόστους. Μια τέτοια προοπτική μπορεί 
να δοθεί μέσω της διεύρυνσης της γενετικής βάσης των υπαρχόντων εμπορικών 
ποικιλιών με την διασταύρωσή τους με παραδοσιακές ποικιλίες (Ceccarelli, et al., 
1987). Τα κριτήρια με τα οποία όμως θα αξιολογηθεί το υλικό είναι αυτά που θα 
επισημάνουν τις ελπιδοφόρες διασταυρώσεις.  Στην παρούσα εργασία αξιολογούνται 
προχωρημένες γενεές διασταυρώσεων παραδοσιακών ποικιλιών με την εμπορική 
ποικιλία Yecora, απουσία ανταγωνισμού σε περιβάλλον χαμηλών εισροών. 
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Υλικά και Μέθοδοι 
Την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010 εγκαταστάθηκαν στο αγρόκτημα του 

Α.Π.Θ. σε αραιή σπορά οι παραδοσιακές ποικιλίες μαλακού σίτου Ασπρόσταρο, 
Αιτωλοακαρνανία, Ξυλόκαστρο και οι 3 F4 που προέκυψαν από τη διασταύρωσή τους 
με την εμπορική ποικιλία Yεcora.  Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
κυψελωτό R-16 με την κάθε διασταύρωση να χωρίζεται σε τέσσερις κωδικούς και την 
απόσταση των φυτών στο 1m. Την επόμενη χρονιά εγκαταστάθηκαν οι 3 F5 που 
προέκυψαν από την επιλογή στην F4 γενεά σε αντίστοιχο πείραμα στο αγρόκτημα του 
πανεπιστημίου με την διασταύρωση Ασπρόσταρο x Yecora να χωρίζεται σε έξι 
κωδικούς και τις διασταυρώσεις Ξυλόκαστρο x Yecora  και Αιτωλοακαρνανία x 
Yecora σε τρεις. Και στα δύο πειράματα εφαρμόστηκε σύστημα μηδενικών εισροών 
με την μόνη επέμβαση την απομάκρυνση των ζιζανίων προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η καλλιέργεια απουσία ανταγωνισμού. 

Η αξιολόγηση των γενοτύπων έγινε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: την υπεροχή ή 
υστέρηση σε σχέση με τον καλύτερο γονέα (BP), την μέση απόδοση των δύο γονέων 
(MP) και την υπεροχή ή υστέρηση σε σχέση με τον μέσο όρο όλων των μαρτύρων. 
Επίσης τα υλικά κατατάχθηκαν βάσει του παραγωγικού τους δυναμικού (LCYP) 
προκειμένου να γίνει αντιστοίχηση του μεμονωμένου φυτού με την συμπεριφορά του 
σε συνθήκες γεωργού (Fasoula, 2008).  

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Η αξιολόγηση της F4 έδειξε ότι όλες οι διασταυρώσεις ήταν ετερωτικές για όλα τα 
κριτήρια με εξαίρεση την διασταύρωση Αιτωλοακαρνανία x Yecora η οποία 
υστερούσε ως προς το μέσο όρο των μαρτύρων (Πίνακας 1). Ο Abugaliev (1979), 
αναφέρει ότι από διασταυρώσεις των οποίων οι τιμές των χαρακτηριστικών πέφτουν 
απότομα στην F2 και F3 γενεά, δεν περιμένει κανείς σημαντικά αποτελέσματα 
απόδοσης, ενώ εάν η πτώση είναι βαθμιαία και το διασπώμενο υλικό δείχνει 
ομοζυγωτική ευρωστία, τότε οι διασταυρώσεις που μελετούνται έχουν πραγματική 
βελτιωτική αξία.   

 
Πίνακας 1: Αξιλόγηση των F4 με τα κριτήρια της ετέρωσης 
Γενότυπος BP MP Μάρτυρες 
Ασπρόσταρο*Yecora 26,52% 40,60%* 47,83%* 
Ξυλόκαστρο*Yecora 17,88% 20,22% 10,87% 
Αιτωλοακαρνανία*Yecora 7,14% 10,75% -6,88% 

* σημαντικό για p≤5%   
  
Η διασταύρωση Ασπρόσταρο x Yecora ηταν σημαντικά αποδοτικότερη από το 

μέσο όρο των γονέων από τους οποίους προήλθε και από το μέσο όρο όλων των 
μαρτύρων. Δεδομένου ότι κάθε χρονιά αυτογονιμοποίησης αυξάνεται το ποσοστό 
ομοζυγωτίας κατά 50%, ευρωστία στην F4 γενεά πιθανόν να υποδηλώνει αθροιστική 
δράση (Stoskopf 1999), καθώς η αθροιστική παραλλακτικότητα αυξάνεται από γενεά 
σε γενεά. Σύμφωνα με τους Alam et al (2003) η ετέρωση ως προς το μέσο όρο όλων 
των μαρτύρων αποτελεί πιο πρακτικό κριτήριο από την τυπική ετέρωση και την 
ετερωβελτίωση. Στην προκειμένη περίπτωση ο μέσος όρος των μαρτύρων είναι μια 
εκτίμηση της μέσης απόδοσης τριών παραδοσιακών ποικιλιών και μίας εμπορικής σε 
ένα περιβάλλον χαμηλών εισροών. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η διασταύρωση 
Ασπρόσταρο x Yecora είχε μια οικογένεια στην F4 που ξεπερνά σημαντικά την 
ποικιλία Yecora (Πίνακας 2) και η παραδοσική ποικιλία Ασπρόσταρο είναι 
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ισοδύναμη με την Yecora η συγκεκριμένη διασταύρωση αποτελεί υποσχόμενο 
γενετικό υλικό. 
 
Πίνακας 2: Ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού της F4 
Γενότυπος Mean CLR CH LCYP LCYP% 
Ασπρόσταρο*Yecora 42,39a* 3,19 3,29 10,49 100 
Ασπρόσταρο*Yecora 39,15ab 2,72 3,78 10,30 98,12 
Ασπρόσταρο 31,15abc 1,72 3,45 5,94 56,60 
Ασπρόσταρο*Yecora 29,10abcd 1,50 1,66 2,50 23,84 
Ασπρόσταρο*Yecora 27,48bcd 1,34 2,93 3,93 37,43 
Ξυλόκαστρο*Yecora 24,81bcde 1,09 1,51 1,65 15,72 
Ξυλόκαστρο*Yecora 23,95cdef 1,02 1,31 1,33 12,71 
Ξυλόκαστρο*Yecora 22,82cde 0,92 2,08 1,93 18,35 
Αιτωλοακαρνανία*Yecora 20,69cdef 0,76 2,47 1,88 17,87 
Ξυλόκαστρο 20,37cdef 0,74 5,48 4,04 38,48 
Yecora 19,21cdef 0,66 1,63 1,07 10,18 
Αιτωλοακαρνανία*Yecora 18,78cdef 0,63 1,40 0,88 8,35 
Αιτωλοακαρνανία 17,72def 0,56 3,56 1,98 18,90 
Ξυλόκαστρο*Yecora 16,32def 0,47 3,00 1,42 13,54 
Αιτωλοακαρνανία*Yecora 12,99ef 0,30 6,86 2,05 19,58 
Αιτωλοακαρνανία*Yecora 10,04f 0,18 7,70 1,38 13,15 

*μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά για p≤5% 
 
Ο διαχωρισμός των μέσων όρων κατέταξε τις F4 σε τρεις διακριτές ομάδες 

υψηλής, μέσης και χαμηλής αποδοτικότητας (Πίνακας 2). Η διασταύρωση 
Ασπρόσταρο x Yecora είχε δύο οικογένειες οι οποίες συνδύασαν υψηλή 
παραγωγικότητα και σταθερότητα, κατετάγησαν στις δύο πρώτες θέσεις και είχαν 
σχεδόν διπλάσια παραγωγικότητα (LCYP) από την καλύτερη ποικιλία που ήταν το 
Ασπρόσταρο (Πίνακας 2).Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο η ποικιλία Ασπρόσταρο και οι 
διασταυρώσεις της είχαν CLR>1 και δύο οικογένειες της διασταύρωσης Ξυλόκαστρο 
x Yecora. Σύμφωνα με την Fasoula (2008) τιμές CLR>1 δείχνουν γενοτύπους που 
υπερέχουν του γενικού μέσου όρου και σε συνδυασμό με υψηλό δείκτη LCYP 
αποτελούν υποσχόμενο υλικό. 

 
Πίνακας 3: Αξιλόγηση των F5 με τα κριτήρια της ετέρωσης 
Γενότυπος BP MP Μάρτυρες 
Ασπρόσταρο*Yecora 6,96% 18,22% 33,72%* 
Ξυλόκαστρο*Yecora 27,51% 16,01% 10,24% 
Αιτωλοακαρνανία*Yecora 12,63% 26,56%* 17,88% 

* σημαντικό για p≤5%   
 
Στην F5 γενεά ύστερα από την αξιολόγηση με τα κριτήρια της ετέρωσης, όλες οι 

διασταυρώσεις εκδήλωσαν υπεροχή. Η διασταύρωση Ασπρόσταρο x Yecora 
διατήρησε την υπεροχή της σε σχέση με το δίκτυο των μαρτύρων (Πίνακας 3) ενώ και 
η διασταύρωση Αιτωλοακαρνανία x Γεκόρα εμφάνισε σημαντική υπεροχή ως προς το 
μέσο όρο των δύο γονέων. Στην F5 γενεά το ποσοστό ομοζυγωτίας είναι αρκετά 
υψηλό (93,75%) και το γεγονός ότι οι F5 δεν εμφανίζουν σημαντική υπεροχή πιθανόν 
να οφείλεται σε μικρή γενετική παραλλακτικότητα (από τις πρώτες γενεές) όσο και σε 
συνδεδεμένα γονίδια. Σύμφωνα με τον Stoskopf (1999) γονίδια τα οποία είναι στενά 
συνδεδεμένα στους πατρικούς συνδυασμούς εμφανίζονται σε μεγαλύτερες 
συχνότητες σε προχωρημένες γενεές. Κάτι τέτοιο μπορεί να εξηγήσει και την απουσία 
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ετεροβελτίωσης στην F5 σε συνδυασμό με την μείωση κυρίαρχων γονιδίων που 
μπορούν να δημιουργήσουν παραλλακτικότητα. Επίσης η σημαντική υπεροχή της 
διασταύρωσης Ασπρόσταρο x Yecora  ως προς τους μάρτυρες δικαιολογείται και από 
την χαμηλή απόδοση των δύο άλλων παραδοσιακών ποικιλιών (Ξυλόκαστρο και 
Αιτωλοακαρνανία) οι οποίες είχαν σχεδόν τη μισή απόδοση σε σχέση με το 
Ασπρόσταρο. (Πίνακας 4). 

 
Πίνακας 4: Ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού της F5 
Γενότυπος Mean CLR CH LCYP LCYP% 
Ασπρόσταρο*Yecora  78,77a* 1,80 37,60 67,83 100,00 
Ασπρόσταρο  73,28ab 1,56 6,10 9,52 14,04 
Ασπρόσταρο*Yecora  71,14abc 1,47 9,23 13,59 20,03 
Ασπρόσταρο*Yecora  67,07abc 1,31 10,57 13,82 20,38 
Ασπρόσταρο*Yecora  64,57abc 1,21 4,77 5,78 8,52 
Αιτωλοακαρνανία*Yecora  63,57abcd 1,18 3,68 4,32 6,37 
Αιτωλοακαρνανία*Yecora  60,00bcde 1,05 5,65 5,91 8,72 
Ξυλόκαστρο*Yecora  58,17bcdef 0,98 8,23 8,09 11,93 
Ασπρόσταρο*Yecora  56,86bcdef 0,94 9,73 9,15 13,49 
Ασπρόσταρο*Yecora  56,53cdef 0,93 6,52 6,05 8,93 
Yecora  55,54cdefg 0,90 10,17 9,12 13,45 
Αιτωλοακαρνανία*Yecora  54,33cdefg 0,86 4,12 3,53 5,21 
Ξυλόκαστρο*Yecora  47,29defg 0,65 6,30 4,10 6,04 
Ξυλόκαστρο*Yecora  45,57efg 0,60 12,32 7,44 10,97 
Ξυλόκαστρο  42,17fg 0,52 5,03 2,60 3,83 
Αιτωλοακαρνανία  37,83g 0,42 5,20 2,16 3,19 

*μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά για p≤5% 
 
Από την ανάλυση του παραγωγικού δυναμικού στην F5 γενεά η κατάταξη των 

υλικών δεν άλλαξε, ως προς την πρώτη θέση, αντιθέτως με την ενδιάμεσης 
παραγωγικότητας κλάση στην οποία βρέθηκε η διασταύρωση Αιτωλοακαρνανία x 
Yecora και τελευταία ήρθε η διασταύρωση Ξυλόκαστρο x Yecora (Πίνακας 4). 
Δεδομένου του υψηλού ποσοστού ομοζυγωτίας σε προχωρημένες γενεές δεν 
αναμενόταν διαφοροποίηση στην κατάταξη των διασταυρώσεων, κάτι το οποίο 
πιθανόν να οφείλεται στην απουσία ανταγωνισμού η οποία μεγιστοποιεί την 
διαφοροποίηση των γενοτύπων και των επεμβάσεων (πολλές οικογένειες ανά 
διασταύρωση) (Fasoula and Fasoula, 2002). Δευτερευόντως η καλλιεργητική 
περίοδος στην F5 γενεά ήταν πιο παραγωγική σε σχέση με την F4 γεγονός που μπορεί 
να δημιουργήσει αλλαγές στην κατάταξη, δεδομένης της διαφορετικής συμπεριφοράς 
των παραδοσιακών ποικιλιών σε ευνοϊκά περιβάλλοντα. Η διασταύρωση Ξυλόκαστρο 
x Yecora δεν είχε καμία οικογένεια με CLR>1 όπως και οι γονείς από τους οποίους 
προήλθαν. Αντιθέτως η διασταύρωση Ασπρόσταρό x Yecora και η ποικιλία 
Ασπρόσταρο διατηρήθηκαν παραγωγικές και τις δύο χρονιές, δείχνοντας 
σταθερότητα και υψηλή απόδοση. Οι εγχώριες ποικιλίες ενδείκνυνται για 
παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας (Harlan 1975), θεωρούνται κατάλληλες για 
την οργανική γεωργία και συμβάλουν στον εμπλουτισμό της παραλλακτικότητας 
διευρύνοντας τη γενετική βάση με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα βελτίωσης 
(Ceccarelli, 1987). Τόσο η ποικιλία Ασπρόσταρο όσο και μια οικογένεια της 
διασταύρωσης Ασπρόσταρο x Yecora ξεπέρασαν την εμπορική ποικιλία Yecora 
γεγονός που τις καθιστά υποσχόμενο γενετικό υλικό το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για δημιουργία ποικιλιών  ή για τη διεύρυνση της γενετικής βάσης 
μέσω διασταυρώσεων με σημερινές εμπορικές ποικιλίες μαλακού σίτου.  
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EVALUATION OF ADVANCED GENERATION CROSSES OF WHEAT (Triticum 
aestivum) LANDRACES WITH YECORA.  
 
Ch. Gogas1 and M. Koutsika-Sotiriou1. 
1. Department of Genetics and Plant Breeding, Aristotelian Univ. of Thessaloniki, 
54124, Greece. 
 
 
Summary 

The use of landraces in wheat breeding provides the breeder a gene pool of 
specifically adapted genotypes in the local environment. At the present study three 
landraces Asprostaro, Aitoloakarnania and Ksilikastro and their F4 and F5 derived 
from the cross with the cultivar Yecora were evaluated were in R-16 honeycomb 
designs from 2009-2011 at the farm of AUTH. The genotypes were evaluated with a) 
the criteria of heterosis and b) the components of yield potential. The evaluation of the 
crosses gave three distinct classes of low, medium and high yielding genotypes. 
Asprostaro*Yecora was the highest yielding F4 and F5, outyielding significantly the 
check cultivar Yecora and performing higher than the best parent. The aforementioned 
cross came first both years as far as mean yield, stability and productivity is 
concerned compared to the other crosses and the parents.  The fact that the landrace 
Asprostaro and its cross were high yielders compared to the rest of the checks, 
constitutes it a candidate variety for organic/sustainable agriculture and/or genetic 
material for classic plant breeding.        
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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 ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΤΟΜΑΤΑ  
 
Α.Λ. Τσιβελίκας1, Αικ. Τράκα-Μαυρωνά1, 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 
 
Περίληψη 

Με στόχο τη διερεύνηση της κληρονόμησης των συστατικών της απόδοσης στην 
τομάτα (Solanum lycopersicum), αξιολογήθηκαν τέσσερα εμπορικά υβρίδια (‘Elpida’, 
‘Formula’, ‘Iron’, ‘Sahara’), οι αντίστοιχες F2 και οι ανασυνδυασμένες σειρές 
γενεαλογικής (F5 και στην περίπτωση της ‘Iron’ F9) και ημισυγγενικής (HS6) 
επιλογής. Εγκαταστάθηκε πείραμα υπό κάλυψη, για δύο διαδοχικές καλλιεργητικές 
περιόδους (άνοιξη 2011 και 2012) στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης. 
Λήφθηκαν χαρακτηριστικά απόδοσης και έγιναν εκτιμήσεις των συνιστωσών της 
παραλλακτικότητας και του συντελεστή κληρονομικότητας (h2

B). Διαπιστώθηκε 
σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ γενοτύπου και περιβάλλοντος για τα παραγωγικά 
χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν. Τα υβρίδια ‘Formula’ και ‘Elpida’ υπερείχαν ως 
προς την απόδοση το 2011, ενώ το υβρίδιο ‘Sahara’ υπερείχε το 2012. Αρκετές από 
τις σειρές των υβριδίων ‘Formula’ και ΄Elpida’ έδειξαν πολύ καλά παραγωγικά 
χαρακτηριστικά και ικανοποιητική σταθερότητα μεταξύ των δύο ετών. Αντίθετα, οι 
σειρές των υβριδίων ‘Iron’ και ‘Sahara’ δεν έδειξαν ικανοποιητική ανταπόκριση στην 
επιλογή. Μεταξύ των ανασυνδυασμένων σειρών διαπιστώθηκε διαφορετικό πρότυπο 
επιμερισμού της παραλλακτικότητας, με τους συντελεστές κληρονομικότητας να 
παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση (h2

B=0,19-0,88) κατά περίπτωση. Τα 
αποτελέσματα υποδεικνύουν ως απαραίτητη την τροποποίηση και εφαρμογή της 
κατάλληλης κάθε φορά μεθοδολογίας επιλογής για καθένα από τα διαφορετικά υλικά 
εκκίνησης-υβρίδια με στόχο το μέγιστο δυνατό γενετικό όφελος κατά τη δημιουργία 
επίλεκτων ανασυνδυασμένων σειρών.      
Λέξεις κλειδιά: γενετική ανάλυση, γενετική παραλλακτικότητα, συντελεστής 
κληρονομικότητας, συστατικά απόδοσης, υλικό εκκίνησης  
 
Εισαγωγή 

Η βελτίωση για ποσοτικά χαρακτηριστικά είναι μία επίπονη τεχνικά διαδικασία, 
εξαιτίας της πολλαπλής κληρονόμησης των χαρακτηριστικών που μελετώνται, που 
απαιτεί σημαντική επένδυση σε πόρους και χρόνο. Επιπρόσθετα, το όφελος από την 
επιλογή εξαρτάται από τη διαθέσιμη γενετική παραλλακτικότητα στον πληθυσμό, την 
κληρονομικότητα του χαρακτηριστικού που μελετάται και την εφαρμοζόμενη ένταση 
επιλογής (Falconer and MacKay 1996). Συνεπώς, εκτιμήσεις των γονιδιακών 
επιδράσεων, των συνιστωσών της παραλλακτικότητας και των συντελεστών 
κληρονομικότητας αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για το σχεδιασμό του κατάλληλου 
βελτιωτικού προγράμματος σε έναν πληθυσμό. Μελέτες στον τρόπο κληρονόμησης 
κύριων χαρακτηριστικών της τομάτας, όπως η πρωιμότητα και το παραγωγικό 
δυναμικό, έδειξαν επιδράσεις κυρίαρχες, αθροιστικές και ετερωτικού τύπου στην 
κληρονόμηση αυτών (Zhuchenko 1973). Ωστόσο, η τομάτα είναι 
αυτογονιμοποιούμενο φυτό, γεγονός που ευνοεί την επικράτηση της αθροιστικής 
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γενετικής παραλλακτικότητας. Σύμφωνα με τους Christakis και Fasoulas (2001), σε 
μία τέτοια καλλιέργεια είναι δυνατό να σταθεροποιηθεί ή ακόμα και να ξεπεραστεί η 
ετέρωση. Επομένως, εάν η κυριαρχία και η μερική κυριαρχία συνιστούν το κύριο 
γενετικό υπόβαθρο στην τομάτα, τότε θα πρέπει να είναι εφικτό να παράγονται 
πληθυσμοί ή ακόμα και καθαρές σειρές που να χαρακτηρίζονται από εφάμιλλες 
αποδόσεις με αυτές των υβριδίων (Crow 2000). Είναι συνεπώς αναγκαίο να 
προταθούν κατάλληλα σχέδια διασταύρωσης και βελτιωτικά προγράμματα, που θα 
μπορούσαν να παρέχουν μηχανισμούς συνεχούς προόδου με την επιλογή και τα οποία 
θα καταλήγουν σε επίλεκτες ανασυνδυασμένες σειρές.  

Η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε ώστε να εκτιμηθεί ο επιμερισμός της 
παραλλακτικότητας και οι συντελεστές κληρονομικότητας για συστατικά της 
απόδοσης σε ανασυνδυασμένες σειρές τομάτας, που προέκυψαν από τέσσερα 
εμπορικά υβρίδια. Στόχος είναι η διερεύνηση των συστατικών της απόδοσης και η 
εξαγωγή ωφέλιμων συμπερασμάτων για την ορθολογικότερη αξιοποίηση των υλικών 
εκκίνησης-υβριδίων στη βελτιωτική διαδικασία 
 
Υλικά και Μέθοδοι 

Το φυτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από τα εμπορικά υβρίδια 
τομάτας ‘Elpida’, ‘Formula’, ‘Iron’ και ‘Sahara’, τις αντίστοιχες F2 και τις 
ανασυνδυασμένες σειρές που προέκυψαν κατόπιν διαφορετικής βελτιωτικής 
μεθοδολογίας στα υλικά εκκίνησης. Έτσι, για την ‘Iron’ και τη ‘Sahara’ εφαρμόστηκε 
στην F2 μαζική επιλογή και παράλληλα στην F3 ημισυγγενική επιλογή (Avdikos et al. 
2011), ενώ για την ‘Elpida’ και τη ‘Formula’ εφαρμόστηκε γενεαλογική επιλογή έως 
την F5 γενεά (Αυδίκος et al.2011). 

Εγκαταστάθηκε πείραμα υπό κάλυψη, για δύο διαδοχικές καλλιεργητικές 
περιόδους (άνοιξη 2011 και 2012), στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Γεωργικής 
Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Το πειραματικό σχέδιο ήταν 
πλήρεις ομάδες με τρεις επαναλήψεις και οκτώ φυτά ανά επανάληψη. 
Πραγματοποιήθηκαν πέντε διαδοχικές συγκομιδές σε εβδομαδιαία βάση και έγινε 
προσδιορισμός των συστατικών της απόδοσης (συνολικός αριθμός καρπών, βάρος 
καρπών, μέσο βάρος καρπού) με βάση το ατομικό φυτό. Τα δεδομένα αναλύθηκαν 
μέσω μικτού γραμμικού προτύπου και οι συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν με το 
κριτήριο της ΕΣΔ (α=0,05). Για τον επιμερισμό της παραλλακτικότητας σε επιδράσεις 
που οφείλονται στο γενότυπο (σ2

g) και στο περιβάλλον (σ2
e), χρησιμοποιήθηκε η 

προσέγγιση των Afifi και Azen (1979), ενώ έγινε υπολογισμός του συντελεστή 
κληρονομικότητας υπό ευρεία έννοια (h2

B).  
 
Αποτελέσματα 

Η συνδυασμένη ανάλυση παραλλακτικότητας για τα παραγωγικά χαρακτηριστικά 
αποκάλυψε σημαντική αλληλεπίδραση γενοτύπου x περιβάλλοντος (Πίν. 1). Κατά 
μέσο όρο οι αποδόσεις κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα την περίοδο του 2012 σε 
σχέση με την περίοδο του 2011 (Σχ. 1).  Την περίοδο 2011 τις υψηλότερες αποδόσεις 
έδειξαν τα υβρίδια ‘Formula’ και ‘Elpida’, ενώ το 2012 το υβρίδιο ‘Sahara’ ήταν αυτό 
που διαφοροποιήθηκε από τα υπόλοιπα γενετικά υλικά του πειραματισμού και έδειξε 
τη μεγαλύτερη σταθερότητα συμπεριφοράς (Σχ. 1). Αρκετές από τις σειρές των 
υβριδίων ‘Formula’ και ΄Elpida’ (π.χ. Formula F5 6-7-III, Elpida F5 6-5-II, Elpida F5 
1-4-III) έδειξαν πολύ καλά παραγωγικά χαρακτηριστικά και ικανοποιητική 
σταθερότητα μεταξύ των δύο ετών (Σχ. 1). Αντίθετα, οι σειρές των υβριδίων ‘Iron’ 
και ‘Sahara’ δεν έδειξαν ικανοποιητική ανταπόκριση στην επιλογή. 
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Πίνακας 1. Συνδυασμένη ανάλυση παραλλακτικότητας για τα συστατικά της 
απόδοσης των ανασυνδυασμένων σειρών και υβριδίων τομάτας στα δύο έτη 
πειραματισμού.  
Πηγή Παραλ/τητας  Β.Ε. Μ.Τ. 

(απόδοση/φυτό) 
Μ.Τ. 

(αριθμός 
καρπών) 

Μ.Τ. 
(μέσο βάρος 

καρπού) 
Έτη (Υ)  1  26036990,29**  727,57**  389,27**  
Επαναλήψεις εντός ετών 
(R/Y)  

4  223924,66 9,73 44,90 

Γενότυποι (G)  19  2420211,53**  75,37**  3230,20**  
Αλληλεπίδραση (GxY)  19  886506,79**  18,43**  1056,11**  
Σφάλμα  76  312758,06 7,83 253,46 

**Σημαντικές διαφορές για επίπεδο ελέγχου α = 0,01 
 

Μεταξύ των διασπώμενων γενεών, οι F2 των υβριδίων ‘Formula’ και ‘Elpida’ ήταν 
αυτές που παρουσίασαν τις υψηλότερες τιμές και τη μεγαλύτερη παραλλακτικότητα 
για τα παραγωγικά χαρακτηριστικά (Πίν. 2). H F2 του υβριδίου ‘Iron’ μολονότι 
χαρακτηρίστηκε από τις χαμηλότερες τιμές μεταξύ των τεσσάρων F2 σε ότι αφορά τη 
συνολική απόδοση και τον αριθμό καρπών, εντούτοις ήταν αυτή που έδειξε 
ομοζυγωτική υπεροχή σε σύγκριση με την F1 του αντίστοιχου υβριδίου (Πίν. 2).  
 

 
Σχήμα 1. Κατάταξη των γενετικών υλικών τομάτας ως προς τη συνολική απόδοση 
(g/φυτό) στις δύο καλλιεργητικές περιόδους αξιολόγησης.  
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Πίνακας 2. Συμπεριφορά διασπώμενων γενεών κάθε υβριδίου (F2) για τα συστατικά 
της απόδοσης.  
Συνολική απόδοση  Elpida  Formula  Iron  Sahara  
F1 4897,9 5456,3  3138,2 3755,8 
F2  3591,3 3270,8 3750,0 3124,7 
εκφυλισμός/υπεροχή -26,7 %  -40,1 %  +19,5 %  -16,8 %  
CV (F2)  32,44 37,30 %  22,61 %  30,48 %  
Αριθμός καρπών     
F1 28,4 24,4 15,8 21,2 
F2  21,4 15,9 21,7 15,5 
εκφυλισμός/υπεροχή -24,6 %  -34,8 %  +37,3 %  -26,9 %  
CV (F2)  32,84 %  34,60 %  17,16 %  35,28 %  
Μέσο βάρος καρπού     
F1 174,7  223,8  198,5  178,0  
F2  169,7  204,4  176,4  201,7  
εκφυλισμός/υπεροχή -2,8 %  -8,6 %  -11,1 %  +13,3 %  
CV (F2)  15,18 %  20,92 %  17,93 %  18,70 %  

Κατά τον επιμερισμό της παραλλακτικότητας εξάλλου, διαπιστώθηκε διαφορετικό 
πρότυπο επιμερισμού για κάθε περίπτωση (Πίν. 3). Οι τιμές h2

B των ‘Formula’ και 
‘Iron’ ήταν υψηλές για όλα τα παραγωγικά χαρακτηριστικά. Η ‘Elpida’ έδειξε μέση 
τιμή για τη συνολική απόδοση και το μέσο βάρος καρπών, ενώ για το συνολικό 
αριθμό καρπών το μεγαλύτερο μέρος της παραλλακτικότητας αποδόθηκε στο 
περιβάλλον. Η ‘Sahara’ έδειξε χαμηλή τιμή h2

B για τη συνολική απόδοση, αλλά 
υψηλές τιμές για τα επιμέρους συστατικά. 
 
Πίνακας 3. Επιμερισμός παραλλακτικότητας μεταξύ των ανασυνδυασμένων σειρών.  

 Elpida  Formula  Iron  Sahara  
 Β.Ε.  Μ.Τ.  Β.Ε.  Μ.Τ.  Β.Ε.  Μ.Τ.  Β.Ε.  Μ.Τ.  
Συνολική απόδοση 
Ομάδες  2  328350,7  2  2182,5  2  156619,0  2  268478,6  
Γεν. 
υλικά  4  1091417,1  5  3228519,8*  4  436925,2*  3  482222,9 

Σφάλμα  8  639696,1  10  377133,5  8  85047,2  6  390050,0  
Σ2

g 150573,67  950462,09  117292,69  30724,285  
Σ2

p 363805,71  1076173,28  145641,74  160740,97  
H2

B 0,41  0,88  0,80  0,19  
Αριθμός καρπών 
Ομάδες  2  4,818  2  0,320  2  0,209  2  4,8616  
Γεν. 
υλικά 4  21,356  5  53,694**  4  14,560**  3  19,471  

Σφάλμα  8  18,151  10  5,710  8  1,688  6  5,636  
Σ2

g 1,068  15,991  4,29  4,611  
σ2

p 7,120  17,902  4,85  6,491  
h2

B 0,15  0,89  0,88  0,71  
Μέσο βάρος καρπού 
Ομάδες  2  101,348 2  145,942 2  572,160 2  224,324 
Γεν. 
υλικά 4  586,353 5  2921,382**  4  793,471*  3  1862,619*  

Σφάλμα  8  243,503 10  213,853 8  146,324 6  402,189 
σ2

g 114,28 902,509 215,715 486,809 
σ2

p 195,45 973,591 264,490 620,873 
h2

B 0,58 0,93 0,82 0,78 
*Σημαντικές διαφορές για α = 0,05 και ** Σημαντικές διαφορές για α = 0,01 
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Συζήτηση 
Οι εκτιμήσεις των γονιδιακών επιδράσεων και της κληρονομικής ικανότητας στο 

υλικό εκκίνησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για το σχεδιασμό του κατάλληλου 
βελτιωτικού προγράμματος. Για την αξιολόγηση του γενετικού υλικού τομάτας ως 
υλικού εκκίνησης, οι Koutsika-Sotiriou κ.α. (2008) εκτίμησαν την ανοχή στην 
ομοζυγωτία υβριδίων, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα δίκτυο διασταυρώσεων μεταξύ 
υβριδίων και ποικιλιών και προσδιορίζοντας επιδράσεις γενικής και ειδικής 
συνδυαστικής ικανότητας, με την προσέγγιση αυτή να αποδεικνύεται πολύ 
ικανοποιητική στην επιλογή κατάλληλου υλικού εκκίνησης. Στο ίδιο σκεπτικό, οι 
Evgenidis κ.α. (2011) χρησιμοποίησαν τεχνικές πολυμεταβλητής ανάλυσης για 
αξιολόγηση υλικού εκκίνησης στην τομάτα. 

Στην παρούσα εργασία, εκτιμήθηκαν οι συντελεστές κληρονομικότητας και έγινε 
επιμερισμός της παραλλακτικότητας μεταξύ ανασυνδυασμένων σειρών υβριδίων 
τομάτας. Διαπιστώθηκε ότι τα υβρίδια είχαν διαφορετική συμπεριφορά ως υλικά 
εκκίνησης, συνηγορώντας κατά περίπτωση στην τροποποίηση του βελτιωτικού 
σχήματος. Ειδικότερα οι F2 των υβριδίων που μελετήθηκαν έδειξαν ισχυρό 
ομοζυγωτικό εκφυλισμό με εξαίρεση το υβρίδιο ‘Iron’, το οποίο έδειξε υπεροχή της 
F2 έναντι της F1 γενεάς, γεγονός που υποδεικνύει τη μαζική/γενεαλογική επιλογή ως 
την καταλληλότερη μεθοδολογία για το υβρίδιο αυτό. Η υψηλή τιμή h2

B για το 
υβρίδιο ‘Formula’ εξάλλου, υποδεικνύει τη γενεαλογική επιλογή ως 
αποτελεσματικότερη μεθοδολογία, ενώ για το υβρίδιο ‘Elpida’ η χαμηλή τιμή h2

B, 
υποδεικνύει την επανεπιλογή, που βοηθά στη μερική ενσωμάτωση της ετέρωσης 
(Moreno-Gonzalez and Cubero 1993). Στη ‘Sahara’ υποδεικνύεται αναλυτική 
βελτίωση, που συνδυάζει επιλογή για απόδοση και ταυτόχρονα επιλογή για ένα ή 
περισσότερα συστατικά της απόδοσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση του αριθμού 
καρπών (Austin 1993). Τα παραπάνω επισημαίνουν τη σημασία της εκτίμησης των 
γενετικών παραμέτρων στο υλικό εκκίνησης για την τροποποίηση κατά περίπτωση 
της μεθοδολογίας επιλογής και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του κατάλληλου κάθε 
φορά βελτιωτικού προγράμματος.   
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THE VARIANCE PARTITIONING FOR YIELD COMPONENTS AS A GUIDE IN 
BREEDING METHODOLOGY IN TOMATO  
 
Α.L. Τsivelikas1, E. Traka-Mavrona1 and Μ. Κoutsika-Sotiriou2 
1Hellenic Agricultural Organization – ‘DEMETER”, Agricultural Research Center of 
Northern Greece, 570 01 Thermi-Thessaloniki 
2Aristotle University of Thessaloniki, School of Agriculture, Laboratory of Genetics 
and Plant Breeding, 541 24 Thessaloniki 
 
 
Summary 

In order to assess the inheritance of yield components in tomato (Solanum 
lycopersicum), an experiment under a plastic greenhouse was established for two 
successive years, (spring of 2011 and 2012), at the area of Thermi-Thessaloniki. Four 
commercial tomato single-cross hybrids ('Elpida', 'Formula', 'Iron' and 'Sahara'), along 
with the corresponding F2 generations and the derived recombinant lines of the 
hybrids were evaluated. Yield component traits were measured, followed by variance 
partitioning and estimates of broad sense heritability. Significant interaction between 
genotypes x environment was confirmed. Hybrids ‘Elpida’ and ‘Formula’ 
outperformed all others on average in 2011, while hybrid ‘Sahara’ outyielded all 
others in 2012. Quite a number of the tomato recombinant lines derived from hybrids 
‘Elpida’ and ‘Formula’, indicated high and stable yield through the years. On the 
contrary, those lines derived from hybrids ‘Iron’ and ‘Sahara’ did not perform well for 
yield traits, revealing a non-good response to the selection. The data showed a 
different pattern of variance partitioning, depicting to a wide fluctuation rate in the 
corresponding heritability estimates (h2

B=0,19-0,88). The results indicate the adaption 
of a different breeding process for each one of the source material, in order to 
maximize the possible genetic gain and to breed elite recombinant lines.  

 
Keywords: coefficient of inheritance, genetic analysis, genetic variance, genetic gain, 
yield components 
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ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 
 
Αικ. Τράκα-Μαυρωνά1, Α.Λ. Τσιβελίκας1, 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 
 
Περίληψη 
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 παραγωγικότητα των σύγχρονων καλλιεργούμενων ποικιλιών. 
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του ισοζυγίου δύο ερευνητικών προτάσεων, 
με την αξιοποίηση: (α) εγχώριου γενετικού υλικού μικρόκαρπης τομάτας Σαντορίνης 
και Χίου, μέσα από ένα δίκτυο διασταυρώσεων, και (β) νέου τύπου μικρόκαρπης, 
μέσα από ένα δίκτυο διασταυρώσεων κερασοτομάτας και μεγαλόκαρπης. Η 1η 
πρόταση περιλαμβάνει διασταυρώσεις των σειρών «Αυθεντική» και «Παραδοσιακή», 
που απομονώθηκαν από την τοπική ποικιλία «Τοματάκι Σαντορίνης», μεταξύ τους 
και με την τοπική ποικιλία «Τοματάκι Χίου». Η 2η πρόταση περιλαμβάνει 
διασταυρώσεις της F3 του εμπορικού υβριδίου κερασοτομάτας «Sweet-100» με τις 
εμπορικές μεγαλόκαρπες ποικιλίες «Αρτέμιδα» και «Μακεδονία». Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζεται η αξιολόγηση δύο προχωρημένων γενεών (F4 και F5) των 
διασταυρώσεων. Η αξιολόγηση των F4 των διασταυρώσεων της 1ης πρότασης έδειξε 
σαφή υπεροχή στη διασταύρωση «Αυθεντική» x «Παραδοσιακή», η οποία έδειξε 
υπεροχή και στην F5. Δύο διασταυρώσεις, στις οποίες συμμετείχε ως άρρενας γονέας 
η τοπική ποικιλία «Τοματάκι Χίου», απομακρύνθηκαν λόγω υποβάθμισης της 
απόδοσης στη διάρκεια της επιλογής. Η αξιολόγηση των F4 και F5 των 
διασταυρώσεων της 2ης πρότασης έδειξε ότι και οι δύο διασταυρώσεις έδωσαν νέα 
προϊόντα μικρόκαρπης με επιθυμητά παραγωγικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
Καταληκτικά, το ισοζύγιο των ερευνητικών προσπαθειών είναι θετικό, αφού και οι 
δύο προτάσεις υποδεικνύουν προχωρημένες σειρές (F5) μικρόκαρπης τομάτας με 
απόδοση και ποιότητα, που μπορεί να προωθηθούν στην ευρύτερη αγορά. 
Λέξεις κλειδιά: γενετική ποικιλότητα, ετέρωση, κερασοτομάτα, μικρόκαρπη τομάτα, 
οικότυπος   
 
Εισαγωγή 
Ρήση των βελτιωτών αποτελεί η αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών μέσω του 
εκσυγχρονισμού τους. Ο βασικότερος τρόπος γι’αυτό είναι η ενσωμάτωση τοπικών 
ποικιλιών μέσω διασταυρώσεων με εμπορικές ποικιλίες. Έτσι, επιτυγχάνεται η 
εκμετάλλευση των ωφέλιμων γονιδίων ανθεκτικότητας σε βιοτικές και αβιοτικές 
καταπονήσεις, που αποτελούν το σημείο υπεροχής των τοπικών ποικιλιών, και 
ταυτόχρονα αξιοποιείται η κληρονομιά των προγόνων (Ceccarelli et al. 1987). 
Το «Τοματάκι Σαντορίνης» αποτελεί τοπικό οικότυπο του Solanum lycopersicum L. 
και εντάσσεται στις εγχώριες ποικιλίες μικρόκαρπης τομάτας, διαθέτοντας ιστορική 
καταγωγή, διακριτή ταυτότητα, ειδική προσαρμοστικότητα, γενετική 
παραλλακτικότητα και σύνδεση με την παραδοσιακή καλλιέργεια. H 
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πολυμορφικότητά του αποτυπώνεται με τη συνύπαρξη διαφόρων τύπων, όπως 
«Αυθεντική», «Παραδοσιακή», κ.ά. (Τράκα-Μαυρωνά κ.α. 2003). Η μικρόκαρπη 
τομάτα διαφοροποιείται από τη μεγαλόκαρπη στο μέγεθος, στην εσωτερική δομή του 
καρπού και στην ποιότητα. Η κερασοτομάτα (S. lycopersicum var. cerasiforme) 
διαφοροποιείται επιπλέον στο μεγάλο αριθμό καρπών ανά ταξιανθία (Ho and Hewitt 
1986). Τόσο η μικρόκαρπη όσο και η κερασοτομάτα ανήκουν στα εναλλακτικά 
προϊόντα, για τα οποία υπάρχει αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον. Η καλλιέργεια της 
μικρόκαρπης τομάτας Σαντορίνης οριοθετείται στη συγκεκριμένη περιοχή ως άνυδρη 
και δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση. Εναλλακτικά χρησιμοποιείται κερασοτομάτα. 
Αναγκαία είναι η δημιουργία νέων ποικιλιών που να συνδυάζουν τα πολύτιμα 
χαρακτηριστικά των παραδοσιακών ποικιλιών, όπως η προσαρμοστικότητα στις 
κλιματικές αλλαγές, και την παραγωγικότητα των σύγχρονων καλλιεργούμενων 
ποικιλιών.  
Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται το ισοζύγιο των βελτιωτικών ενεργειών σε 
δύο ερευνητικές προτάσεις, με την αξιοποίηση: (α) γενετικού υλικού μικρόκαρπης 
τομάτας Σαντορίνης και Χίου, μέσα από ένα δίκτυο διασταυρώσεων, και (β) νέου 
τύπου μικρόκαρπης, μέσω ενός δικτύου διασταυρώσεων κερασοτομάτας και 
μεγαλόκαρπης.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Για την 1η πρόταση χρησιμοποιήθηκαν ως γονείς στις διασταυρώσεις οι σειρές 
«Αυθεντική» και «Παραδοσιακή», που απομονώθηκαν από το «Τοματάκι 
Σαντορίνης», καθώς επίσης και η τοπική ποικιλία μικρόκαρπης τομάτας «Τοματάκι 
Χίου» (Τράκα-Μαυρωνά κ.ά., 2003, 2011). Παρουσιάζεται η αξιολόγηση της F4 
γενεάς της διασταύρωσης «Αυθεντική» x «Χίος» και δύο συνεχόμενων γενεών (F4 
και F5) των διασταυρώσεων «Αυθεντική» x «Παραδοσιακή» και «Παραδοσιακή» x 
«Χίος». Για τη 2η πρόταση χρησιμοποιήθηκαν ως γονείς στις διασταυρώσεις η F3 του 
εμπορικού υβριδίου κερασοτομάτας «Sweet-100» (Syngenta), και οι βελτιωμένες 
εμπορικές μεγαλόκαρπες ποικιλίες «Αρτέμιδα» και «Μακεδονία», για τις οποίες 
δημιουργός και διατηρητής είναι το ΕΘΙΑΓΕ. Παρουσιάζεται η αξιολόγηση της F4 
και της F5 γενεάς των διασταυρώσεων «Κερασοτομάτα» x «Αρτέμιδα» και 
«Κερασοτομάτα» x «Μακεδονία».  
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο του Κέντρου 
Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, και διήρκησαν δύο 
καλλιεργητικές περιόδους (2011 και 2012). Χρησιμοποιήθηκε σχέδιο πλήρως 
τυχαιοποιημένων ομάδων, με 3 επαναλήψεις και 8 φυτά ανά επανάληψη. Ως 
μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι γονείς. Οι παρατηρήσεις και μετρήσεις 
λήφθηκαν με βάση το ατομικό φυτό. Πραγματοποιήθηκε μία ενιαία συγκομιδή του 
εμπορικά ώριμου καρπού και λήφθηκαν στοιχεία παραγωγικότητας (αριθμός καρπών, 
συνολικό βάρος καρπών, μέσο βάρος καρπού) και ποιότητας καρπού (oBrix, ξηρά 
ουσία %). Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λήφθηκαν σε δείγμα δύο εμπορικά ώριμων 
καρπών κάθε φυτού. 
 
Αποτελέσματα-Συζήτηση 
Κριτήρια επιλογής ενός υλικού εκκίνησης και στη συνέχεια επιλογής εντός των 
γενεών αποτελούν η προέλευση, η γενετική σύσταση, τα ετερωτικά πρότυπα, η 
συμπεριφορά του ατομικού φυτού, η αντοχή στον ομοζυγωτικό εκφυλισμό, η 
προσαρμοστικότητα και τα επιθυμητά αγροκομικά χαρακτηριστικά (Koutsika et al. 
2008, Evgenidis et al. 2011). 
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1η πρόταση: Η αξιολόγηση των πρώτων γενεών των διασταυρώσεων των τοπικών 
ποικιλιών Σαντορίνης και Χίου έδειξε ετερωτικές F1 (ετέρωση έναντι μέσης τιμής 
γονέων 99-114%), τρεις F2 με υπεροχή έναντι μέσης τιμής γονέων 16-24%, και τις 
υπόλοιπες F2 και F3 με υστέρηση 17-31% (Τράκα-Μαυρωνά και Κούτσικα-Σωτηρίου 
2005, 2006, Κούτσικα-Σωτηρίου και Τράκα-Μαυρωνά 2009). Η αξιολόγηση της 
παρούσας έρευνας έδειξε, σε ότι αφορά τα παραγωγικά χαρακτηριστικά, υστέρηση 5-
18,8% της F4 «Αυθεντική» x «Χίος», η οποία συνεπώς απομακρύνεται από περαιτέρω 
επιλογή, σαφή υπεροχή της F4 «Αυθεντική» x «Παραδοσιακή», η οποία κυμάνθηκε 
στο εύρος 32,5-47,4%, και υπεροχή 23,6% μόνο ως προς την απόδοση της F4 
«Παραδοσιακή» x «Χίος» (Πίν. 1, 3). Τα μορφολογικά (αδημοσίευτα στοιχεία) και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού στις περισσότερες περιπτώσεις έδειξαν 
ενδιάμεση κληρονόμηση (Πίν. 1). Ακολούθησε γενεαλογική επιλογή με επιλεγμένες 
διαλογές άκρου (truncation selection) στις F4 γενεές των δύο διασταυρώσεων και 
αξιολόγησή τους σε συγκριτικό πείραμα με μάρτυρες τις ποικιλίες γονείς. Τα 
αποτελέσματα αξιολόγησης των F5 (Πίν. 2, 3) έδειξαν υπεροχή έναντι της μέσης 
τιμής των γονέων της διασταύρωσης «Αυθεντική» x «Παραδοσιακή» κατά 29,78% 
για την απόδοση και 37,18% για τον αριθμό καρπών. Η F5 της διασταύρωσης 
«Παραδοσιακή» x «Χίος» έδειξε υστέρηση, γεγονός που την απομακρύνει από 
περαιτέρω επιλογή. Σε ότι αφορά την ποιότητα, η υπέρτερη παραγωγικά F5 δεν 
διέφερε με στατιστικά σημαντικές διαφορές από τον καλύτερο γoνέα (7,62 έναντι 
7,73 0Brix, Πίν. 2). 
 
Πίνακας 1. Πρόταση 1η: Παραγωγικότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά μικρόκαρπων 
ποικιλιών και της F4 γενεάς των διασταυρώσεών τους.  
Γενετικό υλικό  Απόδοση

                                                   

(g. φυτό-1)  
Καρποί  
φυτό-1  

Βάρος 
καρπού 

(g.καρπό-1)  

οBrix Ξ.Ο. (%)  

Αυθεντική  2125 bc*  83 b  26,3 bc  6,1 b  8,0 b  
Παραδοσιακή  2625 abc  169 a  15,0 cd  7,0 a  9,2 a  
Χίος 2675 abc  68,5 b  40,3 ab  5,8 b  6,5 c  
Αυθ. x Παρ. (F4)  3500 a  167 a  22,1 bcd  7,0 a  8,8 ab  
Παρ.  x Χίος  (F4)  3275 ab  80 b  47,0 a  7,4 a  8,0 b  
Αυθ. x Χίος  (F4)  1950 c  72 b  27,1 bc  6,8 a  8,0 b  
*Μέσοι όροι στην ίδια στήλη ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά 
σύμφωνα με το τεστ πολλαπλών ευρών Duncan (α = 0,05).  
 
Πίνακας 2. Πρόταση 1η: Παραγωγικότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά μικρόκαρπων 
ποικιλιών και της F5 γενεάς των διασταυρώσεών τους.  
Γενετικό υλικό  Απόδοση

                                                   

(g. φυτό-1)  
Καρποί  
φυτό-1  

Βάρος 
καρπού 

(g.καρπό-1)  

οBrix Ξ.Ο. (%)  

Αυθεντική  4104 a*  197 b  25 b  7,73 a  9,21 a  
Παραδοσιακή  4273 a  392 a  11 c  5,94 c  6,71 c  
Χίος 5368 a  166 b  41 a  7,46 a  8,13 b  
Αυθ. x Παρ. (F5)  5436 a  404 a  16 bc  7,62 a  8,9 ab  
Παρ.  x Χίος  (F5)  4631 a  190 b  28 b  6,98 b 8,12 b  
*Μέσοι όροι στην ίδια στήλη ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά 
σύμφωνα με το τεστ πολλαπλών ευρών Duncan (α = 0,05).  
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2η πρόταση: Η αξιολόγηση των πρώτων γενεών των διασταυρώσεων κερασοτομάτας 
και μεγαλόκαρπων ποικιλιών έδειξε ότι προέκυψαν νέα προϊόντα, με περιγραφικά και 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά μικρόκαρπης, στα οποία εφαρμόστηκε επιλογή 
σταθεροποίησης (Τράκα-Μαυρωνά και Κούτσικα-Σωτηρίου 2005, 2006, Κούτσικα-
Σωτηρίου και Τράκα-Μαυρωνά 2009). Η αξιολόγηση της παρούσας έρευνας 
επιβεβαίωσε τα ανωτέρω, αφού ανέδειξε τα νέα προϊόντα μικρόκαρπης τόσο στην F4 
(Πίν. 4), όσο και στην F5 (Πίν. 5). Η διασταύρωση «Κερασοτομάτα» x «Αρτέμιδα» 
έδωσε προϊόν μέσου βάρους καρπού 30 g, ενώ η διασταύρωση «Κερασοτομάτα» x 
«Μακεδονία» είχε σχεδόν διπλάσιο αριθμό καρπών (105/φυτό έναντι 54/φυτό), με 
μέσο βάρος 13 g (Πίν. 5). Η ποιότητα καρπού και των δύο προϊόντων είναι ανώτερη, 
χωρίς να διαφοροποιείται με στατιστικά σημαντικές διαφορές από την κερασοτομάτα. 
 
Πίνακας 3. Πρόταση 1η: Ετέρωση ή υστέρηση παραγωγικών χαρακτηριστικών των 
προχωρημένων γενεών των διασταυρώσεων έναντι της μέσης τιμής των γονέων των 
μικρόκαρπων ποικιλιών των αντίστοιχων πειραμάτων.  
Γενετικό υλικό  Ετέρωση ή Υστέρηση  

Αριθμός καρπών (%)  Συνολική απόδοση (%)  
Αυθ. x Παρ. (F4)  132,5  147,4  
Αυθ. x Παρ. (F5) 137,18 129,78 
Παρ.  x Χίος  (F4)  67,4  123,6  
Παρ.  x Χίος  (F5) 68 96 
Αυθ. x Χίος  (F4)  95 81,2  
 
Πίνακας 4. Πρόταση 2η: Παραγωγικότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
μεγαλόκαρπων ποικιλιών Αρτέμιδα και Μακεδονία και της F4 γενεάς των 
διασταυρώσεών τους με κερασοτομάτα.  
 
Γενετικό υλικό  Απόδοση

                                                   

(g. Φυτό-1)  
Καρποί 
φυτό-1 

Βάρος καρπού 
(g.καρπό-1)  

οBrix Ξ.Ο. (%)  

Αρτέμιδα  4240 a* 21 c  153 a  6,1 c  7,4 bc  
Μακεδονία  3206 b  28 c  152 a  6,0 c  6,9 c  
Κερασοτομάτα x 
Αρτέμιδα  (F4)  

1650 c  71,5 b  23,1 b  7,2 b  7,5 ab  

Κερασοτομάτα x  
Μακεδονία (F4)  

600 c  126,5 a  13,2 c  8,0 a  8,6 a  

*Μέσοι όροι στην ίδια στήλη ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά 
σύμφωνα **με το τεστ πολλαπλών ευρών Duncan (α = 0,05). 
 
Αξιολογώντας την πορεία της ανωτέρω έρευνας, προκύπτει ότι, σε ότι αφορά την 1η 
πρόταση, απομακρύνθηκαν ανεπιθύμητα προϊόντα, πιθανότατα λόγω εγγενούς 
παραλλακτικότητας της τοπικής ποικιλίας Χίου, που χρησιμοποιήθηκε ως άρρενας 
γονέας στις διασταυρώσεις, δεδομένου ότι η τοπική ποικιλία δεν είχε δεχθεί καμία 
βελτιωτική παρέμβαση. Ενδεχομένως, εάν και η τοπική ποικιλία Χίου είχε υποστεί 
στοιχειώδη μαζική επιλογή (Simmonds 1979), τότε το ισοζύγιο της 1ης πρότασης θα 
παρουσίαζε διαφορετική μορφή. Σε ότι αφορά τη 2η πρόταση, στην οποία 
χρησιμοποιήθηκαν ως γονείς η βελτιωμένη σειρά του εμπορικού υβριδίου 
κερασοτομάτας «Sweet-100» και οι βελτιωμένες ποικιλίες μεγαλόκαρπης τομάτας 
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του ΕΘΙΑΓΕ «Αρτέμιδα» και «Μακεδονία», δεν προέκυψε η ανάγκη απόρριψης 
επιλογών. 
 
Πίνακας 5. Πρόταση 2η: Παραγωγικότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
μεγαλόκαρπων ποικιλιών Αρτέμιδα και Μακεδονία και της κερασοτομάτας σε 
σύγκριση με την F5 γενεά των διασταυρώσεών τους.  
 
Γενετικό υλικό  Απόδοση

                                                   

(g. φυτό-1)  
Καρποί 
φυτό-1 

Βάρος καρπού 
(g.καρπό-1)  

οBrix Ξ.Ο. (%)  

Αρτέμιδα  1524 a*  9 b  182 a  6,16 b  7,51 b  
Μακεδονία  1184 a  6 b  190 a  6,09 b  7,04 b  
Κερασοτομάτα 1017 a 98 a 11 c 7,77 a 8,80 a 
Κερασοτομάτα x 
Αρτέμιδα  (F5)  

795 a  54 ab  30 b  7,24 a  7,59 b  

Κερασοτομάτα x  
Μακεδονία (F5)  

1019 a  105 a  13 c  7,58 a  8,40 a  

*Μέσοι όροι στην ίδια στήλη ακολουθούμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά 
σύμφωνα με το τεστ πολλαπλών ευρών Duncan (α = 0,05). 
 
Καταληκτικά, το ισοζύγιο είναι θετικό δεδομένου ότι και οι δύο προτάσεις 
δημιουργούν νέες παραγωγικές ποικιλίες μικρόκαρπης τομάτας με καρπούς με 
εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, που μπορεί να αξιοποιηθούν εμπορικά. 
Παραμένει το στάδιο των συγκριτικών δοκιμών προκειμένου να οδηγηθούν στην 
εγγραφή στον Εθνικό και Κοινοτικό Κατάλογο, και στην καλλιέργεια. 
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BALANCE OF RESEARCH EFFORTS IN THE EXPLOITATION OF SMALL 
SIZED TOMATO CULTIVARS 

E. Traka-Mavrona1, Α.L. Τsivelikas1, I. Mylonas and Μ. Κoutsika-Sotiriou2 
1Hellenic Agricultural Organization – DEMETER, Directorate General of 
Agricultural Research, Agricultural Research Center of Northern Greece, 570 01 
Thermi-Thessaloniki 
2Aristotle University of Thessaloniki, School of Agriculture, Laboratory of Genetics 
and Plant Breeding, 541 24 Thessaloniki 
 
 
Summary 
The small-sized tomato cultivar ‘Tomataki Santorinis’ as well as the cherry tomato 
belong to the alternative tomato products gaining increasingly commercial interest. 
However, the domestic production does not meet always the demands. Thus, it is 
necessary to breed new products combining both, the valuable traits of old cultivars 
and also the productivity of commercial cultivars. The study presents the balance of 
two research proposals for the exploitation of: (a) small sized local tomato genetic 
material originated from Santorini and Chios islands, through a crossing block, and 
(b) a new type of small-sized tomato, through a crossing block between cherry and 
large sized tomato. In the first proposal, the lines ‘Afthentiki’ (‘Genuine’) and 
‘Paradosiaki’ (‘Traditional’), selected from the ecotype ‘Tomataki Santorinis’, were 
crossed with each other and with the old cultivar ‘Tomataki Chiou’. In the second 
proposal the F3 of the commercial cherry tomato hybrid “Sweet-100” was crossed 
with the commercial large sized cultivars ‘Artemida’ and ‘Makedonia’. Experimental 
data concerning the assessment of two advanced generations (F4 and F5) of the above 
crossing blocks are presented. The assessment of the F4 lines of the 1st proposal 
showed clear supremacy of the line ‘Genuine’ x ‘Traditional’, which showed 
supremacy in the F5 generation too. Two lines, originated from crosses with 
‘Tomataki Chiou’ as male parent, were removed because of yield degradation during 
the selection process. The assessment of the F4 and F5 lines of the 2nd proposal showed 
that both crosses between cherry tomato and large sized tomato gave new products of 
small sized tomato with desired yield components and qualitative characteristics. 
Concluding, the balance of the research efforts is positive since both proposals 
suggest advanced lines (F5) of small sized tomato with yield and quality that can be 
promoted commercially.  
 
Keywords: cherry tomato, ecotype, genetic diversity, heterosis, small sized tomato 
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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 

 
Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση επτά εμπορικών υβριδίων 
καλαμποκιού (Zea mays L.) ως προς το παραγωγικό  δυναμικό.  Το παραγωγικό 
δυναμικό υπολογίστηκε με την εφαρμογή της εξίσωσης B που εκτιμάται ότι 
προβλέπει τη συμπεριφορά των υβριδίων σε πυκνή σπορά φυτείας με βάση το 
δυναμικό απόδοσης ανά φυτό και τον αντίστοιχο συντελεστή ομοιόστασης 
εκτιμούμενα απουσία ανταγωνισμού. 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 η κυψελωτή διάταξη R-7, με 100 επαναλήψεις για το κάθε 
υβρίδιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για το συντελεστή ομοιόστασης υπερείχε το 
υβρίδιο PR32G44, ενώ για το δυναμικό απόδοσης ανά φυτό το υβρίδιο ELEONORA 
χωρίς να διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το PR32G44. 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.   
Λέξεις-κλειδιά: εξίσωση Β, κυψελωτό σχέδιο, συντελεστής απόδοσης, συντελεστής 
ομοιόστασης 
Εισαγωγή 

Τα σύγχρονα υβρίδια υπερτερούν των παλιότερων γιατί μπορούν να αξιοποιούν 
μεγαλύτερες πυκνότητες, που όμως σε συνδυασμό με τη μειωμένη απόδοση ανά φυτό 
τα καθιστά έντονα εξαρτώμενα από στενά όρια άριστης πυκνότητας, με αρνητικές 
επιπτώσεις στη σταθερότητα συμπεριφοράς. Η έντονη εξάρτηση των υβριδίων από 
συγκεκριμένη πυκνότητα για τη μέγιστη παραγωγή καρπού ανά στρέμμα αποτελεί 
πρόβλημα μείζονος σημασίας στο καλαμπόκι (Tokatlidis, 2013). Το πλεονέκτημα της 
υψηλής απόδοσης ανά μονάδα επιφάνειας των νέων υβριδίων οφείλεται στη 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα τους στις αβιοτικές καταπονήσεις σε σχέση με τα 
παλαιότερα υβρίδια, καθώς επίσης και στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση  των 
εισροών σε ευνοϊκά περιβάλλοντα (Duvick, 2005). Παρόλο που τα σύγχρονα υβρίδια 
διακρίνονται για την ικανότητα αξιοποίησης των πόρων σε ευνοϊκές συνθήκες, η 
έντονη τους εξάρτηση από την πυκνότητα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό 
μειονέκτημα, κυρίως σε περιβάλλοντα χαμηλών εισροών (π.χ. χωρίς λίπανση, χωρίς 
άρδευση, καλλιέργεια σε οριακά περιβάλλοντα κ.ά.). Κάτω από τέτοιες συνθήκες η 
άριστη πυκνότητα διαφέρει στην ίδια περιοχή από χρονιά σε χρονιά και υπάρχει  
δυσκολία σύστασης μιας συγκεκριμένης πυκνότητας στους γεωργούς (Popp et al., 
2006, Tokatlidis et al., 2011). Αντίθετα, υβρίδια ανεξάρτητης πυκνότητας αξιοποιούν 
ορθολογικά τις εισροές ανεξάρτητα από τη δυναμική του περιβάλλοντος, αποτελούν 
δε την ιδανική λύση για περιβάλλοντα χαμηλών εισροών (Duvick, 2005, Tokatlidis, 
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2013). Συνεπώς, η βελτίωση του δυναμικού απόδοσης ανά φυτό των υβριδίων 
αποτελεί μελλοντική πρόκληση για τους βελτιωτές (Duvick, 2005, Tokatlidis, 2013).   

Η σημασία της απόδοσης ανά φυτό είχε αγνοηθεί από τους βελτιωτές, παρόλο 
που διασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα παραγωγής σε περίπτωση απώλειας φυτών 
(Tokatlidis, 2013). Σύμφωνα με τους Yan και Wallace (1995) η απόδοση ανά φυτό 
αποτελεί  παράγοντα με ιδιαίτερη σημασία για το παραγωγικό δυναμικό ανά μονάδα 
επιφάνειας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση επτά εμπορικών 
υβριδίων καλαμποκιού σε συνθήκες έλλειψης ανταγωνισμού σύμφωνα με την 
κυψελωτή μεθοδολογία και με την εφαρμογή της εξίσωσης Β για την πρόβλεψη του 
παραγωγικού δυναμικού σε συνθήκες καλλιεργητικής πρακτικής (Fasoula and 
Tokatlidis, 2012). Σύμφωνα με την καινοτόμο αυτή εξίσωση η κατάταξη των 
υβριδίων εξαρτάται από το γινόμενο των δύο συντελεστών που δίνει την τιμή Β, του 
συντελεστή απόδοσης του φυτού, CLY , [ 2)/( txx ] και του συντελεστή ομοιόστασης, 
CH , [ 2)/( sx ]: CHCLYBEq ⋅=. . Επίλεκτα υβρίδια θεωρούνται εκείνα που 
συγκεντρώνουν τις υψηλότερες τιμές για την εξίσωση Β και αναμένεται να έχουν την 
καλύτερη συμπεριφορά στις συνθήκες της γεωργικής πρακτικής. 

 
Υλικά και μέθοδοι 

Τα υβρίδια που αξιολογήθηκαν ήταν τα PR32G44, DKC6040, DKC6450, 
PR33A46, FAMOSO, PR32B41 και ELEONORA. Το πείραμα εγκαταστάθηκε στην 
περιοχή Λεπτή Ορεστιάδας (Γεωγ. πλάτος: 41°31' μήκος: 26°29') την άνοιξη του 
2010. Το πειραματικό σχέδιο ήταν κυψελωτή διάταξη R-7 (Fasoulas and Fasoula, 
1995) με 20 γραμμές των 35 φυτών η καθεμία και 100 επαναλήψεις. Η απόσταση από 
γραμμή σε γραμμή ήταν 108 εκ. και στη γραμμή 125 εκ. από φυτό σε φυτό. Σε κάθε 
θέση τοποθετήθηκαν 3 σπόροι και 15 ημέρες μετά το φύτρωμα έγινε αραίωμα έτσι 
ώστε σε κάθε θέση να μείνει ένα μόνο φυτό. Σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των 
φυτών έγιναν οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες που απέβλεπαν στη 
μεγιστοποίηση της απόδοσης. Η συγκομιδή έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2010. Οι 
σπάδικες κάθε φυτού τοποθετήθηκαν σε διχτυωτούς σάκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν 
και κρεμάστηκαν σε καλά αεριζόμενο μέρος για να αποκτήσουν σχετική υγρασία 
μικρότερη του 12%. Μετά από είκοσι ημέρες μετρήθηκε το βάρος του κάθε σάκου 
και καταγράφηκε η απόδοση του κάθε φυτού σε γραμμάρια. Για τη στατιστική 
επεξεργασία του κυψελωτού πειράματος R-7 έγιναν αναλύσεις με τη βοήθεια του 
λογισμικού πακέτου JMP7. 
Αποτελέσματα και συζήτηση 

Τα υβρίδια του πειράματος είχαν αξιολογηθεί προηγούμενα από τους 
Tzantarmas κ.ά. (2010) σε τέσσερις διαφορετικές πυκνότητες, όπου ως προς το μέσο 
όρο της απόδοσης του ατομικού φυτού σε συνθήκες έλλειψης ανταγωνισμού το 
υβρίδιο ELEONORA υπερείχε έναντι όλων των άλλων και ακολούθησε το υβρίδιο 
PR32G44. Στο πείραμα της συγκεκριμένης εργασίας τα δύο αυτά υβρίδια είχαν 
επίσης το μεγαλύτερο μέσο όρο χωρίς όμως να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά 
μεταξύ τους (Διάγρ. 1). Υπήρχε σαφής διαχωρισμός των μέσων όρων των υβριδίων 
του πειράματος στις συνθήκες έλλειψης ανταγωνισμού, κάτι που στις μεγαλύτερες 
πυκνότητες δεν είναι τόσο εφικτό  (Τzantarmas et al., 2010).   
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Διάγραμμα 1. Διαγραμματική παράσταση της μέσης απόδοσης ( x ), του παραγωγικού 

δυναμικού (Eq.B) και του δείκτη ομοιόστασης (CH), εκφρασμένοι επί τοις % 
του υψηλότερου υβριδίου. 

 

Για την εκτίμηση της σταθερότητας συμπεριφοράς των υβριδίων, 
χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής ομοιόστασης (CH) και ο συντελεστής 
παραλλακτικότητας (CV). Ο συντελεστής ομοιόστασης σύμφωνα με τους Fasoula και 
Tokatlidis (2012) μετρά τη σταθερότητα συμπεριφοράς κάθε απογονικής σειράς – 
υβριδίου. Μελετώντας την ομοιόσταση των υβριδίων του πειράματος παρατηρήθηκε 
ότι αυτά διαφοροποιήθηκαν έντονα με τις τιμές εκφρασμένες ποσοστιαία να 
κυμαίνονται  από 33,7 έως 100% (Πίνακας 1). Ο συντελεστής αυτός όχι μόνο εντείνει 
τις διαφορές ενός σημαντικού χαρακτηριστικού όπως είναι η σταθερότητα 
συμπεριφοράς,  αλλά συντελεί στη μέτρηση του παραγωγικού δυναμικού κάτω από 
πληθώρα βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων περιλαμβάνοντας και  την 
καταπόνηση της πυκνότητας (Fasoula 2008). Το υβρίδιο με τη μεγαλύτερη 
σταθερότητα συμπεριφοράς και το μικρότερο συντελεστή παραλλακτικότητας ήταν 
το PR32G44, ενώ το πιο ασταθές ήταν το PR32B41. Το υβρίδιο ELEONORA 
υστερούσε σε σταθερότητα συγκριτικά με το PR32G44 κατά 43,8%, ενώ στα 
υπόλοιπα έξι υβρίδια το εύρος μεταξύ του υβριδίου  ELEONORA και του PR32B41 
το οποίο βρέθηκε ως το ποιο ασταθές ήταν 22,5% (Πίνακας 1). 
Πίνακας 1. Συντελεστής ομοιόστασης (CH)  και συντελεστής παραλλακτικότητας της 

απόδοσης (CV). 

Απλά Υβρίδια CH  ( sx )2 % CV 

PR32G44 15,1 100 26% 
ELEONORA 8,5 56,2 34% 
PR33A46 8,1 53,4 35% 
FAMOSO 7,8 51,6 36% 
DKC6450 7,2 47,7 37% 
DKC6040 5,6 37,2 42% 
PR32B41 5,1 33,7 44% 
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Το παραγωγικό δυναμικό σύμφωνα με την εξίσωση B,  που συνδέει τη συνθήκη 
έλλειψης ανταγωνισμού με τη συνθήκη καλλιέργειας  (Fasoula and Tokatlidis, 2012), 
ανέδειξε το PR32G44 ως το καλύτερο υβρίδιο. Η διαφοροποίηση μεταξύ των 
υβριδίων ήταν πολύ έντονη με εύρος  73,8 ποσοστιαίες μονάδες (Πίνακας 2). Έτσι με 
την εφαρμογή της εξίσωσης διευρύνεται η διαφορά των υβριδίων κάτι που 
επιβεβαιώνεται και από τους Tzantarmas κ.ά. (2010). Επίσης, η εξίσωση B αποτελεί 
αντικειμενικό κριτήριο αξιολόγησης ως προς το παραγωγικό δυναμικό αλλά και 
κατάλληλο μέσο για την επιλογή υβριδίων τα οποία είναι λιγότερο εξαρτημένα από 
την πυκνότητα (Τzantarmas et al., 2010, Tokatlidis et al., 2011). Η σταθερότητα 
σύμφωνα με τους Becker και Leon (1988) διακρίνεται σε στατική και δυναμική. Στη 
στατική, οι γενότυποι έχουν την ίδια συμπεριφορά και παραμένουν αμετάβλητοι σε 
όλα τα περιβάλλοντα, ενώ στη δυναμική οι γενότυποι μεταβάλλονται στα διάφορα 
περιβάλλοντα, αλλά η  αλλαγή της συμπεριφοράς τους είναι προβλέψιμη 
ανταποκρινόμενοι με καλύτερη συμπεριφορά όταν το περιβάλλον γίνεται 
ευνοϊκότερο. Οι Papadopoulos και Tokatlidis (2011) σε μελέτη με γενότυπους κοινού 
φασολιού (Phaseolus vulgaris L.), έδειξαν ότι η εξίσωση Β αξιολογεί τους 
γενοτύπους σύμφωνα με τη δυναμική έννοια της σταθερότητας. Συνεπώς, το υβρίδιο 
PR32G44 συγκριτικά με τα υπόλοιπα αναμένεται να διακρίνεται για υψηλή και 
σταθερή παραγωγικότητα και μικρότερη εξάρτηση από την πυκνότητα. 

 
Πίνακας 2. Παραγωγικό δυναμικό της απόδοσης κάθε υβριδίου Eq.B και η  επί τοις %  

έκφραση του. 

Απλά Υβρίδια Eq.B % 

PR32G44 17,7 100 

ELEONORA 10,2 57,8 

PR33A46 9,3 52,4 

FAMOSO 7,1 40,4 

DKC6450 5,9 33,3 

DKC6040 4,8 27,1 

PR32B41 4,6 26,2 
 
Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε μεγέθυνση των διαφορών μεταξύ των 

υβριδίων με την  εξίσωση του δυναμικού απόδοσης,  ένδειξη της δυνατότητας της 
εξίσωσης να διακρίνει υβρίδια με σταθερότητα συμπεριφοράς. Επίσης, η αξιολόγηση 
με την  κυψελωτή μεθοδολογία συμβάλλει στην επισήμανση των συστατικών στα 
οποία υπερέχουν ή υστερούν τα υβρίδια. Tο υψηλότερο δυναμικό απόδοσης (CLY ) 
είχε το υβρίδιο ELEONORA, ενώ το μεγαλύτερο παραγωγικό δυναμικό (Eq.B) και 
τον υψηλότερο δείκτη ομοιόστασης (CH ) είχε το υβρίδιο PR32G44. 
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EVALUATION OF MAIZE HYBRIDS (Zea mays L.) FOR THE YIELD 
POTENTIAL AND STABILITY   
 
F. Gekas, C.L. Foti, C. Tzantarmas, I.S. Tokatlidis 
Democritus University of Thrace – Department of Agricultural Development, 68200 Orestiada 

 
 
The study aimed to evaluate seven commercial maize (Zea mays L.) hybrids, i.e. 

PR32G44, DKC6040, DKC6450, PR33A46, FAMOSO, PR32B41 and ELEONORA, 
for their crop yield potential. The crop yield potential was indirectly estimated though 
equation B which is based on yield per plant and relative homeostasis both calculated 
in the absence of competition. The B values match the behavior at the single plant 
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level with that at the per area level, predicting thus the relative crop yield potential of 
the hybrids. The experiment was established in Lepti of Orestiada, Greece, during the 
growing season of 2010. The experimental design was a honeycomb arrangement R-7 
with 100 replicates for each hybrid. Plants were harvested individually and grain yield 
per plant, coefficient of homeostasis and B values were measured. The hybrid 
PR32G44 was the top for the rate of homeostasis, while ELEONORA yielded the 
highest but it did not differ significantly from PR32G44. The application of the 
equation B showed hybrid PR32G44 as the best for relative crop yield potential. 
Because of the expanded differences among hybrids for this measure, application of 
equation B seems to facilitate qualification of genotypes for yield potential and 
stability of performance. 
Key-words: equation B, honeycomb design, coefficient of yield potential, coefficient 
of homeostasis 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΥ (Vitis vinifera) ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
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3Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας Ιερά Οδός 75, 
11855 
 
 
Περίληψη 

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 σε 
όλες τις χώρες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η αμπελογραφική 
περιγραφή των νέων λευκών οινοποιήσιμων ποικιλιών ελληνικών ποικιλιών ‘Έλβις’ 
και ‘Αργώ’, που δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών με τη μέθοδο του 
υβριδισμού. Πιο συγκεκριμένα, η ποικιλία ‘Έλβις’ δημιουργήθηκε μετά από 
διασταύρωση της ελληνικής ποικιλίας ‘Κρυστάλλη’ με την ποικιλία ‘Eυρωπαϊκή 
Τραμινερ’, ενώ η ποικιλία ‘Αργώ’ μετά από διασταύρωση της γηγενούς ποικιλίας 
‘Λυκόβρυση’ με την ποικιλία ‘Sauvignon Blanc’. Και οι δυο ποικιλίες που 
αναφέρθηκαν προηγούμενα είναι αυτογονιμοποιούμενες και προορίζονται για την 
παραγωγή λευκών, ξηρών, αφρωδών και γλυκών αρωματικών οίνων, ανωτέρας 
ποιότητας. Επίσης, προορίζονται για την παρασκευή ποιοτικών αρωματικών χυμών, 
κομπόστας και πετιμεζιού. 
 
Λέξεις κλειδιά: παραγωγή, οίνος, αφρώδης, άρωμα, ποιότητα 

 
Εισαγωγή 

Το αμπέλι, από το οποίο προέρχεται το κρασί έχει, σύμφωνα με τους 
παλαιοντολόγους, προϊστορία πολλών εκατομμυρίων ετών (Ζαμανίδης 2005). Το 
αμπέλι ευδοκιμούσε στην πολική ζώνη πριν από την εποχή των παγετώνων, κυρίως 
στην Ισλανδία, στη βόρεια Ευρώπη αλλά και τη βορειοδυτική Ασία. Οι παγετώνες 
περιόρισαν σημαντικά την εξάπλωσή του και επέβαλαν κατά κάποιο τρόπο την 
γεωγραφική απομόνωση πολλών ποικιλιών, ένα μέρος από τις οποίες εξελίχθηκε και 
σε διαφορετικά είδη (Ζαμανίδης 2005). Στην πορεία των χρόνων, διάφοροι 
πληθυσμοί άγριων αμπέλων μετακινήθηκαν προς θερμότερες ζώνες, κυρίως προς την 
ευρύτερη περιοχή του νοτίου Καυκάσου. Στην περιοχή αυτή, μεταξύ Ευξείνου 
Πόντου, Κασπίας θάλασσας και Μεσοποταμίας, γεννήθηκε το είδος Αμπελος η 
οινοφόρος (Vitis vinifera). Κατά τα τελευταία όμως χρόνια, οι κλιματολογικές 
συνθήκες στη ζώνη καλλιέργειας της αμπέλου έχουν διαφοροποιηθεί προς το 
χειρότερο. Κάθε χρόνο επικρατούν και περισσότερο ακραίες κλιματολογικές 
συνθήκες με αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους οργανισμούς. Για να 
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες 
ποικίλες, με στόχο την καλύτερη προσαρμογή στις νέες συνθήκες του περιβάλλοντος 
(Vavilov 1987). Στην Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες με μεσογειακό κλίμα (θερμό και 
ξηρό καλοκαίρι), όπως είναι αυτό που επικρατεί στη λεκάνη της Μεσογείου, στην 

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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ανατολική Αμερική και την κεντρική Ασία, η δημιουργία νέων όψιμων, παραγωγικών 
και οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, με ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες 
και την ξηρασία είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των βελτιωτικών 
προγραμμάτων.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η αμπελογραφική περιγραφή 
των νέων λευκών οινοποιήσιμων ποικιλιών ελληνικών ποικιλιών ‘Έλβις’ και ‘Αργώ’, 
που δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών. 
 
Υλικά και μέθοδοι 
(α) Κλιματολογικές συνθήκες περιοχής πειραματισμού. 

Το κλίμα της περιοχής δημιουργίας και μελέτης των ποικιλιών αμπέλου είναι 
μεσογειακό, με θερμό και ξηρό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα. Το ύψος βροχόπτωσης 
κυμαίνεται από 350 έως 600mm το χρόνο και βροχές επικρατούν τους χειμερινούς 
μήνες. Οι απόλυτες υψηλές θερμοκρασίες φτάνουν έως τους +46 °C (2007), ενώ οι 
κρίσιμες για το αμπέλι θερμοκρασίες (+40 °C και άνω ) σημειώνονται σχεδόν κάθε 
χρόνο με ταυτόχρονη παρουσία δυνατών ανέμων.  
(β) Φυτικό υλικό-τεχνική υβριδισμού. 

Η επιλογή των γονεϊκών ποικιλιών έγινε με βάση την υψηλή ποιοτική και 
παραγωγική τους ικανότητα, ενώ ως μητρικές ποικιλίες χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον 
παραγωγικές, ποιοτικές και ανθεκτικές γηγενείς ποικιλίες. Με βάση τα κριτήρια αυτά 
επιλέχθηκαν οι ποικιλίες ‘Κρυστάλλη’ και ‘Λυκόβρυση’ και οι ποικιλίες ‘Eυρωπαϊκή 
Τραμινερ’ και ‘Sauvignon Blanc’. Στη συνέχεια, ακολούθησαν τα εξής στάδια: 
αποστημώνωση των ανθέων, εγκλωβισμός ανθήρα, συγκομιδή-προετοιμασία και 
διασπορά γύρης. Μετά το τέλος των διασταυρώσεων έγινε συγκομιδή, συντήρηση και 
στρωμάτωση των σπερμάτων. Τέλος, έγινε σπορά των σπερμάτων σε σποροκλίνες, 
για τη δημιουργία σποροφύτων, όπου αυτά παρέμειναν έως την καρποφορία. Στη 
συνέχεια επιλέχθηκαν τα κατάλληλα σπορόφυτα από κάθε διασταύρωση. Η 
αξιολόγηση των μεμονωμένων φυτών ξεκίνησε το 2000 και μελετήθηκαν 3000 φυτά. 
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην παραγωγικότητα και ποιότητα των γενοτύπων, καθώς 
και στην ανθεκτικότητα τους στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι 
διασταυρώσεις, οι σχετικές εργασίες και η μελέτη σε βάθος της κάθε νέας ποικιλίας, 
όπως η προέλευση, το πρωτογενές υλικό, η οικολογική-γεωγραφική ομάδα, η 
περιγραφή των βασικών βιολογικών χαρακτηριστικών των οργάνων του φυτού, τα 
αγροβιολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας καθώς και το γενικό 
συμπέρασμα για την ποικιλία με την υπόδειξη των ζωνών όπου μπορεί να 
καλλιεργηθεί, πραγματοποιήθηκε με τις αναγνωρισμένες μεθόδους (Maltabar and 
Zdamarova 1982, Riabova and Vitkowsky 1988). Η μορφολογική περιγραφή με την 
κωδικοποίηση στη συνέχεια των γνωρισμάτων της ποικιλίας, έγινε με την 
μεθοδολογία της Διεθνούς Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (OIV. 2001). 
 
Αποτελέσματα-Συζήτηση  
Περιγραφή της ποικιλίας ‘Έλβις’ 

Η διάρκεια παραγωγικού κύκλου της ποικιλίας ‘Έλβις’, από την έκπτυξη 
οφθαλμών έως τον τρυγητό, είναι 126-135 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών (Εικόνα 
1) είναι έντονη (2,1-3m) και η ξυλοποίηση της κλιματίδας είναι πολύ υψηλή (>90% ). 
Η άνω επιφάνεια του φύλου έχει χρώμα πράσινο, ενώ το σχήμα του εκβλαστήματος 
είναι ανοιχτό και η διάταξη (πριν την στήριξη του βλαστού) είναι όρθια. Το χρώμα 
ραχιαίας πλευράς μεσογονατίων και κόμβου είναι πράσινο και το μήκος των ελίκων 
είναι κοντό (Εικόνα 1). Το μέγεθος ελάσματος του φύλλου είναι μέτριο, με σχήμα 
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πενταγωνικό, πεντάλοβο και με μικρό μήκος μίσχου (Εικόνα 1). Η θέση πρώτης 
ταξιανθίας βρίσκεται στον 3ο και 4ο κόμπο. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο και 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%). Το 
μέγεθος της σταφυλής είναι μέτριο με σχήμα σφαιρικό και μεγάλη πυκνότητά 
(Εικόνα 2). Η παραγωγικότητα της ποικιλίας είναι υψηλή και το μέσο βάρος 
σταφυλής είναι 180g. 

 

   

 
 
Εικόνα 1. Σχήμα κορυφής νεαρού βλαστού (αριστερά), φύλλο (κέντρο) και ταξιανθία (δεξιά) 
της ποικιλίας ‘Έλβις’. 
 

 
 

Εικόνα 2. Σταφυλή, γίγαρτα και ράγα της ποικιλίας ‘Έλβις’. 
 
Περιγραφή της ποικιλίας ‘Αργώ’ 

Η διάρκεια παραγωγικού κύκλου της ποικιλίας ‘Αργώ’, από την έκπτυξη των 
οφθαλμών έως τον τρυγητό, κυμαίνεται από 146-155 ημέρες. Η διάταξη της κορυφής 
του νεαρού βλαστού είναι όρθια και το μήκος των ελίκων είναι μέτριο (Εικόνα 3). Η 
ανάπτυξη των βλαστών είναι έντονη (2,1-3m) και η ξυλοποίηση της κλιματίδας είναι 
πολύ υψηλή(>90% ). Το μέγεθος ελάσματος του φύλλου είναι από μέτριο έως 
μεγάλο, με σχήμα πενταγωνικό, πεντάλοβο και με μεγάλο μήκος μίσχου (Εικόνα 3). 
Το μέγεθος της σταφυλής είναι μέτριο (Εικόνα 4), κωνικού σχήματος, ενώ η 
πυκνότητά της είναι αραιή ή μετρίως αραιή. Η ταξιανθία της ποικιλίας (Εικόνα 3) 
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χαρακτηρίζεται από ερμαφρόδιτα άνθη και πολύ μεγάλο ποσοστό καρπόδεσης. Ο 
αριθμός των ταξιανθιών κυμαίνεται από 1,1 έως 2, ενώ η θέση της πρώτης ταξιανθίας 
βρίσκεται στον 3ο και 4ο κόμβο. Το μέγεθος της ράγας είναι μέτριο, ωοειδές, 
χρώματος πράσινου-κίτρινου, με κέρινη ανθηρότητα. Το μέσο βάρος της σταφυλής 
είναι 250g. Ο αριθμός γιγάρτων είναι 2-3 ανά ράγα, ο φλοιός έχει κανονικό πάχος με 
μεγάλη αντοχή, ενώ η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι υψηλή (>24%).  
 
 

 
 
Εικόνα 3. Σχήμα κορυφής νεαρού βλαστού (αριστερά), φύλλο (κέντρο) και ταξιανθία (δεξιά) 
της ποικιλίας ‘Αργώ’. 

 
 

Συμπερασματικά, με βάση τα μορφολογικά και φυσιολογικά τους γνωρίσματα οι 
ποικιλίες ‘Έλβις’ και ‘Αργώ’ κατατάσσονται στην ομάδα των ποικιλιών της λεκάνης 
της Μαύρης Θάλασσας (convar. pontica Negr.). Οι ποικιλίες αυτές, σε σύγκριση με 
άλλες ποικιλίες Vitis vinifera, διακρίνονται για τη μεγάλη τους ανθεκτικότητα στο 
ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες. 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.  
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NEW WHITE-BERRY VINE VARIETIES DEVELOPED AT THE VINE 
INSTITUTE OF ATHENS 
 
P. Zamanidis1, Ch. Paschalidis2, Ι. Houliaras3, G. Ouzounidou1, K. Israilidis1 and I. N. 
Xynias2 
1Vine Institute of Athens-EL.G.Ο. "Dimitra", Venizelou 1, 14123, Lykovrisi  
e- mail: panzamanidis@yahoo.gr 
2School of Agricultural Technology, Τ. Ε. Ι. of Kalamata, Antikalamos,  24100 
Kalamata 
3Agricultural University of Athens, Department of Agricultural Biotechnology, Iera 
Odos 75, 11855. Athens 
 
 
Summary 

The development of new productive and qualitative varieties, adapted to the 
existing local environmental conditions, which are resistant to various biotic stress 
conditions, is the main research goal of breeders worldwide. Aim of the present paper 
is to describe two newly released vine cultivars (‘Elvis’ and ‘Argo’), produced to be 
used for white wine production. This germplasm was developed at the Vine Institute 
of Athens after hybridization between elite local (Greek) and European vine varieties. 
More precisely, ‘Elvis’ was developed by crossing Greek cultivar ‘Krystalli’ with 
cultivar ‘European Traminer’, whereas ‘Argo’ by crossing the local cultivar 
‘Lykovryssi’ with cultivar Sauvignon Blanc. Both of the aforementioned cultivars are 
self-fertilized and destined to be used for the production of white, dry, sparkling and 
sweet aromatic wines of superior quality. They are also destined to be used for the 
production of qualitative aromatic juices, compote and molasses. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΜΟΣΧΑΤΟ 
(Vitis vinifera L) ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 
Π. Ζαμανίδης1, Χ. Πασχαλίδης2, Ι. Χουλιάρας3, Στ. Βασιλειάδης2, Ε. Βαβουλίδου4 και 
Ι. Ν. Ξυνιάς2 
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, 
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4Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΛ.Γ.Ο. "ΔΗΜΗΤΡΑ" Σ. Βενιζέλου 1,14123-
Λυκόβρυση 
 
 
Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αμπελογραφική περιγραφή των νέων 
λευκών οινοποιήσιμων ποικιλιών ‘Καθηγητής Σταύρακας’ και ‘Σταύρος’. Οι νέες 
ποικιλίες αμπέλου δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών του ΕΛ.Γ.Ο. 
"ΔΗΜΗΤΡΑ" με τη μέθοδο υβριδισμού. Η ποικιλία Καθηγητής Σταύρακας προήλθε 
από τη διασταύρωση της γηγενούς ποικιλίας ‘Σαββατιανό’ με την ποικιλία ‘Μοσχάτο 
Λευκό’. Η διάρκεια του παραγωγικού κύκλου, από την έκπτυξη οφθαλμών έως τον 
τρυγητό, είναι 146-155 ημέρες. Η ποικιλία ‘Σταύρος’ δημιουργήθηκε με την 
επικονίαση της γηγενούς ποικιλίας ‘Σαββατιανό’ και με μείγμα γύρης από τις 
ποικιλίες ‘Μοσχάτο Αλεξανδρείας’ και ‘Μοσχάτο Λευκό’. Η διάρκεια του 
παραγωγικού κύκλου είναι 156-165 ημέρες. Οι ποικιλίες είναι αυτογονιμοποιούμενες 
και διακρίνονται για την ικανοποιητική ανθεκτικότητά τους τόσο στην ξηρασία όσο 
και σε μυκητολογικές ασθένειες. Οι ποικιλίες ‘Καθηγητής Σταύρακας’ και ‘Σταύρος’ 
προορίζονται για την παραγωγή λευκών, ξηρών, αφρωδών και γλυκών αρωματικών 
οίνων ανωτέρας ποιότητας. 

 
Λέξεις κλειδιά: ανθεκτικότητα, ξηρασία, ασθένειες, ποιότητα, οίνοι.  
 
Εισαγωγή 

Οι αλλαγές στο κλίμα του πλανήτη έχουν επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα 
και ενδιαιτήματα αλλά και σε κάθε είδους καλλιέργειες (Ζαμανίδης 2005). Οι 
επιπτώσεις αυτές δυσκολεύουν τον στόχο του παραγωγού είναι η μέγιστη δυνατή 
ποιοτική και ποσοτική παραγωγή. Κατά τη διάρκεια της παράγωγης και συγκομιδής 
παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη, τη διατήρηση του 
σταφυλιού στα πρέμνα και την οξύτητα του χυμού. Για να αντιμετωπισθούν τα 
προβλήματα αυτά θα πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες ποικίλες, που να είναι 
καλύτερα προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες του περιβάλλοντος (Vavilov 1987). 
Στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες χώρες με κλίμα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 
θερμό και ξηρό (όπως συμβαίνει στη λεκάνη της Μεσογείου, την ανατολικής 
Αμερική και την κεντρική Ασία), η δημιουργία νέων όψιμων, παραγωγικών και 
οινοποιήσιμων ποικίλων αμπέλου με ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες και 
την ξηρασία είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των αμπελουργών 
(Ζαμανίδης 2005). Η καταλληλότητα μιας ποικιλίας στις νέες περιβαλλοντικές 
συνθήκες, αποτελεί ένα σοβαρό παράγοντα για την καλλιέργειά της και από αυτό 

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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εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ποσότητα και η ποιότητα οίνου που θα παραχθεί 
(Βλάχος 1986).  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή των νέων ποικιλιών αμπέλου 
(Vitis Venifera L.) με άρωμα μοσχάτου του Ινστιτούτου Αμπέλου Αθηνών που 
δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των ξηροθερμικών συνθηκών 
της αμπελο-καλλιέργειας.  
 
Υλικά και μέθοδοι 
(α) Κλιματολογικές συνθήκες περιοχής πειραματισμού. 

Το κλίμα της περιοχής όπου πραγματοποιήθηκε η δημιουργία η επιλογή και η 
μελέτη  των ποικιλιών είναι τυπικά μεσογειακό, με θερμό και ξηρό καλοκαίρι και 
ήπιο χειμώνα. Το ύψος βροχόπτωσης κυμαίνεται από 350 έως 600mm το χρόνο και οι 
βροχές επικρατούν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Οι απόλυτες υψηλές 
θερμοκρασίες φτάνουν έως τους +46 °C (2007), ενώ οι κρίσιμες για το αμπέλι 
θερμοκρασίες (+40 °C και άνω ) σημειώνονται σχεδόν κάθε χρόνο με ταυτόχρονη 
παρουσία δυνατών ανέμων.  
(β) Φυτικό υλικό - τεχνική υβριδισμού. 

Αρχικά, έγινε επιλογή των γονεϊκών ποικιλιών που έφεραν τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Τα γνωρίσματα των γηγενών ποικιλιών περιγράφονται 
αναλυτικά από τους Κριμπά (1943-1949), Βλάχο (1986), Σταυρακάκη (2010) και 
Σταύρακα (2010). Επιλέχθηκαν η γηγενής ποικιλία ‘Σαββατιανό’ και οι ποικιλίες 
‘Μοσχάτο Λευκό’ και ‘Μοσχάτο Αλεξανδρείας’. Για την πραγματοποίηση των 
διασταυρώσεων, ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια: αποστημόνωση των ανθέων, 
εγκλωβισμός των ανθήρων, συγκομιδή - προετοιμασία και διασπορά γύρης. Μετά το 
πέρας της διασταύρωσης έγινε συγκομιδή, συντήρηση και στρωμάτωση των 
σπερμάτων και τέλος σπορά των σπερμάτων για τη δημιουργία σποροφύτων. Στη 
συνέχεια επιλέχθηκαν τα κατάλληλα σποριόφυτα για την υποψήφια ποικιλία. Η 
αξιολόγηση των μεμονωμένων φυτών, που προήλθαν από τα σπορόφυτα 
διασταύρωσης, ξεκίνησε το 2000 με την μελέτη 3000 φυτών. Ιδιαίτερη προσοχή 
δόθηκε στην παραγωγή και ποιότητα της αμπέλου, στην ανθεκτικότητα ως προς τη 
ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες. Οι διασταυρώσεις, οι σχετικές εργασίες και η 
μελέτη σε βάθος της νέας ποικιλίας, όπως η προέλευση, το πρωτογενές υλικό, η 
οικολογική- γεωγραφική ομάδα, η περιγραφή των βασικών βιολογικών 
χαρακτηριστικών των οργάνων του φυτού, τα αγροβιολογικά και τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας καθώς και το γενικό συμπέρασμα για την ποικιλία με 
την υπόδειξη των ζωνών όπου μπορεί να καλλιεργηθεί, πραγματοποιήθηκε με τις 
αναγνωρισμένες μεθόδους (Βλάχος 1986, OIV. 2001, Σταυρακάκης 2010, Σταύρακας 
2010). Τέλος, Η μορφολογική περιγραφή, με την κωδικοποίηση στη συνέχεια των 
γνωρισμάτων της κάθε ποικιλίας, έγινε με τη μεθοδολογία της Διεθνούς Οργάνωσης 
Αμπέλου και Οίνου (OIV. 2001). 
 
Αποτελέσματα-Συζήτηση  
Περιγραφή της ποικιλίας ‘Σταύρος’ 

Η διάρκεια παραγωγικού κύκλου της ποικιλίας ‘Σταύρος’, από την έκπτυξη των 
οφθαλμών έως τον τρυγητό, κυμαίνεται από 156 έως 165 ημέρες. Το άνθος είναι 
ερμαφρόδιτο, η  ανάπτυξη των βλαστών είναι ισχυρή (2,1-3,0m), ενώ η ξυλοποίηση 
της κλιματίδας είναι υψηλή(>90%). Η κορυφή του νεαρού βλαστού (Εικόνα 1, 
αριστερά) είναι ανοικτού σχήματος, με πράσινο χρώμα και η κορυφή φέρει έρποντα 
τριχίδια με έντονη πυκνότητα. Το χρώμα της ραχιαίας των μεσογονατίων είναι 
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πράσινο με κόκκινες ραβδώσεις, ενώ της κοιλιακής πλευράς είναι πράσινο και φέρει 
έρποντα τριχίδια με ελαφρά πυκνότητα. Το φύλλο (Εικόνα 1, δεξιά) είναι 
συμμετρικό, με μέτρια επιφάνεια ελάσματος, σκούρου πράσινου χρώματος, 
πεντάλοβη, μετρίως διακεκομμένη. Η άνω επιφάνεια του φύλλου είναι επίσης 
σκούρου πράσινου χρώματος, ενώ το σχήμα της βάσης μισχικού κόλπου είναι 
ανοικτό (σχήματος U). 
 

 

Εικόνα 1. Σχήμα της κορυφής νεαρού βλαστού και φύλλο ποικιλίας ‘Σταύρος’. 
 

     Εικόνα 2. Η σταφυλή της ποικιλίας   ‘Σταύρος’. 
 

Η σταφυλή (Εικόνα 2) είναι μέτρια, σχήματος κωνικού, με μήκος 28cm και πλάτος 
14cm, με μέτρια ή αραιή πυκνότητα. Το μήκος του μίσχου είναι 8cm. Το μέσο βάρος 
της σταφυλής είναι 340g. Η ράγα είναι μέτριου μεγέθους, ελλειψοειδής, με μήκος 
17mm και πλάτος 14 mm και το βάρος 100 ραγών είναι 260g. Το χρώμα των ραγών 
πράσινου- κίτρινου, με κέρινη ανθηρότητα με λεπτή και ανθεκτική φλούδα. Ο 
αριθμός γιγάρτων είναι 3-4 ανά ράγα.  
Περιγραφή της ποικιλίας ‘Καθηγητής Σταύρακας’ 

Η διάρκεια παραγωγικού κύκλου της ποικιλίας, από την έκπτυξη οφθαλμών έως 
τον τρυγητό, κυμαίνεται από 146 έως 155 ημέρες. Η  ανάπτυξη των βλαστών είναι 
μέτρια (1,3-2m), ενώ η ξυλοποίηση της κλιματίδας είναι υψηλή (>90% ). Η κορυφή 
του νεαρού βλαστού (Εικόνα 3, αριστερά) έχει ραχιαία μεσογονάτια πλευρά πράσινου 
χρώματος με κόκκινες ραβδώσεις, ενώ η κοιλιακή πλευρά είναι πράσινου χρώματος. 
Ο βλαστός χαρακτηρίζεται με αδύναμη πυκνότητα ερπόντων τριχιδίων. Το φύλλο 
(Εικόνα 3, δεξιά) είναι συμμετρικό και η επιφάνεια του είναι μέτρια πράσινου 
χρώματος, με σχήμα πεντάλοβο. Η ταξιανθία (Εικόνα 4, αριστερά) φέρει 
ερμαφρόδιτα άνθη, με ποσοστό καρπόδεσης πολύ μεγάλο. Ο αριθμός ταξιανθιών 
κυμαίνεται από 1,1 έως 2, με την πρώτη ταξιανθία να βρίσκεται στον 3ο και 4ο 
κόμβο. Το μέγεθος της σταφυλής είναι μέτριο, με σχήμα κωνικό και η πυκνότητά της 
είναι πολύ αραιή (Εικόνα 4, δεξιά) Το μήκος της σταφυλής είναι 28cm και το πλάτος 
18cm. Το μήκος μίσχου είναι 6cm και η ξυλοποίηση του μέτρια. Το μέγεθος της 
ράγας είναι μέτριο (17mm x 14mm), ελλειψοειδές, χρώματος πράσινου κίτρινου, με 
κέρινη ανθηρότητα και το βάρος 100 ραγών είναι 170g. Ο αριθμός γιγάρτων είναι 2-3 
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ανά ράγα. Η φλούδα έχει λεπτό πάχος με μεγάλη αντοχή. Η παραγωγικότητα της 
ποικιλίας είναι υψηλή με το μέσο βάρος σταφυλής να διαμορφώνεται στα 360g.  

 

    

Εικόνα 3. Το σχήμα της κορυφής του νεαρού βλαστού και φύλλο της ποικιλίας 
‘Καθηγητής Σταύρακας’.  

         

Εικόνα 4. Η ταξιανθία και σταφυλή της ποικιλίας ‘Καθηγητής Σταύρακας’. 
 
Στις ποικιλίες ‘Καθηγητής Σταύρακας’ και ‘Σταύρος’ η σάρκα και το γλεύκος 

έχουν άρωμα Μοσχάτο. Η περιεκτικότητα του γλεύκους των σταφυδοποιημένων 
ραγών των δύο ποικιλιών σε σάκχαρα υπερβαίνει το 30%. Με βάση τα μορφολογικά 
και φυσιολογικά τους 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 ‘Καθηγητής 
Σταύρακας’ και ‘Σταύρος’ αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά το πρόβλημα της θερινής 
ανομβρίας και προορίζονται για την παραγωγή ανωτέρας ποιότητας λευκών, ξηρών, 
αφρωδών και γλυκών αρωματικών οίνων. Επιπλέον, θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα διασταυρώσεων, ώστε να δημιουργηθούν νέες 
ποικιλίες με ικανοποιητική ανθεκτικότητα και στις υψηλές θερμοκρασίες. 
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AMPELOGRAPHIC DESDRIPTION OF TWO NEW VINE CULTIVARS (Vitis 
vinifera L.) WITH MOSCHATO FLAVOR PRODUCED AT THE VINE 
INSTITUTE OF ATHENS  
 
P. Zamanidis1, Ch. Paschalidis2, Ι. Houliaras3, S. Vasiliadis2, Ε. Vavoulidou  4, and I. 
N. Xynias2 
1Vine Institute of Athens-EL.G.Ο. "Dimitra", Venizelou 1, 14123, Lykovrisi  
e- mail: panzamanidis@yahoo.gr 
2School of Agricultural Technology, Τ. Ε. Ι. Of Kalamata, Antikalamos,  24100 
Kalamata 
3Agricultural University of Athens, Department of Agricultural Biotechnology, Iera 
Odos 75, 11855. Athens 
4Soil Institute of Athens -EL.G.Ο. "Dimitra", Venizelou 1, 14123, Lykovrisi 
 

Summary 
Aim of the present paper was the ampelographic description of two new cultivars 

(‘Professor Stavrakas’ and ‘Stavros’) which were developed for white wine 
production. The aforementioned varieties were produced at the Vine Institute of 
Athens of the El. G. O. "Dimitra", with the hybridization method. ‘Professor 
Stavrakas’ was developed after crossing the indigenous cultivars ‘Savatiano’ and 
‘White Moschato’. The productive cycle, from bud emergence to harvesting lasts 146-
155 days. ‘Stavros’ was developed after fertilizing the indigenous ‘Savatiano’ with a 
pollen mixture obtained from ‘Moschato Alexandrias’ and ‘White Moschato’. The 
productive cycle, from bud emergence to harvesting lasts 156-165 days. The above 
new cultivars are sufficiently resistant to drought and fungi diseases. ‘Professor 
Stavrakas’ and ‘Stavros’ are destined to be used for dry, white sparkling and sweet 
wines, of superior quality.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ. 
 
Ζαμανίδης Π.1, Χ. Πασχαλίδης2, Ι. Χουλιάρας3, Σ. Βασιλειάδης2, Ε. Βαβουλίδου4 και 
Ι. Ν. Ξυνιάς2 
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 
 
 
Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία, η μελέτη και  η 
περιγραφή των νέων ερυθρών οινοποιήσιμων ποικιλιών "Ακαδημαϊκός Trubilin" και 
"Ηλιάδα". Οι ποικιλίες αυτές δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών με 
τη μέθοδο υβριδισμού. Η ποικιλία "Ακαδημαϊκός Trubilin", που έχει ερυθρή σάρκα 
και χυμό, προήλθε από διασταύρωση της ελληνικής γηγενούς ποικιλίας 
"Αρμελετούσα" και της ποικιλίας "Alicante Bouschet". Η ποικιλία "Ηλιάδα" είναι 
αποτέλεσμα διασταύρωσης των ποικιλιών "Αγιωργίτικο" και "Cabernet Sauvignon". 
Η πρώτη ποικιλία είναι ελαφρώς πιο πρώιμη (η διάρκεια του ετήσιου κύκλου από την 
έκπτυξη των οφθαλμών έως τον τρυγητό είναι 146-155 ημέρες, ενώ στη δεύτερη 
ποικιλία είναι 156-165 ημέρες). Και οι δυο ποικιλίες είναι αυτογονιμοποιούμενες και 
διακρίνονται, σε σύγκριση με τους γονείς τους, για την ικανοποιητική ανθεκτικότητά 
τους στην ξηρασία και στις μυκητολογικές ασθένειες. Οι νέες αυτές ποικιλίες 
προορίζονται για την παραγωγή ερυθρών ξηρών οίνων υψηλής ποιότητας. 
Λέξεις κλειδιά: ποιότητα, αποδοτικότητα, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα, 
ξηρασία, ασθένειες. 
 
Εισαγωγή 

Η δημιουργία με μέθοδο του υβριδισμού νέων ποιοτικών και παραγωγικών, 
οινοποιήσιμων ερυθρών ποικιλιών αμπέλου, εγκλιματισμένων σε τοπικές συνθήκες 
και ανθεκτικών σε ασθένειες και εχθρούς, είναι ένα επίκαιρο πρόβλημα για τους 
αμπελουργούς όλων των χωρών και ηπείρων (Ζαμανίδης 2005). Οι καινούριες 
ποικιλίες που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να διακρίνονται για την υψηλή 
προσαρμοστικότητα τους σε εναλλασσόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα 
στις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία (Vavilov 1987). Η χρησιμοποίηση 
άλλωστε της κατάλληλης ποικιλίας αποτελεί σπουδαίο παράγοντα της παραγωγής 
(Vaviliov 1987), από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ποσότητα, η ποιότητα 
καθώς και η οικονομική αποδοτικότητα του αμπελώνα (Ζαμανίδης 2005).  
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η δημιουργία και η αμπελογραφική περιγραφή 
των νέων ερυθρών οινοποιήσιμων ποικιλιών "Ακαδημαϊκός Trubilin" και "Ηλιάδα". 
 
Υλικά και μέθοδοι 
(α) Κλιματολογικές συνθήκες περιοχής πειραματισμού. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών, το οποίο 
βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού Αττικής. Το κλίμα της περιοχής 

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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είναι υποτροπικό, μεσογειακό, με θερμό και ξηρικό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα. Το 
ύψος βροχόπτωσης φτάνει μέχρι 350-600mm το χρόνο και οι βροχές επικρατούν τους 
χειμερινούς μήνες. Οι υψηλές θερμοκρασίες φτάνουν έως τους 46°C (2007), ενώ οι 
κρίσιμες για το αμπέλι θερμοκρασίες (40 °C και άνω) σημειώνονται σε αυτή τη ζώνη 
σχεδόν κάθε χρόνο με δυνατούς ανέμους.  
(β) Φυτικό υλικό-τεχνική υβριδισμού. 
Χρησιμοποιήθηκαν οι γηγενείς ποικιλίες "Αρμελετούσα" και  "Αγιωργίτικο" οι 
οποίες γονιμοποιήθηκαν με γύρη από τις ποικιλίες "Alicante Bouschet" (ποικιλία 
"Ακαδημαϊκός Trubilin") και "Cabernet Sauvignon" ("Ηλιάδα") αντίστοιχα. Η 
ατομική επιλογή των σποροφύτων πραγματοποιήθηκε το 2001 και ο στόχος ήταν η 
απομόνωση φυτών που να είναι σχετικά ανθεκτικά στην ξηρασία κατά το στάδιο των 
σποροφύτων. Τα σπορόφυτα μετά τον τρίτο χρόνο δεν αρδεύτηκαν. Από τα μη 
αρδεύσιμα έγινε επιλογή των πιο ανθεκτικών στη ξηρασία και πιο ανεπτυγμένων 
σπορόφυτων. Τα επιλεγμένα σπορόφυτα έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα στην ξηρασία 
με βαθμό 7 (κωδ.OIV 403). Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ποιότητα, στην 
ανθεκτικότητα στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες και σε άλλα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η αξιολόγηση γινόταν συγκρίνοντας την νέα ποικιλία 
με μάρτυρα κάποια από τις καλύτερες συνιστώμενες καλλιεργούμενες ποικιλίες. Οι 
διασταυρώσεις, οι σχετικές εργασίες και η μελέτη σε βάθος της νέας ποικιλίας, όπως 
η προέλευση, το πρωτογενές υλικό, οικολογική-γεωγραφική ομάδα, η περιγραφή των 
βασικών αμπελογραφικών χαρακτηριστικών των οργάνων του φυτού, τα 
αγροβιολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας καθώς και το γενικό 
συμπέρασμα για την ποικιλία με την υπόδειξη των ζωνών όπου μπορεί να 
καλλιεργηθεί, πραγματοποιήθηκε με τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους (Νegroul 
1959, Ζαμανίδης 2005).  
Η μορφολογική περιγραφή, με την κωδικοποίηση στη συνέχεια των γνωρισμάτων της 
ποικιλίας, έγινε με τη μεθοδολογία της Διεθνούς Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου 
(OIV. 2001).  
 
Αποτελέσματα-Συζήτηση  
Περιγραφή της ποικιλίας "Ηλιάδα". 
Η ποικιλία "Ηλιάδα" (Εικόνα 1) δημιουργήθηκε από τη διασταύρωση των ποικιλιών 
"Αγιωργίτικο" x "Cabernet Sauvignon". Το σχήμα της κορυφής του νεαρού βλαστού 
της ποικιλίας "Ηλιάδα", είναι ανοιχτό με ραβδώσεις. Η διάταξη του βλαστού πριν από 
τη στήριξη είναι ημιόρθια. Το χρώμα της ραχιαίας πλευράς μεσογονατίων και 
κόμπων είναι κόκκινο. Η διάταξη των ελίκων επί του βλαστού είναι ασυνεχής και το 
μήκος αυτών είναι κοντό. Η άνω επιφάνεια του φύλλου έχει χρωματισμό χαλκόχροο, 
εντονότερο στα έξι πρώτα φύλλα της κορυφής. Το μέγεθος ελάσματος φύλλου είναι 
μέτριο (Εικόνα 1, δεξιά), ενώ το μήκος του είναι κοντό. Το σχήμα ελάσματος φύλλου 
είναι πενταγωνικό. Το έλασμα του φύλλου είναι επτάλοβο με το σχήμα βάσης των 
κορυφαίων πλευρικών κόλπων κλειστό. Το μήκος μίσχου είναι μέτριο. Η διάρκεια 
του ετήσιου κύκλου της ποικιλίας "Ηλιάδα", 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 είναι μεγαλύτερη από 95%. Η παραγωγικότητα είναι 
μεγάλη, 13- 16 tn/ha, Σύμφωνα με τις οδηγίες OIV 2001 και τους κωδικούς 153 και 
155 έγιναν παρατηρήσεις και βρέθηκε ότι το ποσοστό του καρποφόρου βλαστού είναι 
≥ 90% ενώ το μέσο βάρος της σταφυλής είναι 250g. Αν και το άνθος είναι 
ερμαφρόδιτο η ποικιλία είναι αυτογονιμοποιούμενη, με πολύ μεγάλο ποσοστό 
καρπόδεσης. Η θέση πρώτης ταξιανθίας βρίσκεται στον 3ο ή στον 4ο κόμπο και ο 
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αριθμός ταξιανθιών ανά βλαστό κυμαίνεται από 1,1 έως 2. Η σταφυλή  (Εικόνα 2, 
δεξιά) έχει μέτριο μέγεθος και μήκος, είναι μέσης πυκνότητας και το μέσο βάρος της 
είναι 250g. Το μήκος μίσχου χαρακτηρίζεται μέτριο και η ξυλοποίηση του είναι 
περιορισμένη. Η ράγα έχει μέτριο μέγεθος, σχήμα σφαιρικό, χρώμα επιδερμίδας 
σκούρο κυανό και περιέχει γίγαρτα μετρίου βάρους. Το πάχος φλοιού είναι μέτριο και 
η σάρκα είναι άχρωμη, χυμώδης, ελαφρώς αρωματική. Το σχήμα της ράγας κατά το 
δέσιμο είναι σφαιρικό. Η σταφυλή είναι μέτρια, μέσης πυκνότητας, με σχήμα 
κύλινδρο- κωνικό, με πτερύγιο. 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.). Τα μορφολογικά 
και οργανοληπτικά γνωρίσματα της ποικιλίας "Ηλιάδα" παρουσιάζονται στον Πίνακα 
1. 
Πίνακας1: Μορφολογικά χαρακτηριστικά των  νέων ποικιλιών «Ηλιάδα» και 
"Ακαδημαϊκός Trubilin" με κωδικοποίηση OIV. 
                                            Ποικιλία 

Μορφολογικά Χαρακτηριστικά με 
κωδικοποίηση OIV "Ακαδημαϊκός Trubilin" "Ηλιάδα" 

Διασταυρώσεις "Αρμελετούσα" x 
"Alicante Bouschet" 

"Αγιωργίτικο" x 
"Cabernet Sauvignon" 

Παραγωγικού Κύκλου (μέρες) (629) 146- 155 (6) 156- 165 (7) 
Μήκος ελίκων βλαστού (017) Μεγάλο (7) Κοντό (3) 

Κυρίαρχο χρώμα κληματίδας (103) Κόκκινο-καφέ (4) 
 Κόκκινο-καφέ (4) 

Ταξιανθία φύλλου άνθους (15) Ερμαφρόδιτο (3) Ερμαφρόδιτο (3) 
Αριθμός σταφυλής ανά βλαστό (201) 1.1- 2 (2) 1.1- 2 (2) 

Μέγεθος σταφυλής (202) Μέτριο (5) Μέτριο (5) 
Χρώμα Ράγας (225) μπλε-μαύρο (6) μπλε-μαύρο (6) 

Ποσότητα σακχάρων εκατοστιαία gr/ 
cm3 (505) 

Πολύ Μεγάλο 23% και 
άνω(9) 

Πολύ Μεγάλο 23% και 
άνω (9) 

Παραγωγή tn/ ha (504) Μεγάλη 13- 16 (7) Μεγάλη 13- 16 (7) 
 

                     
 
Εικόνα 1 Σχήμα της κορυφής του νεαρού βλαστού (αριστερά) και φύλλα (δεξιά) της 
ποικιλίας "Ηλιάδα". 
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Εικόνα 2. Η ταξιανθία (αριστερά) και η σταφυλή (δεξιά) της ποικιλίας "Ηλιάδα". 
 
Περιγραφή της ποικιλίας "Ακαδημαϊκός Trubilin". 
Η ποικιλία "Ακαδημαϊκός Trubilin" (Εικόνα 3) δημιουργήθηκε από τη διασταύρωση 
ποικιλιών "Αρμελετούσα" x "Alicante Bouschet". Η διάρκεια του βλαστικού κύκλου 
της ποικιλία αυτής, από την έκπτυξη των οφθαλμών έως τον τρυγητό, κυμαίνεται από 
146 έως 155 μέρες. Η κορυφή του νεαρού βλαστού της ποικιλίας αυτής (Εικόνα 3, 
αριστερά) έχει σχήμα ανοιχτό και μήκος 10-30 cm. Η κατανομή ανθοκυανικής 
χρώσης στην κορυφή του νεαρού βλαστού είναι με ραβδώσεις. Η διάταξη του 
βλαστού πριν από τη στήριξη είναι όρθια. Το χρώμα της ραχιαίας πλευράς των 
μεσογονατίων, της ραχιαίας πλευράς των κόμπων και της κοιλιακής πλευράς των 
κόμπων είναι πράσινο. Η διάταξη ελίκων επί του βλαστού είναι ασυνεχής και το 
μήκος ελίκων μεγάλο. Το χρώμα της άνω επιφάνειας του νεαρού φύλλου πριν την 
άνθηση (Εικόνα 3, κέντρο) είναι πράσινο με χάλκινες κηλίδες και ένταση χρώματος 
των έξι πρώτων φύλλων της κορυφής αδύναμο. Το μέγεθος και το μήκος ελάσματος 
φύλλου είναι μέτριο, το σχήμα είναι στρογγυλό, και το μήκος μίσχου είναι μέτριο. Το 
άνθος είναι ερμαφρόδιτο με ποσοστό καρπόδεσης πολύ μεγάλο και θέση πρώτης 
ταξιανθίας στον 3ο και 4ο κόμπο (Εικόνα 3, δεξιά). Ο αριθμός των ταξιανθιών ανά 
βλαστό κυμαίνεται από 1,1 έως 2. Η σταφυλή είναι μέτρια, μέσης πυκνότητας, με 
σχήμα κύλινδρο- κωνικό, με πτερύγιο και μέσο βάρος 170 g. Η ράγα είναι μικρή, 
σφαιρική (Εικόνα 4), μπλε-μαύρου χρώματος, με κηρώδη ανθηρότητα και με γίγαρτα 
μετρίου μεγέθους. Ο φλοιός είναι μέσου πάχους και πυκνός, ενώ η σάρκα και ο χυμός 
έχουν έντονο χρώμα, με υψηλής ποιότητας γεύση. Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα 
είναι επίσης υψηλή. Τα υπόλοιπα μορφολογικά και οργανοληπτικά γνωρίσματα της 
ποικιλίας "Ακαδημαϊκός Trubilin" παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 

                                 
Εικόνα 3. Σχήμα της κορυφής του νεαρού βλαστού (αριστερά), νεαρό φύλλο (κέντρο) 
και ταξιανθία (δεξιά) της ποικιλίας "Ακαδημαικός Trubilin". 
 



Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΕΕΓΒΦ 

190 

 

                                   
Εικόνα 4. Η σταφυλή και ράγες της ποικιλίας "Ακαδημαϊκός Trubilin". 
 
Η ποικιλία "Ακαδημαικός Trubilin" με βάση τα μορφολογικά γνωρίσματα μπορεί να 
καταταχθεί στην οικολο- γεωγραφική ομάδα ποικιλιών της Δυτικής Ευρώπης (convar. 
occidentalis Negr.).  
 
Συμπερασματικά, οι ποικιλίες "Ακαδημαϊκός Trubilin" και "Ηλιάδα" διακρίνονται για 
την ικανοποιητική ανθεκτικότητά τους στην ξηρασία και για την υψηλή 
ανθεκτικότητά τους, σε σύγκριση με τους γονείς τους, στις μυκητολογικές ασθένειες. 
Η "Αρμελετούσα" και η "Alicante Bouschet" έχουν για περονόσπορο και για ωίδιο 
μέση ανθεκτικότητα (5) και η νέα ποικιλία "Ακαδημαϊκός Trubilin" έχει 
ανθεκτικότητα μεγάλη (7). Η ποικιλία "Αγιωργίτικο" έχει μικρή ανθεκτικότητα (3) 
για περονόσπορο και ωίδιο και η "Cabernet Sauvignon" μέτρια ανθεκτικότητα (5) για 
περονόσπορο και μικρή για ωίδιο (3). Η ποικιλία Ηλιάδα έχει μεγάλη ανθεκτικότητα 
(7). Οι μετρήσεις αναφέρονται σε κωδικούς OIV 2012. Οι νέες αυτές ποικιλίες, που 
προορίζονται για την παραγωγή ξηρών ερυθρών οίνων υψηλής ποιότητας, αναμένεται 
να συμβάλλουν αύξηση της παραγωγής ειδικά σε περιβάλλοντα καταπόνησης από 
βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.  
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Summary 

The present paper is referred to the production, study and description of the 
new red flesh vine varieties "Academic Trubilin" and "Iliada", which were developed 
at the Vine Institute of Athens. The red flesh and juice cultivar "Academic Trubilin", 
was produced after crossing the indigenous variety "Armeletoussa" with cultivar 
"Alicante Bouschet". Cultivar "Iliada" was developed after crossing the local cultivar 
"Agoirgitico" with cultivar "Cabernet Sauvignon". The first of the aforementioned 
varieties is a little earlier (the growth circle, from bud emergence to harvest lasts 146-
155 days, whereas the respective value in the second variety ranges from 156 to 165 
days). Both cultivars are self-fertilized and are characterized by a better resistance to 
drought and diseases, compared to their parental varieties. The above described 
varieties are destined for the production of red dry wines with superior quality 
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ΔΥΟ ΝΕΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (Prunus 
avium L.) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ 
ΔΕΝΔΡΩΝ. 
 
I. Χατζηχαρίσης1, Κ. Καζαντζής2, Θ. Σωτηρόπουλος2 

1Διατελέσας Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας 
2ΕΛΓΟ – ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, Σ.Σ. Νάουσας 
38, Τ.Κ. 59035, Νάουσα 
 
 
Περίληψη 

Στα πλαίσια του προγράμματος γενετικής βελτίωσης της κερασιάς που διεξάγεται 
στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, για τη δημιουργία πρώιμων 
ποικιλιών, ως γονέας χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία Bigarreau Burlat (B. Burlat). 
Επιλέχθηκαν 43 σπορόφυτα ελεύθερης επικονίασης για αξιολόγηση σε συνθήκες 
αγρού, εκ των οποίων ξεχώρισαν δύο, το Α1 και το Α7. Το Α1 είναι το πλέον 
παραγωγικό 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 άλλες 
αξιόλογες, δοκιμασμένες, εμπορικές ποικιλίες. Το Α7 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 δόθηκε για δοκιμαστική καλλιέργεια σε παραγωγούς, προκειμένου να 
μελετηθεί σε διάφορα εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα και συστήματα καλλιέργειας 
και σε εμπορική κλίμακα. 
 
Λέξεις κλειδιά: Γενετική βελτίωση, βοτανικά χαρακτηριστικά, ποιότητα καρπών, 
πρωιμότητα παραγωγής. 
 
Εισαγωγή 

Προγράμματα γενετικής βελτίωσης κερασιάς βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές 
Ευρωπαϊκές χώρες (Apostol 1999, Charlot et al. 2004, Dosba 2003, Fischer and 
Fischer 2004, Kask and Janes 1998, Saunier 1996, Zhivondov et al. 2004). Στα 
πλαίσια του προγράμματος γενετικής βελτίωσης της κερασιάς (Prunus avium L.) που 
διεξάγεται στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, ξεκίνησε η δημιουργία 
νέων ποικιλιών, στις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Στόχος του προγράμματος ήταν η 
δημιουργία νέων ποικιλιών με καλύτερα χαρακτηριστικά από τις καλλιεργούμενες 
και συγκεκριμένα, ποικιλιών με μεγαλύτερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερο μέγεθος 
καρπού, καλύτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, αυτογόνιμων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις πρώιμες ποικιλίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χώρα 
μας (Χατζηχαρίσης και Καζαντζής 2011α, β). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
παρουσίαση δύο επιλεχθέντων αξιόλογων σποροφύτων ελεύθερης επικονίασης.  

 
Υλικά και Μέθοδοι 

Το πειραματικό υλικό ξεκίνησε να αναπτύσσεται στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου 
Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας από της αρχές της δεκαετίας του 1990 και 
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συνεχίζεται έως σήμερα. Για τη δημιουργία πρώιμων ποικιλιών ως γονέας 
χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία Bigarreau Burlat (B. Burlat), επειδή είναι διαδεδομένη 
πρώιμη ποικιλία, προσαρμόζεται καλά σε όλα σχεδόν τα εδαφοκλιματικά 
περιβάλλοντα και καλλιεργείται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα μας. 
Εφαρμόστηκε η μεθοδολογία γενετικής βελτίωσης της ελεύθερης επικονίασης (B. 
Burlat Χ άγνωστο). Από τις διασταυρώσεις αυτές επιλέχθηκαν 43 σπορόφυτα 
ελεύθερης επικονίασης, τα οποία αξιολογήθηκαν σε συνθήκες αγρού με μάρτυρα την 
ποικιλία B. Burlat. Διακρίθηκαν δύο σπορόφυτα, το Α1 και το Α7 που ονομάστηκε 
Μίεζα, από το όνομα της αρχαίας Μακεδονικής πόλης της ευρύτερης περιοχής της 
Νάουσας (Χατζηχαρίσης και Καζαντζής 2011β). Τόσο τα σπορόφυτα Α1 και Α7, όσο 
και τα δένδρα της ποικιλίας B. Burlat εμβολιάστηκαν κατά το έτος 1999 σε 
υποκείμενα σπορόφυτα αγριοκερασιάς (Prunus avium L.). Οι αποστάσεις φύτευσης 
ήταν 6 x 6 μ.  

Η λήψη παρατηρήσεων ξεκίνησε όταν τα δένδρα εισήλθαν στην παραγωγή, από 
ηλικία 5 ετών και μετά. Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις έγιναν σε χαρακτηριστικά 
των δένδρων, των καρποφόρων οργάνων, των ανθέων, των καρπών και των πυρήνων 
σύμφωνα με τους Schmidt et al. (1985). Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι οι μέσοι 
όροι μετρήσεων που καταγράφηκαν επί 6 έτη σε 9 δένδρα (3 επαναλήψεις Χ 3 
δένδρα). Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο των 
πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων και για τη σύγκριση των μέσων όρων 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Duncan’s multiple range test σε επίπεδο σημαντικότητας 
5%.  

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
α) Δένδρο 

Τα σπορόφυτα Α1 και Α7 είναι περισσότερο πλαγιόκλαδα από τα δένδρα της 
ποικιλίας B. Burlat και δεν διαφέρουν στη ζωηρότητα. Η παραγωγικότητα του 
σποροφύτου Α1 είναι μεγαλύτερη από του Α7 και της B. Burlat (Πίν. 1). 
β) Καρποφόρα όργανα - άνθος 

Τα επιλεχθέντα σπορόφυτα καρποφορούν σε ‘μπουκέτα του Μαΐου’ (Schmidt et 
al. 1985), όπως και η ποικιλία B. Burlat και η κατανομή τους είναι πυκνή και σε όλο 
το μήκος των βλαστών. Ο αριθμός των ανθέων ανά ανθοφόρο οφθαλμό κυμαίνεται 
από 2 έως 3 στο Α7 και τη B. Burlat, ενώ είναι 3 στο Α1. Το σχήμα των πετάλων 
είναι κυκλικό στο Α1 και την B. Burlat ενώ είναι καρδιόσχημο στην Α7 (Πίν. 1).  
γ) Καρπός 

Ο καρπός στα υπό εξέταση δένδρα έχει σχήμα νεφροειδές και το χρώμα 
επιδερμίδας είναι μαονί (Εικ. 1, 2). Το μέσο βάρος των καρπών δεν διαφέρει 
σημαντικά και κυμαίνεται από 7,7 έως 8 g. Το μήκος του ποδίσκου των Α1 και Α7 
είναι μικρότερο της B. Burlat. Η περιεκτικότητα του καρπού σε διαλυτά στερεά του 
Α1 βρέθηκε μεγαλύτερη από το Α7 (Πίν. 1). Το σχήμα του πυρήνα στα υπό εξέταση 
δένδρα είναι ωοειδές. Το βάρος του πυρήνα και η σχέση βάρους πυρήνα/καρπό των 
σποροφύτων Α1 και Α7 ήταν μικρότερο σε σχέση με την ποικιλία  B. Burlat, 
χαρακτηριστικό που θεωρείται πλεονέκτημα.  

Το Α1 παρουσιάζει σταθερές αποδόσεις κατ’ έτος, χωρίς να σχηματίζει δίδυμους 
καρπούς. Ωριμάζει όμως επτά με οκτώ ημέρες μετά την B. Burlat και στη 
συγκεκριμένη περίοδο ωριμάζουν και 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 
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στοιχεία στην αντοχή στο σχίσιμο από την B. Burlat, αλλά εμφανίζει τα ίδια ποσοστά 
διπλών καρπών και την ίδια τραγανότητα με αυτή.  
 
Πίνακας 1. Περιγραφή ορισμένων βοτανικών χαρακτηριστικών των επιλεχθέντων 
σποροφύτων σε σύγκριση με την ποικιλία Bigarreau Burlat. 

Χαρακτηριστικό      Α1 Α7 (Μίεζα) Bigarreau Burlat 
Δένδρο    
Ζωηρότητα βλάστησης πολύ ζωηρό πολύ ζωηρό πολύ ζωηρό 
Σχήμα πλαγιόκλαδο πλαγιόκλαδο κανονικό 
Παραγωγικότητα (kg/cm2 τομής κορμού) 0,16 a* 0,12 b 0,12 b 
Καρποφόρα όργανα    
Τύπος μπουκέτα Μαΐου μπουκέτα Μαΐου μπουκέτα Μαΐου 
Κατανομή στους βλαστούς σε όλο το μήκος σε όλο το μήκος σε όλο το μήκος 
Πυκνότητα πυκνή πυκνή πυκνή 
Άνθος    
Αριθμός ανθέων/ανθοφόρο οφθαλμό 3 2 ως 3 2 ως 3 
Σχήμα πετάλων κυκλικό καρδιόσχημο κυκλικό 
Ύπερος σε σχέση με στήμονες ίσος ή μεγαλύτερος μικρότερος ή ίσος ίσος ή μεγαλύτερος 
Καρπός    
Σχήμα καρπού νεφροειδές νεφροειδές νεφροειδές 
Μέσο μήκος καρπού (mm) 21 a 21 a 22 a 
Μέσο πλάτος καρπού (mm) 25 a 26 a 27 a 
Μέσο πάχος καρπού (mm) 21 a 19 a 21 a 
Μέσο βάρος καρπού (g) 7,7 a 7,9 a 8,0 a 
Χρώμα επιδερμίδας μαονί μαονί μαονί 
Διαλυτά στερεά (0Brix) 14,3 a 13,2 b 13,7 ab 
Μέσο μήκος ποδίσκου (cm) 3,4 b 3,9 b 4,9 a 
Πυρήνας    
Σχήμα πυρήνα ωοειδές ωοειδές ωοειδές 
Μέσο μήκος πυρήνα (mm) 10 a 11 a 12 a 
Μέσο πλάτος πυρήνα (mm) 10 a 11 a 10 a 
Μέσο πάχος πυρήνα (mm) 8 a 8 a 7 a 
Μέσο βάρος πυρήνα (g) 0,63 b 0,58 b 0,75 a 
Σχέση βάρους πυρήνα/καρπού 1/12,2 1/13,6 1/10,7 

*Μέσοι όροι που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα στην ίδια γραμμή δεν διαφέρουν 
στατιστικά σημαντικά (Duncan’s multiple range test, P ≤ 0,05). 

 
Συμπεράσματα 

Α1:  Πρόκειται για το πλέον παραγωγικό σπορόφυτο της σειράς, πιο παραγωγικό 
από την ποικιλία B. Burlat, με σταθερές αποδόσεις κατ’ έτος, χωρίς να σχηματίζει 
δίδυμους καρπούς. Επίσης, παράγει καρπούς με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
Ωριμάζει όμως επτά με οκτώ ημέρες μετά την B. Burlat και στη συγκεκριμένη 
περίοδο ωριμάζουν και άλλες αξιόλογες, δοκιμασμένες, εμπορικές ποικιλίες. 

Α7 (Μίεζα): Παρουσιάζει την ίδια παραγωγικότητα και όλα τα καλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά καρπού της ποικιλίας B. Burlat. Επιπλέον, ωριμάζει μία, έως τρεις 
ημέρες νωρίτερα από έτος σε έτος. Οι καρποί είναι λίγο πιο ανθεκτικοί στο σχίσιμο 
από αυτούς της ποικιλίας B. Burlat και έχουν την ίδια τραγανότητα με αυτή. Όμως, 
εμφανίζονται τα ίδια ποσοστά διπλών καρπών με την ποικιλία B. Burlat. Το Α7 
κρίθηκε σκόπιμο να αξιολογηθεί περαιτέρω και δόθηκε για δοκιμαστική καλλιέργεια 
σε παραγωγούς προκειμένου να μελετηθεί η συμπεριφορά του σε διάφορα 
εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα και συστήματα καλλιέργειας, σε εμπορική πλέον 
κλίμακα. 
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Εικόνα  1. Καρποί του σποροφύτου κερασιάς Α1 
 

 
Εικόνα  2. Καρποί του σποροφύτου κερασιάς Α7. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (CASTANEA 
SATIVA) I: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ 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). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (CASTANEA 
SATIVA) I: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΕΡΟΘΑΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
 
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. 
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2η Συνεδρία:  
Μοριακές Προσεγγίσεις και Βελτίωση των Φυτών 
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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. 
 
Μαδέσης Π1., Γανόπουλος Γ1., Μποσμαλή Ει.1, Πασέντσης Κ1., Ράλλη Π2., και 
Τσαυτάρης Α1,3. 
 

1Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Ινστιτούτο 
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β) 57001 Θέρμη  
2Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-«Δήμητρα», Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας 
Ελλάδας, Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού, 57001 Θέρμη 

3Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Εργαστήριο Γενετικής 
Βελτίωσης Φυτών, 54124 Θεσσαλονίκη 
 
Περίληψη 
Η περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζει μεγάλη βιοποικιλότητα και αποτελεί ένα από τα 
σπουδαιότερα κέντρα καταγωγής άγριων και καλλιεργούμενων φυτών. Η Ελλάδα 
ειδικότερα, αποτελεί χώρο, όπου ενδημούν πολλά είδη, μεταξύ των οποίων είδη 
ψυχανθών και σιτηρών. 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 τη 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 τοπικών 
ποικιλιών έχει βασιστεί κυρίως σε φαινοτυπικές παρατηρήσεις ή και σε μετρήσεις 
συγκεκριμένων συστατικών τους, πολλές από τις οποίες όμως επηρεάζονται σε μεγάλο 
βαθμό και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Το DNA είναι σταθερό και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση και ταυτοποίηση των ειδών και των τοπικών 
ποικιλιών μέσω της χρήσης μοριακών δεικτών, καθώς και μέσω 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 παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της 
μεθόδου για την ταυτοποίηση σημαντικών για τη γεωργία οικογενειών, όπως τα 
ψυχανθή, τα σολανώδη, τα σιτηρά κ.α. Με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας 
αναγνωρίστηκε και ταυτοποιήθηκε από το ΙΝΕB, η «Φάβα Σαντορίνης», ένα Προϊόν 
Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), διαχωρίστηκε από πιθανά συγγενή είδη και 
ανιχνεύτηκαν προσμείξεις από άλλα συγγενικά είδη σε ποσοστό μικρότερο του 1% στο 
τελικό προϊόν. Επίσης, με μοριακές τεχνικές και την τεχνολογία του DNA barcoding 
ταυτοποιήθηκε το φασόλι Πρεσπών, η φακή Εγκλουβής και σιτηρά, τόσο 
καλλιεργούμενα όσο και άγρια συγγενή με τα καλλιεργούμενα είδη, του ελληνικού 
χώρου.  
 
Λέξεις κλειδιά ΠΟΠ, ΠΓΕ, ιχνηλασιμότητα, ταυτοποίηση, Φάβα, ψυχανθή   
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Εισαγωγή 
Οι φυτογενετικοί πόροι αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή γενετικής 
παραλλακτικότητας. Με την χρησιμοποίηση τους δημιουργήθηκαν οι παραδοσιακές 
ποικιλίες και οι τοπικοί πληθυσμοί αλλά και οι νέες ανταγωνιστικές ποικιλίες με την 
βοήθεια της σύγχρονης βελτιωτικής επιστήμης.  Παράλληλα αποκτούν ολοένα και 
μεγαλύτερη αξία για την γεωργία, την βελτίωση των φυτών και την τοπική οικονομία. 
Συνήθως πρόκειται για καλά προσαρμοσμένες ποικιλίες στο τοπικό μικροκλίμα που 
καλλιεργούνται και επίσης πολύτιμη πηγή σημαντικών γονιδίων ανθεκτικότητας σε 
βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. Επίσης διαθέτουν σημαντικά διατροφικά και 
ποιοτικά πλεονεκτήματα και για αυτό σε πολλές περιπτώσεις έχουν λάβει το 
χαρακτηρισμό ΠΟΠ και ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) 
συνεισφέροντας σημαντικά στην τοπική οικονομία. Τέτοιοι φυτογενετικοί πόροι μπορεί 
να είναι α) ντόπιες ποικιλίες παραδοσιακής καλλιέργειας (landraces  ή varieties) που 
εκτοπίζονται από τις μοντέρνες ποικιλίες και κινδυνεύουν με εξαφάνιση, β) άγρια 
(wild) ή  ημιάγρια (weedy ) είδη , που είναι συγγενή ή προγονικά των καλλιεργούμενων 
ειδών, γ) άγρια φυτικά είδη χρησιμοποιούμενα άμεσα για την διατροφή ανθρώπων και 
ζώων, την βιομηχανική παραγωγή ή την διακόσμηση (αυτοφυή αρωματικά και 
φαρμακευτικά, αρτύματα, βαφικά, δασικά, μελισσοκομικά, ανθοκομικά -διακοσμητικά  
κλπ. φυτά), δ) παλιές ποικιλίες, δημιουργίες βελτιωτών που αποσύρθηκαν από την 
παραγωγή αλλά διασώζονται μέχρι σήμερα και τέλος ε) καθαρές σειρές με μεγάλη 
σημασία για τη γεωργία.  
Στον Ελλαδικό χώρο ιδιαίτερη σημασία έχουν τα όσπρια. Τα όσπρια ανήκουν στην 
οικογένεια Fabaceae και είναι μία από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες δεύτερα σε 
σημασία μετά τα σιτηρά. Τα όσπρια χρησιμοποιούνται για την ανθρώπινη διατροφή, 
επειδή είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, όπως πρωτεΐνες, ασβέστιο, φυτικές ίνες 
και βιταμίνες και όλα αυτά σε ένα σπόρο που περιέχει λίγες θερμίδες. Επιπλέον τα 
όσπρια είναι πλούσια σε διαλυτές ίνες που διευκολύνουν την πέψη και την  πρόληψη 
του καρκίνου  ενώ χρησιμοποιούνται και ως ζωοτροφές (Grusak 2002).  Εξίσου 
σημαντικός είναι ο ρόλος των οσπρίων για την αειφόρο γεωργία από την γεωργική 
πρακτική της αμειψισποράς με ψυχανθή που εμπλουτίζει το έδαφος με άζωτο μέσω της 
συμβίωσης των ψυχανθών με αζωτοβακτήρια (Sprent 2001) Σημαντικά όσπρια στον 
ελλαδικό χώρο αποτελούν τα φασόλια ειδικά τα φασόλια πρεσπών, η φακή Εγκλουβής 
και η φάβα Σαντορίνης.   
Η αυθεντικότητα της πρώτης ύλης είναι ένα θεμελιώδες μέρος της διασφάλισης της 
ποιότητας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές αγορές προμήθειας (Fugel et al. 2005; Mafra 
et al. 2008). Υπάρχουν ποικιλίες με υψηλή αξία λόγω της προέλευσής τους, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα νοθείας και συνεπώς, υπάρχει μία μεγάλη ανάγκη για 
ανάπτυξη μεθόδων ταυτοποίησης, ιχνηλασιμότητας και απόδειξης της γνησιότητας των 
πρώτων υλών και ειδικά στα προϊόντα ονομασίας προελεύσεως (ΠΟΠ) και στα 
προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) . Προκειμένου να προσδιοριστούν τα φυτικά 
είδη έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς διαφορετικές μέθοδοι όπως η υψηλής 
απόδοσης υγρή χρωματογραφία (HPLC), η φασματομετρία μάζας (MS), η 
χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας (TLC), η φασματοσκοπία κ.α (Fugel et al. 2005; 
Kurz et al. 2010; Mafra et al. 2008). Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το 
μεταβολικό προφίλ του φυτού μπορεί να αλλάξει λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως 
η θερμοκρασία, το φως, η μόλυνση από παθογόνα και οι συνθήκες αποθήκευσης. Αυτές 
οι διακυμάνσεις στο μεταβολικό προφίλ εμποδίζουν την ακριβή ταυτοποίηση των 
ειδών. Αντίθετα μέθοδοι βασισμένες στον έλεγχο του DNA δεν αντιμετωπίζουν τέτοια 
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προβλήματα καθώς το DNA παραμένει σταθερό και δεν επηρεάζεται από εξωγενείς 
παράγοντες. (Mafra et al. 2008). 
Πρόσφατα, αναπτύχθηκε μια μέθοδος για τον εντοπισμό φυτικών ειδών (Kress et al. 
2005). Η μέθοδος χρησιμοποιεί μικρές αλληλουχίες του χλωροπλαστικού DNA και 
αναφέρεται ως μέθοδος γραμμωτού κώδικα DNA (DNA barcoding). Η μέθοδος DNA 
barcoding χρησιμοποιείται σε μελέτες ταυτοποίησης των ειδών, την αναγνώριση των 
ειδών σε μεταποιημένα εμπορικά προϊόντα φυτικής προέλευσης και στην 
εγκληματολογία. Όμως ακόμα, οι μετρήσεις  ποσοτικοποίησης της νοθείας είναι 
δύσκολες. Πολύ πρόσφατα η ομάδα μας ανέπτυξε μια μέθοδο η οποία συνδυάζει το 
DNA barcoding με την μέθοδο καμπύλες υψηλής ανάλυσης την οποία ονομάσαμε Bar-
HRM η οποία επιτρέπει την εξακρίβωση της γνησιότητας των φυτικών ειδών και των 
προϊόντων ΠΟΠ και επιπλέον, την ποσοτικοποίηση της νοθείας σε κεράσια 
(Ganopoulos et al. 2011b) 
Η μέθοδος υψηλής ανάλυσης καμπυλών τήξης (HRM), μετρά το ποσοστό της διπλής 
έλικας του DNA μέσα από το διαχωρισμό τους σε μονόκλωνο DNA με την αύξηση της 
θερμοκρασίας (Reed and Wittwer 2004). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η 
χρωστική  SYTO 9. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της 
εφαρμογής της Bar-HRM για την ταυτοποίηση ειδών ψυχανθών και τον ποσοτικό 
προσδιορισμό της νοθείας σε προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ όπως η φάβα Σαντορίνης και η 
φακή Εγκλουβής.  
  
Υλικά και Μέθοδοι 
Το φυτικό υλικό προέρχεται από την Τράπεζα Γενετικού Υλικού. Η απομόνωση ολικού 
DNA πραγματοποιήθηκε με το κιτ  DNA Nucleiospin Plant II  της Macherey Nagel 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή  Ο έλεγχος της ποσότητας και της 
ποιότητας του απομονωμένου DNA έγινε με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης και με 
φασματοφωτομέτρηση σε συσκευή 6405 UV/VIS (JENWAY, England). 
Η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) με τους κατάλληλους εκκινητές 
(Πίνακας 1) πραγματοποιήθηκε σε τελικό όγκο 15 μl που περιείχε 40 ng εκμαγείο DNA 
PCR ρυθμιστικό διάλυμα, MgCl2 (2.5 mM,) 0,2 mM dNTPs, 0,2 μM για κάθε απλό 
εκκινητή, 1U Kapa Taq Polymerase (Kappa Biosystems, USA). Οι κύκλοι της PCR 
πραγματοποιήθηκαν σε συσκευή Veriti (Applied Biosystems) ή στη συσκευή Rotor 
Gene 6000 (Corbett Research, Sydney, Australia), στην περίπτωση αυτή το τελικό 
μίγμα της αντίδρασης περιέχει και 1.5mM SYTO 9. Οι θερμοκρασίες υβριδισμού των 
εκκινητών βρίσκονται στον Πίνακα 3. Η ανάλυση των καμπυλών τήξης υψηλής 
ανάλυσης πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος RotorGene 6000 
(software version 1.7.87 Corbett Life Science, Cambridge, UK). Πριν την HRM, τα 
προϊόντα μετουσιώθηκαν στους 94 oC για 5 s, και έπειτα αφέθηκαν να συγκολληθούν 
στους 50 oC για 30 s για να σχηματίσουν τυχαία διμερή DNA. Η HRM διεξήχθη ως 
εξής: πριν την πρώτη κατάλληλη θερμοκρασία για 90 s, και μετέπειτα τήξη σε μία 
ράμπα 10 oC σε ένα κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας με προσάυξηση κατά 0,1 oC κάθε 
2 s. Τα δεδομένα φθορισμού αποκτήθηκαν στο τέλος κάθε βήματος αυξήσεως 
θερμοκρασίας. Για την ταυτοποίηση της φακής Εγκλουβής και του φασολιού 
Πρεσπλών χρησιμοποιήθηκαν μικροδορυφοροι και η PCR αντίδραση και η HRM 
ανάλυση έγιναν όπως περιγράφεται και για τους υπόλοιπους εκκινητές. Όλα τα 
δείγματα εξετάστηκαν εις διπλούν. Για την ποσοτικοποίηση της νοθείας 
παρασκευάζονται τυποποιημένα δείγματα με ανάμειξη λεπτή σκόνη σε αναλογίες των 
1, 5, 7, 10, 15, 30, και 50%. Η ενίσχυση με PCR πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφηκε 
προηγουμένως. Τα προϊόντα PCR αλληλουχήθηκαν απευθείας σε δύο κατευθύνσεις του 
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κάθε θραύσματος με Big Dye terminator Cycle v3.1 (ΡΕ Applied Biosystems, Foster 
City, CA, USA) σε ένα αυτοματοποιημένο ΑΒΙ 3730 αλληλουχητή (ΡΕ Applied 
Biosystems). Οι αλληλουχίες ευθυγραμμίζονται με το πρόγραμμα CLUSTAL W. 
 
Πίνακας 1 Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία  

Region Primer Tm Feature Reference 

trnL1- F 5-CGAAATCGGTAGACGCTACG-3 590C Seq (Taberlet et al. 2007) 
trnL1-R 5-GGGGATAGAGGGACTTGAAC-3 590C Seq (Taberlet et al. 2007) 

trnL2-F 5-GGGCAATCCTGAGCCAA-3 600C Bar-HRM (Taberlet et al. 2007) 

trnL2-R 5-CCATTGAGTCTCTGCACCTATC-3 550C Bar-HRM (Taberlet et al. 2007)  

rpoC1-F 5-GGCAAAGAGGGAAGATTTCG-3 600C Bar-HRM (Hollingsworth et al. 2009) 

rpoC1-R 5-CCATAAGCATATCTTGAGTTGG-3 620C Bar-HRM (Hollingsworth et al. 2009) 

ITS2-F 5΄-ATGCGATACTTGGTGTGAAT-3΄ 540C Bar-HRM (Chen et al. 2010) 

ITS2-R 5΄-GACGCTTCTCCAGACTACAAT-3΄ 540C Bar-HRM (Chen, Yao et al. 2010) 

 
 
Αποτελέσματα και συζήτηση   
Οι φυτογενετικοί πόροι αποτελούν πολύτιμη πηγή γονιδίων για την βελτίωση των 
καλλιεργούμενων ποικιλιών αλλά και για την τοπική οικονομία στην περίπτωση των 
ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων. Η ανάπτυξη μεθόδων για την ακριβή, ταχεία και αξιόπιστη 
αναγνώριση των ειδών που θα μπορούσαν να έχουν πρακτικό ενδιαφέρον και στην 
αναγνώριση  φυτικών ειδών σε προϊόντα τροφίμων κατάλληλες για την ιχνηλασιμότητα 
και την αναγνώριση νοθείας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. 
Η HRM PCR μέθοδος επιτρέπει την ταχεία ανάλυση της γενετικής ποικιλομορφίας των 
PCR προϊόντων. Η HRM επιτρέπει την ακριβή παρακολούθηση των μεταβολών 
φθορισμού που προκαλούνται από την απελευθέρωση χρωστικής η οποία 
παρεμβάλλεται στο δίκλωνο κατά τη διάρκεια της μετουσίωσης του που προκαλείται 
από αυξημένες θερμοκρασίες (Cheng et al. 2006). Η HRM ανάλυση έχει ήδη 
χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση των μυκήτων (Maeta et al. 2008) ψαριών 
(Dalmasso et al. 2007)) και φυτών (Ganopoulos et al. 2010; Jaakola et al. 2010). Εδώ 
περιγράφουμε την ανάπτυξη μιας μεθόδου που συνδυάζει την HRM μέθοδο με την 
μέθοδο DNA barcoding (Bar-HRM) για να διακρίνει τα είδη ψυχανθών που δυνητικά 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως προσμίξεις σε εμπορικά προϊόντα «Φάβας 
Σαντορίνης» και, επιπλέον, για τον έλεγχο της ταυτότητας της  «Φάβας Σαντορίνης» σε 
εμπορικά προϊόντα ΠΟΠ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρησιμοποιήσαμε  
δύο περιοχές DNA barcoding, τις trnL και rpoC περιοχές του χλωροπλάστη. Όλα τα 
είδη ψυχανθών (πίνακας 2) ταυτοποιήθηκαν και διαχωρίστηκαν χρησιμοποιώντας τις 
περιοχές trnL, rpoC και ITS2.  
Η χλωροπλαστική περιοχή trnL επέτρεψε την αναγνώριση και διαχωρισμό και των 25 
ειδών ψυχανθών, η rpoC1 μόνο του 78% αυτών και η περιοχή του πυρήνα ITS2 του 
94%. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες της αλληλουχίας της trnL περιοχής 
κατασκευάσαμε ένα δενδρόγραμμα (εικόνα 1) που δείχνει το διαχωρισμό των ειδών. Η 
trnL περιοχή ήταν σε θέση να διακρίνει επαρκώς τα οκτώ διαφορετικά είδη ψυχανθών 
που χρησιμοποιήθηκαν ως πιθανά είδη προσμίξεων στη «Φάβα Σαντορίνης» σε αυτή τη 
μελέτη.  
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Πίνακας 2 Είδη ψυχανθών που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη και η αναγνώρισή τους 
στο NCBI μέσα από την αλληλούχιση τους. 

 Είδη μελέτης Είδη που αναγνωρίστηκαν  (trnL) % Μέγιστη ομοιότητα 

1 Lathyrus sativus Lathyrus sativus 100 

2 Lathyrus clymenum Lathyrus clymenum 99 

3 Lathyrus cicera Lathyrus cicera 100 

4 Lathyrus ochrus Lathyrus ochrus 99 

5 Lathyrus odoratus Lathyrus odoratus 99 

6 Pisum sativum subsp eliatus Pisum sativum 100 

7 Pisum sativum Pisum sativum 100 

8 Lupinus spp Lupinus albus 100 

9 Vicia faba subsp major* Vicia faba 100 

10 Vicia faba subsp minor* Vicia faba 100 

11 Cicer arietinum Cicer arietinum 100 

12 Glycine max Glycine max 99 

13 Lens esculentum Lens esculentum 100 

14 Phaseolus coccineus Phaseolus coccineus 100 

15 Vigna sinensis Vigna sinensis 100 

16 Phaseolus vulgaris Phaseolus vulgaris 100 

17 Phaseolus lunatus* * Phaseolus vulgaris 100 

18 Vicia sativa Vicia sativa 99 

19 Trifolium pratense Trifolium pratense 100 

20 Trifolium repens Trifolium repens 100 

21 Trifolium alexandrinum Trifolium alexandrinum 99 

22 Medicago truncatula Medicago truncatula 100 

23 Medicago lupulina Medicago lupulina 100 

24 Medicago sativa Medicago sativa 99 

25 Arachis hypogaea Arachis hypogaea 100 
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Εικόνα 1 Δενδρόγραμμα των 25 ειδών ψυχανθών που βασίζεται στις αλληλουχίες της 
trnL περιοχής 
 
Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την trnL περιοχή θα μπορούσαμε να ποσοτικοποιήσουμε 
τη νοθεία σε «Φάβα Σαντορίνης» που νοθεύτηκε με Lathyrous cicera ακόμη και σε 
ποσοστό λιγότερο από το 1% στο εμπορικό προϊόν. Αυτά τα αποτελέσματα 
επιβεβαιώθηκαν επίσης από την ανάλυση της αλληλουχίας της περιοχής trnL η οποία 
αποκάλυψε ότι τα δύο είδη διαφέρουν σε τρία νουκλεοτίδια και επιπλέον το Lathyrous 
cicera έχει δύο απώλειες των 1 και 4 νουκλεοτίδιων. Έτσι, η ανάλυση της αλληλουχίας 
των δύο ειδών που χρησιμοποιούνται (Lathyrus clymenum και L. cicera) επιβεβαίωσαν 
την δυνατότητα της μεθόδου BAR-HRM για τη διάκριση των ειδών ψυχανθών και 
ταυτοποίηση της ΠΟΠ «Φάβα Σαντορίνης» καθώς επίσης και  να αποκαλύψει τυχόν 
νοθεία από άλλα ψυχανθή. Επιπλέον, τα αποτελέσματα επαληθεύτηκαν και 
επικυρώθηκαν μέσω πρότυπης καμπύλης ενός πολύ υψηλού συντελεστή συσχετισμού 
(R2 = 0.926) υποδηλώνοντας ότι η χρήση του Bar-HRM είναι ένα κατάλληλο μέσο, 
χαμηλού κόστους, αποτελεσματική και εύκολη στη χρήση  για τη διάκριση των ειδών 
των φυτών και πιστοποίηση των προϊόντων ΠΟΠ όπως "Φάβα Σαντορίνης" (εικόνα 2 
Α, Β). 
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Εικόνα 2 A) Προφίλ τήξης της εφαρμογής της μεθόδου Bar-HRM στο είδος Lathyroys 
clymenoum και σε συγγενικά είδη με τη βοήθεια της περιοχής trnL B) διάκριση 
προσμίξεων από 1% έως 50% Lathyrous cicera σε Lathyrous clymenoum και η 
αλληλουχία της trnL περιοχής που διαχωρίζει τα δύο είδη.  
 
Η Εικόνα 3 δείχνει το γράφημα της διαφορά των δέκα ποικιλιών φακής που 
χρησιμοποιήθηκαν για να διαχωρίσουμε την ποικιλία φακές Εγκλουβής η οποία στο 
γράφημα αποτελεί την καμπύλη αναφοράς  Η εξέταση του γραφήματος δείχνει ότι με 
τις  μέρος των καμπυλών βρίσκεται εκτός του 05% της γραμμής αναφοράς γεγονός που 
υποδηλώνει  ότι πράγματι οι καμπύλες είναι διαφορετικές Οι παραπάνω καμπύλες 
δημιουργήθηκαν με τη χρήση του μικροδορυφόρου   SSR 156 Με τον ίδιο τρόπο στην 
εικόνα 4 βλέπουμε ότι με τη χρήση του μικροδορυφόρου SSR BM139  είμαστε σε θέση 
να διαχωρίσουμε τις 15 ποικιλίες φασολιού που χρησιμοποιήσαμε και επιπλέον να 
διαχωρίσουμε την ποικιλία πλακέ μεγαλόσπερμα Πρεσπών που έχουν ιδιαίτερη αξία .  
. 
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Εικόνα 3 Γράφημα διαφορών δέκα ποικιλιών φακής. Η φακή Εγκλουβής αποτελεί την 
καμπύλη αναφοράς  
 

 
Εικόνα 4  Γράφημα διαφορών δεκαπέντε ποικιλιών φασολιών. Η ποικιλία πλακέ 
μεγαλόσπερμα Πρεσπών αποτελεί την γραμμή αναφοράς  
 
Η χρήση του χλωροπλάστικού DNA για την ταυτοποίηση των φυτών, έχει καθιερωθεί 
(Hollingsworth et al. 2009). H μέθοδος DNA barcoding μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εκτός από την αποτύπωση της βιοποικιλότητας και στη βιομηχανία τροφίμων, στην 
ιατροδικαστική επιστήμη, σε αναλύσεις δίαιτας που βασίζεται σε κόπρανα και σε 
αρχαιολογικές μελέτες DNA. Στα ζώα η κυρίαρχη περιοχή barcoding είναι η CO1, ενώ 
στα φυτά η trnL περιοχή έχει αναγνωριστεί ως μία κατάλληλη περιοχή  (Taberlet et al. 
2007), αλλά έχει αναγνωρισθεί ότι σε φυτά θα είναι μάλλον δύσκολο να προσδιορίσει 
μια μόνο περιοχή η οποία θα χρησιμεύσει ως μια καθολική περιοχή barcoding 
(Hollingsworth et al. 2009; Kress et al. 2005). Επιπλέον, έχουμε χρησιμοποιήσει την 
περιοχή rpoC του χλωροπλάστη, προκειμένου να ανιχνεύσουμε τυχόν προσμίξεις σε 
εμπορικά ΠΟΠ προϊόντα  «Φάβας Σαντορίνης». Χρησιμοποιώντας την περιοχή rpoC 
έχουμε διακρίσεις τα τέσσερα είδη Lathyrous, τα δύο είδη Vicia και τα δύο είδη Pisum 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη νοθεία. 
Η ομάδα εργασίας του CBOL έδειξε ότι από τις περιοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί η 
διακριτική ικανότητα των περιοχών κατατάσσεται ως εξής rpoC <rpoB <atpF-atpH 
<matK <psbK-psbI <trnH-psbA. (Chase et al. 2007) και πρότεινε τη χρήση των 
συνδυασμών των τριών περιοχών rpoC1, rpoB και matK ή rpoC1, matK και την 
περιοχή psbA-trnH η οποία είναι η πιο μεταβλητή περιοχή του χλωροπλαστικού DNA. 
Στην ανάλυσή μας δείξαμε ότι  η rpoC περιοχή είναι ικανή να διαχωρίσει τα είδη των 
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ψυχανθών. Είναι κοινή πρακτική στη μέθοδο DNA barcoding η χρήση ενός 
συνδυασμού  περιοχών προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα φυτικά είδη. Οι Kress et al 
(2005) πρότεινε την trbH-psbA περιοχή ως κατάλληλη περιοχή barcoding. Η περιοχή 
matK έχει επίσης προταθεί ως μια κατάλληλη περιοχή barcoding (Hollingsworth et al., 
2009), αλλά στην περίπτωση μας η matK δεν ήταν κατάλληλη επειδή ενισχύθηκαν δύο 
ζώνες (τα δεδομένα δεν παρουσιάζονται).  
Παράλληλα συνδυάσαμε την DNA barcoding μέθοδο με την μέθοδο της υψηλής 
ανάλυσης καμπύλες τήξεως (HRM), η οποία μετρά τον ρυθμό τήξης της διπλής έλικας 
του DNA σε μονόκλωνο DNA με αυξανόμενη θερμοκρασία (Reed and Wittwer 2004)). 
Η υψηλή ανάλυση και η ακρίβεια των μέσων που χρησιμοποιούνται στην HRM 
ανάλυση με την ανάπτυξη νέων χρωστικών με υψηλό βαθμό κορεσμού του DNA  είναι  
σε θέση να παράγουν πιο ακριβή προφίλ τήξης, επιτρέποντας έτσι  τη χρήση της HRM  
για τον προσδιορισμό του γονότυπου σε επίπεδο ποικιλίας (SNP, SSR δείκτες) 
(Ganopoulos et al. 2011a; Ganopoulos et al. 2011b; Ganopoulos et al. 2012; Mader et 
al. 2008) καθώς και για τον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση της νοθείας σε διάφορα 
προϊόντα διατροφής (Bosmali et al. 2012; Ganopoulos et al. 2011a; Ganopoulos et al. 
2011b; Jaakola et al. 2010; Mader et al. 2011). Πολλές εφαρμογές της ανάλυσης HRM 
έχουν περιγραφεί τα τελευταία χρόνια. Η HRM ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά για θραύσματα SSR από (Ganopoulos et al. 2011b)σε μία προσπάθεια 
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων μεταποιημένων κερασιών δείχνοντας την ακρίβεια και 
αξιοπιστία της μεθόδου με τη χρήση μικροδορυφόρων. Εν κατακλείδι στη μελέτη αυτή 
παρουσιάζουμε, ένα νέο συνδυασμό της ανάλυσης HRM σε συνδυασμό με τη χρήση 
του DNA barcoding, ως ένα ευαίσθητο και αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο για την 
ταυτοποίηση φυτικών ειδών αλλά και την ταυτόχρονη ανίχνευση και ποσοτικοποίηση 
των νοθευμένων εμπορικών προϊόντων διατροφής "Φάβα Σαντορίνης". 
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DNA BARCODING CONTRIBUTION IN THE ANALYSIS OF GENETIC 
DIVERSITY AND BIODIVERSITY OF CROP AND WILD SPECIES AND 
VARIETIES.  
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The Mediterranean region is considered to be a region with high biodiversity and is one 
of the most important centers of origin of wild and cultivated plants. In particular 
Greece is an area with many endemic species, including species of legumes and cereals. 
The conservation and use of plant genetic resources is necessary for sustainable 
development, continuous maintenance and improvement of agricultural production. 
Agricultural biodiversity and plant genetic resources are the reservoir of genetic 
variability for the development of modern varieties. Until recently, the identification of 
species and local varieties has been based mainly on phenotypic observations or 
measurements of specific ingredients, many of which are heavily influenced by 
environmental conditions. The DNA is stable and can be used for the identification of 
species and local varieties by using molecular markers, and through a new technology, 
the DNA barcoding. The main advantage is that it needs very small quantities of any 
plant tissue, and that through the small size of the DNA present in commercial products 
it is possible to identify species even in commercial products such as flour, jams, oils 
and more. In this paper, we present the results of the Bar-HRM method to identify 
important plant species and varieties, such as legumes. By using this technology we 
recognized and identified " Fava Santorinis", a Protected Designation of Origin (PDO), 
separated from possible relatives and detected contaminants from closely related species 
in less than 1% in the final product. We have also, identified the bean Megalosperam 
Prepon and lentils of  Englouvi cereals. 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ: ΑΓΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ Η ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ 
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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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Περίληψη 
 
Αναπτύσσεται αναλυτικός γενετικός χάρτης στο κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens 
L.) με μοριακούς δείκτες f-AFLP με σκοπό τη διερεύνηση του γενετικού ελέγχου της 
μορφής της κόμης, καθώς η εύρεση QTL που εμπλέκονται στη μορφή της κόμης έχει 
εξαιρετική σημασία για τη γενετική βελτίωση της ποιότητας ξύλου. Η υπό μελέτη 
χαρτογραφική οικογένεια αποτελείται από τον οριζοντιόκλαδο θηλυκό γονέα (Σ8-22 Χ 
Σ1-22), τον πυραμιδοειδή αρσενικό γονέα (R9-31 X 30 M9) και 382 απογονικά φυτά 
πρώτης γενιάς (F1). Παρουσιάζονται οι πρώτες ομάδες σύνδεσης του κυπαρισσιού με τη 
βοήθεια των λογισμικών Mapmaker, CarthaGene και Mapdisto. 
 
 
Εισαγωγή 
 
Το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.) αποτελεί χαρακτηριστικό είδος της 
Μεσογειακής λεκάνης και η ύπαρξη του επιβεβαιώνεται από τον Θεόφραστο κατά τον 
4ο αιώνα π.Χ. Χρησιμοποιείται για την πολύτιμη ξυλεία του, τη δημιουργία 
ανεμοφρακτών, καθώς και για καλλωπιστικούς σκοπούς. Η ιδιαιτερότητα του 
εστιάζεται στη μορφή της κόμης που παρουσιάζει δύο διακριτές μορφές την 
οριζοντιόκλαδη (var. horizontalis) και την πλαγιόκλαδη, ή πυραμιδοειδή (var. 
pyramidalis).  
Έως σήμερα έχουν δημοσιευθεί στη διεθνή βιβλιογραφία μόνο δύο εργασίες που 
αφορούν την γενετική χαρτογράφηση της κόμης στο κυπαρίσσι. Οι εργασίες αυτές είναι 
της παρούσας ερευνητικής ομάδας. Στην πρώτη εργασία αναφέρεται η ύπαρξη 
γενετικών δεικτών στενά συνδεδεμένων με την μορφή της κόμης κατόπιν εφαρμογής 
της μεθοδολογίας διαζευκτικής ανάλυσης ομαδοποιημένου DNA (BSA) 
χρησιμοποιώντας 198 εκκινητές RAPDs (Harfouche et al., 2000). Στη δεύτερη εργασία 
της ίδιας ερευνητικής ομάδας (Manescu et al., 2011) χαρτογραφήθηκαν 56 γονιδιακές 
θέσεις με χρήση 32 εκκινητών RAPDs, 4 εκκινητών SCAR και ενός μορφολογικού 
δείκτη. Τη συνέχεια αυτών των εργασιών έρχεται να πλαισιώσει η παρούσα εργασία με 
τη χρήση των μοριακών κυρίαρχων δεικτών AFLP σε μια χαρτογραφική οικογένεια 382 
ατόμων που προήλθαν από ελεγχόμενη διασταύρωση οριζοντιόκλαδου και 
πλαγιόκλαδου ατόμου. 
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Η τεχνική των AFLP δημιουργήθηκε το 1995 από τους Vos et al., (1995) και έκτοτε 
έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές εργασίες για κατασκευή γενετικών χαρτών σε είδη 
ανώτερων φυτών. Σε δασικά είδη έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή γενετικών 
χαρτών κυρίως σε κωνοφόρα, όπως στην Picea abies (Achere et al.,2004), στην Pinus 
pinaster (Costa et al., 2000) και στη Pinus sylvestris (Yin et al., 2003).  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
 
Ακολουθήθηκε η προσέγγιση που παρουσιάζεται αναλυτικά στο Αβραμίδου κ.α., 2012. 
 
Εκχύλιση DNA 
Η χαρτογραφική οικογένεια που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα εργασία 
δημιουργήθηκε από οριζοντιόκλαδο θηλυκό γονέα που προέρχεται από τη 
διοασταύρωση (Σ821 x Σ822) και από πυραμιδοειδή αρσενικό γονέα που προέρχεται 
από τη διοασταύρωση (R930 x 30M9). Η εκχύλιση του DNA πραγματοποιήθηκε από 
φυτικό ιστό. Zυγίστηκαν 0,100 mg φυτικού ιστού από κάθε άτομο. Ο ιστός στη 
συνέχεια λειοτρυβήθηκε με την βοήθεια υγρού αζώτου. Δεδομένου της δυσκολίας 
εξαγωγής DNA από το φυτικό ιστό του κυπαρισσιού και της απαιτούμενης υψηλής 
ποιότητας που απαιτείται για την αποτελεσματική ενίσχυση των AFLP μοριακών 
δεικτών ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της Qiagen για 6 x 96 δείγματα.  
Η ποσοτικοποίηση του DNA έγινε δειγματοληπτικά αρχικά σε πηκτή αγαρόζης και στη 
συνέχεια με τη χρήση του φασματοφωτόμετρου Νanodrop (ND1000) για τα 384 άτομα. 
Ο μέσος όρος της συγκέντρωσης ήταν 19,9 ng/μl σε τελικό όγκο 200μl. 
 
Μέθοδος f-AFLP 
Για την ενίσχυση των f-AFLP μοριακών δεικτών ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο του 
Vos et al., (1995), με συγκεκριμένες τροποποιήσεις στις οποίες γίνεται εκτενής 
αναφορά στον Τόμο αυτό (Αβραμίδου κ.α., 2012). Η πέψη πραγματοποιήθηκε σε 150 
ng DNA με τη βοήθεια των περιοριστικών ενζύμων EcoRI (Pharmacia) και MseI 
(Biolabs). Η επιλεκτική ενίσχυση πραγματοποιήθηκε με χρήση 12 συνδυασμών 
εκκινητών (Αβραμίδου κ.α., 2012.) οι όποιοι ήταν σημασμένοι με φθορίζουσα 
χρωστική. Στη συνέχεια 2μl από κάθε αντίδραση της PCR μεταφέρθηκε στον 
αλληλουχητή ΑΒΙ3730xl (Applies Biosystems), αναμίχθηκε με φορμαμίδιο και τον 
δείκτη Liz (Applied Biosystems) για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση των δειγμάτων. Τα 
αποτελέσματα εισήχθησαν και αναλύθηκαν με το πρόγραμμα Genemapper 4.0 (Applied 
Biosystems) χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες παραμέτρους ανάλυσης. 
 
 
Ανάλυση σύνδεσης- Σχεδιασμός Χαρτογράφησης 
 
Τα αποτελέσματα  που προέκυψαν ελέγχθηκαν σύμφωνα με τη δοκιμή χ² για την 
ύπαρξη μενδελικού διαχωρισμού. Η μέθοδος χαρτογράφησης που επιλέχτηκε ήταν η 
μέθοδος της ψευδοκριτικής διασταύρωσης (Grattapaglia et al., 1995). Η κατασκευή των 
χαρτών πραγματοποιήθηκε με την χρήση των χαρτογραφικών προγραμμάτων 
CarthaGene (Givry et al., 2005), Mapmaker (Lander et al., 1997) και Mapdisto 
(Lorieux, 2012). Το πρόγραμμα λογισμικού CarthaGene χρησιμοποιήθηκε για την 
εύρεση των ομάδων σύνδεσης λόγω των αποτελεσματικότερων συναρτήσεων που 
χρησιμοποιεί (Givry et al., 2005) και οι παράμετροι ορίστηκαν σε συμφωνία με τη 
διεθνή βιβλιογραφία LOD=3,00 και θ=0,25 (Aravanopoulos, 2001). Για την εισαγωγή 
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των ασύνδετων δεικτών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Mapmaker ενώ για το 
σχεδιασμό των γραφικών το λογισμικό Mapdisto (Lorieux , 2012). 
 
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
 
Από τους 10 συνδυασμούς f-AFLP μοριακών δεικτών προέκυψαν  71 πολυμορφικοί 
δείκτες που πληρούσαν τα κριτήρια χαρτογράφησης και μενδελικού διαχωρισμού και 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των αρχικών χαρτών.  
Για την κατασκευή του μητρικού χάρτη (χάρτη της οριζοντιόκλαδης ποικιλίας) που 
αποτελείται από τρεις ομάδες σύνδεσης με συνολικό μήκος χάρτη 457,22 cM (Εικόνα 
1), χρησιμοποιήθηκαν 41 δείκτες. Οι δώδεκα δείκτες σχημάτισαν 3 ομάδες σύνδεσης με 
μέσο όρο απόστασης 38,1 cM. Στην εργασία της Manescu et al. (2011) για την 
κατασκευή του μητρικού χάρτη χρησιμοποιήθηκαν 29 δείκτες που σχημάτισαν 7 
ομάδες σύνδεσης και κάλυπταν 160,1cM  του γονιδιώματος με ένα μέσο όρο 
απόστασης 10,67 cM. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ καλύφθηκε μεγαλύτερη 
περιοχή του γονιδιώματος  37%  έναντι 9,5%  σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από 
Manescu et al. (2011) είναι σημαντικό να εισαχθούν και άλλοι δείκτες με σκοπό τον 
εμπλουτισμό του χάρτη και την μείωση των αποστάσεων μεταξύ των δεικτών. 
 Για τον πατρικό χάρτη χρησιμοποιήθηκαν 31 δείκτες (χάρτης της πυραμιδοειδούς 
ποικιλίας) και από αυτούς οι 17 δημιούργησαν το αρχικό χάρτη, ο οποίος έχει συνολικό 
μήκος 583,90 cM. Αποτελείται από 5 ομάδες σύνδεσης, με μέσο όρο απόστασης 
δεικτών 35 cM (Εικόνα 2). Ο πατρικός χάρτης από την εργασία της Manescu et al. 
(2011) δημιουργήθηκε από 27 δείκτες και περιείχε 4 ομάδες σύνδεσης. Το συνολικό του 
μήκος ήταν 144,5 cM και ο μέσος όρος απόστασης των δεικτών 12,04 cM . Η κάλυψη 
του γονιδιώματος 67,5% ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με της Manescu et al. (2011)  
ωστόσο οι αποστάσεις μεταξύ των δεικτών θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν για να 
αυξήσουμε την αξιοπιστία του παρόντος χάρτη. 
 
 

 
Εικόνα 1: Μητρικός χάρτης συνολικού μήκους 457,22 cM με τρεις ομάδες σύνδεσης 
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Εικόνα 2: Πατρικός χάρτης με πέντε ομάδες σύνδεσης , συνολικού μήκους 583,90 cM. 
 
Οι πρώτοι αυτοί αρχικοί χάρτες θα εμπλουτιστούν με τα αποτελέσματα από τους 
υπόλοιπους 12 συνδυασμούς f-AFLP εκκινητών και των οκτώ f-SSR μοριακών 
δεικτών, με αναμενόμενα αποτελέσματα: (α) την εύρεση στενά συνδεδεμένων δεικτών 
που σχετίζονται με τη μορφή της κόμης, (β) τη γεφύρωση των δυο χαρτών μητρικού και 
πατρικού και (γ) κατασκευή ενός ενιαίου γενετικού χάρτη για το κυπαρίσσι (Cupressus 
sempervirens L.). 
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Abstract  
An analytical genetic map is developed in common cypress (Cupressus sempervirens 
L.) with the help of f-AFLP molecular markers. The aiming of this work is the 
investigation of the genetic control of crown form including the identification of 
relevant QTL. Crown form is very important for the genetic improvement of timber. 
The mapping family under study is constituted by the horizontalis female parent (S8-22 
x S1-22), the pyramidalis male parent (R9-31 x 30 M9) and 382 F1 progeny plants. The 
first AFLP linkage groups in cypress are presented made with the help Mapmaker, 
CarthaGene and Mapdisto software packages. 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΡΙΖΟΜΑΝΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 
 
Ο.Ι. Παυλή1, Α. Ταμπακάκη2, Γ.Ν. Σκαράκης1 
1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Ιερα Οδός 75, 11855, 
Αθήνα. 
2Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο 
Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα. 
 
 
Περίληψη 
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. 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. 
Διαγονιδιακά φυτά που περιέχουν μονά συμβάντα μετασχηματισμού για τα δύο 
διαγονίδια καθώς και φυτά αγρίου τύπου συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα πειράματα 
αξιολόγησης της ανθεκτικότητας. Τα διαγονιδιακά φυτά παρουσίασαν υψηλή 
ανθεκτικότητα στη μόλυνση και σε ορισμένες περιπτώσεις ανοσία. 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. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να αποτρέψει τη γρήγορη 
προσαρμογή του ιού που πιθανώς θα οδηγήσει στην επακόλουθη εξέλιξη και διάδοση 
στελεχών που χαρακτηρίζονται από την ικανότητα υπερνίκησης της υπάρχουσας 
ανθεκτικότητας. 
Λέξεις κλειδιά: ιός της ριζομανίας, Beet necrotic yellow vein virus, διαγονιδιακή 
ανθεκτικότητα, μηχανισμοί άμυνας, γονιδιακή σίγηση, χαρπίνες 
 
Εισαγωγή 
Η ριζομανία αποτελεί την περισσότερο επιζήμια ασθένεια των ζαχαροτεύτλων, 
προκαλώντας σημαντικές απώλειες λόγω της μείωσης που επιφέρει στο βάρος των 
ριζών, τη ζαχαροπεριεκτικότητά τους και την καθαρότητα του εξαγόμενου χυμού. 
Παθογόνο αίτιο της ασθένειας είναι ο ιός Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV). Η 
αντιμετώπιση της ασθένειας μέχρι σήμερα βασίστηκε στη χρήση ποικιλιών 
εμπλουτισμένων με το κυρίαρχο γονίδιο ανθεκτικότητας Rz1 (Lewellen 1988). 
Παράλληλα με τις "κλασικές" βελτιωτικές μεθόδους, αξιοποιήθηκε πληθώρα 
προσεγγίσεων γενετικής μηχανικής για την περαιτέρω βελτίωση της ανθεκτικότητας 
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στην ασθένεια. Οι προσεγγίσεις αυτές περιλαμβάνουν την ανθεκτικότητα που 
προέρχεται από το παθογόνο (Mannerlöf et al. 1996), την ανθεκτικότητα που βασίζεται 
στην έκφραση αντισωμάτων (Fecker et al. 1997) καθώς και στη διαμέσου γονιδιακής 
σίγησης ανθεκτικότητα (Andika et al. 2005, Lennefors et al. 2006, Pavli et al. 2010, 
2011).  
 Πρόσφατες αναφορές σε απομονώσεις του ιού ικανών να προκαλέσουν σοβαρές 
απώλειες σε ποικιλίες ζαχαρότευτλου εμπλουτισμένων με το γονίδιο Rz1, υποδεικνύουν 
την ύπαρξη μεταλλαγών στο γονιδίωμα του ιού που προήλθαν από την πίεση επιλογής 
για την κατάργηση της Rz1-ανθεκτικότητας (Schirmer et al. 2005, Koenig et al. 2009; 
Chiba et al. 2011). Οι αλλαγές αυτές στην επιδημιολογία του ιού, που πιθανώς 
σηματοδοτούν την ενδημική εξέλιξη της ασθένειας, επιτάσσουν την προσαρμογή των 
βελτιωτικών προγραμμάτων ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω αναβάθμιση της 
γενετικής ανθεκτικότητας στην ασθένεια.  
Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η αξιοποίηση διαφορετικών μηχανισμών 
άμυνας έναντι της ριζομανίας για την ανάπτυξη διαγονιδιακής ανθεκτικότητας στην 
ασθένεια. Για το σκοπό αυτό, παράχθηκαν γενετικά τροποποιημένα φυτά του είδους N. 
benthamiana που εκφράζουν ταυτόχρονα δύο διαγονίδια: i) το γονίδιο hrpZPsph από το 
φυτοπαθογόνο βακτήριο Pseudomonas syrinage pv. phaseolicola, που έχει επιτυχώς 
αξιοποιηθεί για την επίτευξη ανθεκτικότητας στη ριζομανία, και ii) μία συντηρημένη 
περιοχή της πολυμεράσης του ιού υπό τη μορφή δίκλωνου RNA, διάταξη που δρα ως 
ισχυρός επαγωγέας της γονιδιακής σίγησης. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Για το μετασχηματισμό φυτών του είδους Nicotiana benthamiana αξιοποιήθηκαν δύο 
δυαδικοί φορείς που περιέχουν διαφορετικά διαγονίδια i) το πλασμίδιο pBin.Hyg.Tx-
SP/hrpZPsph που φέρει το γονίδιο hrpZ από το βακτήριο P. syringae.  pv. phaseolicola 
NPS3121 (≈1 kb); η χαρπίνη HrpZPsph εκφράζεται ως προϊόν σύντηξης (SP/HrpZPsph) με 
το πεπτίδιο έκκρισης που προέρχεται από την πρωτεΐνη παθογένειας PR1 του καπνού, 
ώστε να κατευθύνεται η έκφραση της χαρπίνης στον αποπλάστη των φυτών (Tampakaki 
και Panopoulos 2000, Pavli et al. 2011) και ii) το πλασμίδιο GW-IR3 που περιέχει 
τμήμα του γονιδίου που κωδικοποιεί την πολυμεράση (RNA 1) του ιού BNYVV (459 
bp), υπό τη μορφή δίκλωνου RNA (Pavli et al. 2010). 
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 τα διαφορετικά 
πλασμίδια. Η επιλογή των μετασχηματισμένων κυττάρων πραγματοποιήθηκε με βάση 
την ανθεκτικότητα σε δύο αντιβιοτικά, ένα για κάθε πλασμίδιο: υγρομυκίνη (30 mg/lt) 
για το πλασμίδιο pBin.Hyg.Tx-SP/hrpZPsph και καναμυκίνη (150 mg/lt) για το 
πλασμίδιο GW-IR3. Τα μετασχηματισμένα φυτά ελέγχθηκαν για την επιτυχή ένθεση 
των διαγονιδίων hrpZPsph και BNYVV-πολυμεράση μέσω πολλαπλής PCR. 
Παράλληλα, εξετάστηκε η παραγωγή της πρωτεΐνης SP/HrpZPsph μέσω 
ανοσοανίχνευσης κατά Western. Επιλεγμένες διαγονιδιακές σειρές (Τ0) 
αυτογονιμοποιήθηκαν και οι απόγονοί τους (Τ1, Τ2 γενεές) εξετάστηκαν για τη 
διαγονιδιακή τους φύση μέσω βλαστικής επιλογής σε θρεπτικό μέσο που περιείχε τα 
κατάλληλα αντιβιοτικά επιλογής.  
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). Συνολικά αξιολογήθηκαν 30 
διαγονιδιακές Τ0 σειρές: i) 10 σειρές που φέρουν τα διαγονίδια hrpZPsph και τμήμα της 
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πολυμεράσης του ιού BNYVV, ii) 10 σειρές που φέρουν το διαγονίδιο hrpZPsph (Pavli et 
al., 2011) και iii) 10 σειρές που φέρουν το διαγονίδιο της BNYVV-πολυμεράσης. Στα 
πειράματα αξιολόγησης της ανθεκτικότητας συμμετείχαν 6 Τ2 φυτά για κάθε 
διαγονιδιακή σειρά (Τ0). Τα πειράματα επαναλήφθηκαν 2 φορές αξιολογώντας 
διαφορετικά Τ2 φυτά σε κάθε πείραμα. Στο σύνολο, αξιολογήθηκαν 120 φυτά για κάθε 
κατηγορία διαγονιδιακών φυτών. Διαγονιδιακά φυτά που περιέχουν μονά συμβάντα 
μετασχηματισμού για τα δύο διαγονίδια καθώς και φυτά αγρίου τύπου 
συμπεριλήφθηκαν σε όλα τα πειράματα αξιολόγησης της ανθεκτικότητας. Η μέτρηση 
του ιικού φορτίου πραγματοποιήθηκε στις 20 και 30 ημέρες μετά τη μόλυνση με τη 
χρήση του Plantest BNYVV DAS-ELISA Κit (Adgen Phytodiagnostics).  
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Ο μετασχηματισμός φυτών με τα πλασμίδια pBin.Tx.Hyg-SP/hrpZPsph και GW-IR3 
οδήγησε στην παραγωγή 16 διπλά διαγονιδιακών φυτών. Από τα φυτά αυτά 
επιλέχθηκαν 10 σειρές (Τ0) για τη δημιουργία των Τ1 και Τ2 οικογενειών από σπόρο 
αυτογονιμοποίησης. Η επιτυχής ένθεση του διαγονιδίου επιβεβαιώθηκε σε όλα τα φυτά 
με την ενίσχυση προϊόντων αναμενόμενου μεγέθους τόσο για το διαγονίδιο hrpZPsph 
(995 bp) όσο και για το διαγονίδιο που αντιστοιχεί σε τμήμα της πολυμεράσης του ιού 
BNYVV (459 bp) (Εικόνα 1Α). Η έκφραση των δύο διαγονιδίων επιβεβαιώθηκε με RT-
PCR σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90 % των φυτών που εξετάστηκαν (Εικόνα 1Β). 
Επίσης, η παραγωγή της πρωτεΐνης SP/HrpZPsph στα διαγονιδιακά φυτά επιβεβαιώθηκε 
με την ενίσχυση τριών ζωνών που αντιστοιχούν στα προϊόντα SP-HrpZ, HrpZ και στην 
πρωτεολυμένη μορφή της πρωτεΐνης (Εικόνα 1C). 

 
Εικόνα 1 Α. Προϊόντα ενίσχυσης πολλαπλής PCR σε μετασχηματισμένα φυτά του είδους N. benthamiana. 
M: Marker (bp) (Gene Ruler Ladder mix, Fermentas). 1,2,3: Διπλά διαγονιδιακά φυτά (T2 γενιά) που 
εκφράζουν ταυτόχρονα το διαγονίδιο hrpZPsph (995 bp) και dsRNA από την πολυμεράση του ιού BNYVV 
(459 bp). 4,5,6: Διαγονιδιακά φυτά (T2 γενιά) που εκφράζουν το διαγονίδιο hrpZPsph (995 bp). 7,8,9: 
Διαγονιδιακά φυτά (T2 γενιά) που εκφράζουν dsRNA από την πολυμεράση του ιού (459 bp). B. Προϊόντα 
ενίσχυσης πολλαπλής RT-PCR σε διαγονιδιακά φυτά που εκφράζουν dsRNA από την πολυμεράση του 
ιού. M: Marker (bp). 1,2,3: Διπλά διαγονιδιακά φυτά (T2 γενιά) που εκφράζουν ταυτόχρονα το διαγονίδιο 
hrpZPsph και dsRNA από την πολυμεράση του ιού BNYVV. 4,5,6: Διαγονιδιακά φυτά (T2 γενιά) που 
εκφράζουν dsRNA από την πολυμεράση του ιού. Tο προϊόν ενίσχυσης του μεταγραφήματος EF1a 
χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας για την ισόποση φόρτωση RNA. C. Ανοσοανίχνευση κατά Western της 
πρωτεΐνης SP/HrpZPsph σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα από φύλλα διαγονιδιακών φυτών. M: Marker (kDa) 
(Broad range pre-stained SDS marker, Biorad). 1,2,3: Διπλά διαγονιδιακά φυτά (Τ2 γενιά) που έχουν 
μετασχηματιστεί με τα πλασμίδια pBin.Tx.Hyg-SP/HrpZPsph και GW-IR3. 4,5,6: Διαγονιδιακά φυτά (T2 
γενιά) που έχουν μετασχηματιστεί με το πλασμίδιο pBin.Tx.Hyg-SP/HrpZPsph. Η ζώνη μικρότερου 
μεγέθους αντιστοιχεί στη πρωτεολυμένη μορφή της πρωτεΐνης (περίπου κατά 2kDa μικρότερη από τη 
HrpZPsph).   
Η μηχανική μόλυνση με τον ιό έγινε στο στάδιο των 5-6 πραγματικών φύλλων. Τα φυτά 
αγρίου τύπου εμφάνισαν συμπτώματα συστροφής των φύλλων και σποραδικής 
χλώρωσης στις 10-14 ημ, ενώ όλα τα φυτά της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονταν από 
συμπτώματα διασυστηματικής μόλυνσης (μωσαϊκό, αποσύνθεση φύλλων και γενικό 
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μαρασμό) στις 20-22 ημ. Η συμπτωματολογία στα φυτά αυτά σχετίζονταν θετικά με τα 
επίπεδα ιικού φορτίου (Πίνακας 1). Αντίθετα, τα διαγονιδιακά φυτά που εκφράζουν τη 
χαρπίνη SP/HrpZPsph χαρακτηρίζονταν από υψηλή ανθεκτικότητα στη μόλυνση, 
αναφορικά τόσο με την ανάπτυξη συμπτωμάτων όσο και με τη συσσώρευση ιικού 
φορτίου, που συνοδεύεται από νέκρωση εντοπισμένη στα μολυσμένα με τον ιό φύλλα. 
Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα προηγούμενων μελετών και 
επιπλέον ενισχύουν το συμπέρασμα ότι η ενδογενής έκφραση της πρωτεΐνης 
SP/hrpZPsph έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλής ανθεκτικότητας στη ριζομανία 
(Pavli et al. 2011). Όσον αφορά τα φυτά που εκφράζουν τμήμα της πολυμεράσης του 
ιού, μέρος αυτών παρουσίασε καθυστερημένη ανάπτυξη και ήπια έκφραση 
συμπτωμάτων, ενώ σε ένα ποσοστό αυτών παρατηρήθηκε φαινότυπος ανάκαμψης από 
τη μόλυνση με τον ιό. Πιο συγκεκριμένα, οι 4 από τις 10 διαγονιδιακές Τ0 σειρές που 
εξετάστηκαν χαρακτηρίζονταν από πλήρη έλλειψη συμπτωμάτων και απουσία ιικού 
φορτίου, υποδεικνύοντας την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού ανάλογου με αυτόν που 
οδήγησε σε ανθεκτικές ρίζες ζαχαρότευτλου που εκφράζουν ενδογενώς dsRNA που 
προέρχεται από τη πολυμεράση του ιού (Pavli et al. 2010). Αντίθετα, οι υπόλοιπες 6 
σειρές παρουσίασαν διαχωρισμό για τη συσσώρευση ιικού φορτίου που κυμάνθηκε από 
επίπεδα ανθεκτικότητας έως επίπεδα πλήρους ευπάθειας (Πίνακας 1).  
 
Πίνακας 1. Ανάπτυξη συμπτωμάτων και ιικό φορτίο στα διαγονιδιακά φυτά του είδους 
N. benthamiana (Τ2 γενιά) σε σύγκριση με φυτά που εκφράζουν ένα διαγονίδιο, 30 
ημέρες μετά τη μόλυνση (ημ) με τον ιό BNYVV. 
Τύπος φυτού T2 

Φυτά 
Προέλευση

T0  
1 Συμπτωματολογία 2 Ιικό φορτίο 

   Κατάταξη Αριθμός φυτών Κατάταξη Αριθμός φυτών 

SP/HrpZPsph             
&              
BNYVV-dsRNA 

120 

8 - 963     80.04 - 96    80.0 

2 

- 6     5.0 - 
+ 

4    3.33 
   1.67 2 

+ 16     13.33 + 
++ 

12    10.0 
   3.33 4 

++ 2     1.67 ++ 2    1.67 

SP/HrpZPsph 120 

7 - 84     70.0 - 
+ 

78    65.0 
   5.0 6 

3 

- 10     8.33 + 10    8.33 

+ 18     15.0 + 
++ 

16    13.33 
   1.67 2 

++ 8     6.67 ++ 
+++ 

5    4.17 
   2.5 3 

BNYVV-dsRNA 120 

4 - 48     40.0 - 
+ 

40    33.33 
   6.67 8 

6 

- 9     7.5 - 
+ 

6    5.0 
   2.5 3 

+ 35     29.17 + 
++ 

27    22.5 
   6.67 8 

++ 28     23.33 ++ 
+++ 

23    19.16 
   4.17 5 

Non-transgenics 30  +++ 30     1003 +++ 30    100 
1- απουσία συμπτωμάτων, + συστροφή φύλλων, ++ ήπιος μαρασμός, +++ μωσαϊκό, γενικευμένος 
μαρασμός 
2- μέτρηση που αντιστοιχεί σε απουσία ιού, + τιμή που οριακά λαμβάνεται ως θετική (3-πλάσιο του 
αρνητικού μάρτυρα),++ τιμή που αντιστοιχεί στο ήμισυ του θετικού μάρτυρα, +++ τιμή ανάλογη του 
θετικού μάρτυρα 
3αριθμός φυτών που εντάσσονται στην κατηγορία 4ποσοστό των φυτών που εντάσσονται στην κατηγορία. 
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Κατά τη μόλυνση, τα διπλά διαγονιδιακά φυτά εμφάνισαν υψηλή ανθεκτικότητα ή/και 
ανοσία έναντι του ιού. Η πλειοψηφία των φυτών αυτών, χαρακτηρίζονταν από απουσία 
ή καθυστερημένη ανάπτυξη και ήπια έκφραση συμπτωμάτων καθώς και απουσία ή 
παρουσία πολύ χαμηλού ιικού φορτίου ακόμη και στις 30 ημέρες μετά τη μόλυνση. Πιο 
συγκεκριμένα, τα φυτά της κατηγορίας αυτής διαχωρίστηκαν σε δύο κλάσεις: πλήρως 
ανθεκτικές σειρές (8) και μερικώς ανθεκτικές σειρές (2) που παρουσίασαν ήπια 
συμπτώματα και καθόλου ή χαμηλό ιικό φορτίο (Πίνακας 1). Στο σύνολό τους, τα 
αποτελέσματα της μελέτης αυτής παρέχουν ένδειξη ότι η ταυτόχρονη έκφραση των 
διαγονιδίων SP/hrpZPsph και BNYVV-dsRNA οδηγεί στην ανάπτυξη υψηλής 
ανθεκτικότητας έναντι της ριζομανίας. Η ανθεκτικότητα που επιτεύχθηκε στα διπλά 
μετασχηματισμένα φυτά ήταν ανώτερη αυτής των φυτών που εκφράζουν τη SP/hrpZPsph 
(Pavli et al. 2011) ή της ανθεκτικότητας που βασίζεται στο μηχανισμό γονιδιακής 
σίγησης που περιγράφεται στην παρούσα μελέτη. Η παρατηρηθείσα υπεροχή των διπλά 
διαγονιδιακών φυτών πιθανώς οφείλεται στην αθροιστική δράση των δύο διαφορετικών 
μηχανισμών άμυνας.  
Προηγούμενες μελέτες έχουν καταδείξει την αποτελεσματικότητα αξιοποίησης της 
ενδογενούς έκφρασης της χαρπίνης HrpZPsph στην εκκρινόμενη μορφή της για τη 
δημιουργία διαγονιδιακής ανθεκτικότητας στη ριζομανία (Pavli et al. 2011). Τα 
ευρήματα της εργασίας έδειξαν ότι ο φαινότυπος ανθεκτικότητας σχετίζεται με την 
συσσώρευση της χαρπίνης εξωκυτταρικά, ενώ παράλληλα η κατάσταση αυτή πιθανώς 
να σχετίζεται με τη φαινοτυπική έκφραση νέκρωσης στη μολυσμένη με τον ιό φυλλική 
επιφάνεια των ανθεκτικών φυτών (3-4 ημέρες μετά τη μόλυνση), η οποία αποτρέπει την 
περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Είναι αξιοσημείωτο, ότι η ανθεκτικότητα που 
χαρακτήριζε τα διπλά διαγονιδιακά φυτά δε συνοδεύονταν από νέκρωση. Είναι συνεπώς 
πιθανό, η ανθεκτικότητα ελλείψει νέκρωσης να οφείλεται σε παρεμβολή της γονιδιακής 
σίγησης στα επαγόμενα από τη χαρπίνη σηματοδοτικά μονοπάτια βασικής άμυνας των 
φυτών ή σε συνεργιστική δράση των δύο μηχανισμών άμυνας.  
Τα αποτελέσματα παρέχουν για πρώτη φορά ενδείξεις ότι ο συνδυασμός δύο 
διαφορετικών μηχανισμών άμυνας μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη υψηλής 
ανθεκτικότητας ή ανοσίας στη ριζομανία. Η προσέγγιση ταυτόχρονης έκφρασης 
περισσότερων του ενός διαγονιδίων μπορεί να επεκταθεί σε πληθώρα ιών ή/και άλλων 
βιοτικών παραγόντων καταπόνησης. Η στρατηγική αυτή αναμένεται να αποτρέψει τη 
γρήγορη προσαρμογή του παθογόνου που πιθανώς θα οδηγούσε στην εξέλιξη και 
διάδοση στελεχών που χαρακτηρίζονται από αυξημένη μολυσματικότητα και ικανότητα 
υπερνίκησης της υπάρχουσας ανθεκτικότητας.  
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2Agricultural University of Athens, Department of Agricultural Biotechnology, 
Laboratory of General and Agricultural Microbiology, Iera Odos 75, 11855, Athens. 
 
Summary 
With the aim of achieving durable resistance against rhizomania disease of sugar beet, 
the employment of different sources of resistance to Beet necrotic yellow vein virus was 
pursued. To this purpose, transgenic plants of Nicotiana benthamiana that 
simultaneously produce dsRNA originating from a conserved region of the BNYVV 
replicase gene and the HrpZPsph protein in a secreted form (SP/HrpZPsph) were produced. 
The integration and expression of both transgenes as well as proper production of the 
harpin protein were verified in all primary transformants and selfed progeny (T1, T2). 
Transgenic resistance was assessed by BNYVV-challenge inoculation on T2 progeny by 
scoring disease symptoms and DAS-ELISA at 20 and 30 dpi. Transgenic lines 
possessing single transformation events for both transgenes as well as wild type plants 
were included in inoculation experiments. Transgenic plants were highly resistant to 
virus infection, whereas in some cases immunity was achieved. In all cases, the resistant 
phenotype of transgenic plants carrying both transgenes was superior in comparison 
with the ones carrying a single transgene. Collectively, our findings demonstrate, for a 
first time, that the combination of two entirely different resistance mechanisms provide 
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high level resistance or even immunity against the virus. Such a novel approach is 
anticipated to prevent a rapid virus adaptation that could potentially lead to the 
emergence of isolates with resistance breaking properties. 
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΠΝΟΥ  (Nicotiana 
tabacum L.) 
 
Α. Καλύβας 1, Ε. Μπασμαλή2, Ε. Τσαλίκη1, Α. Αργυρίου2 και Π. Μαδέσης 2 
 
1 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Βάμβακος και Βιομηχανικών φυτών,  57001, Θέρμη  
2 ΕΚΕΤΑ, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών,  57001 Θέρμη  

 
 

Περίληψη 
Ο καπνός αποτελεί σημαντικό καλλιεργούμενο είδος για τη χώρα μας αλλά και 

παγκοσμίως 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 αναλύσαμε 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 μας κατάλογο. Με την 
ανάλυση καταφέραμε να διακρίνουμε τις 34 ποικιλίες καθώς και να τις κατατάξουμε 
φυλογενετικά σε ευδιάκριτες ομάδες.   
 
Λέξεις κλειδιά 
Καπνός, Απλές επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες  
 
Εισαγωγή 

 Το γένος Nicotiana ανήκει στην οικογένεια των Solanaceae και περιλαμβάνει 76 έως 
σήμερα αναγνωρισμένα είδη που διακρίνονται σε 13 ομάδες (Knapp et al. 2004). Ο 
καλλιεργούμενος καπνός που ανήκει στο είδος N. tabacum L., εκτός της μεγάλης του 
οικονομικής σημασίας έχει χρησιμοποιηθεί ως φυτό ‘μοντέλο’ σε μεγάλο αριθμό μελετών 
της βιολογίας των φυτών. Ο καλλιεργούμενος καπνός είναι ένα κλασικό αμφιδιπλοειδές 
που εξελίχθηκε μέσω του υβριδισμού μεταξύ δύο διπλοειδών προγονικών ειδών που 
ακολουθήθηκε από τυχαίο χρωμοσωμικό διπλασιασμό. Πολύ ισχυρές ενδείξεις προτείνουν 
το N. sylvestris ως τη μητέρα και δότη του ‘S’ γονιδιώματος (Yukawa et al. 2006), ενώ για 
το ‘T’ γωνιδίωμα έχει προταθεί ότι προήλθε από το είδος N. tomentosiformis. 

Οι μοριακοί δείκτες έχουν καταστεί ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για την μελέτη των 
γενετικών αποστάσεων μεταξύ των καλλιεργούμενων ειδών αλλά και άγριων ειδών. Στη 
παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι απλές επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες (SSRs) που 
θεωρούνται σήμερα από τους σημαντικότερους μοριακούς δείκτες που χρησιμοποιούνται 
σε διάφορες γενετικές μελέτες όπως και στον καπνό (Bindler et al. 2007). Λόγω της 
μεγάλης τους εξειδίκευσης ως προς τη γονιδιωματική περιοχή που ενισχύουν, του υψηλού 
βαθμού πολυμορφισμού τους, της συγκυρίαρχης φύση τους, της κατανομής τους σε όλο το 
γονιδίωμα και της ευκολίας στη χρήση τους, έχουν βρει εφαρμογή σε αναλύσεις και 
πιστοποιήσεις ποικιλιών σε ένα μεγάλο αριθμό καλλιεργούμενων ειδών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των γενετικών αποστάσεων μεταξύ των 
καλλιεργούμενων ελληνικών ποικιλιών καπνών που είναι εγγεγραμμένες στον εθνικό μας 
κατάλογο καθώς και η διάκριση τους με τη χρήση των SSR μοριακών δεικτών.   
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Υλικά και Μέθοδοι 
Για την ανάλυση των ποικιλιών καπνού με τη χρήση των SSR μοριακών δεικτών 
χρησιμοποιήθηκαν 34 ποικιλίες που είναι γραμμένες στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών 
καθώς και 4 ποικιλίες από 4 διαφορετικά είδη (πίνακας 1). Οι ποικιλίες Κατερίνη 53 και 
Ξάνθη 81 χρησιμοποιήθηκαν ως θετικός μάρτυρας για να ελεγχθεί η δυνατότητα των SSR 
μοριακών να ενισχύουν προϊόντα μέσω της τεχνικής της αλυσιδωτής αντίδρασης της 
πολυμεράσης (PCR) καθώς και για το αν τα ενισχυόμενα αυτά προϊόντα είχαν το 
αναμενόμενο μέγεθος.   

Για την απομόνωση του γονιδιωματικού DNA από τις ποικιλίες βαμβακιού 
χρησιμοποιήθηκε ιστός από νεαρά φύλλα.  Από κάθε ποικιλία πάρθηκαν 4-5 φύλλα που 
προήλθαν από πέντε διαφορετικά φυτά, ομογενοποιήθηκαν και από το μίγμα 
πραγματοποιήθηκε η απομόνωση του DNA. Για την απομόνωση του γονιδιωματικού DNA 
χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο Nucleospin Plant Kit (Macherey-Nagel) σύμφωνα με τις 
οδηγίες των κατασκευαστών. Στο τέλος, πραγματοποιήθηκε μεταχείριση με RNAseA 
στους 37ΟC για 1 ώρα. Ο έλεγχος της ποιότητας του απομονωμένου DNA έγινε με 
ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης και με φασματοφωτομέτρηση σε συσκευή 6405 
UV/VIS Spectrophotometer (JENWAY, England,). 

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν οκτώ ζεύγη SSR μοριακών δεικτών που ενισχύουν 
πολυμορφικές περιοχές στο γονιδίωμα του καπνού. Οι εκκινητές επιλέχθηκαν από 
προηγούμενες εργασίες και με κριτήριο τον μεγάλο αριθμό των διαφορετικών 
αλληλομόρφων που ενισχύουν ανά περιοχή αλλά και την υψηλή τιμή περιεχόμενης 
πληροφορίας πολυμορφισμού (Bindler et al.,2007). Η PCR με τους SSRs εκκινητές 
πραγματοποιήθηκε σε τελικό όγκο 20 μl που περιείχε 20 ng εκμαγείο γονιδιωματικού DNA 
από καπνό, 0.3 μM από κάθε εκκινητή και 2XQiagen Multiple PCR master mix buffer 
(Qiagen, Crawley, UK). Ο ανοδικός εκκινητής από κάθε ζευγάρι επισημάνθηκε με 
χρωστική στο 5’ άκρο με χρωμοφόρο IRD700 ή IRD800.  Τα προϊόντα της PCR 
ηλεκτροφορήθηκαν και οπτικοποιήθηκαν σε 6.5% πηκτές πολυακρυλαμίδης 
χρησιμοποιώντας ένα LI-COR 4.300 DNA αναλυτή. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με τη 
χρήση του λογισμικού προγράμματος  LI-COR SAGAGT. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό πρόγραμμα MICRO-CHECKER για τον έλεγχο της γενοτύπησης των 
δεδομένων των SSR μοριακών δεικτών και για τον εντοπισμό λαθών γενοτύπησης ή 
τυπογραφικών λαθών. Από τα αποτελέσματα της MICRO-CHECKER ανάλυσης προέκυψε 
ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για λάθη στην ανάλυση των προϊόντων. 
 
Στατιστική ανάλυση μοριακών δεδομένων 
 Με βάση τα δεδομένα των παραπάνω αναλύσεων εκτιμήθηκαν οι παράμετροι: ο αριθμός 
των αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση (Ν), ο αριθμός των σπανίων αλληλομόρφων και η 
περιεχόμενη πληροφορία πολυμορφισμού (PIC) (Weber, 1990). Η παράμετρος PIC 
υπολογίστηκαν με βάση την παρακάτω σχέση (Pasqualone et al. 1999) : 
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 Όπου ΄΄pi΄΄ και ΄΄pj΄΄ οι συχνότητες του ΄΄i΄΄ και ΄΄j΄΄ αλληλομόρφου και ΄΄n΄΄ ο αριθμός 
των αλληλομόρφων αντίστοιχα. 
     Επιπλέον έγινε πολυμεταβλητή ανάλυση κύριων συντεταγμένων (PCOORDA) για τις 
πρώτες δύο κύριες συνιστώσες με χρήση του προγράμματος GeneAlEx 6.0 (Peakall and 
Smouse, 2006). Επίσης, τα προϊόντα ενίσχυσης που εμφανίστηκαν στην πηκτή 
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πολυακρυλαμίδης αποτυπώθηκαν σε πίνακες (ζεύγη βάσεων) για κάθε εκκινητή και δείγμα. 
Για την εύρεση των γενετικών αποστάσεων με την κατασκευή δενδρογράμματος μεταξύ 
των ποικιλιών καπνού που αναλύθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά 
λογισμικά στατιστικά προγράμματα. 
 
Πίνακας 1. Οι 34 ελληνικές ποικιλίες και τα τέσσερα διαφορετικά είδη καπνού που 
χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα μελέτη για την εύρεση της γενετικής τους 
ποικιλομορφίας.  

 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ   ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  

1  Ξάνθη 2Α  20  Σοχός 5  
2  Ξάνθη 81  21  Τσεμπέλια Αγρινίου 21  
3  Νιγρίτα 34  22  Τσεμπέλια Αγρινίου 32  
4  Ζίχνα Παγγαίου  23  Αργυρούδης 14Α  
5  Δράμα Ζ7  24  Άργους  Προσύμνη  
6  Δοξάτο  25  Παιονία 82  
7  Κατερίνη 53  26  Πτολεμαΐδα 63  
8  Σαμψούς 79  27  Μαύρος Υπάτης  
9  Κολινδρός  28  Τραπεζούς  
10  Ελασσόνα 26  29  Βιρτζίνια Ε2  
11  Κοντούλα Ζαγκλιβερίου 2  30  Βιρτζίνια Ε3  
12  Καρατζόβα 7  31  Βιρτζίνια Ε9  
13  Καρατζόβα 26  32  Νίκη  
14  Μυρωδάτο Αγρινίου 13Β  33  Κλειώ  
15  Μυρωδάτο Αγρινίου 30Α  34  Μπέρλευ 21Ε  
16  Πορρόια 2Α  35  N. sylvestris Speg. & Comes (TW 136)  
17  Θεσσαλία 26  36  N.otophora Griseb. (TW 95) 
18  Σμύρνη 3β  37  N. tomentosiformis Goodsp. (TW 142)  
19  Προσοτσάνη 61Β  38  N. tomentosa Ruiz & Pav. (TW141) 

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Microsatellite-toolkit για τη 
δημιουργία του αρχείου εισαγωγής για το στατιστικό πρόγραμμα Arlequin 
(htpp://antthro.unige.ch/arlequin) με τη χρήση του οποίου κατασκευάστηκαν οι μήτρες 
γενετικής απόστασης. Στη συνέχεια οι μήτρες γενετικής απόστασης χρησιμοποιήθηκαν στο 
στατιστικό πρόγραμμα Phylip (Felsenstein, 2005) ενώ για την οπτικοποίηση του 
δενδρογράμματος χρησιμοποιήθηκε το MEGA 4 (Tamura et al. 2007). Κατασκευάστηκε 
ένα  δενδρόγραμμα με τις μέθοδο Neighbor-joining (NJ, Saitou and Nei, 1987). 
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν οκτώ ζεύγη SSR μοριακών δεικτών που επιλέχθηκαν από 
προηγούμενες μελέτες  με βάση των μεγάλο αριθμό αλληλομόρφων που ενισχύουν ανά 
γονιδιωματική περιοχή αλλά και την υψηλή τιμή PIC. Τα οκτώ ζεύγη των SSR μοριακών 
δεικτών ενίσχυσαν πολυμορφικά προϊόντα στις ποικιλίες του καπνού. Συνολικά 
ενισχύθηκαν 77 διαφορετικά αλληλόμορφα, με μέσο όρο 10,25 αλληλόμορφα ανά 
γονιδιωματική περιοχή (Πίνακας 2). Τα αποτελέσματα αυτά αλλά και τα ενισχυμένα 
μεγέθη ανά περιοχή είναι σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες (Moon et al. 2008, 
Davalieva et al. 2010).  

Ο δείκτης PIC για τις 38 ποικιλίες που αναλύθηκαν είχε ένα εύρος τιμών  από 0,332 έως 
0,864 με μέσο όρο 0,637.  Η μέση τιμή PIC είναι υψηλή λόγω της επιλογής μοριακών 
δεικτών από προηγούμενες εργασίες με βάση αυτό το χαρακτηριστικό. Επίσης επιλέχθηκαν 
μόνο SSRs με επαναλήψεις δύο ή τριών νουκλεοτιδίων γιατί παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
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τιμή PIC (Davalieva et al. 2010). O μεγάλος αριθμός των σπανίων αλληλομόρφων (4,85 
ανά μοριακό δείκτη) οφείλεται κυρίως στο σχετικά μικρό αριθμό των ποικιλιών που 
μελετήθηκαν αλλά και στο ότι χρησιμοποιήθηκαν και τέσσερις ποικιλίες από διαφορετικά 
είδη (Πίνακας 1). Η Davalieva κ.ά. (2010) μελετώντας 10 ποικιλίες καπνού εντόπισαν 13  
 
Πίνακας 2. Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων από την 
ηλεκτροφόρηση των προϊόντων των PCRs με τους SSR μοριακούς δείκτες με τη χρήση του 
λογισμικού προγράμματος GenAlEx.  
 

Μοριακός Δείκτης  Αριθμός  
αλληλομόρφων  

Αριθμός 
σπανίων  
αλληλομόρφων  

Εύρος 
μεγέθους  

PIC 
value  

PT30036 6  3  206-218  0,587  
PT30424 16  10  92-150  0,864  
PT30111 11  5  179-209  0,677  
PT30164 12  9  149-175  0,679  
PT30482 5  1  85-91  0,377  
PT30028 11  3  158-178  0,825  
PT30214 7  4  73-99  0,332  
PT30463  9  4  150-174  0,751  
Μ.Ο  10,25  4,875   0,637  

 

 
Εικόνα 1. Neighbor-Joining δενδρόγραμμα που δείχνει τις γενετικές αποστάσεις μεταξύ 
των 34 ελληνικών ποικιλιών καπνού και των τεσσάρων διαφορετικών ειδών.  
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σπάνια αλληλόμορφα σε σύνολο 90 ενισχυμένων διαφορετικών αλληλομόρφων αλλά 
χρησιμοποίησαν γενετικό υλικό μόνο από το είδος N. tabacum. 

Για κάθε ποικιλία για το σύνολο των μοριακών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν υπάρχει 
ένα προφίλ ενισχυόμενων προϊόντων. Το προφίλ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αναγνώριση και την πιστοποίηση κάθε ποικιλίας, από τη στιγμή που ακόμη και γενετικά 
πολύ συγγενικές ποικιλίες όπως η Ξάνθη 2Α και Ξάνθη 81 είναι δυνατό να διαχωριστούν 
με τη χρήση συγκεκριμένων εκκινητών (PT30214 και PT30424). Το προφίλ κάθε ποικιλίας 
μπορεί να βοηθήσει στην πιστοποίηση και την προστασία των δικαιωμάτων των βελτιωτών 
του καπνού. 

Από το δενδρόγραμμα με τη μέθοδο NJ προκύπτει ότι οι ‘Δυτικού’ τύπου ποικιλίες 
(Virginia E2, Virginia E3, Νίκη και Κλειώ) κατατάσσονται σε μία ομάδα εκτός από την 
ποικιλία Virginia E9. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί είτε με τον μικρό αριθμό των μοριακών 
δεικτών είτε με την μη ικανότητα των οκτώ συγκεκριμένων μοριακών δεικτών να 
διαχωρίσουν πλήρως τις ‘Ανατολικού’ από τις ‘Δυτικού’ τύπου ποικιλίες (Εικόνα 1). 
Επίσης κατατάχθηκαν σε διαφορετική ομάδα τα 3 διαφορετικά είδη που ανήκουν στην 
ομάδα Tomentosae (TW95, TW141, TW142), ενώ δεν κατατάχθηκε σε καμιά ομάδα η 
ποικιλία που ανήκει στο προγονικό μητρικό είδος Ν. sylvestris (TW136). 

H ομαδοποίηση με την πολυμεταβλητή ανάλυση κύριων συντεταγμένων (PCOORDA) 
επεξηγούσε το 47,9%  (Εικόνα 2). Το ποσοστό της συνολικής ποικιλότητας που εξηγούσε η 
ανάλυση είναι σε συμφωνία  με προηγούμενη μελέτη με εφαρμογή SSR δεικτών (Fricano 
et al.2012), κατά την οποία η PCOORDA σε δύο κύριες συνιστώσες εξηγούσε το 40 της 
ποικιλότητας. Από αυτό συμπεραίνεται η στενή γενετική βάση των υπό μελέτη ποικιλιών, 
παρόλο τον μεγάλο αριθμό διαφορετικών αλληλομόρφων για ορισμένους μοριακούς 
δείκτες.  
 

 
Εικόνα 2. Η ανάλυση κυρίων  συντεταγμένων (principal coordinates) των 38 ποικιλιών 
καπνού με το λογισμικό πρόγραμμα GenAlEx.  
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Συμπεράσματα 
Οι SSR μοριακοί δείκτες δύναται να χρησιμοποιηθούν για την διάκριση των Ελληνικών 
ποικιλιών του καπνού καθώς και για τον καθορισμό των γενετικών σχέσεων μεταξύ τους. 
Η ύπαρξη της ποικιλομορφίας μεταξύ των ελληνικών ποικιλιών καπνού μπορεί να 
αξιοποιηθεί σε μελλοντικά βελτιωτικά προγράμματα. 
Οι SSR μοριακοί δείκτες που διακρίνουν μεταξύ τους ακόμα και πολύ κοντινές γενετικά 
ποικιλίες (PT30424, PT30214 - ΞΑΝΘΗ 2Α-ΞΑΝΘΗ81) δύναται να αξιοποιηθούν στην 
αναγνώριση ποικιλιών καθώς και στην προστασία των δικαιωμάτων του βελτιωτή. 
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GENETIC VARIABILITY OF GREEK TOBACCO VARIETIES (Nicotiana tabacum L.) 
 
Kalivas, A., Basmali, Ε.,  Tsaliki, Ε., Argiriou, Α., and P. Madesis 
 
Abstract 
Tobacco (Nicotiana tabacum L.) is an important agricultural crop plant for the economy of 
many countries. Approximately 5000 million kg of tobacco were produced worldwide, 
making it one of the most economically important non-food cultigens.  Assessment of the 
genetic diversity of cultivated tobacco varieties is of importance for long-term tobacco 
improvement. Microsatellite markers are currently the marker system of choice for genetic 
analysis of allopolyploid plants. In this study, we evaluated the use of eight microsatellite 
markers for identification of 38 varieties of cultivated tobacco in Greece. We found all the 
used microsatellite markers to be polymorphic and sufficient for identification of these 
varieties. Cluster analysis showed that broad leaf tobacco varieties are classifiable into a 
distinct group. 
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EKTIMHΣH THS ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 
ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (Sideritis raeseri) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  

 
Ε. Πατέλου1, Α. Γλερίδου1, Φ. Μυλωνά2, Π. Χατζοπούλου2 και A. Πολύδωρος1  

 

1Α.Π.Θ., Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, 541 24  
Θεσσαλονίκη 
2 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 570 01 Θέρμη 
 
 
Περίληψη 

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 αυτοφυείς 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 2% αγαρόζης. Το δενδρόγραμμα 
κατασκευάσθηκε με τη μέθοδο Neighbor Joining. 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 Sideritis στην 
Ελλάδα με στόχο την προστασία τους και την αξιοποίησή τους.   

Λέξεις κλειδιά 
Φαρμακευτικά-αρωματικά φυτά (ΦΑΦ), σχέσεις γενετικής συγγένειας, DNA, PCR, 
SSR 
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Εισαγωγή 

 Το τσάι του βουνού, γνωστό επιστημονικά ως Sideritis sp περιλαμβάνει 
πολυετή, ποώδη φυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως ως αφεψήματα αλλά και ως 
βότανα με θεραπευτικές ιδιότητες σύμφωνα με την παράδοση. Η χρήση του είδους ως 
αφέψημα είναι γνωστή από την αρχαιότητα, όπως και οι ποικίλες εφαρμογές του ως 
θεραπευτικό, φαρμακευτικό σκεύασμα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε 
φλαβονοειδή, τερπενοειδή και αντιοξειδωτικά συστατικά (Atoui κ.ά., 2005). Στις χώρες 
της Μεσογείου έχουν αναγνωριστεί περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη Sideritis. Η 
εξάπλωση του γένους εκτείνεται από τον 20ο Δ ως 60ο Α και από 25ο ως 50ο Β 
περιλαμβάνοντας ως πιθανό κέντρο καταγωγής του τις χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου (Rivera και Obon, 1997). Στην Ελλάδα, με την πλούσια ποικιλότητα 
φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών (ΦΑΦ), φύονται 17 διαφορετικά είδη Sideritis 
συμπεριλαμβανομένου των S. athoa, S. euboea, S. clandestina, S. scardica, S. syriaca  
και S. raeseri καθώς και κάποιων ενδημικών υπο-ειδών. Λόγω των αντιοξειδωτικών 
συστατικών και των σύγχρονων τάσεων στον τομέα της υγείας για χρήση φυσικών 
προϊόντων, η υπέρμετρη συλλογή αυτοφυών πληθυσμών αποτελεί την κύρια αιτία 
αποψίλωσης των φυτογενετικών πόρων Sideritis.  Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατες 
μελέτες κατέδειξαν την ευεργετική δράση  συστατικών του Sideritis στον περιορισμό 
των συμπτωμάτων νευροεκφυλιστικών νόσων, επιβάλλοντας επιπλέον πίεση συλλογής 
στους φυσικούς πληθυσμούς. Πρόσθετα, η υπερ-βόσκηση αποτελεί έναν ακόμη 
παράγοντα περιστολής των φυτογενετικών πόρων, εντείνοντας την ανάγκη για δράσεις 
προστασίας, συντήρησης και αειφόρου διαχείρισης. 
 Συνεπώς, η αποτίμηση της αυτοφυούς βιοποικιλότητας του Sideritis κρίνεται 
ιδιαίτερα επιτακτική και επίκαιρη για την ορθή προστασία και διαχείριση των 
φυτογενετικών πόρων όσο και για την αξιοποίησή τους στις σύγχρονες τάσεις της 
παγκόσμιας αγοράς. Σήμερα η αναγνώριση και κατανομή των ειδών και υποειδών του 
γένους στηρίζεται κυρίως σε μορφολογικούς και χημειοτυπικούς χαρακτήρες που 
υπόκεινται σε περιβαλλοντικές πιέσεις, καθιστώντας συχνά δύσκολη την αναγνώριση. 
Από την άλλη μεριά η ανάπτυξη μοριακών δεικτών την τελευταία δεκαετία προσφέρει 
μια αξιόπιστη εναλλακτική για την αποτύπωση της γενετικής παραλλακτικότητας και 
των γενετικών σχέσεων σε είδη του Sideritis. Σήμερα η αποτύπωση της γενετικής 
ποικιλομορφίας του Sideritis επικεντρώνεται σε μεμονωμένες προσπάθειες με τη χρήση 
RAPD, ITS και μικρο-δορυφορών (Heras-Vazquez κ.ά. 1999, Barber κ.ά. 2002, Cinar 
A. κ.ά., 2009). Η ελάχιστη και περιορισμένη έρευνα σε γενετικό επίπεδο στο Sideritis 
λόγω ατελέσφορων μεθόδων και δυσκολιών εφαρμογής καθώς και έλλειψη μοριακών 
δεικτών αποτέλεσε την κύρια αιτία αναστολής γενετικών μελετών.  
 Από την άλλη μεριά, η πρόσφατη ανάπτυξη σύγχρονων μικροδορυφόρων όπως 
οι δείκτες URP (Universal Rice Primers) για γενετική ανάλυση του ρυζιού , κατέστησε 
δυνατή την μελέτη γενετικών σχέσεων σε ποικίλα φυτικά είδη όπου δεν υπήρχαν 
διαθέσιμες πληροφορίες σε γενετικό επίπεδο (Kang κ.ά. 2002). Οι δείκτες URP είναι 
μικρο-δορυφόροι, υψηλής αυστηρότητας και ακριβείας, με υψηλή επαναληψιμότητα 
και ευρείας κάλυψης του γονιδιώματος. Έχουν ευρεία εφαρμογή σε ποικιλία φυτικών 
γονιδιωμάτων για τη διερεύνηση της γενετικής παραλλακτικότητας και την αποτύπωση 
γενετικών σχέσεων και δομής πληθυσμών.  
 Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αποτίμηση της γενετικής 
παραλλακτικότητας και των γενετικών σχέσεων σε αυτοφυείς πληθυσμούς του είδους 
Sideritis raeseri. Το S. raeseri αποτελεί το κύριο είδος τσάι του βουνού που 
χρησιμοποιείται ως αφέψημα στη Βόρεια Ελλάδα και στις όμορες βαλκανικές χώρες. Η 
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μελέτη είναι η πρώτη προσπάθεια αποτίμησης της αυτοφυούς βιοποικιλότητας με 
σύγχρονους μοριακούς δείκτες στην Ελλάδα. Αυτοφυείς πληθυσμοί S. raeseri 
συλλέχτηκαν από βουνά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας κατόπιν αναγνώρισης 
με χρήση κλασσικών βοτανικών κλειδών. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα γενετικών σχέσεων και δομών σε τέσσερις πληθυσμούς, δεκαοχτώ 
ατόμων ο καθένας, με τη χρήση επτά μοριακών δεικτών URP.        
 
Υλικά και Μέθοδοι 

Αναλύθηκαν 72 άτομα/γενότυποι S. raeseri που προέρχονται από τέσσερις (4) 
αυτοφυείς πληθυσμούς. Συγκεκριμένα, το φυτικό υλικό προέρχεται από τη συλλογή 
αυτοφυών πληθυσμών S. raeseri από ορεινές περιοχές της Μακεδονίας. Δεκαοκτώ (18) 
άτομα, διακριτά φυτά, αναλύθηκαν από κάθε πληθυσμό. Κάθε φυτό/άτομο αποτελεί 
ξεχωριστή καταχώρηση. Ως εκ τούτου η απομόνωση γονιδιωματικού DNA από νεαρά 
φύλλα πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά για κάθε φυτό/άτομο με τη χρήση του 
πρωτόκολλου Plant DNAesy της Qiagen (Γερμανίας) σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Η ποσότητα και καθαρότητα του απομονωμένου DNA προσδιορίστηκε 
στα 260 και 280nm με τη χρήση του Lambda 20 φασματοφωτομέτρου (Perkin Elmer, 
ΗΠΑ). 

Επτά εκκινητές Universal Rice Primers (URP) επιλέχθηκαν για μελέτη της γενετικής 
παραλλακτικότητας με τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) 
σύμφωνα με (Cinar κ.ά. 2009). Τα προϊόντα της PCR διαχωρίστηκαν σε πηκτή 2% 
αγαρόζης παρουσίας ρυθμιστικού διαλύματος 1ΧTΒE. Η βαθμονόμηση των ζωνών 
στην πηκτή αγαρόζης έγινε με τη συνδρομή του προγράμματος GelAnalyzer 2010 
(http://www.gelanalyzer.com). Πιο συγκεκριμένα, ψηφιοποιημένη φωτογραφία της 
πηκτής τροφοδοτείται στο πρόγραμμα και γίνεται βαθμονόμηση των μοριακών βαρών 
του μάρτυρα στο εύρος που βρίσκεται η ζώνη με σκοπό να είναι γραμμική και 
σημαντική (R2>0.98) η εξίσωση της καμπύλης αναφοράς.  

 

 

Εικ. 1. Η επιφάνεια εργασίας του λογισμικού GelAnalyzer 2010 με ένα παράδειγμα 
ανάλυσης των δεδομένων ηλεκτροφόρησης δειγμάτων διαφόρων ατόμων/γενοτύπων 
από έναν πληθυσμό S. raeseri, με χρήση ενός μοριακού δείκτη URP. 
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Προσδιορίζονται αυτόματα οι γραμμές που τρέχουν τα δείγματα, οι σχετικές ζώνες 

και γίνονται διορθώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Διορθώνεται επίσης η απόσταση 
μετακίνησης όταν η διαδρομή των δειγμάτων είναι ανόμοια στα άκρα από ότι στην 
μέση της πηκτής. Τέλος, καταγράφονται τα αποτελέσματα, τα μοριακά βάρη κάθε 
ζώνης της πηκτής. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας ανάλυσης δίνεται στην Eικ. 1. Η 
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα 
ανάλυσης μοριακών δεδομένων, GeneAlEx 6.3 (Peakall και Smouse 2006). Ο πίνακας 
της γενετικής απόστασης των διαφόρων γενοτύπων που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκε 
στο πρόγραμμα MEGA 5 (Tamura κ.ά. 2011) για την κατασκευή δενδρογράμματος 
(Εικ. 2) με τη μέθοδο Neighbor-Joining (Saitou και Nei, 1987). 
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η διερεύνηση του πολυμορφισμού σε 
αυτοφυείς πληθυσμούς τσάι του βουνού (S. raeseri) με τη χρήση μοριακών δεικτών 
URP είναι δυνατή, καθώς μπορούν να εκτιμηθούν παράμετροι γενετικής ποικιλότητας, 
να υπολογιστεί ο βαθμός γενετικής ομοιότητας μεταξύ των πληθυσμών και να 
εκτιμηθούν οι γενετικές τους αποστάσεις ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίησή τους. Οι 
μοριακοί δείκτες URP είναι υψηλής αυστηρότητας και ακριβείας, παρουσιάζοντας 
υψηλή επαναληψιμότητα και ευρεία κάλυψη του γονιδιώματος.   

Η χρήση URP μοριακών δεικτών κατέδειξε την παρουσία ζωνών σε 101 γενετικές 
θέσεις, αποτυπώνοντας το συνολικό πρότυπο ζωνών στους τέσσερις εξεταζόμενους 
αυτοφυείς πληθυσμούς. Η γενετική ανάλυση παραλλακτικότητας έδειξε ότι ο αριθμός 
διαφορετικών ζωνών σε κάθε πληθυσμό κυμαίνεται από 63-80, αποτυπώνοντας την 
πολυμορφικότητα των URP δεικτών με μέσο όρο 54,5%. Παράλληλα, ο αριθμός των 
μοναδικών ζωνών σε κάθε πληθυσμό ανέρχεται σε 4-5. Ο δείκτης Shannon για τη 
συχνότητα αλληλομόρφων προσδιορίστηκε στο 0,263 καταδεικνύοντας το χαμηλό 
ποσοστό της αβεβαιότητας στην πρόβλεψη της προέλευσης πληθυσμού ενός ατόμου. Η 
ανάλυση παραλλακτικότητας AMOVA έδειξε ότι οι τέσσερις πληθυσμοί παρουσιάζουν 
στατικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, η ενδο-πληθυσμιακή 
μοριακή παραλλακτικότητα ανέρχεται στο 44% και η δια-πληθυσμιακή 
παραλλακτικότητα είναι 56%. Η παράμετρος φΡΤ ανέρχεται στο 0,559.  Η εκτίμηση 
της γενετικής ομοιότητας, γενετικής απόστασης των πληθυσμών ανά ζεύγη κατά Nei 
(Saitou και Nei, 1987) κατέδειξε τη στενή συγγενική βάση αποτυπώνοντας τις γενετικές 
σχέσεις όπως απεικονίζονται  στο δενδρόγραμμα της Εικ. 2.  Η ανάλυση κύριων 
συντεταγμένων (PCA) έδειξε ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί μπορεί να χωριστούν σε τρεις 
ομάδες, όπου η πρώτη περιλαμβάνει τους πληθυσμούς 3 και 5, η δεύτερη ομάδα τον 
πληθυσμό 4 και η τρίτη ομάδα τον πληθυσμό 1. Στο δενδρόγραμμα, η γενετική 
παραλλακτικότητα του τσάι του βουνού συγκεντρώνεται σε δύο βρόχους όπου ο 
καθένας περιέχει τους δύο συγγενέστερους πληθυσμούς όπως κατέδειξε η ανάλυση 
PCA. Αξίζει αν σημειωθεί ότι όλα τα άτομα κάθε πληθυσμού παρουσιάζουν κοινό 
γενετικό πρότυπο και ομαδοποιούνται στενά μεταξύ τους όπως φαίνεται και στο 
δενδρόγραμμα.   
Συμπερασματικά, το σύστημα των δεικτών URP που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
αποτελεσματικό στην ανάλυση γενετικών συσχετίσεων αυτοφυών γενοτύπων στο τσάι 
του βουνού, Sideritis raeseri, καθώς οι δείκτες παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό 
πολυμορφισμού. Το δενδρόγραμμα Neighbor-Joining αποτύπωσε τόσο τις γενετικές 
σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών όσο και των ατόμων εντός κάθε πληθυσμού. Συνεπώς 
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θέτοντας τη διάκριση γενοτύπων τόσο εντός του πληθυσμού όσο και δια-πληθυσμιακά 
ιδιαίτερα  πληροφοριακή και διαφωτιστική καθώς διέκρινε ικανοποιητικά τα διάφορα 
υλικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ανάλυση γενετικών συσχετίσεων στο τσάι του βουνού 
μπορεί να δώσει πολύτιμα δεδομένα για τη διατήρηση τοπικών πληθυσμών και την 
αξιοποίησή τους σε προγράμματα βελτίωσης, καθώς και για την ιχνηλασιμότητα 
προϊόντων συλλογής. Η ύπαρξη της ποικιλομορφίας μεταξύ των αυτοφυών πληθυσμών 
S. raeseri μπορεί να αξιοποιηθεί σε προγράμματα βελτίωσης. Η δυνατότητα διάκρισης 
στενά συγγενικών πληθυσμών με τη χρήση των URP μοριακών δεικτών αποτελεί 
πολύτιμο εργαλείο για αναγνώριση πληθυσμών και συλλογών σε δράσεις 
ιχνηλασιμότητας. Πρόσθετα, γνώση των γενετικών σχέσεων και της 
παραλλακτικότητας στο Sideritis αποτελούν πολύτιμα και δομικά στοιχεία για δράσεις 
προστασίας και αειφόρου διαχείρισης των φυτογενετικών πόρων.  
 

 
Εικ. 2. Δενδρόγραμμα (NJ) που απεικονίζει τις γενετικές σχέσεις μεταξύ ατόμων 
τεσσάρων αυτοφυών πληθυσμών Sideritis raeseri.  
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MOLECULAR MARKERS 
 
E. Patelou1, A. Gleridou1, P.V. Mylona2, P. Chatzopoulou2 and A. Polidoros1 
 
1Lab of Genetics and Plant Breeding, School of Agriculture, Aristotle University of 
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece 
2Agricultural Research Centre of Northern Greece, ELGO Demeter, 57001 Thermi, 
Greece 

 
In Greece and Mediterranean countries mountain tea (Sideritis raeseri) is a 

traditional decoction of high nutritional value, beneficial to human health. Worldwide, 
the continuous increasing market demand leads to extensive deforestation of natural 
resources thus necessitating urgently the recording and evaluation of genetic diversity 
for conservation and management actions. To date, genetic diversity of Sideritis species 
is mainly assessed by morphological descriptors and chemotypes that are greatly 
affected by environmental perturbations. On the other hand, the development of 
molecular markers has led to a thorough, comprehensive distinction of species and 
genotypes. Thus, the present study aims to assess the genetic diversity of wild grown 
populations of S. raeseri species utilizing current molecular marker technology. A set of 
highly polymorphic URP markers employed by PCR were selected to assess the genetic 
relationships of S. raeseri populations. The results indicate that molecular markers are 
highly informative providing valuable information of S. raeseri genetic diversity 
parameters including genetic distance, relationships and fingerprinting. Moreover, the 
study highlights the ability of molecular markers to discern variability within and among 
wild populations. Furthermore, the utilization of molecular markers technology is 
presented as a guide for germplasm collection conservation and exploitation of genetic 
resources strategies.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ 
ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟΥ DON JOSE ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ gmgstu4 ΣΕ 
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ 
 
Ε. Σταυρίδου1, Π. Μαδέσης2, Ν. Λάμπρου3, Α. Τσαυτάρης1 και Ε. Νιάνιου-Ομπεϊντάτ1 
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3Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, ΓΠΑ. 
 
 
Περίληψη 
 

Η τομάτα (S. lycopersicum) καλλιεργείται σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών 
συνθηκών αντιμετωπίζοντας πλήθος αβιοτικών καταπονήσεων. Οι S- μεταφοράσες της 
γλουταθειόνης (GlutathioneS 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 Agrobacteriu mtumefaciens, ο 
προσδιορισμός της έκφρασης του διαγονιδίου και η μελέτη της ανθεκτικότητας των 
φυτών αυτών υπό συνθήκες ξηρασίας. Οι διαγονιδιακές σειρές εμφάνισαν μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα στην καταπόνηση ξηρασίας σε σύγκριση με τα φυτά αγρίου τύπου 
εκφραζόμενη ως 0,86 φορές μεγαλύτερο μήκος βλαστού, 2,09 φορές μεγαλύτερο βάρος 
βλαστού, 1,40 φορές μεγαλύτερο μήκος ρίζας, 2,18 φορές μεγαλύτερο βάρος ρίζας και 
1,54 φορές μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη, υπό in vitro συνθήκες. Η 
υπερέκφραση του γονιδίου gmgstu4 στα διαγονιδιακά φυτά τομάτας προσέδωσε 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην ξηρασία με κατά μέσο όρο 1,69 φορές μεγαλύτερη 
δράση GPOX, σε σύγκριση με τα φυτά αγρίου τύπου και συνέβαλε στην καλύτερη 
αντιμετώπιση της αβιοτικής καταπόνησης ενισχύοντας των αντιοξειδωτικό τους 
μηχανισμό.  
 
Εισαγωγή 
 

Η σημασία της τομάτας ως λαχανοκομικό είδος έγκειται στην οικονομική και 
θρεπτική αξία των καρπών της, όντας πλούσιοι σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικές 
ουσίες.H καλλιέργεια της τομάτας πλήττεται από πλήθος αβιοτικών παραγόντων 
προκαλώντας παγκόσμια απώλεια παραγωγής η οποία εκτιμάται περί του 50% λόγω 
των εντεινόμενων κλιματικών αλλαγών (Bhatia et al, 2004).Μία από τις κυριότερες 
αβιοτικές καταπονήσεις είναι η ξηρασία που οδηγεί σε μείωση της απόδοσης και 
υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, καθώς, κατά βάση, διενεργεί 
ως ωσμωτική καταπόνηση και δευτερευόντως ως θερμική καταπόνηση, με παράλληλη 
πρόκληση οξειδωτικής καταπόνησης εφόσον διαταράσσεται το οξειδοαναγωγικό 
δυναμικό των κυττάρων (Wang et al., 2003). Τα φυτικά κύτταρα έχουν αναπτύξει ένα 
πολύπλοκο αντιοξειδωτικό μηχανισμό, μέσω του οποίου απομακρύνουν, αδρανοποιούν 
και εξουδετερώνουν τις ενεργές μορφές οξυγόνου ή επιλαμβάνονται της βλάβης που 
αυτές προξενούν (Dat et al., 2000). Η οικογένεια των  S- μεταφορασών της 
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γλουταθειόνης (Glutathione S- Transferases, GSTs) των φυτών συνιστά κύριο μέλος 
του μηχανισμού προστασίας έναντι των καταπονήσεων καταλύοντας, κυρίως, τη 
μεταφορά και σύζευξη της ανηγμένης μορφής του τριπεπτιδίου της γλουταθειόνης με 
ισχυρά ηλεκτρονιόφιλα υποστρώματα σχηματίζοντας γλουταθειονιομένους λιγότερο 
τοξικούς μεταβολίτες και δρώντας ως υπεροξειδάσες της γλουταθειόνης (GPOX), 
καθώς ανάγουν τα υπεροξείδια των λιπαρών οξέων στις λιγότερο τοξικές αλκοόλες 
(Dixon et al., 2002). Σύμφωνα με τους Axarli κ.ά. (2009), το gmgstu4 γονίδιο της 
σόγιας βρέθηκε να έχει καταλυτική δράση σε ένα μεγάλο εύρος υποστρωμάτων και 
κυρίως στο υδροϋπεροξείδιο της κουμίνης (CuOOH) με παράλληλη δράση 
υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης, ενώ λειτουργεί και ως μεταφορική πρωτεΐνη. Στην 
παρούσα εργασία σχηματίστηκαν διαγονιδιακά φυτά του υβριδίου Don Jose που 
υπερεκφράζουν το γονίδιο gmgstu4 της σόγιας μέσω της μεθόδου του A.tumefaciens και 
μελετήθηκε η ανθεκτικότητα των διαγονιδιακών σειρών σε in vitro συνθήκες ξηρασίας. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
 
Γενετική τροποποίηση 

Χρησιμοποιήθηκαν 540 έκφυτα κοτυληδόνων 15 ημερών του υβριδίου Don Jose, τα 
οποία αρχικά προκαλλιεργήθηκαν σε στερεό υπόστρωμα αναγέννησης  MSR(0.5 mg/l Ζ 
+ 0.1 mg/lIAA) για 1 ημέρα. Εν συνεχεία, τοποθετήθηκαν σε υγρό υπόστρωμαMSR(ΜS 
+ 0.5 mg/l Z + 0.1 mg/l IAA) συμπληρωμένο με 200 μΜ Ακετοσυρινγκόνη και 
συγκαλλιεργήθηκαν με το στέλεχος LBA4404 του A. tumefacien sπου έφερε το 
διαγονίδιο gmgstu4 της σόγιας, υπό τον έλεγχο του υποκινητή CaMV-35S, για 1 ημέρα 
σε συνθήκες ημισκότους. Έπειτα, τοποθετήθηκαν σε υπόστρωμα επιλογής MSR (0.5 
mg/l Z + 0.1 mg/l IAA) συμπληρωμένο με 100 mg/l Καναμυκίνη και 250 mg/l 
Σεφοταξίμη. Τα αναγεννημένα φυτά ελέγχτηκαν ως προς την παρουσία του διαγονιδίου 
με τη μέθοδο της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της Πολυμεράσης (PCR). Οι αλληλουχίες 
των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για το γονίδιο gmgstu4 ήταν οι GSTF: 5’-TGG 
CCA AGT CCA TTT GGG ATG AGG G-3’ και GSTR: 5’-TGG GTT TGC CAT TGT 
GGA TGA GAA CCG-3’ καθώς και τους nptIIF: 5’-CTT TAC CTA TTT  CCG CCC 
GG-3’ και nptIIR: 5’GTG ACA ACG TCG AGA GCT GCG-3’ για το γονίδιο nptII. Οι 
διαγονιδιακές σειρές ελέγχθηκαν ως προς την έκφραση του διαγονιδίου με RT-PCR, 
χρησιμοποιώντας τους εκκινητές GSTF: 5’-GCA GGA TGA GGT AGT GTT ATT 
AGA TTT CTG-3’ και GSTR: 5’-CCA AAC CTC CTC AAT GTA CTG AAC AGC-3’ 
για το διαγονίδιο καθώς και τους actinF:5’-GTG CTG GAC TCT GGA GAT GGT 
GTC-3’ και actinR:5’-CAT TGA TGG TTG GAA CAG CAC TTC TGG-3’ για το 
ενδογενές γονιδίο της β-ακτίνης (S. l. actin). Οι διαγονιδιακές σειρές που προήλθαν από 
αναγέννηση, μικροπολλαπλασιάστηκαν και τοποθετήθηκαν σε υπόστρωμα ριζοβολίας 
MS συμπληρωμένο με 0,1mg/l IAA για 2 εβδομάδες. 

  
Καταπόνηση ξηρασίας  

Για την μελέτη της ανθεκτικότητας σε συνθήκες ξηρασίας χρησιμοποιήθηκαν  12  
έρριζα φυτά για κάθε μία εκ των διαγονιδιακών σειρών C16 και C26 και 12 φυτά 
μάρτυρες του υβριδίου Don Jose, ύψους 4cm, τα οποία τοποθετήθηκαν σε στερεό 
υπόστρωμα MS χωρίς ή με 240 mM μανιτόλης (mannitol), σε τρεις επαναλήψεις. Ο 
προσδιορισμός της ανθεκτικότητας των φυτών πραγματοποιήθηκε μετά από 28 ημέρες 
ανάπτυξης υπό in vitro συνθήκες, με τη μέτρηση των μορφολογικών παραμέτρων 
αύξησης (μήκος βλαστού και ρίζας και νωπό βάρος βλαστού και ρίζας). Επιπλέον 
προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη σύμφωνα με το πρωτόκολλο των Le 
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Martret κ.ά. (2011) και ελέγχθηκε η ενζυμική δράση της GPOX σε υπόστρωμα 
υδρουπεροξειδίου της κουμίνης (CuOOH) (Axarli et al., 2009), με τρεις επαναλήψεις 
ανά φυτό  και για τις δύο μετρήσεις.  

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση  
 
Γενετική τροποποίηση  

Σχηματίστηκαν 27 γενετικά τροποποιημένα φυτά (Εικόνα 1Α) που προήλθαν από 
διαφορετικά έκφυτα και συμβάντα γενετικής τροποποίησης με δείκτη σχηματισμού 
αναγεννημένων γενετικά τροποποιημένων βλαστών ίσο με 5% και 8,33% στην 
καλύτερη μεταχείριση, το οποίο έρχεται σε συμφωνία με παρόμοιες αναφορές με 
ποσοστά της τάξης του 8% (Vidya et al. 2000), 7–37% (Lingetal. 1998) και 11% (Frary 
and Earle, 1996).Έπειτα από περεταίρω καλλιέργεια σε υπόστρωμα επιλογής, 
επιβίωσαν 12 φυτά από τα οποία τρία (C3, C16, C26) βρέθηκαν θετικά ως προς το  
διαγονίδιο gmgstu4 ή ως προς το στενά συνδεδεμένο  με αυτό  γονίδιο επιλογής nptII 
(Εικόνα 1Β & Γ). Για την περεταίρω μελέτη  της ανθεκτικότητας των διαγονιδιακών 
σειρών σε in vitro συνθήκες ξηρασίας επιλέχθηκαν τα δύο πιο εύρωστα φυτά (C16, C26) 
τα οποία μικροπολλαπλασιάστηκαν.  
 

 
Εικόνα 1. Σχηματισμός και ταυτοποίηση των διαγονιδιακών φυτών τομάτας του υβριδίου Don 
Jose. (Α) Αναγεννημένο γενετικά τροποποιημένο φυτό που φέρει το gmgstu4 γονίδιο της 
σόγιας. (Β, Γ) Ηλεκτροφόρηση των προϊόντων της PCR των πιθανά γενετικά τροποποιημένων 
φυτών όπου 1: δείκτης μοριακών μεγεθών (λDNA Hind III), H2O: λευκός μάρτυρας, Μ: 
διαγονιδιακό φυτό καπνού (θετικός μάρτυρας), PM: πλασμίδιο pART27-GST4 (θετικός 
μάρτυρας), NM: αρνητικός μάρτυρας. (Δ, Ε) Έκφραση των διαγονιδιακών φυτών τομάτας σε 
σχέση με το ενδογενές γονίδιο της β- ακτίνης με τη μέθοδο της RT-PCR όπου 1: Δείκτης 
μοριακών μεγεθών 2log, 2: φυτό τομάτας (αρνητικός μάρτυρας), 3 και 4: διαγονιδιακές σειρές 
C16 και C26 αντίστοιχα. 
 
Καταπόνηση ξηρασίας  

Ως προς τον έλεγχο της έκφρασης του διαγονιδίου σε σύγκριση με το ενδογενές 
γονίδιο της β-ακτίνης και οι δύο διαγονιδιακές σειρές έδειξαν ότι εκφράζουν το 
διαγονίδιο συγκριτικα με τα αντίστοιχα φυτά μάρτυρες (Εικόνα 1Δ & Ε).  

Οι δύο διαγονιδιακές σειρές παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική διαφορά (ΣΣΔ) 
συγκριτικά με τα φυτά μάρτυρες, με 2,09 και 2,18 φορές μεγαλύτερο νωπό βάρος 
βλαστού και ρίζας (Σχήμα 1Δ, Γ), 0,86 και 1,40 φορές μεγαλύτερο μήκος βλαστού και 
ρίζας (Σχήμα 1Α,Β). Επέδειξαν 1,69 φορές μεγαλύτερη ολική ενζυμική δράση GPOX 
και η περιεκτικότητά τους σε χλωροφύλλη ήταν κατά 1,54 φορές μεγαλύτερη (ΣΣΔ) 
από τα αντίστοιχα φυτά μάρτυρες (Σχήμα 1Ε, ΣΤ). Φαινοτυπικά στα 240 mM 
μανιτόλης και οι δύο διαγονιδιακές σειρές διατήρησαν το φύλλωμά τους σε αντίθεση με 
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τα φυτά μάρτυρες που παρουσίασαν πτώση μεγάλου μέρους της φυλλικής τους 
επιφάνειας (Εικόνα 2).Ο Benekos  και οι συνεργάτες του (2010) αποδεικνύουν την 
δράση του GPOX ισοένζυμου  και στην επόμενες γενεές των  Τ1 διαγονιδιακών σειρών 
καπνού. Διάφορα γονίδια gst που υπερεκφράστηκαν σε διαγονιδιακά φυτά καπνού 
εμφάνησαν αυξημένη GST/GPOX δράση  και επέδειξαν ανθεκτικότητα στην 
οξειδωτική καταπώνηση (Roxas et al., 2000) αλλά και στις καταπονήσεις αλατότητας 
(Diaoetal., 2011) και ξηρασίας (Miaoetal., 2006; Georgeetal., 2009; Jietal., 2010).  
Αντίθετα, οι Light κ.ά. (2005) παρατήρησαν ότι διαγονιδιακά φυτά βαμβακιού που 
έφεραν γονίδιο gst, εμφάνισαν μειωμένη GPOX δράση υπό αυξημένη αλατότητα, 
επιβεβαιώνοντας την εξάρτηση της δράσης από το φυτικό είδος και τη συμβατότητα 
του εισαχθέντος διαγονιδίου με τα ενδογενή GSTs (Gilland&Tuteja, 2010). 

 

 
Σχήμα 1.Σύγκριση της ανθεκτικότητας in vitro μεταξύ των T0 διαγονιδιακών σειρών C16 και 
C26 και των αντίστοιχων φυτών μαρτύρων σε συνθήκες ξηρασίας με μέτρηση (Α,Β) του 
μήκους του βλαστού και της ρίζας, (Γ,Δ) του νωπού βάρους του βλαστού και της ρίζας, (Ε) της 
περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη και (ΣΤ) της δράσης GPOX σε υπόστρωμα CuOOH, κατόπιν 
ανάπτυξης των φυτών για 28 ημέρες σε υπόστρωμα MS χωρίς ή με 240 mΜ μανιτόλη. Τα 
δεδομένα αντιστοιχούν στο μέσο όρο (±τυπική απόκλιση, n=9). Oι τιμές των διαγονιδιακών 
σειρών που επισημαίνονται με * διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά από αυτές των αντίστοιχων 
φυτών μαρτύρων στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις για P ≤ 0.05. 
 

 
Εικόνα 2. Ανάπτυξη των Τ0 διαγονιδιακών σειρών (C16 και C26) του υβριδίου Don Jose και 
των αντίστοιχων φυτών αγρίου τύπου μετά από 28 ημέρες παραμονής σε υπόστρωμα MS 
συμπληρωμένο με 240 mΜ μανιτόλης.  
 

Η δράσης υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης των φυτών μαρτύρων έχει ως πιθανή 
εξήγηση την επαγωγή των ενδογενών GSTs με δράση GPOX, ως ανταπόκριση στο 
ερέθισμα των αβιοτικών καταπονήσεων ανάγοντας τα τοξικά προϊόντα της λιπιδικής 
υπεροξείδωσης και διατηρώντας την ακεραιότητα των μεμβρανών κάτω από ωσμωτική 
καταπόνηση (Dixon et al., 2002). Η συνεισφορά των GSTs στην αντιμετώπιση της 
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υδατικής καταπόνησης σε μη διαγονιδιακά φυτά επιβεβαιώνεται και από άλλες μελέτες 
καθώς έχει βρεθεί να επάγεται σημαντικός αριθμός ισοενζύμων GST υπό την επίδραση 
αυτής (Rizhsky et al., 2002). Ως προς την αυξημένη περιεκτικότητα χλωροφύλλης,η 
ανθεκτικότητα των φυτών στις αβιοτικές καταπονήσεις σχετίζεται άμεσα με την 
περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη (Brinietal., 2007).Συμπερασματικά, η υπερέκφραση του 
gmgstu4 γονιδίου σε διαγονιδιακά φυτά τομάτας φαίνεται να προσδίδει ανθεκτικότητα 
στην ξηρασία μετριάζοντας τα συμπτώματα της οξειδωτικής βλάβης.  
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TOMATO PLANTS (Solanumlycopersicum L., var. Don Jose) OVEREXPRESSING 
THE gmgstu4GENE OF SOYBEAN (Glycine Max L.) SHOW ENHANCED 
RESISTANCE UNDER DROUGHT STRESSES  
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Abstract 
 

Tomato (S. lycopersicum)  is being cultivated on a wide range of enviromental 
conditions confronting various environmental stresses. Glutathione S- Transferases 
(GSTs), enhance plant tolerence byparticipating in the antioxidant mechanism as 
glutathione peroxidases (GPOX) and protect the plants from the adverse effects of 
abiotic stresses.The purpose of this study was to evaluate in planta the generation via 
Agrobacterium mediated transformation and verification of transgenic tomato plants of 
the Don Jose hybrid, overexpressing the soybean (G. max) gmgstu4 gene, the 
determination of the gene expression and to study their tolerance under drought stresses. 
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All  transgenic lines exhibited higher tolerance comparred to the corresponding wild 
type plants with 0.86 and 1.40 times highershoot and root length and 2.09 and 2.18 
times higher shoot and root weiht respectively. The chlorophyll content was 1.54 times 
higher than the wild type plants. Overexpression of the gmgstu4gene enchanceddrought 
tolerance, under in vitro conditions, with an average of 1.69 times higher GPOX activity 
compared to the wild type plants by contributing to drought tolerance, showing better 
response to theadverse effects of oxidative stress. 
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Περίληψη 

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 γονίδια 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.  
 
Λέξεις κλειδιά: φερριτίνη, σίδηρος, αποθηκευτικές πρωτεΐνες, εκχύλιση, τομάτα,  

 
Εισαγωγή  

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.  

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η ύπαρξη σιδήρου σε καρπούς τομάτας, καθώς 
και η πρωτεϊνη- κλειδί για την παροχέτευση ή/και αποθήκευση του σιδήρου. Οι 
υπομονάδες της φερριτίνης συντίθενται ως μόρια των 32 KDa και περιέχουν μοναδική 
αμινοξική αλληλουχία που αποτελείται από 2 δομές(domains). Η πρώτη δομή 
αποτελείται από περίπου 40- 50 αμινοξικά κατάλοιπα και παίζει το ρόλο του πεπτιδίου 
οδηγού στη μετακίνηση του πρόδρομης υπομονάδας της φερριτίνης στο χλωροπλάστη 
και η δεύτερη δομή αποτελεί μέρος της ώριμης πρωτεΐνης και καλείται πεπτίδιο 
επέκτασης. (Briat et al, 2009). 
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Υλικά και Μέθοδοι 
Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν ένσπερμοι καρποί τομάτας τύπου cherry 

της ποικιλίας conchita και cerelino. Η συγκομιδή των καρπών πραγματοποιήθηκε στα 
τρία υπό μελέτη στάδια ανάπτυξης: καρποί ώριμοι πράσινοι (MG), καρποί στην αλλαγή 
του χρώματος (BR) και ώριμοι κόκκινοι καρποί (RR). Με την ανατομική μελέτη 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη σιδήρου. Ο εντοπισμός σιδήρου πραγματοποιήθηκε με την 
μέθοδο του Pearls (Pearse, 1953). Σε μοριακό επίπεδο έγινε απομόνωση του ολικού 
RNA (Brusslan Tobin, 1992) από φυτικούς ιστούς ή όργανα. Ο προσδιορισμός της 
συγκέντρωσης των νουκλεϊνικών οξέων σε υδατικό διάλυμα πραγματοποιήθηκε με την 
μέθοδο της φωτομετρίας. Για την απομάκρυνση του γενωματικού DNA ακολούθησε 
χειρισμός με DΝάση. Αφότου έγινε σύνθεση των cDNA, πραγματοποιήθηκε ποσοτικό 
real time PCR με universal εκκινητές LeFER- F 5’- CCAAGTTTTTCAA-GGAATC-3’ 
. LeFER- R 5’- TCATTTGTCAACTTCTCC-3’. Ο διαχωρισμός των 
δεοξυριβοζονουκλεϊκών οξέων πραγματοποιήθηκε σε πηκτή αγαρόζης μέσω 
ηλεκτροφόρησης. 
 
Αποτελέσματα- Συζήτηση 
 
Ανίχνευση σιδήρου σε σπέρματα της κερασόμορφης τομάτας. 
Ο σίδηρος εντοπίστηκε στα σπέρματα τομάτας δύο ποικιλιών κερασόμορφης τομάτας 
(conchita/cerolino) κατά τα τρία στάδια ανάπτυξης του καρπού: ώριμου πράσινου 
καρπού (MG), στάδιο αλλαγής χρώματος (BR), ώριμου κόκκινου καρπού (RR).  
Στα σπέρματα του ώριμου πράσινου καρπού ο σίδηρος εντοπίστηκε περίπου σε ένα 
λεπτό (Εικόνα 1), ενώ στο στάδιο του ώριμου πράσινου καρπού σε δύο λεπτά. Δε 
διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των ποικιλιών στον εντοπισμό του σιδήρου. 
 

 
 
 

Εικόνα 1: Ο εντοπισμός του σιδήρου στα σπέρματα που προέρχονται από διάφορα 
στάδια. Αριστερά γίνεται ο εντοπισμός του σιδήρου στο στάδιο του ώριμου πράσινου 
και δεξιά στο στάδιο αλλαγής χρώματος 

 
Διαχωρισμός πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμίδης (SDS- PAGE).  
Μετά την εκχύλιση των υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών από τα σπέρματα των ποικιλιών 
conchita και cerelino οι πρωτεΐνες διαχωρίστηκαν με ηλεκτροφόρηση SDS- PAGE. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Εικ. 2. Πιθανώς, η ηλεκτροφόρηση να δείχνει 
ηλεκτροφορητικές ζώνες αποθηκευτικών πρωτεϊνών στα σπέρματα της τομάτας. 
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Εικόνα 2: Ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE (15% w/v πολυακρυλαμίδη). Το ηλεκτρογράφημα των 
πρωτεϊνών δείχνει ότι οι ηλεκτροφορητικές ζώνες και στα τρία στάδια ανάπτυξης του καρπού 
και στις δύο ποικιλίες είναι οι ίδιες. Τα βέλη δηλώνουν τον αριθμό των πρωτεϊνών.  
 
Ανάλυση in silico των πρωτεϊνων που κωδικοποιούν τη φερριτίνη στις βάσεις 
Η φερριτίνη αποτελείται από ένα αναγνωστικό πλαίσιο 258 νουκλεοτιδίων που 
κωδικοποιεί για ένα πολυπεπτίδιο μεγέθους 29,06 kDa. Η πρωτεϊνική ακολουθία που 
προκύπτει από τον κλώνο cLEG63D15 συγκρίθηκε με δημοσιευμένες φερριτίνες και 
βρέθηκε ότι υπάρχει σημαντική ομολογία με γονίδια που κωδικοποιούν φερριτίνες από 
τα φυτά Solanum tuberosum (ABU49726.1), Jatropa curcas ( ACS32300.1) και 
Avicennia Marina ( AAZ04239.1).  
Ποσοτική έκφραση της φερριτίνης σε διάφορους ιστούς και αναπτυξιακά στάδια της 
τομάτας (Εικόνα 3). Τα υψηλότερα επίπεδα mRNA εμφανίζονται στον καρπό στα 
στάδια τουώριμου πράσινου καρπού, αλλαγής χρώματος, και στη ρίζα. Μικρότερα 
επίπεδα έκφρασης κατά φθίνουσα σειρά παρατηρούνται στο στέλεχος και τα φύλλα. 
Τέλος, η μικρότερη έκφραση παρατηρείται στον ώριμο κόκκινο καρπό.  

 
 
 

Εικόνα 3: Η έκφραση του γονιδίου Le Fer στους ιστούς της τομάτας   
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Συμπεράσματα 
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου και ψευδαργύρου στο 
ενδοσπέρμιο του ρυζιού μέσω υπερέκφρασης γονιδίων OsNAS (Johnson  A.T et al. 
2011). Τα γονίδια της φερριτίνης εκφράζονται κυρίως στο στάδιο του MG, καθώς 
επίσης και η συγκέντρωση του σιδήρου εντοπίζεται στις κοτυληδόνες του σπέρματος 
της τομάτας, στο ίδιο στάδιο, είναι πιθανό η φερριτίνη να επάγεται σε μεγαλύτερο 
βαθμό στο ώριμο πράσινο στάδιο. Με την κατάλληλη τροποποίηση θα μπορούσε το 
γονίδιο της φερριτίνης να εκφραστεί στο στάδιο του ώριμου κόκκινου με αποτέλεσμα 
την δραστικότερη βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου στον ανθρώπινο οργανισμό. 
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 MOLECULAR AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF FERRITIN. THE 
ROLE OF FERRITIN IN TOMATO SEEDS 

Chouliaras I.1, Diamantopoulos P.1, Aivalakis G.2, Katinakis P.1. 

1 Agricultural University of Athens, Faculty of Agricultural Biotechnology, Laboratory 
of  Molecular Biology, 75,  Iera Odos, 118 55, Athens. 
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of Plant Physiology and Morphology, 75,  Iera Odos, 118 55, Athens. 
 
The iron deficiency anemia has been estimated to affect about 30 % of world 
population, making the trace element iron by far the most prevalent nutritional essential. 
Fruits and vegetables enhance the iron absorption and thus could be an ideal choice to 
develop iron-fortified fruits. Tomato, as a model plant, could be developed as functional 
food to overcome the iron deficiency. In this study, an effort was carried out to identify 
genes coding for ferritin. The clone was obtained and in parallel with in silico analysis 
two isozymes were identified with RT- PCR. Moreover, Real Time PCR showed that 
the  highest transcript levels were detected at the mature green stage and the lowest at 
the red ripe. Furthermore, the iron was detected in two cherry tomato varieties concita 
and cerelino at three different stages of development.  The detection signal was more 
intense at the mature green stage. In overview, there seems that ironis more abundant at 
mature green stage as well as gene ferritin expression levels. As a future aspect of iron 
biofortification, tomato plant would be an ideal plant if it would be transformed to 
overexpress ferritin so as to meet the needs of human diet.  
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Η ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ HrpZPsph ΕΠΙΔΡΑ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ 
 
Ε. Λαζαρίδη1, Γ. Κελαϊδή1, Ο.Ι. Παυλή1, Α. Ταμπακάκη2 και Γ.Ν. Σκαράκης1 
 
1Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
 
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 είνα ι 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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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ 
1BL.1RS ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (PCR) 
 
X. Πέρος, Γ. Δαλέζιος, Ε. Λιακάκος, Κ. Δελής και Ι. Ν. Ξυνιάς 
 
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ 
Καλαμάτας 
 
 
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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ΣΙΤΑΡΙΟΥ (TRITICUM TURGIDUM SUBSP DURUM) ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 
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 
 
 
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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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΓΗΤΑΣ ΣΕ ΦΥΤΑ ΤΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ LOTUS CORNICULATUS L. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ISSR ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
 
Π. Γιαγουρτά1, Π. Μαδέσης2, Α. Καλύβας3, Ε. Μποσμαλή2, Ε. Αβραάμ1 

 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων, 54124 Θεσσαλονίκη 
2 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Ινστιτούτο 
Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝ.Α.), 6ο χλμ Χαριλάου Θέρμης, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
3 Ινστιτούτο Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη 
 
Περίληψη 
Το Lotus corniculatus είναι ένα πολύτιμο κτηνοτροφικό είδος με μεγάλη ενδοειδική 
παραλλακτικότητα και προσαρμοστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών 
συνθηκών.  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. Η 
δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις επιφάνειες μέσα σε δασική έκταση και 
τέσσερις μέσα σε λιβαδική έκταση με διαφορετική ένταση βόσκησης. Σε κάθε 
επιφάνεια επιλέχθηκαν τυχαία είκοσι άτομα του είδους και μελετήθηκαν ως προς τη 
γενετική τους ποικιλότητα με τη χρήση τριών ISSR εκκινητών. Από τη συνολική 
γενετική ποικιλότητα, μόνο το 8,5% περίπου οφείλεται σε διαφορές μεταξύ δασικών 
και λιβαδικών επιφανειών, ενώ το υπόλοιπο 91,5% οφείλεται σε διαφορές που 
υπάρχουν μέσα σε αυτές. Η γενετική ποικιλότητα με βάση το δραστικό αριθμό των 
αλληλομόρφων (Ne) και το δείκτη Shannon (I) φαίνεται να είναι υψηλότερη στις 
λιβαδικές επιφάνειες συγκριτικά με τις δασικές. Επίσης, μεταξύ των λιβαδικών 
επιφανειών φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλότητα σε αυτές με υψηλή ένταση 
βόσκησης. Οι πληθυσμοί, οι οποίοι προέρχονταν από δασικές και λιβαδικές επιφάνειες 
δεν ομαδοποιήθηκαν μαζί στο δενδρόγραμμα με βάση τη γενετική τους απόσταση. 
Παρόμοια, η ανάλυση των Κυρίων Συνιστωσών (PCA), δεν έδειξε διακριτή 
ομαδοποίηση των ατόμων από τις επιφάνειες που μελετήθηκαν. Λόγω του μικρού 
αριθμού γονιδιακών θέσεων που αναλύθηκαν, τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να 
θεωρηθούν μόνο ως προκαταρκτικά και η ερμηνεία τους θα πρέπει να γίνεται με 
επιφύλαξη. 
Λέξεις κλειδιά 
Ποικιλότητα ενδιαιτήματος, Γενοτυπική Ποικιλότητα, Κτηνοτροφικά φυτά 
 
Εισαγωγή 

Το Lotus corniculatus είναι ένα πολύτιμο κτηνοτροφικό είδος με μεγάλη ενδοειδική 
παραλλακτικότητα και προσαρμοστικότητα σε εύρος περιβαλλόντων. Λόγω της 
προσαρμοστικότητάς του εμφανίζεται σε ένα ευρύ φάσμα εδαφολογικών συνθηκών 
(Scott & Charlton, 1983) καθώς επίσης και σε διάφορες περιοχές με χαμηλό έως υψηλό 
υψόμετρο. Η καλλιέργεια του είδους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της 
μεγάλης διατροφικής του αξίας, που οφείλεται στο υψηλό ποσοστό συμπυκνωμένων 
τανινών που περιέχει σε σύγκριση με άλλα είδη ψυχανθών (Waghorn et al., 1998).  
Το είδος εμφανίζει μεγάλη φαινοτυπική παραλλακτικότητα, η οποία μάλλον οφείλεται 
στο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται και είναι προσαρμοσμένο (Chrtková -Zertová, 
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1973). Γενικά είναι φωτόφιλο και απαντάται σε ποολίβαδα, ενώ σε δασικές εκτάσεις 
εμφανίζεται στα κράσπεδα τους δάσους.  

Η διαρκώς αυξανόμενη καλλιέργεια του είδους δημιουργεί την ανάγκη παραγωγής 
νέων βελτιωμένων ποικιλιών , οι οποίες να είναι κατάλληλες για διάφορα περιβάλλοντα 
στα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Η συλλογή και αξιολόγηση φυσικών πληθυσμών 
συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη βελτιωμένων ποικιλιών και επίσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως γενετικό απόθεμα για μελλοντική βελτίωση. Επίσης είναι ιδιαίτερα 
σημαντική η κατανόηση της παραλλακτικότητας των φυσικών πληθυσμών σε σχέση με 
το ενδιαίτημα στο οποίο είναι προσαρμοσμένοι. Έτσι, σκοπός της εργασίας ήταν η 
μελέτη της γενοτυπικής παραλλακτικότητας ατόμων L.corniculatus που προέρχονται 
από διαφορετικά ενδιαιτήματα. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Δάσος του Ταξιάρχη στο 
Χολομόντα Χαλκιδικής.. Η περιοχή ανήκει στη ζώνη Quercion confertae, υποζώνη 
Quercetalia pubescentis (sub-Mediterranean) (Aθανασιάσης, 1986). Όλη η περιοχή 
έρευνας βόσκεται από πρόβατα και αίγες. Η συλλογή φυτών πραγματοποιήθηκε σε 
οκτώ επιφάνειες, τέσσερις μέσα σε δασική έκταση και τέσσερις μέσα σε λιβαδική 
έκταση με διαφορετική ένταση βόσκησης. Οι δασικές επιφάνειες βόσκονταν ελαφριά ή 
ήταν αβόσκητες. Μεταξύ των λιβαδικών επιφανειών, η «Λιβάδι» ήταν αβόσκητη ενώ 
στις άλλες τρεις η ένταση βόσκησης ήταν από μέτρια ως υψηλή. Σε κάθε επιφάνεια 
επιλέχθηκαν τυχαία 20 άτομα του είδους δηλαδή στις οκτώ επιφάνειες συνολικά 160 
άτομα. 

Για την απομόνωση του γονιδιωματικού DNA από φυτά L. corniculatus 
χρησιμοποιήθηκαν 10-15 νεαρά φύλλα. Η απομόνωση πραγματοποιήθηκε με ένα 
τροποποιημένο πρωτόκολλο απομόνωσης γονιδιωματικού DNA από νεαρά φύλλα 
(Doyle & Doyle 1987). Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 3 διαφορετικά ζεύγη ΙSSR (ο Μ12 
CA)6(A/G)(C/T), ο 840 (GA)8AYT και ο 841 (GA)8YCμοριακών εκκινητών που 
ενισχύουν πολυμορφικές περιοχές στο γονιδίωμα του L. corniculatus. Οι  εκκινητές 
επιλέχθηκαν με βάση βιβλιογραφικές αναφορές (Kramina et al. 2011). Η PCR με τους 
ISSR εκκινητές πραγματοποιήθηκε σε τελικό όγκο 25 μl που περιείχε 40 ng εκμαγείο 
DNA από φυτά L.corniculatus, PCR Buffer, MgCl2 (2.5 mM,) 0,2 mM dNTPs, 0,2 μM 
για κάθε απλό εκκινητή, 1 unit Kapa Taq Polymerase (Kappa Biosystems, USA). Οι 
κύκλοι της PCR πραγματοποιήθηκαν σε συσκευή Veriti (Applied Biosystems). Το 
πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε είναι το παρακάτω: 94 0C για 5 min, ακολουθούμενη 
από 40 κύκλους στους 94 0C (βήμα 1) για 30 s, 55 0C (βήμα 2) για 30 s και 72 0C (βήμα 
3) για 90 s. Η ηλεκτροφόρηση των προϊόντων της πραγματοποιήθηκε σε πηκτή απλής 
αγαρόζης 1.5 % w/v. Η φωτογράφιση της πηκτής πραγματοποιήθηκε με τη συσκευή 
uvitec (UVItec LIMITED Avebury House 36A Union Lane Cambridge CB4 1QB, 
United Kingdom) και για την εύρεση του ακριβούς μεγέθους των ζωνών 
χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα UVIDocMw version 99.04. (UVI Tech, St 
John’s Innovation Center, Cawley Road, CAMBRIDGE). 

Το ποσοστό των πολυμορφικών γονιδιακών θέσεων (P), ο δραστικός αριθμός 
αλληλομόρφων (ne), οι αμερόληπτες γενετικές αποστάσεις σύμφωνα με τον Nei (1978), 
η αναμενόμενη ετεροζυγωτία (He) και οδείκτης ποικιλότητας του Shannon (I) 
υπολογίστηκαν με το πρόγραμμα PopGene32 (Yeh et al. 1999). Η ιεραρχική κατανομή 
της γενετικής ποικιλότητας μεταξύ αλλά και μέσα στους εξεταζόμενους πληθυσμούς 
υπολογίστηκε επίσης με τη μέθοδο της ανάλυσης της μοριακής παραλλακτικότητας 
(analysis of molecular variance (AMOVA)) (Excoffier et al., 1992, Michalakis & 
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Excoffier 1996). Η AMOVA πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 
GENALEX 6 (Peakall & Smouse 2006). Οι έλεγχοι εφαρμόστηκαν χρησιμοποιώντας 
εκτιμήσεις του ΦST βασιζόμενες στις αποστάσεις που υπολογίστηκαν από τα δεδομένα 
των αλληλομόρφων. Η μη σταθμισμένη μέθοδος ομαδοποίησης (unweighted pair group 
method using arithmetic means, UPGMA)) χρησιμοποιώντας αριθμητικούς μέσους 
χρησιμοποιήθηκε για να κατασκευαστεί ένα δενδρόγραμμα βασιζόμενο στις 
αμερόληπτες γενετικές αποστάσεις του  Nei's (1978) που απεικονίζει τις σχέσεις μεταξύ 
των πληθυσμών. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση κύριων συνιστωσών Principal coordinate 
analysis (PCΑ)) για να οπτικοποιήσουμε την γενετική δομή κάθε πληθυσμού κάνοντας 
χρήση του προγράμματος GENALEX 6 (Peakall & Smouse, 2006) χρησιμοποιώντας τις 
γενετικές αποστάσεις των πληθυσμών (Smouse & Peakall, 1999). 
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Η ανάλυση της διακύμανσης (AMOVA) παρουσίασε στατιστικά σημαντικές 
γενετικές διαφορές (Ρ<0,01) μεταξύ των λιβαδικών και των δασικών επιφανειών 
(Πίνακας 1). Από τη συνολική γενετική παραλλακτικότητα μόνο περίπου το 8,5% 
οφείλεται σε διαφορές μεταξύ δασικών και λιβαδικών επιφανειών, ενώ το υπόλοιπο 
91,5% οφείλεται σε διαφορές που υπάρχουν μέσα σε αυτές. Παρόμοια μεγαλύτερο 
ποσοστό γενετικής ποικιλότητας μέσα στους πληθυσμούς βρήκαν οι Sardaro et al. 
(2008), σε φυσικούς πληθυσμούς L.corniculatus από την Ιταλία με AFLP και SSR 
μοριακούς δείκτες. Στη μελέτη αυτή το ποσοστό της διακύμανσης μεταξύ των 
πληθυσμών ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο της παρούσας μελέτης και αυτό μπορεί 
να οφείλεται είτε στο ότι οι πληθυσμοί προέρχονταν από γεωγραφικές περιοχές με 
μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, είτε στη διαφορετική φύση των δεικτών που 
χρησιμοποιήθηκαν. Γενικά τα σταυρογονιμοποιούμενα είδη διατηρούν υψηλότερο 
μέρος της γενετικής παραλλακτικότητας μέσα παρά μεταξύ των πληθυσμών τους 
(Hamrick and Godt, 1989). 
 

Πίνακας 1. Ανάλυση της διακύμανσης (AMOVA) των πληθυσμών του L.corniculatus από 
δασικές και λιβαδικές επιφάνειες με βάση τους ISSR μοριακούς δείκτες. 
Source df SS MS Est. Var. % Value  
Μεταξύ πληθυσμ. 7 84,394 12,056 0,390 8% ΦST =0,084 p< 0,001 
Μέσα στους πληθυσμ. 152 646,350 4,252 4,252 92%   
Σύνολο 159 730,744  4,643 100%   

 
Πίνακας 2. Γενετική παραλλακτικότητα των πληθυσμών του L.corniculatus από 
δασικές και λιβαδικές επιφάνειες με βάση τους ISSR μοριακούς δείκτες 
Πληθυσμοί P (%) Na Ne I He 

Ντουραχάνι (pop1) 82,14 1.643 1.371 0.365 0.233 
Δασαρχείο (pop2) 89,29 1.786 1.348 0.348 0.219 
Φυτώριο Καρυδιάς (pop3) 78,57 1.571 1.324 0.320 0.203 
Φτελιά (pop4) 82,14 1.643 1.362 0.357 0.228 
Λιβάδι (pop5) 85,71 1.714 1.438 0.394 0.258 
Παπαγιάννη (pop6) 92,86 1.857 1.442 0.416 0.269 
Κούτλος (pop7) 85,71 1.750 1.487 0.432 0.287 
Βουρτόπι (pop8) 92,86 1.857 1.409 0.400 0.255 
ΜΟ 86,16 1.728 1.398 0.379 0.244 
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Η γενετική ποικιλότητα με βάση το δραστικό αριθμό των αλληλομόρφων (Ne) και 
το δείκτη Shannon (I) φαίνεται να είναι υψηλότερη στις λιβαδικές επιφάνειες 
συγκριτικά με τις δασικές (Πίνακας 2). Επίσης, μεταξύ των λιβαδικών επιφανειών 
φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλότητα στις επιφάνειες που βόσκονται. Η 
επίδραση της έντασης της βόσκησης στη γενετική ποικιλότητα των κτηνοτροφικών 
φυτών δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Έτσι, οι Kolliker et al. (1999) και οι Dan et al. 
(2006). αναφέρουν ότι η υψηλή ένταση βόσκησης είχε αρνητική επίδραση στη γενετική 
ποικιλότητα της Festuca pratensis και της Stipa grandis αντίστοιχα. Από την άλλη 
πλευρά, οι Peter-Schmid et al. (2008), δεν παρατήρησαν παρόμοια επίδραση στη 
γενετική ποικιλότητα της Festuca pratensis. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω 
αναφορές αφορούν αγρωστώδη, ενώ δεν υπάρχει παρόμοια πληροφορία για ψυχανθή. 

Οι πληθυσμοί, οι οποίοι προέρχονταν από δασικές και λιβαδικές επιφάνειες δεν 
ομαδοποιήθηκαν μαζί με βάση τους ISSR μοριακούς δείκτες που μελετήθηκαν (Εικόνα 
1). Σε γενικές γραμμές πληθυσμοί, οι οποίοι βρισκόταν σε γεωγραφικά γειτονικές 
επιφάνειες ομαδοποιήθηκαν μαζί ανεξάρτητα αν προέρχονταν από λιβάδι ή δάσος, 
όπως πχ η θέση «Λιβάδι (pop5)» και η θέση «Φυτώριο Καρυδιάς (pop3)». Η επιφάνεια 
«Ντουραχάνι (pop1)», η οποία είναι δάσος οξυάς και η πιο απομακρυσμένη από όλες 
τις άλλες δεν ομαδοποιήθηκε με καμία άλλη θέση (Εικόνα 2) και είχε τη μεγαλύτερη 
γενετική απόσταση από όλες τις άλλες. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η επιφάνεια 
«Βουρτόπι (pop8)», η οποία ενώ γεωγραφικά είναι απομακρυσμένη από την επιφάνεια 
«Λιβάδι (pop5)» και από τη «Φτελιά (pop4)», ομαδοποιήθηκε μαζί τους. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται είτε στο μικρό αριθμό δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν, είτε σε άλλους 
παράγοντες όπως οι μετακινήσεις των ζώων στο χώρο και η μεταφορά σπορών μέσω 
των κοπράνων. 

Εικόνα 1. Δενδρόγραμμα ομαδοποίησης πληθυσμών με βάση τη γενετική τους 
απόσταση (pop 1-4: δασικές θέσεις; pop 5-8: λιβαδικές θέσεις). 
 

Η Ανάλυση των Κυρίων Συνιστωσών (PCA, Principal Component Analysis) δεν 
έδειξε διακριτή ομαδοποίηση των ατόμων από τις επιφάνειες που μελετήθηκαν (Εικόνα 
2). Οι θέσεις «Φυτώριο Καρυδιάς (pop3)», στη θετική πλευρά του άξονα Υ και 
«Ντουραχάνι (pop1)», στην αρνητική, είχαν τη μικρότερη διασπορά των ατόμων τους 
συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Οι παραπάνω επιφάνειες ήταν οι πιο απομακρυσμένες 
γεωγραφικά.  
Συμπεράσματα 
Υψηλότερη γενετική ποικιλότητα παρατηρήθηκε μέσα πληθυσμούς που μελετήθηκαν παρά 
μεταξύ τους. Οι λιβαδικές επιφάνειες είχαν υψηλότερη γενετική ποικιλότητα συγκριτικά με 
τις δασικές. Το L.corniculatus κάτω από συνθήκες έντονης βόσκησης φαίνεται ότι αυξάνει τη 
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γενοτυπική του ποικιλότητα και αναπτύσσει μηχανισμούς άμυνας, που του επιτρέπουν να 
προσαρμοστεί στις υπάρχουσες δυσμενείς συνθήκες. Λόγω του μικρού αριθμού δεικτών 
που μελετήθηκαν, τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν μόνο ως 
προκαταρκτικά και η ερμηνεία τους θα πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη. 
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GENETIC DIVERSITY OF L. CORNICULATUS FROM FOREST AND 
GRASSLAND HABITAT USING ISSR MOLECULAR MARKERS 
 
P. Giagourta, P.Madesis, A.Kalivas, E. Mposmali, E.Abraham 
 
Abstract 
Lotus corniculatus is a valuable forage species with high intraspecies variability and 
adaptability in a wide range of environments. L. corniculatus and other species of the 
genus Lotus are legumes that prevent bloating in animals because of the presence of 
condensed tannins. The study was conducted at the University Forest in Holomonda, 
Halkidiki, at an altitude of 800m. The plant material was collected from four site in 
forest and four in grasslands with different grazing intensity. Twenty samples were 
randomly collected from each site in mid July to early August 2011 when plants were in 
flowering stage and were studied for their genetic variability using ISSR molecular 
markers. Of the total genetic variation, only 8.5% was due to differences between forest 
and grassland sites, while the remaining 91.5% was due to differences within them. The 
genetic variability based on the active number of alleles (Ne) and Shannon index (I) 
seems to be higher in grassland sites compared to the forest. In addition, among 
grasslands sites, the areas which used to be intensivily grazed seem to have higher 
genetic variability. According to the dendrogram based on genetic distance, the 
populations collected from forest and grassland sites were not grouped together. 
Similarly, the Principal Component Analysis (PCA) did not show any distinct grouping 
of populations from the experimental areas. 
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ PINUS HALEPENSIS ME TH ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑΡΧΩΝ 
ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ F-SSR 
 
B.Ε. Aβραμίδου1, 2, Ε. Σφακιανάκη1, Α.Γ. Ντούλης², Δ. Καζάνης3, Μ. Αριανούτσου4 
και Φ.Α. Αραβανόπουλος¹ 
 
¹Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Σχολή 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη,GR 54124 ²Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών, Ινστιτούτο Αμπέλου 
Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου (ΙΑΛΑΗ), ‘Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής 
Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), GR 71003 ΤΘ 2229 Ηράκλειο 3Βοτανικό Μουσείο, Τμήμα 
Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 4Τομέας 
Οικολογίας - Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα 
 
 
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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Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ 
ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ F-AFLP ΚΑΙ ΣΥΓΚΥΡΙΑΡΧΩΝ F-SSR ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ (CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.) 
 
Ε.Β. Αβραμίδου1,2, Α.Γ. Ντούλης2 και Φ.Α. Αραβανόπουλος1    

¹Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης 
Δασοπονικών Ειδών, Θεσσαλονίκη, GR54124, aevaggelia@yahoo.com 
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Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου (ΙΑΛΑΗ), GR-71003, 
ΤΘ 2229 Ηράκλειο 
 
 

Περίληψη 
Διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα των μεθόδων f-AFLP και f-SSR στο κυπαρίσσι 
(Cupressus sempervirens L.). Οι παραπάνω μέθοδοι χρησιμοποιούν φθορίζοντες 
εκκινητές σημασμένους με φθοροχρώματα χημείας ροδαμίνης/φωσφοραμιτιδίων. Οι 
παραγόμενες ζώνες (δείκτες) αναλύονται στον αυτοματοποιημένο αλληλουχητή 
τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης υπερυψηλής απόδοσης ABI Prism 3730xl της Applied 
Biosystems. Εισήχθηκε μια σειρά βελτιστοποιήσεων των τυπικών πρωτοκόλλων AFLP 
και SSR μετά από σύγκριση διαφόρων κρισίμων παραμέτρων που αφορούσαν τόσο το 
μέρος της υγρής χημείας όσο και την βιοπληροφορική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
(δηλ. μέχρι την παραγωγή της μήτρας δεδομένων για εισαγωγή σε χαρτογραφικά 
λογισμικά. Αξιολογήθηκε η παραγωγή και η δυνατότητα για ταχεία επεξεργασία 
μεγάλου όγκου δεδομένων υψηλής επαναληψιμότητας με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση 
του όγκου των αντιδράσεων υγρής χημείας [πέψη, δεσμοποίηση, αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης (PCR) κλπ]. Για τις βελτιστοποιήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν έξι (6) 
τυχαία επιλεγμένα άτομα της χαρτογραφικής οικογένειας. Ο μέσος όρος του πλήθους 
των κορυφών (ζωνών) που προέκυψαν από ενισχύσεις με δώδεκα συνδυασμούς 
εκκινητών f-AFLP -στο σύνολο έξι τυχαίων ατόμων-ήταν 133, δηλ., κατά μέσο όρο, 
ενισχύθηκαν 22 κορυφές ανά γενότυπο και ανά συνδυασμό εκκινητών AFLP. Ο 
παραπάνω αριθμός θεωρείται ικανοποιητικός σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία για 
την εισαγωγή των δεδομένων σε χαρτογραφικά λογισμικά (π.χ. Mapmaker, 
CarthaGene) και την δημιουργία αναλυτικού χάρτη σύνδεσης Αναφορικά με το 
πρωτόκολλο f-SSR εξακριβώθηκε, για κάθε ξεχωριστή θέση SSR, η βέλτιστη 
θερμοκρασία υβριδισμού των εκκινητών με κλιμακωτή (gradient) PCR, ενώ 
διαπιστώθηκε ότι η αύξηση του χρόνου στο βήμα της τελικής επιμήκυνσης της PCR 
αύξησε τον βαθμό διακριτότητας των κορυφών SSR στα ηλεκτροφερογραφήματα του 
αλληλουχητή. 
 
Λέξεις κλειδιά: μοριακοί φθορίζοντες δείκτες, γενετική χαρτογράφηση, κυπαρίσσι, 
βελτιστοποίηση πρωτοκόλλου  
 
Εισαγωγή 
Οι μοριακοί δείκτες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια όπως π.χ. οι RAPDs, SSRs, 
AFLPs, ISSRs και SNPs αποτελούν το κυριότερο εργαλείο ανίχνευσης γενετικής 
ποικιλότητας, ανάπτυξης φυλογενετικών χαρτών, σήμανσης γονιδίων που σχετίζονται 
με χαρακτηριστικά πρωτεύουσας σημασίας και δημιουργίας γενετικών χαρτών όλων 

mailto:aevaggelia@yahoo.com�
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των έμβιων οργανισμών. Στα φυτικά είδη μεγάλης καλλιέργειας, η χρήση των 
μοριακών δεικτών έχει προσφέρει νέα δυνατότητες γενετικής βελτίωσης, ενώ η 
αλληλούχηση των γονιδιωμάτων σε φυτά πρότυπα όπως ή αραβίδοψη (Arabidopsis 
thaliana) παρέχει σημαντικές γνώσεις στο τομέα της κατανόησης της λειτουργικής 
γονιδιωματικής των οικονομικά σημαντικών φυτικών ειδών. Ωστόσο στα δασικά είδη 
και ειδικότερα στα κωνοφόρα που διαθέτουν πολύ μεγάλο μέγεθος γονιδιώματος η 
αλληλουχία όλου του γονιδιώματος δύσκολα θα γίνει γνωστή. Έτσι καθίστανται 
απαραίτητοι οι γενετικοί χάρτες σύνδεσης που απαρτίζονται από μοριακούς δείκτες οι 
οποίοι θα χαρτογραφούνται σε όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση από θέσεις 
χαρακτήρων οι οποίες περικλείουν γονίδια υποψήφια για τον έλεγχο των 
συγκεκριμένων χαρακτήρων.  
Το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.) είναι χαρακτηριστικό είδος της 
Μεσογειακής λεκάνης και ανήκει στην οικογένεια Cupressaceae. Συνδυάζει δύο 
διακριτές μορφές κόμης’ την οριζοντιόκλαδη (var. horizontalis) και την πλαγιόκλαδη 
μορφή (var. pyramidalis) (Manescu et al., 2012). Για αυτόν το λόγο αποτελεί φυτό 
πρότυπο για διερεύνησης των μηχανισμών -τόσο στο γενετικό όσο και στο φυσιολογικό 
επίπεδο- που ελέγχουν τη μορφή της κόμης. Στη τρέχουσα εργασία παρουσιάζουμε 
προσαρμογές των συμβατικών πρωτοκόλλων AFLP και SSR σε φθορίζουσα 
διαγνωστική τεχνολογία με εξειδίκευση στο γονιδίωμα του κυπαρισσιού. 
Βάσει της μεθόδου των φθοριζόντων μοριακών δεικτών AFLP και SSR (f-AFLP και f-
SSR) ο ανάντι εκκινητής της διαγνωστικής PCR (ίδε κατωτέρω) σημαίνεται στο 5’ 
άκρο με φθορίζουσα βαφή (φθοριόχρωμα). Τα ενισχύματα (amplicons) αναλύονται 
στον αλληλουχητή ABI-3730 (Applied Biosystems) που αποτελεί τεχνολογία αιχμής 
για την ανάλυση θραυσμάτων DNA όπως αυτή απαιτείται για την ανάδειξη των 
παραπάνω δεικτών. Ο αλληλουχητής ABI-3730 (Applied Biosystems) μέσω 
τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης αναλύει τα ενισχυμένα θραύσματα και τα αποτελέσματα 
εξάγονται με το πρόγραμμα Genemapper (Applied Biosystems). Για την 
πραγματοποίηση ωστόσο ενός εκτενούς χαρτογραφικού πειράματος, είναι απαραίτητη 
η ταχεία και υψηλής επαναληψιμότητας ανίχνευση μεγάλου αριθμού γονιδιακών 
θέσεων (δεικτών). Για τον λόγο αυτό ήταν αναγκαίο να προβούμε αφενός σε 
βελτιστοποιήσεις των υφιστάμενων πρωτοκόλλων και αφετέρου να εκτιμήσουμε την 
αθροιστική αποτελεσματικότητα όλων των επιμέρους σταδίων που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση των μεθόδων των μοριακών δεικτών f-AFLP και f-SSR. Στην παρούσα 
εργασία η αποτελεσματικότητα της μεθόδου διερευνήθηκε με τη χρήση έξι δειγμάτων 
χρησιμοποιώντας 12 συνδυασμούς εκκινητών φθοριζόντων AFLP δεικτών και των 8 
θέσεων φθοριζόντων SSR.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Η εκχύλιση του DNA πραγματοποιήθηκε από φυτικό ιστό με το κιτύο DNeasy96 plant 
(6) της Qiagen και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ποσοτικοποίηση του 
DNA έγινε με τη χρήση του φασματοφωτομέτρου Nanodrop 1000. Το DNA αραιώθηκε 
σε τελική συγκέντρωση 10ng/μl. 
 
Μεθοδολογία f-AFLP  
Για την διαδικασία των δεικτών f-AFLP ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο των Vos et al. 
(1995) με ορισμένες βελτιστοποιήσεις. Τα τέσσερα βήματα της τεχνικής των 
πολυμορφισμών μήκους ενισχυμένων τμημάτων DNA (Amplified Fragment Length 
Polymorphism; AFLP) είναι τα εξής: πέψη του DNA με δύο διαφορετικά περιοριστικά 
ένζυμα, δεσμοποίηση των τμημάτων περιορισμού του DNA σε προσαρμογείς 
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(adaptors) με λιγάση, και δύο κύκλοι ενισχύσεων (προ-επιλεκτική και επιλεκτική) των 
δεσμοποιημένων τμημάτων DNA.Η πέψη πραγματοποιήθηκε σε 150 ng γενωμικού 
DNA με τα ένζυμα EcoRI (Pharmacia) και MseI (Biolabs). Για την αντίδραση της 
λιγάσης χρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικοί δίκλωνοι προσαρμοστές (ξεχωριστός για 
κάθε ένζυμο). Ο τελικός όγκος της αντίδρασης ήταν 10μl και περιλάμβανε: 5µM 
EcoRI, 50µM MseI προσαρμοστή αντίστοιχα, 100 mM ATP (Invitrogen), 10x ειδικού 
διαλύματος (Amersham) και 1U DNA Τ4 λιγάση (New England BioLabs). Στη 
συνέχεια τα προϊόντα της δεσμοποίησης αραιώθηκαν προσθέτοντας ΤΕ (1Χ) στη κάθε 
αντίδραση (αραίωση1:5). Για την προ-επιλεκτική ενίσχυση χρησιμοποιήθηκαν οι 
εκκινητές EcoRI-A και MseI-C. Οι εκκινητές αυτοί ανήκουν ο καθένας σε μια ομάδα 
εκκινητών (EcoRI και MseI αντίστοιχα). Κάθε ένας από αυτούς τους εκκινητές 
περιλαμβάνει τη συντηρημμένη αλληλουχία της ομάδας του στην οποία προστίθεται 
ένα νουκλεοτίδιο). Η προ-επιλεκτική PCR πραγματοποιήθηκε σε τελικό όγκο 20 µl τα 
οποία περιείχαν 1Χ του 10Χ RedTaq DNA polymerase (Hytest Finland), 25 mM 
MgCl2, 10mM dNTPs, 0,6 µl εκκινητή EcoRI+A (50ng/µl), 0,6 µl εκκινητή MseI+C 
(50ng/µl), 1U RedTaq polymerase, 5µl από το περιορισμένο και δεσμοποιημένο DNA 
και απεσταγμένο νερό. Η θερμική κατατομή της PCR περιλάμβανε: 1 κύκλο στους 
94°C επί 30 δευτερόλεπτα, 23 κύκλοι με τα παρακάτω 3 βήματα: (Ι) 94°C επί 30 
δευτερόλεπτα, (ΙΙ) 56°C επί 30 δευτερόλεπτα, (ΙΙΙ) 72°C επί 60 δευτερόλεπτα και τέλος 
1 κύκλο στους 72°C για 300 δευτερόλεπτα. Από τα 10 µl της αντίδρασης αναλύθηκαν 
τα 5 µl σε διαγνωστικό πήκτωµα αγαρόζης (1,25%) για να αξιολογηθεί η κατατομή των 
προϊόντων ενίσχυσης και η επιτυχία της PCR. Τα υπόλοιπα 15 µl της αντίδρασης 
αραιώθηκαν 10 φορές µε 1(Χ)ΤΕ και αποθηκεύθηκαν στους -20 °C μέχρι να 
χρησιμοποιηθούν για την επιλεκτική ενίσχυση. 
Η επιλεκτική ενίσχυση πραγματοποιήθηκε με 12 συνδυασμούς εκκινητών (Πίνακας 1). 
Όπως και για την προ-επιλεκτική ενίσχυση χρησιμοποιήθηκαν δύο ειδών εκκινητές που 
καθένας τους ανήκει σε μια ομάδα εκκινητών. Οι ομάδες αυτές είναι ίδιες με αυτές των 
εκκινητών της προ-επιλεκτικής ενίσχυσης. Η διαφορά των εκκινητών της επιλεκτικής 
ενίσχυσης από αυτούς της προ-επιλεκτικής έγκειται στο ότι στις αντίστοιχες 
συντηρημένες περιοχές προστίθενται 3 την φορά διαφοροποιητικά νουκλεοτίδια. 
Επίσης, στην επιλεκτική ενίσχυση ο ανάντι εκκινητής (EcoR-I) έχει σημανθεί στο 5’ 
άκρο του με ένα φθοριόχρωμα. Χρησιμοποιούνται 4 διαφορετικά χρώματα (HEX, 
FAM, TAMRA, ROX) και είναι παράγωγα της ροδαμίνης (rodamine) ή 
φλουοροσκεϊνης (fluorescein). Κοντά στο σημείο της εξόδου από την τριχοειδή στήλη 
και κατά την στιγμή της ανίχνευσης των δεικτών τα μόρια αυτά διεγείρονται από μια 
δέσμη laser. Κάθε χρώμα τότε εκπέμπει σε διαφορετική συχνότητα φωτός και έτσι 
ανιχνεύονται ταυτόχρονα χωρίς να συγχέονται και τα τέσσερα χρώματα. Κάθε 
διαφορετικό χρώμα μπορεί να αντιπροσωπεύει μία διαφορετική επιλεκτική αντίδραση. 
Έτσι δίνεται η δυνατότητα για την λεγόμενη πολύπλεξη (multiplexing) κατά την 
ανάλυση. Η PCR πραγματοποιήθηκε σε 10 µl τα οποία περιείχαν διάλυμα 10Χ RedTaq 
DNA polymerase (Hytest, Finland), 25 mM MgCl2, 10mM dNTPs, 0,1 µl των 
εκκινητών EcoRI (50ng/µl), 0,6 µl εκκινητών MseI (50ng/µl), 1U RedTaq polymerase, 
5µl από την προ-επιλεκτική ενίσχυση και απεσταγμένο νερό. Οι συνθήκες της PCR 
περιγράφονται αναλυτικά στην εργασία των Vos et al., (1995) με τη διαφορά ότι 
αυξήθηκε η τελική επιμήκυνση στα 30 λεπτά καθώς έτσι αυξήθηκε το ύψος των 
ενισχυομένων κορυφών. Αυτό διευκόλυνε την αυτοματοποιημένη προσμέτρησή τους 
από το λογισμικό Genemapper. 
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Πίνακας 1 : Συνδυασμοί φθοριζόντων εκκινητών AFLP. 

α/α 

Φθοριόχρωμα 
(συζευγμένο 
στο 5’ του 
ανάντι 
εκκινητή) 

Ανάντι φθορίζοντες εκκινητές 
(άκρο EcoRI) Κατάντι εκκινητές (άκρο MseI) 

1 Tamra 
GACTGCGTACCAATTC-
AAG 

GATGAGTCCTGAGTAA-
CAA 

2 Hex 
GACTGCGTACCAATTC-
ACT 

GATGAGTCCTGAGTAA-
CCA 

3 Tamra 
GACTGCGTACCAATTC-
AAG 

GATGAGTCCTGAGTAA-
CAA 

4 Rox 
GACTGCGTACCAATTC-
AAC 

GATGAGTCCTGAGTAA-
CATC 

5 Fam 
GACTGCGTACCAATTC-
ATG 

GATGAGTCCTGAGTAA-
CATC 

6 Rox 
GACTGCGTACCAATTC-
AAC 

GATGAGTCCTGAGTAA-
CATC 

7 Hex 
GACTGCGTACCAATTC-
ACT 

GATGAGTCCTGAGTAA-
CATC 

8 Fam 
GACTGCGTACCAATTC-
ACT 

GATGAGTCCTGAGTAA-
CATC 

9 Fam 
GACTGCGTACCAATTC-
ATG 

GATGAGTCCTGAGTAA-
CGT 

10 Hex 
GACTGCGTACCAATTC-
ACT 

GATGAGTCCTGAGTAA-
CGT 

11 Rox 
GACTGCGTACCAATTC-
AAC 

GATGAGTCCTGAGTAA-
CGT 

12 Tamra 
GACTGCGTACCAATTC-
AAG 

GATGAGTCCTGAGTAA-
CGT 

 
Μεθοδολογία f-SSR  
Χρησιμοποιήθηκαν οι θέσεις και οι αντίστοιχοι εκκινητές από τον Sebastiani et al. 
(2005). Για εξοικονόμηση αναλωσίμων ο συνολικός όγκος PCR μειώθηκε στα 10μl και 
περιείχε 25 ng DNA. Αρχικά, για την διαπίστωση της βέλτιστης θερμοκρασίας 
πρόσφυσης (υβριδισμού ) κάθε εκκινητή κατά την PCR πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές 
PCR, για κάθε θέση ξεχωριστά, με βαθμιαία αλλαγή της θερμοκρασίας κατά το σχετικό 
βήμα (gradient PCR). Βασισμένοι σε αυτά τα αποτελέσματα οι θερμοκρασίες 
υβριδισμού των εκκινητών επαναπροσδιορίστηκαν για την τελική ενίσχυση των 
προϊόντων (Εικόνα 1).Oι θερμοκρασίες υβριδισμού άλλαξαν για τους εκκινητές Cyp52, 
Cyp139,Cyp84 και Cyp174 από 50°C σε 57°C για τους Cyp52, Cyp139 και 58,5°C για 
τους Cyp84 και Cyp174. Αυξήθηκε επίσης και ο χρόνος της τελικής επιμήκυνσης από 
10 στα 30 λεπτά καθώς μας έδινε καλύτερη ποιότητα κορυφών (ύψος και διαχωρισμό-
κριτότητα). Οι αλληλουχίες των εκκινητών f-SSR, τα διαφορετικά φθοριόχρωματα και 
το αναμενόμενο μήκος των αλληλομόρφων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
Αναλύσεις των αποτελεσμάτων 
Στη συνέχεια, 2 μl από κάθε αντίδραση μεταφέρθηκαν σε ειδικές μικροπλάκες όπου 
προστέθηκε φορμαμίδιο και κλίμακα προτύπων μεγεθών 500Liz (Applied 
Biosystems).Τα δεδομένα που πρόεκυψαν από τον αλληλουχητή ΑΒΙ3730xl 
εισήχθησαν στο λογισμικό Genemapper 4.0 (Applied Biosystems), το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα αυτοματοποιημένης και γρήγορης ανάλυσης των αποτελεσμάτων (Εικόνα 
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2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1: Βαθμιαία αλλαγή της θερμοκρασίας πρόσφυσης κατ;άτην διάρκεια της PCR 
για την ανάδειξη της μικροδορυφορικής θέσης Cyp84. 
 
Πίνακας 2. Ζεύγη εκκινητών φθοριζόντων SSR, μήκος βάσεων. 

α/α 
Ονομασί
α θέσης 

Εκκινητές 
(άνω ανάντι, 
κάτω, κατάντι) 

Φθοριόχρωμα 
(συζευγμένο 
στο 5’ του 
ανάντι) 

Μήκος 
ενισχύματος 
(αλληλομόρφου)
, (αριθμός 
βάσεων) 

1 Cyp52  
CATCCACTGCCAATACTTTT FAM 146-174 
AGCATCTTCCCATTACTTTGA     

2 Cyp84 
CATTTCAATTTGCATAAGTTCT FAM 226-248 
GCAATGGGATGACTACAAAA     

3 Cyp101 
AGGCCACACTCAAACTTATG FAM 175-209 
ATGACAATGGGTGAAGTCAT     

4 Cyp139 
ACAACTAGAGAGGGAGTGAAAA HEX 220-270 
TGGTTGAAACAATAAAGGAGA     

5 Cyp174 
CAACCCTTCTCTTCGATAGT ROX 192-214 
ACCTTCTTTGTCATCGTCAC     

6 Cyp257 
AACTTGCACATTTTAGGGATG HEX 159-183 
TGATGGAATAACATGGACAG     

7 Cyp258 
AATTTGGGCTCATGAAATTA  ROX 224-256 
TCTAGACCGATTCTATGGTCA     

8 Cyp293 
GGCAAGTAATGAAACTCCAC ROX 167-195 
TACAAACATGCATGGCTAAC     

 
Αποτελέσματα – Συζήτηση 
Οι κυρίαρχοι δείκτες AFLP έχουν βρει μία από τις πλέον εκτεταμένες εφαρμογές τους 
στη κατασκευή γενετικών χαρτών σύνδεσης γιατί δεν προϋποθέτουν προγενέστερη 
γνώση του γονιδιώματος και συγκεκριμένων γονιδιακών αλληλουχιών. Στην τρέχουσα 
έρευνα ενσωματώθηκε η τεχνολογία ανάδειξη τους με τη βοήθεια φθοριζόντων μορίων 
σε συνδυασμό με τον διαχωρισμό των ενισχυμένων θραυσμάτων με την βοήθεια 
τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης. Διαπιστώθηκε ότι στο κυπαρίσσι παρέχουν δυνατότητα 
εξαγωγής αποτελεσμάτων από πολύ μεγάλο αριθμό γονιδιακών θέσεων. Tα 
προηγούμενα χρόνια, για την ανάλυση των δεικτών AFLP και SSR παρουσιαζόταν στη 
διεθνή βιβλιογραφία ευρεία χρήση της πηκτής πολυακρυλαμίδης που είναι αρκετά 
τοξική, χρονοβόρα [Remington et. al (1999), Costa et al. (2000), Αchere et al (2004)], 

52 59
   

54 48 45 43 41,5 40,5 40 60 58 L 56 
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ενώ η διάγνωση των αποτελεσμάτων εύκολα μπορούσε να επηρεαστεί από 
υποκειμενικούς παράγοντες του εκάστοτε ερευνητή Βovin et al. (2004). Στην τρέχουσα 
περίπτωση η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης με 
ταχύ και επαναλήψιμο τρόπο μεγάλου αριθμού μοριακών γενετικών δεικτών. Ωστόσο η 
πληροφοριοδοτική ικανότητα των κυρίαρχων γενετικών δεικτών, αν και μεγάλη, δεν 
επιτρέπει τη γεφύρωση πατρικών και μητρικών γενετικών χαρτών. Το μειονέκτημα 
αυτό αίρεται με τη συνδυασμένη χρήση συγκυρίαρχων γενετικών μοριακών δεικτών 
όπως οι SSR. Οι δείκτες SSR (πρώτη αναφορά από τον Tautz et. al., 1986) 
χρησιμοποιούνται στα φυτικά είδη για γενοτύπηση ή στη δημιουργία γενετικών χαρτών 
εδώ και αρκετά χρόνια (Semagn et al, 2006). Ωστόσο η ανάλυση των αποτελεσμάτων 
μέχρι πρόσφατα γινόταν με τη χρήση αγαρόζης ειδικής κατηγορίας (πχ Metaphor) ή σε 
γέλη πολυακρυλαμίδης ενώ σχετικά πρόσφατα χρησιμοποιήθηκαν οι 
αυτοματοποιημένοι αλληλουχητές φθορισμού. Η καθυστέρηση στην εισαγωγή των 
αυτοματοποιημένων αλληλουχητών ερμηνεύεται από το αρχικά υψηλό κόστος χρήσης 
τους (Semagn et al, 2006). Η αποτελεσματικότητα, η ακρίβεια της εύρεσης του μήκους 
των αλληλομόρφων και η επαναληψιμότητα των φθοριζόντων δεικτών f-SSR που 
αναλύονται ειδικά σε τριχοειδείς αλληλουχητές υπερέχει έναντι όλων των 
προηγουμένων μεθόδων που χρησιμοποιούσαν ή όχι  φθορισμό για την ανίχνευση των 
αντιστοίχων θραυσμάτων (Perez et al., 2006). 
 

 
Εικόνα 2: Απεικόνιση του Σ38 γενοτύπου ενισχυμένου με τον συνδυασμό εκκινητών Ε-
ΑΑC/MCGT  f-AFLP στο πρόγραμμα Genemapper. Οι κορυφές (peaks) 
αντιπροσωπεύουν τους δείκτες που προκύπτουν σε ένα εύρος 50 έως 500 ζευγών 
βάσεων. 
 
Η συνδυασμένη χρήση φθορισμού και τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης αποτελεί σχετικά 
πρόσφατο τεχνολογικό συνδυασμό με πολλά πλεονεκτήματα. Είναι ταχύτερη και 
οικονομικότερη καθώς, με τη χρήση ελάχιστης ποσότητας (2 μl) από την PCR, δίνεται 
η δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης τεσσάρων διαφορετικών συνδυασμών εκκινητών 
f-AFLP σημασμένων με διαφορετικές βαφές και έως 10 μικροδορυφορικών θέσεων f-
SSR διαφορετικού εύρους βάσεων και βαφών Η ανάλυση των δεδομένων (κορυφών) με 
το λογισμικό Genemapper δίνει αξιόπιστα και επαναλήψιμα αποτελέσματα με διαφορά 
βάσης 0,5 καθώς η αυτοματοποιημένη επεξεργασία ελαχιστοποιεί την 
υποκειμενικότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων του εκάστοτε ερευνητή.  
Τα αποτελέσματα που πρόεκυψαν κατά την ενίσχυση των φθοριζόντων ζωνών f-AFLP 
για τα 6 δείγματα ήταν ικανοποιητικά, καθώς για κάθε συνδυασμό ανιχνεύθηκαν 20-40 
πολυμορφικοί δείκτες ανά γενότυπο. Τα αποτελέσματα των μοριακών δεικτών f-SSR 
μετά τις τροποποιήσεις παρουσίασαν τα αναμενόμενα μήκη βάσεων μειώνοντας το 
χρόνο επεξεργασίας αφενός και το οικονομικό κόστος που προήλθε τόσο από τη 
μείωση του τελικού όγκου αντίδρασης της PCR όσο και από τον υψηλό βαθμό 
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πολύπλεξης. 
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Abstract  
The efficiency of f-AFLP and f-SSR marker methods in cypress (Cupressus 
sempervirens L.) was investigated. These methods use primers labeled with fluoroscein, 
rodamine or phosphoramidite chemistry. Amplified bands (markers) were analyzed in 
the automated, high throughput, capillary electrophoresis sequencer ABI Prism 3730xl 
(Applied Biosystems). A series of optimizations was introduced in existing protocols of 
AFLP and SSR. For that we took under consideration various critical parameters 
affecting both wet chemistry as well as the bioinformatic treatment of results up to the 
production of data matrix for importation in mapping software packages. We evaluated 
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the productivity and the capacity to treat rapidly and reproducibly a high volume of 
data. We simultaneously minimized required volumes during all stages of wet chemistry 
[digestion, ligation, polymerase chain reaction (PCR), etc]. Towards these purposes we 
employed six (6) randomly selectively individuals belonging to the mapping family. 
The mean number of f-AFLP peaks produced employing twelve primer combinations 
were 133, ie, on average, 22 peaks per genotype and primerr combination. According to 
the international bibliography this number is considered satisfactory for the assembly of 
data matrixes needed for mapping software packages (eg Mapmaker, CarthaGene) 
employed for the construction of genetic linkage maps. Regarding f-SSR protocol we 
determined, for each SSR locus, the optimal primer annealing temperature with gradient 
PCR. Further increasing the duration of the final elongation of PCR increased peak 
resolution of SSR in sequencer electropherograms. 
Keywords: fluorescent molecular markers, genetic mapping, cypress, optimization, 
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Περίληψη 
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. Για την πληρέστερη κατανόηση του 
ρόλου της καταλάσης, στην εργασία αυτή αξιοποιήθηκε η τεχνική της παρεμβολής 
RNA (RNA Interference, RNAi), για τη σίγηση του γονιδίου της καταλάσης του 
ψυχανθούς φυτού-μοντέλου Medicago truncatula και έγινε μελέτη της επίδρασης της 
σίγησης στους μηχανισμούς εγκαθίδρυσης της συμβιωτικής σχέσης με το 
αζωτοδεσμευτικό βακτήριο Sinorhizobium meliloti, σε συνθήκες καταπόνησης. 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, σε παροδικά μεταμορφωμένα φυτά στις ρίζες των οποίων 
είχε σιγήσει η έκφραση της καταλάσης. 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. 
 
Λέξεις-κλειδιά 
Αντιοξειδωτικά ένζυμα, παρεμβολή-RNA, συμβιωτική αζωτοδέσμευση, ωσμωτική 
καταπόνηση 
 
Εισαγωγή 
 Στην εγκαθίδρυση της συμβιωτικής αζωτοδέσμευσης, μεταξύ φυτού-βακτηρίου, 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι ενεργές μορφές οξυγόνου (ROS).  Ο έλεγχος των 
επιπέδων των ROS στα κύτταρα των ριζικών τριχιδίων γίνεται από διάφορα 
αντιοξειδωτικά ένζυμα και μόρια τόσο του φυτού όσο και του βακτηρίου, μεταξύ των 
οποίων ιδιαίτερο ρόλο παίζει η καταλάση. Η καταλάση είναι ένα ένζυμο, το οποίο 
απαντάται σε όλους τους αερόβιους οργανισμούς. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις 
υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2) οξειδώνει ουσίες, όπως το ασκορβικό οξύ και η 
αιθανόλη, με δράση παρόμοια με αυτήν της υπεροξειδάσης. Σε υψηλότερες 
συγκεντρώσεις, διασπά το H2O2, χωρίς τη συμμετοχή κάποιου αναγωγικού μέσου, 
εξοικονομώντας ενέργεια που αξιοποιείται σε άλλες αντιδράσεις μεταβολισμού 
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(Scandalios 2005). Ενώ ο ρόλος της βακτηριακής καταλάσης έχει μελετηθεί εκτεταμένα 
(Jamet κ.ά. 2007), δεν συμβαίνει το ίδιο για την καταλάση του φυτού. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη του ρόλου της καταλάσης του φυτού-
μοντέλου των ψυχανθών Medicago truncatula, στην εγκαθίδρυση της συμβιωτικής 
σχέσης με το αζωτοδεσμευτικό βακτήριο Sinorhizobium meliloti. Για το σκοπό αυτό 
έγινε σίγηση του γονιδίου Cat1 της M.truncatula με την εφαρμογή τεχνικών 
παρεμβατικού RNA, και μελέτη της επίδρασης της σίγησης στην αποίκηση των 
γενετικά τροποποιημένων ριζών με το αζωτοδεσμευτικό βακτήριο S. meliloti, τόσο σε 
κανονικές συνθήκες, όσο και σε συνθήκες ωσμωτικής καταπόνησης. 
 
Υλικά και μέθοδοι 
 Φυτικό υλικό: Χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία M.truncatula Α17 (Jemalong). Για 
τη διεξαγωγή του πειράματος παρήχθησαν παροδικά γενετικώς τροποποιημένα φυτά με 
ενσωματωμένο το φορέα έκφρασης (ΓΤ), παροδικά γενετικώς τροποποιημένα φυτά με 
τον φορέα pART27 (ΑΜ), ως αρνητικοί μάρτυρες και μη τροποποιημένα φυτά ως 
μάρτυρες (Μ). Η μέτρηση του αριθμού των φυματίων έγινε σε φυτά ΓΤ, ΑΜ και Μ, 
ενώ η μέτρηση της ενεργότητας της καταλάσης έγινε σε φυτά ΓΤ και Μ. 
Κατασκευή φορέα έκφρασης και παροδική τροποποίηση ριζιδίων: 

1. Σχεδιασμός και πολλαπλασιασμός αλληλουχίας DNΑ της καταλάσης της 
M.truncatula, που θα κωδικοποιεί για ένα μόριο δίκλωνου RNA (dsRNA). 

2. Εισαγωγή της αλληλουχίας και σχηματισμός κασέτας στον ενδιάμεσο φορέα 
pHANNIBAL με κωδικό και αντικωδικό προσανατολισμό. 

3. Κλωνοποίηση της κασέτας στον δυαδικό φορέα pART27 και κατασκευή φορέα 
έκφρασης για τη μεταμόρφωση του φυτού (Εικόνα 1).  

4. Μετασχηματισμός βακτηρίων Agrobacterium rhizogenes, με τον  
ανασυνδυασμένο φορέα έκφρασης.  

5. Κατασκευή παροδικώς τροποποιημένων φυτών M. truncatula, με εμβάπτιση 
ριζιδίων σε εναιώρημα μετασχηματισμένων βακτηρίων, σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο που περιγράφεται από τους Τrinh κ.ά. (2001). 

Μεταχείριση φυτικού υλικού: πραγματοποιήθηκε ενοφθαλμισμός ριζών με συμβιωτικά 
βακτήρια S. meliloti 2011. Στο ριζικό σύστημα των φυτών μετρήθηκε ο αριθμός των 
σχηματισθέντων φυματίων. Η πρόκληση ωσμωτικής καταπόνησης έγινε με χορήγηση 
διαλύματος μαννιτόλης, συγκέντρωσης 565 mM, για 24 ώρες. Ο προσδιορισμός των 
ολικών πρωτεϊνών έγινε με τη μέθοδο που περιγράφεται από τον Bradford (1976). Ο 
προσδιορισμός των ισοενζύμων της καταλάσης πραγματοποιήθηκε με μη-
αποδιατακτική κάθετη ηλεκτροφόρηση πολυακρυλαμιδίου 9% (PAGE), όπως 
περιγράφεται από τους Beers και Sizer (1952). 
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
 Έλεγχος ενσωμάτωσης κασέτας και φορέα έκφρασης: με PCR και 
ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης 1.5% (Εικόνα 2). 
Μέτρηση αριθμού φυματίων: Οι τιμές των ΓΤ διέφεραν στατιστικώς σημαντικά από 
τους δύο μάρτυρες, ενώ οι μάρτυρες δεν διέφεραν μεταξύ τους, για επίπεδο 
σημαντικότητας Ρ≤ 0.05 (Εικόνα 3).  
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Μέτρηση ενεργότητας καταλάσης: Η ενεργότητα της καταλάσης μετρήθηκε σε φυτά 
ΓΤ, και μάρτυρες Μ. Οι δύο γενότυποι χωρίστηκαν ανάλογα με την ύπαρξη ή απουσία 
φυματίων και την υποβολή ή όχι σε καταπόνηση με μαννιτόλη. Όπως προκύπτει από 
την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στην ενεργότητα του ενζύμου στις ρίζες όλων των φυτών, για επίπεδο σημαντικότητας 
Ρ≤ 0.05., ωστόσο η ενεργότητα στα ΓΤ φυτά με ριζόβια ήταν μικρότερη από τους 
μάρτυρες.  Στην ηλεκτροφόρηση πηκτής ακρυλαμιδίου, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
ποιοτικών διαφορών, στα επιμέρους δείγματα. (Εικόνα 4). 
 
 

 
Εικόνα1. Χάρτης του φορέα έκφρασης  

Εικόνα 2. Έλεγχος, μέσω PCR, 
ενσωμάτωσης της αλληλουχίας DNA της 
καταλάσης στο φορέα έκφρασης. Το βέλος 
υποδεικνύει τις ζώνες με το επιθυμητό 
μέγεθος.1=Δείκτης μοριακού βάρους, 2-9= 
προϊόντα PCR 8 μετασχηματισμένων 
αποικιών E.coli. 
 

 
Εικόνα 3. Μέσος όρος του αριθμού των φυματίων γενετικώς τροποποιημένων φυτών με 
το φορέα έκφρασης (ΓΤ), γενετικώς τροποποιημένων φυτών με τον φορέα p ART27, ως 
αρνητικοί μάρτυρες (AM) και μη τροποποιημένων φυτών, ως μάρτυρες (Μ). Ο αριθμός 
των φυματίων των ΓΤ φυτών είναι σημαντικά μικρότερος από των μαρτύρων, οι οποίοι 
δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. 

   
 

      1     2    3    4     5     6     7     8    9  
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Εικόνα 4. Ηλεκτροφόρηση πηκτής πολυακρυλαμιδίου. Ζώνες ενεργότητας της 
καταλάσης σε φυτά ΑΜ και Μ στα οποία προηγήθηκε ενοφθαλμισμός ριζοβίων. ΑΜ 
C= φυτά ΑΜ χωρίς τη δράση μαννιτόλης, ΑΜ M= φυτά ΑΜ μετά από επίδραση 
μαννιτόλης, ΜM ΜΦ=φυτά Μ μετά από επίδραση μαννιτόλης, ΜC ΜΦ= φυτά Μ 
χωρίς τη δράση μαννιτόλης 
 
Συμπεράσματα 
• Τα διαγονιδιακά ΓΤ φυτά είχαν σημαντικά λιγότερα φυμάτια, σε σχέση με τους 

μάρτυρες AM και Μ, πιθανώς ως αποτέλεσμα μείωσης της έκφρασης του γονιδίου 
της καταλάσης, μετά την εισαγωγή του φορέα σίγησης. 

• Από την μέτρηση της ενεργότητας της καταλάσης, μετά την εφαρμογή ωσμωτικής 
καταπόνησης, δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές στις επιμέρους ομάδες φυτών.  

• Σε όλες τις μεταχειρίσεις των φυτών, η ενεργότητα της καταλάσης ήταν μικρότερη 
στα ΓΤ φυτά, σε σχέση με τους αντίστοιχους μάρτυρες Μ.  

• Στα φυτά μάρτυρες Μ, στα οποία δεν έγινε ενοφθαλμισμός ριζοβίων και δεν 
εφαρμόστηκε μαννιτόλη, η ενεργότητα της καταλάσης ήταν μικρότερη, σε σχέση με 
τα ΓΤ φυτά, χωρίς ριζόβια και χωρίς μαννιτόλη.  

• Η μείωση της έκφρασης του γονιδίου της καταλάσης επηρέασε την αποίκηση των 
ριζοβίων.  

• Η φυτική καταλάση παίζει σημαντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση επιτυχούς 
συμβίωσης, και επηρεάζεται από αβιοτικές καταπονήσεις όπως η ωσμωτική 
καταπόνηση.  
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Summary 
 Reactive oxygen species (ROS) play a crucial role for the establishment of 
legume-rhizobium nitrogen-fixing symbiosis. Several antioxidant genes and especially 
catalase, from both the plant and the rhizobia, play a decisive role in order to control 
concentration levels of ROS in root hair cells. While the function of bacterial catalase 
has been studied thoroughly, the role of plant catalase during symbiosis remains 
unclear. The aim of this study was to examine the role of catalase of the model-legume 
Medicago truncatula, for the establishment of nitrogen-fixing relationship between the 
plant and its microbial partner Sinorhizobium meliloti. For this purpose, the Cat1 gene 
of M. truncatula was silenced, by using RNA interference (RNAi) techniques. The 
effects of silencing on the mechanisms engaged in the establishment of symbiosis were 
measured under normal conditions and under osmotic stress.  For the conduction of the 
experiment, a specific cDNA sequence of Cat1 M. truncatula was designed and 
reproduced by PCR techniques. The sequence was then introduced into an intermediate 
pHANNIBAL vector, in both sense and antisense orientation, in order to create a 
cassette, able to encode for a dsRNA molecule. The cassette was cloned into the binary 
vector pART27, resulting in the construction of an expression vector, able to transform 
bacteria of the Agrobacterium rhizogenes species and genetically modify plant cells. 
Gene silencing of catalase was achieved by using the RNAi technique, conducting hairy 
root transformation with Α.rhizogenes, aiming to transform exclusively and transiently 
root cells. The number of nodules in transiently transgenic and wild type plants, used as 
controls, was measured. Catalase specific activity, under mannitol-caused osmotic 
stress, was also measured.   The results of this study showed that catalase activity was in 
lower levels, after treatment of transiently transgenic plants with mannitol. The levels of 
catalase activity could be explained, as a result of a more efficient silencing of catalase 
gene, under the given conditions of osmotic stress, while in the same transgenic plants, 
the number of nodules was significantly lower, in comparison with the negative and the 
wild type controls. In conclusion, the results show that the role of plant catalase for the 
establishment of a successful nitrogen-fixing relationship seems to be of major 
importance and could be used as a breeding goal, especially when there is difficulty in 
inoculating rhizobia to cultivated legumes.  
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Περίληψη 

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, 
κυρίως την τροποποίηση των ιστονών και τη μεθυλίωση του DNA. Η τελευταία είναι 
μια μετα-μεταγραφική ομοιοπολική προσθήκη μεθυλικής ομάδας σε ορισμένες βάσεις 
κυτοσίνης. H μεθυλίωση μπορεί να συμβεί de novo αλλά επίσης κληρονομείται και 
επιγενετικά τόσο με τη μίτωση όσο και με τη μείωση. Πρόσθετα, η μεθυλίωση μπορεί 
να αντιστραφεί με απομάκρυνση των μεθυλίων από τις βάσεις κυτοσίνης. Το στρες 
δύναται να προκαλέσει αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων μέσω υπερ-μεθυλίωσης ή 
υπομεθυλίωσης του DNA. Συνεπώς, 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 υπερ-οικογένειας 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 
ανταποκρίθηκαν 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. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Αλατότητα, υπεριώδη ακτινοβολία, μεθυλίωση, απομεθυλίωση, 
επιδιόρθωση DNA,  Arabidopsis thaliana 
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Εισαγωγή 
Οι δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως η αλατότητα, η ξηρασία και η 

υπεριώδης ακτινοβολία, καταπονούν τα φυτά και έχουν σημαντικές και κυρίως 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την αναπαραγωγή και την απόδοση των 
καλλιεργειών. Η απόκριση στις καταπονήσεις (στρες) μέσω  επαγωγής μοριακών 
μηχανισμών είναι ουσιαστικής σημασίας για την προσαρμογή στις περιβαλλοντικές 
αλλαγές και την επιβίωση. Είναι γνωστό ότι οι αβιοτικές καταπονήσεις επάγουν τη 
δημιουργία και συσσώρευση ενεργών μορφών οξυγόνου, που οδηγούν στην  
οξειδωτική καταπόνηση. Ακολούθως οι ενεργές μορφές οξυγόνου (ΕΜΟ) προκαλούν  
μοριακές τροποποιήσεις στην δομή του DNA, επηρεάζοντας την έκφραση των γονιδίων 
που ελέγχονται ή ελέγχουν επιγενετικούς μοριακούς μηχανισμούς ρύθμισης. Ένας 
τέτοιος μηχανισμός είναι η μεθυλίωση του DNA, που επιτελείται με την ομοιοπολική 
προσθήκη μιας μεθυλικής ομάδας σε ορισμένες βάσεις κυτοσίνης (Zhang 2008). H 
μεθυλίωση μπορεί να συμβεί de novo αλλά επίσης κληρονομείται επιγενετικά. Οι 
καταπονήσεις μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων μέσω 
υπερμεθυλίωσης ή υπομεθυλίωσης του DNA. Δεν είναι ακόμη γνωστό με ποιο 
μηχανισμό ή μηχανισμούς επέρχονται αυτές οι αλλαγές στη μεθυλίωση του DNA σε 
συνθήκες καταπόνησης. Στόχος της εργασίας ήταν η μελέτη και ο προσδιορισμός της 
έκφρασης γονιδίων απομεθυλίωσης σε διαφορετικούς γενότυπους-οικότυπους 
αραβίδοψης (Arabidopsis thaliana) σε συνθήκες καταπόνησης  αλατότητας και 
υπεριώδους ακτινοβολίας. Τα γονίδια απομεθυλίωσης που εξετάστηκαν ανήκουν στην 
υπερ-οικογένεια των γλυκοσυλασών που επιδιορθώνουν βλάβες στο DNA με τον 
μηχανισμό επιδιόρθωσης με αποκοπή της κατεστραμμένης βάσης με ταυτόχρονη 
αναπλήρωση της βάσης στην κενή θέση (Zhu 2009). Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα 
γονίδια αυτά λαμβάνουν μέρος σε επιγενετικές αλλαγές, όπως η γονική αποτύπωση και 
ρυθμίζουν το ποσοστό μεθυλίωσης του γονιδιώματος  (Ikeda 2009).  
 
Υλικά και Μέθοδοι 

Ως φυτικό υλικό χρησιμοποιηθήκαν τρεις σειρές του φυτού μοντέλου Arabidopsis 
thaliana, συγκεκριμένα οι: Col-0, N2 και N8. Τα φυτά αναπτύχθηκαν in vitro σε  δοχεία 
Μagenta, παρουσία στερεού υποστρώματος MS με 0,3% (w/v) άγαρ. Η αβιοτική 
καταπόνηση προκλήθηκε με προσθήκη άλατος (NaCl) σε συγκεντρώσεις 0, 100 και 
150mM και  έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία 242 nm.  
Φύλλα συλλέχτηκαν από καταπονημένα φυτά όσο και από φυτά-μάρτυρες και 
αποθηκεύτηκαν στους -80οC. Ολικό RNA απομονώθηκε από 100 mg φυτικού ιστού 
φύλλων χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο NucleoSpin TriPrep (Macherey-Nagel) 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η σύνθεση cDNA  πραγματοποιήθηκε 
χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο PrimeScriptTM II 1st strand cDNA Synthesis Kit 
(Takara, Ιαπωνία). Το cDNA χρησιμοποιήθηκε ως εκμαγείο στην αλυσιδωτή αντίδραση 
της πολυμεράσης (PCR) για την ανίχνευση της έκφρασης των παρακάτω γονιδίων: 
Demeter, Demeter Like proteins (DME, DML1, DML2, DML3 ,DML3s και DML3l), 
φορμαμιδοπυριμιδινικές γλυκοσυλάσες  FPG1 και  FPG2, καθώς και γλυκοσυλάσης 
helix-hairpin-helix glycosylase (HhH-GPD ), που εμπλέκονται στην επιδιόρθωση του 
DNA. Ως γονίδια αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν τα γονίδια: AP2/EREBP, GST1, 
UBQ10 και PP2A. Τα PCR προϊόντα ηλεκτροφορήθηκαν σε πηκτή 1,2% αγαρόζης, 
παρουσία ρυθμιστικού διαλύματος 1Χ ΤΑΕ.  
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Αποτελέσματα και συζήτηση 
 Μακροσκοπικές διαφορές ανιχνεύτηκαν στα φυτά που καταπονήθηκαν σε 
αλατότητας σε in vitro συνθήκες (Εικ. 1), αλλά και σε φυτά που εκτέθηκαν σε 
υπεριώδη ακτινοβολία. Στο μοριακό επίπεδο τόσο η αλατότητα όσο και η UV 
ακτινοβολία  προκάλεσαν την επαγωγή γονιδίων που εμπλέκονται σε μηχανισμούς 
επιδιόρθωσης (Εικ. 2). 

 

 
 
Eικ 1. In vitro πολλαπλασιασμός της σειράς Col-0.  Αριστερά καταπόνηση σε 
αλατότητα και δεξιά ο μάρτυρας.  
 
 
       

  
 
Εικ2. Ανίχνευση της έκφρασης των γονιδίων επιδιόρθωσης του DNA και των γονιδίων 
αναφοράς  σε φυτά της  σειράς Col-0 που καταπονήθηκαν με υπεριώδη ακτινοβολία 
(UV), με την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης PCR. 
 
 
Η καταπόνηση αλατότητας της σειράς Col-0 οδήγησε στην επαγωγή των γονιδίων 
επιδιόρθωσης DME, DML1, DML3L, FPG2 και HhH-GPD (Εικ. 3). Η έκφραση των 
γονιδίων επιδιόρθωσης ποικίλει στις τρεις σειρές που εξετάστηκαν, με την Ν8 να 
παρουσιάζει την μεγαλύτερη ανταπόκριση στον αριθμό των γονιδίων επιδιόρθωσης που 
εκφράστηκαν, όπως τα DML1, DML2, DML3, DML3L, FPG1 και HhH-GPD. Ενώ 
στην Col-0 εκφράστηκαν τα  DML1, DML2 και DML3, σε αντίθεση με την Ν2 όπου 
είχαμε την έκφραση μόνο του DML3S (Εικ. 3).  
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Εικ 3. Επαγωγή των γονιδίων επιδιόρθωσης και των γονιδίων αναφοράς στις σειρές 
Col-0, N2 και N8 που  αναπτύχθηκαν in vitro και καταπονήθηκαν με υπεριώδη 
ακτινοβολία (UV) και η έκφραση των αντίστοιχων γονιδίων σε φυτά της σειράς  Col-0 
που καταπονήθηκαν σε περιβάλλον με αυξημένη αλατότητα. 
 
Συμπεράσματα 

Οι τρεις σειρές, Col-0, N2 και N8 ανταποκριθήκαν στην καταπόνηση αλατότητας 
(NaCl), αλλά και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) με έκφραση συγκεκριμένων 
γονιδίων επιδιόρθωσης. Από τα γονίδια επιδιόρθωσης που εξετάστηκαν τα FPG2 και 
DME δεν εκφράστηκαν μετά από καταπόνηση με υπεριώδη ακτινοβολία (Εικ. 3) σε 
όλες τις σειρές. Αντίθετα, στην καταπόνηση με αλατότητα παρατηρήθηκε έκφραση και 
των δύο γονιδίων στη σειρά Col-0. Πρόσθετα η αλατότητα προκάλεσε επαγωγή της 
έκφρασης των γονιδίων DML3L και HhH-GPD σε φυτά της σειράς Col-0. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη σειρά N2 εκφράστηκαν μόνο το γονίδιο επιδιόρθωσης 
DML3S και το γονίδιο αναφοράς UBQ10. Οι σειρές N2 και N8 είναι οικότυποι των 
περιοχών Rybreka και Suysar της Ρωσίας, αντιστοίχως με παρόμοιες κλιματικές 
συνθήκες. Εντούτοις οι δύο σειρές παρουσίασαν διαφορετική απόκριση στη UV 
καταπόνηση, με την N8 να επάγει τα περισσότερα γονίδια επιδιόρθωσης και την N2 
μόνο ένα (Εικ. 3). Από την άλλη μεριά η σειρά N2 παρουσίασε μεγαλύτερη αντοχή στην 
καταπόνηση με UV σε σχέση με τις άλλες σειρές.  

Συμπερασματικά, η διερεύνηση περισσότερων γονιδίων που εμπλέκονται στους 
μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA θα συμβάλλει στην πληρέστερη αποσαφήνιση του 
ρόλου τους στην αντοχή στις αβιοτικές καταπονήσεις.  
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Plants are continuously subjected to environmental perturbations that greatly affect 
growth, development and reproduction. Response to environmental assaults by 
induction of genetic mechanisms is of pivotal role for plant’s adaptation and survival. 
Generally, genome expression depends on chromatin structure that is subjected to 
epigenetic control mechanisms mainly to histone modifications and DNA methylation. 
Methylation takes place de novo and is also inherited via mitosis and meiosis while it is 
reversible by removal of methyl residues. Stress induces changes in gene expression 
through over-methylation or under-methylation of DNA. Thus the fundamental question 
is what mechanism(s) are involved in altering the DNA methylation pattern under 
stress. In the present study, we investigated the response of de-methylation genes that 
are members of the glycosylases family. The former gene family repairs DNA damages 
by the BER (Base Excision Repair) mechanism. The genes analyzed in this study were 
the DEMETER and the DEMETER-like in Arabidopsis thaliana ecotypes Columbia, N2 
and N8. Arabidopsis thaliana plants were subjected to salt and UV stress in vitro and in 
vivo to assess induction of the aforementioned repair genes. Abiotic stress responses in 
Columbia and N8 encompassed expression of most repair genes compared to ecotype N2 
In ecotype N2 only one repair gene was expressed. On the other hand ecotype N2 
exhibited higher tolerance to both types of abiotic stress.             
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3η Συνεδρία:  
Καινοτόμες προσεγγίσεις στη Γεωργία 
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ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ 
 
Π. Τσουτσούδη, Σ. Δ. Κουτρούμπας και Χ.Α. Δαμαλάς 
 
Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ. 68200 Ορεστιάδα 
 
 
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 ΣΤΟ 
ΛΟΥΠΙΝΟ (Lupinus albus) ΜΕ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ 
 
Χ.Α. Δαμαλάς, Σ. Δ. Κουτρούμπας και Π.Χ. Σαλαμουσάς 
 
Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ. 68200 Ορεστιάδα 
 
 
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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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 
 
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 στατέλη και μέσα Οκτωβρίου για τις δύο περιόδους, 
αντίστοιχα. Η επίτευξη των επιθυμητών πυκνοτήτων έγινεμε 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, μετις 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 πουπερίγραψε 
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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Περίληψη 

Η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης εισήχθη πρόσφατα στην Ελλάδα για την παραγωγή βιοντίζελ και 
συνεπώς, έρευνες σχετικές με την προσαρμοστικότητα και την παραγωγικότητα της 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. 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 αποδίδεται στο μεγαλύτερο αριθμό κεράτων στις πλάγιες ταξιανθίες, λόγω αυξημένης 
διαθεσιμότητας της εδαφικής υγρασίας. Σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του ΔΑ και της ΑΣ, με 
πολύ μεγάλη, όμως, απόκλιση μεταξύ τους (2007: 56%, 2008: 35%). Η απόκλιση αυτή αποδίδεται στη 
διάρρηξη των κεράτων, λόγω καθυστέρησης της συγκομιδής και στη χρήση μη ειδικού εξοπλισμού 
συγκομιδής. Συμπερασματικά, η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης, με κατάλληλη καλλιεργητική 
τεχνική, μπορεί να αποτελέσει ελκυστική καλλιέργεια, κατάλληλη για το σύστημα αμειψισποράς των 
χειμερινών σιτηρών. 

 
Λέξεις-κλειδιά: απώλειες συγκομιδής, ελαιούχοι σπόροι, πυκνότητα 
 
Εισαγωγή 

Η ελαιοκράμβη (Brassica napus L.) είναι από τις σημαντικότερες ελαιοδοτικές καλλιέργειες 
παγκοσμίως, τόσο για ανθρώπινη όσο και βιομηχανική χρήση, ενώ η κραμβόπιτα παρέχει το 12% της 
πρωτεΐνης για τη διατροφή ζώων (Berry and Spink 2006). Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός 
παραγωγός και καταναλωτής ελαιοκράμβης, αλλά για την Ελλάδα αποτελεί «νέα» καλλιέργεια, αφού 
εισήχθη στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας για την παραγωγή ελαίου για βιοντίζελ. Είναι καλλιέργεια, 
κυρίως, της εύκρατης ζώνης αλλά καλλιεργείται και σε ημι-ξηρικά, μεσογειακά περιβάλλοντα (Tuck et al. 
2006). Στην Ελλάδα, η καλλιέργεια εντοπίζεται, κυρίως, στα βόρεια τμήματα της χώρας (Μακεδονία, 
Θράκη), όπου αναπτύσσεται σε ποικίλα εδάφη και μικροπεριβάλλοντα. 

To δυναμικό απόδοσης (ΔΑ) της ελαιοκράμβης, υπό τις ευνοϊκότερες συνθήκες αβιοτικού 
περιβάλλοντος και καλλιεργητικής τεχνικής, υπολογίζεται στα 650 kg στρ-1, αλλά οι μέσες αποδόσεις 
κυμαίνονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, μεταξύ 100 kg στρ-1 και 300 kg στρ-1 (Berry and Spink 2006). Η 
ψαλίδα μεταξύ του δυναμικού απόδοσης και της μέσης απόδοσης φανερώνει μικρή σταθερότητα της 
καλλιέργειας. Η βελτίωση της σταθερότητας των αποδόσεων προϋποθέτει την κατανόηση των 
παραγόντων που συμβάλλουν στην απόδοση. Οι χαμηλές αποδόσεις της ελαιοκράμβης αποδίδονται 
στη μείωση της Φωτοσυνθετικά Ενεργού Φυλλικής Επιφάνειας, λόγω δραστικής μείωσης του Δείκτη 
Φυλλικής Επιφάνειας (ΔΦΕ), από την άνθηση έως το γέμισμα του σπόρου. Αυτό καθιστά την 
ελαιοκράμβη φυτό με χαμηλή Αποτελεσματικότητα Χρησιμοποίησης του Αζώτου. Παράμετροι που 
καθορίζουν την απόδοση της ελαιοκράμβης είναι ο πληθυσμός φυτών, που επηρεάζει την απόδοση 
των ατομικών φυτών και της καλλιέργειας, η κατανομή των φυτών ανά μονάδα επιφανείας, ο αριθμός 
κεράτων ανά μονάδα επιφανείας και τέλος, ο αριθμός σπόρων ανά κέρατο (Diepenbrock 2000). Οι 
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ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι καθαρές σειρές αλλά και υβρίδια, με τα δεύτερα να θεωρούνται πιο 
αποδοτικά (Brandt et al. 2007). 

Η απόδοση που τελικά θα συγκομιστεί (απόδοση συγκομιδής-ΑΣ) επηρεάζεται σε σημαντικό 
βαθμό από τις απώλειες συγκομιδής, που στην ελαιοκράμβη μπορεί να είναι σημαντικές (Hobson and 
Bruce 2002). Ωστόσο, δεδομένα σχετικά με τους παράγοντες που σχετίζονται με το ΔΑ και τις 
απώλειες συγκομιδής δεν υπάρχουν για τις ελληνικές συνθήκες. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθούν οι παράγοντες που καθορίζουν το ΔΑ και να 
εκτιμηθεί το ποσοστό απωλειών σε εμπορικές καλλιέργειες ελαιοκράμβης στην Κεντρική Μακεδονία. 
 
Υλικά και μέθοδοι 

Ο πειραματισμός έλαβε χώρα σε 15 εμπορικούς αγρούς, κατά τα καλλιεργητικά έτη 2007 (εννέα 
αγροί) και 2008 (έξι αγροί), στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς. Το κλίμα της 
περιοχής πειραματισμού χαρακτηρίζεται ως μεσογειακού ή μεσόθερμου τύπου, με ξηρή περίοδο το 
θέρος, το οποίο είναι θερμό, ενώ στα τμήματα ανώτερου υψομέτρου επικρατούν συγκριτικά 
δριμύτερες κλιματικές συνθήκες. Οι αποστάσεις σποράς μεταξύ των γραμμών ήταν 30 cm ή 45 cm. 
Κοινή πρακτική σε όλους τους αγρούς ήταν η εφαρμογή βασικής λίπανσης και η προσπαρτική 
ζιζανιοκτονία. Οι αγροί σπάρθηκαν με ποικιλίες που ήταν καθαρές σειρές, με εξαίρεση την περιοχή της 
Λητής, το 2007, που σπάρθηκε το υβρίδιο PR46W31. 

Σε κάθε αγρό έγινε επισήμανση τεμαχίου 2 m2, πριν από την έκπτυξη του ανθικού στελέχους. Η 
επιλογή του τεμαχίου έγινε ώστε αυτό να είναι αντιπροσωπευτικό της καλλιέργειας σε κάθε αγρό. Η 
μέτρηση του δυναμικού απόδοσης (ΔΑ) και των γνωρισμάτων που συμβάλλουν σ’ αυτό έγινε κατά τη 
φυσιολογική ωρίμανση, πριν τη συγκομιδή του αγρού. Τα γνωρίσματα που προσδιορίστηκαν ήταν το 
ύψος φυτών, ο αριθμός των γόνιμων κεράτων m-2 (κεντρικών και πλάγιων ταξιανθιών), ο αριθμός 
σπόρων m-2 (κεντρικών και πλάγιων ταξιανθιών) και το βάρος 1000 σπόρων (ΒΧΣ). Συγκεκριμένα, 
κατά τη δειγματοληψία, λαμβάνονταν δείγμα φυτών σε μήκος 1m εσωτερικής γραμμής κάθε 
επισημασμένου τεμαχίου. Μετά τη μέτρηση του ύψους των φυτών, αυτά κόβονταν στην επιφάνεια 
του εδάφους. Τα τέσσερα πιο αντιπροσωπευτικά από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του 
αριθμού των γόνιμων κεράτων (κεντρικών και πλάγιων ταξιανθιών) και του αριθμού των σπόρων 
(κεντρικών και πλάγιων ταξιανθιών). Ο υπολογισμός του αριθμού των σπόρων έγινε στα πέντε 
κατώτερα κέρατα της κεντρικής και της πρώτης πλάγιας ταξιανθίας, δηλαδή συλλέχθηκαν από κάθε 
πειραματικό τεμάχιο 20 γόνιμα κέρατα κεντρικών και 20 γόνιμα κέρατα πρώτων πλάγιων ταξιανθιών. 
Ακολούθως, σε δείγμα σπόρων των κεντρικών ταξιανθιών βάρους 1 g έγινε μέτρηση του αριθμού των 
σπόρων και η μέτρηση αυτή χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του αριθμού σπόρων m-2. 
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό του αριθμού σπόρων m-2 των πλάγιων 
ταξιανθιών. Επίσης, ο αριθμός σπόρων σε δείγμα βάρους 1 g χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του 
ΒΧΣ. Ο υπολογισμός του ΔΑ των αγρών έγινε από το σύνολο του βάρους σπόρων που 
συγκομίστηκαν από το 1 m της γραμμής δειγματοληψίας και εκφράστηκε σε kg στρ-1. Η απόδοση 
συγκομιδής (ΑΣ) αποτέλεσε το βάρος (kg στρ-1) που συγκόμισαν οι παραγωγοί από τους 
πειραματικούς αγρούς με τη χρήση συγκομιστικών μηχανών σιταριού. 

Για κάθε έτος πειραματισμού, τα δεδομένα του ύψους φυτών, του αριθμού γόνιμων κεράτων m-2 
(κεντρικών και πλάγιων ταξιανθιών) και του αριθμού σπόρων m-2 (κεντρικών και πλάγιων ταξιανθιών) 
υποβλήθηκαν σε ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA), με κύριο παράγοντα τις περιοχές και 
τέσσερις επαναλήψεις (τέσσερα φυτά/τεμάχιο), με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS (version 
15.0, SPSS Inc., IL, USA). Η σύγκριση των μέσων όρων έγινε με το κριτήριο πολλαπλών ευρών 
Duncan. Τα δεδομένα του ΒΧΣ (κεντρικών και πλάγιων ταξιανθιών), του ΔΑ και του ΔΣ, για τα οποία 
δεν υπήρχαν επαναλήψεις, χρησιμοποιήθηκαν για τη συσχέτισή τους με τα παραπάνω συστατικά της 
απόδοσης. Οι συσχετίσεις και τα επίπεδα σημαντικότητας υπολογίστηκαν με το SPSS. 
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Αποτελέσματα 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συγκρίσεις των μέσων όρων για τα συστατικά της απόδοσης 

(ύψος, γόνιμα κέρατα, αριθμός σπόρων), το ΒΧΣ και το ΔΑ για τα δύο έτη πειραματισμού (2007, 
2008). Το 2007, το ύψος των φυτών κυμάνθηκε από 120,8 cm έως 180,0 cm, χωρίς σαφή 
διαφοροποίηση μεταξύ ποτιστικών και ξηρικών καλλιεργειών. Το 2008, κυμάνθηκε από 121,5 cm έως 
172,5 cm, με τις αρδευόμενες καλλιέργειες να είναι υψηλότερες. Το 2007, ο μεγαλύτερος αριθμός 
γόνιμων κεράτων της κεντρικής ταξιανθίας βρέθηκε στις Μουριές (2374 κέρατα m-2) και τη Ν. 
Μεσήμβρια1 (2113 κέρατα m-2) ενώ το 2008, στην περιοχή Γερακώνα4 (3048 κέρατα m-2). Το υβρίδιο 
(PR46W31), που καλλιεργήθηκε στη Λητή το 2007, είχε το μεγαλύτερο αριθμό κεράτων στις πλάγιες 
ταξιανθίες (12180 κέρατα m-2) ενώ το 2008, οι περιοχές Γερακώνα3, Γερακώνα4 και Ταγαράδες2 
είχαν τις υψηλότερες τιμές (7568, 5592 και 4785 κέρατα m-2, αντίστοιχα). Ο συνολικός αριθμός 
κεράτων ήταν μεγαλύτερος, το 2007, στη Λητή (13170 κέρατα m-2) και μικρότερος στην Αρέθουσα 
(2862 κέρατα m-2). Το 2008, οι Γερακώνα3 και Γερακώνα4 είχαν το μεγαλύτερο άθροισμα κεράτων 
(9015 και 8639 κέρατα m-2) και η Ξηρόβρυση2, τα λιγότερα (1231 κέρατα m-2). 

Οι περισσότεροι σπόροι της κύριας ταξιανθίας καταμετρήθηκαν, για το 2007, στη Ν. Μεσήμβρια1 
και στις Μουριές (57054 και 52223 σπόροι m-2, αντίστοιχα) ενώ το 2008, η Γερακώνα4 είχε τους 
περισσότερους σπόρους (79235 σπόροι m-2). Το 2007, το υβρίδιο, που καλλιεργήθηκε στη Λητή και 
είχε το μεγαλύτερο αριθμό κεράτων στις πλάγιες ταξιανθίες, έδωσε και το μεγαλύτερο αριθμό σπόρων 
(450660 σπόροι m-2). Το 2008, οι περισσότεροι σπόροι βρέθηκαν στη Γερακώνα3 (204323 σπόροι m-

2). Το 2007, ο συνολικός αριθμός σπόρων ήταν μεγαλύτερος στη Λητή (481350 σπόροι m-2) και 
μικρότερος στη Γερακώνα1 (41376 σπόροι m-2). Αντίστοιχα, το 2008, το σύνολο των σπόρων ήταν 
μεγαλύτερο στη Γερακώνα3 (237615 σπόροι m-2) και μικρότερο στην Ξηρόβρυση2 (25125 σπόροι m-

2). Το ΒΧΣ της κύριας ταξιανθίας κυμάνθηκε, το 2007, από 2,81 g (Ν. Μεσήμβρια1) έως 5,05 g 
(Μουριές) και το 2008, από 3,15 g (Ξηρόβρυση2) έως 5,18 g (Γερακώνα4). Αντίστοιχα, το ΒΧΣ των 
πλάγιων ταξιανθιών ήταν από 2,32 g (Λητή) έως 5,26 g (Γερακώνα1), για το 2007 και από 2,45 g 
(Ξηρόβρυση2) έως 4,23 g (Γερακώνα4), για το 2008. Το ΔΑ κυμάνθηκε σε ευρέα όρια και τις δύο 
καλλιεργητικές περιόδους. Όμως, το 2007, η απόκλιση μεταξύ μεγίστου και ελαχίστου ΔΑ (Λητή: 625 
kg στρ-1, Αρέθουσα: 114 kg στρ-1) ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη του 2008 
(Γερακώνα4: 525 kg στρ-1, Ξηρόβρυση2: 52,5 kg στρ-1). Γενικά, οι αρδευόμενες καλλιέργειες είχαν 
μεγάλο αριθμό κεράτων και σπόρων στις πλάγιες ταξιανθίες. 

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των δύο καλλιεργητικών περιόδων αλλά εξαιρώντας το υβρίδιο, 
που καλλιεργήθηκε στη Λητή το 2007, λόγω μεγάλης απόκλισης από τη γραμμική συμμεταβολή, 
βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις των συστατικών της απόδοσης με το ΔΑ. Τα υψηλότερα φυτά 
απέδωσαν περισσότερο, όπως προέκυψε από τη θετική σχέση του ύψους με το ΔΑ (y= 4,8343x – 
420,21, r= 0,68, P< 0,01, n= 14). Πολύ ισχυρή ήταν η σχέση μεταξύ του συνολικού αριθμού κεράτων 
και του ΔΑ, η οποία αποδίδεται περισσότερο στην ισχυρή συσχέτιση του ΔΑ με τον αριθμό των 
γόνιμων κεράτων των πλάγιων ταξιανθιών. Η αντίστοιχη σχέση του ΔΑ με τον αριθμό των κεράτων 
της κεντρικής ταξιανθίας, αν και σημαντική, ήταν ασθενής (Σχήμα 1). Ανάλογα αποτελέσματα 
έδωσαν και οι αντίστοιχες συσχετίσεις του αριθμού των σπόρων με το ΔΑ, όπως παρουσιάζεται στο 
Σχήμα 3. Όσον αφορά το ΒΧΣ, μόνο οι τιμές που βρέθηκαν για τους σπόρους της κεντρικής 
ταξιανθίας συσχετίστηκαν σημαντικά και θετικά με το ΔΑ (y= 133,42x – 271,29, r= 0,61, P< 0,05, n= 
14). 

Η συσχέτιση του ΔΑ με την ΑΣ ήταν θετική και ισχυρή (Σχήμα 2). Αυτό φανερώνει την αξιοπιστία 
του τρόπου δειγματοληψίας για τον προσδιορισμό του ΔΑ. Επίσης, με επαγωγή, δείχνει ότι τα 
συστατικά της απόδοσης που συσχετίστηκαν σημαντικά με το ΔΑ είναι αυτά που, σε σημαντικό 
βαθμό, καθορίζουν την ΑΣ.Ο μέσος όρος του ΔΑ και στις δύο καλλιεργητικές περιόδους ήταν κοντά 
στα 300 kg στρ-1 (2007: 301,8 kg στρ-1, 2008: 300,3 kg στρ-1). Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι της ΑΣ ήταν 
123,3 kg στρ-1 και 174,2 kg στρ-1. Η απόκλιση του μέσου ΔΑ από την ΑΣ ήταν 56% για το 2007 και 
35% για το 2008. Η απόκλιση αυτή θεωρήθηκε ως ποσοστό των απωλειών κατά τη συγκομιδή. 
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Πίνακας 1. Συστατικά της απόδοσης και δυναμικό απόδοσης (ΔΑ) στις δύο καλλιεργητικές περιόδους 
(2007 και 2008) που διεξήχθη ο πειραματισμός. 

*Υβρίδιο 
 
 
 
 
 
 
 

Συζήτηση 
Ο διετής πειραματισμός έδειξε ότι το μέσο ΔΑ (300 kg στρ-1) της ελαιοκράμβης στην κεντρική 

Μακεδονία είναι σχετικά υψηλό, παρουσιάζοντας όμως μεγάλη διακύμανση, ανάλογα με τις συνθήκες 
καλλιέργειας. Αυτό το ΔΑ επιτεύχθηκε με όψιμες σχετικά σπορές και στις δύο καλλιεργητικές 
περιόδους και με πυκνότητα, σε πολλούς αγρούς, κάτω από 30 φυτά m-2, που περιορίζει τις αποδόσεις 
(Mendham κ.α. 1990). Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις, που η καλλιέργεια ήταν ποτιστική, το ΔΑ 
ήταν πολύ υψηλό (Μουριές: 500 kg στρ-1, Γερακώνα3: 495 kg στρ-1, Γερακώνα4: 525 kg στρ-1) ενώ 
στη Λητή, που καλλιεργήθηκε το υβρίδιο, το ΔΑ (625 kg στρ-1) πλησίασε το θεωρητικά μέγιστο των 
650 kg στρ-1 (Berry και Spink 2006). 

Παρόλο που το ΔΑ και η ΑΣ συσχετίστηκαν ισχυρά, φανερώνοντας την αξιοπιστία της 
δειγματοληψίας για το ΔΑ, η απόκλιση μεταξύ τους κυμάνθηκε από 35% (2008) έως 56% (2007), 
αποτελώντας μέτρο των απωλειών. Τα ποσοστά αυτά υπερβαίνουν κατά πολύ το 25%, που διεθνώς 
θεωρείται ως μέσο ποσοστό απωλειών συγκομιδής της ελαιοκράμβης (Hobson και Bruce 2002). Το 
αυξημένο ποσοστό απωλειών θα μπορούσε να αποδοθεί στην όψιμη συγκομιδή, με συνέπεια τη 
διάρρηξη των κεράτων και τη χρήση μαχαιριών συγκομιδής σιτηρών από τις θεριζοαλωνιστικές 
μηχανές. Το αυξημένο ποσοστό απωλειών θα μπορούσε να αποδοθεί στην όψιμη συγκομιδή, με 
συνέπεια τη διάρρηξη των κεράτων και τη χρήση μαχαιριών συγκομιδής σιτηρών από τις 
θεριζοαλωνιστικές μηχανές. Η χρήση ειδικών μαχαιριών και συγκομιδή λίγο μετά το στάδιο της 
φυσιολογικής ωρίμανσης θα περιορίσει τις απώλειες (Elias and Copeland 2001), όπως προέκυψε και 
από τη μείωση του ποσοστό κατά το δεύτερο έτος πειραματισμού. 

Περιοχή Ποικιλία Ύψος Γόνιμα 
κέρατα 
κεντ. ταξ. 

Γόνιμα 
κέρατα 
πλ. ταξ. 

Συν. κερ. Σπόροι 
κεντ. ταξ. 

Σπόροι 
πλ. ταξ. 

Συν. σπόρων ΒΧΣ 
κεντ. ταξ. 

ΒΧΣ 
πλ. ταξ. 

ΔΑ 

  cm ×100 m-2 g kg στρ-1 
2007 

Γερακώνα1 Exact 151,3 bc 11,97 c 38,17 b 50,14 bc 299,25 bc 114,51 b 413,76 c 4,48 5,26 267,0 
Γερακώνα2 Californium 131,3 de 5,65 c 48,40 b 54,05 bc 118,65 c 1161,60 b 1280,25 bc 4,76 3,16 254,5 
Ξηρόβρυση1 Rallie 156,8 b 8,38 c 31,38 b 39,77 bc 243,06 c 910,24 b 1153,29 bc 3,92 4,16 295,0 
Αγ. Παρασκευή Exact 180,0 a 14,63 bc 40,63 b 55,25 bc 160,88 c 771,88 b 932,75 bc 4,28 3,47 290,0 
Μουριές Executive 173,0 a 23,74 a 59,96 b 83,70 bc 522,23 ab 1259,21 b 1781,44 bc 5,05 5,20 500,0 
Ν. Μεσήμβρια1 Exact 140,3 cd 21,13 ab 47,25 b 68,38 bc 570,54 a 614,25 b 1184,79 bc 2,81 3,03 141,0 
Αρέθουσα Licord 120,8 e 11,79 c 16,83 b 28,62 c 224,06 c 353,38 b 577,44 bc 4,25 3,58 114,0 
Λητή PR46W31* 145,5 bcd 9,90 c 121,80 a 131,70 a 306,90 bc 4506,60 a 4813,50 a 3,87 2,32 625,0 
Ταγαράδες1 Pacific 124,8 e 9,88 32,76 b 42,64 bc 316,22 bc 753,41 b 1069,64 bc 3,57 3,28 229,0 

2008 
Γερακώνα3 Licord 172,5 a 14,48 b 75,68 a 90,15 a 332,93 bc 2043,23 a 2376,15 a 3,74 2,75 495,0 
Γερακώνα4 Exact 152,3 b 30,48 a 55,92 ab 86,39 a 792,35 a 1342,05 ab 2134,40 ab 5,18 4,23 525,0 
Ξηρόβρυση2 Licord 126,3 d 3,88 d 12,31 c 16,19 c 54,25 d 197,00 c 251,25 d 3,15 2,45 52,5 
Ν. Μεσήμβρια2 Exact 141,0 c 8,18 cd 24,94 bc 33,11 bc 212,55 c 598,50 bc 811,05 cd 4,04 3,74 247,0 
Ν. Μεσήμβρια3 Pacific 121,5 d 15,08 b 47,85 abc 62,93 ab 407,03 b 1004,85 bc 1411,88 ab 4,20 3,81 292,0 
Ταγαράδες2 Exact 130,5 d 10,63 bc 18,51 bc 29,14 bc 244,52 c 314,61 c 559,13 cd 4,21 2,89 190,0 
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Σχήμα 1. Συσχέτιση του αριθμού γόνιμων κεράτων και σπόρων με το δυναμικό απόδοσης για τα δεδομένα των δύο 
καλλιεργητικών περιόδων. Το υβρίδιο έχει εξαιρεθεί από την ανάλυση. Όπου ♦ : 2007, ■ : 2008, * : P<0,05, 
*** : P<0,001. 

Από τα συστατικά της απόδοσης, ο αριθμός γόνιμων κεράτων και ο αριθμός σπόρων (συνολικός 
και πλάγιων ταξιανθιών) ανά μονάδα επιφανείας έδωσαν τις ισχυρότερες συσχετίσεις με το ΔΑ και 
επομένως, θεωρούνται ως ο καθοριστικότερος παράγοντας του ΔΑ και κατά προέκταση, της ΑΣ. 

 
 

 
Σχήμα 2. Συσχέτιση του δυναμικού απόδοσης με την απόδοση συγκομιδής για τα δεδομένα των δύο 
καλλιεργητικών περιόδων. Το υβρίδιο έχει εξαιρεθεί από την ανάλυση. Όπου ♦ : 2007, ■  : 2008, 
*** : P< 0,001. 

 
Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία, όπου ο αριθμός γόνιμων κεράτων 

αναφέρεται, από πολλούς ερευνητές, ως ο καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση της 
ελαιοκράμβης (Marjanovic-Jaromela et al. 2008, Esmaeeli Azadgoleh et al. 2009). Σε συμφωνία με τα 
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δεδομένα της παρούσας εργασίας, οι τελευταίοι ερευνητές βρήκαν θετική σχέση μεταξύ του αριθμού 
των κεράτων των πλάγιων ταξιανθιών και της απόδοσης. Ο μεγαλύτερος αριθμός κεράτων πλάγιων 
ταξιανθιών βρέθηκε σε περιοχές όπου η καλλιέργεια αρδεύτηκε (Λητή, Μουριές, Γερακώνα). Η 
διαθεσιμότητα της εδαφικής υγρασίας είναι σημαντικός παράγοντας της παραγωγικότητας της 
ελαιοκράμβης (Tesfamariam et al. 2010), ιδίως στα μεσογειακά περιβάλλοντα, γιατί καθορίζει τον 
αριθμό κεράτων και των σπόρων ανά κέρατο που αναπτύσσουν οι πλάγιες ταξιανθίες. Οι σημαντικές 
σχέσεις του συνολικού αριθμού σπόρων και του αριθμού σπόρων πλάγιων ταξιανθιών με το ΔΑ 
απορρέουν από τις αντίστοιχες σχέσεις του αριθμού κεράτων και είναι σε συμφωνία με άλλους 
ερευνητές (Zhang and Zhou 2006, Esmaeeli Azadgoleh et al. 2009). 

Με εξαίρεση το υβρίδιο που καλλιεργήθηκε στη Λητή και είχε μικρό ύψος αλλά μεγάλο αριθμό 
κεράτων και σπόρων, το ύψος των φυτών συσχετίστηκε θετικά με το ΔΑ. Ωστόσο, τα διεθνή 
δεδομένα δίνουν τόσο θετική όσο και αρνητική σχέση του ύψους με την απόδοση (Shah et al. 2000, 
Marjanovic-Jaromela et al. 2008). Οι περιοχές Αρέθουσα και Ξηρόβρυση2 χαρακτηρίζονται από το 
μικρό ύψος των φυτών και το μικρό αριθμό πλάγιων ταξιανθιών και κατά συνέπεια, τη χαμηλή 
απόδοση. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην υψηλή πυκνότητα (στην Αρέθουσα 53 φυτά m-2) και 
τη χαμηλή διαθεσιμότητα εδαφικής υγρασίας (ξηρική καλλιέργεια και στις δύο περιοχές), που 
προκαλούν μείωση του ύψους (Ozer 2003) και λόγω ανταγωνισμού, μείωση των γόνιμων πλάγιων 
ταξιανθιών και του αριθμού των κεράτων σ’ αυτούς (Diepenbrock 2000). 

Το ΔΑ συσχετίστηκε θετικά, αλλά όχι ισχυρά, με το ΒΧΣ μόνο της κεντρικής ταξιανθίας, σε 
συμφωνία με άλλους ερευνητές (Zhang and Zhou 2006, Marjanovic-Jaromela et al. 2008). Το ΒΧΣ 
επηρεάζεται σημαντικά από τη διαθεσιμότητα των πόρων (άζωτο, εδαφική υγρασία) και τις 
επικρατούσες θερμοκρασίες μετά την άνθιση αλλά κυρίως, κατά το στάδιο γεμίσματος των σπόρων 
(Hocking and Stapper 2001, Morrison and Stewart 2002).  
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YIELD POTENTIAL AND HARVEST YIELD OF OILSEED RAPE IN  
CENTRAL MACEDONIA, GREECE 
 
V. Gaki, J.T. Tsialtas, D.K. Papakosta 
Aristotle University of Thessaloniki, School of Agriculture, Lab. of Agronomy, 541 24 Thessaloniki 

 
Summary 
Oilseed rape has been recently introduced in Greece as a feedstock for biodiesel production and thus, 
studies on its adaptability and productivity in Greece are lacking. In order to define the yield potential 
(YP), the traits contributing to YP formation and the harvest loses, as assessed by the difference between 
YP and harvest yield (HY), 15 commercial fields were monitored at the vivinity of Thessaloniki and 
Kilkis in 2007 and 2008 growing seasons. The average YP (3000 kg ha-1) was moderate to high, but the 
variation among the field locations and agronomic practices was significant. Regarding yield variables, 
pod number and seed number m-2, mainly on the branches, gave the strongest correlations with YP. The 
high YP of the irrigated fields was ascribed to the high numbers of pods on the branches as a result of 
longer period with higher soil water availability compared to the rainfed fields. Yield potential and HY 
were significantly correlated but also, they were significantly amplified (2007: 56%, 2008: 35%). This 
was ascribed to pod dehiscence due to delayed harvest and improper harvest equipment. Concluding, 
oilseed rape could be a good alternative crop in the rotation system of winter cereals in Greece. 
Key-words: density, harvest losses, oil seeds 
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΠΙΖΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΩΜΗΣ 
 
Δ. Μπαξεβάνος1, Ι.Θ. Τσιάλτας2, Δ.Βλαχοστέργιος1, Χ. Δόρδας2,  Α. Λιθουργίδης3 

1ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών, Θεοφράστου 1, 
41335 Λάρισα 
2ΑΠΘ, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας, 541 24 Θεσσαλονίκη 
3Αγρόκτημα ΑΠΘ, 570 01 Θέρμη 
 
 
Περίληψη  

Μείγματα ετήσιων χορτοδοτικών ψυχανθών με χειμερινά σιτηρά χρησιμοποιούνται 
ευρέως στην Ελλάδα για τη διατροφή των μηρυκαστικών. Σκοπός της εργασίας ήταν να 
μελετηθεί ο διαειδικός ανταγωνισμός και το παραγωγικό δυναμικό στη συγκαλλιέργεια 
ποικιλιών βρώμης (Avena sativa L.) και κτηνοτροφικού μπιζελιού (Pisum arvense L.). 
Η εγκατάσταση των πειραμάτων έγινε στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & 
Βοσκών (ΙΚΦ&Β) Λάρισας και στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, την καλλιεργητική περίοδο 
2011/12. Μελετήθηκαν τρεις ποικιλίες βρώμης (Κασσάνδρα, Φλέγα, Παλλήνη) και τρεις 
ποικιλίες κτηνοτροφικού μπιζελιού (Δωδώνη, Όλυμπος, Ιθώμη), σε μονοκαλλιέργεια 
και σε συγκαλλιέργεια σε όλους τους συνδυασμούς. Σπάρθηκαν 17 kg/στρέμμα στη 
μονοκαλλιέργεια και με αναλογία βρώμη/μπιζέλι 20/80 στη συγκαλλιέργεια. Οι 
ποικιλίες βρώμης έδωσαν μεγαλύτερη απόδοση σε βιομάζα σε σχέση με το μπιζέλι. Τα 
μείγματα σε αρκετές περιπτώσεις είχαν παρόμοιο δυναμικό απόδοσης μ’ αυτό της 
βρώμης, ενώ υπερείχαν κατά 3,1% στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Παρατηρήθηκε 
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο τοποθεσιών, κυρίως στις ποικιλίες βρώμης. Παρόλα 
αυτά, φάνηκε ότι τα μείγματα της ποικιλίας Φλέγα υπερείχαν των αντίστοιχων της 
Παλλήνης. Ειδικότερα, στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ η Φλέγα ήταν πιο υψηλοαποδοτική, 
με καλύτερο το συνδυασμό Φλέγα/Ιθώμη, ενώ στη Λάρισα η Κασσάνδρα, με καλύτερο 
το συνδυασμό Κασσάνδρα/Δωδώνη. Οι τιμές του LER (λόγος ισοδυνάμου επιφάνειας) 
ήταν μεγαλύτερες από τη μονάδα σε όλα τα μείγματα, ενώ τις πιο υψηλές τιμές είχαν 
μείγματα της ποικιλίας Κασσάνδρας με τις ποικιλίες μπιζελιού Όλυμπος και Δωδώνη 
(1,49 και 1,48, αντίστοιχα), καθώς και στο μείγμα Παλήνη/Ιθώμη (1,42), που σημαίνει 
ότι η συγκαλλιέργεια των παραπάνω ειδών πλεονεκτεί σημαντικά, σε σχέση με τη 
μονοκαλλιέργειά τους.  
Λέξεις-κλειδιά: ποικιλία, βρώμη, μπιζέλι, μείγματα, συγκαλλιέργεια, LER. 
 
Εισαγωγή  

Ως συγκαλλιέργεια χαρακτηρίζεται το σύστημα καλλιέργειας με την ταυτόχρονη 
ανάπτυξη στον ίδιο αγρό δύο ή περισσοτέρων φυτικών ειδών. Συνήθως, στην Ελλάδα 
καλλιεργούνται μείγματα χειμερινών σιτηρών με χορτοδοτικά ψυχανθή για βόσκηση, 
για παραγωγή σανού ή ενσιρώματος (Βαΐτσης 1996). Ο κυριότερος λόγος που καθιστά 
τα χειμερινά μείγματα ανταγωνιστικά για την παραγωγή ενσιρώματος είναι το 
μειωμένο κόστος παραγωγής σε σύγκριση με τα εαρινά (Lithourgidis et al. 2011α). Η 
επιλογή του κατάλληλου μείγματος είναι δύσκολη, διότι η συμπεριφορά του εξαρτάται 
από τους εδαφοκλιματικούς παράγοντες (Papastylianou 1990). Ομοίως, η μορφολογία 
και η διάρκεια του βιολογικού κύκλου των συγκαλλιεργούμενων ειδών παίζουν 
σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του συνδυασμού των φυτικών ειδών.  

Ένα μείγμα που καλλιεργείται ευρέως είναι ο συνδυασμός βρώμης (Avena sativa L.) 
με κτηνοτροφικό μπιζέλι (Pisum arvense L.). Συγκριτικά πειράματα, υπό τις ελληνικές 
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συνθήκες, έδειξαν ότι η συγκαλλιέργεια μπιζέλι/βρώμη (αναλογία 80/20) υπερείχε σε 
απόδοση ξηράς ουσίας (ΞΟ) σε σύγκριση με τη συγκαλλιέργεια μπιζέλι/σιτάρι και 
μπιζέλι/κριθάρι, ενώ είχε την ίδια ή μικρότερη απόδοση με τη συγκαλλιέργεια 
μπιζελιού με σίκαλη ή τριτικάλε, αντίστοιχα (Lithourgidis et al. 2011β, Dordas et al. 
2012). Η βρώμη, όμως, υπερείχε σε σχέση με τα άλλα σιτηρά σε παραγωγή πρωτεΐνης.  

Η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας κάθε είδους είναι πολύ σημαντική παράμετρος. 
Σήμερα, η επιλογή βασίζεται κυρίως σε εμπειρικές πρακτικές και γενικές 
παρατηρήσεις. Έτσι, για υψηλή απόδοση σε ΞΟ προτιμούνται όψιμες ποικιλίες, με 
μεγάλη απόδοση σε βιομάζα, υψηλή αναλογία φύλλων/βλαστών και ανεκτικότητα στις 
ασθένειες φυλλώματος. Ωστόσο, οι εμπορικές ποικιλίες τόσο των σιτηρών όσο και των 
ψυχανθών, έχουν επιλεγεί για χαρακτηριστικά κατάλληλα για αμιγή καλλιέργεια και 
όχι για συγκαλλιέργεια. Συνεπώς, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης της 
απόδοσης της συγκαλλιέργειας με τη δημιουργία νέων ποικιλιών, με κατάλληλα 
χαρακτηριστικά για τις ειδικές συνθήκες της συγκαλλιέργειας. Αν και στην Ελλάδα η 
αντίστοιχη έρευνα είναι περιορισμένη, διεθνώς, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σημαντικών 
διαφορών μεταξύ των ποικιλιών ως προς την ικανότητα τους να αυξάνουν την απόδοση 
του συγκαλλιεργούμενου μείγματος, γεγονός ενισχυτικό της δημιουργίας ποικιλιών 
κατάλληλων για μείγματα (Sharma and Mehta 1988, Vandermeer 1989).  

Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί ο διαειδικός ανταγωνισμός, κατά τη 
συγκαλλιέργεια, τριών εμπορικών ποικιλιών βρώμης και τριών εμπορικών ποικιλιών 
κτηνοτροφικού μπιζελιού, ώστε να επιλεγεί ο καλύτερος συνδυασμός, με κριτήριο την 
απόδοση σε ξηρή ουσία (ΞΟ) και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. 

 
Υλικά και Μέθοδοι  

Την καλλιεργητική περίοδο 2011-2012 εγκατασταθήκαν δύο πειραματικοί αγροί στο 
Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών (ΙΚΦ&Β) Λάρισας και στο Αγρόκτημα 
του ΑΠΘ. Εφαρμόστηκε το πειραματικό σχέδιο των πλήρων τυχαιοποιημένων ομάδων 
με 15 επεμβάσεις σε τρεις επαναλήψεις. Κάθε πειραματικό τεμάχιο είχε εμβαδό 6 m2 
και περιελάμβανε 6 γραμμές μήκους 4 m με 0,25 m απόσταση μεταξύ τους. 
Αξιολογήθηκαν τρεις ποικιλίες βρώμης (Κασσάνδρα, Φλέγα και Παλλήνη) και τρεις 
ποικιλίες κτηνοτροφικού μπιζελιού (Δωδώνη, Όλυμπος και Ιθώμη, ιδιοκτησίας ΕΛΓΟ–
Δήμητρα), σε μονοκαλλιέργεια, καθώς και σε συγκαλλιέργεια μπιζελιού/ βρώμης σε 
όλους τους μεταξύ τους συνδυασμούς. Για κάθε μονοκαλλιέργεια σπάρθηκαν 17 
kg/στρέμμα, ενώ σε όλες τις συγκαλλιέργειες σπάρθηκε η ίδια ποσότητα σπόρου σε 
αναλογία μπιζέλι/βρώμη 80/20. Τα αγρονομικά χαρακτηριστικά και η 
προσαρμοστικότητα των ποικιλιών βρώμης και μπιζελιού αναφέρονται στον Πίνακα 1.  

 
Πίνακας 1. Αγρονομικά χαρακτηρίστηκα και προσαρμοστικότητα ποικιλιών βρώμης 

και κτηνοτροφικού μπιζελιού.  
 Ποικιλία Βιολογικός κύκλος Αντοχή στο 

πλάγιασμα 
Προσαρμοστικότητα 

Β
ρώ

μη
 Φλέγα Πρώιμη Πολύ καλή Μέσης γονιμότητας εδάφη 

Κασσάνδρα Μεσοπρώιμη Μέτρια Ημιγόνιμα-πτωχά, θερμές περιοχές 

Παλλήνη Μεσοπρώιμη Πάρα πολύ καλή Μέσης γονιμότητας εδάφη 

 

  Χρήση  

Μ
πι

ζέ
λι

 Δωδώνη Μεσοπρώιμη Σανό – καρπό Υγρές και δροσερές περιοχές 

Ιθώμη Μεσοπρώιμη Σανό – καρπό Πολύ ευνοϊκά περιβάλλοντα 

Όλυμπος Όψιμη Κυρίως καρπό Γενική προσαρμοστικότητα 
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Η συγκομιδή έγινε στις τέσσερεις κεντρικές γραμμές του κάθε πειραματικού 
τεμαχίου, στο στάδιο 60-70% του γεμίσματος των λοβών του μπιζελιού (Dean 2001). 
Στο στάδιο αυτό, κόπηκε το υπέργειο μέρος των φυτών και έγινε διαχωρισμός των δύο 
ειδών σε κάθε μίγμα. Δείγματα βάρους 1 kg, από κάθε είδος σε κάθε πειραματικό 
τεμάχιο, τοποθετήθηκαν για 48 h στους 72 οC για να υπολογισθεί η ξηρή ουσία. Τα 
ξηρά δείγματα αλέστηκαν σε μύλο άλεσης και το ολικό άζωτο N εκτιμήθηκε με τη 
μέθοδο Kjeldahl, ενώ η ολική πρωτεΐνη υπολογίστηκε πολλαπλασιάζοντας την 
περιεκτικότητα του Ν με 6,25. 

Η ικανότητα της συγκαλλιέργειας να αξιοποιεί καλύτερα το περιβάλλον σε σύγκριση 
με την μονοκαλλιέργεια υπολογίστηκε με τον δείκτη LER (Land equivalent ratio, 
Λόγος Ισοδυνάμου Επιφάνειας) (Willey and Osiru  1972).  

LER= LER Μπιζελιού + LER Βρώμης, όπου: 
LER Μπιζελιού = Απόδοση Συγκαλλιέργεια Μπιζελιού /Απόδοση Μονοκαλλιέργεια Μπιζελιού (1) 
LER Βρώμης = Απόδοση Συγκαλλιέργεια Βρώμης /Απόδοση Μονοκαλλιέργεια Βρώμης             (2) 
Όταν LER>1, το μείγμα αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους του περιβάλλοντος, 

ενώ όταν LER<1 το μείγμα δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους του 
περιβάλλοντος (Dhima et al. 2007).  

Η ανάλυση της πρακτικότητας (ANOVA) έγινε με το στατιστικό πακέτο JMP 5.1 
(2004) και το διαχωρισμός των μέσων όρων με το Student t-test.   

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση  

Η συνδυασμένη ανάλυση της παραλλακτικότητας των αποδόσεων σε ΞΟ έδειξε ότι 
υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων (Μ), των θέσεων 
πειραματισμού (ΘΠ), καθώς και αλληλεπίδραση (ΜxΘΠ) μεταξύ τους (Πίνακας 2). Η 
αλληλεπίδραση πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν, γιατί εκτός από το παραγωγικό 
δυναμικό του μείγματος σημαντικός παράγων είναι και η σταθερότητά του σε διάφορα 
περιβάλλοντα. Με την επανάληψη των πειραμάτων για περισσότερα έτη, θα είναι 
δυνατή η εκτίμηση του μεγέθους της αλληλεπίδρασης, ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα 
συμπεράσματα για κάθε ένα από τα δύο περιβάλλοντα. Στατιστικώς σημαντικές ήταν οι 
αλληλεπιδράσεις ΜxΘΠ για το LER και τους διαφορετικούς τύπους μεταχειρίσεων, 
ενώ η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη διέφερε μόνο μεταξύ των μεταχειρίσεων.  
 

  
Οι ποικιλίες βρώμης υπερείχαν ως προς την απόδοση σε ΞΟ, ενώ η περιεκτικότητά 

τους σε πρωτεΐνη ήταν 3,1 και 7,1% χαμηλότερη σε σχέση με τα μείγματα και την 
μονοκαλλιέργεια μπιζελιού, αντίστοιχα (Πίνακας 3). Τα μείγματα είχαν LER κατά μέσο 
όρο 1,31, που σημαίνει ότι οι μονοκαλλιέργειες χρειάζονται 31% περισσότερη έκταση 

Πίνακας 2. Συνδυασμένη ανάλυση παραλλακτικότητας για την απόδοση σε Ξηρά 
Ουσία (ΞΟ), Δείκτη  LER , τύπο μεταχείρισης και πρωτεΐνη (%).  

Πηγή 
Παραλλακτικότητας  B.E 

ΑΤ 
Ξηρής Ουσίας 

ΑΤ 
Δείκτη LER 

Τύπος 
μεταχείρισης* 

ΑΤ 
πρωτεΐνης 

Μεταχείριση (Μ) 14 6828052** 3,08** 5529824** 254** 
Θέση πειραματισμού 
(ΘΠ) 1 3069795** 0,31** 

 
1700373** 

 
150ΜΣ 

Μ×ΘΠ 14 2455822** 1,99** 546993** 87ΜΣ 
Επανάληψη  4 122797ΜΣ 0,59** 122797ΜΣ 245ΜΣ 
*Αναφέρεται σε γενικευμένη σύγκριση μέσων όρων ποικιλιών μπιζελιού, βρώμης και μειγμάτων,  
**Στατιστικώς σημαντική διαφορά 0.01%, ΜΣ μη σημαντική  
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για να αποδώσουν όσο τα μίγματα. Αυτό δείχνει ότι τα μείγματα συγκριτικά με τις 
μονοκαλλιέργειες αξιοποιούν καλύτερα τους πόρους του περιβάλλοντος (Lithourgidis 
et al. 2011β).  
 
Πίνακας 3. Μέσοι όροι ξηράς ουσίας, δείκτη LER και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη των 

μονοκαλλιεργειών και όλων των μειγμάτων μπιζέλι/βρώμη.  
Μεταχείριση  ΞΟ (kg /στρ) Δείκτης LER  Πρωτεΐνη (%)  
Βρώμη  1361α 1,00β 8,1γ 
Μείγμα  1134β 1,31α 11,2β 
Μπιζέλι  611γ 1,00β 15,1α 

 
Πιθανότητα 
CV% 

               <0,01 
                 22,1 

<0,01 
18,2 

<0,01 
5,3 

 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τόσο στη συνδυασμένη ανάλυση όσο και σε κάθε 

περιοχή πειραματισμού, οι ποικιλίες μπιζελιού είχαν την χαμηλότερη απόδοση σε ΞΟ. 
Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάστηκαν στα μείγματα οφείλονταν στο δυναμικό 
απόδοσης των ποικιλιών βρώμης, καθώς και στην ικανότητα που έχουν οι 
συγκαλλιέργειες να αξιοποιούν καλύτερα το περιβάλλον (Πίνακας 4). Όσον αφορά τη 
συνδυασμένη ανάλυση, τα μείγματα της ποικιλίας Φλέγας υπερείχαν των αντίστοιχων 
της Παλλήνης, χωρίς όμως στατιστικώς σημαντικές διαφορές (Πίνακας 4). Επίσης, η 
ποικιλία βρώμης Κασσάνδρα υπερείχε στη Λάρισα, πιθανώς λόγω της καλύτερης 
προσαρμογής της ποικιλίας σε ξηροθερμικές συνθήκες, ενώ η Φλέγα και το μείγμα 
Φλέγα/Ιθώμη υπερείχε στη Θεσσαλονίκη, πιθανώς λόγω της υψηλότερης αντοχής της 
Φλέγας στο πλάγιασμα (Πίνακας 1), που ήταν εντονότερο στη Θεσσαλονίκη λόγω του 
υψηλότερου βροχομετρικού ύψους. 

 
Πίνακας 4. Μέσες αποδόσεις, δείκτης LER και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη στις 

μονοκαλλιέργειες και τα μείγματα ποικιλιών μπιζελιού και βρώμης. 
 

 ΞΟ (kg στρέμμα-1) 
Δείκτης 
LER      Πρωτεΐνη 

Μεταχείριση  Συνδυασμένη  Λάρισα  Θεσσαλονίκη  (%) 
Φλέγα  1460α 1007βγ 1912α 1,00γ 7,4η 
Κασσάνδρα  1419α 1433α 1406δεζ 1,00γ 7,8η 
Φλέγα/Ιθώμη 1325αβ 944βγ 1706αβ 1,15βγ 9,8ζη 
Κασσάνδρα/Όλυμπος  1258αβ 855βγδ 1660βγ 1,49α 13,0βγ 
Φλέγα/Δωδώνη  1244αβ 945βγ 1544βγδ 1,31αβγ 11,4γδε 
Φλέγα/Όλυμπος 1228αβ 940βγ 1516βγδε 1,25αβγ 10,9δεζ 
Παλλήνη  1204αβγ 1003βγ 1405δεζ 1,00γ 9,0ζη 
Κασσάνδρα/Δωδώνη 1172αβγ 1066β 1277εζ 1,48αβ 11,3γδε 
Κασάνδρα/Ιθώμη  1059βγ 684γδε 1434γδεζ 1,16αβγ 10,4εζη 
Παλλήνη/ Δωδώνη  1042βγ 881βγδ 1203ηθ 1,28αβγ 11,1γδε 
Παλλήνη/Όλυμπος  1016βγ 1049β 984ηθ 1,28αβγ 12,0δε 
Παλλήνη/Ιθώμη 858δε 795γδε 922ηθ 1,42αβ 11,3γδε 
Δωδώνη  631ε 600δε 662ι 1,00γ 14,5αβ 
Ιθώμη  602ε 501ε 703θι 1,00γ 15,3α 
Όλυμπος  601ε 645γδε 557ι 1,00γ 15,6α 
 
Πιθανότητα  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
CV% 28,4 16,9 11,1 24,3 9,8 
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Οι τιμές του LER ήταν μεγαλύτερες από τη μονάδα στα μείγματα 
Κασσάνδρα/Όλυμπος, Κασσάνδρα/Δωδώνη και Παλλήνη/Ιθώμη με τιμές 1,49, 1,48 και 
1,42, αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα μείγματα αξιοποιούν καλύτερα 
τις εδαφοκλιματικές συνθήκες των δύο τοποθεσιών από ότι οι μονοκαλλιέργειες τους. 
Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη των ποικιλιών μπιζελιού κυμάνθηκε από 14,5 έως 15,6, 
των ποικιλιών βρώμης από 7,4 έως 9,0, ενώ τα περισσότερα μείγματα είχαν ενδιάμεσες 
τιμές (10,4 έως 13,0) (Πίνακας 4).   

Συμπερασματικά, τα μείγματα είναι αποτελεσματικά όσον αφορά τη δυνατότητα να 
αξιοποιούν τους πόρους του περιβάλλοντος σε σχέση με τις μονοκαλλιέργειες. 
Επιπλέον, τα μείγματα έχουν περιεκτικότητα πρωτεΐνης μεγαλύτερη κατά 3,1% σε 
σύγκριση με τη μονοκαλλιέργεια βρώμης, ενώ η απόδοσή τους σε βιομάζα είναι 
υψηλότερη από την μονοκαλλιέργεια μπιζελιού. Η ποικιλία βρώμης Φλέγα και το 
μείγμα Φλέγα/Ιθώμη έδειξαν υπεροχή στην Θεσσαλονίκη, ενώ η Κασσάνδρα και το 
μείγμα Κασσάνδρα/Δωδώνη έδειξαν υπεροχή στη Λάρισα.  
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3Farm of Aristotle University of Thessaloniki, 570 01 Thermi 
 

 
Summary 
Annual intercrops of forage legumes with winter cereals are used extensively in Greece 
as rumen feed. The objective of this work was to study the intercrop competition of 
particular mixtures of oat cultivars (Avena stativa L.) with cultivars of forage pea 
(Pisum arvense L.), in order to select the best combination for yield (dry matter–DM) 
and crude protein content (CP). Two RCD trials were established one in Forage & 
Pasture Institute in Larissa and in one the Farm of Aristotle University of Thessaloniki 
during 2011/2012 with three oat (Kassandra, Flega, Pallini) and three forage peas 
(Dodoni, Olimpos, Ithomi) cultivars in monoculture and intercrops. Seeding rate was 
170 kg ha-1 and the pea/oat ratio 80/20. DM yield of oat monoculture was higher or the 
equal to particular intercrops and better than any pea cultivar. However, the intercrops 
were superior in CP for 3.1% than oats. Cross over interactions were observed regarding 
the performance of oats across the two locations. Combined analyses indicated that the 
intercrops of Flega were superior to Pallini. In particular, Flega and its intercrop 
Flega/Ithomi ranked first in Thessaloniki, whereas Kassandra ranked first in Larissa and 
its highest yielding intercrop was Kassandra/Dodoni. The values of Land Equivalent 
Ratio revealed that all intercrops out-performed monocrops. In particular, the intercrops 
of oat cv. Kassandra with the pea cvs. Olimpos and Dodoni (1.49 and 1.48, 
respectively), as well the intercrop Palini/Ithomi (1.42) performed better than the other 
intercrops.  
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ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΥΖΙΟΥ (Oryza sativa L.) ΣΕ ΔΥΟ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ 
 
Χ. Δράμαλης1, Δ. Κατσαντώνης2 και Σ.Δ. Κουτρούμπας1 
1Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, .Π.Θ., 682 00 Ορεστιάδα 
2Ινστιτούτο Σιτηρών, ΕΛ.Γ.Ο., Τ.Θ. 60411, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης 
 
 
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. 
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ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 
 
Χ.Α. Δαμαλάς και Σ.Δ. Κουτρούμπας 
 
Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ. 68200 Ορεστιάδα 
 
 
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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Σ.Δ. Κουτρούμπας1, Β. Αντωνιάδης2 και Σ. Φωτιάδης1 
 
1Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ. 68200 Ορεστιάδα 
2Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος, 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 κ αι 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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Περίληψη 
 Μελετήθηκε η επίδραση της αλατότητας στη βλαστική ικανότητα των σπόρων του 
θρουμπιού (Satureja hortensis L.), καθώς και στην αύξηση των νεαρών φυταρίων του. 
Για τον σκοπό αυτόν, σπόροι σπάρθηκαν σε προβλαστήριο (20±1οC, Σ.Υ.: 90±2%) 
όπου παρέμειναν έως την έκπτυξη του ριζιδίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε 
θερμοκρασία 15±5οC ή 18±5οC (Σ.Υ: 70±5%). Για την ενυδάτωση των σπόρων 
χρησιμοποιήθηκε Η2Ο ως μάρτυρας και διαλύματα 40, 60, και 80 mΜ NaCl με 
εφαρμογή ανά δύο ημέρες. H βλαστική ικανότητα του μάρτυρα σε 15οC και 18οC ήταν 
34% και 97%, αντιστοίχως. Η παρουσία του NaCl μείωσε τη βλαστική ικανότητα, αλλά 
περισσότερο στη χαμηλή θερμοκρασία των 15οC (26%, 26%, και 12%, σε 40 mM, 60 
mM και 80 mM NaCl, αντιστοίχως) ενώ τα αντίστοιχα μειωμένα ποσοστά βλαστικής 
ικανότητας στους 18οC ήταν 95%, 88% και 90%. Το ύψος των φυταρίων του μάρτυρα 
στους 15οC (5,0 cm) ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο στους 18οC (5,6 cm). Το ύψος 
στους 15οC μειωνόταν αυξανομένης της συγκέντρωσης του NaCl ενώ στους 18οC 
αυξανόταν. 
 
Λέξεις κλειδιά: θερμοκρασία, NaCl, ρίζες, ύψος φυτών 
 
Εισαγωγή 
 Το θρούμπι (Satureja hortensis, Οικ. Labiatae) είναι ετήσιο ποώδες αρωματικό και 
φαρμακευτικό φυτό (Δόρδας 2012). Ενδημεί στη νότιο Ευρώπη, γνωστό ως θερινό 
θρούμπι. Πολλαπλασιάζεται με σπόρο και διαίρεση. Ως φαρμακευτικό φυτό, το 
θρούμπι παραδοσιακά χρησιμοποιείται ως αρτυματικό, τονωτικό, αποχρεμπτικό, σε 
στομαχόπονους και διάρροια και ως αφροδισιακό. Το έντονο άρωμα του θρουμπιού 
θυμίζει το άρωμα της ρίγανης. Το αιθέριο έλαιο του θρουμπιού, που προκύπτει από 
απόσταξη των φύλλων του φυτού, περιέχει υψηλά επίπεδα θυμόλης, καρβακρόλης, 
τερπινένια, κυμένιο, ουσίες που του προσδίδουν μικροβιοκτόνο δράση (Γαρδέλη 2009) 
και χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία, κυρίως για ανακούφιση από ρευματικούς 
ή αρθριτικούς πόνους.  
 Η βλάστηση των σπόρων είναι μία από τις πιο ευαίσθητες φυσιολογικές διαδικασίες 
στην αλατότητα (Al-Karaki 2001). Σε συνθήκες αλατότητας η διαδικασία αυτή είναι 
μια από τις κρισιμότερες περιόδους για μια επιτυχημένη παραγωγή (Liopa-Tsakalidi 
και Barouchas 2011α, β). Ανάλογα με το είδος του φυτού η επίδραση της αλατότητας 
έχει επιπτώσεις στο ποσοστό, στο ρυθμό βλάστησης και στην αύξηση των σποροφύτων 
(Almansouri κ.ά., 2001, Liopa-Tsakalidi κ. ά. 2011).  
 Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της θερμοκρασίας και του 
NaCl στη βλαστική ικανότητα των σπόρων και την αύξηση των φυταρίων του 
θρουμπιού.  
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Υλικά και Μέθοδοι  
 Χρησιμοποιήθηκαν σπόροι ενός πληθυσμού θρουμπιού (Satureja hortensis L.). Οι 
σπόροι σπάρθηκαν με μηχανή σποράς σε ειδικούς δίσκους παραγωγής σποροφύτων σε 
εδαφικό υπόστρωμα, ενώ χρησιμοποιήθηκε και μικρή ποσότητα βερμικουλίτη για την 
επικάλυψη τους. Τα σποροδοχεία μεταφέρθηκαν σε προβλαστήριο (θερμοκρασία: 20 ± 
1οC, σχετική υγρασία: 90±2%) για εννέα ημέρες και κατόπιν σε θερμοκήπια 
ελεγχόμενων συνθηκών σε 15±5οC, και 18±5οC και σχετική υγρασία:70±5% 
αντίστοιχα. Τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη βλάστηση των σπόρων και 
την ανάπτυξη των σποροφύτων ήταν Η2Ο (μάρτυρας), 40, 60, 80 mM NaCl με άρδευση 
ανά δύο ημέρες. Για κάθε θερμοκρασία στο θερμοκήπιο πραγματοποιήθηκαν τρεις 
πειραματικές δοκιμές με έξι επαναλήψεις των 44 σπερμάτων για κάθε μεταχείριση. Ο 
έλεγχος του αριθμού των σπόρων που βλάστησαν, καθώς και μετρήσεις του ύψους των 
φυταρίων και του μήκους ρίζας, υποκοτύλης και πρώτου φύλλου γίνονταν ανά δυο 
ημέρες από την σπορά. Η αξιολόγηση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 
του στατιστικού προγράμματος SPSS με τη μέθοδο ANOVA. Για τον έλεγχο των Post 
Hoc συγκρίσεων χρησιμοποιήθηκε εναλλακτικά κατά περίπτωση η μέθοδος Tukey. 
 
Αποτελέσματα-Συζήτηση  
Βλαστική ικανότητα σπόρων  
 Η παρατήρηση της βλαστικής ικανότητας σπόρων του θρουμπιού στις δυο 
θερμοκρασίες στο θερμοκήπιο διήρκησε 19 ημέρες. Στους 15οC και στους 18οC η 
βλαστική ικανότητα του σπόρου στον μάρτυρα ήταν 34% και 97%, αντιστοίχως. Η 
θερμοκρασία 15οC μείωσε σημαντικά τη βλαστική ικανότητα του θρουμπιού σε 
σύγκριση με αυτή των 18οC. Η παρουσία του NaCl μείωσε τη βλαστική ικανότητα και 
στις δυο θερμοκρασίες (15ο και 18οC), αλλά η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη στη 
χαμηλή θερμοκρασία των 15οC, με ποσοστά 26%. 26% και 12% σε 40, 60 και 80 mM 
NaCl, αντιστοίχως. Στους 18 οC τα αντίστοιχα μειωμένα ποσοστά κυμάνθηκαν μεταξύ 
95% με 90% (Σχ. 1). 
 

 
Σχήμα 1: Επίδραση της συγκέντρωσης του NaCl στη βλαστική ικανότητα σπόρων  
θρουμπιού (Satureja hortensis L.). 
 
Ύψος φυταρίων  
 Το ύψος των φυταρίων του μάρτυρα στους 15οC και 18οC ήταν 5,0 cm και 5,6 cm, 
αντίστοιχα. Το NaCl στη θερμοκρασία των 15οC μείωσε σημαντικά το ύψος των 
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φυταρίων σε σχέση με τον μάρτυρα. Η μείωση του ύψους των φυταρίων αυξανόταν 
αυξανομένης της συγκέντρωσης του NaCl. Αντιθέτως, στη θερμοκρασία των 18οC 
παρατηρήθηκε αύξηση του ύψους αυξανομένης της συγκέντρωσης του NaCl. Στην 
υψηλή συγκέντρωση των 80mM NaCl το μήκος των φυταρίων ήταν 6,7cm και στην 
χαμηλή συγκέντρωση των 40mM NaCl ήταν 6,2cm (Σχ. 2).  
 

 
Σχήμα 2: Επίδραση της συγκέντρωσης του NaCl στο υψος (±s.e.) φυταρίων. 
 
Μήκος ρίζας 
 Το μήκος των ριζών των φυτών του μάρτυρα ήταν σημαντικά μικρότερο στους 15οC  
από ότι στους 18οC (2,0 cm και 2,6 cm αντιστοίχως). Η αύξηση της συγκέντρωσης 
NaCl στους 15οC μείωσε το μήκος της ρίζας σε σύγκριση με τον μάρτυρα ενώ αντίθετα 
στους 18οC το αύξησε. Τα μήκη των ριζών των φυταρίων του μάρτυρα από την 9η-19η 
ημέρα κυμάνθηκαν από 0,90 cm έως 2,05 cm στη θερμοκρασία των 15οC και ήταν 
σημαντικά μικρότερα τα αντίστοιχα μήκη των ριζών στους 18οC που κυμάνθηκαν από  
2,6 cm έως 2,9 cm (Σχ. 3).  
 
 

 
Σχήμα 3: Επίδραση της συγκέντρωσης του NaCl στο μήκος της ρίζας (±s.e.) φυταρίων. 
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Μήκος υποκοτύλιου  
Το μήκος των υποκοτυλίων των φυταρίων του μάρτυρα στους 15οC ήταν 2,45cm ενώ 
στους 18οC ήταν 2,36 cm (Σχ. 4). Στους 15οC το μήκος των υποκοτυλίων μειωνόταν 
αυξανομένης της συγκέντρωσης του NaCl (1,96 cm, 1,86 cm 1,70 cm στα 40, 60 και 80 
mM NaCl, αντιστοίχως) σε σύγκριση με τον μάρτυρα. Στους 18οC παρατηρήθηκε μια 
μικρή αύξηση του μήκους των υποκοτυλίων αυξανομένης της συγκέντρωσης του NaCl 
(Σχ. 4). 
 

 
Σχήμα 4: Επίδραση της συγκέντρωσης του NaCl στο μήκος του υποκοτυλίου (±s.e.) 
φυταρίων.  
 
Μήκος πρώτου φύλλου φυταρίων 
 Στους 15 οC το μήκος του πρώτου εμφανιζόμενου φύλλου στα φυτά του μάρτυρα 
ήταν 0,63 cm, ενώ στους 18οC ήταν 1,18 cm. Στους 15οC μόνο στη συγκέντρωση των 
40 mM NaCl εμφανίστηκε φύλλο και είχε μήκος 0,40 cm. Στους 18οC το μήκος του 
πρώτου φύλλου αυξανόταν αυξανομένης της συγκέντρωσης του NaCl (Σχ. 5). 

 

 
Σχήμα 5: Επίδραση της συγκέντρωσης του NaCl στο μήκος Νο 1 φύλλου (±s.e.) 
φυταρίων. 
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Συμπεράσματα 
• Η βλαστική ικανότητα των σπόρων του θρουμπιού του μάρτυρα αυξήθηκε 

αυξανομένης της θερμοκρασίας (από 34% στους 15οC σε 97% στους 18οC). 

• Η παρουσία του NaCl μείωσε τη βλαστική ικανότητα και στις δυο θερμοκρασίες και 
η μείωση ήταν μεγαλύτερη στη θερμοκρασία των 15οC. 

• Η θερμοκρασία των 15οC επηρέασε αρνητικά το μήκος των ριζών και το ύψος των 
φυταρίων του μάρτυρα σε σχέση με την θερμοκρασία των 18οC. 

• Στους 15οC το NaCl μείωσε τα μήκη των ριζών, των υποκοτυλίων, του πρώτου 
εμφανιζόμενου φύλλου και το ύψος των φυταρίων σε σύγκριση με τον μάρτυρα. Η 
μείωση αυτή ήταν τόσο μεγαλύτερη όσο αυξανόταν η συγκέντρωση του NaCl. 

• Αντίθετα στη θερμοκρασία των 18οC το NaCl επέδρασε θετικά αυξάνοντας το μήκος 
της ρίζας, των υποκοτύλιων, του πρώτου εμφανιζόμενου φύλλου καθώς και το ύψος 
των φυταρίων  
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EFFECT OF SALINITY ON SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH IN 
SUMMER SAVORY (Satureja hortensis L.) 
 
Α. Liopa-Tsakalidi1 and I. N. Xynias2 

1 Technological Educational Institute of Messolonghi, Department of Mechanical and 
Water Resources Engineering, Nea Ktiria, 30 200 Messolonghi, Hellas 

2 Technological and Educational Foundation, Department of Plant Production, 
Antikalamos, 24 100 Kalamata, Hellas 

 
 
Summary 
 The aim of the present study was to investigate the effect of salinity on seed 
germination and on seedling growth of summer savory (Satureja hortensis L.). To this 
end, seeds of a commercial summer savory cultivar were mechanically sown on specific 
seedling trays containing a soil substrate, whereas a small quantity of vermiculite was 
used to cover the seeds. The seedling trays were transferred to growth chambers 
(temperature: 20±1οC, relative humidity: 90±2%) where they remained till root 
emergence. The seedling trays were subsequently transferred to a glasshouse with 
controlled conditions at 15±5οC or 18±5οC (RH: 70±5%). The seeds were kept moist 
with Η2Ο or with three test solutions of 40, 60, and 80 mΜ NaCl respectively, which 
were applied every two days. Germination and seedling growth records were taken 
every two days till the day the seeds stopped germinating. Germination of the controls 
was 34% and 97% at 15οC and 18οC, respectively. The presence of NaCl, regardless of 
temperature, reduced germination. This reduction was more severe at 15οC (26%, 26% 
and 12% germination with test solutions of 40, 60 or 80 mM NaCl, respectively) than at 
18οC (95%, 88%, 90% at 40, 60 or 80 mM NaCl, respectively). Plant height of the 
seedlings at 15οC was smaller (5.0 cm) at 15οC than at 18οC (5.6 cm). At 15οC plant 
height was reduced with each increase of NaCl concentration, whereas at 18οC it was 
increased as NaCl concentration increased. 
 
 

http://www.ekep.gr/english/click_thru.asp?LinkId=128�
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ 
 
Α. Κούβελας, Ι. Ρούσος, Α. Τσιγκούλης, Α. Αλεξόπουλος, Ε. Κάρτσωνας και Ι. 
Ν. Ξυνιάς 
 
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Καλαμάτας, 
Αντικάλαμος 24100, Καλαμάτα 
 
 
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 L.) ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΥΔΡΟ-ΠΡΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ 
 
Π. Παπαστυλιανού, Κ. Καρφή και Ξ. Βενιός 
ΓΠΑ, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργίας, Ιερά Οδός 75, 
11855, Αθήνα 
 
 
Περίληψη 

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-προμεταχείρισης στο φύτρωμα των σπόρων εκτιμήθηκε στο 
εργαστήριο, για τρεις ποικιλίες βαμβακιού (Gossypium hirsutum L., ‘Lider’, ‘Campo’ 
και ‘Fantom’). Οι σπόροι των τριών ποικιλιών που δέχθηκαν την υδρο-προμεταχείριση 
εμβαπτίστηκαν  σε απεσταγμένο νερό σε θάλαμο με σταθερή θερμοκρασία 25°C για 16 
ώρες. Για τις δοκιμασίες φυτρώματος οι σπόροι με και χωρίς προμεταχείριση 
τοποθετήθηκαν στο σκοτάδι, σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες (15 και 22°C). Για τη 
δημιουργία των συνθηκών της υδατικής καταπόνησης στη διάρκεια της φύτρωσης 
χρησιμοποιήθηκαν έξι διαλύματα πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG-6000, με ψ 0 ως 
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 
προμεταχείριση 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 για τους σπόρους που δέχθηκαν την υδρο-προμεταχείριση συγκριτικά με 
αυτούς που δεν είχαν υποστεί προμεταχείριση, 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 προμεταχείριση με νερό ήταν 
μεγαλύτερη για την ποικιλία Fantom. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έχουν 
πρακτικό ενδιαφέρον για τη χρησιμοποίηση της υδρο-προμεταχείρισης για τη βελτίωση 
του φυτρώματος του βαμβακιού κάτω από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.   
 
Λέξεις κλειδιά: προενυδάτωση βαμβακόσπορου, έλλειψη νερού, φυτρωτική ικανότητα, 
μέσος χρόνος φυτρώματος 
 
Εισαγωγή 

Το βαμβάκι αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική καλλιέργεια για την ελληνική 
οικονομία. Η Ελλάδα σταθερά κατατάσσεται ανάμεσα στις 10 χώρες με τις υψηλότερες 
στρεμματικές αποδόσεις στον κόσμο παράγοντας το 1,2% της παγκόσμιας παραγωγής 
ινών βάμβακος (Avgoulas et al. 2004). Για χώρες, όπως η Ελλάδα, που βρίσκονται στα 
όρια της ζώνης καλλιέργειας του βαμβακιού το πρώιμο και ομοιόμορφο φύτρωμα 
συμβάλλει αποφασιστικά στην έγκαιρη συμπλήρωση του βιολογικού κύκλου του φυτού 
με αποτέλεσμα την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής (Galanopoulou et 
al. 1980). Ωστόσο, συχνά η πρώιμη σπορά του βαμβακιού μπορεί να αποτύχει, λόγω 
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χαμηλών θερμοκρασιών και προσωρινής έλλειψης νερού, με συνέπεια το φτωχό 
φύτρωμα και την αύξηση του κινδύνου επανασποράς (Bradow 1991 Bolek 2010).  

Η τεχνική της υδρο-προμεταχείρισης περιλαμβάνει τη μερική ενυδάτωση και στη 
συνέχεια την ξήρανση του σπόρου πριν τη σπορά, έτσι ώστε να αρχίσουν οι 
μεταβολικές διεργασίες της βλάστησης χωρίς όμως να ολοκληρώνεται η διαδικασία με 
την εμφάνιση του ριζιδίου από τα περιβλήματα του σπόρου (Bradford 1995). Η μέθοδος 
αυτή αυξάνει τη φυτρωτική ικανότητα και μειώνει το χρόνο ανάδυσης των φυταρίων, 
ιδιαίτερα σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως χαμηλές θερμοκρασίες, έλλειψη 
υγρασίας ή αλατότητα (Ashraf and Foolad 2005). Ενθαρρυντικά αποτελέσματα της 
θετικής επίδρασης της υδρο-προμεταχείρισης του σπόρου παρατηρήθηκαν και στο 
βαμβάκι (Murungu et al. 2003 Casenave and Toselli 2007). Στην παρούσα μελέτη 
εκτιμήθηκε η επίδραση της μερικής προ-ενυδάτωσης των σπόρων και της μειωμένης 
πρόσληψης νερού στη διάρκεια της βλάστησης στο φύτρωμα τριών ποικιλιών 
βαμβακιού κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 

Η επίδραση της υδατικής καταπόνησης και της υδρο-προμεταχείρισης στο φύτρωμα 
των σπόρων εκτιμήθηκε στο εργαστήριο, ακολουθώντας το εντελώς τυχαιοποιημένο 
σχέδιο με τέσσερις επαναλήψεις, σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες βλάστησης για 
τρεις ποικιλίες βαμβακιού (‘Lider’, ‘Campo’ και ‘Fantom’). Οι σπόροι της 
προμεταχείρισης εμβαπτίστηκαν σε απεσταγμένο νερό σε 25°C για 16 ώρες. Για τις 
δοκιμασίες φυτρώματος οι σπόροι με και χωρίς προενυδάτωση, απολυμάνθηκαν σε 
διάλυμα HgCl2 0,1% για 5 min και αφού ξεπλύθηκαν με απεσταγμένο νερό 
τοποθετήθηκαν στο σκοτάδι σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες βλάστησης κάτω από 
την άριστη (15 και 22°C ±0,5°C). Για τη δημιουργία των συνθηκών της υδατικής 
καταπόνησης στη διάρκεια της φύτρωσης χρησιμοποιήθηκαν έξι διαλύματα PEG-6000 
(ψ 0 ως μάρτυρα, -0,2, -0,4, -0,6, -0,8 και -1,0 MPa). Σε κάθε μεταχείριση 200 σπόροι 
(4 επαναλήψεις των 50 σπόρων) από κάθε ποικιλία, ηλικίας 2 ετών, τοποθετήθηκαν σε 
τριβλία Petri διαμέτρου 15cm ανάμεσα από δύο διηθητικά χαρτιά τύπου Whatman No. 
1. και δέχθηκαν 15 ml από το αντίστοιχο διάλυμα PEG-6000. Οι φυτρωμένοι σπόροι 
(με ριζίδιο μεγαλύτερο του 1 mm) καταγράφονταν και απομακρύνονταν κάθε 12 ώρες 
έως την ημέρα που δεν φύτρωναν άλλοι σπόροι. Η απόδοση του φυτρώματος 
εκτιμήθηκε από το τελικό ποσοστό (φυτρωτική ικανότητα) και το μέσο χρόνο 
φυτρώματος των σπόρων.  Στα δεδομένα του τελικού ποσοστού φυτρώματος, αφού 
προηγουμένως έγινε μετατροπή των ποσοστών σε μοίρες, εφαρμόστηκε ανάλυση 
παραλλακτικότητας χωριστά για κάθε θερμοκρασία βλάστησης και η σύγκριση των 
μέσων έγινε με τη δοκιμή SNK σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. 
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Γενικά, η πορεία της βλάστησης των σπόρων των τριών ποικιλιών επηρεάστηκε 
τόσο από την προμεταχείριση των σπόρων όσο και από τη μειωμένη πρόσληψη νερού. 
Το τελικό ποσοστό φυτρώματος μειώθηκε σημαντικά με την αύξηση  του επιπέδου της 
υδατικής καταπόνησης. Η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη στη χαμηλότερη θερμοκρασία 
των 15°C συγκριτικά με τους 22°C και μικρότερη για τους σπόρους που δέχθηκαν την 
προμεταχείριση συγκριτικά με αυτούς που δεν είχαν υποστεί προενυδάτωση ιδιαίτερα 
για την ποικιλία Campo που εμφάνισε υψηλότερα ποσοστά φυτρώματος σε όλες τις 
περιπτώσεις. Ειδικότερα η φυτρωτική ικανότητα των σπόρων που δεν είχαν υποστεί 
προενυδάτωση μειώθηκε σημαντικά στα επίπεδα -0,4 και -0,6 MPa και μηδενίστηκε σε 
τιμές κάτω του -0,8 MPa και στις δύο θερμοκρασίες βλάστησης. Στην επέμβαση της 
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μικρής έλλειψης νερού (-0,2 MPa) παρατηρήθηκε πτώση του τελικού ποσοστού 
φυτρώματος κατά 40 και 60% για τους σπόρους με και χωρίς προμεταχείριση 
αντίστοιχα (Πίν. 1).  
 
Πίνακας 1. Επίδραση της υδατικής καταπόνησης (ψ) και της προενυδάτωσης του 
σπόρου (Ε) στο τελικό ποσοστό φυτρώματος (%) στις θερμοκρασίες φύτρωσης 15°C 
και 22°C. (ΧΕ: Χωρίς ενυδάτωση, ΜΕ: Με ενυδάτωση, ΜΟ: Μέσος όρος). 
 Ποσοστό φυτρώματος  
Θ 15°C  ‘Lider’ ‘Campo’ ‘Fantom’ 
ψ (MPa) ΧΕ ΜΕ ΜΟ ΧΕ ΜΕ ΜΟ ΧΕ ΜΕ ΜΟ 
 0  62  67 64,5a††  73  83 78a  57  74 65,5a 
-0,2  28  33 30,5b  49  57 53b    3  39 21,0b 
-0,4    2  11   6,5c    1  13  7c    1  10  5,5c 
-0,6    0    6   3,0c    0    4  2c    0    2  1,0c 
-0,8†    0    0   0    0    0 0    0    0    0 
-1,0†    0    0   0    0    0 0    0    0    0 
ΜΟ 23,0a 29,3b  30,8a 39,3b  15,3a 31,3b  

ψ   ***   ***   *** 
Ε   *   ***   *** 

ψ x Ε   ΜΣ   ΜΣ   ΜΣ 
 
Θ 22°C  ‘Lider’ ‘Campo’ ‘Fantom’ 
ψ (MPa) ΧΕ ΜΕ ΜΟ ΧΕ ΜΕ ΜΟ ΧΕ ΜΕ ΜΟ 
 0  66  81 73,5a††  80  85 82,5a  78  82,5 80,3a 
-0,2  27  41 34,0b  32  75 53,5b  31  45 38,0b 
-0,4    7  34 20,5c  12  75  43,5b  10  33 21,5c 
-0,6    1  24 12,5c    1  49  25,0c    1  34 17,5c 
-0,8    0  10   5,0d    0  18 9,0d    0  20 10,0c 
-1,0    0    1   0,5d    0  10 5,0d    0  13 6,5c 
ΜΟ 16,8a 31,8b  20,8a 52,0b  20,0a 37,9b  

ψ   ***   ***   *** 
Ε   ***   ***   *** 

ψ x Ε   ΜΣ   ΜΣ   ΜΣ 
*, **, *** Στατιστικά σημαντικό για P ≤ 0,05, P ≤ 0,01, P ≤ 0,001, ΜΣ μη σημαντικό.  
† Τα δεδομένα ψ -0,8 και -1,0 αποκλείστηκαν από την ανάλυση στη  θερμοκρασία  
15°C δεδομένου ότι οι σπόροι δεν φύτρωσαν και στις δύο μεταχειρίσεις.  
†† Μέσοι όροι με ίδια γράμματα δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους (P ≤ 0,05).   
 

Ο μέσος χρόνος φυτρώματος αυξήθηκε με τη μείωση των τιμών του ωσμωτικού 
δυναμικού ιδιαίτερα στη χαμηλότερη θερμοκρασία των 15°C. Η προενυδάτωση του 
σπόρου μείωσε το μέσο χρόνο φυτρώματος συγκριτικά με τις επεμβάσεις χωρίς 
προμεταχείριση. Η μείωση του μέσου χρόνου φυτρώματος των σπόρων που υπέστησαν 
προενυδάτωση ήταν μεγαλύτερη για την ποικιλία ‘Fantom’ (Σχ. 1). 

Η μερική ενυδάτωση του σπόρου μέσω προμεταχείρισης με νερό ή άλλα ωσμωτικά 
υλικά αυξάνει το ποσοστό των φυτρωμένων σπόρων και μειώνει το χρόνο ανάδυσης 
του φυταρίου επιτρέποντας σε μεγαλύτερο κλάσμα του συνολικού πληθυσμού των 
σπόρων να φυτρώσουν και σε λιγότερο ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες (Welbaum 
et al. 1998 Papastylianou and Karamanos 2012). Όμως σε συνθήκες ισχυρής υδατικής  
καταπόνησης λόγω αλατότητας ή έλλειψης νερού η προενυδάτωση του 
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βαμβακόσπορου δεν προσφέρει πλεονέκτημα φύτρωσης, ιδιαίτερα σε χαμηλές 
θερμοκρασίες κοντά στην ελάχιστη για το φύτρωμα του βαμβακιού. Τα θετικά 
αποτελέσματα της προενυδάτωσης του βαμβακόσπορου αναφέρονται και από άλλους 
ερευνητές τόσο στην αύξηση της φυτρωτικής ικανότητας όσο και στην ταχύτερη 
εμφάνιση των φυταρίων (Murungu et al. 2003 Toselli and Casenave 2005 Casenave and 
Toselli 2007).    

 

 
 

 
Σχήμα 1. Μέσος χρόνος φυτρώματος για τις θερμοκρασίες 15 και 22°C.    
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Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έχουν πρακτικό ενδιαφέρον για τη 
χρησιμοποίηση της υδρο-προμεταχείρισης με στόχο τη βελτίωση του φυτρώματος του 
βαμβακιού κάτω από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
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ΙMPROVING THE GERMINATION PERFORMANCE OF COTTON (Gossypium  
hirsutum L.) BY SEED HYDROPRIMING UNDER WATER STRESS CONDITIONS  
 
P. Papastylianou, K. Karfi and X. Venios 
AUA, Department of Crop Science, Laboratory of Crop Production, 75 Iera Odos, 
11855, Athens 
 
Abstract 
In Greek conditions early sowing of cotton may fail due to low temperatures and 
temporary water shortage resulting in poor stand establishment and increased likelihood 
of making replanting necessary. The effect of water stress and hydro-priming on seed 
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germination was evaluated in laboratory experiments following a completely 
randomized design with four replications at two different germination temperatures for 
three cotton cultivars (Gossypium hirsutum L. ‘Lider’, ‘Campo’ and ‘Fantom’). The 
hydro-primed seeds of the three cultivars were immersed in distilled water in a growth 
chamber with a constant temperature of 25°C for 16 hours. For the germination tests, 
seeds with and without priming were placed in the dark at two different suboptimal 
germination temperatures (15 and 22°C). In order to create water stress conditions 
during the germination process, six solutions of PEG-6000 were used (ψ 0 as control, -
0,2, -0,4, -0,6, -0,8 and -1,0 MPa). The germination performance was evaluated by final 
germination percentage and mean germination time. Generally, the germination course 
of the three cotton cultivars was affected by both hydro-priming and reduced water 
uptake. In particular, the final germination percentage was significantly reduced by 
increasing the level of water stress. This reduction was greater at 15°C and less in 
hydro-primed seeds than in non-primed ones, especially on ‘Campo’. The mean 
germination time increased with the reduction of water potential, especially at the 
lowest temperature of 15°C. The decrease in mean germination time of hydro-primed 
seeds was greater in ‘Fantom’. The results of this study may have practical implications 
in the use of hydro-priming to improve cottonseed germination under unfavorable 
environmental conditions.          
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ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
 
Ε. Παπαϊωάννου1, Μ. Κουκουρίκου-Πετρίδου1, Α. Πετρίδης2 

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο 
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2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο 
Δενδροκομίας, Πανεπιστημιούπολη, 541 24, Θεσσαλονίκη. 
 
 
Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη, εξετάστηκαν 24 είδη λαχανικών ευρείας κατανάλωσης για 
την περιεκτικότητα τους σε συστατικά υψηλής διαιτητικής αξίας. Συγκεκριμένα 
προσδιορίστηκαν ποσοτικώς η ολική αντιοξειδωτική τους ικανότητα, το ασκορβικό οξύ 
(βιταμίνη C), οι περιεχόμενες ολικές φαινόλες καθώς και η χλωροφύλλη. Όλα τα 
λαχανικά, που εξετάστηκαν, αγοράστηκαν από παραγωγούς στην περιοχή των 
Βασιλικών (26 km από τη Θεσσαλονίκη, εκτός από τις πιπεριές Φλωρίνης και τις 
κίτρινες, πορτοκαλί και κόκκινες πιπεριές τύπου καμπάνα, οι οποίες αγοράστηκαν από 
μανάβικο). Το φυλλώδες τμήμα του σέλινου παρουσίασε την υψηλότερη 
αντιοξειδωτική ικανότητα (31,17 μmol Ι. Α.Ο./g ν.β.). Η πιπεριά τύπου Φλωρίνης ήταν 
το πλουσιότερο λαχανικό σε βιταμίνη C (74,38 mg/100 g ν. β.) καθώς και σε ολικές 
φαινόλες (0,88 mg GAE/g ν.β.). Χλωροφύλλη περιείχαν μόνο οχτώ από τα εξετασθέντα 
λαχανικά μεταξύ των οποίων την υψηλότερη περιεκτικότητα σημείωσε 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. 
 
Λέξεις κλειδιά: Αντιοξειδωτικά, φαινόλες, ασκορβικό οξύ, χλωροφύλλη, οξειδωτική 
καταπόνηση. 
 
 
Εισαγωγή 

Πληθυσμιακές έρευνες έδειξαν ότι ο συνδυασμός υγιεινής διατροφής και υγιούς 
τρόπου ζωής, είναι εφικτό να μειώσει τα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη 
τύπου ΙΙ και διαφόρων τύπων καρκίνου (Willcox et al. 2004).  

Η υπερπαραγωγή ελευθέρων ριζών μεταξύ των οποίων είναι και οι ενεργές μορφές 
οξυγόνου αποτελεί κοινό παρονομαστή στην παθογένεια των περισσότερων χρόνιων 
παθήσεων. Ο ανθρώπινος οργανισμός, ωστόσο, μπορεί να αντεπεξέλθει στην 
οξειδωτική καταπόνηση με τη βοήθεια ενός αντιοξειδωτικού συστήματος άμυνας που 
διαθέτει και το οποίο μπορεί να ενισχυθεί μέσω μιας πλούσιας σε αντιοξειδωτικά 
διατροφής (Petridis et al. 2010).    

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι σημαντική πηγή βιοενεργών ουσιών, οι οποίες 
απαντώνται σε χαρακτηριστικά μικρές ποσότητες (Kris-Etherton et al. 2002) και 
περιλαμβάνουν χιλιάδες διαφορετικές ενώσεις. Τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στα 
φυτά κι όχι αυτά που λαμβάνονται από τεχνητά σκεύασματα, προστατεύουν βασικές 
βιολογικές δομές από την οξειδωτική καταστροφή (Pellegrini et al. 2007). 

Σημαντικό βήμα, συνεπώς, για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών 
σχετικά με τη διαιτητική αξία των τροφών θα αποτελέσει ο σαφής προσδιορισμός και οι 
συγκριτικές αναλύσεις φρούτων λαχανικών που παρουσιάζουν ευεργετικές ιδιότητες. 
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Υλικά και μέθοδοι  
Τα λαχανικά που αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας ήταν: η πατάτα, το παντζάρι, 

το ξερό κρεμμύδι, το κουνουπίδι, το μπρόκολο, το πράσο, το σκόρδο, το άσπρο λάχανο, 
το σπανάκι, το καρότο, ο μαϊντανός, το μαρούλι, η ρόκα, το φρέσκο κρεμμύδι, ο 
άνηθος, το αντίδι, το σέλινο, το λευκό σπαράγγι, το ραπανάκι, το αγγούρι, το 
κολοκυθάκι, η ντομάτα, η μελιτζάνα και έξι ποικιλίες πιπεριάς: γλυκιά πιπεριά τύπου 
κέρατο και πιπεριά τύπου καμπάνα (και οι δύο πράσινες), Φλωρίνης, πράσινη καυτερή, 
κίτρινη, πορτοκαλί και κόκκινη τύπου ‘καμπάνα’. 

Οι εργαστηριακές αναλύσεις διήρκεσαν εννέα μήνες προκειμένου κάθε λαχανικό να 
συγκομίζεται σε ώριμο στάδιο για κατανάλωση και να εξετάζεται άμεσα. Για τις 
αναλύσεις ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας και ολικών φαινολών 
πραγματοποιήθηκαν τρεις δειγματοληψίες σε κάθε είδος, ποικιλία ή τμήμα λαχανικού 
(λήψη από δύο ή περισσότερους διαφορετικούς καρπούς ή φύλλα κτλ.) και μία 
επανάληψη για την καθεμία. Στις αναλύσεις ασκορβικού οξέος και χλωροφύλλης 
γίνονταν δύο δειγματοληψίες για κάθε λαχανικό και από μία επανάληψη. 

Η εκχύλιση των ολικών αντιοξειδωτικών έγινε με διάλυμα μεθανόλης 50% σε 1,2 Μ 
HCl (Petridis et al. 2010) και για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής 
αντιοξειδωτικής ικανότητας χρησιμοποιήθηκε η δοκιμή FRAP (Benzie and Strain 
1996). Οι τιμές εκφράστηκαν σε μmol I. A.O. g-1 ν.β. 

Η εκχύλιση του ασκορβικού οξέος πραγματοποιήθηκε με οξαλικό οξύ 1% (Mazzeo 
et al. 2011) και ο ποσοτικός προσδιορισμός έγινε με τη βοήθεια ανακλασίμετρου. Οι 
τιμές εκφράστηκαν σε mg A.O.100 g-1 ν.β. 

Ως εκχυλιστικό μέσο για τις ολικές φαινόλες χρησιμοποιήθηκε η μεθανόλη 80% 
(Malik and Bradford 2006) και για τον ποσοτικό τους προσδιορισμό ακολουθήθηκε η 
μέθοδος Folin-Ciocalteu. Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν σε mg GAE g-1 ν.β. 

Τέλος η εκχύλιση χλωροφύλλης έγινε με αιθανόλη 96% (Wintermans and De Mots 
1965) και ο υπολογισμός της περιεχόμενης χλωροφύλλης έγινε σύφωνα με τους τύπους 
των Knudson κ.α. (1977) (Szeto et al. 2004). Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν σε mg chl 
g-1 ν.β. 

 
Αποτελέσματα-Συζήτηση 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός της αντιοξειδωτικής ικανότητας στα 24 διαφορετικά 
λαχανικά, που μελετήθηκαν (Σχ. 1), κατέδειξε το φυλλώδες τμήμα του σέλινου ως το 
πλουσιότερο σε ολική αντιοξειδωτική ικανότητα (31,17 μmol Ι. A. O. g-1 ν.β.) με 
στατιστικά σημαντικές διαφορές από τα υπόλοιπα. Αντιθέτως, φτωχότερα 
αποδείχθηκαν το  καρότο (0,91 μmol Ι. A. O. g-1 ν.β.) και το αγγούρι έπειτα από 
αφαίρεση της φλούδας (1,15 μmol Ι. A. O. g-1 ν.β.) χωρί  στατιστικά σημαντικές 
διαφορές από το αγγούρι με φλούδα, την πατάτα, το ξερό και φρέσκο κρεμμύδι, το 
πράσο, το λευκό σπαράγγι, το κολοκύθι και την ντομάτα.  
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Μεγαλύτερη συγκέντρωση ασκορβικού οξέος, σύμφωνα, με ποσοτικό προσδιορισμό 
(Σχ. 2) που πραγματοποιήθηκε, παρατηρήθηκε στην κόκκινη τύπου Φλωρίνης (74,38 
mg/100g ν.β.) με σημαντικές διαφορές από τα υπόλοιπα είδη. Οι μικρότερες ποσότητες 
ασκορβικού οξέος μετρήθηκαν, αντίθετα, στο καρότο (4,07 mg/100 g ν.β.) και στο 
σκόρδο (4,13 mg/100 g ν.β.) χωρίς αυτά να παρουσιάζουν στατιστικές διαφορές με  
άλλα είδη. 

 

 
  

 
Ο  ποσοτικός προσδιορισμός (Σχ. 3) ολικών φαινολών έδειξε ότι υψηλότερη 

συγκέντρωση παρουσίαζε η κόκκινη πιπεριά τύπου Φλωρίνης (0,88 mg GAE/g ν.β.) με 
σημαντικές στατιστικές διαφορές από τα υπόλοιπα είδη. Φτωχότερο περιεχόμενο σε 
ολικές φαινόλες είχε το αγγούρι χωρίς φλούδα (0,12 mg GAE/g ν.β.) και ακολουθούν 
χωρίς στατιστικές διαφορές όλα τα υπόλοιπα λαχανικά εκτός της καυτερής πιπεριάς 
τύπου κέρατο (0,6  mg GAE/g ν.β.) και των κίτρινων (0,44 mg GAE/g ν.β.), πορτοκαλί 

Σχήμα  1. Περιεκτικότητα  σε  ολικά  αντιοξειδωτικά (ολική  αντιοξειδωτική  ικανότητα) διάφορων  
λαχανοκομικών  ειδών (μmol  Ι. A. O. g-1  ν. β.).  
 

Σχήμα  2. Περιεκτικότητα  σε  ασκορβικό  οξύ  διάφορων  λαχανοκομικών  ειδών   (mg Α. Ο. 100 g-1  ν. β.). 
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(0,60 mg  GAE/g  ν. β.) και  κόκκινων (0,75 mg GAE/g ν.β.) πιπεριών τύπου καμπάνα, 
οι οποίες παρουσιάζουν υψηλές τιμές συγκέντρωσης ολικών φαινολών.  

 

 
 

 
Από τα λαχανικά που εξετάστηκαν (Σχ. 4) μόλις τα οχτώ βρέθηκαν να περιέχουν 

χλωροφύλλη και από αυτά την υψηλότερη περιεκτικότητα ολικής χλωροφύλλης (chla + 
chlβ) επέδειξε ο άνηθος (1, 24 mg/g ν.β.) και έπονταν η ρόκα (1,02 mg/g ν.β.), το 
φυλλώδες τμήμα του σέλινου (1,01  mg/g ν.β.) και ο μαϊντανός (0,99 mg/g ν.β.).  

 

 
 

 
 
 

Συμπεράσματα 
 Οι οικογένειες Apiaceae, Brassicaceae και Solanaceae 

κυριαρχούν ως προς την αντιοξειδωτική δράση ορισμένων ειδών τους. 
 Μεταξύ των ειδών που εξετάστηκαν, το φυλλώδες τμήμα του 

σέλινου παρουσίασε την υψηλότερη αντιοξειδωτική ικανότητα. 

Ολι
κές  
φα
ινό
λες 

( 
mg  
GA
E 
/g 
ν. 

β. ) 

Σχήμα  3. Περιεκτικότητα  σε  ολικές  φαινόλες  διαφόρων  λαχανοκομικών  ειδών   (mg  GAE g-1  ν. β.). 

Σχήμα  4. Περιεκτικότητα  σε  χλωροφύλλη (chl α  + chl β) διαφόρων  λαχανικών  (mg chl g-1  ν. β.). 
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 Οι πιπεριές και ειδικότερα οι κόκκινες και πορτοκαλί ποικιλίες 
είναι τα πλουσιότερα λαχανικά σε ασκορβικό οξύ, ενώ βρίσκονται, επίσης, 
στις πρώτες δέκα θέσεις ως προς τις ολικές τους φαινόλες. 
 Το καρότο βρίσκεται τελευταίο σε όλες τις μετρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν. 
 Ο άνηθος έρχεται πρώτος μεταξύ οχτώ λαχανικών ως προς την 

περιεχόμενη χλωροφύλλη. 
 Οι πιπεριές και τα σκουρόχρωμα λαχανικά όπως το μπρόκολο, ο 

μαϊντανός, η ρίζα παντζαριού, το σπανάκι και το φυλλώδες τμήμα του 
σέλινου υπερτερούν σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
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Abstract 
 
HIGH NUTRITIONAL BIOACTIVE COMPOUNDS IN VEGETABLES 
 
E. Papaioannou, M. Koukourikou-Petridou, A. Petridis 
 
Department of Horticulture, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki 
Thessaloniki GR-54124, Greece 

Ιn the present research, 24 vegetables commonly consumed, were tested for their 
content in bioactive substances of dietary value. More specific, total antioxidant 
components (antioxidant activity), ascorbic acid (vitamin C), total phenols and 
chlorophyll were quantitatively determined and valued. All vegetables tested were 
purchased from farmers in the region of Vasilika (26 km from Thessaloniki) except  the 
peppers type Florinis and the yellow, orange and red bell type of peppers, which were 
purchased from a local greengrocery.  

 The foliar part of celery demonstrated the higher total antioxidant activity (31,17 
μmol of ascorbic acid/g f.w.). Τhe pepper type Florinis was the richest vegetable in 
ascorbic acid (74,38 mg/100g f.w.) and  in  total phenols (0,88 mg GAE/ f.w.). Only 
eight of the tested vegetables contained chlorophyll, with its higher concentration 
determined in dill (1,24 mg/g f.w.), rocket (1,02 mg/g f.w.), the foliar part of celery 
(1,01 mg/g f.w.) and parsley (0,99 mg/g f.w.). 
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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, 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 (2 g 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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Εκπαίδευσης,  
 
 
Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στην προσπάθεια του Ινστιτούτου Αμπέλου 
Αθηνών του ΕΛ.Γ.Ο "ΔΗΜΗΤΡΑ", για να δημιουργηθεί μια συλλογή ρωσικών 
ποικιλιών ιπποφαούς. Η προσπάθεια αυτή άρχισε το 2010 με τη συμβολή του 
Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων της Σιβηρίας και του Πειραματικού Σταθμού 
Γενετικής Βελτίωσης Krimskagia της Ρώσικης Ακαδημίας. Στόχος της δημιουργίας της 
συλλογής αυτής είναι η μελέτη της συμπεριφοράς του φυτού στις Ελληνικές 
μικροκλιματικές συνθήκες, για την οποία ελάχιστα είναι γνωστά. Η γνώση αυτή θα 
μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία νέων ποικιλιών που θα είναι 
περισσότερο προσαρμοσμένες στο περιβάλλον της χώρας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι περισσότερες ποικιλίες ιπποφαούς που κυκλοφορούν στην αγορά είναι ρωσικής 
προέλευσης. Από το υλικό αυτό (περισσότερες από 35 ποικιλίες), επιλέχθηκαν οι 
καλύτερες ποικιλίες με βάσει την ανάπτυξη και ανθεκτικότητά τους στις αβιοτικές και 
βιοτικές καταπονήσεις. Από αυτές η ποικιλία ‘Gnom’ που χρησιμοποιείται ως 
επικονιαστής, έχει μέτρια ανάπτυξη, καλή γονιμοποίηση των θηλυκών φυτών και η 
ζωτικότητα της γύρης είναι μεγαλύτερη από 95%. Οι υπόλοιπες ποικιλίες (‘Elizaveta’, 
‘Etna’, ‘Augoustina’, ‘Zemtsiouznagia’, ‘Azournagia’, ‘Eshel’ και ‘Mashlitsnagia’), 
των οποίων τα γνωρίσματα περιγράφονται αναλυτικά, είναι παραγωγικές, με καλή 
ποιότητα τελικού προϊόντος (καρπός ή και φύλλα) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τόσο για άμεση κατανάλωση όσο και την παραγωγή ελαίων. Ένα επιπλέον 
πλεονέκτημα των ποικιλιών αυτών είναι η απουσία ακάνθων, κάτι που διευκολύνει τη 
συλλογή των καρπών. Η είσοδος στη παραγωγική διαδικασία των ποικιλιών αυτών 
αναμένεται να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της αυξημένης ζήτησης που παρατηρείται 
κατά τα τελευταία χρόνια από πλευράς των γεωργών. 

 
Λέξεις κλειδιά: υπερ-τροφή, αλκαλοειδή, τανίνες, φαρμακευτικές ιδιότητες 
 
Εισαγωγή  

Το ιπποφαές είναι μια νέα καλλιέργεια για την Ελλάδα με αρκετά μεγάλο γεωργικό 
ενδιαφέρον. Το φυτό ιπποφαές (Hippophae rhamnoides) είναι θάμνος με ύψος 2-5 
μέτρα (Ανώνυμος 2011). Το ιπποφαές έχει πυκνά, σκληρά και πολύ ακανθώδη κλαδιά. 

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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Τα φύλλα είναι ανοιχτού χρώματος αργυρο-πράσινα, λογχοειδή, μήκους 3-8 cm και 
πλάτους λιγότερο από 7 mm. Είναι δίοικο φυτό, με αρσενικά και θηλυκά φυτά (Rousi 
1971). Οι καρποί του είναι πλούσιοι σε υδροδιαλυτές βιταμίνες, σε κιτρικό και μηλικό 
οξύ, αλκαλοειδή, ανθοκυανοσίνες, πεντοζιδινικές βάσεις και τανίνες (ουσίες με 
αντισηπτικές, αντι-διαρροϊκές και αντι-αιμορραγικές ιδιότητες, (Ζu et al. 2006). Για τον 
λόγο αυτόν 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.ΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”, με τη 
συμβολή του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων της Σιβηρίας, που βρίσκεται στο 
Barnaoul της Ρωσίας και του Πειραματικού Σταθμού Γενετικής Βελτίωσης Krimskagia 
της Ρώσικης Ακαδημίας, άρχισε η δημιουργία μιας συλλογής 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. Η μελέτη του υλικού αυτού 
θα μπορούσε να συμβάλλει και στη βελτίωση της τεχνικής της καλλιέργειάς του, 
προσφέροντας στους αγρότες την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχημένη 
καλλιέργειά του. 

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να παρουσιασθούν τα μορφολογικά, ποιοτικά 
και παραγωγικά γνωρίσματα ορισμένων ρωσικών ποικιλιών, που κατά τη διάρκεια της 
μελέτης της συλλογής έδειξαν την καλύτερη συμπεριφορά. 
  
Υλικά και Μέθοδοι 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτου Αμπέλου Αθηνών ΕΛ.ΓΟ 
“ΔΗΜΗΤΡΑ”. Το 2010 αξιολογήθηκαν συνολικά περισσότερες από 35 ρωσικές 
ποικιλίες ιπποφαούς. Ως αρχικό υλικό, χρησιμοποιήθηκαν μονοετείς ξυλοποιημένες 
κληματίδες ιπποφαούς. Οι κληματίδες τοποθετηθήκαν σε πλαστικές σακούλες για τη 
διατήρηση τους σε θερμοκρασία 0-20 С. Η φύτευση των μοσχευμάτων έγινε σε μη 
θερμαινόμενο θερμοκήπιο τέλη Φεβρουαρίου. Πριν τη φύτευση τους, έγινε κοπή των 
μοσχευμάτων σε μήκος 20cm. Τα μοσχεύματα εμβαπτίστηκαν σε δοχεία με τρεχούμενο 
νερό όπου παρέμειναν για 48 ώρες. Στη συνέχεια η απόληξη των μοσχευμάτων 
αναμείχθηκε σε πούδρα ινδοβουτυρικού οξέως 0,2% (IAA). Τα μοσχεύματα 
φυτεύτηκαν σε βάθος 15-18 cm, αφήνοντας πάνω από το εδαφικό υπόστρωμα 2 με 3 
οφθαλμούς, σε δοχεία 5L (2-3 μοσχεύματα/ποικιλία/δοχείο) σε υπόστρωμα 
αποτελούμενο από μείγμα τύρφης, εδάφους και περλίτη. Το 2011 συνεχίστηκε η μελέτη 
των ποικιλιών αυτών με την προσθήκη 11 νέων ρωσικής επίσης προέλευσης. 

Στους πειραματικούς έγιναν οι απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες για την 
ανάπτυξη των φυτών, χωρίς την χρησιμοποίηση λιπασμάτων και ψεκασμών για 
ασθένειες. Η υγρασία του εδάφους κατά την διάρκεια της βλαστικής περιόδου 
διατηρήθηκε στο 70-80% της υδατοχωρητικότητάς του. Οι παρατηρήσεις και οι 
μετρήσεις έγιναν με ενδεδειγμένες μεθόδους (Panteleyeva 1970, Moltcanov 1973, 
http://niilisavenko.org/variets/sbtvar.htm) που εφαρμόζονται για τα πειράματα σε 
δοχεία ανάπτυξης φυτών. 
 
Αποτελέσματα- Συζήτηση 

Παρακάτω αναφέρονται τα μορφολογικά, ποιοτικά και παραγωγικά γνωρίσματα 
ορισμένων επιλεγμένων καλύτερων ρώσικων ποικιλιών. 

Η ποικιλία ‘Augoustina’ (Εικόνα 1) είναι θάμνος μικρής ανάπτυξης, χωρίς αγκάθια, 
με μικρά φύλλα, μεγάλους καρπούς (βάρος 100 καρπών: 110,0-140,0 g), ωοειδούς 
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σχήματος με πορτοκαλί χρώμα, με τρυφερή σάρκα και λεπτή επιδερμίδα. Ο καρπός έχει 
γλυκόξινη γεύση, περιέχει σάκχαρα, βιταμίνη C, καροτενοειδή και έλαια. Λόγω των 
παραπάνω συστατικών η ποικιλία αυτή προσφέρεται τόσο για άμεση κατανάλωση 
(βρώσιμη), όσο και για την παραγωγή ελαίων από τους καρπούς. Οι αποδόσεις ανά 
θάμνο κυμαίνονται από 8 έως 10 Kg. 

Η ποικιλία ‘Azournayia’ (Εικόνα 2) είναι θάμνος μικρής ανάπτυξης χωρίς αγκάθια. 
Τα φύλλα του έχουν μεγάλο μέγεθος. Οι καρποί είναι μεγάλοι (βάρος 100 καρπών: 
120,0 g). Η ποικιλία αυτή προσφέρεται επίσης τόσο για άμεση κατανάλωση (βρώσιμη), 
όσο και για την παραγωγή ελαίων από τους καρπούς. Η απόδοση ανά θάμνο κυμαίνεται 
από 8 έως 12 Kg. 

                       
              Εικόνα 1. Ποικιλία ‘Augoustina’.         Εικόνα 2. Η ποικιλία ‘Azournayia’. 
 

Η ποικιλία ‘Zemtsiouznagia’ (Εικόνα 3) είναι θάμνος μικρής ανάπτυξης. Οι καρποί 
είναι μεγάλοι, σχήματος πεπλατυσμένου οβάλ, χρώματος ανοιχτού πορτοκαλί, γλυκείς, 
με έντονο άρωμα, ενώ το βάρος 100 καρπών είναι 80 g. Η απόδοση ανά πρέμνο είναι 
μεγαλύτερη των 13 κιλών. Η ποικιλία αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί πρώιμη και 
προσφέρεται για διπλή χρήση, τόσο για άμεση κατανάλωση (βρώσιμη) όσο και για την 
παραγωγή ελαίων από τους καρπούς (βιομηχανική επεξεργασία).  

Η ποικιλία ‘Eshel’ (Εικόνα 4) είναι θάμνος μέσου ύψους με μέτρια ανάπτυξη. Οι 
καρποί είναι μεγάλου μεγέθους, οβάλ, χρώματος πορτοκαλί, γλυκείς και το βάρος ενός 
καρπού είναι 0,9gr. Η απόδοση ανά πρέμνο είναι περίπου 10 κιλά. Η χρήση των 
καρπών είναι διπλή, τόσο για βρώση (χυμός, κομπόστα) όσο και για την παραγωγή 
ελαίων. 
 

         
      Εικόνα 3. Η ποικιλία ‘Zemtsiouznagia’.      Εικόνα 4. Η ποικιλία ‘Eshel’. 
 

Η ποικιλία ‘Etna’ (Εικόνα 5) είναι θάμνος μέσης ανάπτυξης, με ύψος κορμού έως 
2,5m. Οι καρποί είναι οβάλ, μεσαίου μεγέθους (βάρος 100 καρπών: 83- 91g). Το χρώμα 
των καρπών είναι κόκκινο-πορτοκαλί και η γεύση τους είναι γλυκόξυνη. Η χρήση των 
καρπών είναι διπλή (για βρώση και για την παραγωγή ελαίων). 
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Η ποικιλία ‘Mashlitnagia’ (Εικόνα 6) είναι δενδροειδείς θάμνος με ύψος κορμού έως 
3m και έντονη ανάπτυξη. 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. 

     
             Εικόνα 5. Η ποικιλία ‘Etna’.         Εικόνα 6. Η ποικιλία ‘Mashlitnagia’. 
 

Η ποικιλία ‘Elizaveta’ (Εικόνα 7) είναι θάμνος μέσης ανάπτυξης με λιγοστά αγκάθια 
στο φυτικό σώμα και φύλλα μέσου μεγέθους. Οι καρποί μεγάλοι κυλινδρικοί με 
σκούρο πορτοκαλί χρώμα. Το βάρος 100 καρπών κυμαίνεται από 81 έως 110 g. Η 
γεύση του καρπού γλυκόξινη με ευχάριστο άρωμα. Η ποικιλία αυτή προσφέρεται για 
διπλή χρήση, άμεση κατανάλωση (βρώσιμη) καθώς και για παραγωγή ελαίων από τους 
καρπούς. Οι αποδόσεις ανά θάμνο κυμαίνονται από 12έως 16 Kg. 

Η ποικιλία ‘Gnom’ (Εικόνα 8), που χρησιμοποιείται ως επικονιαστής, έχει μέτρια 
ανάπτυξη, καλή γονιμοποίηση των θηλυκών φυτών και η ζωτικότητα της γύρης είναι 
μεγαλύτερη από 95%. 
 

                            
            Εικόνα 7 Ποικιλία ‘Elizaveta’.             Εικόνα 8 Οφθαλμοί ποικιλίας ‘Gnom’. 

Συμπερασματικά, οι ποικιλίες ιπποφαούς που περιγράφηκαν προηγουμένως, 
αποτελούν πολύ καλό γενετικό υλικό και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα 
από τους γεωργούς. Θα μπορούσαν όμως να χρησιμοποιηθούν και στην 
πραγματοποίηση διασταυρώσεων για τη δημιουργία νέου γενετικού υλικού, που να 
είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στις Ελληνικές εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες.  
Γι αυτό το τελευταίο όμως απαιτείται περισσότερη έρευνα. 
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CULTIVATION OF RUSSIAN SEA BUCKTHORN CULTIVARS UNDER THE SOIL 
AND WEATHER CONDITIONS OF ATTICA 
 
P. Zamanidis1, Ch. Paschalidis2, Ι. Houliaras3, S. Vasiliadis 2, Ε. Vavoulidou  4, G. 
Ouzounidou5, Κ. Israilidis5 Δ. D. Zamanidou6  and I. N. Xynias2 
1Vine Institute of Athens-EL.G.Ο."Dimitra", Venizelou 1, 14123, Lykovrisi  
e- mail: panzamanidis@yahoo.gr 
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Kalamata 
3Agricultural University of Athens, Department of Agricultural Biotechnology, Iera 
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Summary 

This study was focused on the effort of the Vine Institute of Athens of 
EL.G.Ο."Dimitra", to obtain a collection of Russian sea buckthorn cultivars. This effort 
begun in 2010 with the contribution of the Institute of Deciduous Trees of Siberia and 
the Experimental Station of Genetics and Breeding Krimskagia of the Russian Academy 
of Sciences. Aim of the development of this collection was to study the performance of 
sea buckthorn under the local soil and weather conditions. This knowledge could 
subsequently be used to produce new cultivars, better adapted to the prevailing 
conditions in Greece. It must be noted that most of cultivated sea buckthorn varieties in 
Greece are originating from Russia. The best of the existing cultivars in this germplasm 
were selected on the basis of growth and their resistance to both biotic and abiotic stress 
conditions. Cultivar Gnom which is used as pollinizer, has moderate stature, good 
female flowers pollination and pollen vitality greater than 95%. The rest of the selected 
cultivars (‘Elizaveta’, ‘Gnom’, ‘Etna’, ‘Augoustina’ ‘Zemtsiouznagia’, ‘Azournagia’, 
‘Eshel’ και ‘Mashlitsnagia’), whose traits are described in details, are characterized by 
good productivity and quality. Their fruits can be used fresh or for oil extraction. One 
more advantage of the selected cultivars is the lack of thorns which facilitates 
harvesting. The release of the selected cultivars to the cropping process is expected to 
fulfill a considerable portion of the increased demand, observed during the last years by 
the farmers.  
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Περίληψη 
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 
(Hippophae rhamnoides L.). Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Αμπέλου του 
ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ". Αξιολογήθηκαν μοσχεύματα 20 ρωσικών ποικιλιών ιπποφαούς 
που φυτεύτηκαν σε δοχεία 5 λίτρων 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˝, ˝Augoustiva˝ ˝Etna˝, ˝Klavdia˝ και ˝Mashlitsnagia˝. 
Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό μεταφύτευσης (60%) είχε η ποικιλία ˝Elizaveta˝. Η 
μεγαλύτερη αύξηση του βλαστού παρατήθηκε στις ̋Zemtsoyznagia˝ (120 cm ), ˝Etna˝, 
˝Klavdia˝ (118cm) και ̋ Mashlitsnagia˝ και  Soudarouska (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 από την ποικιλία του 
ιπποφαούς. 
Λέξεις κλειδιά: ανθεκτικότητα, θερμοκρασία, ξηρασία, προστασία, εναλλακτική 
καλλιέργεια  
 
Εισαγωγή  
Το ιπποφαές (Hippophae rhamnoides L.) είναι ένας δίοικος ακανθώδης θάμνος, που 
απαντάται σε ολόκληρη την Ασία αλλά και την Ευρώπη (Rousi, 1971). Όλα τα μέρη 
του φυτού θεωρούνται ότι αποτελούν καλή πηγή πολλών βιοενεργών συστατικών. Τα 
βιοενεργά συστατικά πιστεύεται ότι έχουν μεγάλη θεραπευτική αξία και 
χρησιμοποιούνται συχνά ως αντιβηχικά, ως επουλωτικά πληγών, ως καρδιολογικά 
σκευάσματα ως βελτιωτικά της κυκλοφορίας του αίματος και ως αντιοξειδωτικά  (Ζu κ. 
ά, 2006). Το ιπποφαές είναι ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες (έως -43°), αντέχει 
ικανοποιητικά έως τους 40° C, στην ξηρασία και στην αλατότητα και αλκαλικότητα του 

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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εδάφους. Για τους λόγους αυτούς θεωρείται ως ένα φυτό με ευρεία προσαρμοστικότητα 
(Ανώνυμος 2011). Η εύρωστη βλαστική ανάπτυξη του φυτού και το ισχυρό και 
εκτεταμένο ριζικό του σύστημα, που διαθέτει φυμάτια που δεσμεύουν το άζωτο, 
καθιστούν το ιπποφαές μια πρωτοπόρο καλλιέργεια για τη διατήρηση της δομής του 
εδάφους και του νερού και την αποκατάσταση διαβρωμένων εδαφών (Yang and Kallio 
2002).  
Στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες καλλιέργειας του 
ιπποφαούς από μεμονωμένους παραγωγούς. Το αυξημένο ενδιαφέρον, σε συνδυασμό 
με τις πολλαπλές χρήσεις του φυτού (σχεδόν όλα τα τμήματα του φυτού είναι 
αξιοποιήσιμα) το καθιστούν μια αρκετά καλή εναλλακτική πρόταση για τους έλληνες 
παραγωγούς, στα πλαίσια της ανάπτυξης μιας ποιοτικής γεωργίας (Ανώνυμος 2011). Η 
ανάπτυξη όμως της καλλιέργειας του ιπποφαούς, προϋποθέτει τη διαμόρφωση 
επαρκούς τεχνολογικής υποστήριξης για τον ασφαλή πολλαπλασιασμό των ποικιλιών 
(παλαιών - κυρίως ξενικής προέλευσης- αλλά και νέων που θα δημιουργηθούν στην 
Ελλάδα) και την επιτυχημένη εγκατάσταση παραγωγικών φυτειών.  
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.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών του ΕΛ.Γ.Ο 
 "ΔΗΜΗΤΡΑ", που βρίσκεται στη Λυκόβρυση Αττικής. Αξιολογήθηκαν μοσχεύματα 
ένδεκα ρωσικών ποικιλιών ιπποφαούς εγκατεστημένα σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο. 
Ως αρχικό υλικό, χρησιμοποιήθηκαν μονοετείς ξυλοποιημένες κληματίδες ιπποφαούς. 
Η συγκομιδή των κληματίδων πραγματοποιήθηκε το μήνα Νοέμβριο στο Ινστιτούτο 
Φυλλοβόλων Δένδρων της Σιβηρίας στο Barnaoul Ρωσίας. Οι εισαγόμενες κληματίδες 
τοποθετηθήκαν σε πλαστικές σακούλες για τη διατήρηση τους σε θερμοκρασία 0- 20 С. 
Η φύτευση των μοσχευμάτων έγινε σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο τέλη 
Φεβρουαρίου. Πριν τη φύτευση τους, έγινε κοπή των μοσχευμάτων σε μήκος 20cm. Τα 
μοσχεύματα εμβαπτίστηκαν σε δοχεία με τρεχούμενο νερό όπου παρέμειναν για 48 
ώρες. Στη συνέχεια η απόληξη των μοσχευμάτων αναμείχθηκε σε πούδρα 
ινδοβουτυρικού οξέως 0.2% (IBA). Τα μοσχεύματα καθεμίας ποικιλίας ιπποφαούς, 
φυτεύτηκαν σε βάθος 15- 18 cm, αφήνοντας πάνω από το εδαφικό υπόστρωμα 2 με 3 
οφθαλμούς σε δοχεία 5L (2-3 μοσχεύματα / ποικιλία / δοχείο) σε υπόστρωμα, 
αποτελούμενο από μείγμα τύρφης, εδάφους και περλίτη σε αναλογία 1:1:1. Το 
πειραματικό σχέδιο ήταν με πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη, με τέσσερις 
επαναλήψεις, ενώ ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε υπόστρωμα που περιείχε μόνο 
έδαφος. Στη μεταχείριση μάρτυρα, όπου το υπόστρωμα ήταν έδαφος, φυτεύτηκαν από 
τρία μοσχεύματα της καθεμίας ποικιλίας. Στο πειραματικό έγιναν οι απαιτούμενες 
καλλιεργητικές φροντίδες για την ανάπτυξη των φυτών (λίπανση και ξεβοτάνισμα), 
χωρίς τη χρήση ψεκασμών για ασθένειες και έντομα. Η υγρασία του εδάφους κατά την 
διάρκεια της βλαστικής περιόδου διατηρήθηκε στο 70- 80% της υδατοχωρητικότητάς 
του. Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις έγιναν με ενδεδειγμένους μεθόδους που 
εφαρμόζονται στα φυτώρια (Panteleyeva 1970, Moltcanov 1973,  Maltabar και  
Zdamarova 1982).  
 
Αποτελέσματα- Συζήτηση 

Η μεταφύτευση των ξυλοποιημένων μοσχευμάτων των ποικιλιών του ιπποφαούς 
που μελετήθηκαν σε δοχεία ανάπτυξης φυτών με υπόστρωμα τύρφη-έδαφος-περλίτης 
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σε αναλογία 1:1:1 βοήθησε τη γρήγορη ανάπτυξη τόσο του υπέργειου όσο και του 
υπόγειου  μέρους των φυτών. Από κάθε ποικιλία υπήρχαν 4- 5 φυτά φυτεμένα στο 
υπόστρωμα έδαφος  μάρτυρα. Το ποσοστό επιτυχημένης μεταφύτευσης κυμάνθηκε από 
60 έως 96% έναντι 46% του μάρτυρα (Πίνακας 1). Επιπλέον, τα φυτά που 
καλλιεργήθηκαν στο υπόστρωμα ήταν λιγότερο εύρωστα (ύψος από 40-120 cm έναντι 
130 cm του μάρτυρα,  διάμετρος λαιμού από 0,7-1,3 cm έναντι 0,5 cm του μάρτυρα και 
συνολικό μήκος βλαστών από 60-225 cm έναντι 54 του μάρτυρα). Τέλος, τόσο το 
μήκος των ριζών όσο και ο αριθμός αποικιών είχαν υψηλότερες τιμές σε σχέση με τον 
μάρτυρα (Πίνακας 1). 
Το μεγαλύτερο ποσοστό μεταφύτευσης (≥90%), σημειώθηκε στις ποικιλίες 
˝Zemtsoyznagia˝, ˝Augoustiva˝, ˝Etna˝, ˝Klavdia˝ και ˝Mashlitsnagia˝,. Αντίθετα, το 
μικρότερο ποσοστό μεταφύτευσης (60%) είχε η ποικιλία ˝Elizaveta˝. Η μεγαλύτερη 
αύξηση του βλαστού παρατήθηκε στις ποικιλίες ˝Zemtsoyznagia˝ (120 cm ), ˝Etna˝, 
˝Klavdia˝ (118cm) και ̋ Mashlitsnagia˝ και  Soudarouska (110 cm ), ενώ η αντίστοιχη 
τιμή στην ποικιλία ̋ Elizaveta˝ ήταν 40 cm. Τέ λος, τα μοσχεύματα που καλλιεργήθηκαν 
στο συγκεκριμένο υπόστρωμα τύρφης, εδάφους και περλίτη, χαρακτηρίζονται για τη 
μεγάλη ανάπτυξη του ριζικού τους συστήματος, ανεξάρτητα από την ποικιλία του 
ιπποφαούς.  
 
Πίνακας 1. Ποσοστό επιτυχίας και ποιοτικά χαρακτηριστικά ενδεικτικών ποικιλιών 
Ιπποφαούς, καλλιεργημένα σε δοχεία ανάπτυξης με υπόστρωμα τύρφη-έδαφος-περλίτη. 
 

Ποικιλία 

Ποσοστό 
επιτυχίας 

φυτών 
 % 

Μ.Ο. 
Ύψους του 

κορμού (cm) 

Μ.Ο.  
Διαμέτρου του 

λαιμού του 
στελέχους (cm) 

Μ.Ο.  
συνολικού 

μήκους 
βλαστών 

φυτού (cm) 

Μ.Ο. 
Μήκους 

ριζών(cm) 

Μ.Ο.  
Αριθμού 
αποικιών 
rhizobium 

(ρίζα θάμνου/ 
τεμ.) 

1. Soudarouska 88cd 110bc 1.0bc 150c 940 bc 8bc 

2. Etna 94ab 118ab 1.2b 200b 1005b 9ab 

3. Eshel 90bcd 102c 1.1bc 146cd 770d 5c 

4. Zemtsoyznagia 96a 120ab 1.3a 225a 1200a 11a 

6. Elizaveta 60e 40e 0.7cd 60g 450f 0d 

7. Pollinators Gnom 89cd 54d 0.9bcd 62fg 680e 4c 

8. Augoystina 96a 50de 0.8bcd 80f 660e 6bc 

9. Azournayia 86d 60d 0.9bcd 115e 680e 7bc 

10. Klavdia 94b 118ab 1.1bc 198b 1010b 9ab 

11. Mashlitsnagia 92c 110bc 1.0bc 130de 790c 8bc 

12. 
Μάρτυρας (εδαφικό 

υπόστρωμα) 
46f 130a 0.5cd 54g 203g 0d 

Τιμές που συνοδεύονται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σε επίπεδο 5% 
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Συμπεράσματα 
Από τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν προηγούμενα προκύπτει ότι σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα, το υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία βοηθά την 
ανάπτυξη των νεαρών φυταρίων του ιπποφαούς. Το υπόστρωμα δημιουργεί τις 
απαιτούμενες ευνοϊκές συνθήκες για την αναγέννηση του ριζικού συστήματος και την 
ανάπτυξη του υπέργειου μέρους του φυτού και συμβάλει στην επίτευξη υψηλού 
ποσοστού επιτυχίας. Η καλλιέργεια σε δοχεία ανάπτυξης, και σε συνθήκες μη 
θερμαινόμενου θερμοκηπίου, εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό ανάπτυξης των φυταρίων. 
Στο ιπποφαές, η αναγέννηση των ανθοφόρων οφθαλμών διακρίνει τα θηλυκά από τα 
αρσενικά φυτά. Αυτή η διάκριση αποκλείει σφάλματα κατά την διάρκεια της φύτευσης 
των φυταρίων και επιταχύνει την πρώτη καρπόδεσή τους. Η παρουσία στις ρίζες του 
Ιπποφαούς αζωτοδεσμευτικών φυματίων, επιβεβαιώνει την αξιοποίηση του 
ατμοσφαιρικού αζώτου, κάτι που βοηθά τη θρέψη και ανάπτυξη των φυτών από το 
πρώτο έτος. Η φύτευση μεγάλων εκτάσεων Ιπποφαούς με φυτά κλειστού ριζικού 
συστήματος (pellets) αποτρέπει τους τραυματισμούς του ριζικού συστήματος, βελτιώνει 
την προσαρμοστικότητα τους στις τοπικές κλιματολογικές/ εδαφολογικές συνθήκες, 
χωρίς να περιορίζει τη διάρκεια του χρόνου φύτευσης. Οι εκτάσεις Ιπποφαούς, που 
δημιουργήθηκαν με φυτά κλειστού ριζικού συστήματος, και όταν αυτό συνοδεύεται από 
ορθολογική καλλιεργητική φροντίδα, εξασφαλίζουν παραγωγή εντός του έτους 
φύτευσης. Τα μοσχεύματα που καλλιεργήθηκαν στο συγκεκριμένο υπόστρωμα τύρφης, 
εδάφους και περλίτη, χαρακτηρίζονται για τη μεγάλη ανάπτυξη του ριζικού τους 
συστήματος, ανεξάρτητα από την ποικιλία του ιπποφαούς. 
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EVALUATION OF TRANSPLANTING, GROWTH AND ROOTING OF VARIOUS 
SEA BUCKTHORN CULTIVARS CULTIVATED ON A SUBSTRATE 
CONTAINING EQUAL AMOUNTS OF PEAT, SOIL AND PEARLITE. 
 
P. Zamanidis1, Ch. Paschalidis2, Ι. СHouliaras3, Ι. Ν. Ξυνιάς Ι.2, S. Vasiliadis 2, Ε. 
Vavoulidou  4, G. Ouzounidou5, Κ. Israilidis5 and I. N. Xynias2 
1Vine Institute of Athens-EL.G.Ο  "Dimitra", Venizelou 1, 14123, Lykovrisi  
e- mail: panzamanidis@yahoo.gr 
2 Τ. Ε. Ι. of Kalamata, School of Agricultural Technology, Antikalamos,  24100 
Kalamata 
3Agricultural University of Athens, Department of Agricultural Biotechnology, Iera 
Odos 75, 11855. Athens 
4Soil Institute of Athens -EL.G.Ο  "Dimitra", Venizelou 1, 14123, Lykovrisi 
5Institute of Food Technology of Athens -EL.G.Ο  "Dimitra", Venizelou 1, 14123, 
Lykovrisi 
 
Summary 

The aim of the present study was to evaluate the effect of a certain substrate on 
transplanting, growth and rooting of various sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) 
cultivars, originating from Russia. The study was undertaken at the Vine Institute of 
Athens. For this to be done, plantlets from 11 Russian cultivars of sea buckthom were 
planted in five liter jars, containing a substrate which was formed by equal amounts of 
peat, soil and pearlite, The jars were subsequently placed in a non heated glasshouse. A 
complete randomized bloc design with four replications was used, whereas a substrate 
containing only soil was used as check.  It was concluded from the results that the 
substrate and the genotype affect significantly the successful transplanting of the 
plantlets and the quality of the plants. The highest transplanting percentage (≥90%) was 
recorded in cultivars ˝Zemtsoyznagia˝, ˝Augoustiva˝, ˝Etna˝, ˝Klavdia˝ and 
˝Mashlitsnagia˝.  In contrast, the lowest transplanting percentage (60%) was noticed in 
cultivar ˝Elizaveta˝. The highest shoot growth was observed in cultivars 
˝Zemtsoyznagia˝ (120 cm), ˝Etna˝, ˝Klavdia˝ (118cm), ˝Mashlitsnagia˝ and 
Soudarouska (110 cm), whereas the respective value in cultivar ˝Elizaveta˝ was 40 cm. 
Finally the plantlets that were cultivated on this certain substrate consisting of equal 
amounts of peat, soil and pearlite, are characterized by an extended growth of the root 
system, independently of the cultivar used. 
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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 
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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. 
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4η Συνεδρία:  
Βιοποικιλότητα και πολλαπλασιαστικό υλικό 
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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.Θ. Τσιάλτας1, Δ. Βλαχοστέργιος2, Ν. Καλούμενος3, Η. Ελευθεροχωρινός1 
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3Biological Sciences, Syngenta, Jealott’s Hill International Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 
6EY, UK 

 
 

Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση ποικιλιών φακής για ανθεκτικότητα στο 

ζιζανιοκτόνο imazamox. Αυτό έγινε επειδή η καλλιέργεια της φακής στερείται εγκεκριμένων 
εκλεκτικών μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πλατύφυλλων και 
αγρωστωδών ζιζανίων. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε αρχικά σε τριβλία Petri η ανθεκτικότητα 31 
ποικιλιών φακής σε έξι συγκεντρώσεις του imazamox [0 (μάρτυρας), 0.01, 0.1, 1, 10, 100 mg δ.ο. 
imazamox/L]. Κάθε επέμβαση (συγκέντρωση imazamox × ποικιλία) είχε τρεις επαναλήψεις (τριβλία 
Petri) και το κάθε πείραμα επαναλήφθηκε δύο φορές. Τα δεδομένα (μέσο μήκος ρίζας 
σποροφύτων/τριβλίο στις επτά ημέρες από την εφαρμογή) των δύο πειραμάτων συσχετίστηκαν με τις 
αντίστοιχες συγκεντρώσεις του imazamox 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 της πιο ευαίσθητης ποικιλίας]. Τα δεδομένα των τριβλίων Petri (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. Επίσης, η συσχέτιση μεταξύ των R/S τιμών και του 
βάρους χιλίων κόκκων των 31 ποικιλιών δεν ήταν σημαντική. Εννέα από τις 31 ποικιλίες 
χρησιμοποιήθηκαν σε πείραμα φυτοδοχείων, όπου αξιολογήθηκε η ανθεκτικότητά τους στο 
imazamox, το οποίο εφαρμόστηκε σε τέσσερις δόσεις [0 (μάρτυρας), 2, 3, 4 g δ.ο./στρ] και όταν τα 
φυτά της φακής βρίσκονταν στο στάδιο των 6-7 φύλλων. Η αξιολόγηση των επεμβάσεων έγινε με 
καταγραφή των επιβιωσάντων φυτών και τον προσδιορισμό του ξηρού βάρους τους για κάθε 
συνδυασμένη επέμβαση (ποικιλία × δόση). Χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική προσέγγιση 9 (ποικιλίες) 
× 4 (δόσεις ζιζανιοκτόνου) × 3 (επαναλήψεις-φυτοδοχεία). Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
(ξηρό βάρος) έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών, οι οποίες αποτυπώθηκαν από το 
εύρος των τιμών της έντασης ανθεκτικότητας (R/S), το οποίο κυμάνθηκε από 1,19 μέχρι >12,3, με την 
ποικιλία «Σάμος» να έχει τη μεγαλύτερη R/S τιμή. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ορισμένες 
ποικιλίες φακής μπορούν να δεχθούν την εφαρμογή του imazamox χωρίς σημαντικά προβλήματα 
τοξικότητας και ως εκ τούτου χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 
 
Λέξεις-κλειδιά: ιμιδαζολινόνες, εκλεκτικότητα, μεταφυτρωτικό, ALS, Clearfield 

 
Εισαγωγή 

Η φακή (Lens culinaris Medik.) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα όσπρια παγκοσμίως, ενώ η 
καλλιέργειά της περιορίζεται κυρίως σε ημίξηρες περιοχές. Στην Ελλάδα η καλλιέργεια των οσπρίων 
ακολούθησε φθίνουσα πορεία κατά τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα η παραγωγή να είναι 
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ελλειμματική και η κάλυψη των εγχώριων αναγκών να γίνεται κυρίως με εισαγόμενα προϊόντα. 
Ειδικότερα, η καλλιέργεια της φακής στη χώρα μας εντοπίζεται στη Δυτική Μακεδονία, στις περιοχές 
Λάρισας-Φαρσάλων και Λαμίας-Δομοκού καθώς και στην Ορεστιάδα, ενώ παραδοσιακά διατηρείται 
η καλλιέργεια στην Εγκλουβή Λευκάδος. 

Η φακή δεν είναι ισχυρός ανταγωνιστής των ζιζανίων επειδή χαρακτηρίζεται από βραδύ ρυθμό 
ανάπτυξης, μικρό ύψος και μικρή βιομάζα. Αυτό έχει ως συνέπεια τη σημαντική μείωση της απόδοσης 
σε περίπτωση μη αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ζιζανίων (Fedoruk et al. 2011). Στη χώρα 
μας, η αντιμετώπιση των πλατύφυλλων και δευτερευόντως των αγρωστωδών ζιζανίων στην 
καλλιέργεια της φακής είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα αφού, μετά την απόσυρση των 
ζιζανιοκτόνων alachlor και prometryn, δεν υπάρχουν εγκεκριμένα μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα για τα 
πλατύφυλλα ζιζάνια, ενώ είναι εγκεκριμένο το μεταφυτρωτικό αγρωστωδοκτόνο fluazifop και το 
ζιζανιοκτόνο εδάφους propyzamide. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση του εγχώρια διαθέσιμου γενετικού υλικού της 
φακής ως προς την ύπαρξη ωφέλιμης γενετικής παραλλακτικότητας για ανθεκτικότητα στο 
ζιζανιοκτόνο imazamox. Το ζιζανιοκτόνο αυτό είναι μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, ευρέος 
φάσματος και ανήκει στην οικογένεια των ιμιδαζολινονών. Ο μηχανισμός δράσης του σχετίζεται με 
την αναστολή της δράσης του ενζύμου οξικογαλακτική συνθάση ή συνθάση του οξικογαλακτικού 
οξέος (ALS, AcetoLactate Synthase), γνωστού και ως συνθάση του ακετο-ύδροξυ-βουτυρικού οξέος 
(AHAS, AcetoHydroxy Acid Synthase) (Ελευθεροχωρινός 2008). Το ALS ή AHAS είναι ένζυμο-
κλειδί κατά τη βιοσύνθεση βαλίνης, λευκίνης και ισολευκίνης, αμινοξέων με διακλαδιζόμενη αλυσίδα 
ατόμων άνθρακα (Bukun et al. 2012), τα οποία είναι πρόδρομες ουσίες προϊόντων δευτερογενούς 
μεταβολισμού. Αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού δράσης είναι η αναστολή της κυτταροδιαίρεσης 
εντός ολίγων ημερών από την απορρόφησή τους από τα φυτά, η οποία ακολουθείται από αναστολή 
της αύξησής τους που οδηγεί τελικά στη νέκρωση των φυτών μετά από λίγες εβδομάδες. 

Η ανθεκτικότητα των βελτιωμένων ποικιλιών στο imazamox οφείλεται στην ύπαρξη 
μεταλλαγμένου γονιδίου ALS που εκφράζει ανθεκτικό ένζυμο ALS (Park et al. 2012). Ειδικότερα, οι 
τροποποιήσεις του γονιδίου ALS προέκυψαν από μεταλλαξιογενέσεις και ακολούθως 
χρησιμοποιήθηκαν για δημιουργία ανθεκτικών στις ιμιδαζολινόνες ποικιλιών αραβόσιτου (Zea mays 
L.), σιταριού (Triticum aestivum L.), ρυζιού (Oryza sativa L.), ελαιοκράμβης (Brassica napus L.) και 
ηλίανθου (Helianthus annuus L.). Οι ποικιλίες αυτές αναπτύχθηκαν με τη χρήση κλασσικών μεθόδων 
βελτίωσης και διατίθενται στο εμπόριο ως Clearfield® ποικιλίες από το 1992 μέχρι σήμερα (Tan et al. 
2005). Βέβαια, η ανθεκτικότητα των φυσικώς (εξ αρχής) ανθεκτικών ποικιλιών στο imazamox 
οφείλεται στην ικανότητα των φυτών να μεταβολίζουν το ζιζανιοκτόνο ταχέως ώστε να μην 
παρουσιάζονται συμπτώματα τοξικότητας και κυρίως παρουσίας υπολειμμάτων του στο παραγόμενο 
προϊόν. 

 
Υλικά και μέθοδοι 

Πείραμα εργαστηρίου. Η αρχική αξιολόγηση των 31 ποικιλιών φακής, προερχόμενων από το 
Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας, έγινε σε τριβλία Petri. Ειδικότερα σε κάθε 
τριβλίο Petri τοποθετήθηκαν 10 σπόροι κάθε ποικιλίας πάνω σε διπλό διηθητικό χαρτί και 
προστέθηκαν 5 ml αιωρήματος από κάθε συγκέντρωση του ζιζανιοκτόνου [0 (μάρτυρας), 0. 01, 0. 1, 1, 
10, 100 mg δ.ο. imazamox/L]. Η κάθε επέμβαση είχε τρεις επαναλήψεις (τριβλία), ενώ το κάθε 
πείραμα επαναλήφθηκε δύο φορές. Με την πάροδο επτά ημερών (από την εφαρμογή του 
ζιζανιοκτόνου) μετρήθηκε το μήκος ρίζας των σποροφύτων ανά τριβλίο. Τα δεδομένα (μέσο μήκος 
ρίζας/τριβλίο) των δύο πειραμάτων συσχετίστηκαν με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις του imazamox 
για την εύρεση της καταλληλότερης εξίσωσης συμμεταβολής, η οποία χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια 
για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ζιζανιοκτόνου που προκαλεί μείωση του μήκους ρίζας 
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κατά 50% (GR50 τιμή). Ακολούθως, οι προσδιορισθείσες GR50 τιμές χρησιμοποιήθηκαν για τον 
υπολογισμό της έντασης ανθεκτικότητας [R/S, λόγος της GR50 τιμής κάθε ποικιλίας (R) προς την 
αντίστοιχη GR50 τιμή της πιο ευαίσθητης ποικιλίας (S)]. 

Πείραμα φυτοδοχείων. Τα αποτελέσματα του πειράματος των τριβλίων Petri συνέβαλαν στην 
επιλογή εννέα ποικιλιών (Δήμητρα, Θεσσαλία, Σάμος, Ill 6811, Algeria 73, Flip 2003-24L, Jordan, Ill 
590, Ικαρία) για περαιτέρω μελέτη σε πείραμα φυτοδοχείων. Η σπορά πραγματοποιήθηκε στις 9 
Μαρτίου 2012 και σε κάθε φυτοδοχείο τοποθετήθηκαν οκτώ σπόροι. Στο στάδιο των τεσσάρων 
φύλλων έγινε αραίωμα και αφέθηκαν τέσσερα ομοιόμορφα φυτά/φυτοδοχείο. Το imazamox 
εφαρμόστηκε (με προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας) σε τέσσερις δόσεις [0 (μάρτυρας), 2, 3, 4 g 
δ.ο./στρ] και όταν τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο των 6-7 φύλλων (Fedoruk και Shirtliffe 2011). Η 
κάθε επέμβαση είχε τρεις επαναλήψεις (φυτοδοχεία). Η αξιολόγηση έγινε πέντε εβδομάδες από την 
εφαρμογή του imazamox και ως κριτήριο χρησιμοποιήθηκε η πλήρης νέκρωση ορισμένων φυτών. 
Καταγράφηκε ο αριθμός των ζωντανών φυτών και υπολογίστηκε το ξηρό βάρος κάθε ποικιλίας και 
κάθε επέμβασης.  

Το πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική αξιολόγηση των 31 
ποικιλιών σε τριβλία Petri, ενώ η ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) των δεδομένων έγινε με 
το στατιστικό πακέτο SPSS v. 15.0. Για τον προσδιορισμό των τιμών GR50  χρησιμοποιήθηκε η 
λογιστική εξίσωση y = C + ( D – C ) / ( 1 + exp{b[ log(x) – log(GR50)]} (Seefeldt et al. 1995), όπου C 
= το κατώτερο όριο της εξίσωσης, D = το ανώτερο όριο της εξίσωσης, b = η κλίση της εξίσωσης, 
GR50= η συγκέντρωση που προκαλεί 50% μείωση στο μήκος ρίζας, x = η ανεξάρτητη μεταβλητή (η 
συγκέντρωση του imazamox), y = η εξαρτημένη μεταβλητή (το μήκος ρίζας %). Οι προσδιορισθείσες 
GR50 τιμές χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της έντασης ανθεκτικότητας [R/S, λόγος της GR50 
τιμής κάθε ποικιλίας (R) προς την αντίστοιχη GR50 τιμή της πιο ευαίσθητης ποικιλίας (S)] των 
ποικιλιών στο imazamox. 

Για το πείραμα των φυτοδοχείων χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική προσέγγιση 9 (ποικιλίες) × 4 
(δόσεις ζιζανιοκτόνου) × 3 ( επαναλήψεις-φυτοδοχεία). Η ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) 
των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS v. 15.0, ενώ για τον προσδιορισμό των GR50 
τιμών χρησιμοποιήθηκε η προαναφερθείσα λογιστική εξίσωση. 

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Πείραμα εργαστηρίου. Τα δεδομένα των τριβλίων Petri (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 αξιολογηθείσες ποικιλίες (Σχήμα 1). Η συσχέτιση μεταξύ των R/S τιμών και του βάρους 
χιλίων κόκκων των 31 ποικιλιών δεν ήταν σημαντική. 

Πείραμα φυτοδοχείων. Τα δεδομένα του πειράματος των φυτοδοχείων (ξηρό βάρος % του 
μάρτυρα) έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών. Ειδικότερα, οι ποικιλίες «Σάμος» και 
«Ill 6811» είχαν τις υψηλότερες τιμές ξηρού βάρους (79% και 81% του αψέκαστου μάρτυρα, 
αντιστοίχως) στη συνιστώμενη δόση του imazamox (Σχήμα 2). Ο υπολογισμός των τιμών της έντασης 
ανθεκτικότητας (R/S) κυμάνθηκε από 1,19 μέχρι >12,3, με την ποικιλία «Σάμος» να έχει τη 
μεγαλύτερη R/S τιμή (Σχήμα 3).  

Τα αποτελέσματα των τριβλίων Petri αποτέλεσαν τη βάση για την επιλογή υποσχόμενης γενετικής 
παραλλακτικότητας μεταξύ των ποικιλιών φακής ως προς το βαθμό ανθεκτικότητας στο imazamox. 
Τα αποτελέσματα του πειράματος των φυτοδοχείων παρόλο που διέφεραν ήταν ενθαρρυντικά και 
έδειξαν ότι υπάρχει γενετικό υλικό με πιθανή ύπαρξη ανθεκτικότητας στο imazamox και ως εκ τούτου 
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 
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Σχήμα 1. Έντασης ανθεκτικότητας στο imazamox (R/S, όπου R=GR50 τιμή κάθε ποικιλίας και 

S=GR50 τιμή της πιο ευαίσθητης ποικιλίας) των 31 ποικιλιών φακής σε τριβλία Petri. 

 
Σχήμα 2. Ξηρό βάρος (% του μάρτυρα) φυτών εννέα ποικιλιών φακής μετά από την εφαρμογή της 

συνιστώμενης δόσης του imazamox . 

 

Σχήμα 3. Έντασης ανθεκτικότητας στο imazamox (R/S, όπου R=GR50 τιμή κάθε ποικιλίας και 
S=GR50 τιμή της πιο ευαίσθητης ποικιλίας) των εννέα ποικιλιών φακής σε φυτοδοχεία. 
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EVALUATION OF LENTIL VARIETIES (Lens culinaris Medik.) FOR TOLERANCE TO THE 
HERBICIDE imazamox 
 
G. Theologidou1, J.T. Tsialtas1, D. Vlachostergios2, Ν. Kaloumenos3, I. Eleftherohorinos 1 

 

1Aristotle University of Thessaloniki, School of Agriculture, Lab. of Agronomy, 541 24 Thessaloniki 
2ΕLGΟ-«Dimitra», Institute of Plant and Livestock Grazing Larissa, Theofrastou 1, 413 35 Larissa 
3Biological Sciences, Syngenta, Jealott’s Hill International Research Centre, Bracknell, Berkshire RG42 
6EY, UK 
 
Summary 

This paper aims to explore possible existed tolerance in lentil varieties to the herbicide imazamox. 
The reason for that is the absence of registered selective post-emergence applied herbicides to control 
effectively grass and broadleaves weeds in lentil. More specifically, 31 lentil varieties were evaluated in 
Petri dish bioassays for their tolerance to six concentrations of imazamox [0 (control), 0.01, 0.1, 1, 10, 
100 mg a.i. imazamox/L]. There were three replicate-Petri dishes for each combined treatment 
(imazamox dose × lentil variety) and each experiment was conducted twice. The data collected (average 
root length of 10 seedlings/Petri dish at seven days after herbicide application) from the two experiments 
were pooled and used for regression analysis. In particular, the y-axis data [root length (% of the 
untreated control)] was regressed against the x-axis [mg a.i. imazamox/L] in order to estimate the 
amount of the herbicide required for 50% root length reduction of lentil seedlings (GR50 values). The 
determined GR50 values were then used to calculate the resistance ratio [R/S, is calculated as the 
respective GR50 value of the resistant variety divided by the respective value or the S-control variety] of 
each lentil variety. The results showed that the varieties Flip 2003-24L and Ill-6811 had the highest R/S 
values (71 and >184, respective) out of all 31 varieties tested in the experiment. Also, there was no 
significant correlation between R/S values and the thousand kernel weight of the 31 varieties. In addition 
to the Petri dish bioassays screening, nine of the 31 varieties were further used in pots experiment, to 
evaluate their tolerance to imazamox applied post-emergence. Four rates of imazamox [0 (control), 2, 3, 
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4 g a.i/ha] were used and their application was made when the lentil plants were at the 6-7 leaf growth 
stage. At 5 weeks after treatment, the number of survived plants was recorded and their dry weight was 
determined for each combined treatment (variety × rate). The factorial approach 9 (varieties) × 4 
(herbicide doses) × 3 (replications-pots) was used for this experiment. The calculated resistance ratio (R / 
S) values for the dry weight data showed that these values were ranged from 1.19 to > 12.3, with the 
variety “Samos” having the highest R/S value. These results indicate that some lentil varieties can 
tolerate imazamox applied post-emergence. However, for more reliable and strong conclusions further 
research has been decided to be conducted under field conditions. 

 
Key-words: ALS, Clearfield, imazamox selectivity, imidazolinones, post-emergence application
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
 
Μ. Σταυρακάκη, Κ. Μπινιάρη 
 
Εργαστήριο Αμπελολογίας -Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
 
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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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΡΠΟΥΣ 
ΑΠΟ 72 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ. 
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Avezzano, Italy. 
 
 
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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ΕΡΕΥΝΑ ΦΥΤΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Acer pseudoplatanus L. ΚΑΙ Carpinus betulus L. ΓΙΑ 
ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    
 
Κ. Α. Σπανός και Δ. Γαϊτάνης 
 
ΕΛΓΟ - ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’  – Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα φυτρωτικότητας σπόρων 
δύο ευγενών πλατύφυλλων δασοπονικών ειδών: του Acer pseudoplatanus και του 
Carpinus betulus. Για το Acer pseudoplatanus έγιναν 3 χειρισμοί στρωμάτωσης 
σπόρων: 1) 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) 
απλή ύγρανση και ψυχρή αποθήκευση (3ο C) για 10 εβδομάδες. Για το Carpinus 
betulus έγιναν δυο χειρισμοί: 1) ψυχρή στρωμάτωση, και 2) εναλλαγή ψυχρής/θερμής 
στρωμάτωσης. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των χειρισμών σε 
σχέση με τη φυτρωτικότητα. Η φυτρωτικότητα σπόρων του Acer pseudoplatanus (στο 
τέλος της καταγραφής) κυμάνθηκε από 33,03% (ψυχρή αποθήκευση), 55,22% (ψυχρή/ 
θερμή) και μέγιστο 65,98% (ψυχρή στρωμάτωση). Για το Carpinus betulus η 
φυτρωτικότητα καταγράφηκε από 30,15% για την ψυχρή και 50,74% για την ψυχρή/ 
θερμή. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι και η ψυχρή και η εναλλαγή ψυχρής/θερμής 
στρωμάτωσης των σπόρων λειτούργησαν γενικά θετικά για το Acer pseudoplatanus και 
έδωσαν σχετικά μεγάλα ποσοστά φυτρωτικότητας σε αντίθεση με την απλή ύγρανση 
και ψυχρή αποθήκευση που έδωσε μικρότερο ποσοστό (33,03%). 
 
Λέξεις κλειδιά: ευγενή πλατύφυλλα, σπόροι, στρωμάτωση, φύτρωση, αναπαραγωγή.    
  
Εισαγωγή 

Acer pseudoplatanus, (σφένδαμος ο ψευδοπλάτανος) - Το γένος Acer περιλαμβάνει 
περίπου 150 είδη εκ των οποίων 10 απαντώνται στην Ελλάδα (Αθανασιάδης 1986, Dirr 
και Heuser 1987). Το Acer pseudoplatanus είναι ένα μεγάλο φυλλοβόλο δέντρο που 
φτάνει σε ύψος τα 20-30 m. Στην Ευρώπη έχει μεγάλη εξάπλωση (Εκ. 1) ενώ στην 
Ελλάδα απαντάται σε κατ’ άτομο μείξη ή μικρές ομάδες σε γόνιμα, υγρά  και χαλαρά 
εδάφη στη ζώνη της οξιάς και δρυός. Έχει πολύτιμο ξύλο για πολλές χρήσεις 
(επιπλοποιία, ξυλουργική, καπλαμάδες κλπ.). Χρησιμοποιείται επίσης για αστική χρήση 
και την αρχιτεκτονική τοπίου λόγω της ποικιλότητας και του ιδιαίτερου χρωματισμού 
του φυλλώματος κατά την φθινοπωρινή περίοδο. Στην Ελλάδα, απαντάται στα βουνά 
της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου και Θεσσαλίας. 

Carpinus betulus (γαύρος βετουλοειδής). Είναι ένα μικρό έως μεσαίου μεγέθους 
δέντρο φθάνοντας σε ύψος τα 15-20 m, και συχνά έχει ένα πτυχωτό και στραβό κορμό. 
Είναι φυτό μόνοικο, επικονιάζεται με τον άνεμο. Οι σπόροι συχνά δεν βλαστάνουν 
μέχρι την άνοιξη του δεύτερου έτους μετά τη σπορά. Φύεται σε μεικτές συστάδες 
δρυός, και σε ορισμένες περιοχές σε συστάδες οξιάς. Ο γαύρος χαρακτηρίζεται από 
έντονη φυσική αναγέννηση και προτιμά βαθιά δροσερά και χαλαρά εδάφη. Το ξύλο του 
είναι βαρύ και χρησιμοποιείται για εργαλεία κατασκευές κτιρίων και ως καυσόξυλο. 
Λόγω της μεγάλης ποικιλότητας και της αντοχής του στο κλάδεμα και κούρεμα 
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χρησιμοποιείται ευρέως στην αρχιτεκτονική τοπίου και την παρκοτεχνία. Απαντάται σε 
όλα τα δάση της Ελλάδας, συνήθως σε ρέματα και υγρά εδάφη. 

 

Εικόνα 1. Γεωγραφική εξάπλωση του είδους Acer pseudoplatanus (EUFORGEN). 

Τα δύο αναφερόμενα είδη στην Ελλάδα είναι σχετικά σπάνια, έχουν περιορισμένη 
τοπική εξάπλωση σε ευνοϊκά για αυτά μικρο-περιβάλλοντα, και επομένως χρήζουν 
ιδιαίτερης προστασίας (Rusanen and Myking 2003, Rusanen et al. 2003). Όπως είναι 
γνωστό, οι σπόροι των υπό μελέτη ειδών παρουσιάζουν δυσκολία στη φύτρωση λόγω 
του σκληρού περιβλήματος και ιδιαίτερα λόγω του εσωτερικού λήθαργου που 
οφείλεται σε διάφορους βιοχημικούς παράγοντες (Pawlowski and Szczotka 2001, 
2003). Διάφοροι χειρισμοί των σπόρων και ιδιαίτερα η ψυχρή και η εναλλαγή 
θερμής/ψυχρής στρωμάτωσης μπορούν να συμβάλουν θετικά στη φύτρωση σπόρων 
πλατύφυλλων δασοπονικών ειδών (Jensen 2001, Var et al. 2010, Σπανός κ.α. 2010). 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να δημιουργηθούν νέα πρωτόκολλα φύτρωσης 
σπόρων των δύο ειδών για σκοπούς αναγέννησης και προστασίας αυτών. 
 
Υλικά και μέθοδοι 

Acer pseudoplatanus -Τον Οκτώβριο του 2008 έγινε συλλογή σπόρων του 
δασοπονικού είδους Acer pseudoplatanus στην περιοχή Πέρασμα Νευροκοπίου (Γεωγρ. 
δεδομένα: ΓΜ: 23° 50 02, ΓΠ: 41° 20 15, Υψόμετρο: 700 m). Έγινε φυσική ξήρανση 
και κατόπιν χειρονακτικός καθαρισμός (τρίψιμο σε συρμάτινο κόσκινο). Η καθαρότητα 
του σπόρου υπολογίσθηκε σε 97% (υγιείς σπόροι χωρίς προσμίξεις) και το βάρος 1000 
σπόρων του είδους σε 107 g. Οι σπόροι τοποθετήθηκαν σε δοχεία με νερό για 24 ώρες. 
Αφαιρέθηκαν οι επιπλεύσαντες και οι υπόλοιποι τοποθετήθηκαν σε στυπόχαρτο. 
Ακολούθησε φυσική ξήρανση σε θερμοκρασία δωματίου (18±5° C) και κατόπιν έγινε 
διαλογή χειρονακτικά ώστε να παραμείνουν μόνο οι υγιείς σπόροι. Στη συνέχεια έγινε 
διαχωρισμός τους σε 12 μερίδες/επαναλήψεις των 110 σπόρων ανά χειρισμό. 

 Έγιναν 3 χειρισμοί με 12 επαναλήψεις/χειρισμό από 110 σπόρους/επανάληψη (με 
βάση το ποσοστό των καθαρών και υγιών σπόρων 90%) όπως περιγράφονται 
παρακάτω: 1) ΨΣ - Ψυχρή στρωμάτωση (30/11/08) (3ο C) για 10 εβδομάδες, 2) Ψ/Θ-Σ 
Ψυχρή/Θερμή στρωμάτωση (30/11/08) (3ο C) για 6 εβδομάδες και (25ο C) για 1 
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εβδομάδα και (3ο C) για 2 εβδομάδες, και 3) Υ/ΨΑ Απλή ύγρανση και ψυχρή 
αποθήκςυση (30/11/08) (3ο C) για 10 εβδομάδες. Για τους δύο χειρισμούς (ΨΣ και Ψ/Θ-
Σ) έγινε στρωμάτωσή τους (30/11/08) σε υγρό μείγμα αποτελούμενο από τύρφη, άμμο 
και περλίτη σε αναλογία 3:1:1. Το υλικό στρωμάτωσης και οι σπορομερίδες των 110 
σπόρων, αναμείχθηκαν και τοποθετήθηκαν σε πλαστικές σακούλες και στη συνέχεια 
στους ψυκτικούς θαλάμους του Ι.Δ.Ε (2-4ο C). Για τον τρίτο χειρισμό (Υ/ΨΑ) έγινε 
απλή ύγρανση και ανάμειξη των σπόρων σε πλαστικές σακούλες (τρυπημένες για 
βελτίωση του αερισμού) χωρίς υλικό στρωμάτωσης.  

Carpinus Betulus -Τον Σεπτέμβριο του 2008 (13/9/2008) στην ίδια περιοχή σε 
χαμηλότερο υψόμετρο (Γεωγρ. δεδομένα: ΓΜ: 23° 50 02, ΓΠ: 41° 20 14, Υψόμετρο: 
600 m) έγινε συλλογή σπόρων του είδους Carpinus betulus. Έγινε φυσική ξήρανση και 
κατόπιν χειρονακτικός καθαρισμός (τρίψιμο σε συρμάτινο κόσκινο). Η καθαρότητα του 
σπόρου υπολογίσθηκε σε 65% (καθαροί & υγιείς σπόροι) και το βάρος 1000 σπόρων 
του είδους σε 60,0 g. Με βάση το ποσοστό των υγιεινών σπόρων (65%) σχηματίστηκαν 
συνολικά 21 μερίδες των 154 σπόρων η καθεμία. Έγιναν δυο χειρισμοί με 7 
επαναλήψεις/χειρισμό με 154 σπόρους/επανάληψη (όπως περιγράφθηκαν για το Acer 
pseudoplatanus): 1) Ψυχρή στρωμάτωση (ΨΣ) (3/12/08), και 2) Εναλλαγή ψυχρής – 
θερμής (Ψ/Θ-Σ) (3/12/08). Το υλικό στρωμάτωσης ήταν το ίδιο (όπως για το Acer). 

Μετά τη διακοπή του εσωτερικού λήθαργου και τη φύτρωση των σπόρων έγιναν 
τρείς καταγραφές αθροιστικής φυτρωτικότητας ανά χειρισμό και επανάληψη. Τα 
δεδομένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση παραλλακτικότητας και η σύγκριση των μέσων 
όρων των χειρισμών έγινε με τη δοκιμή Duncan και το F-test (p=0.05). Ο έλεγχος της 
κανονικότητας των στατιστικών πληθυσμών (ποσοστά φύτρωσης), έγινε με τη δοκιμή q 
= w/s (range/standard deviation test) ενώ ο έλεγχος της ομοιογένειας της διακύμανσης 
έγινε με τη δοκιμή Bartlett’s (Freese 1984, Kanji 1994). 
 
Αποτελέσματα 

Acer pseudoplatanus - Γενικά υψηλά ποσοστά (51,41% μ.ο. όλων των χειρισμών) 
φυτρωτικότητας σπόρων καταγράφηκαν για το Acer pseudoplatanus. Τα αποτελέσματα 
της στατιστικής ανάλυσης παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2. Από τον Πίνακα 2 
διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά φυτρωτικότητας διέφεραν σημαντικά (p<0,001) μεταξύ 
των διαφορετικών χειρισμών στη 2η και 3η καταγραφή.  
 
Πίνακας1.Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) φυτρ. σπόρων για το Acer pseudoplatanus. 
Πηγή 
παραλλακτ. 

Άθροισμα 
τετραγ. (SS) 

Βαθμοί 
ελευθ. (DF) 

Μέσα τεράγ. 
(MS) 

F – τεστ 
(F) 

P 

 1η καταγραφή 
Μεταξύ χειρ. 1094,537 2 547,268 2,782 0,076 ns  
Μέσα στις ομ 6492,150 33 196,732   
Σύνολο 7586,686 35    

 2η καταγραφή 
Μεταξύ χειρ. 7117,213 2 3558,607 17,739 0,000 *** 
Μέσα στις ομ 6619,922 33 200,604   
Σύνολο 13737,135 35    

 3η καταγραφή 
Μεταξύ χειρ. 6777,939 2 3388,970 17,612 0,000*** 
Μέσα στις ομ 6350,054 33 192,426   
Σύνολο 13127,993 35    

ns – μη στατιστική διαφορά (p>0.05), *** σημαντικά στατιστική διαφορά( p<0.001). 
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Οι χειρισμοί ψυχρή (Ψ/Σ) και ψυχρή/θερμή/ (Ψ/Θ-Σ) έδωσαν τα υψηλότερα 

ποσοστά συνολικής φύτρωσης σπόρων (65,98% και 55,22%, αντίστοιχα) ενώ η απλή 
ύγρανση και ψυχρή αποθήκευση των σπόρων (Υ/ΨΑ) έδωσε το χαμηλότερο ποσοστό 
(33,03%). Οι δύο χειρισμοί, Ψ/Σ και Ψ/Θ-Σ δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ 
τους (p>0.05) ενώ ο χειρισμός Υ/ΨΑ διέφερε σημαντικά (p<0.05) και έδωσε το 
μικρότερο ποσοστό φύτρωσης σπόρων και στις τρεις καταγραφές (Πίν. 2). 

 
Πίνακας 2. Φυτρωτικότητα μεταξύ χειρισμών και σύγκριση των μέσων όρων της1ης, 
2ης και 3ης καταγραφής για το Acer pseudoplatanus. 
Χειρ. σπόρων n (επαν.) φυτρωτικότητα % 
  1η καταγραφή 

(22/4/2009) 
2η καταγραφή 
(20/5/2009) 

3η καταγραφή 
(20/6/2009) 

Θερμή/Ψυχρή 
(Ψ/Θ-Σ) 

12 27,57±2,69a * 55,08±4,00 a 55,22±3,97a 

Ψυχρή (Ψ/Σ) 12 40,45±2,63b 65,83±1,21a 65,98±1,15a 
Απλή ύγρ.(Υ/ΨΑ) 12 30,49±5,921ab 32,12±5,72b 33,03±5,57b 
Σύνολ. μ.ο.±σ.α. 36 32,84±2,45 51,01±3,30 51,41±3,23 

*  οι μέσοι όροι (στην ίδια στήλη) που φέρουν το ίδια γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (p>0.05) 
(Duncan test). 
 
Carpinus betulus 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης παρουσιάζονται στους Πίνακες 3 και 4. 
Από τον Πίνακα 3 διαπιστώνεται ότι το ποσοστά φυτρωτικότητας διέφεραν σημαντικά 
(p<0,001) μεταξύ των δύο χειρισμών σε όλες τις καταγραφές (1η, 2η και 3η).  

 
Πίνακας 3. Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) για τους χειρισμούς φυτρωτικότητας 
σπόρων για το Carpinus betulus. 
Πηγή 
παραλλακτ. 

Άθρ. 
τετραγ. (SS) 

Βαθμοί 
ελευθ. (DF) 

Μέσα  τεράγ. 
(MS) 

F – τεστ 
(F) 

 
P 

 1η καταγραφή (17/6/2009) 
Μεταξύ χειρ. 1240,991 1 1240,991 123,213 0,000 *** 
Μέσα στις ομ 120,863 12 10,072   
Σύνολο 1361,854 13    

 2η καταγραφή (17/7/2009) 
Μεταξύ χειρ. 1484,230 1 1484,230 186,272 0,000 *** 
Μέσα στις ομ 95,617 12 7,968   
Σύνολο 1579,847 13    

 3η καταγραφή (17/8/2009) 
Μεταξύ χειρ. 1484,230 1 1484,230 186,272 0,000 *** 
Μέσα στις ομ 95,617 12 7,968   
Σύνολο 1579,847 13    

 *** σημαντικά στατιστική διαφορά( p<0.001) 
 
Από τον Πίνακα 4 διαπιστώνουμε ότι ο χειρισμός ψυχρή/θερμή στρωμάτωση έδωσε 

μεγαλύτερα (p<0.05) ποσοστά φύτρωσης σπόρων σε όλες τις καταγραφές (50,74% - 1η, 
2η και 3η καταγραφή) σε σχέση με την ψυχρή στρωμάτωση (25,14% -1η καταγραφή,   
30,15% -  2η και 3η καταγραφή).   
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Πίνακας 4. Φυτρωτικότητα μεταξύ χειρισμών και σύγκριση των μέσων όρων της1ης, 
2ης και 3ης καταγραφής για το Carpinus betulus. 
Χειρ. σπόρων n (επαναλ.) φυτρωτικότητα % 
  1η καταγραφή 

(17/6/2009) 
2η καταγραφή 
(17/7/2009) 

3η καταγραφή 
(17/8/2009) 

Θερμή/Ψυχρή 
(Θ-Ψ/Σ) 

7 43,97±1,29 a 50,74±1,14 a 50,74±1,14 a 

Ψυχρή (Ψ/Σ) 7 25,14±1,10 b 30,15±0,99 b 30,15±0,99 b 
Σύν. μ.ο ±τ.α. 14 34,36±2,74 40,45±2,95 40,45±2,95 

* οι μέσοι όροι (στην ίδια στήλη) που φέρουν το ίδια γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (p>0.05) (F test). 
 

Συζήτηση 
Acer pseudoplatanus - Γενικά υψηλά ποσοστά φυτρωτικότητας σπόρων 

καταγράφηκαν για το Acer pseudoplatanus. Από τους Πίνακες των αποτελεσμάτων 
(Πιν. 1 & 2) διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά συνολικής φυτρωτικότητας διέφεραν 
σημαντικά (p<0.10 & p<0.001) μεταξύ των διαφορετικών χειρισμών σε όλες τις 
καταγραφές. Οι καταγραφές φύτρωσης σπόρων (Πίν. 2) έδειξαν ότι οι χειρισμοί ψυχρή 
στρωμάτωση (Ψ/Σ) και ψυχρή/θερμή στρωμάτωση (Ψ/Θ-Σ) έδωσαν τα υψηλότερα 
ποσοστά φυτρωτικότητας (66% και 55%, αντίστοιχα) ενώ η απλή ύγρανση και ψυχρή 
αποθήκευση των σπόρων (Υ/ΨΑ) έδωσε το χαμηλότερο ποσοστό (33%) πιθανώς λόγω 
κακού αερισμού και της μη επαρκούς απορρόφησης της υγρασίας από το ξυλώδες 
περίβλημα (Dirr and Heuser 1987, Hartmann et al. 1990). Οι δύο χειρισμοί, Ψ/Σ και 
Ψ/Θ-Σ δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους ενώ ο χειρισμός Υ/ΨΑ διέφερε 
σημαντικά και έδωσε το μικρότερο ποσοστό φύτρωσης και στις τρεις καταγραφές. 
Γενικά η ψυχρή στρωμάτωση των σπόρων επιδρά θετικά στο σπάσιμο του λήθαργου 
και αυξάνει το ποσοστό φύτρωσης σε πολλά δασοπονικά είδη (Dirr and Heuser 1987, 
Hartmann et al. 1990, Σπανός κ.α. 2010). Σε σχετική έρευνα (Var et al. 2010, Σπανός 
κ.α. 2010) που αφορούσε την επίδραση της ψυχρής στρωμάτωσης στη φυτρωτικότητα 
σπόρων του Sorbus torminalis, ψυχρή στρωμάτωση για 3-4 μήνες έδωσε τα καλύτερα 
αποτελέσματα φυτρωτικότητας ενώ βρέθηκαν και σημαντικές διαφορές μεταξύ 
διαφορετικών γενοτύπων και πηγών σπόρου. Δύο καταγραφές (ένας μήνας) μετά την 
περίοδο της στρωμάτωσης των σπόρων αρκούν για την καταγραφή της συνολικής 
φυτρωτικότητας των σπόρων.  

Carpinus betulus - Από την καταγραφή των αποτελεσμάτων (Πίν. 3 & 4) 
διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά φυτρωτικότητας διέφεραν σημαντικά μεταξύ των δύο 
χειρισμών σε όλες τις καταγραφές. Διαπιστώνουμε επίσης ότι ο χειρισμός ψυχρή/θερμή 
στρωμάτωση (Ψ/Θ-Σ) έδωσε υψηλότερα  ποσοστά συνολικής φύτρωσης σπόρων σε 
όλες τις καταγραφές (>50%)  σε σχέση με την ψυχρή στρωμάτωση (Ψ/Σ) (25% -30%). 
Φαίνεται ότι η εναλλαγή ψυχρής/θερμής στρωμάτωσης λειτούργησε πιο ευνοϊκά σε 
σύγκριση με την ψυχρή στρωμάτωση όπως έχει αναφερθεί για πολλά άλλα δασοπονικά 
είδη (Dirr and Heuser 1987, Hartmann et al. 1990).   
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Abstract 

In this study the results of seed germination of two noble hardwood forest species are 
presented: Acer pseudoplatanus and Carpinus betulus. For the Acer pseudoplatanus, 
three (3) seed stratification treatments were applied as follows: 1) cold stratification (3ο 
C) for 10 weeks, 2) cold/warm stratification - (3ο C) for 6 weeks and (25ο C) for 1 week, 
and (3ο C) for 2 weeks, and 3) cold-wet storage (3ο C) for 10 weeks. For Carpinus 
betulus two treatments were applied: 1) cold stratification, and 2) and cold/warm 
stratification as above described. Significant differences were found between the 
different treatments in relation to seed germination ability. Cumulative germination for 
Acer pseudoplatanus (at the end of recording) ranged from 33,03% - cold-wet storage, 
55,22% - cold/warm stratification, and with maximum 65,98% for cold stratification. 
For the Carpinus betulus seed germination was 30,15% for cold stratification and 
50,74% for the cold/warm stratification. Results demonstrated that both, cold 

mailto:kspanos@fri.gr�


Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΕΕΓΒΦ 

344 

 

stratification and cold/warm stratification in general acted positively for Acer 
pseudoplatanus and resulted in relatively high germination rates in contrast to the cold-
wet storage which gave lower germination (33,03%). 
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ΣΠΟΡΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ (Prunus avium L.)  
 
Κ. Α. Σπανός1, 3, Φ. Α. Αραβανόπουλος2 και Δ. Γαϊτάνης1 
 
1ΕΛΓΟ - ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’- Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών , Λουτρά Θέρμης, 57006-
Θεσσαλονίκη, Τηλ: +30 2310 461 171 (2, 3), Fax: +30 2310 461 341, e-mail: 
kspanos@fri.gr 
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Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, 54124 - Θεσσαλονίκη  
 
Περίληψη 
 Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ποικιλότητας στα 
μορφομετρικά χαρακτηριστικά και της φυτρωτικότητας σπόρων επιλεγμένων 
φαινοτύπων αγριοκερασιάς (Prunus avium L.). Επτά (7) δέντρα αγριοκερασιάς 
επιλέχθηκαν με βάση την ποιότητα κορμού και την απουσία ελαττωμάτων και βιοτικών 
προσβολών. Οι καρποί συλλέχθηκαν ξεχωριστά για κάθε μητρικό δέντρο. Οι σπόροι 
εξήχθηκαν και ξηράθηκαν σε συνθήκες δωματίου. Καταγράφηκαν οι διαστάσεις των 
σπόρων και το βάρος σπόρου. Στη συνέχεια οι σπόροι στρωματώθηκαν για έξη μήνες 
και εφαρμόστηκε σταθερό πρωτόκολλο για τη δοκιμή της φυτρωτικότητας. Η ανάλυση 
διακύμανσης έδειξε ότι όλες οι μορφομετρικές παράμετροι καθώς και το βάρος σπόρου 
διέφεραν σημαντικά (p<0.001) μεταξύ των επιλεγμένων δέντρων. Η επακόλουθη 
ανάλυση διακύμανσης έδειξε σημαντικές διαφορές (p<0.001) μεταξύ των μητρικών 
δέντρων σε σχέση με τη φυτρωτικότητα των σπόρων. Γενικά, υψηλά ποσοστά 
φύτρωσης καταγράφηκαν για όλα τα δέντρα με εύρος από 66,4% έως 93,8%. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης κατανεμήθηκε μεταξύ των επιλεγμένων 
δέντρων, ισχυρή ένδειξη ότι το χαρακτηριστικό ελέγχεται γενετικά. Σχετικά υψηλοί 
συντελεστές κληρονομικότητας βρέθηκαν για τα περισσότερα χαρακτηριστικά. Τέλος, 
το βάρος του σπόρου της αγριοκερασιάς βρέθηκε ότι δεν επηρεάζει τη φυτρωτική 
ικανότητα των σπόρων.  
 
Λέξεις κλειδιά: φαινότυπος, στρωμάτωση, φυτρωτικότητα, διακύμανση, παλινδρόμηση, 
κληρονομικότητα.    
 

Εισαγωγή 
Το γένος Prunus περιλαμβάνει φυλλοβόλα ή σπάνια αείφυλλα δέντρα ή θάμνους. Το 
γένος περιλαμβάνει 200 περίπου είδη, τα περισσότερα αυτών στην εύκρατη ζώνη. Στην 
Ευρώπη απαντώνται εννέα (9) ιθαγενή είδη. Ο καρπός έχει τη μορφή δρύπης (κεράσι), 
συνήθως με μια σπερμοβλάστη. Η αγριοκερασιά (Prunus avium L.) είναι είδος 
φωτόφιλο με προτίμηση τα υγρά, ελαφρά - πλούσια εδάφη και είναι ένα πολύτιμο 
ιθαγενές ευγενές πλατύφυλλο. Το ξύλο της αγριοκερασιάς είναι υψηλής ποιότητας και 
θεωρείται ανώτερο από αυτό των περισσότερων ευγενών πλατύφυλλων, πολύτιμο όσο 
της καρυδιάς (Juglans regia) (Zobel and Jett 1995, Voulgaridis 2008). Οι καρποί 
ωριμάζουν τον Ιούνιο-Ιούλιο. Γενικά, οι σπόροι της κερασιάς και αγριοκερασιάς 
παρουσιάζουν βαθύ λήθαργο (Jensen and Eriksen 2001) και απαιτούν τουλάχιστον 15 
εβδομάδες ψυχρό χειρισμό για το σπάσιμο του λήθαργου (Dirr and Heuser 1987, 
Hartmann et al. 1990, Finch-Savage et al.. 2002). Περίπλοκοι χειρισμοί οι οποίοι 
διακόπτουν την ψυχρή στρωμάτωση με θερμές (20-25°C) περιόδους μπορούν να είναι 



Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΕΕΓΒΦ 

346 

 

περισσότερο αποτελεσματικοί (Esen et al. 2006, Σπανός κ.α. 2010). Ο σκοπός της 
παρούσας εργασίας ήταν να ερευνηθεί η ποικιλότητα στα μορφομετρικά 
χαρακτηριστικά και στη φυτρωτική ικανότητα σπόρων επτά επιλεγμένων δέντρων 
(οικογένειες ελεύθερης επικονίασης) αγριοκερασιάς, καθώς επίσης και οι πιθανές 
συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των σπόρων και της φυτρωτικότητας αυτών.   
 
Υλικά και μέθοδοι  
Συλλογή καρπών αγριοκερασιάς - Αναγνώριση δέντρων αγριοκερασιάς έγινε τον Μάιο 
του 2008 σε δασο-συστάδες κυριαρχούμενες από δρυ (Quercus spp.) στην περιοχή της 
Ποντοκερασιάς, Κιλκίς. Επτά (7) διάσπαρτα δέντρα αγριοκερασιάς (με καρποφορία και 
απόσταση μεταξύ των >200 μ.) επιλέχθηκαν με κριτήρια την καλή ποιότητα κορμού και 
την άριστη υγεία τους. Το έδαφος της περιοχής (ανάλογα με τη θέση) κυμαινόταν από 
βαθύ ως μέτρια βαθύ, αμμο-πηλώδες έως αργιλλο-αμμώδες. Καρποί αγριοκερασιάς 
συλλέχθηκαν στις 28/6/2008 από τα επτά επιλεγμένα δέντρα, τοποθετήθηκαν σε 
πλαστικές σακούλες και μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Δασικής Γενετικής του 
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Τα γεωγραφικά και βιομετρικά δεδομένα των επτά 
φαινοτύπων επίσης καταγράφηκαν (Πιν. 1) για μελλοντική συλλογή σπόρων.   
 
Πίνακας 1. Γεωγραφικά και βιομετρικά δεδομένα των επτά επιλεγμένων φαινοτύπων 
αγριοκερασιάς (P. avium) (Ποντοκερασιά - Κιλκίς). 

Φαινότυπος  ΚΠ1 ΚΠ2 ΚΠ3 ΚΠ4 ΚΠ5 ΚΠ6, ΚΠ7  
Γεωγραφικά δεδομένα 

Θέση Κάτω 
Κήποι 

Αμπελώ-
νες 

Αμπελώ-
νες 

Λίμνη Κήποι Κήποι  

Γ. Π. 41°04',84 41°05',25 41°05',10 41°05',52 41°05',01 41°05',01  
Γ. Μ. 23°08',80 23°08',36 23°08',26 23°08',33 23°08',24 23°08',24  
Υψόμ.(m) 600 684 651 721 625 625  

Βιομετρικά δεδομένα 
Διαμ. (cm)* 30,3 16,5 11,1 15,9 12,7 17,8/22,9  
Ύψος (m) 15 10 10 14 10 15/16  
Κόμη Τυπική Ευρεία Τυπική Τυπική Ευρεία Τυπική  
Kαρποφ.**  4 3 2 2 3 3  
Ηλικία (έτη) 25 12 10 20 12 20/25  
* DBH (Στηθιαία Διάμετρος), **κλίμακα καρποφορίας - 0-4: καθόλου/0, πλήρης/4 

 
Εξαγωγή σπόρων και χειρισμός - Οι σπόροι εξήχθηκαν στις 29/6/2008 στο ΙΔΕ με την 
παρακάτω μέθοδο: Οι καρποί τοποθετήθηκαν σε πλαστικά δοχεία με νερό - ξεχωριστά 
για κάθε δέντρο - και στη συνέχεια έγινε ανάμειξη επί 5 λεπτά με ειδικό μίξερ για τη 
διάσπαση και την απομάκρυνση του σαρκώδης ιστού και την απελευθέρωση των 
σπόρων. Το όλο μείγμα τοποθετήθηκε σε μεταλλικό κόσκινο και πλύθηκε με υψηλή 
πίεση νερού για την απομάκρυνση του σαρκώδους ιστού. Στη συνέχεια οι σπόροι 
τοποθετήθηκαν μέσα σε νέα δοχεία πλήρη ύδατος για απομάκρυνση υπολειμμάτων του 
σαρκώδους ιστού και τυχόν κενών σπόρων. Οι γεμάτοι σπόροι τοποθετήθηκαν σε 
διηθητικό χαρτί για ξήρανση και απομάκρυνση της επιφανειακής υγρασίας. Τέλος οι 
σπόροι αφέθησαν για μια εβδομάδα σε συνθήκες δωματίου (18 ± 5°C) για περαιτέρω 
ξήρανση (μέση τελική υγρασία 10%).  
Χαρακτηριστικά σπόρων - Μετά την ξήρανση των σπόρων, 50 σπόροι ξεχωριστά από 
κάθε μητρικό δέντρο επιλέχθηκαν τυχαία και μετρήθηκαν οι παρακάτω μορφομετρικές 
παράμετροι: μήκος σπόρου, πλάτος σπόρου, πάχος σπόρου και βάρος ενός σπόρου. Οι 
διαστάσεις των σπόρων μετρήθηκαν με ακρίβεια 0,01 mm χρησιμοποιώντας 
μικροκλίμακα και το βάρος σπόρου μετρήθηκε με ηλεκτρονικό ζυγό ακρίβειας 0,1 mg. 



Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΕΕΓΒΦ 

347 

 

Φυτρωτικότητα σπόρων - Δέκα επαναλήψεις των 100 σπόρων δημιουργήθηκαν 
ξεχωριστά για κάθε επιλεγμένο δέντρο. Οι σπόροι, ξεχωριστά για κάθε δέντρο και 
επανάληψη, στρωματώθηκαν σε υγρό μείγμα που αποτελούνταν από άμμο και τύρφη 
σε αναλογία 3:1 (v/v), τοποθετήθηκαν σε πλαστικές σακούλες και στη συνέχεια 
αποθηκεύτηκαν σε ψυκτικό θάλαμο του ΙΔΕ σε θερμοκρασία 3 ± 1οC. Ακολουθήθηκε η 
ψυχρή/θερμή στρωμάτωση όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω: (α) ψυχρή 
στρωμάτωση σε 3±1οC για 6 εβδομάδες, (β) θερμή στρωμάτωση σε 25 ±5οC  για μια  
εβδομάδα, (γ) ψυχρή στρωμάτωση σε 3±1οC για 2 εβδομάδες, (δ) θερμή στρωμάτωση 
σε 25±5οC  για μια εβδομάδα και (ε) ψυχρή στρωμάτωση σε 3±1οC για 12 εβδομάδες. 
Μετά το σπάσιμο του λήθαργου των σπόρων (Ιανουάριος, 2009) η φύτρωση των 
σπόρων (σπόροι με σπασμένο περικάλυμμα και εμφάνιση του ριζιδίου) καταγράφηκε 
στις 12-13/1/2009, ξεχωριστά για κάθε δέντρο και επανάληψη. Οι σπόροι που 
φύτρωσαν μεταφυτεύθηκαν σε πλαστικούς δίσκους (51,5 x 33,0 x 6,0 cm) των 150 
θέσεων (ένας σπόρος σε κάθε θέση) με φυτευτικό υπόθεμα τύρφη/άμμο 3:1 (v/v) και 
στη συνέχεια αφέθηκαν για ανάπτυξη σε θερμοκρασία δωματίου (20±5οC). Ο έλεγχος 
της κανονικότητας των στατιστικών πληθυσμών έγινε με τη δοκιμή q=w/s 
(range/standard deviation test) ενώ ο έλεγχος της ομοιογένειας της διακύμανσης έγινε 
με τη δοκιμή Bartlett’s (Freese 1984, Kanji 1994). Η μετατροπή των δεδομένων σε 
√arcsin έγινε μόνο για τη φύτρωση των σπόρων (ποσοστά) για βελτίωση της 
κανονικότητας. Η σημαντικότητα των επιλεγμένων φαινοτύπων σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά των σπόρων και τη φυτρωτική ικανότητα ελέγχθηκε με ανάλυση 
διακύμανσης και δοκιμή πολλαπλών ευρών κατά Duncan. Οι συσχετίσεις του βάρους 
σπόρου και των διαστάσεων σπόρου, καθώς και της φυτρωτικής ικανότητας και βάρος 
σπόρου, εξετάσθηκαν με την εφαρμογή προτύπων γραμμικής παλινδρόμησης. Τέλος, οι 
συντελεστές κληρονομικότητας (h2

Gi) για τα χαρακτηριστικά και της φυτρωτικότητας 
σπόρων υπολογίσθηκαν με βάση τα επιμέρους στοιχεία διακύμανσης (variance 
components) και με τη χρήση του γενετικού προτύπου: 
h2

Gi= σγ
2/(σγ

2 + σε
2)  

όπου σγ
2 = η γενετική ποικιλότητα/επί το πλείστον προσθετική (additive genetic 

variance) και σε
2 η ποικιλότητα που οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

 
Αποτελέσματα  
Διαστάσεις και βάρος σπόρων.  Οι μέσες τιμές των μορφομετρικών χαρακτηριστικών 
(διαστάσεις και βάρος) των σπόρων για τα επτά επιλεγμένα δέντρα παρουσιάζονται 
στον Πιν. 2.  
 
Πίνακας 2. Μέσοι όροι (±s.e) των χαρακτηριστικών σπόρων των επιλεγμένων 
φαινοτύπων αγριοκερασιάς (Prunus avium). 

Δέντρο 
(φαινοτ.) 

Μέγεθος 
δείγματος  

Μήκος  
(mm) 

Πλάτος  
(mm) 

Πάχος 
(mm) 

Βάρος σπόρου 
(g) 

KΠ1 50 9,18±0,07a 1 8,29±0,04ab 6,86±0,05a 0,24±0,004a 
ΚΠ2 50 10,02±0,06b 8,38±0,04b 6,22±0,03b 0,26±0,003b 
ΚΠ3 50 9,91±0,04b 6,97±0,05c 5,44±0,03c 0,19±0,002c 
ΚΠ4 50 9,46±0,06c 7,56±0,03d 5,84±0,03d 0,21±0,002d 
ΚΠ5 50 8,33±0,06d 8,15±0,07a 6,70±0,05e 0,23±0,003e 
ΚΠ6 50 8,75±0,06e 8,29±0,05ab 6,48±0,03f 0,24±0,003ae 
ΚΠ7 50 8,51±0,07f 8,16±0,06a 6,62±0,06e 0,23±0,004e 
μ.ο. ± τ.α.)  9,16±0,04 7,97±0,03 6,31±0,03 0,23±0,002 

1 οι μέσοι που φέρουν τον ίδιο εκθέτη δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (P>0.05, δοκιμή Duncan). 
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Η ανάλυση της διακύμανσης για όλες τις παραμέτρους έδειξε σημαντικές διαφορές 
(p<0.001) μεταξύ των επιλεγμένων δέντρων στους παραγόμενους σπόρους (Πιν. 3). Οι 
διαφορές αυτές, ερευνήθηκαν μέσω των δοκιμών κατά Duncan (Duncan’s multiple 
range tests) και παρουσιάζονται στον Πιν. 2. Επιπρόσθετα, υπολογίσθηκαν τα στοιχεία 
διακύμανσης (variance components) και οι συντελεστές κληρονομικότητας (h2

Gi) για τις 
επιμέρους παραμέτρους των σπόρων (Πιν. 3). Ο h2

Gi βρέθηκε σχετικά υψηλός για το 
μήκος του σπόρου (0,712), πλάτος σπόρου (0,690) και πάχος σπόρου (0,742) και μέτρια 
τιμή (0,445) για το βάρος του σπόρου. 
Φυτρωτικότητα σπόρων - Η φυτρωτικότητα σπόρων διέφερε σημαντικά μεταξύ των 
επιλεγμένων δέντρων και κυμάνθηκε μεταξύ 66,4% και 93,8% με ένα μέσο όρο 77,2% 
(Πιν. 4). Η υψηλότερη φυτρωτικότητα (93,8±0,85 %) καταγράφηκε για το δέντρο KP4 
και η χαμηλότερη (66,4±3,61%) για το δέντρο KP6. Η ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι 
οι διαφορές μεταξύ των μητρικών δέντρων ήταν πολύ σημαντικές (p<0.001) (Πιν. 5). 
 
Πίνακας 3. Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), στοιχεία διακύμανσης (variance 
components) και συντελεστές κληρονομικότητας (h2

Gi) για τα χαρακτηριστικά σπόρων 
των επιλεγμένων φαινοτύπων αγριοκερασιάς (Prunus avium).  

Πηγή παραλλακτ. Άθροισμα 
τετραγώνων 

(SS) 

Βαθμοί 
ελευθερίας 

(DF) 

Μέσα 
τετράγωνα 

(MS) 

Δοκιμή F 
 (F value)  

Στοιχεία διακυμ. 
και συντ. κληρ 

Μήκος σπόρων 
Μεταξύ των δεν. 134,517 6 22,420  124,310 ***  (σε

2 + rσγ
2), r=50 k 

Μέσα στα δέντρα 61,861 343 0,180   (σε
2) 

Σύνολο 196,378 349   h2
Gi=σγ

2/(σγ
2  + σε

2) 
= 0,712 

Πλάτος σπόρων  
Μεταξύ των δεν. 80,803 6 13,467 111,944*** (σε

2 + rσγ
2), r =50 

Μέσα στα δέντρα 41,264 343 0,120  (σε
2) 

Σύνολο 122,067 349   h2
Gi =σγ

2/(σγ
2 + σε

2) 
= 0,690 

Πάχος σπόρων  
Μεταξύ των δεν. 78,045 6 13,007 144,976*** (σε

2 + rσγ
2), r =50 

Μέσα στα δέντρα 30,774 343 0,08972  (σε
2) 

Σύνολο 108,819 349   h2
Gi =σγ

2/(σγ
2 + σε

2) 
= 0,742 

Βάρος σπόρου  
Μεταξύ των δεν. 0,136 6 0,02260  41,757*** 

 
(σε

2 + rσγ
2), r =50 

Μέσα στα δέντρα 0,186 343 0,0005411  (σε
2) 

Σύνολο 0,321 349   h2
Gi =σγ

2/(σγ
2 + σε

2) 
= 0,445 

*** στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.001), k = αριθμός επαναλήψεων/χειρισμό.    
 
Πίνακας 4. Φυτρωτική ικανότητα σπόρων των δέντρων αγριοκερασιάς (Prunus avium).  

Δέντρο n (επαναλ.) Φυτρωτικότητα % 1 Seed weight (g) 
KΠ1 10 73,8±2,42a  0,24±0,004a 
ΚΠ2 10 72,9±1,57a 0,26±0,003b 
ΚΠ3 10 75,7±1,48a 0,19±0,002c 
ΚΠ4 10 93,8±0,85b 0,21±0,002d 
ΚΠ5 10 76,0±1,47a 0,23±0,003e 
ΚΠ6 10 66,4±3,61c 0,24±0,003ae 
ΚΠ7 10 81,8±0.88d 0,23±0,004e 
Σ  μ.ο ±se  77,2±1,20 0,23±0,002 

1 οι μέσοι που φέρουν τον ίδιο εκθέτη δεν διαφέρουν σημαντικά (P>0.05, δοκιμή Duncan). 
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Πίνακας 5. Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), στοιχεία διακύμανσης και ο συντελεστής 
κληρονομικής ικανότητας (h2

Gi) για τη φυτρωτικότητα σπόρων των επιλεγμένων 
δέντρων αγριοκερασιάς (Prunus avium).  

Πηγή 
παραλλακτ. 

Άθροισμα 
τετραγ. (SS) 

Βαθμοί 
ελευθ. (DF) 

Μέσα τετράγ. 
(MS) 

Δοκιμή F 
(F)  

Στοιχεία διακυμ. 
και συντ. κληρ 

Μεταξύ των δεν. 0.389 6 0.006477 24.403***  (σε
2 + rσγ

2), r = 10 
Μέσα στα δ. 0.167 63 0.0002654  (σε

2) 
Σύνολο 0.556 69 ***στατιστικά σημαντική 

διαφορά (p<0.001 
h2

Gi = σγ
2/(σγ

2  + 
σε

2) = 0,701 
 
H γραμμική παλινδρόμηση της φυτρωτικότητας σπόρων και του βάρους σπόρου δεν 
έδειξε καμιά σημαντική συσχέτιση (r2=0,214, P>0.05, Πιν. 6). Συνεπώς, το βάρος 
σπόρου δεν φαίνεται να επηρεάζει την φυτρωτική ικανότητα των σπόρων.  
 
Πίνακας 6. Γραμμική παλινδρόμηση της φυτρωτικότητας σπόρων και του μέσου 
βάρους σπόρου των επιλεγμένων δέντρων αγριοκερασιάς (Prunus avium).  

 Γραμμικό μοντέλο R2 P 
SG* –SW**  SG = 117,422 - 175,972SW  0,214 0,296 

* SG: φυτρωτικότητα (%) σπόρων, ** SW: μέσο βάρος (g) σπόρου.  
 
Συζήτηση  
Η ανάλυση των δεδομένων των μορφομετρικών χαρακτηριστικών των σπόρων έδειξε 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιλεγμένων φαινοτύπων. Οι συντελεστές 
κληρονομικής ικανότητας (h2

Gi) βρέθηκαν σχετικά υψηλοί για το μήκος του σπόρου 
(0,712), πλάτος σπόρου (0,690) και πάχος σπόρου (0,742) και μέτριου μεγέθους  
(0,445) για το βάρος του σπόρου, γεγονός που μας δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος της 
ποικιλότητας των χαρακτηριστικών των σπόρων οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες. 
Γενικά, το πρωτόκολλο που δημιουργήθηκε έδωσε πολύ θετικά αποτελέσματα (μέση 
φυτρωτικότητα 77,2 % - εύρος από 72,9 % έως 93,8 %). Διάφορα πρωτόκολλα ψυχρής 
και εναλλαγής ψυχρής/θερμής στρωμάτωσης έχουν δοκιμασθεί για τη φύτρωση 
σπόρων στα γένους Prunus όπως και στα Sorbus (Jensen 2003, Σπανός κ.α. 2010). Έχει 
αναφερθεί π.χ. ότι τρεις εβδομάδες θερμή-υγρή στρωμάτωση σε 21°C ακολουθούμενη 
από ψυχρή στρωμάτωση σε 4°C από 12-15 εβδομάδες πριν τη σπορά βοηθάει στο 
σπάσιμο του λήθαργου σπόρων του P. avium (Hartmann et al. 1990) Σε παρόμοια 
έρευνα (Chen κ.α. 2007) για σπάσιμο του λήθαργου και φύτρωση σπόρων του είδους 
Prunus campanulata, η μέγιστη φυτρωτικότητα σπόρων επιτεύχθηκε μετά από 4-6 
εβδομάδες θερμής ακολουθούμενη από 8 εβδομάδες ψυχρής στρωμάτωσης. Σε άλλη 
έρευνα σπόροι του P. avium που κρυο-στρωματώθηκαν 3 φορές σε διάρκεια 120 
ημερών φύτρωσαν μέχρι 57% (Cetinbas and Koyuncu 2005). Επίσης έχει αποδειχθεί ότι 
χειρισμός των σπόρων αγριοκερασιάς με 0,1% κιτρικό οξύ πριν την ψυχρή 
στρωμάτωση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ταχύτητα και τη φυτρωτικότητα των 
σπόρων (Esen et al.. 2006). Το μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης της φυτρωτικότητας 
κατανεμήθηκε μεταξύ των επτά οικογενειών ενώ πολύ μικρότερο ποσοστό βρέθηκε 
μέσα στις οικογένειες. Αυτό διαπιστώθηκε και από τον υπολογισμό του συντελεστού 
κληρονομικής ικανότητας της φυτρωτικότητας που βρέθηκε σχετικά υψηλός 
(h2

Gi=0,701) γεγονός που ερμηνεύει ότι το χαρακτηριστικό αυτό ελέγχεται σημαντικά 
από γενετικούς παράγοντες. Τέλος, η ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης της 
φυτρωτικότητας σπόρων και του βάρους σπόρου δεν έδειξε σημαντική συσχέτιση 
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(r2=0,214, P>0.05). Συνεπώς, το βάρος σπόρου της αγριοκερασιάς δεν επηρεάζει την 
φυτρωτική ικανότητα των σπόρων.  
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VARIATION IN CHARACTERISTICS AND GERMINATION ABILITY OF SEEDS 
OF SELECTED TREES OF WILD CHERRY (Prunus avium L.) 
Κ. Α. Spanos, F. A. Aravanopoulos and D. Gaitanis 
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Thessaloniki, Τηλ: +30 2310 461 171 (2, 3), Fax: +30 2310 461 341, e-mail: 
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Abstract 
Results of variation in seed characteristics and seed germination of selected phenotypes 
of wild cherry (Prunus avium L.) are presented. Seven wild cherry trees were selected 
based on stem quality and absence of defects and biotic damage. Fruits were separately 
collected for each mother tree. Seeds were extracted and dried under room conditions. 
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Seed morphometrics and weight were recorded. Seeds were then stratified for six 
months using a standard protocol for seed germination testing. Variance analysis 
showed that all seed morphometrics and seed weight differed significantly (p<0.001) 
among selected trees. An ensuing ANOVA demonstrated significant differences 
(p<0.001) among mother trees, in relation to seed germination. High germination 
percentages were recorded for all mother trees, ranging from 66.4%-93.8%. Most of the 
variance on seed germination was distributed among selected trees, a strong indication 
that the trait is genetically controlled. Relatively high heritability coefficients were 
found for most seed characteristics. The seed weight of wild cherry did not affect seed 
germination. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ (PUNICA 
GRANATUM  L.) ΓΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 
Μ. Μαυρουδάκη, Π. Τσουλφά, Μ. Τσακτσίρα  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, 
Τ.Θ. 238,  54124, Θεσσαλονίκη 
 
 
Περίληψη 
 Επίκτητοι βλαστοί από τη βάση ενός ώριμου ατόμου (Punica granatum L.) που 
χρησιμοποιείται ως καλλωπιστικό συλλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν σε θάλαμο 
ανάπτυξης φυτών με ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος (16 ώρες φωτοπερίοδο και 
θερμοκρασία 26±1ºC). Oι νέοι βλαστοί (4-5 εκ) που εκπτύχθηκαν μετά από 20 ημέρες, 
χρησιμοποιήθηκαν ως έκφυτα. Η αποτελεσματικότερη μεταχείριση για την επιφανειακή 
απολύμανση των εκφύτων (βλαστών 2-3 εκ.) ήταν: τοποθέτησή τους κάτω από 
τρεχούμενο νερό βρύσης για δύο ώρες, εμβάπτιση σε αντιοξειδωτικό διάλυμα (300 
mg.l-1 ασκορβικό οξύ και 200 mg.l-1 κιτρικό οξύ) για 16 λεπτά. Κατόπιν εμβάπτιση για 
πέντε λεπτά σε NaOCl 20 % v/v και τέλος τρία πεντάλεπτα ξεπλύματα με απεσταγμένο-
αποστειρωμένο νερό. Τα έκφυτα τοποθετούνταν σε θρεπτικό υπόστρωμα εγκατάστασης 
MS με 14,43 μΜ GA3, 0,44 μΜ BA και 0,098 μΜ ΙBΑ 2,5 g.l-1 (Phytagel, SIGMA) και 
3,0 g.l-1 ενεργό άνθρακα. Στο στάδιο του πολλαπλασιασμού, διαπιστώθηκε ότι οι 
καλλιέργειες αντιδρούσαν καλύτερα στο άγαρ από ότι στο Phytagel. Επίσης 
δοκιμάστηκαν δύο θρεπτικά υποστρώματα (MS και WPM) με την προσθήκη 
διαφορετικών συγκεντρώσεων κυτοκινίνης BA. To καταλληλότερο υπόστρωμα τόσο 
για τον πολλαπλασιασμό όσο και για την επιμήκυνση των εκφύτων ήταν το MS με 4,44 
μΜ ΒΑ. Καλύτερη ριζοβολία εκφύτων παρατηρήθηκε σε υπόστρωμα 1/2MS χωρίς 
προσθήκη αυξίνης. 
 
Λέξεις κλειδιά: ιστοκαλλιέργεια, μαζική αναπαραγωγή ροδιάς, ρυθμιστές αύξησης, 
φαινόλες   
 
Εισαγωγή 
Η Ροδιά (Punica granatum L.) είναι ένας φυλλοβόλος θάμνος ή μικρό οπωροφόρο 
δέντρο και μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 5-8 μέτρα. Ανήκει στο γένος Punica της 
οικογένειας Punicaceae. Είναι υποτροπικό φυτό, ανθεκτικό στην ξηρασία, και σε 
χαμηλές θερμοκρασίες έως και -10 C. Κατάγεται από την Περσία ενώ στα 4.000 π.Χ 
ξεκίνησε η καλλιέργεια της στις Ινδίες και από εκεί εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο.  
Το είδος καλλιεργείται ευρέως για την θρεπτική, θεραπευτική και καλλωπιστική του 
αξία. Πρόσφατα μάλιστα ξεκίνησε η συστηματική καλλιέργεια της εδώδιμης ροδιάς 
στην Ελλάδα (Δρογούδη 2009).  
Ως καλλωπιστικό είδος, η ροδιά χρησιμοποιείται  ευρέως σε δενδροστοιχίες, πάρκα, 
κήπους, δημόσιους και ιδιωτικούς κήπους. Πρόσφατα άρχισαν να διατίθενται και από 
τα φυτώρια στη Ελληνική αγορά καλλωπιστικές ποικιλίες ροδιάς όπως είναι η νανώδης 
ή ροδιές με διπλά πέταλα. 
Η ροδιά πολλαπλασιάζεται εύκολα αγενώς με μοσχεύματα (χειμερινά και θερινά) και 
παραφυάδες αλλά απαιτείται το διάστημα του ενός έτους ώστε τα ριζωμένα φυτά να 
είναι ικανά να μεταφυτευθούν και να αναπτυχθούν στον αγρό (Anonymous 1982). Γι’ 
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αυτό ο μικροπολλαπλασιασμός αποτελεί μια πρόσφορη εναλλακτική τεχνική για τη 
μαζική αναπαραγωγή της ροδιάς. Επειδή το είδος θεωρείται από τα πολύ δύσκολα φυτά 
ως προς την in vitro αναγέννηση και καλλιέργεια, στη βιβλιογραφία αναφέρονται  
διάφορα πρωτόκολλα μικροπολλαπλασιασμού της ροδιάς ανάλογα και με το είδος του 
ιστού που χρησιμοποιήθηκε ως έκφυτο. Οι Naik κ.α. (1999, 2000), Kanwar κ.α. (2004) 
και Murkute κ.α. (2004) αναφέρουν τον μικροπολλαπλασιασμό της ροδιάς από 
μεσογονάτια τμήματα βλαστών, και ακραίους βλαστούς. Οι παραπάνω έρευνες 
αφορούν κυρίως στις εδώδιμες ποικιλίες ροδιάς. Για τις καλλωπιστικές ποικιλίες έχουν 
αναπτυχθεί πρωτόκολλα μικροπολλαπλασιασμού κυρίως για τη νάνο ροδιά (Zhang and 
Stolz 1991, Omura and 1987, Yang and Ludders 1993). 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τα 
διάφορα στάδια του μικροπολλαπλασιασμού ενός ώριμου ατόμου ροδιάς Punica 
granatum L. που χρησιμοποιείται ως καλλωπιστικό. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Από ένα ώριμο άτομο ροδιάς (περίπου 20 ετών) που χρησιμοποιείται ως καλλωπιστικό 
συλλέχθηκαν επίκτητοι βλαστοί από τη βάση του, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Οι 
βλαστοί διατηρήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης φυτών με ελεγχόμενες συνθήκες 
περιβάλλοντος (θερμοκρασία 26 ± 2ºC και 16h φωτοπερίοδο).  
Επιφανειακή απολύμανση και εγκατάσταση καλλιεργειών in vitro  
Οι νέοι βλαστοί (4-5 εκ.) που εκπτύχθηκαν μετά από 20 ημέρες τοποθετήθηκαν κάτω 
από τρεχούμενο νερό βρύσης με την προσθήκη μερικών σταγόνων Tween 80 για δύο 
ώρες. Κατόπιν δοκιμάστηκαν οι ακόλουθες μεταχειρίσεις για την επιφανειακή 
απολύμανση των εκφύτων:     
Πείραμα 1o - Εμβάπτιση των εκφύτων διαδοχικά σε: Α1: 5 % v/v NaOCl για 5 λεπτά, 
70% EtOH για 1 λεπτό, Α2: 10% v/v NaOCl για 5 λεπτά, 70% EtOH για 1 λεπτό, Α3: 
50% v/v NaOCl για 5 λεπτά, 70% EtOH για 1 λεπτό, Α4: 25% v/v NaOCl για 7 λεπτά, 
70% EtOH για 30''. Τα έκφυτα των παραπάνω μεταχειρίσεων (Α1, Α2, Α3, Α4) 
τοποθετούνταν σε θρεπτικό υπόστρωμα MS (Murashige and Skoog, 1962) 
εμπλουτισμένο με 14,43 μΜ GA3, 0,44μM ΒΑ, 0,098 μΜ IBA 2,5 g.l-1 PhytagelTM 
(Sigma). Λόγω της έκχυσης φαινολών τα έκφυτα μεταφέρονταν σε νέο υπόστρωμα ανά 
24ωρο. 
Α5: 200 mg.l-1 ascorbic acid για 15 λεπτά, 20% v/v NaOCl για 5 λεπτά, Α6: 150 mg.l-1 
ascorbic acid + 100 mg.l-1 citric acid για 15 λεπτά, 20% v/v NaOCl για 5 λεπτά, Α7: 
300 mg.l-1 ascorbic acid + 200 mg.l-1 citric acid για 15 λεπτά, 20% v/v NaOCl για 4 
λεπτά, Α8: 300 mg.l-1 ascorbic acid + 200 mg.l-1 citric acid για 15 λεπτά, 20% v/v 
NaOCl για 3 λεπτά, Α9: 300 mg.l-1 ascorbic acid + 200 mg.l-1 citric acid για 16 λεπτά,  
20% NaOCl για 5 λεπτά. 
Μετά από κάθε μεταχείριση ακολουθούσαν τρία πεντάλεπτα πλυσίματα των εκφύτων 
με αποστειρωμένο-απεσταγμένο νερό. 
Όλα τα έκφυτα εγκαταστάθηκαν στο ίδιο υπόστρωμα (pH: 5,7) με προσθήκη 3,0 g.l-1 
ενεργού άνθρακα και διατηρήθηκαν στο στάδιο εγκατάστασης για 5 εβδομάδες σε 
θάλαμο ανάπτυξης (26±2ºC, 16 ώρες φωτοπερίοδο, ένταση φωτισμού 35 μmol.m-2.s-1). 
Τα καθαρά έκφυτα μεταφέρονταν σε θρεπτικό υπόστρωμα πολλαπλασιασμού MS με 
την προσθήκη 8,87 μΜ BA για παραγωγή νέων εκφύτων για τα παρακάτω πειράματα. 
Επανακαλλιέργειες γίνονταν κάθε τέσσερις εβδομάδες. 
Στάδιο πολλαπλασιασμού 
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Πείραμα 2 - Δοκιμάστηκε η καταλληλότητα του στερεοποιητικού μέσου: άγαρ ή 
PhytagelTM στο θρεπτικό υπόστρωμα MS με 8,87 μΜ BA για την καλύτερη ανάπτυξη 
των καλλιεργειών.  
Πείραμα 3ο - Δοκιμάστηκαν τα θρεπτικά υποστρώματα MS και WPM (Lloyd and 
McCrown, 1980) με την προσθήκη τεσσάρων διαφορετικών συγκεντρώσεων 
κυτοκινίνης BA (0, 2,22, 4,44 και 8,87 μΜ ΒΑ) τόσο για την παραγωγή νέων βλαστών 
όσο και για την επιμήκυνση των εκφύτων. 
Στάδιο ρίζωσης 
Πείραμα 4ο - Έκφυτα μήκους 2-3,5 εκ. τοποθετήθηκαν για ρίζωση στα ακόλουθα 5 
υποστρώματα: R1: 1/2MS, R2: 1/2MS + 2,46 μΜ IBA, R3: 1/2MS + 2,69 μΜ NAA, 
R4: 1/2MS+4,90 μΜ IBA, R5: 1/2MS + 5,37 μΜ NAA. 
Επεξεργασία δεδομένων και στατιστική ανάλυση  
Για το πείραμα της εγκατάστασης χρησιμοποιήθηκαν 20 έκφυτα σε κάθε μεταχείριση 
και έγιναν δύο επαναλήψεις. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν μετά από πέντε 
εβδομάδες. Για όλα τα υπόλοιπα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν 30 έκφυτα για κάθε 
μεταχείριση και τα πειράματα επαναλήφθηκαν 2 φορές. 
Τα δεδομένα όλων των πειραμάτων υποβλήθηκαν σε αναλύσεις διακύμανσης 
(ANOVA) με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS V16. Για ομαλοποίηση της 
διακύμανσης, έγινε μετατροπή των ποσοστιαίων δεδομένων (arscin transformation) 
πριν την στατιστική τους ανάλυση. Οι συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν με το 
κριτήριο Duncan για επίπεδο σημαντικότητας P≤ 0,05 
 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Από τις εννιά μεταχειρίσεις επιφανειακής απολύμανσης που δοκιμάστηκαν στα έκφυτα 
της ροδιάς, η Α9 απέδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό καθαρών καλλιεργειών 
(87,5±5,23%) (Πίν. 1).  
 
Πίνακας 1. Ποσοστά καθαρών εκφύτων κατά το στάδιο της in vitro 
εγκατάστασης της ροδιάς.  

Επιφανειακή 
απολύμανση 

Ποσοστό καθαρών 
εκφύτων ±SE 

Παρατηρήσεις 
 

Α1 0±0 a Φαινόλες-νέκρωση ιστών 
Α2 0±0 a Φαινόλες-νέκρωση ιστών 
Α3 0±0 a Φαινόλες-νέκρωση ιστών 
Α4 0±0 a Φαινόλες-νέκρωση ιστών 
Α5 0±0 a Φαινόλες-νέκρωση ιστών 
Α6 16,7±5,9b Νέκρωση κορυφών 
Α7 50±7,9c Νέκρωση κορυφών 
Α8 0±0 a Επιμόλυνση 
Α9 87,5±5,23d Επιβίωση κορυφών 

Μέσος όρος ±S.E. Αριθμός δείγματος 20. Οι τιμές των μέσων όρων που ακολουθούνται από 
το ίδιο γράμμα δεν είναι στατιστικώς σημαντικές για P<0.05 (test Duncan).  
 
Η διαδικασία επιφανειακής απολύμανσης ήταν παρόμοια με αυτή που προτείνεται από 
τους El-Agamy κ.α. (2009) και Patil κ.α. (2011) ως προς τη χρήση αντιοξειδωτικών, τα 
οποία όμως στην παρούσα εργασία είχαν διπλάσιες συγκεντρώσεις από τις αντίστοιχες 
των προτεινόμενων. Η χρήση αντιοξειδωτικών είναι απαραίτητη για την έκπλυση των 
φαινολών που νεκρώνουν τις καλλιέργειες της ροδιάς και αποτελούν ένα σημαντικό 
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πρόβλημα για την εγκατάσταση του είδους in vitro. Για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος των φαινολών το υπόστρωμα εγκατάστασης που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
το προτεινόμενο από τους El-Agamy κ.α. (2009). 
To καλύτερο στερεοποιητικό μέσο για την παραγωγή νέων βλαστών ήταν το άγαρ (Πιν. 2) 
παρόλο που το PhytagelTM χρησιμοποιείται σε πολλά από τα πρωτόκολλα που 
αναπτύχθηκαν για τη ροδιά τόσο στο στάδιο της εγκατάστασης των καλλιεργειών όσο 
και της ρίζωσης (Naik et al. 1999, 2000, El-Agamy et al. 2009, Kanwar et al. 2010, Patil 
et al. 2011). 
 
Πίνακας 2. Επίδραση του στερεοποιητικού μέσου: άγαρ ή PhytagelTM 
στον αριθμό και το μήκος νέων βλαστών. 

Θρεπτικό υπόστρωμα 
MS+8,87 μM BA 

Μήκος 
 

Νέοι 
βλαστοί/έκφυτο 

άγαρ 1,2±0,16 a 3,21±0,35 b 
PhytagelTM 0,92±0,12 a 2,2±0,27a 

Μέσος όρος ±S.E. Αριθμός δείγματος 30. Οι τιμές που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν 
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά για P<0.05 (test Duncan). 
 
 
Πίνακας 3. Επίδραση του θρεπτικού υποστρώματος MS και WPM και 
της ΒΑ στην επιμήκυνση των εκφύτων και την παραγωγή νέων 
βλαστών in vitro. 
 

Μεταχείριση Μήκος 
εκφύτων 
±SE (εκ) 

 

Αριθμός νέων 
βλαστών/έκφυτο 

±SE 

MS+0 μΜ ΒΑ 3,46±0,24 d 1,08±0,13 a 
MS+2,22 μΜ ΒΑ 3,17±0,22 d 4,9±0,37 c 
MS+4,44 μΜ ΒΑ 2,61±0,20 c 7,75±0,67 d 
MS+8,87 μΜ ΒΑ 1,19±0,16 a 3,21±0,35 b 
WPM+0 μΜ ΒΑ 1,30±0,15 ab 0,76±0,11 a 

WPM+2,22 μΜ ΒΑ 1,76±0,19 b 2,25±0,23 b 
WPM+4,44 μΜ ΒΑ 0,98±0,12 a 2,38±0,15 b 
WPM+8,87 μΜ ΒΑ 1,27a±0,08 b 2,48±0,18 b 

 
Μέσοι όροι συνοδευόμενοι από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά για 
P<0.05 (test Duncan). Αριθμός δείγματος 30. 
 
Μεταξύ των δύο θρεπτικών υποστρωμάτων MS και WPM που δοκιμάστηκαν το MS 
αποδείχθηκε καλύτερο για την ανάπτυξη των καλλιεργειών (παραγωγή νέων βλαστών 
και επιμήκυνση εκφύτων) (Πίνακας 3). Ως προς την επιμήκυνση των εκφύτων η 
καλύτερη μεταχείριση ήταν αυτή του MS δίχως ΒΑ ή με 2,22 μΜ ΒΑ, ενώ και με 4,44 
μΜ ΒΑ η επιμήκυνση θεωρήθηκε αρκετά ικανοποιητική, Η μεγαλύτερη παραγωγή 
νέων βλαστών ανά έκφυτο παρατηρήθηκε στο υπόστρωμα MS με 4,44 μΜ ΒΑ. Έτσι 
για την ταυτόχρονη παραγωγή νέων βλαστών και επιμήκυνση των εκφύτων η 
μεταχείριση MS με 4,44 μΜ ΒΑ επιλέχθηκε ως η καλύτερη.  
Το υπόστρωμα MS αποδείχθηκε καλύτερο σε σύγκριση με το WPM σύμφωνα και με 
τους (Patil et al. 2011) ενώ οι El-Agamy κ.α. (2009) αναφέρουν καλύτερη αντίδραση 
των καλλιεργειών τους στο WPM. Γενικά, στα πρωτόκολλα μικροπολλαπλασιασμού 
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της ροδιάς το MS χρησιμοποιείται συχνότερα σε συνδυασμό με διάφορους ρυθμιστές 
αύξησης - ΒΑ, κινητίνη, NAA, και GA3 (Naik et al. 1999, 2000, Murkute et al. 2004, 
Singh et al., 2007, Kanwar et al. 2010).  
 
 
Πίνακας 4. Ποσοστά ρίζωσης και καλογένεσης. 

Υποστρώματα ρίζωσης Ποσοστό ριζωμένων 
εκφύτων ±SE 

Ποσοστό καλογένεσης 
±SE 

R1:1/2MS 88,9±4,05 d 0±0 a 
R2:1/2MS+2,46 μΜ  IBA 13,6±4,42 c 36,3±6,21 c 
R3:1/2MS+2,69 μΜ NAA 4,7±2,73 b 47,6±6,45 d 
R4:1/2MS+4,90 μΜ IBA 0±0 a 16,6±4,8 b 
R5: 1/2MS+5,37μΜ NAA 0±0 a 36,3±6,21 c 

Μέσος όρος ±S.E. Αριθμός δείγματος 30. Οι τιμές των μέσων όρων που ακολουθούνται από το ίδιο 
γράμμα δεν είναι στατιστικώς σημαντικές για P<0.05 (test Duncan). 
 
Τα υψηλότερα ποσοστά ρίζωσης παρατηρήθηκαν στο υπόστρωμα R1 (1/2MS χωρίς την 
παρουσία αυξίνης) (Πιν. 4). Σε όλες τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις παρατηρήθηκε 
καλογένεση, μεγάλη μείωση της ριζοβολίας στις μικρότερες συγκεντρώσεις της αυξίνης 
και μηδενική στις μεγαλύτερες. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με αυτά των Yang 
και Ludders (1993) ενώ οι Naik κ.α. (2000) αναφέρουν καλύτερη ρίζωση σε 1/2MS με 
την προσθήκη NAA (0,1–0,5 mg.l−1). 
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FACTORS AFFECTING MICROPROPAGATION OF AN ORNAMENTAL 
POMEGRANATE (Punica granatum L.)  
 
Mavroudaki Μ., Tsoulpha P., Tsaktsira Μ. 
Aristotle University of Thessaloniki, Department of Forestry and Natural Environment, 
Laboratory of Forest Genetics and Plant Breeding, P.O. Box 238, 54124, Thessaloniki 
 
Summary 
Shoots emerging from the base of a mature ornamental pomegranate tree (Punica 
granatum L.) cut during November were placed in a growth chamber under controlled 
environmental conditions (16 hr photoperiod at 26±1ºC). After 20 days the newly 
emerged shoots (4-5 cm) were used as starting material for in vitro establishment. The 
most efficient surface sterilization treatment of the explants was the following: shoot 
pieces 2-3 cm long after being washed thoroughly under running tap water for two 
hours, were soaked in an antioxidant solution (300 mg.l-1 ascorbic acid and 200 mg.l-1 
citric acid) for 16 min, followed by a 5 min soaking in 20 % v/v NaOCl and finally 
three 5 min rinses in sterilized-distilled water. Cultures were incubated in a growth 
chamber under conditions as described above. The establishment medium was the MS 
supplemented with 14.43 μΜ GA3, 0.44 μΜ BA and 0.098 μΜ ΙBΑ. In the medium 2.5 
g.l-1 Phytagel (SIGMA) and 3.0 g.l-1 activated charcoal were added. Disinfected 
explants were subcultured every four weeks in MS with 8.87 μΜ BA. At the 
proliferation phase, agar as a gelling agent was found more suitable, compared to 
Phytagel, for better explant development. In the same phase two nutrient media were 
tested (MS and WPM) in combination with different BA concentrations. The best 
multiplication medium for explant proliferation and elongation proved to be the MS 
supplemented with 4.44 μΜ ΒΑ. Best rooting of microshoots (3-4 cm) was achieved on 
1/2MS without auxin. 
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ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
(Α/Φ) ΦΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΒΑΚΡΟΛΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΙΚΑΡΙΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 

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

 
1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 
Εργαστήριο Γεωργίας, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα. 
2Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής 
Μηχανικής, Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας & Εδαφολογίας, Ιερά Οδός 75, 11855, 
Αθήνα. 
3Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Τμήμα, Εργαστήριο Γενικής Χημείας,  
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα. 
 
Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η επίδραση διαφόρων αβιοτικών παραγόντων 
στην εμφάνιση αυτοφυών Α/Φ φυτών τύπου καρβακρόλης στην νήσο Ικαρία. 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.. Από κάθε σταθμό δειγματοληψίας 
ελήφθησαν εδαφικά δείγματα, τα οποία αναλύθηκαν ως προς τη μηχανική σύσταση, 
την οργανική ουσία, το pH, την Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (ΙΑΚ), το Ν και το 
CaCO3. 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. 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. Επιπλέον η μέση 
τιμή του pH για τα εδάφη όπου εντοπίστηκε η O. onites ήταν σημαντικά μεγαλύτερη 
από αυτή των εδαφών όπου εντοπίστηκαν τo S. thymbra και η O. hirtum.  
Λέξεις κλειδιά: S. thymbra, O. onites, O. hirtum, C. capitatus, ρίγανη και εδαφικοί 
παράγοντες. 
 
Εισαγωγή 
Σε αναλυτικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τις Kokkini και 
Vokou (1989), εντοπίστηκαν τέσσερα είδη  φυτών “ρίγανης”  πλούσια σε καρβακρόλη, 
τα C. capitatus, O. onites, O. vulgare, και S. thymbra. Τα είδη αυτά απαντώνται και 
στην Τουρκία, όπου αναφέρονται με τον όρο “Kekik”  και θεωρούνται επίσης πλούσια 
σε καρβακρόλη (Kirimer et al. 1995). Τα φυτά αυτά είναι τυπικά της Μεσογειακής 
χλωρίδας, προσαρμοσμένα όμως σε ένα μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών (Bernath 
1997). Ο Mashaly (2006) διατύπωσε την άποψη ότι οι εδαφικές παράμετροι που 
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καθορίζουν την κατανομή και αφθονία ενός είδους σε μια περιοχή είναι η μηχανική 
σύσταση (άμμος και άργιλος), το πορώδες του εδάφους, η εδαφική υγρασία, τα 
κατιόντα νατρίου, καλίου και ασβεστίου,  η οργανική ουσία, το ανθρακικό ασβέστιο, η 
ηλεκτρική αγωγιμότητα και τα θειικά και ανθρακικά άλατα. Επιπλέον, σύμφωνα με 
τους Figueiredo κ.α. (2008) ο τύπος και η σύσταση του εδάφους θεωρούνται  
παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την συγκέντρωση και την σύσταση του αιθέριου 
ελαίου των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
ήταν να μελετηθούν διάφοροι αβιοτικοί παράγοντες που επιδρούν στην εμφάνιση των 
αυτοφυών Α/Φ φυτών τύπου καρβακρόλης στην νήσο Ικαρία. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Περιοχή Μελέτης:Η Ικαρία βρίσκεται 19 km από το νησί της Σάμου και καταλαμβάνει 
μια έκταση 255 km2 (40 km στο μήκος και 9 km στο μεγαλύτερο πλάτος του). 
Ολόκληρο το νησί καταλαμβάνεται από το βουνό Αθέρας το οποίο χαρακτηρίζεται από 
μια απότομη βόρεια πλευρά (Christodoulakis, 1996).  
Συλλογή και ανάλυση εδαφικού υλικού: Δημιουργήθηκαν 64 σταθμοί δειγματοληψίας 
στα σημεία όπου η πυκνότητά των υπό μελέτη ειδών ήταν μεγαλύτερη από το 20% της 
συνολικής φυτικής κάλυψης. Συλλέχθηκαν 72 φυτικά δείγματα (20 S. thymbra, 18 O. 
onites, 16 O. hirtum και 18 C. capitatus) γιατί σε κάποιους σταθμούς συλλέχθηκαν 
περισσότερα από ένα είδη. Εδαφικά δείγματα από κάθε σταθμό δειγματοληψίας 
ελήφθησαν τον Ιούλιο του 2009. Τα δείγματα συλλέχθηκαν με δειγματολήπτη για 
πετρώδη εδάφη, έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος εδαφών. Το βάθος που έφτανε ο 
δειγματολήπτης ήταν έως 15 cm. Τα εδαφικά δείγματα αναλύθηκαν ως προς τη 
μηχανική σύσταση, την οργανική ουσία, το pH, την Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων 
(ΙΑΚ), το Ν και το CaCO3. 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.  
Στατιστική Ανάλυση: Εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική (μέσος όρος, εύρος τιμών, 
τυπικό σφάλμα και συντελεστής παραλλακτικότητας) για όλους του παράγοντες που 
μελετήθηκαν ανά σταθμό δειγματοληψίας κάθε είδους. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η 
ανάλυση της διασποράς (One Way Anova), για να διερευνηθεί αν υπάρχουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των υπό μελέτη παραγόντων ανάμεσα στα 
τέσσερα διαφορετικά είδη. Από το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων ελάχιστης σημαντικής 
διαφοράς (LSD), διερευνήθηκε ποια είδη διέφεραν μεταξύ τους ως προς του εδαφικούς 
παράγοντες των σταθμών δειγματοληψίας τους. Παράλληλα, έγινε και ο έλεγχος του χ2 
με σκοπό να εξεταστεί αν υπάρχει επίδραση των αβιοτικών παραμέτρων στην εμφάνιση 
κάθε είδους. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με την χρήση των 
στατιστικών πακέτων SPSS 17 και Statgraphics centurion XV. 
 
Αποτελέσματα & Συζήτηση 
Όλα τα είδη παρουσίασαν μεγάλη παραλλακτικότητα όσον αφορά στο υψόμετρο από 
το οποίο συλλέχθηκαν. Το S. thymbra είχε το μικρότερο μέσο υψόμετρο (150 m) ενώ, 
το C. capitatus το μεγαλύτερο (265 m). Η O. onites και η O. hirtum παρουσίασαν 
ενδιάμεσες τιμές (Πίν. 1). Από την ανάλυση της διασποράς και τον έλεγχο πολλαπλών 
συγκρίσεων με το τεστ της ελάχιστης σημαντικής διαφοράς (LSD) παρατηρήθηκε ότι 
τα φυτά O. hirtum και C. capitatus διέφεραν σημαντικά από τα άλλα δύο είδη όσον 
αφορά στο μέσο υψόμετρο εμφάνισης τους (p<0,01), προτιμώντας μεγαλύτερα 
υψόμετρα χωρίς να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους. Αξίζει να αναφερθεί 
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ότι η O. hirtum πρωτοεμφανίστηκε μετά τα 100 μέτρα σε αντίθεση με τα άλλα τρία 
είδη, τα οποία εμφανιστήκαν από χαμηλότερα υψόμετρα (Πίν. 1). 
 
Πίνακας 1: Μέσο υψόμετρο των σταθμών από τους οποίους συλλέχθηκε κάθε είδος. Τα διαφορετικά 
λατινικά γράμματα (a,b) δείχνουν ζευγάρια φυτών με στατιστικά σημαντικές διαφορές στο μέσο 
υψόμετρο συλλογής (p<0,01). 

 Υψόμετρο (m) 

 Εύρος Τιμών Μέσος Σ𝝌� CV % 

S. thymbra 60,00-260,00 150,40b 14,04 41,74 

O. onites 20,00-280,00 161,72b 20,26 53,14 

O. hirtum 104,00-445,00 246,44a 25,53 41,43 

C. capitatus 14,00-656,00 265,61a 41,97 67,04 

 
Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά στην έκθεση (προσανατολισμό) των 
σταθμών δειγματοληψίας κάθε είδους (χ2=41,568, p=0,014, ΒΕ=24) (Πίν. 2).  
Παρατηρήθηκε ότι τα φυτά Ο. hirtum προτιμούσαν περιοχές με βόρεια έκθεση, 
αποφεύγοντας τις περιοχές με νότια και ανατολική. Παρόμοια συμπεριφορά αναφέρεται 
για αυτοφυή φυτά O. hirtum και από την Makri (2002) συμφώνα με την οποία τα φυτά 
αυτά αναπτύσσονται καλύτερα υπό σκιά. Αντίθετα, τα φυτά O. onites εντοπίστηκαν 
κυρίως σε περιοχές με ανατολική και δυτική έκθεση, δίχως καμία παρουσία σε  
περιοχές με βόρεια έκθεση. Παρόμοια συμπεριφορά είχαν τα φυτά C. capitatus τα 
οποία εντοπίστηκαν κυρίως σε περιοχές με νότια, δυτική και ανατολική έκθεση. Τέλος, 
τα φυτά S. thymbra εντοπίστηκαν σε περιοχές με όλες σχεδόν τις εκθέσεις,  
παρουσιάζοντας την τάση να εμφανίζονται συχνότερα σε περιοχές με νότια έκθεση. 
 
Πίνακας 2: Κατάταξη των σταθμών δειγματοληψίας κάθε είδους σύμφωνα με την έκθεσή 
(προσανατολισμό) τους. 

 Έκθεση 

 Ανατολική Αδιάφορο Βόρεια Β. Ανατολικη Β. Δυτική Νότια Ν. Ανατολική Ν. Δυτική Δυτική ΣΥΝΟΛΟ 

S. thymbra 1 0 2 3 1 1 3 5 4 20 
Ο. onites 5 0 0 0 0 1 2 4 6 18 
Ο. hirtum 1 0 4 5 3 0 0 0 3 16 

C. capitatus 3 1 0 1 1 4 2 2 4 18 
ΣΥΝΟΛΟ 10 1 6 9 5 6 7 11 17 72 

 
Από την ανάλυση των εδαφικών δειγμάτων προέκυψε ότι τα περισσότερα εδάφη 
χαρακτηρίστηκαν ως αμμώδη. Πιο αναλυτικά, αμμοπηλώδη ήταν 15 από τα 20 εδάφη 
από όπου συλλέχθηκε το S. thymbra, 12 από τα 18 εδάφη από όπου συλλέχθηκε η O. 
onites, 11 από τα 16 εδάφη από όπου συλλέχθηκε η O. hirtum και 8 από τα 20 εδάφη 
από όπου συλλέχθηκε το C. capitatus (Πίν. 3). 
  
Πίνακας 3: Κατάταξη των εδαφικών δειγμάτων κάθε είδους σε κλάσεις μηχανικής σύστασης. Τα 
διαφορετικά γράμματα* περιγράφουν την κλάση. 

 Μηχανική Σύσταση 

 R CL L LS SCL SL 

S. thymbra 0 0 1 3 1 15 

Ο. onites 1 1 1 3 0 12 

Ο. hirtum 2 0 1 2 0 11 

C. capitatus 0 0 2 6 2 8 
*SL=αμμοπηλώδες, LS=πηλοαμμωδες, L=πηλώδες, CL=αργιλοπηλώδες, SCL=Αμμοαργιλοπηλώδες, R=βράχος 
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Φαίνεται λοιπόν ότι τα είδη της παρούσας μελέτης έδειξαν να προτιμούν τα 
αμμοπηλώδη και πηλοαμμώδη εδάφη, ενώ σπάνια εντοπίστηκαν σε βαριά εδάφη. 
Παρόμοια αποτελέσματα για φυτά της O. onites αναφέρονται και από τους Gonuz και 
Ozorgucu (1998) σε μελέτη τους σε περιοχές της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία, τα 
φυτά προτιμούσαν τα αμμοπηλώδη εδάφη, αν και μπορούσαν να αναπτυχθούν και σε 
αμμοαργιλοπηλώδη, ενώ η Makri (2002) αναφέρει ότι τα φυτά O. onites προτιμούν τα 
πηλώδη εδάφη. Αντίθετα, το Thymus kotschyanus, σύμφωνα με μελέτη στο Ιράν, 
φαίνεται να προτιμά τα αργιλώδη εδάφη (Aminzadeh et al. 2010). 
Όσον αφορά στο ολικό άζωτο, παρουσιάστηκαν μεγάλες διακυμάνσεις από σταθμό σε 
σταθμό μέσα σε κάθε είδος (Πίν. 4) και οι μέσες τιμές κάθε είδους δεν διέφεραν 
σημαντικά μεταξύ τους. Τη μικρότερη μέση τιμή ολικού αζώτου παρουσίασαν τα 
εδάφη του C. capitatus (0,11 %), ενώ τη μεγαλύτερη τα εδάφη της O. hirtum (0,16%). 
Τα άλλα δύο είδη παρουσίασαν ενδιάμεσες τιμές. Σύμφωνα με το εύρος τιμών που 
είχαν, τα διάφορα εδάφη μπορούν να χαρακτηριστούν όσον αφορά στο ολικό άζωτο 
από φτωχά έως πλούσια. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται για το Thymus 
pulegioides, για το οποίο οι τιμές του ολικού αζώτου κυμάνθηκαν από χαμηλές 
(Ellenberg et al. 1991) έως υψηλές (Martonfi et al. 1994). Αντίθετα, τα εδάφη όπου 
εμφανίζεται η O. onites σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας χαρακτηρίζονται ως 
πλούσια σε άζωτο (Gonuz and Ozorgucu, 1998). 
 
Πίνακας 4: Μέσες τιμές των εδαφικών παραμέτρων για κάθε είδος. Τα διαφορετικά λατινικά γράμματα 
(a,b,c) δείχνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές εδαφικών παραμέτρων κάθε φυτού 
(p<0,05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι τιμές 
του pH 
κυμάνθηκαν από 5,73 έως 7,21 στο S. thymbra, από 6,06 έως 7,59 στην O. onites, από 
6,13 έως 7,11 στην O. hirtum  και από 6,50 έως 7,43 στο C. capitatus (Πίν. 4). Όσον 
αφορά στη μέση τιμή του pH, τα εδάφη όπου εντοπίστηκε η O. onites είχαν σημαντικά 
μεγαλύτερη μέση τιμή (7,02) από αυτή των εδαφών όπου εντοπίστηκαν τα S. thymbra 
(6,74) και O. hirtum (6,69) (p<0,05) (Πίν. 4). Επιπλέον, η μέση τιμή του pH για τα 
εδάφη που εντοπίστηκε το C. capitatus) ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τη μέση τιμή 
του pH των εδαφών που εντοπίστηκε η O. hirtum. Όλα τα είδη φαίνεται να 
προτιμούσαν ελαφρώς όξινα έως ουδέτερα εδάφη αφού παρουσίασαν σχετικά μικρές 
τιμές παραλλακτικότητας (Πίν. 4). Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζονται, τόσο για 

  S. thymbra O. onites 

  Μέσος Σ𝝌� Εύρος Τιμών C.V % Μέσος Σ𝝌� Εύρος Τιμών C.V % 

Ολικό Άzωτο (%) 0,15 0,03 0-0,40 86,08 0,13 0,03 0,01-0,34 83,13 
Κλάσμα Άμμου (%) 69,45 2,11 43,4-87,00 13,62 67,39 3,46 32,90-83,00 21,18 
Κλάσμα Αργίλου (%) 9,85 1,18 5,40-25,00 53,72 9,07 1,40 3,60-25,70 63,51 
Κλάσμα Υλής (%) 20,71 2,17 7,00-42,00 46,84 23,54 2,58 7,10-43,00 45,14 
Οργανική Ουσία (%) 2,83 0,57 0-9,78 90,09 2,26 0,51 0-6,33 92,64 
Ph  6,74bc 0,09 5,73-7,21 5,86 7,02a 0,08 6,06-7,59 4,91 
CaCO3 3,37 1,08 0-16,00 142,74 10,54 3,75 0-51,61 146,61 
IAK (meq/100g) 14,85 1,56 6,17-30,00 46,89 16,02 1,93 2,43-29,57 49,77 
  O. hirtum C. capitatus 

  Μέσος Σ𝝌� Εύρος Τιμών C.V % Μέσος Σ𝝌� Εύρος Τιμών C.V % 

Ολικό Άzωτο (%) 0,16 0,03 0,01-0,40 75,60 0,11 0,02 0,01-0,37 85,26 
Κλάσμα Άμμου (%) 65,29 2,88 41,40-79,40 16,50 67,09 2,73 39,40-82,50 17,28 
Κλάσμα Αργίλου (%) 9,25 1,27 4,60-20,00 51,57 10,73 1,53 4,60-26,00 60,41 
Κλάσμα Υλής (%) 25,46 2,72 7,10-41,60 40,02 22,18 2,17 7,10-43,00 41,49 
Οργανική Ουσία (%) 3,19 0,74 0,67-9,78 87,16 2,12 0,44 0,34-6,67 87,57 
Ph  6,69c 0,07 6,13-7,11 4,02 6,94ab 0,07 6,50-7,43 4,37 
CaCO3 3,33 3,01 0-42,28 338,84 9,77 3,08 0-51,61 133,82 
IAK (meq/100g) 14,67 1,75 8,17-30,00 44,71 15,43 2,19 2,43-33,91 60,18 
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την O. onites (Gonuz and Ozorgucu 1998), όσο και για το Thymus pulegiooides 
(Martonfi et al., 1994). Τα φυτά Thymus pulegiooides (Ellenberg et al. 1991) και 
Origanum onites (Makri 2002) αναφέρονται ως αδιάφορα στο pH.  
Η οργανική ουσία των εδαφών κυμάνθηκε από 0 έως 9,78 % στο S. thymbra, από 0 έως 
6,33 % στην O. onites, από 0,67 έως 9,78 % στην O. hirtum και από 0,34 έως 6,67 % με 
μέση τιμή 2,12 % στο C. capitatus (Πίν. 4). Πρέπει να αναφερθεί ότι οι μέσες τιμές τις 
οργανικής ουσίας δε διέφεραν σημαντικά από είδος σε είδος. Παρατηρήθηκε ότι όλα τα 
είδη μπορούσαν να προσαρμοστούν σε εδάφη με μεγάλο εύρος τιμών οργανικής 
ουσίας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα των 
Martonfi κ.α. (1994), για το Thymus pulegiooides και σε μερική συμφωνία με τα 
αποτελέσματα των Gonuz και Ozorgucu (1998) για την O. Onites. 
Στο ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) οι τιμές κυμάνθηκαν, από 0 % για το S. thymbra, από 
0 % έως 51,61 % για την O. onites, από 0 % έως 42,28 % για την O. hirtum και από 0 
% έως 51,61 % για το C. capitatus (Πίν. 4). Από τη διακύμανση των τιμών διαφαίνεται 
ότι τα συγκεκριμένα είδη μπορούν να αναπτυχθούν σε εδάφη που χαρακτηρίζονται από 
φτωχά σε ανθρακικό ασβέστιο έως ασβεστούχα. Παρόμοια αποτελέσματα 
παρατηρήθηκαν και για το Thymus kotschyanus, για το οποίο το ποσοστό του 
ανθρακικού ασβεστίου κυμάνθηκε από 0-20 %, φανερώνοντας ότι μπορεί να 
αναπτυχθεί σε ασβεστούχα και μη εδάφη (Aminzadeh et al. 2010). Παρόμοια 
αποτελέσματα παρουσιάζονται και για την Origanum onites σε διάφορες περιοχές στην 
Τουρκία, όπου φαίνεται να προτιμά ελαφρώς ασβεστούχα εδάφη αν και έχει 
παρατηρηθεί και σε υπερβολικά ασβεστούχα εδάφη (Gonuz and Ozorgucu 1998). 
Τέλος, οι τιμές της ΙΑΚ κυμάνθηκαν από  2,43 έως 33,91 meq/100gr για το S. thymbra, 
από 2,4 έως 29,57 meq/100gr για την O. onites, από 8,17 έως 30,00 meq/100gr για την 
O. hirtum και από 6,17 έως 30,00 meq/100gr για το C. capitatus (Πίν. 4). Οι μέσες 
τιμές της ΙΑΚ του εδάφους δε διέφεραν σημαντικά από είδος σε είδος. 
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The objective of the present study was to evaluate the effect of abiotic factors in the 
distribution of carvacrol-rich plants of Ikaria island. Three extended scientific surveys 
in Ikaria island were conducted for three successive years 2008, 2009, 2010. Samples 
were collected from species of the Lamiaceae family (Satureja thymbra L., Origanum 
onites L., Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart (syn. O. hirtum Link), 
Coridothymus capitatus (L.) Reichenb. fil.). Soil samples from each sampling station 
were collected in order to determine soil classification, organic matter, pH, cation 
exchange capacity (CEC), total Nitrogen (N) and calcium carbonate (CaCO3). 
Geographical coordinates (longitude and latitude), altitude, exposure to sunlight and soil 
properties of the sampling stations were imported into a geographical database using the 
commercial package GIS ArcMap ver. 9.2. 
According to the data O. hirtum plants were located in territories with north exposure, 
while this did not occur for O. onites and C. capitatus plants. S. thymbra plants were 
located in territories with all kinds of exposure. All species seemed to prefer sandyloam 
and loamsandy soils. Organic matter and total nitrogen did not seem to have any effect 
on species occurrence, as all species were found in territories with a wide range of the 
above mentioned soil parameters. On the other hand, pH played an important role in 
species occurrence as all species preferred acid to neutral soils. It has to be mentioned 
that average pH value in soils where O. onites occurred was significantly higher than 
those of soils where S. thymbra and O. hirtum occurred. 
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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.) 
 
Ι. Γανόπουλος1,2, Φ.Α. Αραβανόπουλος2,3, Π. Μαδέσης2, Κ. Πασέντσης2, Χ. Ουζούνης2 
και Α. Τσαυτάρης1,2 
 
1Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 
2Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Θέρμη, 57001 Θεσσαλονίκη 
3Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Σχολή 
Δασολογίας και Φυσικού 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. 
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Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΒΑΣΗΣ 
Γ. Οικονόμου1, Δ. Καλύβας2, Χ. Κολοβός2 και Μ. Δαμανάκης3 
1Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Ερευνητική Μονάδα GIS, 
Εργαστήριο Εδαφολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , 3Τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
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.  



Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου ΕΕΕΓΒΦ 

367 

 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ‘ΦΑΒΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ’ ΜΕ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
 
Ι.Γ. Μυλωνάς1, Ε. Νίνου1, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου1 και Αικ. Τράκα-Μαυρωνά2 
1Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ., 541 24, 
Θεσ/νίκη 
2Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας 
Βόρειας Ελλάδας, 570 01 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 
 
Περίληψη 

Με σκοπό τη διάκριση και τη ταξινόμηση του εγχώριου πληθυσμού λαθουριού 
(Lathyrus sp.) «Φάβα Σαντορίνης», πραγματοποιήθηκε σειρά πειραμάτων τα οποία 
διαχρονικά και τοπικά κατανέμονται ως εξής: Πέντε γενετικά υλικά λαθουριού 
(Lathyrus sp.), τα εξής: «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 Εμπορειό, Καρτεράδες και Πύργο συμμετείχαν σε πείραμα που έγινε την 
καλλιεργητική περίοδο 2005-06 στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ. Δεκαέξι γενετικά υλικά 
λαθουριού και μία καλλιεργούμενη ποικιλία P. Sativum, συμμετείχαν σε πειράματα που 
έγιναν τις καλλιεργητικές περιόδους 2007-08 και 2009-10, στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ. 
Αναλυτικότερα, το φυτικό υλικό λαθουριού αποτελούνταν από είδη του γένους 
Lathyrus (L. sativus, L. clymenum, L. ochrus, 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 ο πληθυσμός λαθουριού «Φάβα Σαντορίνης». Σε όλα τα πειράματα 
χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων με τρεις 
επαναλήψεις και καταγράφθηκαν χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο 
περιγραφής του IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) (IPGRI, 2000). 
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 βελτιωτή. Η 
ιχνηλασιμότητα του πληθυσμού «Φάβα Σαντορίνης» οδήγησε στην ταυτοποίηση της ως 
Lathyrus clymenum. 
 
Λέξεις κλειδιά 
Lathyrus clymenum, ταξινόμηση, πολυμεταβλητή ανάλυση, φυλογενετικές σχέσεις.  

 
Εισαγωγή 

Η ταυτοποίηση ποικιλιών, πληθυσμών ή ειδών, που αποτελεί έννοια συνώνυμη με 
την ιχνηλασιμότητα, μπορεί να γίνει με την εξεύρεση και την καταγραφή εκείνων των 
χαρακτηριστικών (μορφολογικών, αγρονομικών, γενετικών) για τα οποία παρατηρείται 
διάκριση σε σχέση με τις άλλες ποικιλίες ή πληθυσμούς. Η ταξινόμηση χρησιμοποιεί 
μεθόδους ταυτοποίησης για τους πληθυσμούς, εστιάζοντας τόσο στη διάκριση όσο και 
στην ομοιότητα μεταξύ των πληθυσμών ή των υπό ταξινόμηση ομάδων/ατόμων. Η 
ομάδα ταξινόμησης καλείται λειτουργική ομάδα ταξινόμησης (Operational Taxonomic 
Unit, OTU) (Sneath and Sokal, 1973).  
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Για την ταυτοποίηση των OTUs χρησιμοποιούνται ορισμένα χαρακτηριστικά, τα 
οποία μπορεί να αφορούν το φαινότυπο ή το γενότυπο. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν 
τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και στη δεύτερη οι μοριακοί και βιοχημικοί δείκτες.  

Οι Sneath και Sokal (1973) αναφέρουν ότι, ενώ αναπτύχθηκαν ολόκληροι κλάδοι 
επιστήμης για τους πληθυσμούς, όπως οικολογία πληθυσμών, γενετική πληθυσμών, εν 
τούτοις ο ορισμός του πληθυσμού δεν είναι εύκολος, εκτός εάν εισαχθεί η 
«φαινοτυπική ομοιότητα», γι’ αυτό υιοθετούν μέθοδο περιγραφής του φαινοτύπου. Ως 
πρώτο βήμα, τα χαρακτηριστικά (γνωρίσματα) διακρίνονται ανάλογα με τον αριθμό και 
το είδος των καταστάσεων ή ιδιοτήτων τους. που προσδιορίζουν τις εξής κατηγορίες. 
Συγκεκριμένα  τα διαφορετικά γνωρίσματα προσδιορίζονται ως εξής: 

(α) Δυαδικοί χαρακτήρες (Βinary characters), όταν το χαρακτηριστικό έχει μόνο δύο 
καταστάσεις ή ιδιότητες (character states). Συνήθης περίπτωση τέτοιου χαρακτήρα είναι 
η παρουσία ή απουσία αγκαθιών, τριχών, κ.α. Η παρουσία βαθμολογείται με 1 και η 
απουσία με 0. 

(β) Πολλαπλοί ποιοτικοί χαρακτήρες (Qualitative multiple characters), που έχουν 
περισσότερες από δύο καταστάσεις ή ιδιότητες. Τέτοιοι χαρακτήρες διακρίνονται σε 
δύο υποκατηγορίες: 

(i) Μεριστικοί (Meristic) ή μη ιεραρχημένοι, όταν οι ιδιότητες τους δεν μπορούν να 
ιεραρχηθούν κατά τάξη μεγέθους (π.χ. το χρώμα  των πετάλων), μπορεί να 
βαθμολογηθούν με 1 (λευκό), 3 (κίτρινο), 5 (κόκκινο), 9 (γαλάζιο), χωρίς κατ΄ ανάγκη 
να μπορούμε να πούμε ότι το 9 είναι μεγαλύτερο ή σπουδαιότερο από το 1. 

(ii) Ιεραρχημένοι (Hierarchical), όταν η βαθμολογία της κατάστασης του 
χαρακτηριστικού εκφράζεται με την κλιμάκωση της εκδήλωσής του, π.χ. η 
ανθεκτικότητα στις ασθένειες, στο ψύχος, στην ξηρασία, κ.α. Η κλίμακα βαθμολογίας 
των καταστάσεων αντιστοιχεί στο μέγεθος της ανθεκτικότητας της ασθένειας, έτσι 
ώστε στην κλίμακα 0-9, το 0 να εκφράζει τη μέγιστη αντοχή και το 9 την υπερβολική 
ευπάθεια. 

(γ) Πολλαπλοί ποσοτικοί χαρακτήρες (Quantitative multiple characters), που 
μπορούν να εκφραστούν με μέτρηση, αρίθμηση ή ζύγιση, όπως π.χ. το μήκος του 
βλαστού, το ύψος του φυτού, το βάρος του καρπού, κλπ., και εκφράζουν συνεχή 
παραλλακτικότητα. 

Με σκοπό τη βοτανική ταξινόμηση του εγχώριου πληθυσμού λαθουριού (Lathyrus 
sp.) «Φάβα Σαντορίνης», πραγματοποιήθηκε σειρά πειραμάτων όπου καταγράφηκαν τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά του φυτού και των άλλων ποικιλιών, ειδών ή διαλογών 
που συμμετείχαν, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, από την έναρξη της άνθησης μέχρι τη 
συγκομιδή του ξηρού σπόρου σύμφωνα με επίσημους καταλόγους περιγραφής, ώστε να 
ιχνηλατηθεί το είδος στο οποίο ανήκει, η «Φάβα Σαντορίνης». 

 
Υλικά και Μέθοδοι 

Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν διαχρονικά και τοπικά κατανέμονται ως 
εξής: Το 1ο έτος πειραματισμού (2004-05) πέντε ποικιλίες λαθουριού (Lathyrus sp.), οι: 
«Φάβα Σαντορίνης», Ίμια (δημιούργημα του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών φυτών 
Λάρισας), IFLS-206, IFLS-275 και IFLS-347 (εμπορικές ποικιλίες) εγκαταστάθηκαν σε 
πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ. Καταγράφηκαν συνολικά 
20 ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό 
Αποδοχής Ποικιλιών Βρώσιμου Λαθουριού (Φ.Ε.Κ. 175/Β/21-2-01). Το 2ο έτος 
πειραματισμού (2005-06) 3 είδη λαθουριού: το L. cicera, το L. ochrus, το L. sativus 
(ποικιλία Ίμια) και 3 διαλογές της εγχώριας ποικιλίας «Φάβας Σαντορίνης» οι οποίες 
προήλθαν από τις περιοχές Εμποριό, Καρτεράδες και Πύργο, συμμετείχαν σε πείραμα 
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που έγινε στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ. Καταγράφθηκαν συνολικά 48 χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο περιγραφής του IPGRI (International Plant Genetic 
Resources Institute, 2000). To 3ο-4ο έτος πειραματισμού (2007-08,  και 2009-10, 
δεκαέξι γενετικά υλικά λαθουριού και μία καλλιεργούμενη ποικιλία P. sativum, 
συμμετείχαν σε πειράματα που έγιναν στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ. Αναλυτικότερα, το 
φυτικό υλικό  αποτελούνταν από είδη του γένους Lathyrus (L. sativus, L. clymenum, L. 
ochrus, L. cicera), από τρεις τοπικούς πληθυσμούς δηλ. της φάβας Αμοργού, του 
λαθουριού της Φολέγανδρου και της Καρυάς Λευκάδος, δύο υψηλοαποδοτικές 
επιλογές μία με λευκό και μία με ιώδες χρώμα άνθους προερχόμενες από τον πληθυσμό 
λαθουριού «Φάβα Σαντορίνης», ο πληθυσμός «Φάβα Σαντορίνης» και μια 
καλλιεργούμενη ποικιλία που ανήκει στο είδος P. sativum. Καταγράφθηκαν συνολικά 
40 χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο περιγραφής του IPGRI (2000).  

Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο των πλήρως 
τυχαιοποιημένων ομάδων με τρεις επαναλήψεις. Τα δεδομένα αναλύθηκαν σύμφωνα με  
την Πολυμεταβλητή Ανάλυση Ομάδων (Cluster analysis), με τη μέθοδο Ward, 
χρησιμοποιώντας το συντελεστή του τετραγώνου της ευκλείδειας απόστασης. Για την 
πολυπαραγοντική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες  PCA 
(Principal Component Analysis) (Rohlf, 2000) για τα χαρακτηριστικά που οι γενότυποι 
διαφοροποιήθηκαν. Ο αριθμός των Κύριων Συνιστωσών που λήφθηκε υπόψη ήταν 
αυτός που έδειξε σημαντικότητα και που ερμήνευε ποσοστό ≥80% της συνολικής 
παραλλακτικότητας που παρατηρήθηκε μεταξύ των γενετικών υλικών. Όλες οι 
στατιστικές αναλύσεις έγιναν με τη βοήθεια των λογισμικών πακέτων JMP (έκδοση 
9.0) (SAS Institute Inc., 2010) και SPSS 19 (SPSS, 2010).  
 
Αποτελέσματα 

Από την ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, διαπιστώθηκε σημαντική 
παραλλακτικότητα μεταξύ των γενετικών υλικών για το σύνολο σχεδόν των 
χαρακτηριστικών που μελετήθηκαν. Αναλυτικότερα για το 1ο έτος πειραματισμού 
χρησιμοποιήθηκαν δύο κύριες συνιστώσες, οι οποίες ερμήνευαν το 95,4% της 
συνολικής παραλλακτικότητας και διαπιστώθηκε ότι η εγχώρια ποικιλία «Φάβα 
Σαντορίνης» δεν είχε γενετική συγγένεια με τις άλλες ποικιλίες Lathyrus (Πίνακας 1, 
Εικόνα 1α). Οι ποικιλίες Ίμια, IFLS-206, IFLS-275 και IFLS-347 βρέθηκε ότι ανήκουν 
στην ίδια ομάδα, αλλά διαχωρίζονται σε δύο υποομάδες: οι Ίμια και IFLS-347 ανήκουν 
στην πρώτη υποομάδα και οι IFLS-206 και IFLS-275 στη δεύτερη.  

Κατά το 2ο έτος πειραματισμού χρησιμοποιήθηκαν τρεις κύριες συνιστώσες, οι 
οποίες ερμήνευσαν το 94,6% της συνολικής παραλλακτικότητας και από την ανάλυση 
των δεδομένων προέκυψαν 4 ομάδες (Πίνακας 1, Εικόνα 1β). Τα 3 γενετικά υλικά της 
εγχώριας ποικιλίας «Φάβας Σαντορίνης» από τις περιοχές Εμπορειό, Καρτεράδες και 
Πύργο, ομαδοποιήθηκαν και διακρίθηκαν σε σχέση με τα τρία είδη το L. cicera, το L. 
ochrus και το L. sativus. Βρέθηκε ότι η Φάβα Σαντορίνης είναι πλησιέστερη γενετικά 
στο είδος L. cicera, με μεγαλύτερη γενετική απόσταση από το L. sativus και ακόμη πιο 
απομακρυσμένη από το L. ochrus. Κατά το 3-4ο έτος πειραματισμού χρησιμοποιήθηκαν 
6 κύριες συνιστώσες, οι οποίες ερμήνευαν το 85,2% και 86,2% αντίστοιχα της 
συνολικής παραλλακτικότητας και η Ανάλυση σε Ομάδες κατέταξε τα 16 γενετικά 
υλικά σε δύο διακριτές ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε τη φάβα της Αμοργού 
μαζί με το είδος P. sativum. Μαζί σε άλλη υποομάδα, η πλησιέστερη προς αυτή, ήταν 
το L. sativus όπως η φάβα από τη Φολέγανδρο, από τη Λευκάδα, η ποικιλία Ίμια και 
τέλος σε μεγαλύτερη γενετική απόσταση τα είδη L. cicera και L. ochrus. Η δεύτερη 
ομάδα περιελάμβανε όλα τα είδη L. clymenum και τον πληθυσμό «Φάβα Σαντορίνης», 
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όπως και τις δύο υψηλοαποδοτικές επιλογές που προήλθαν από τον πληθυσμό αυτό, 
(Πίνακας 1, Εικόνα 1γ) συνιστώντας ξεχωριστή υποομάδα που διακρίνονταν σαφώς 
από τις άλλες γενοτύπους που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φάβας. 
 
Πίνακας 2. Ανάλυση παραλλακτικότητας σε Κύριες Συνιστώσες για τα τέσσερα έτη 
πειραματισμού. 
Έτος 

πειρ/σμού 
Κύριες 

συνιστώσες 
Ιδιοτιμή 

 
Ποσοστό (%) 

συνολικής 
παραλλακτικότητας 

Αθροιστικό 
ποσοστό (%) 

ολικής 
παραλλακτικότητας 

X2 

2004-05 1 9,2317 83,925 85,7728 717,30** 
 2 1,1112 10,102 95,3578 656,89** 

2005-06 1 13,4049 40,621 40,621 3588,67** 
 2 11,1949 33,924 74,545 3518,26** 
 3 6,6139 20,042 94,587 3398,26** 

2007-08 1 10,5002 30,001 30,001 5158,71** 
 2 7,9237 22,639 52,640 5018,06** 
 3 4,2364 12,104 64,744 4865,89** 
 4 2,6419 7,548 72,292 4764,65** 
 5 2,3782 6,795 79,087 4691,69** 
 6 2,1540 6,154 85,241 4604,84** 

2009-10 1 10,6391 30,397 30,397 5251,83** 
 2 8,1186 23,196 53,593 5108,30** 
 3 4,1597 11,885 65,478 4948,88** 
 4 2,6769 7,648 73,126 4847,30** 
 5 2,3493 6,712 79,839 4770,17** 
 6 2,2223 6,350 86,188 4680,71** 
**Σημαντικότητα για α=0,01. 

 
 

Συζήτηση 
Με τη βοήθεια των δεδομένων από τους καταλόγους της UPOV και την εφαρμογή  

στατιστικών πολυπαραμετρικών αναλύσεων, έχουν γίνει κατά το παρελθόν πολλές 
εργασίες εύρεσης της γενετικής συγγένειας για διάφορα γενετικά υλικά ή εγχώρια 
καλλιεργούμενα είδη, όπως το λάχανο (Brassica oleracea L. var caritata L.) (Κουτσός 
και Κούτσικα-Σωτηρίου, 1998), τη μπάμια (Abelmoschus esculentus L.) (Koutsos et al., 
2002), το κολοκύθι (Tsivelikas et al., 2009) κ.α. Παράλληλα  έχουν εφαρμοστεί 
τεχνικές DNA για τη διάκριση ενδημικών και καλλιεργούμενων ψυχανθών ειδών 
(Madesis et al., 2012), τοπικών ποικιλιών φασολιού (Tertivanidis et al., 2008; 
Mavromatis et al., 2012) κ.α. 
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Εικόνα 1. Δενδρογράμματα φυλογενετικών σχέσεων με βάση την ανάλυση σε 
ιεραρχικές ομάδες (Τετράγωνο ευκλείδειας απόσταση, Ward) κατά τα τρία έτη 
πειραματισμού (1 - α/ 2- β/ 3 - γ). 

 
Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες και της 

Ανάλυσης σε Ομάδες βάση μορφολογικών χαρακτηριστικών, οδήγησε στην κατάταξη 
των εξεταζόμενων γενετικών υλικών σύμφωνα με το είδος στο οποίο ανήκουν. Έτσι 
προέκυψε ότι η «Φάβα Σαντορίνης» ανήκει στο είδος L. clymenum ενώ ο πληθυσμός 
από την Καρυά Λευκάδας και τη Φολέγανδρο ομαδοποιήθηκαν με το είδος L. sativus. 
Τέλος, ο πληθυσμός της Φολέγανδρου δεν σχετίζεται με τη «Φάβα της Σαντορίνης» 
αλλά ομαδοποιήθηκε με το είδος Pisum sativum απέχοντας σημαντικά και από τα 4 
διαφορετικά είδη λαθουριού.  
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΟΠ Ή ΠΓΕ 
 
Δ.. Σταφυλά, Π. Μαντά, Ε. Σαμούρης, Α. Μαυρομάτης 
 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών 
 
 
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 ρ εβύθι 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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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΟΒΗΣ (Vicia ervilia L. (Willd.)) 
 
Η. Λιβάνιος, Π. Μπεμπέλη 
 
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού 
Πειραματισμού, Γ.Π.Α. 
 
 
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 1 ου 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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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΟΥΚΙΩΝ (Vicia faba) 
ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤOΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ 
 
Ι. Χατζηγεωργίου1, Π. Τερζόπουλος2, Π. Μπεμπέλη2 
 
1Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Εργαστήριο 
Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, Γ.Π.Α. 
2 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και 
Γεωργικού Πειραματισμού, Γ.Π.Α. 
 
 
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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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (S. 
melongena L.) 
 
Β. Παπασωτηρόπουλος1, A. Αυγουστίνος 2, Ε. Χατζηευστρατίου3, B. Β. 
Καρασούλου1, Κ. Πετρόπουλος4 & Φ. Μπλέτσος4 
 
1Εργαστήριο Γενετικής. Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας Τ.Ε.Ι. 
Μεσολογγίου 30200 Νέα Κτίρια Μεσολόγγι 
2Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Ελλάδας, Γεωργίου Σεφέρη 2, 30100 Αγρίνιο 
3Εργαστήριο Λαχανοκομίας. Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας 
Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου 30200 Νέα Κτίρια Μεσολόγγι 
4Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα 5Κέντρο Γεωργικής 
Έρευνας Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα: Λαχανοκομίας, 57001 Θέρμη-Θεσσαλονίκης 
 
 
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. Στ ην 
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 χλ ωροπλαστικών 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 
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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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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΦΥΤΑ 
ΔΥΟΣΜΟΥ (Mentha spicata), ΔΙΚΤΑΜΟΥ (Origanum dictamnus L.) ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ (Origanum onites L.) 
 
Ε. Πάνου-Φιλοθέου1, Σ. Χαϊδευτού1, Στ. Στεφάνου 2, Χ. Ριτζούλης3, Α. Φιλοθέου1, Β. 
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1Εργαστήριο Αρωματικών Φυτών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΣΤΕΓ-ΑΤΕΙΘ, 57400 
Θεσ/νίκη, 2Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΣΤΕΓ-ΑΤΕΙΘ, 
57400 Θεσ/νίκη, 3Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΤΕΤ-ΑΤΕΙΘ, 57400 Θεσσαλονίκη 
 
 
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. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΟΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΣΑΙ 
ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (Sideritis raeseri) 
 
Α.Λ. Τσιβελίκας , Ε. Νίνου, Π. Χατζοπούλου  
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας 
Βόρειας Ελλάδας, 570 01 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 

 
 

Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προκαταρτική αξιολόγηση της 

ενδοπληθυσμιακής παραλλακτικότητας του Ελληνικού τσαγιού του βουνού - Greek 
Mountain Tea, και συγκεκριμένα του είδους Sideritis raeseri. Για την καταγραφή των 
επιμέρους χαρακτηριστικών εγκαταστάθηκε πειραματικό σχέδιο σε κυψελωτή διαταξη 
(R-0). Τα χαρακτηριστικά που καταγράφηκαν και σχετίζονται με την εμπορική αξία της 
δρόγης ως αφέψημα ήταν η απόδοση της χλωρής και της ξηρής δρόγης. Τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν ήταν η ένταση της χνόωσης των 
φύλλων, η ένταση του πράσινου χρώματος των φύλλων, το μήκος του μίσχου, και το 
μήκος και το πλάτος των φύλλων. Κατά τη συγκομιδή έγινε επιλογή φυτών με κριτήριο 
την υψηλή απόδοση σε χλωρό και ξηρό βάρος. Η  επεξεργασία των αποτελεσμάτων του 
1ου έτους της καλλιέργειας έδειξε παραλλακτικότητα ως προς την ένταση της χνόωσης 
και το μέγεθος των φύλλων. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν υποσχόμενα φυτά για 
περαιτέρω βελτίωση και αξιοποίηση ως προς τα παραγωγικά χαρακτηριστικά τους. 
 
Λέξεις κλειδιά: γενετική βελτίωση, αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, Τσάι του Βουνού, 
Πολλαπλασιαστικό Υλικό. 
 
Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά προσελκύουν διαρκώς 
αυξανόμενο ενδιαφέρον, τόσο από επιστημονική όσο και από ευρύτερη πρακτική 
σκοπιά. Η Ελλάδα λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητας στα είδη αυτά, μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην παραγωγή προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας. Επιπλέον, 
το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται απαιτεί την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής και σταθερής ποιότητας, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη 
συστηματικής μελέτης όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την καλλιέργεια του 
κάθε είδους (Κατσιώτης και Χατζοπούλου 2010, Canter et al. 2012). Οι μεγαλύτερες 
ποσότητες των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών ακόμη και σήμερα, προέρχονται 
από  συλλογές από αυτοφυείς πληθυσμούς. Οι αυτοφυείς πληθυσμοί είναι εξαιρετικά 
ετερογενείς όσον αφορά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τη χημική τους σύσταση. 
Η γενετική βελτίωση μπορεί να συμβάλει στη διάδοση της καλλιέργειας των 
αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών κυρίως μέσω της αύξησης των αποδόσεων, της 
ομοιομορφίας και των επιθυμητών βιοδραστικών ουσιών που περιέχουν, με απώτερο 
στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καταναλωτών και τη συμμόρφωση στις 
απαιτήσεις της βιομηχανίας.  

Είδη του γένους Sideritis, Τσάι του Βουνού - Greek Mountain Tea απαντώνται 
αυτοφυή σε πολλούς ορεινούς όγκους της χώρας, χρησιμοποιούμενα παραδοσιακά ως 
αφεψήματα, λόγω των ευεργετικών ιδιοτήτων τους (Gabrieli et al. 2005, Koutsos and 
Chatzopoulou 2009). Τα περισσότερα είδη υπερσυλλέγονται με αποτέλεσμα οι 
αυτοφυείς πληθυσμοί να μειώνονται δραματικά. Με την καλλιέργεια προστατεύεται 
αφενός η βιοποικιλότητα του Σιδερίτη, ενώ συμβάλλει περαιτέρω στην ορθολογική 
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αξιοποίηση  και σε εμπορική κλίμακα. Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού 
αποτελεί η δημιουργία σταθερού πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο θα προέρχεται 
από την αξιολόγηση και την επιλογή μέσα από εγχώριους πληθυσμούς (Goliaris and 
Roupakias 1997). Αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει για την αξιολόγηση της 
παραλλακτικότητας ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών, με στόχο τη 
βελτίωση των τοπικών πληθυσμών (Koutsos et al. 2009, Chatzopoulou 2011) και την 
αξιοποίησή τους στην εμπορική παραγωγή. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προκαταρτική αξιολόγηση της 
ενδοπληθυσμιακής παραλλακτικότητας του τσαγιού του βουνού, και ειδικότερα στο 
είδος Sideritis raeseri Boiss. et Heldr., προερχόμενο από αυτοφυείς πληθυσμούς του 
Βοΐου.     

   
Υλικά και Μέθοδοι 
Για την εκτίμηση της ενδοπληθυσμιακής παραλλακτικότητας του Τσαγιού του Βουνού 
(Sideritis raeseri) εγκαταστάθηκε στο Αγρόκτημα του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας 
Βόρειας Ελλάδας, το φθινόπωρο του 2011, πειραματικό σχέδιο σε κυψελωτή διάταξη 
(R-0) (Fasoulas and Fasoula, 1995) με 8 γραμμές και 18 θέσεις σε κάθε γραμμή, 
συνολικά 144 φυτά. Σε κάθε θέση μεταφυτεύθηκε ένα φυτό το οποίο προήλθε από 
σπόρο που συλλέχθηκε από ατομικά φυτά Sideritis raeseri από αυτοφυή πληθυσμό του 
Βοϊου. Η καλλιέργεια έγινε με βάση τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Η 
καταπολέμηση των ζιζανίων γινόταν χειρωνακτικά (σκαλίσματα), ή με μηχανικά μέσα 
(φρεζαρίσματα), ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε κανενός είδους λίπανση. Η άρδευση γινόταν 
ορθολογικά, ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό αυτού του φυτικού είδους. Κατά το 1ο έτος ανάπτυξης 
των φυτών, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που αξιολογήθηκαν ήταν το χρώμα των 
φύλλων, όπου καταγράφηκε η ένταση του πράσινου χρώματος και ο βαθμός χνόωσης 
των φύλλων. Οι κλάσεις για τα δύο χαρακτηριστικά αποτυπώθηκαν σε κλίμακα από 1-9 
για το χρώμα των φύλλων του φυτού (1=έντονο πράσινο, 3=πράσινο, 
5=σταχτοπράσινο, 7=σταχτί, 9=έντονο σταχτί) και από 1-7 για την ένταση χνόωσης των 
φύλλων (1=απουσία, 3=λίγο, 5=μέσο, 7=πολύ). Επίσης, καταγράφηκε το μήκος του 
μίσχου, το πλάτος και το μήκος των φύλλων. Κατά τη συγκομιδή, το καλοκαίρι του 
2012, συλλέχθηκε χωριστά ο σπόρος από κάθε φυτό και συγκομίστηκε το υπέργειο 
τμήμα των φυτών. Καταγράφηκε το χλωρό βάρος και στη συνέχεια τα δείγματα 
ξηράνθηκαν σε σκιερό μέρος μέχρι σταθερού ξηρού βάρους και ξαναζυγίστηκαν. Για 
την επιλογή των ατομικών φυτών εκτιμήθηκε η ο συντελεστής επίδοσης στο δακτύλιο 
CR= (Χ /Χr)2,  ( Χ: η απόδοση του ατομικού φυτού και Χr: η μέση απόδοση του 
κυψελωτού δακτυλίου 18 φυτών), ο οποίος εκτιμά την υπεροχή ή υστέρηση του ατομικού 
φυτού σε σχέση με το μέσο όρο των 18 φυτών του κυψελωτού δακτυλίου. 
 
Αποτελέσματα  

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του 1ου έτους της καλλιέργειας 
διαπιστώθηκε παραλλακτικότητα του πληθυσμού ως προς το χρώμα και την ένταση της 
χνόωσης των φύλλων. Οι κλάσεις για τα δύο χαρακτηριστικά αποτυπώθηκαν σε 
κλίμακα από 1-9 για το χρώμα του φυτού και από 1-7 για την ένταση χνόωσης των 
φύλλων (Διάγραμμα 1 α και β). Η πλειονότητα του συνόλου των φυτών είχαν πράσινο-
σταχτί χρώμα φύλλων (κλίμακα 5) και μέση ένταση χνόωσης στα φύλλα (κλίμακα 5).  
Από την καταγραφή των διαστάσεων των φύλλων (μήκος, πλάτος και μήκος μίσχου) 
διαπιστώθηκε παραλλακτικότητα μεταξύ των φύλλων, κυρίως ως προς το μήκος του 
μίσχου (CV = 40,38%). Το πλάτος φύλλου παρουσίασε την μικρότερη 
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παραλλακτικότητα μεταξύ των φυτών (CV = 14,68%) (Πίν. 1). Η κατανομή των 
συχνοτήτων για το χρώμα και την ένταση χνόωσης των φύλλων παρουσιάζονται στο 
διάγραμμα 1. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 1. Κατανομή των συχνοτήτων των μορφολογικών χαρακτηριστικών που 
καταγράφηκαν στο σύνολο των φυτών για: α) το χρώμα των φύλλων και β) την ένταση 
της χνόωσης των φύλλων.  
1Χρώμα φύλλων: 1=έντονο πράσινο, 3=πράσινο, 5=σταχτοπράσινο, 7=σταχτί, 9=έντονο σταχτί. 
2Χνόωση φύλλων: 1=απουσία, 3=λίγο, 5=μέσο, 7=πολύ 
 
Πίνακας 1. Μέσος όρος και συντελεστής παραλλακτικότητας παραγωγικών και 
μορφολογικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού 

 
Στατιστικά 
μεγέθη 

Χλωρό βάρος 
(g) 

Ξηρό βάρος 
(g) 

Μήκος 
φύλλου (cm) 

Πλάτος φύλλου 
(cm) 

Μήκος μίσχου 
(cm) 

Μ.Ο  136,24 54,30 10,87  2,13  3,15  
CV, %  76,53 84,93 19,63  14,68  40,38  

 
Με βάση το παραγωγικό δυναμικό ως προς το ξηρό βάρος, επιλέχθηκαν 16 ατομικά 

φυτά με βάση την κυψελωτή επιλογή, για τα οποία καταγράφονται οι αντίστοιχες τιμές 
του χλωρού και ξηρού βάρους, καθώς και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (Πίνακας 
2.) Η πλειονότητα των επιλεγμένων φυτών είχαν μέσης έντασης χνόωση φύλλων και 
πράσινο-σταχτί χρώμα φύλλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των επιλεγέντων 
φυτών καταγράφηκε ένα υλικό με πράσινο χρώμα και ελαφρά χνόωση (κωδικός φυτού 
9), για το οποίο καταγράφηκε μεγάλος αριθμός ανθικών στελεχών (Πίνακας 2).  

 
 
 
 
 

Συχνότητα 

Χρώμα φύλλων1 Ένταση χνόωσης2 

α) β) 
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Πίνακας 2. Τιμές του χλωρού και ξηρού βάρους των επιλεγέντων φυτών με τα 
αντίστοιχα μορφολογικά χαρακτηριστικά. 
 

1Χρώμα φύλλων: 1=έντονο πράσινο, 3=πράσινο, 5=σταχτοπράσινο, 7=σταχτί, 9=έντονο σταχτί. 
2Χνόωση φύλλων: 1=απουσία, 3=λίγο, 5=μέσο, 7=πολύ 
3Επεξήγηση CR: δείκτης υπεροχής του ατομικού έναντι του μέσου όρου των φυτών που σχηματίζει το δακτύλιο 
κυψελωτής διάταξης. 
 
Από την εκτίμηση του συντελεστή παραλλακτικότητας του χλωρού και του ξηρού 
βάρους του συνόλου των φυτών του πληθυσμού (Πιν. 1) και των επιλεγέντων φυτών 
(Πίν. 2), διαπιστώθηκε μείωση από 76,53 % σε 34,89 % για το χλωρό βάρος και από 
84,93% σε 37,55% για το ξηρό βάρος. Επιπλέον, από τα δεδομένα που καταγράφηκαν 
εκτιμήθηκε η υπεροχή των επιλεγέντων φυτών σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό σε 
124,3 % για το χλωρό βάρος και σε 150,9% για το ξηρό βάρος (Πίν. 1, 2). Η διαδικασία 
της ενδοπληθυσμιακής αξιολόγησης ανέδειξε ατομικά φυτά με πλούσια φυτική μάζα.   
Τέλος, διαπιστώθηκε πολύ υψηλή συσχέτιση (r=0.926**) μεταξύ του ξηρού και του 
χλωρού βάρους.  
 
Συζήτηση 

Η προσπάθεια συστηματικής καλλιέργειας του τσαγιού του βουνού με στόχο την 
εμπορική αξιοποίησή του, αλλά και την προστασία των αυτοφυών πληθυσμών από την 
ανεξέλεγκτη συλλογή, απασχολεί όλο και περισσότερο τους ερευνητές (Koutsos and 
Chatzopoulou 2009).  Η εφαρμογή μεθοδολογίας αξιολόγησης της παραλλακτικότητας 
του είδους οδηγεί στον εντοπισμό υποσχόμενων γενοτύπων με υψηλές αποδόσεις 
βιομάζας, αιθερίων ελαίων και άλλων βιοδραστικών συστατικών (Canter et al. 2012).  

Μελέτες για την αξιοποίηση της παραλλακτικότητας του είδους Sideritis raeseri 
έχουν διεξαχθεί και σε άλλες βαλκανικές χώρες (Ibraliu et al. 2012). Η υψηλή 
συσχέτιση μεταξύ χλωρού και ξηρού βάρους διαπιστώθηκε και από τους Goliaris και 

Κωδικός 
επιλεγέντων 
φυτών 

Χλωρό 
βάρος (g) 

Ξηρό 
βάρος (g) 

CR1 (ως 
προς το ξηρό 

βάρος) 

Χρώμα 
φύλλων2 

Χνόωση3 Αριθμός 
ανθικών 
στελεχών 

1 350 141 23,24 5 5 9 
2 550 253 19,30 5 5 8 
3 500 260 12,69 5 5 13 
4 420 161 11,52 5 5 11 
5 305 124 9,41 5 5 8 
6 250 95 9,28 5 5 14 
7 205 98 6,78 7 7 2 
8 310 150 5,65 5 5 6 
9 305 123 4,90 1 1 21 
10 245 106 3,88 7 7 3 
11 190 91 2,79 7 7 3 
12 210 100 2,51 7 7 5 
13 255 132 2,39 9 7 1 
14 350 124 1,82 5 5 22 
15 235 123 2,19 7 7 2 
16 210 99 2,27 5 5 9 
Μ.Ο. 305,6 136,25     
CV, % 34,89 37,55     
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Roupakias (1997) κατά την μελέτη της απόδοσης του παραγωγικού δυναμικού F1 
υβριδίων του είδους και επομένως μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την επιλογή σε 
υψηλή απόδοση ξηρής δρόγης.  

Οι Koutsos κ.ά. (2009) έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα της αξιοποίησης της 
επιλογής ατομικών ειδών στα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, όπως διαπιστώνεται και 
από τα δεδομένα στην παρούσα εργασία. Τα φυτά Sideritis raeseri που προέκυψαν από 
την αξιολόγηση μπορούν να αξιοποιηθούν σε συνθήκες καλλιέργειας μειωμένων 
εισροών αντίστοιχα  με άλλα είδη αρωματικών φαρμακευτικών φυτών (Chatzopoulou 
2011). 
 
Συμπεράσματα 

-Σε επίπεδο ατομικού φυτού εντοπίστηκαν φυτά τα οποία υπερείχαν ως προς τα 
παραγωγικά χαρακτηριστικά. 

-Η ενδοπληθυσμιακή παραλλακτικότητα εντοπίστηκε και σε μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του φυτού. 

-Κατά το 1ο καλλιεργητικό έτος τα φυτά που είχαν έντονα σταχτί χρώμα και έντονη 
χνόωση ανέπτυξαν μικρότερο αριθμό ανθικών στελεχών. 

-Τέλος, δεδομένου ότι πρόκειται για προκαταρκτική αξιολόγηση του πληθυσμού, η 
περαιτέρω αξιολόγηση των φυτών με βάση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά – 
περιεκτικότητα σε βιοδραστικά  συστατικά - θα συμβάλλει στην επιλογή υλικού με 
υψηλό παραγωγικό δυναμικό. 
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Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα SEE - ERA.NET PLUS - ERA 
135/01 (MOUNTEA-CONSE): ¨Conservation and Sustainable exploitation of 
indigenous Medicinal and Aromatic Plants traditionally used in the SEE, WB countries. 
A model Approach for Sideritis spp. (Mountain tea).  
 
 
ABSTRACT 
 
Evaluation of intra-population variability of Greek Mountain Tea (Sideritis raeseri) 
 
A.L. Tsivelikas, E. Ninou, P. Chatzopoulou  
Hellenic Agricultural Organization – “Demeter”, Agricultural Research Center of 
Northern Greece, 570 01 Thermi-Thessaloniki, Greece 
 

Nowadays there is a wide interest on Μedicinal and Αromatic plants (MAPs), either 
from scientific point of view or even from their utilization as well. Harvesting from the 
wild is still the main source of raw material. Therefore it is timely to adopt conservation 
strategies aiming at “preservation through utilization” and moreover the domestication 
of MAPs should be also promoted.  Introduction into cultivation assures the efficient 
supply of high demanded species and eliminates the pressure on natural habitats. Wild 
populations are extremely variable regarding either their morphological features as far as 
the chemical composition. The breeding work focus mainly on the high biomass yield, the 
plant uniformity and the increase of desired constituents, satisfying the consumers’ 
preferences and adjusting them to the industry demands and standardization.  The present 
study aims at the preliminary assessment of the within population variability of Sideritis 
raeseri. The following plant traits – associated to the commercial value of Sideritis 
beverage – were recorded: number of flowering stems, yield of fresh and dry herb. The 
experimental plot was a Honeycomb design (R-0), with 8 rows and 18 stands/raw. The 
morphological features studied were: the leaf hair density, the intensity of plant green 
color, the petiole length and the leaf length and width. The 1st year results showed 
significant variability relating to the leaf hair density and the leaf size. As a result 
promising genotypes were found that could be used as starting material for further 
breeding research, regarding the productive features.  
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ΓΕΝΟΤΥΠΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΛΩΝ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
ΕΛΙΑΣ (Olea europaea L.) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΛΕΥΡΩΠΑΪΝΗΣ ΚΑΙ 
ΟΛΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ 

 
Α. Πετρίδης1, Ι.  Θεριός1 και Γ. Σαμούρης2 
1 Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Δενδροκομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, 541 24 
2 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΘΙΑΓΕ, 570 01 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 

 
 
Περίληψη 

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 31 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. 
 
Εισαγωγή 

Η Ελλάδα είναι μία από τις σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες 
καταλαμβάνοντας το 13% και 5,3% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου και 
επιτραπέζιων ελιών, αντίστοιχα (IOOC 2011). Υπάρχουν περίπου 60 ποικιλίες ελιάς 
που κατάγονται από την Ελλάδα, ορισμένες από τις οποίες καλλιεργούνται παγκοσμίως 
(π.χ. ‘Κορωνέικη’, ‘Καλαμών’), ενώ οι περισσότερες εντοπίζονται σε τοπικό επίπεδο. 

Οι φαινολικές ενώσεις είναι δευτερογενείς μεταβολίτες με μεγάλη δομική 
παραλλακτικότητα και ευρεία φυλογενετική κατανομή (Harborne 1989). Οι ενώσεις 
αυτές επηρεάζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του καρπού και του ελαιολάδου 
και προσδίδουν αντοχή στο ελαιόλαδο από την αυτοοξείδωση και θερμοοξείδωσή του 
με την πάροδο του χρόνου (Romani et al. 1999). Επίσης, τα φύλλα αποτελούν 
σημαντική πηγή φαινολικών ενώσεων και παρουσιάζουν την υψηλότερη ικανότητα 
εκκαθάρισης ελευθέρων ριζών από όλα τα φυτικά μέρη του ελαιόδεντρου. 

Η ελευρωπαΐνη είναι ο ετεροσιδικός εστέρας του β-γλυκοσιλιομένου ελαινολικού 
οξέος και της υδροξυτυροσόλης και αποτελεί την κυριότερη φαινολική ένωση της 
ελιάς. Σε αυτήν οφείλεται η χαρακτηριστική πικράδα του ελαιοκάρπου. Η ελευρωπαΐνη 
θεωρείται ότι προάγει την υγεία του ανθρώπου. 

Η χημική και βιοχημική σύσταση του ελαιοκάρπου στηρίζεται σε ορισμένους 
αγρονομικούς παράγοντες ένας εκ των οποίων είναι η ποικιλία. Δεδομένου ότι οι 
φαινολικές ενώσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του καρπού και του 
ελαιολάδου και συμβάλλουν στην υγεία του ανθρώπου, ο σκοπός της παρούσας 
εργασίας ήταν να προσδιοριστεί η συγκέντρωση των φαινολικών ενώσεων των φύλλων 
31 ποικιλιών ελιάς. Η ταυτοποίηση ποικιλιών με υψηλή συγκέντρωση φαινολικών 
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ενώσεων παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον διότι οι ποικιλίες αυτές θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ελευρωπαΐνης. 
 
Υλικά και Μέθοδοι 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 31 ελληνικές ποικιλίες ελιάς κατά την περίοδο 
2009-2010. Κάθε ποικιλία αποτελούνταν από πέντε δέντρα ίδιας ηλικίας και 
ομοιόμορφων χαρακτηριστικών βλάστησης. Για κάθε ποικιλία λαμβάνονταν δείγματα  
φύλλων (500 g) από όλους τους προσανατολισμούς της κόμης των δέντρων.  

Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των ολικών φαινολών έγινε 
φασματοφωτομετρικά στα 760 nm, με τη μέθοδο Folin-Ciocalteu (Škerget 2005). 

Ο προσδιορισμός της ελευρωπαΐνης πραγματοποιήθηκε με υγρή χρωματογραφία 
υψηλής απόδοσης (High Performance Liquid Chromatography, HPLC). 

Η ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA) των δεδομένων  πραγματοποιήθηκε έγινε 
με το στατιστικό πρόγραμμα PASW Statistics 18 (SPSS, Chicago, IL, USA). Η 
σύγκριση των μέσων όρων πραγματοποιήθηκε με το κριτήριο Duncan (Duncan’s 
multiple range test) για πιθανότητα P ≤ 0.05. Για κάθε μέτρηση έγιναν 3 επαναλήψεις. 
 
Αποτελέσματα-Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι τα φύλλα είναι σημαντική 
πηγή ολικών φαινολών και ελευρωπαΐνης. Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των ποικιλιών ως προς τη συγκέντρωση των ολικών φαινολών (Σχ. 1). Οι 
ποικιλίες ‘Σμερτολιά’, ‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’, ‘Κορωνέικη’ και ‘Κοθρέικη’ 
παρουσίασαν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις και η ‘Θασίτικη’ και ‘Μαρωνείας’ τις 
χαμηλότερες. Οι τιμές της ελευρωπαΐνης παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. Σημαντικές 
διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των ποικιλιών. Η υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε 
στην ποικιλία ‘Κορωνέικη’ και ακολούθησαν η ‘Κοθρέικη’, ‘Γαΐδουρελιά’ και 
‘Χονδρολιά Χαλκιδικής’. Οι ποικιλίες αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
παραγωγή ελευρωπαΐνης σε μεγάλη κλίμακα, όπως η πρόσφατη παρασκευή 
εκχυλισμάτων ελιάς υπό μορφή ταμπλέτας (Briante 2002). 
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LEAF GENOTYPIC VARIATION OF 31 GREEK OLIVE (Olea europaea L.) 
CULTIVARS IN RELATION TO OLEUROPEIN AND TOTAL PHENOL CONTENT 
 
Antonios Petridis1, Ioannis Therios1 and Georgios Samouris2 
1 School of Agriculture, Laboratory of Pomology, Aristotle University of Thessaloniki, 
541 24 
2 Institute of Veterinary Research, NAGREF, 570 01 Thermi-Thessaloniki 
 

The biochemical composition of olive trees relies on some agronomical factors, one 
of which is the cultivar. In this study, leaves of 31 Greek olive cultivars were examined 
for their phenol and oleuropein content. Total phenol and oleuropein content were 
determined using HPLC and Folin-Ciocalteu reagent, respectively. Cultivars differed in 
oleuropein content as well as in total phenol content. The highest oleuropein 
concentration was recorded in ‘Koroneiki’, followed by ‘Kothreiki’, ‘Gaidourolia’ and 
‘Chondrolia Chalkidikis’. These cultivars may constitute the raw material in the 
industrial production of oleuropein. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
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Περίληψη  
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μελετηθεί η απόδοση σε αιθέριο έλαιο, καθώς και η 
ποσοτική και ποιοτική σύσταση των αιθέριων ελαίων έξι ειδών φυτών του γένους 
Eucalyptus, των  E. rodwayi, E. dalrympleana, E. glaucescens, E. viminalis, E. gunnii 
και E. Cordata, που είναι εγκατεστημένα στο αγρόκτημα του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (AΤΕΙΘ). Συγκομίσθηκαν 
ετήσιοι βλαστοί τον Ιούλιο του 2010 και ξηράνθηκαν σε σκιά. Η παραλαβή των 
αιθέριων ελαίων πραγματοποιήθηκε με υδροαπόσταξη και η ανάλυση των αιθέριων 
ελαίων έγινε με αέριο χρωματογράφο συζευγμένο με φασματογράφο μάζας (GC/MS). 
Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο της δρόγης κυμάνθηκε από 0,48±0,01% (E. gunnii) 
έως 3,40±0,04% (E. cordata). Η ανάλυση με GC/MS επέτρεψε την ταυτοποίηση 27 
συστατικών, που αντιπροσώπευαν το 93,4% έως 100% του συνολικού αιθέριου ελαίου. 
Σύμφωνα με τα κύρια συστατικά τα είδη ευκαλύπτου διαφοροποιούνται σε δυο ομάδες: 
στα είδη E. dalrympleana και E. gunnii τα κύρια συστατικά ήταν p-κυμένιο 7,0-10,6%, 
1,8-κινεόλη 7,3-29,5%, μπικυκλογερμακρένιο 3,6-7,4%, σπαθουλενόλη 15,1-41,1%, 
γκλομπουλόλη 7,3-8,6% και βιριντιφλορόλη 9,4-11,6%, ενώ στα είδη E. glaucescens, 
E. viminalis, E. rodwayi, και E. cordata το μόνο κύριο συστατικό ήταν 1,8-κινεόλη 
91,2-93,8%. Δεδομένου ότι τόσο η οσμή όσο και οι ιδιότητες του αιθέριου ελαίου του 
ευκαλύπτου εξαρτώνται από την ποσοτική και ποιοτική σύσταση αυτού, επιβάλλεται η 
επισταμένη μελέτη ώστε να προσδιορισθούν οι εφαρμογές. 
 
Λέξεις κλειδιά: Eucalyptus sp., χημειότυπος 
 
Εισαγωγή  
Ο ευκάλυπτος Eucalyptus sp. ανήκει στην οικογένεια Myrtaceae, εκπροσωπούμενη από 
περίπου 700 είδη, ψηλά αείφυλλα δέντρα. Η λέξη ευκάλυπτος προέρχεται από τις 
ελληνικές λέξεις "ευ" που σημαίνει καλά και "καλύπτω" και αναφέρεται στον κάλυκα 
που αποκρύπτει αρχικά το άνθος. Το αιθέριο έλαιο του ευκαλύπτου διαθέτει ένα ευρύ 
φάσμα βιολογικής δράσης, καθώς δρα ως αντιμικροβιακό, μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο, 
εντομοαπωθητικό, ζιζανιοκτόνο, ακαρεοκτόνο, νηματοειδοκτόνο (Burt 2004, Takahashi 
et al. 2004, Batish et al. 2008) βρίσκει δε εκτεταμένη εφαρμογή σε τρόφιμα, 
καλλυντικά, αγροχημικά σκευάσματα, φαρμακευτική βιομηχανία. Ο ευκάλυπτος 
χρησιμοποιείται στην Ελλάδα σε αναδασώσεις, γιατί αναπτύσσεται γρήγορα, ενώ 
παράλληλα δεν είναι ευαίσθητος στις διάφορες ασθένειες (Aravanopoulos 2010). 
Δεδομένου ότι είναι δυνατόν να συνδυασθεί η χρήση του ευκαλύπτου είτε ως δασικό 
είδος είτε ως καλλωπιστικό με την παραγωγή αιθέριου ελαίου στα πλαίσια μιας 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των πόρων του περιβάλλοντος, θα πρέπει να μελετηθεί η 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DAravanopoulos,%2520F.A.%26authorID%3D6602858421%26md5%3Dbec7bd89758edcf6716bca04ec05726c&_acct=C000059637&_version=1&_userid=109815&md5=290482975b60de081ac44d4bdc75b22f�
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περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο, καθώς και ο χημειότυπος, έτσι όπως διαμορφώνονται 
στο ελληνικό οικοσύστημα.  
Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί η περιεκτικότητα της δρόγης σε αιθέριο έλαιο, 
καθώς και η ποσοτική και ποιοτική σύσταση των αιθέριων ελαίων, έξι ειδών του γένους 
Eucalyptus σε συνθήκες καλλιέργειας. 
 
Υλικά και Μέθοδοι  
Το πειραµατικό υλικό αποτέλεσαν έξι είδη ευκαλύπτου (E. rodwayi, E. dalrympleana, 
E. glaucescens, E. viminalis, E. gunnii και E. cordata), τα οποία εγκαταστάθηκαν και 
καλλιεργήθηκαν στο αγρόκτημα του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Θεσσαλονίκης. Συγκομίσθηκαν ετήσιοι βλαστοί την περίοδο του 
καλοκαιριού (Ιούλιος 2009). Τα δείγματα αποξηράνθηκαν σε σκιά και 
αποφυλλώθηκαν. Η παραλαβή του αιθέριου ελαίου από τα φύλλα πραγματοποιήθηκε 
με τη μέθοδο της υδροαπόσταξης (Bruneton 1993) σε συσκευή τύπου Clevenger, 
συνδεδεμένη με τροποποιημένο ψυχόμενο υποδοχέα αιθέριων ελαίων και διήρκησε δύο 
ώρες. Τα αιθέρια έλαια παραλήφθηκαν σε 2 ml πεντανίου (GC grade) και διηθήθηκαν 
μέσω άνυδρου θειϊκού νατρίου για την αφυδάτωσή τους, διατηρήθηκαν δε στους 4°C, 
μέχρι να αναλυθούν. 
Η ανάλυση των αιθέριων ελαίων έγινε με τη μέθοδο της αέριο χρωματογραφίας μάζας 
(GC-MS). Χρησιμοποιήθηκε σύστημα SHIMADZU GC-2010 – GCMS-QP2010 και η 
μέθοδος παραγωγής ιόντων ήταν ιονισμός με ηλεκτρόνια (70 eV). Η θερμοκρασία 
εισαγωγέα δείγματος ήταν 230οC, split ratio 1/30. Χρησιμοποιήθηκε μία μη πολική 
στήλη HP-5MS (30,0mΧ0,25mm, film thickness: 0,25 μm). Το θερμικό πρόγραμμα που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν από τους 50°C (5 min) μέχρι τους 290°C, με ρυθμό αύξησης της 
θερμοκρασίας 4°C/min. Ως κινητή φάση χρησιμοποιήθηκε το αδρανές αέριο ήλιο (1,0 
ml/min). Ο ενέσιμος όγκος για κάθε δείγμα αιθέριου ελαίου ήταν 1 μl. Ο ποσοτικός 
προσδιορισμός των συστατικών βασίστηκε στον ολικό αριθμό θραυσμάτων (total ion 
count) των μεταβολιτών, όπως αυτά ανιχνεύτηκαν από το φασματογράφο μάζας. Η 
ταυτοποίηση των χημικών συστατικών έγινε με βάση το χρόνο παρακράτησης κάθε 
συστατικού (Rt) σε σχέση με τους χρόνους παρακράτησης προτύπων ενώσεων και 
μελέτη των φασμάτων μάζας, με τη βοήθεια των βιβλιοθηκών NIST21 και NIST107 
(Massada 1976) και των δεδομένων βιβλιογραφίας (Adams 2007), καθώς και με 
υπολογισμό των συντελεστών RI (Retention Indices) σύμφωνα με τους Van den Dool 
και Kratz (1963), σε σχέση με τους χρόνους παρακράτησης προτύπων 
υδρογονανθράκων (C9-C23). Επίσης, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έγινε 
συγχρωματογράφηση με πρότυπες ενώσεις. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού SPSS. 
  
Αποτελέσματα και Συζήτηση 
Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο στα φύλλα στα είδη του ευκαλύπτου που 
μελετήθηκαν παρουσίασε μεγάλες διαφορές μεταξύ των ειδών. Όπως φαίνεται 
αναλυτικά στον Πίνακα 1, η απόδοση σε αιθέριο έλαιο της δρόγης κατά σειρά μεγέθους 
ήταν (ml.100-1g ξ.β): E. gunnii 0,48±0,01, E. dalrympleana 1,00±0,03, E. viminalis 
1,33±0,05, E. glaucescens 2,00±0,02, E. rodwayi 2,67±0,01, E. cordata 3,40±0,04, με 
την υψηλότερη περιεκτικότητα στο είδος E. cordata και τη χαμηλότερη στο είδος E. 
gunnii. 
Η ανάλυση του αιθέριων ελαίων επέτρεψε την ταυτοποίηση 27 συστατικών, που 
αντιπροσωπεύουν το 93,4 έως 100% του συνολικού ελαίου. Η ποιοτική και ποσοτική 
σύσταση του αιθέριου ελαίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Όπως διαπιστώνεται 
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υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα είδη με βάση τη χημική ανάλυση των συστατικών. Ο 
αριθμός των συστατικών που ταυτοποιήθηκε ήταν διαφορετικός μεταξύ των ειδών 
ευκαλύπτου, με το είδος Ε. gunnii  αρκετά πλούσιο να περιελαμβάνει 23 συστατικά και 
το φτωχότερο είδος Ε. rodwayi να περιλαμβάνει μόλις 4 συστατικά.  
  
Πίνακας 1. Περιεκτικότητα της δρόγης σε αιθέρια έλαια και ποσοτική και ποιοτική 
σύσταση των αιθέριων ελαίων των ειδών Eucalyptus sp. 

Συστατικά a RI b 1c 2 3 4 5 6 Ταυτοποίηση 

d 
α-Θουγένιο 926 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. I, MS 

α-Πινένιο 932 3,0 1,2 7,0 1,2 4,2 5,1 I, MS, Co-GC 

Καμφένιο 946 n.d. n.d. n.d. n.d. tr n.d. I, MS 

β-Πινένιο 974 0,5 n.d. n.d. tr 0,2 0,1 I, MS, Co-GC 

β-Μυρκένιο 991 0,2 n.d. n.d. 0,1 n.d. n.d. I, MS, Co-GC 

α-Φελανδρένιο 1004 5,6 5,5 n.d. 0,1 n.d. n.d. I, MS 

α-Τερπινένιο 1015 tr n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. I, MS 

p-Κυμένιο 1023 7,0 10,6 0,2 1,8 0,2 0,3 I, MS, Co-GC 

D-Λιμονένιο 1028 tr n.d. tr tr tr tr I, MS, Co-GC 

1,8-Κινεόλη  1029 29,5 12,2 91,8 93,0 91,2 93,8 I, MS, Co-GC 

cis-Οκιμένιο 1039 n.d. n.d. n.d. 0,2 n.d. n.d. I, MS 

γ-Τερπινένιο 1058 0,1 n.d. n.d. 1,0 n.d. 0,7 I, MS, Co-GC 

Λιναλοόλη 1103 0,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. I, MS, Co-GC 

trans-Πινοκαρβεόλη 1139 0,2 n.d. 0,9 n.d. 0,7 n.d. I, MS 

Τερπινέν-4-όλη 1178 0,8 n.d. n.d. 0,3 n.d. n.d. I, MS, Co-GC 

α-Τερπινεόλη 1188 0,6 n.d. n.d. 2,3 n.d. n.d. I, MS 

trans-Εποξείδιο της 

Πιπεριτόνης  
1257 1,3 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. I, MS 

Οξικό-α-Τερπινύλιο 1351 1,5 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. I, MS 

Οξείδιο της Πιπεριτόνης  1368 2,3 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. I, MS 

β-Καρυοφυλλένιο 1420 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. I, MS, Co-GC 

Αρομαδενδρένιο 1440 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. I, MS 

αλλο-Αρομαδενδρένιο 1462 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. I, MS 

Μπικυκλογερμακρένιο  1498 3,6 6,1 n.d. n.d. n.d. n.d. I, MS 

Λεδόλη 1570 1,7 1,2 n.d. n.d. n.d. n.d. I, MS  

Σπαθουλενόλη 1580 15,1 41,1 n.d. n.d. n.d. n.d. I, MS 

Γκλομπουλόλη 1587 8,6 7,3 n.d. n.d. 2,2 n.d. I, MS 

Βιριντιφλορόλη 1594 9,6 9,4 n.d. n.d. 1,1 n.d. I, MS 

Σύνολο (%)  46,3 65,1 0,9 2,6 3,3 0,7  

Περιεκτικότητα σε 
αιθέριο έλαιο (mL/100g 
ξ.β.) 

 
0,48 ± 
0,001 

1,00 ± 
0,003 

2,67  
± 0,01 

2,00  
± 0,02 

1,33 ± 
0,005 

3,40 ± 
0,04  

  
 a Οι ενώσεις παρατίθενται με σειρά έκλουσης σε τριχοειδή στήλη HP-5 MS, b RI: Δείκτες 
κατακράτησης (Retention Ιndices) χρησιμοποιώντας ομόλογές σειρές ν-αλκανίων (C9-C23), c 

Είδη Ευκαλύπτου: 1) E. gunnii, 2) E. dalrympleana, 3) E. rodwayi, 4) E. glaucescens, 5) E. 
viminalis, 6) E. cordata, d Μέθοδοι Ταυτοποίησης: I=Δείκτης κατακράτησης, MS=Φάσμα 
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Μάζας, Co-GC= Συγχρωματογράφηση με πρότυπες ενώσεις. tr: Trace, ίχνη συγκεντρώσεων  
<0.05%, n.d. μη προσδιορίσιμο. 
Σύμφωνα με τα κύρια συστατικά, τα είδη του ευκαλύπτου διαφοροποιούνται σε δυο 
ομάδες χημειοτύπων: στην ομάδα E. dalrympleana και E. gunnii που τα κύρια 
συστατικά ήταν p-κυμένιο 7,0-10,6%, 1,8-κινεόλη 7,3-29,5%, μπικυκλογερμακρένιο 
3,6-7,4%, σπαθουλενόλη 15,1-41,1%, γκλομπουλόλη 7,3-8,6% και βιριντιφλορόλη 9,4-
11,6%, και στην ομάδα E. glaucescens, E. viminalis, E. rodwayi και E. cordata που το 
μόνο κύριο συστατικό ήταν 1,8-κινεόλη 91,2-93,8%. Αναφέρεται ότι (Bruneton 1993), 
το αιθέριο έλαιο του ευκαλύπτου που προορίζεται για φαρμακευτική χρήση πρέπει να 
είναι χημειότυπου 1,8-κινεόλης. Η τιμή του αιθέριου ελαίου για ιατρικούς σκοπούς 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ποσοστό της περιεχόμενης 1,8-κινεόλης (Goodger and 
Woodrow 2008). Από την εργασία αυτή προκύπτει ότι πρωταρχικό ρόλο στο 
χημειότυπο του ευκαλύπτου έχει ο γενότυπος, αφού τα είδη που μελετήθηκαν, ενώ 
καλλιεργήθηκαν στο ίδιο οικοσύστημα, εκδήλωσαν σαφή διαφοροποίηση στο 
χημειότυπο. Τα πλέον υψηλοαποδοτικά είδη ευκάλυπτου του πειράματος σε αιθέριο 
έλαιο με μεγέθη ανταγωνιστικά εκείνων του πλέον εμπορικού τύπου ευκαλύπτου, του 
E. globulus με περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο 0,5-3,5% (Bruneton 1993.), είναι 
χημειότυπου 1,8-κινεόλης. Επιπλέον, τα είδη αυτά εμφάνισαν αντοχή στο ψύχος 
(Koutinas et al. 2010). Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης των φυτών, το E. rodwayi 
κατατάσσεται τελευταίο  και το E. cordata βρίσκεται στο ½ του ρυθμού ανάπτυξης του 
πρώτου (E. viminalis). Η ένταση και ο βαθμός αρεσκείας του αρώματος των φύλλων 
χαρακτηρίστηκαν από ελαφρά έως μέτρια για το E. rodwayi και από μέτρια έως πολύ 
έντονη για το E. cordata (Koutinas et al. 2009).  
Συμπερασματικά, από τα μελετηθέντα είδη, θα μπορούσε να προταθεί η χρήση του E. 
cordata για την περιοχή Θεσσαλονίκης, αφού το άρωμά του «αρέσει» στους ανθρώπους 
και τα φύλλα του, ωοειδή με πριονωτή παρυφή και μέτρια τραχύτητα, έχουν ωραία 
εμφάνιση. Με σύνθετη αξιοποίηση όλων των παραμέτρων απόδοσης, τα φύλλα του θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν για το αιθέριο έλαιο και ο κορμός του για ξυλεία. Ωστόσο, 
ο ευκάλυπτος χρειάζεται πολύ νερό για να αναπτυχθεί και αναρωτιέται κανείς αν η 
Ελλάδα έχει την πολυτέλεια της σπατάλης νερού. Ίσως μόνο σε κάποιες παραποτάμιες 
περιοχές με επιφύλαξη. 
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STUDY OF ESSENTIAL OILS OF Eucalyptus SPECIES IN CROP CONDITIONS 
 
E. Panou-Filotheou1, D. Lazari 2, N. Koutinas 1, M. Stefanakis1, A. Filotheou 1 and V. 
Lianopoulou 1. 
1 Alexandreio Technological and Educational Institute of Thessaloniki, School of 
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Summary  
The aim of this research was to study the essential oil yield and its quantitative and 
qualitative composition of six species of the genus Eucalyptus, which are cultivated in 
the farm of Alexandreio Technological Educational Institute of Thessaloniki (ATEITH). 
The species under study were E. dalrympleana, E. rodwayi, E. glaucescens, E. 
viminalis, E. gunnii and E. cordata, Annual shoots harvested in July were dried out in 
the shade. The extraction of essential oils was done by hydrodistillation and the analysis 
of essential oils by gas chromatography. It was found that the essential oils in the leaves 
ranged from 0,48 ± 0,001% to 3,40 ± 0,04%, depending on the species. E. cordata and 
E. gunnii showed the highest and the lowest mean percentage of essential oil, 
respectively, amongst all the species examined. Analysis by GC/MS (επεξήγηση) 
allowed the identification of 27 components, representing a 94,3-100% of the total oil. 
According to the main components, the species differentiated into two groups. In the 
species E. dalrympleana, E. rodwayi and E. glaucescens the main components were  p-
cymene 7,0 to 10,6%, 1,8-cineole 7,3 to 29,5%, bicyclogermacrene 3,6 to 7,4%, 
spathulenol 15,1 to 41,1%, globulol 7,3 to 8,6% and viridiflorol 9,4 to 11,6%, while in 
the species E. glaucescens, E. viminalis, E. gunnii and E. cordata the only component 
was 1,8-cineole from 91,2 to 91,8%. Since both the odor and actions against pathogens 
of the essential oil of eucalyptus depend on the quantitative and qualitative composition, 
it should be a thorough study in order to identify functional applications. 
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΩΝΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ (Pinus nigra ARN.) ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
 
Π. Τσολακίδης, Μ. Τσακτσίρα 
Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Σχολή 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
54124, Θεσσαλονίκη 
 
 
Περίληψη 
Η μαύρη πεύκη (Pinus nigra) είναι ένα κωνοφόρο με πολύ ευρεία εξάπλωση, που 
εκτείνεται στη Β. Αφρική, Ν. Ευρώπη, Κύπρο, Μικρά Ασία και στην Κριμαία. 
Παράλληλα, η εμφάνισή της, ξεκινά από τα 250 μ., παρόλο που χαρακτηρίζεται 
ψυχρόβιο είδος, 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 αποτελεσματικότητα του 
ενζύμου της μηλικής αφυδρογονάσης στην ταυτοποίηση γενο-τύπων/κλώνων μαύρης 
πεύκης. 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 επέτρεψαν να υπολογίσουμε τους δυνητικά 
ταυτοποιούμενους γενοτύπους σε 60 (για το παρόν δείγμα). Η ερμηνεία της μηλικής 
αφυδρογονάσης (MDH) επιτεύχθηκε με τη χρήση 2 ηλεκτροφορητικών συστημάτων 
και με την ανάλυση χ2 επιβεβαιώθηκε ότι το ένζυμο αυτό ακολουθεί μεντελική 
κληρονόμηση.  
 
Λέξεις κλειδιά 

Μαύρη πεύκη, ταυτοποίηση κλώνων, ισοένζυμα, τράπεζα γονιδίων 
 

Εισαγωγή 
Η μαύρη πεύκη εκτείνεται σε περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια εκτάρια από τη Β. 

Αφρική, στη Ν. Ευρώπη έως τη Μ. Ασία, Κύπρο και στην Κριμαία. Ειδικότερα στην 
Ελλάδα, καταλαμβάνει μεγάλη έκταση (281.692 ha), ιδιαίτερα στην οροσειρά της 
Πίνδου από τα βόρεια σύνορα με την Αλβανία και το FYROM μέχρι τον Πάρνωνα και 
τον Ταΰγετο και στα νησιά Θάσο, Μυτιλήνη, Σάμο και Εύβοια. Στη Βόρεια Ελλάδα 
απαντάται στο συγκρότημα Ολύμπου, Πιερίων, Βερμίου και ασυνεχώς στα όρη Βόρας, 
στη Χαλκιδική, στην οροσειρά της Ροδόπης, στον Έβρο και στην Κομοτηνή 
(Αθανασιάδης, 1986). Η μαύρη πεύκη θεωρείται ψυχρόβιο κωνοφόρο αλλά σποραδικά 
φύεται και κοντά στη θάλασσα. Τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και το ότι θεωρείται 
λείψανο του Τριτογενούς, αφενός της προσδίδουν μεγάλη γενετική ποικιλότητα και 
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αφετέρου, μεγάλη πλαστικότητα που σε περιβάλλον κλιματικής αλλαγής θα επιτρέψει 
την επιβίωση του είδους και θα προσδώσει δυναμικότητα στην προσαρμογή του. 

Η σπουδαιότητα των γενετικών πόρων είναι εμφανής, άλλοτε από οικονομική 
άποψη, άλλοτε οικολογική, κοινωνική αλλά και αισθητική. Η γενετική ποικιλότητα 
επιτρέπει στα δασικά είδη να προσαρμόζονται στις αλλαγές του περιβάλλοντος και 
επιτρέπει στα φυτά να ανταπεξέλθουν σε νέες συνθήκες, ώστε τελικά να επιτυγχάνεται 
η προσαρμογή και η αύξηση της παραγωγικότητας (Eriksson et al. 1993). Τέλος, θα 
πρέπει να τονισθεί και η αισθητική αξία των ειδών, που οφείλεται στη γενετική 
ποικιλότητα (μεταλλάξεις), καθώς και η μελλοντική χρήση ειδών, με χαρακτηριστικά 
τα οποία σήμερα μπορεί να μην έχουν αναγνωρισμένη αξία (White et al., 2007). 

Οι γενετικοί δείκτες χρησιμοποιούνται στους φυσικούς και στους καλλιεργούμενους 
πληθυσμούς για τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τους πληθυσμούς αυτούς, 
όπως την περιγραφή του τρόπου διασταύρωσης, τη μοντελοποίηση της γεωγραφικής 
ποικιλότητας, τη μεταξύ των ειδών και ποικιλιών ταξινομική και φυλογενετική σχέση, 
τις επιπτώσεις της βελτίωσης και διαχείρισης στη γενετική σύσταση, την κατασκευή 
γενετικών χαρτών σύνδεσης, τη βελτίωση με βάση τους γενετικούς δείκτες και τέλος 
την ταυτοποίηση γενοτύπων και γενετικού υλικού στους βελτιωτικούς και 
πολλαπλασιαστικούς πληθυσμούς (White et al., 2007). 

Τα ισοένζυμα, που είναι είδος γενετικών δεικτών, παρουσιάζουν τα παρακάτω 
πλεονεκτήματα: α) Τα ισοένζυμα θεωρούνται άμεσα προϊόντα της έκφρασης των 
γονιδίων, ακολουθούν μενδελική κληρονόμηση και είναι συγκυρίαρχοι χαρακτήρες, β) 
ο φαινότυπός τους δεν επηρεάζεται από το περιβάλλον, γ) η ερμηνεία των 
ζυμογραμμάτων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εύκολη, δ) το κόστος της όλης 
διαδικασίας είναι μικρό, ε) μπορούν εύκολα να υπολογιστούν οι συχνότητες των 
αλληλομόρφων των γονιδίων στους πληθυσμούς και στ) η ποσότητα του δείγματος 
(ιστού) που είναι απαραίτητη για τις αναλύσεις είναι μικρή. Σε μία ηλεκτροφόρηση, 
μπορούν να αναλυθούν πολλά δείγματα και να εμφανιστούν αρκετά ένζυμα, ζ) η 
αξιοπιστία τους, όσον αφορά στην επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων, είναι πολύ 
υψηλή (Rothe 1990, Bergmann 1991, Glaubitz & Moran 2000). 

Τα ισοένζυμα στηρίζονται στην αρχή του αποκλεισμού για την ταυτοποίηση ατόμων 
(εν αντιθέσει με τις νέες μοριακές μεθόδους), όπου δύο άτομα θεωρούνται διαφορετικά 
αν τα ζυμογράμματά τους είναι διαφορετικά, αλλά δεν θεωρούνται ταυτόσημα όταν τα 
ζυμογράμματά τους είναι ίδια. Σύμφωνα με τους Cheliak και Pitel (1984), στην εύρεση 
ενός μοναδικού γενοτύπου τρεις παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο: α) ο αριθμός των 
γονιδιακών θέσεων που αναλύονται, β) ο αριθμός των αλληλομόρφων που 
παρατηρούνται στην κάθε γονιδιακή θέση και γ) η συχνότητα των αλληλομόρφων στον 
πληθυσμό που μελετάται. 

Οι πρωτοπόροι στη χρήση των ισοενζύμων ως μεθόδου ταυτοποίησης γενοτύπων 
υπήρξαν οι Conkle & Adams (1977), οι οποίοι μελέτησαν τη δυνατότητα αυτή σε 
κλώνους της πεύκης Pinus taeda. Ο Scaltsoyiannes (2004), ταυτοποίησε είδη του γένους 
Pinus με τη χρήση ισοενζυμικών δεικτών και ειδικότερα της μηλικής αφυδρογονάσης 
και της ρεδουκτάσης της μεναντιόνης. Σε κάθε υπογένος (Strobus-Haploxylon και 
Pinus-Diploxylon), τα είδη διαχωρίστηκαν μεταξύ τους είτε με την ύπαρξη μοναδικών 
αλληλομόρφων είτε με τις συχνότητες των αλληλομόρφων. Από τα ένζυμα που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στη μαύρη πεύκη κατά το παρελθόν, η MDH έχει παρουσιάσει το 
μεγαλύτερο αριθμό γονιδιακών θέσεων. Η MDH είναι ένα ένζυμο του κύκλου του 
κιτρικού οξέος και καταλύει τη μετατροπή του μηλικού σε οξαλοξικό οξύ και 
αντίστροφα και εμπλέκεται στη γλυκονεογένεση (cMDH), δηλαδή στη διαδικασία της 
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σύνθεσης της γλυκόζης από μικρότερα μόρια. Η MDH είναι ένα μάλλον πανταχού 
παρόν ένζυμο, για το οποίο έχουν αναγνωριστεί πολλές ισομορφές. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ταυτοποίηση κλώνων μαύρης πεύκης από 
τράπεζα γονιδίων του είδους, με στόχο τόσο την ταυτοποίηση του εγκατεστημένου 
γενετικού υλικού όσο και την εύρεση του άγνωστου σχεδιασμού εγκατάστασής της. 
Παράλληλα, διερευνάται η αποτελεσματικότητα του ενζυμικού συστήματος της 
μηλικής αφυδρογονάσης (MDH) στην ταυτοποίηση γενοτύπων της μαύρης πεύκης. 

 
Υλικά και Μέθοδοι 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από την τράπεζα γονιδίων Μαύρης Πεύκης 
ο οποίος βρίσκεται στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Το γενετικό υλικό από όπου προήλθε η 
τράπεζα γονιδίων περιλαμβάνει άριστους φαινοτύπους της μαύρης πεύκης από 
διάφορες προελεύσεις της Βορείου Ελλάδας. Η ανάλυση των ενζύμων έγινε σε 
απλοειδή ενδοσπέρμια σπόρων με την τεχνική της οριζόντιας ηλεκτροφόρησης αμύλου 
με τη χρήση δύο ηλεκτροφορητικών συστημάτων. Το διάλυμα εκχύλισης των 
ενδοσπερμίων, τα διαλύματα των ηλεκτροφορητικών συστημάτων, η παρασκευή και οι 
χρώσεις των ενζύμων έγιναν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των Conkle et al. (1982) και 
Cheliak & Pitel (1985). Οι γονιδιακές θέσεις και τα αλληλόμορφα αριθμήθηκαν με 
αύξουσα σειρά από την άνοδο προς την κάθοδο. Για να είναι τα αποτελέσματα 
συγκρίσιμα, σε κάθε ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιήσαμε ως μάρτυρες (controls) τα 
ζυμογράμματα γνωστών γενοτύπων από το ίδιο ή διαφορετικό είδος πεύκης. 

 
Αποτελέσματα και συζήτηση 

Κατά τις προκαταρκτικές μελέτες δοκιμάστηκαν τα ενζυμικά συστήματα: 6PGD, 
MDH, PGI, MR, ACP, ADH. Μεταξύ αυτών, επιλέχθηκε η MDH, η οποία αποτελεί ένα 
ένζυμο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα πανταχού παρόν ένζυμο που δρα στα 
μιτοχόνδρια συμμετέχοντας στη διαδικασία παραγωγής ενέργειας σε όλους τους 
οργανισμούς, από τα φυτά έως και τον άνθρωπο (Minard & McAlister-Henn, 1991; 
Goward & Nicholls, 1994; Minarik et al., 2002), στον κύκλο του Krebs. 

Η συμμετοχή του ενζυμικού συστήματος της μηλικής αφυδρογονάσης παίζει μεγάλο 
ρόλο στη θεώρηση του είδους ως ένα εκ των πιο ποικιλόμορφων ευρωπαϊκών ειδών 
πεύκης (Τσακτσίρα & Σκαλτσογιάννης, 1998; Τσακτσίρα, 1998). Την τελευταία 
δεκαετία, η χρήση του ενζύμου απέκτησε νέα διάσταση για τους δασικούς πληθυσμούς 
των κωνοφόρων (Silin & Goncharenko, 1996; Kara et al., 1997; Σκαλτσογιάννης, 
2001), καθώς φαίνεται πως η διακριτότητα του ενζυμικού συστήματος αποτελεί 
αντιπροσωπευτικό δείγμα για τη γενετική ποικιλότητα 10 Ευρωπαϊκών ειδών πεύκης 
(Σκαλτσογιάννης, 2001), αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο του για την 
αναγνώριση κάθε ευρωπαϊκού είδους πεύκης και των υβριδίων τους (Σκαλτσογιάννης, 
2001). Το ένζυμικό σύστημα MDH, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλότητα, με 1 έως 5 
γονιδιακές θέσεις (Aguinagalde et al., 1997; Scaltsoyiannes, 2004), έως 21 
αλληλόμορφα και επιπρόσθετα το σχηματισμό ετεροδιμερών. Ο Scaltsoyiannes (2004) 
διαπίστωσε την ύπαρξη 5ης γονιδιακής θέσης, η οποία αποτέλεσε και διαγνωστικό 
χαρακτηριστικό για το υπογένος Strobus του γένους Pinus. Επίσης, ο ίδιος, έκανε 
διάκριση των ειδών με τη αποκλειστική χρήση της MDH (Scaltsoyiannes, 2004), ενώ η 
Τσακτσίρα (1998) πραγματοποίησε ταυτοποίηση προελεύσεων με τη χρήση της 
ποικιλότητας του ενζυμικού συστήματος της μηλικής αφυδρογονάσης. 

Το ενζυμικό σύστημα της MDH έδωσε την κωδικοποίηση 4 γονιδιακών θέσεων 
(MDH-A, MDH-B, MDH-C, MDH-D) και καταγράφηκαν συνολικά 15 αλληλόμορφα. 
Μεταξύ της δεύτερης (MDH-B) γονιδιακής θέσης και της τρίτης (MDH-C) υπήρχε η 
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παρουσία ετεροδιμερών. Τα δύο ηλεκτροφορητικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν, 
παρουσίασαν διαφορετικό φαινότυπο και η ανάγνωση των ζυμογραμμάτων εξαρτιόταν 
από τις συχνές αλληλοεπικαλύψεις των γονιδιακών θέσεων και έγινε σε συνδυασμό με 
τη θέση των ετεροδιμερών. Η χρήση δύο ηλεκτροφορητικών συστημάτων έχει 
αποδειχτεί ιδιαίτερα επιτυχής στην ερμηνεία των ζυμογραμμάτων της μηλικής 
αφυδρογονάσης (Τσακτσίρα, 1998; Σκαλτσογιάννης & Τσακτσίρα, 1998; 
Σκαλτσογιάννης, 2001; Scaltsoyiannes et al., 2009). Oι Sharma & von Wuehlisch 
(1998) εφήρμοσαν μία διαφορετική μέθοδο για την ερμηνεία του ενζυμικού 
συστήματος της MDH, κατά την οποία χρησιμοποίησαν δύο διαφορετικές νέες χρώσεις. 

 
Πίνακας 1: Συχνότητες εμφάνισης των αλληλομόρφων 

 
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συχνότητες των αλληλομόρφων ανά γονιδιακή 

θέση. Οι γονιδιακές θέσεις MDH-Α και MDH-D ήταν μονομορφικές στο δείγμα μας. 
Τα αποτελέσματα ανάλυσης των γενοτύπων, διέκρινε δύο άτομα, που είχαν 
διαφορετικό γενότυπο από τα υπόλοιπα και ομαδοποίησε τα υπόλοιπα άτομα σε 
όμοιους γενοτύπους (8 άτομα δημιούργησαν ζεύγη και δημιουργήθηκαν 3 μεγάλες 
ομάδες ατόμων με όμοιους γενοτύπους, όπου η μία ομαδοποίηση αφορά 9 άτομα, η 
δεύτερη 8 άτομα, και η τρίτη αφορά 7 άτομα). Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, 
αποδείχτηκε ότι η διάταξη με την οποία φυτεύτηκαν οι κλώνοι στο πεδίο, δεν ήταν 
γραμμική, αλλά μάλλον τυχαιοποιημένη. Έγινε έλεγχος για την περίπτωση που είχε 
χρησιμοποιηθεί άλλου είδους διάταξη των κλώνων στη φυτεία. Δοκιμάστηκαν 
γειτονικά ζεύγη και ομάδες 3 και 4 ατόμων για να ελεγχθεί διαφορετική διάταξη των 
κλώνων στη φυτεία αλλά δεν επιβεβαιώθηκε κάποια άλλη υπόθεση αφού δεν υπήρξε 
οποιαδήποτε κανονικότητα. 

 
Πίνακας 2: Κριτήριο Χ2 για τις πολυμορφικές γονιδιακές θέσεις 

Γενότυπος Παρατηρούμενες Αναμενόμενες Χ2 Πιθανότητα 
Β3Β5 44:61 52.5:52.5 2.752 0.0971 
Β5Β6 17:18 17.5:17.5 0.029 0.8658 
C3C6 75:72 73.5:73.5 0.061 0.8046 

 
Για τους 5 γενοτύπους που προέκυψαν στο δείγμα μας, οι δύο παρουσίασαν χαμηλή 

εμφάνιση και δεν εξετάστηκαν για το κριτήριο Χ2. Οι υπόλοιποι 3 γενότυποι 
ακολούθησαν την αναμενόμενη συχνότητα (1:1) σύμφωνα με το μεντελικό διαχωρισμό. 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η ανάλυση των θέσεων κατά το κριτήριο Χ2. Τα 
αποτελέσματα που μας δίνει η ανάλυση κατά το κριτήριο Χ2 των γονιδιακών θέσεων, 
μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη μεντελικού διαχωρισμού και συνεπώς την 

Γονιδιακή Θέση Αλληλόμορφα ανά γον. θέση Συχνότητα Άλληλομόρφων 
MDH-A MDH-A1 1,000 
MDH-B MDH-B3 

MDH-B4 
MDH-B5 
MDH-B6 

0,295 
0,030 
0,602 
0,073 

MDH-C MDH-C3 
MDH-C4 
MDH-C5 

0,368 
0,015 
0,617 

MDH-D MDH-D1 1,000 
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ύπαρξη μεντελικής κληρονόμησης. Σε πολλές μελέτες σε άλλους έμβιους οργανισμούς 
έχει βρεθεί ότι η MDH, παρόλο που δρα στα μιτοχόνδρια, ελέγχεται από γονίδιο του 
πυρήνα και συνεπώς ακολουθεί μεντελική κληρονόμηση, γεγονός που συμφωνεί με τα 
αποτελέσματά μας (Davidson & Cortner 1967, Longo & Scandalios 1969, Shows et al. 
1970). Οι γονιδιακές θέσεις MDH-B και MDH-C παρουσίασαν 4 και 3 αλληλόμορφα 
αντίστοιχα και σύμφωνα με τον τύπο των Cheliak & Pitel (1984):  

( )
2

1
1

+
=Π

=

ii
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ι

 

η MDH-B που εμφάνισε 4 αλληλόμορφα, μπορεί να δώσει 10 πιθανούς γενοτύπους, 
ενώ η MDH-C που εμφάνισε 3 αλληλόμορφα, μπορεί να δώσει 6 πιθανούς γενοτύπους. 
Ο συνδυασμός των δύο αυτών γονιδιακών θέσεων μπορεί να παρέχει μία διακριτότητα 
του γινομένου των δύο πιθανοτήτων, δηλαδή μπορούν δυνητικά να αποδώσουν 
διακριτότητα 60 διαφορετικών γενοτύπων. 

 
Συμπεράσματα 

Α) Η ερμηνεία της μηλικής αφυδρογονάσης επιτεύχθηκε με τη χρήση 2 
ηλεκτροφορητικών συστημάτων. Β) Από τις 4 γονιδιακές θέσεις που αναλύθηκαν, οι 2 
(MDH-B και MDH-C) παρουσίασαν ποικιλότητα, η οποία και ακολουθούσε μενδελική 
κληρονόμηση. Η μενδελική κληρονόμηση του ενζύμου επιβεβαίωσε τα ευρήματα από 
άλλους έμβιους οργανισμούς. Γ) Ο εντοπισμός 3 αλληλομόρφων στη μία γονιδιακή 
θέση και 4 αλληλομόρφων στην άλλη, μπορούν δυνητικά να αποδώσουν διακριτότητα 
έως και 60 γενοτύπων. Δ) Η ταυτοποίηση γειτονικών γενοτύπων μαύρης πεύκης της 
παρούσας φυτείας, απέδειξε ότι αυτή δε σχεδιάστηκε με γραμμική τοποθέτηση των 
μελών κάθε κλώνου και η τοποθέτηση των ταυτοποιημένων γενοτύπων στη φυτεία δεν 
παραπέμπει σε κάποια συγκεκριμένη διάταξη. 
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BLACK PINE (Pinus nigra ARN.) CLONE IDENTIFICATION USING 
BIOCHEMICAL MARKERS 
 
P. Tsolakidis, M. Tsaktsira 

 
Black Pine (Pinus nigra) is a conifer with a very wide distribution, extending from N. 

Africa, S. Europe, Asia Minor, Cyprus and Crimea. Ιts altitudinal appearance, starts at 
250m (sometimes near the sea) goes up to 1800m altitude and its ecological 
requirements are minimal. These data, while that is a relic of Tertiary, confer great 
genetic diversity and great plasticity to the species that in a climate change environment 
will allow its survival and the capacity to adapt. Alongside the imperative to protect 
genetic resources is the identification of the protected genetic material for proper 
management and promotion. This research paper attempted investigates the 
penetratability of the enzyme malate dehydrogenase in the identification of black pine 
genotypes/clones and in parallel, does this in the best way (fast, cheap, easy). The use of 
the enzymic system of malate dehydrogenase (MDH) was selected because of its 
importance in every living organism, its great diversity that demonstrates in conifers 
and because it has also been used to identify species, varieties and populations of black 
pine in the past. 34 individuals were studied, from the gene bank located in the Forest 
Service of Poligiros, that showed 4 locus of which 2 (MDH-A and MDH-D) were 
monomorphic and the remaining MDH-B and MDH-C showed 4 and 3 alleles, 
respectively, also forming heterodimer, which allows us to calculate the potential of 
identification for this sample to 60 genotypes. The interpretation of MDH was achieved 
using 2 electrophoretic systems and with the X2 analysis it was reconfirmed that the 
identified polymorphic genotypes follow Mendelian inheritance.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΩΝ  ΑΥΞΗΣΗΣ  (ANCYMIDOL ΚΑΙ  PACLOBUTRAZOL)  ΣΤΗΝ  IN 
VITRO  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΠΑΝΑΝΑΣ  (Musa spp. ‘Grande 
Naine’) 

Γ. Γραμματικάκη, Σ. Τυμπακιανάκης και Ε. Χατζηδάκη 

ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας & Παραγωγής 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Ηράκλειο Κρήτης 
 
Περίληψη 

Για τη βελτίωση της οικονομικότητας της in vitro παραγωγής φυτών μπανάνας, 
αξιολογήθηκε η επίδραση δυο επιβραδυντών αύξησης, ancymidol και paclobutrazol, 
στην πρόκληση μεριστωματικών βλαστικών συστάδων. Από ριζώματα της ποικιλίας 
Grande Naine, δημιουργήθηκαν μικρο-έκφυτα. Οι δυο επιβραδυντές, ancymidol και 
paclobutrazol, ενσωματώθηκαν σε εμπλουτισμένο υπόστρωμα  Murashige και Skoog 
στις συγκεντρώσεις 1, 2,5, 5 και 10 mg/l. Η αξιολόγηση, που έγινε μετά την πάροδο 30 
ημερών (2 υποκαλλιέργειες των 15 ημερών), εστιάστηκε στον προσδιορισμό του 
αριθμού και του μήκους των φύλλων, του αριθμού των βλαστών/έκφυτο, του μήκους 
των βλαστών καθώς επίσης και του χλωρού και ξηρού βάρους των εκφύτων (συστάδα 
βλαστών και φύλλων). Οι δύο επιβραδυντές ευνόησαν τη δημιουργία βλαστών στις 
χαμηλές συγκεντρώσεις (έως 63% αύξηση του αριθμού βλαστών σε σχέση με το 
μάρτυρα), ενώ επηρέασαν αρνητικά τα άλλα καταμετρηθέντα χαρακτηριστικά. 
 
Λέξεις κλειδιά: liquid culture media, rotary shaker. 
 
 
Εισαγωγή 

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. Την τελευταία δεκαετία 
ο παραδοσιακός πολλαπλασιασμός με παραφυάδες-ριζώματα, αντικαταστάθηκε με την  
ιστοκαλλιέργεια (tissue culture) - μια εναλλακτική μέθοδος πολλαπλασιασμού της 
μπανάνας, που από το 1985 έχει καθιερωθεί στις μπανανοπαραγωγικές χώρες του 
κόσμου. Τα vitro-φυτάρια διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως γενετική 
ομοιομορφία, άριστο επίπεδο φυτοϋγείας, υψηλή αποδοτικότητα, βελτιωμένες 
οργανοληπτικές ιδιότητες καρπού, μικρότερο βιολογικό κύκλο και πρωίμιση της 
παραγωγής (Arias 1993, Gowen 1995, Robinson 1996, Γραμματικάκη κ.α. 2005). Η 
οικονομικότητα της in vitro παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού μπανάνας έχει 
άμεση σχέση με την απόδοση της τεχνικής, η οποία επηρεάζεται από αρκετούς 
παράγοντες, μεταξύ των οποίων καθοριστικό ρόλο παίζει το θρεπτικό υπόστρωμα. Τα 
τελευταία χρόνια η επιλογή υγρών υποστρωμάτων σε συνθήκες συνεχούς ανάδευσης 
(rotary shaker) σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση  επιβραδυντών αύξησης,  βελτίωσε 
σημαντικά  την πρόκληση βλαστικών ή μεριστωματικών συστάδων, αυξάνοντας τον 
“συντελεστή πολλαπλασιασμού” και παράλληλα μείωσε το ποσοστό σωμακλωνικής 
παραλλακτικότητας (Ziv 1989, Opatrna et. al. 1997, Albany et. al. 2005a & b).  

Με στόχο την αύξηση της απόδοσης vitro-φυταρίων μπανάνας της ποικιλίας Grande 
Naine (ΑΑΑ) αξιολογήθηκε η επίδραση δυο επιβραδυντών αύξησης, ancymidol (ANC) 
και paclobutrazol (PBZ), στην in vitro δημιουργία πολλαπλασιαστικού υλικού.   
Υλικά και Μέθοδοι 
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Ριζώματα της ποικιλίας Grande Naine συλλέχθηκαν από θερμοκήπια της Άρβης (το 
90% της καλλιεργούμενης έκτασης καταλαμβάνεται από τη συγκεκριμένη ποικιλία) και 
ελέγχθηκαν μακροσκοπικά και εργαστηριακά για την παρουσία μυκήτων, βακτηρίων, 
νηματωδών και ιών. Από τα υγιή ριζώματα απομακρύνθηκαν τα φύλλα και το 
μεγαλύτερο τμήμα του ριζωματικού ιστού, τα λαμβανόμενα μάκρο-έκφυτα 
απολυμάνθηκαν (σε αλκοόλη 75% και σε υποχλωριώδες ασβέστιο 10%) και σε 
ασηπτικές συνθήκες με περαιτέρω απομάκρυνση ιστών, τα μικροέκφυτα (1,0 x 1,5 x 
1,0 cm) καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωμα βάσης των Murashige και Skoog (1962), 
εμπλουτισμένο με θειαμίνη-HCL (2 mg/l), ινοσιτόλη (100 mg/l), 6-βενζυλ-
αμινοπουρίνη (4 mg/l), σακχαρόζη (30 gr/l) και άγαρ (8 g/l) με pH 5,8. Ο θάλαμος 
ελεγχόμενων συνθηκών ανάπτυξης ρυθμίστηκε στους 25 οC, 16 ώρες φωτοπερίοδο και 
ένταση φωτισμού 185 μmol.m-2.s-1. Ακολούθησαν διαδοχικές υποκαλλιέργειες, 
προκειμένου να δημιουργηθεί ο απαραίτητος αριθμός εκφύτων για τη διενέργεια του 
πειράματος. 

 Οι δυο επιβραδυντές, ancymidol και paclobutrazol, ενσωματώθηκαν – ξεχωριστά – 
σε υγρό υπόστρωμα βάσης των Murashige και Skoog (1962), εμπλουτισμένο με 
θειαμίνη-HCL (2 mg/l), ινοσιτόλη (100 mg/l), 6-βενζυλ-αμινοπουρίνη (4 mg/l) και 
σακχαρόζη (30 gr/l) με pH 5,8, στις συγκεντρώσεις 1, 2,5, 5 και 10 mg/l. Για κάθε 
επιβραδυντή αύξησης αξιοποιήθηκαν 20 φιάλες Erlenmeyer των 250 ml με 20 ml 
θρεπτικού υποστρώματος και εμφύτευση 10 εκφύτων ανά φιάλη (4 επεμβάσεις x 5 
επαναλήψεις), ενώ για το μάρτυρα δέκα φιάλες. Οι φιάλες μεταφέρθηκαν σε 
περιστροφικό αναδευτήρα συνεχούς ανάδευσης (rotary shaker) με 100 rpm, και σε 
κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης (μέση θερμοκρασία 25,6 οC, 16 ώρες φωτοπερίοδο 
και ένταση φωτισμού 185 μmol.m-2.s-1 ), όπου παρέμειναν για 15 ημέρες. Μετά την 
πάροδο 15 ημερών ακολούθησε μια δεύτερη υποκαλλιέργεια. Συγκεκριμένα οι 
βλαστικές ή μεριστωματικές συστάδες (που δημιουργήθηκαν με την επίδραση των 
επιβραδυντών) μεταφέρθηκαν στα ίδια υποστρώματα καλλιέργειας, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η επαγωγή νέων μεριστωματικών συστάδων σε φρέσκα θρεπτικά 
υποστρώματα. Η νέα υποκαλλιέργεια επωάσθηκε στις ίδιες συνθήκες ανάπτυξης με 
χρόνο επώασης 15 ημέρες.                

Τα 500 συνολικά έκφυτα μπανάνας (400 έκφυτα σε καλλιέργεια παρουσία 
επιβραδυντή αύξησης και 100 μάρτυρες), αφού επωάστηκαν για 30 περίπου ημέρες (15 
για κάθε μία από τις δύο υποκαλλιέργειες) σε υγρό υπόστρωμα και σε συνθήκες 
συνεχούς ανάδευσης (rotary shaker) με μέση θερμοκρασία 25,6οC, αξιολογήθηκαν 
καταγράφοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: αριθμός και μήκος των φύλλων, 
αριθμός βλαστών ανά έκφυτο (βελτιώνουν σημαντικά το συντελεστή 
πολλαπλασιασμού) και μήκος των βλαστών (υψηλοί βλαστοί σε συνδυασμό με μεγάλα 
φύλλα μειώνουν σημαντικά τον διαθέσιμο όγκο στα δοχεία καλλιέργειας), νωπό και 
ξηρό βάρος. Η στατιστική δοκιμασία έγινε συγκρίνοντας τις μέσες τιμές αξιοποιώντας 
τη δοκιμή Duncan. 

 
Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Η παρουσία των δύο επιβραδυντών αύξησης στο θρεπτικό υπόστρωμα καλλιέργειας 
εκφύτων μπανάνας ‘Grande Naine’ επηρέασε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται καίρια με το “συντελεστή πολλαπλασιασμού” (Πίν. 1). Η επίδραση του 
ancymidol στο υπόστρωμα καλλιέργειας καθορίστηκε από τη συγκέντρωσή του. Στις 
μικρές συγκεντρώσεις (1, 2,5 και 5 mg/l) βελτίωσε τη πρόκληση βλαστικών κορυφών, 
αλλά περιόρισε δραστικά τη δημιουργία φύλλων, καθώς και την ανάπτυξη βλαστών και 
φύλλων, με επακόλουθο μείωση του νωπού και ξηρού βάρους (Εικ. 1A και Γ). Στη 
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συγκέντρωση 10 mg/l λειτούργησε ως τοξική ουσία: η βλαστογένεση μειώθηκε 
δραστικά ενώ η φυλλογένεση ήταν μηδενική (Εικ. 1B).  

 

A B Γ 
Εικόνα 1. Έκφυτα μπανάνας ‘Grande Naine’ καλλιεργούμενα παρουσία του ancymidol 
σε συγκέντρωση 2,5 mg/l (Α), 10 mg/l (Β) και χωρίς επιβραδυντή (Μάρτυρας) (Γ). 
 

Ο δεύτερος επιβραδυντής της μελέτης, paclobutrazol, διαφοροποιήθηκε του πρώτου 
καθόσον προκάλεσε περισσότερο επιθυμητές επιδράσεις. Ευνόησε τη δημιουργία 
βλαστικών ή μεριστωματικών συστάδων (βελτιώνουν τον συντελεστή 
πολλαπλασιασμού) σε σχεδόν όλες τις συγκεντρώσεις, με μεγαλύτερη αύξηση να 
καταγράφεται στη συγκέντρωση 2,5 mg/l, ενώ η μικρότερη αύξηση στην υψηλότερη 
συγκέντρωση (10 mg/l) (Εικ. 2Α και Β). Στα άλλα χαρακτηριστικά η παρουσία του 
paclobutrazol κρίθηκε θετική, καθόσον περιόρισε την υπερβολική ανάπτυξη βλαστών 
και φύλλων (αυξάνει σημαντικά το συνολικό διαθέσιμο όγκο των δοχείων 
καλλιέργειας, διευκολύνοντας τη μεταχείριση των εκφύτων). Στην υψηλότερη 
συγκέντρωση των 10 mg/l δεν εμφάνισε την υψηλή τοξική δράση του ancymidol.  

 

 A Β  Γ 
Εικόνα 2. Εκφυτα μπανάνας ‘Grande Naine’ καλλιεργούμενα παρουσία του 
paclobutrazol σε συγκέντρωση 2,5 mg/l (Α), 10 mg/l (Β) και χωρίς επιβραδυντή 
(Μάρτυρας) (Γ). 

 
Η επίδραση αμφότερων των επιβραδυντών της μελέτης συνάδει με τα αποτελέσματα 

ανάλογων μελετών στην in vitro καλλιέργεια μπανάνας σε συνθήκες συνεχούς 
ανάδευσης (Albany et. al. 2005a & b). Η παρεχόμενη από το paclobutrazol ωφέλεια 
στην καλύτερη αξιοποίηση του χώρου των δοχείων καλλιέργειας, που στη μελέτη μας 
αντανακλάται σε αύξηση του αριθμού βλαστών σε σχέση με το μάρτυρα μέχρι και 
163%, κρίνεται πλήρως ικανοποιητική. Βέβαια, στην τελική αξιολόγηση της χρήσης 
του paclobutrazol θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τυχόν υπολειμματική δράση στη 
ριζογένεση και εγκλιματισμό των μπανανόφυτων (Albany et. al. 2005a) – μια εργασία 
που βρίσκεται  σε εξέλιξη.  
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 Πίνακας 1. Επίδραση των επιβραδυντών ανάπτυξης, ancymidol και paclobutrazol, στην 
in vitro καλλιέργεια εκφύτων μπανάνας ‘Grande Naine’. 
 

Τύπος 
υποστρώματος 

 
Αριθμός 
βλαστών/
έκφυτο 

 

Αριθμός 
φύλλων/ 
έκφυτο 

Μήκος 
βλαστών 

(cm) 

Μήκος 
φύλλων 

(cm) 

Χλωρό 
βάρος 

(g) 

Ξηρό 
βάρος 

(g) 

Μάρτυρας 2,06 cd* 3,55 a 1,98 a 1,45 a 1,24 a 0,080 a 

Αncymidol 1mg/l 2,64 bcd 2,72 b 0,94 c 0,60 b 0,78 c 0,043 cd 

Αncymidol 2,5mg/l 2,64 bcd 2,66 bc 0,84 cd 0,48 c 0,74 c 0,043 c 

Αncymidol 5mg/l 2,74 abc 2,89 b 0,88 c 0,45 c 0,78 c 0,051 bcd 

Αncymidol 10mg/l 1,96 d 0,00 e 0,26 e 0,00 e 0,37 e 0,037 d 

Paclobutrazol 1mg/l 2,97 ab 2,84 b 1,14 b 0,46 c 1,05 b 0,060 b 

Paclobutrazol 2,5mg/l 3,35 a 2,21 c 0,67 d 0,24 d 0,82 c 0,060 bc 

Paclobutrazol 5mg/l 2,44 bcd 2,63 bc 0,82 cd 0,28 d 0,75 c 0,052 bcd 

Paclobutrazol 10mg/l 2,24 cd 0,64 d 0,40 e 0,06 e 0,50 d 0,045 bcd 

*Οι μέσες τιμές, στην ίδια στήλη, που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν στατιστικά κατά 
την δοκιμή Duncan (P<0,5) 
 

Αναμφίβολα τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης – που στόχευε στη 
βελτίωση της αποδοτικότητας–οικονομικότητας του μαζικού πολλαπλασιασμού in vitro 
για την παραγωγή μπανανόφυτων της ποικιλίας Grande Naine - αναδεικνύουν τον 
σημαντικό ρόλο των δύο επιβραδυντών ανάπτυξης στην πρόκληση βλαστικών ή 
μεριστωματικών συστάδων. Ιδιαίτερα, η επίτευξη αυξημένης δημιουργίας βλαστών στη 
δόση των 2,5 mg/l, θα πρέπει να θεωρηθεί ενθαρρυντικό δεδομένο και να αξιοποιηθεί 
άμεσα στον in vitro πολλαπλασιασμό της μπανάνας.  
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EFFECT OF GROWTH RETARDANTS (ANCYMIDOL AND PACLOBUTRAZOL) 
ON IN VITRO MULTIPLICATION OF BANANA (MUSA SPP. CV. GRANDE 
NAINE)  
 
G. Grammatikaki, E. Tympakianakis and E. Hatzidaki 
Laboratory of Agronomy and Plant Propagation, Department of  Plant  Sciences,  
School of Agricultural Technology, TEI of Crete 
 
 
Summary 

Aiming to decrease the cost of in vitro multiplication of banana plants, an evaluation 
was done of the effect of two chemicals, ancymidol and paclobutrazol, known to delay 
the growth of in vitro cloned plants, in order to promote the production of meristematic 
stem clusters. Micro-explants were taken from rhizomes of banana ‘Grande Naine’ and 
cultivated in vitro. The two growth retardants, ancymidol and paclobutrazol, 
were incorporated into the enriched medium Murashige and Skoog at concentrations of 
1, 2.5, 5 and 10 mg/l. The evaluation was carried out after 30 days (2 subcultures of 15 
days each), by focusing on determination of the number and length of leaves, number of 
shoots per explant, length of shoots as well as the fresh and dry weight of explants 
(cluster stems and leaves). Both growth retardants favoured bud cluster formation at low 
concentrations (up to 63% increase compared to control), while they affected negatively 
all other estimated parameters.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο κυπριακός κέδρος (Cedrus brevifolia Henry) είναι απομονωμένο ενδημικό είδος 

περιορισμένης εξάπλωσης, μόνοικο και ανεμογαμές. 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.  Για την εκτίμηση του μεγέθους και της δομής της ποικιλότητας σε 
επίπεδο γνωρισμάτων προσαρμογής επελέγησαν άριστοι φαινότυποι που φύονταν σε 
τρεις περιοχές, 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 του κώνου, μήκος σπόρου, πλάτος σπόρου, μήκος και 
πλάτος πτερυγίου. Προέκυψαν εκπεφρασμένες και σημαντικές διαφορές για όλα τα 
γνωρίσματα μεταξύ των αρίστων φαινοτύπων. 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.  
Λέξεις κλειδιά: Κέδρος, αναπαραγωγή, εξελικτικό δυναμικό, κώνοι, σπόροι, 
απομονωμένο ενδημικό είδος. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
     Ως ενδημικά ορίζονται τα είδη που φύονται μόνο σε συγκεκριμένη γεωγραφική 
περιοχή που συνδέεται με την προέλευση τους και συνήθως δεν απαντώνται πουθενά 
αλλού.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ενδημικά δασικά είδη με περιορισμένη 
εξάπλωση, καθώς στα είδη αυτά  έχει καταγραφεί μικρή γενετική ποικιλότητα 
(Hamrick and Godt 1996, Carrio' et al. 2010) λόγω της ύπαρξης συγγενικής 
αναπαραγωγής και τυχαίας απώλειας αλληλομόρφων αλλά και εξαιτίας της γενετικής 
εκτροπής που πιθανώς υφίσταται όταν τα μεγέθη των πληθυσμών είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένα (Young et al. 1996 Carrio´ et al. 2010).  Ειδικότερα, η μικρή γενετική 
ποικιλότητα των ενδημικών ειδών περιορισμένης εξάπλωσης που φύονται σε νήσους 
μπορεί να αποδοθεί στο περιορισμένο δραστικό μέγεθος των πληθυσμών, ως 
αποτέλεσμα της ίδρυσής τους από μικρό αριθμό ατόμων (επίδραση ιδρυτή) (Waters and 
Schaal, 1991) και της πιθανής γενετικής στένωσης (genetic bottleneck) (Narsi et al. 
2008).  
 Η ύπαρξη γενετικής ποικιλότητας θεωρείται θεμελιώδης προϋπόθεση για την 
προσαρμοστική ικανότητα και τη σταθερότητα των δασικών οικοσυστημάτων, 
καθίσταται όμως ιδιαίτερα σημαντική σήμερα, που η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των 
οικοσυστημάτων απειλείται σοβαρά από συνεχώς εντεινόμενες περιβαλλοντικές 
καταπονήσεις, λόγω της μεταβολής του κλίματος, και από έλλειψη ορθής διαχείρισής 
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τους. Συνεπώς, η εκτίμηση του μεγέθους και της φύσης της γενετικής ποικιλότητας  
των δασικών ειδών και ιδιαίτερα των ενδημικών ειδών με περιορισμένη εξάπλωση 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον προσδιορισμό των μεθόδων διαχείρισης και 
προστασίας των γενετικών τους πόρων και για την εφαρμογή στρατηγικών προστασίας 
τους εντός τόπου (in-situ) ή και εκτός τόπου (ex-situ). 
 Ο κυπριακός κέδρος Cedrus brevifolia Henry είναι ένα σπάνιο, απομονωμένο 
ενδημικό είδος, περιορισμένης εξάπλωσης, μόνοικο και ανεμογαμές, με αργή ανάπτυξη, 
που τελικά εξελίσσεται σε μεσαίων διαστάσεων δέντρο, με ύψος που κυμαίνεται από 8 
έως 24 μ. Ο κυπριακός κέδρος (Cedrus brevifolia Henry) αποτελεί ένα από τα τέσσερα 
είδη κέδρου που απαντώνται στον πλανήτη, ενώ τα άλλα τρία απαντώνται στο Λίβανο, 
τη Συρία και την Τουρκία (Cedrus libani A. Rich.), στα Ινδικά Ιμαλάϊα, τις οροσειρές 
Karakoram και Hindu Kush, που εκτείνονται από το Αφγανιστάν έως το Πακιστάν και 
το Νεπάλ (Cedrus deodara (Roxb.) G. Don), και στα όρη του Άτλαντα στο βόρειο 
Μαρόκκο και στη βόρεια Αλγερία (Cedrus atlantica (Endl.) G.Manetti ex Carrière) 
(Pijut, 2000).   Η παρουσία του είδους στην Κύπρο καταγράφεται για πρώτη φορά από 
το Θεόφραστο (370-287 π.Χ.), ενώ σήμερα φύεται στο νησί, σε πέντε γειτνιάζουσες 
γεωγραφικές θέσεις και σε υπερθαλάσσιο ύψος από 900-1400μ. Ως προς την 
αναγκαιότητα προστασίας του, θεωρείται ευαίσθητο είδος σε εθνικό επίπεδο, ενώ το 
ενδιαίτημά του κατατάσσεται βάσει οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στα 
ενδιαιτήματα προτεραιότητας.  
 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 
(Scaltsoyiannes 1998, Bou-Dagher Kharrat et al. 2007).  Σύμφωνα με τους Panetsos et 
al. (1992), Bou-Dagher Kharrat et al. (2007) και Eliades et al. (2011) το είδος, αν και 
απομονωμένο, δεν φαίνεται να υπέστη ισχυρή γενετική εκτροπή, αφού έχει καταγραφεί 
άφθονη ποικιλότητα σε επίπεδο μοριακών γενετικών δεικτών, γεγονός που 
καταδεικνύει ότι ο ενδημισμός και η περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση δεν 
συναρτώνται ταυτόχρονα και με μειωμένη γενετική ποικιλότητα εξαιτίας πιθανώς 
μικρού μεγέθους δραστικού πληθυσμού και επομένως γενετικής εκτροπής.  
 Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η αρχική διερεύνηση του μεγέθους και της 
φύσης της υπάρχουσας ποικιλότητας σε αυτό το είδος κέδρου, αναφορικά με 
μορφολογικά γνωρίσματα προσαρμογής κώνων και σπόρων, καθώς επίσης και την 
ύπαρξη ή μη φαινοτυπικής συσχέτισης μεταξύ επτά γνωρισμάτων κώνων και καρπών.  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
     Συλλέχθηκαν κώνοι από 29 συνολικά άριστους φαινοτύπους που φύονταν σε τρεις 
περιοχές της εξάπλωσης του ενδημικού είδους στην Κοιλάδα των Κέδρων (Εικόνα 1), 
τον Οκτώβριο του 2011. 
 Από τους κώνους που συλλέχθηκαν, εξήχθησαν οι σπόροι που κρατήθηκαν χωριστά 
ανά δέντρο.  Μετρήθηκαν με ακρίβεια δεκάτου του χιλιοστού τα μορφολογικά 
γνωρίσματα: μήκος και πλάτος κώνου, μήκος από τη βάση έως το πλατύτερο σημείο 
του κώνου, μήκος και πλάτος σπόρου, μήκος και πλάτος πτερυγίου σπόρου. 
 

http://www.conifers.org/refs/carriere67.htm�
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            Εικόνα 1. Χάρτης της Κύπρου και σχετικές θέσεις δειγματοληψίας.  
 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν σε επίπεδο ατομικού δέντρου βάσει του γραμμικού 
μοντέλου :    Υij= μ + Δi + eij ,  όπου  
 
Υij= παρατήρηση ατομικού κώνου ή σπόρου,  
μ= συνολικός μέσος όρος,  
Δi = επίδραση του δέντρου i (i=1.....29),  
eij= πειραματικό σφάλμα ((i=1.....29- 27, jκώνων=1....5, jσπόρων=1.....25),  

Τα γενοτυπικά (GV) και φαινοτυπικά (PV) συστατικά παραλλακτικότητας 
υπολογίστηκαν για κάθε γνώρισμα κώνων και σπόρων ως ακολούθως: 
 
GV= (Mt-Me)/r  όπου:  
Mt= παραλλακτικότητα που οφείλεται στους γενοτύπους (αρίστους φαινοτύπους),  
Me= παραλλακτικότητα σφάλματος,  
r=πλήθος παρατηρήσεων ανά γενότυπο (άριστο φαινότυπο) και  
 
PV=GV+EV  όπου ΕV= Me  
  
Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο φαινοτυπικός (PCV%) και γενοτυπικός (GCV%) 
συντελεστής παραλλακτικότητας για κάθε γνώρισμα κώνων και σπόρων ως ακολούθως: 
PCV(%)=( √ PV/ Ῡ)*100 και GCV(%)=( √ GV/ Ῡ)*100 
όπου Ῡ= ο μέσος όρος του γνωρίσματος κώνου ή καρπού.  
    Τέλος, υπολογίστηκε ο συντελεστής φαινοτυπικής συσχέτισης κατά Pearson 
(Snedecor and Cohran, 1968) και εκτιμήθηκε η σημαντικότητά του, για όλα τα ζεύγη 
γνωρισμάτων κώνων και σπόρων. Οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη 
βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων παραλλακτικότητας για τα γνωρίσματα κώνων 
(μήκος, πλάτος, μήκος από τη βάση έως το πλατύτερο σημείο) και σπόρων (μήκος, 
πλάτος σπόρου και μήκος, πλάτος πτερυγίου) παρατίθενται στον Πίνακα 1.  
Στις ατομικές μετρήσεις των δέντρων δεν βρέθηκαν σε δύο δέντρα γόνιμοι σπόροι. 
Σημαντική ποικιλότητα καταγράφηκε μεταξύ των αρίστων φαινοτύπων Cedrus 
brevifolia Henry που μελετήθηκαν για όλα τα γνωρίσματα κώνων και σπόρων. Η 
ανάλυση της διακύμανσης έδειξε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
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αρίστων φαινοτύπων σε επίπεδο σημαντικότητας Ρ=0.001, για όλα τα μορφολογικά 
γνωρίσματα κώνων και σπόρων που μελετήθηκαν. 
  
Πίνακας 1. Σημαντικότητα επιδράσεων βάσει της ανάλυσης παραλλακτικότητας για τα 
γνωρίσματα μήκος, πλάτος, μήκος βάσης έως πλατύτερο σημείο κώνων και μήκος, πλάτος, 
μήκος και πλάτος πτερυγίου σπόρων. (*** σημαντικότητα για Ρ=0.001) 
 

    Γνωρίσματα κώνων        
    Μήκος Πλάτος Μ.Β.Πλ.   
Πηγή  Παρ/τας Β.Ε. F- Sign. F- Sign. F- Sign.   
Δέντρα 28 *** *** ***   
Μ.Τ. Σφαλ. 101 41,844 23,28 29,37   

    Γνωρίσματα Σπόρων        
    Μήκος Πλάτος Μήκ. Πτερ. Πλάτος Πτ. 
Πηγή  Παρ/τας Β.Ε. F- Sign. F- Sign. F- Sign. F- Sign. 
Δέντρα 26 *** *** *** *** 
Μ.Τ. Σφαλ. 509 20,82 0,8 21,55 23,33 

 
Οι συντελεστές φαινοτυπικής παραλλακτικότητας είναι για όλα τα γνωρίσματα 

υψηλότεροι των συντελεστών γενετικής παραλλακτικότητας. Οι συντελεστές γενετικής 
παραλλακτικότητας των γνωρισμάτων των κώνων ήταν υψηλότεροι αυτών που 
εκτιμήθηκαν για όλα τα γνωρίσματα των σπόρων. Ισχυρότερη γενετικά ελεγχόμενη 
διαφοροποίηση εκτιμήθηκε ότι υφίσταται για τα γνωρίσματα του μήκους κώνων από τη 
βάση τους έως το πλατύτερό τους σημείο, το μήκος και το πλάτος κώνων, όπως επίσης 
και για ένα γνώρισμα σπόρων, το μήκος πτερυγίου του σπόρου.  

Ανάλογα αποτελέσματα αναφέρονται και από τους Αslam et al. (2010) για αρίστους 
φαινοτύπους της Pinus wallichiana. Όπως προκύπτει από τους συντελεστές γενετικής 
παραλλακτικότητας υφίσταται για όλα τα γνωρίσματα δυνατότητα  βελτίωσης μέσω 
επιλογής και επομένως ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται σε αυτά, κατά την 
φαινοτυπική επιλογή ατόμων με στόχο την ίδρυση σποροπαραγωγών κήπων.  

 

 
Εικόνα 2. Γενετικός (GVC%) και φαινοτυπικός (PVC%) συντελεστής παραλλακτικότητας 
γνωρισμάτων κώνων και καρπών (Μ-Κ, Π-Κ, Μ-Β-Π: μήκος, πλάτος και μήκος βάσης έως 
πλατύτερο σημείο κώνων αντίστοιχα, Μ-Σ, Π-Σ: μήκος και πλάτος σπόρου αντίστοιχα, Μ-ΠΤ, 
Π-ΠΤ: μήκος και πλάτος πτερυγίου αντίστοιχα) 
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Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται ο τύπος συσχέτισης (θετικός ή αρνητικός) μεταξύ των 
γνωρισμάτων κώνων και σπόρων, καθώς επίσης και η σημαντικότητα των τιμών του 
συντελεστή φαινοτυπικής συσχέτισης κατά Pearson που εκτιμήθηκαν για όλα τα ζεύγη 
γνωρισμάτων κώνων και σπόρων, για πιθανότητα Ρ=0.001. 
 

  
Εικόνα 3. Συντελεστές φαινοτυπικής συσχέτισης (Pearson's Correlation Coefficients) 
μεταξύ γνωρισμάτων κώνων και σπόρων (*σημαντικότητα για Ρ=0.05, *** 
σημαντικότητα για Ρ=0.001, ns: στατιστικώς μη σημαντικός συντελεστής). 
 

Όλα τα γνωρίσματα των κώνων συσχετίζονται σημαντικά και θετικά μεταξύ τους, 
υποδηλώνοντας  αποτελεσματικότητα έμμεσης επιλογής, γεγονός που ισχύει και για τα 
γνωρίσματα μήκος-πλάτος σπόρου, μήκος-πλάτος πτερυγίου των σπόρων, καθώς 
επίσης και πλάτος σπόρου-μήκος πτερυγίου. Ανάλογα αποτελέσματα, για τα 
γνωρίσματα κώνων και σπόρων αναφέρονται από τους Αslam et al. (2010) για αρίστους 
φαινοτύπους της Pinus wallichiana, τους Turna και Güney (2009) για φαινοτύπους της 
Pinus sylvestris, όπως επίσης και από τον Μatziris (1998) για κλώνους της Pinus 
halepensis.   Στατιστικώς μη σημαντική φαινοτυπική συσχέτιση (θετική ή και 
αρνητική) εκτιμήθηκε μεταξύ  των γνωρισμάτων κώνων και σπόρων, γεγονός που 
δείχνει την μικρή δυνατότητα έμμεσης επιλογής για τα παραπάνω γνωρίσματα. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι είναι δυνατή η επιλογή αρίστων φαινοτύπων που 
παράγουν σπόρους με πτερύγιο μεγάλων διαστάσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους των 
κώνων και των σπόρων, γεγονός που έχει μεγάλη σημασία στην γονιδιακή ροή μεταξύ 
απομακρυσμένων συστάδων του είδους και στην αποτροπή φαινομένων χωρικής 
γενετικής δομής. Επιπλέον κρίνεται δυνατή η διασπορά των σπόρων σε μεγάλες 
αποστάσεις και η πιθανή εγκατάσταση αυτού του ευαίσθητου από άποψη προστασίας 
ενδημικού είδους Cedrus brevifolia Henry,  πέραν των ορίων της σημερινής του 
εξάπλωσης, υπό την προϋπόθεση βέβαια της ύπαρξης κατάλληλων οικολογικών 
συνθηκών. 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.  Οι συγγραφείς ευχαριστούν θερμά το Τμήμα Δασών Κύπρου και ιδιαιτέρως τον κ.  Α. 
Χρίστου, για την έγκριση διεξαγωγής της έρευνας στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής διατριβής δύο 
εκ των συγγραφέων  καθώς επίσης τον κ. Μ. Μακρή και όλους τους Δασικούς Λειτουργούς του Δάσους 
Πάφου, για τη βοήθεια και συμπαράστασή τους κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου. 
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EARLY RESULTS ON GENETIC VARIATION OF ADAPTIVE TRAITS IN THE 
ENDEMIC SPECIES Cedrus brevifolia Henry 
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SUMMARY 
The cedar of Cyprus (Cedrus brevifolia Henry) is an isolated, endemic, monoecious, 

anemogamous species with a restricted distribution in Mediterranean area. 
Morphological and eco-physiological traits can be used to discriminate the species from 
the rest three cedar species. Phylogenetic studies though indicated a close genetic 
affinity with Cedrus libani.  Plus trees growing in three different geographic areas were 
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selected to study the nature and extend of genetic variation for cone and seed adaptive 
traits. For this purpose mature cones were collected and kept separately for each 
individual tree, as well as the extracted seed per individual. Seven quantitative traits 
were evaluated: cone length and width, length from the base to the wider point of the 
cone, seed length and width, wing length and width. Significant differences among 
individual trees were revealed while the genetic parameters estimated, were indicated 
the presence of ample genetic variation for the adaptive traits studied. The results are 
discussed in relation to the reproduction and the evolutionary potential of this isolated 
and endemic species.  
Keywords: Cedar, reproduction, evolutionary potential, cones, seeds, isolated endemic 
species. 
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ ΜΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
 
Μ. Μπάκα 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 
 
 
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�
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Περίληψη 
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.   

 
Λέξεις κλειδιά: μετά-ανάλυση, γενετικοί δείκτες, DNA, ισοένζυμα, γενετικοί 
παράμετροι 
 
Εισαγωγή 

Το αντικείμενο της εργασίας είναι να εξεταστεί και να συγκριθεί η γενετική 
ποικιλότητα των δασικών ειδών που υπάρχει στην Ελλάδα σε σχέση με τη γενετική 
ποικιλότητα των δασικών ειδών που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία με τη μορφή 
μέσων όρων παραμέτρων γενετικής ποικιλότητας σε εργασίες ανασκόπησης.  Αυτό 
επιτυγχάνεται αφού πρώτα συλλεχθούν τα στοιχεία και οι πληροφορίες που είναι 
χρήσιμες από τις διάφορες εργασίες που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα στο παρελθόν 
και στη συνέχεια αναλυθούν εκ νέου τα στοιχεία αυτά και συγκριθούν με τη διεθνή 
βιβλιογραφία. Το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει θα βοηθήσει σε μία αρχική 
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εκτίμηση σχετικά με τη θέση που κατέχουν οι δασικοί πληθυσμοί της Ελλάδας στην 
κλίμακα της παγκόσμιας ποικιλότητας. 

 
Υλικά και Μέθοδοι 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία αυτή συλλέχθηκαν από εργασίες 
που υπήρχαν στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τις μηχανές αναζήτησης Web of Science, 
Google Scholar και Scopus και για τις εργασίες εκτός διαδικτύου χρησιμοποιήθηκε το 
αρχείο του Αναπληρωτή καθηγητή κ. Φ. Α. Αραβανόπουλου. Από τις εργασίες αυτές 
χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω παράμετροι γενετικής παραλλακτικότητας: ο μέσος 
αριθμός αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση (A/L), το ποσοστό πολυμορφικών 
γονιδιακών θέσεων (P), η αναμενόμενη ετεροζυγωτία (He), η παρατηρούμενη 
ετεροζυγωτία (Ho), ο συντελεστής παραλλακτικότητας (Gst), ο συντελεστής Fst και ο 
δείκτης Shannon (I). Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μετά – ανάλυση με τη 
χρήση των  περιγραφικών στατιστικών και πιο συγκεκριμένα ο υπολογισμός του 
αριθμητικού μέσου όρου, του τυπικού σφάλματος, της τυπικής απόκλισης, του βαθμού 
εμπιστοσύνης και του συντελεστή κύμανσης. Οι συγκρίσεις μεταξύ μέσων όρων των 
εκτιμήσεων για τους ελληνικούς πληθυσμούς και αυτών που αναφέρονται στη διεθνή 
βιβλιογραφία, όπου αυτό ήταν εφικτό έγιναν με τη δοκιμή t του Student. 

 
Αποτελέσματα,  Συζήτηση και Συμπεράσματα  
Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 26 εργασίες από τις οποίες 
συλλέχθηκαν οι παράμετροι της γενετικής παραλλακτικότητας από 9 οικογένειες και 20 
γένη. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η κατανομή αγγειοσπέρμων και κωνοφόρων, η 
κατανομή των διάφορων ειδών μοριακών γενετικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν, η 
κατανομή των διάφορων taxa κωνοφόρων στο επίπεδο του είδους, η κατανομή των 
διαφόρων taxa αγγειοσπέρμων στο επίπεδο των οικογενειών, η κατανομή των 
γενετικών δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν στα κωνοφόρα και η κατανομή των 
γενετικών δεικτών και γονιδιωμάτων που στα αγγειόσπερμα.  

 

                                                                       
Σχήμα 1.Κατανομή των εργασιών                        Σχήμα 2.Κατανομή ενζύμων και γενετικών δεικτών 
αγγειοσπέρμων-κωνοφόρων                                 στις εργασίες                                                                                    
 

 
Σχήμα 1. Κατανομή των ειδών των κωνοφόρων στις εργασίες 
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Σχήμα 2. Κατανομή των οικογενειών των αγγειοσπέρμων στις εργασίες 

       

 
Σχήμα 3. Κατανομή των ενζύμων και του RAPD στις εργασίες των κωνοφόρων 

 

                                       Σχήμα 4. Κατανομή των ενζύμων, του cpDNA, του SSR και του AFLP στις εργασίες των  
αγγειοσπέρμων 

 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν με τα 
αποτελέσματα των εργασιών των Hamrick et al. (1992, 1996) στα σχήματα 7-10. Οι 
εργασίες αυτές αποτελούν την πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση στη διεθνή 
βιβλιογραφία μέσων τιμών γενετικών παραμέτρων για όλα τα δασοπονικά taxa και 
αφορά τους γενετικούς δείκτες των ισοενζύμων. Συνολικά πραγματοποιούνται 11 
κατηγορίες συγκρίσεων με βάση γενικά βιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών και 
αντίστοιχα ταξινομικά χαρακτηριστικά. Οι κατηγορίες αυτές είναι: (α) όλα τα είδη, 
(β) κωνοφόρα, (γ) αγγειόσπερμα, (δ) είδη ευρείας εξάπλωσης, (δ) είδη βόρειας 
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εύκρατης ζώνης, (ε) είδη εύκρατης ζώνης, (στ) είδη εγγενούς αναπαραγωγής, (ζ) 
Pinaceae, (η) Fagaceae, (θ) Pinus, (ι) Abies. 
 

                                 
             Σχήμα 7: Σύγκριση του ποσοστού πολυμορφικών γονιδιακών θέσεων μεταξύ 
Ελλάδος και Διεθνούς χώρου. 
 

                                 
        Σχήμα 8: Σύγκριση του μέσου αριθμού αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση 
μεταξύ Ελλάδος και  Διεθνούς χώρου. 
 

     
     Σχήμα 9: Σύγκριση της αναμενόμενης ετεροζυγωτίας  μεταξύ Ελλάδος και  
Διεθνούς χώρου. 
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    Σχήμα 10: Σύγκριση της συνολικής γενετικής ποικιλότητας μεταξύ Ελλάδος και  
Διεθνούς χώρου. 
    
Από τη σύγκριση προκύπτει ότι το ποσοστό των πολυμορφικών γονιδιακών θέσεων 
σε όλα τα είδη είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα και η διαφορά είναι στατιστικά 
σημαντική. Ο μέσος αριθμός αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση είναι και αυτός 
μεγαλύτερος στην Ελλάδα χωρίς ωστόσο η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. 
Το ίδιο συμβαίνει και για την αναμενόμενη ετεροζυγωτία. Το ποσοστό της 
συνολικής γενετικής ποικιλότητας που βρίσκεται μεταξύ πληθυσμών είναι 
μεγαλύτερο στους ελληνικούς πληθυσμούς και η διαφορά που παρουσιάζεται είναι 
στατιστικά σημαντική. 
  
Συμπερασματικά οι ελληνικοί πληθυσμοί που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα 
παρουσιάζουν ευρεία γενετική βάση που χαρακτηρίζεται από υψηλές τιμές 
παραμέτρων γενετικής ποικιλότητας. Επίσης εμφανίζουν αρκετά έντονη 
διαφοροποίηση μεταξύ πληθυσμών. Η σύγκριση με τις τιμές της διεθνούς 
βιβλιογραφίας όπου αυτή ήταν εφικτή έδειξε ότι η τάση αυτή είναι σημαντική με 
τους ελληνικούς πληθυσμούς να παρουσιάζουν γενικά υψηλότερα επίπεδα γενετικής 
ποικιλότητας και εντονότερης διαφοροποίησης πληθυσμών σε σχέση με τις μέσες 
τιμές της διεθνούς βιβλιογραφία.  Η τάση αυτή χρήζει περαιτέρω μελέτης με εδικά 
αναλυτικά εργαλεία. 
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Abstract 
In the present paper is examined the genetic diversity of forest species of Greek area 
(prices of central tendency and dissemination) and it is compared with genetic diversity 
of forest species of Mediterranean, European and world area. Initially via bibliographic 
examination of  bibliography. Were collected the main parameters of genetic diversity 
and then it was applied the method of meta-analysis. Based on results of meta-analysis, 
statistical comparison between the diversity that exists in Greece and the diversity of 
wider geographic spaces that was mentioned before, was made. Totally were realized 11 
categories of comparisons based on the general biological characteristics of species and 
respectively taxonomic characteristics. For the comparisons were used finally four 
genetic parameters that are common between the data of Greek populations and the 
populations of wider geographic spaces. In the present paper is presented a initial 
estimate with regard to the place that possess the forest populations of Greece in the 
scale of world diversity. Generally the prices of genetic diversity of Greek populations 
of forest species were high for all the parameters that were studied. The Greek forest 
populations present important genetic diversity and enough important genetic 
differentiation between populations of same species. Both in the two cases the medium 
prices are from highest in world level. In the 78% of comparisons between the results of 
present meta-analysis and the medium prices of international bibliography the prices of 
Greek populations were higher with regard to so much the parameters of genetic 
diversity, as the parameters of genetic differentiation.  
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Περίληψη 
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. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι από όλα τα άλλα όσπρια, τα ρεβίθια αποτελούν άριστη πηγή πρωτεϊνών, 
θρεπτικών μικρο- και μακρο-στοιχείων με χαμηλή περιεκτικότητα λιπαρών οξέων και 
υψηλή περιεκτικότητα σε προβιοτικούς υδατάνθρακες που ενισχύουν τη μικροβιακή 
εντερική χλωρίδα, βελτιώνοντας την πεπτική λειτουργία  και ενδυναμώνοντας το 
ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, ιδιαίτερα για ομάδες με περιορισμένη 
κατανάλωση κρέατος και διαιτητική διατροφή. 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. Το δενδρόγραμμα κατασκευάσθηκε 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 
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διάκρισης ποικιλιών, καθώς και μέσο προάσπισης των προϊόντων ονομασίας 
γεωγραφικής προέλευσης. 

 
Λέξεις κλειδιά 

Ρεβίθι, γενετική ανάλυση, σχέσεις, DNA, μοριακοί δείκτες, SSR. 
 

Εισαγωγή 
Το ρεβίθι (Cicer arietinum) είναι ποώδες, μονοετές, δικότυλο φυτό που ανήκει στην 

οικογένεια των ψυχανθών. Πλούσιο σε πρωτεΐνες και ανόργανα στοιχεία όπως 
φώσφορο, μαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο και βιταμίνες Β, Κ, Ε και C αποτελεί τροφή 
υψηλής θρεπτικής αξίας. Η καλλιέργεια του ρεβιθιού (C. arietinum) σήμερα στην 
Ελλάδα εκτείνεται σε περίπου 30 χιλιάδες στρέμματα παρουσιάζοντας συνεχή τάση 
αύξησης. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια ρεβιθιού οφείλεται στη 
δυνατότητα να καλλιεργηθεί σε ημίξηρα, φτωχά εδάφη όπου δεν ευδοκιμούν άλλες 
καλλιέργειες για παραγωγή τροφίμων. Αξιοσημείωτο είναι ότι η χαμηλών εισροών 
καλλιέργεια ρεβιθιού βελτιώνει τη γονιμότητα των εδαφών μέσω της συμβίωσης με 
αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, περιορίζει την εδαφική διάβρωση, συγχρόνως προσφέρει 
μια δυναμική λύση για αξιοποίηση και οικονομική ανάπτυξη μειονεκτικών αγροτικών 
περιοχών. Παράλληλα, το ρεβίθι παρέχει μια εναλλακτική ζωοτροφή της εισαγόμενης 
σόγιας, ενισχύοντας την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια 
πλούσια συλλογή φυτογενετικών πόρων ρεβιθιού λόγω της γειτνίασής της με το λίκνο 
της βιοποικιλότητας. Σήμερα η αξιολόγηση των φυτογενετικών μας πόρων βασίζεται 
κυρίως σε μορφολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά. Όμως η ανάγκη  βελτίωσης 
των ποικιλιών είναι επίκαιρη και ουσιαστική, συνεπώς η ταυτοποίηση και αξιολόγηση 
της γενετικής ποικιλότητας τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ρεβιθιού και εμπορικών 
ελληνικών ποικιλιών είναι ιδιαίτερα σημαντική.  

Συνεπώς, λόγω της εξέλιξης της καλλιέργειας ρεβιθιού κρίθηκε σκόπιμο να 
αξιολογήσουμε τους διαθέσιμους φυτογενετικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένου 
τοπικών, παραδοσιακών ποικιλιών καθώς και εμπορικών ελληνικών ποικιλιών. Σκοπός 
της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της γενετικής ποικιλότητας και η ταυτοποίηση 
ελληνικών παραδοσιακών ποικιλιών ρεβιθιού (C. arietinum) με τη χρήση μοριακών 
δεικτών SSR (Simple Sequence Repeats) που βασίζονται στην εφαρμογή της 
αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR).  

 
Υλικά και Μέθοδοι 

Συλλέχθηκαν σαράντα ένα (41) γενότυποι ρεβιθιού (C. arietinum) 
συμπεριλαμβανομένου ελληνικών καλλιεργούμενων ποικιλιών και τοπικών 
παραδοσιακών ποικιλιών. Το φυτικό υλικό προέρχεται από την συλλογή ποικιλιών-
γενοτύπων του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών και Βοσκών Λάρισας (ΙΚΒΦ, ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ) καθώς και από τη συλλογή τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών της 
Τράπεζας Γενετικού Υλικού του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας 
(ΚΓΕΒΕ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ).  

Η απομόνωση γονιδιωματικού DNA από νεαρά φύλλα ρεβιθιού έγινε με τη χρήση 
cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) σύμφωνα με δημοσιευμένο πρωτόκολλο 
(Doyle 
και Doyle 1990) με μικρές τροποποιήσεις. Τρία ζεύγη SSR εκκινητών επιλέχθηκαν για 
ανάλυση σύμφωνα με (Sefera κ.ά. 2011). Τα προϊόντα της PCR διαχωρίστηκαν σε 
πηκτή 2% αγαρόζης παρουσίας ρυθμιστικού διαλύματος 1ΧTΒE. Η βαθμονόμηση των 
ζωνών στην πηκτή αγαρόζης έγινε με τη συνδρομή του προγράμματος GelAnalyzer 
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2010 (http://www.gelanalyzer.com). Πιο συγκεκριμένα, ψηφιο-ποιημένη φωτογραφία 
της πηκτής τροφοδοτείται στο πρόγραμμα και γίνεται βαθμονόμηση των μοριακών 
βαρών του μάρτυρα στο εύρος που βρίσκεται η ζώνη με σκοπό να είναι γραμμική και 
σημαντική (R2>0.98) η εξίσωση της καμπύλης αναφοράς. Προσδιορίζονται αυτόματα 
οι γραμμές που τρέχουν τα δείγματα και οι σχετικές ζώνες και γίνονται διορθώσεις 
όπου κρίνεται απαραίτητο. Διορθώνεται επίσης η απόσταση μετακίνησης όταν η 
διαδρομή των δειγμάτων είναι ανόμοια στα άκρα από ότι στην μέση της πηκτής. Τέλος 
καταγράφονται τα αποτελέσματα σαν μοριακά βάρη κάθε ζώνης στην πηκτή. Ένα 
παράδειγμα μιας τέτοιας ανάλυσης δίνεται στην Eικ. 1. Η στατιστική επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης μοριακών δεδομένων, 
GeneAlEx 6.3 (Peakall και Smouse 2006). Ο πίνακας της γενετικής απόστασης των 
διαφόρων γενοτύπων που προέκυψε χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα MEGA 5 
(Tamura κ.ά., 2011) για την κατασκευή δενδρογράμματος (Εικ. 2) με τη μέθοδο 
Neighbor-Joining (Saitou και Nei 1987). 

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Προκαταρκτική ανάλυση ολοκληρώθηκε για 12 επιλεγμένους γενότυπους ελληνικών 
παραδοσιακών ποικιλιών ρεβιθιού με στόχο τη διερεύνηση της χρήσης μοριακών 
δεικτών SSR για τον προσδιορισμό της γενετικής παραλλακτικότητας  (Sefera κ.ά., 
2011). Οι μοριακοί δείκτες SSR που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχτηκαν από τη διεθνή 
βιβλιογραφία με τις παραμέτρους: αριθμός αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση (Ν), αριθμός 
σπανίων αλληλομόρφων, και  περιεχόμενη πληροφορία πολυμορφισμού (PIC) (Sefera κ.ά., 
2011). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι εκκινητές που δοκιμάστηκαν ήταν 
αποτελεσματικοί ως προς την ικανότητά τους να πολλαπλασιάζουν το αντίστοιχο τμήμα 
DNA και στους ελληνικούς γενότυπους όπως φαίνεται στην  Εικόνα 1. Η χρήση DNA 
των 41 γενοτύπων σαν εκμαγείο στην PCR και με τους τρεις εκκινητές επιβεβαίωσε την 
αποτελεσματικότητα των εκκινητών αυτών σε όλους τους γενοτύπους. Ένα παράδειγμα 
των αποτελεσμάτων με τη χρήση των εκκινητών ΤΑ180, σε επιλεγμένους γενοτύπους 
φαίνεται στην Εικόνα 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Παράδειγμα αποτελεσμάτων ανάλυσης SSR με τους εκκινητές ΤΑ180 όπου 
μια ζώνη αναλύεται στην πηκτή. H αναμενόμενη ζώνη σημειώνεται με κίτρινο βέλος 
και εμφανίζει παραλλακτικότητα μεταξύ των διαφορετικών γενοτύπων. Μια δεύτερη 
μικρότερη ζώνη που επίσης ενισχύεται εμφανίζει παραλλακτικότητα και σημειώνεται 
με κόκκινο βέλος. 

 
Η ανάλυση ολοκληρώθηκε για 12 γενότυπους και η γενετική τους σχέση 

αποτυπώνεται στο δενδρόγραμμα. Για την ανάλυση αυτή έγινε βαθμονόμηση των 
ζωνών στην πηκτή αγαρόζης με τη συνδρομή του προγράμματος GelAnalyzer 2010 
(http://www.gelanalyzer.com). Προσδιορίζονται αυτόματα οι γραμμές που τρέχουν τα 
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δείγματα και οι σχετικές ζώνες και γίνονται διορθώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. 
Διορθώνεται επίσης η απόσταση μετακίνησης όταν η διαδρομή των δειγμάτων είναι 
ανόμοια στα άκρα από εκείνα στη μέση της πηκτής. Τα αποτελέσματα καταγράφονται 
σαν μοριακά βάρη κάθε ζώνης στην πηκτή. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας ανάλυσης 
δίνεται στην Eικόνα 2. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το 
στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης μοριακών δεδομένων, GeneAlEx 6.3 (Peakall κ.ά. 
2006). Ο πίνακας της γενετικής απόστασης των διαφόρων γενοτύπων που προέκυψε 
χρησιμοποιήθηκε στο πρόγραμμα MEGA 5 (Tamura κ.ά., 2011) για την κατασκευή 
δενδρογράμματος με τη μέθοδο Neighbor-Joining (Saitou και Nei 1987). Τα 
αποτελέσματα της γενετικής συγγένειας μεταξύ των δώδεκα γενοτύπων παραδοσιακών 
ποικιλιών ρεβιθιού απεικονίζονται στο δενδρόγραμμα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 
3.   

 

 
 
Εικ. 2. Η επιφάνεια εργασίας του λογισμικού GelAnalyzer 2010 με ένα παράδειγμα 
ανάλυσης των δεδομένων ηλεκτροφόρησης δειγμάτων διαφόρων γενοτύπων ρεβιθιού 
με ενίσχυση του δείκτη SSR ΤΑ180. 
 

 
 
Εικόνα 3. Δενδρόγραμμα (ΝJ) που απεικονίζει τις γενετικές σχέσεις 12 γενοτύπων 
ρεβιθιού που αναλύθηκαν με 3 μοριακούς δείκτες SSR. 
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Συμπεράσματα 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ανάλυση του πολυμορφισμού των 

ελληνικών ποικιλιών με χρήση μοριακών δεικτών SSR που εφαρμόστηκαν σε 
αντίστοιχες μελέτες γενετικού υλικού ρεβιθιού άλλων χωρών είναι δυνατή, καθώς 
μπορούν να εκτιμηθούν παράμετροι γενετικής ποικιλότητας, να υπολογιστεί ο βαθμός 
γενετικής ομοιότητας μεταξύ των ποικιλιών και να εκτιμηθούν οι γενετικές τους 
αποστάσεις ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίησή τους. Η γενετική ταυτοποίηση 
πολλαπλασιαστικού υλικού με μοριακούς δείκτες μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
εργαλείο διασφάλισης της ταυτότητας και διάκρισης ποικιλιών,  καθώς και μέσο 
προάσπισης προϊόντων ονομασίας γεωγραφικής προέλευσης. Για το λόγο αυτό είναι 
επιβεβλημένη η έρευνα για αξιοποίηση των καταλληλότερων δεικτών και εφαρμογή με 
αξιόπιστες και οικονομικές μεθοδολογίες ρουτίνας. Η χρήση μοριακών δεικτών για 
γενετική ταυτοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
εργαλείο διασφάλισης της ταυτότητας και διάκρισης ποικιλιών, καθώς και μέσο 
προάσπισης των προϊόντων ονομασίας γεωγραφικής προέλευσης. 
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In Mediterranean countries legume crops, particularly chickpea (Cicer arietinum) 
represents the outmost of grain legume production. Due to its high nutritional value 
chickpea consumption is increasing worldwide. Noteworthy that of all grain legumes 
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chickpea comprises an excellent source of proteins, probiotic carbohydrates, macro- and 
micro-elements that enhance the intestinal microflora and strengthen the immune 
response. Nowadays, chickpea cultivation in Greece covers about 2900 ha and is rapidly 
extending, due to its ability to grow on marginal semi-dry lands. Chickpea genetic 
resources of Greece have been scarcely evaluated. Thus the present study aims to 
evaluate the genetic diversity of chickpea landraces of Greece utilizing current 
molecular marker technology. A set of SSR markers were selected to assess genetic 
relationships of chickpea accessions. The results indicate that the SSR markers are 
highly polymorphic providing valuable information regarding the genetic distance and 
relationships of chickpea landraces. The UPGMA dendrogram depicts the genetic 
relationships of 12 genotypes. The results highlight the opportunity for the generation of 
a fingerprint database. Furthermore, the ability of SSR markers to discern variability 
and also to serve as a guide for germplasm collection conservation and breeding 
strategies is presented.    
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