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54124 Θεζζαινλέθε, tsaft@agro.auth.gr
2

Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ, Δ.Κ.Δ.Σ.Α., 6ν ρικ νδνχ ΥαξηιΪνπ- ΘΫξκεο, ΘΫξκε 57001, tsaft@certh.gr

Λέμεηο θιεηδηά: γνληδησκαηηθά, επηγνληδησκαηηθά

Οη γελεηηθνέ πφξνη θαη γεληθΪ ε πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα ηνπ ηφπνπ καο ζα εμεηαζζεέ σο ζηξαηεγηθφ
πιενλΫθηεκα θαη εηζξνά ζε Ϋλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαιιηεξγεηηθφ αιιΪ θαη θαηαλαισηηθφ πεξηβΪιινλ.
Ηδηαέηεξα Ϋκθαζε ζα δνζεέ ζηελ αμηνπνέεζε ησλ πξφζθαησλ εμειέμεσλ ζηνπο δηΪθνξνπο ηνκεέο ηεο
γνληδησκαηηθάο, επηγσληδησκαηηθάο θαη κεηαγσληδησκαηηθάο θαη ζηηο επθαηξέεο θαη δπλαηφηεηεο πνπ
πξνζθΫξνπλ ηφζν ζηελ απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε φζν θαη ζηελ αμηνπνέεζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ γηα
δηΪθνξεο ρξάζεηο. ΠαξΪιιεια φκσο Ϋρνπλ ζπκβΪιεη απνθαζηζηηθΪ θαη ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ βηνινγηθψλ
θαηλνκΫλσλ φπσο ε εμεκΫξσζε θαη ε εμΫιημε ησλ εηδψλ αιιΪ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε Βειηέσζε ηνπο
γηα ηε δεκηνπξγέα λΫσλ πνηθηιηψλ.
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Γ. ΔΡΒΖ, Κ. ΜΠΟΕΟΓΛΟΤ, Κ. ΣΑΚΗΡΖ
χζηεκα θαιιηΫξγεηαο Clearfield PLUS. ΝΫα νινθιεξσκΫλε κΫζνδνο δηαρεέξηζεο δηδαληνινγηθψλ πξνβιεκΪησλ
ζηελ θαιιηΫξγεηα ειέαλζνπ
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

ύζηεκα θαιιηέξγεηαο Clearfield PLUS. Nέα νινθιεξσκέλε κέζνδνο
δηαρείξηζεο δηδαληoινγηθώλ πξνβιεκάησλ ζηελ θαιιηέξγεηα ειίαλζνπ
1

1

ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΡΒΖ , ΚΧΣΑ ΜΠΟΕΟΓΛΟΤ , ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΣΑΚΗΡΖ

1

1

BASF ΔιιΪο ΑΒΔΔ, Λεσθφξνο Μεζνγεέσλ 449, 153 43 ΑΘΖΝΑ, 210-68 60 119, dimitris.servis@basf.com

Λέμεηο θιεηδηά: AΖΑS αλζεθηηθφηεηα, ηκηδαδνιηλφλεο, Clearfield Plus, δηαρεέξηζε δηδαλέσλ

Ζ γελεηηθά βειηέσζε ηνπ ειέαλζνπ (Helianthus annuus L.) σο πξνο ηελ αλζεθηηθφηεηΪ ηνπ ζε δηδαληνθηφλα
αλαζηνιΫσλ ηεο δξΪζεο ηνπ ελδχκνπ νμηθνγαιαθηηθά ζπλζεηΪζε (AΖΑS-inhibitors) ηεο νκΪδαο ησλ
ηκηδαδνιηλνλψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηέσζε επηζπκεηψλ γηα ηε βηνκεραλέα-κεηαπνέεζε θαηλνηππηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, νδάγεζε ζηελ επηινγά κηαο λΫαο βειηησκΫλεο γνληδηαθάο αλζεθηηθφηεηαο ζε πςειφηεξεο
δφζεηο ηνπ δηδαληνθηφλνπ (Clearfield Plus trait). Σν λΫν ζχζηεκα θαιηΫξγεηαο ειέαλζνπ Clearfield Plus
βαζέδεηαη ζηε λΫα κεηαιιαγά ηνπ γνληδένπ Ahasl κε ηελ νλνκαζέα Ahasl1-3 ά αιιηψο CLHA-Plus. Σν γνλέδην
Ahasl1-3 εδξΪδεηαη ζηελ έδηα ζΫζε κε ην γνλέδην ηεο ππΪξρνπζαο θαη θπζηθάο κεηαιιαγάο ImiSun ζηνλ
ειέαλζν, ην νπνέν θαζηζηΪ αλζεθηηθφ ην θπηφ ζε κεηαθπηξσηηθΫο εθαξκνγΫο ηνπ δηδαληνθηφλνπ imazamox. Ζ
Ϋθθξαζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ CLHA-Plus δε θαέλεηαη λα εμαξηΪηαη απφ γνλέδηα ππνθηλεηΫο (enhancer
genes), θπξέσο εμαηηέαο ηνπ φηη πξνΫξρεηαη απφ seed mutagenesis πΪλσ ζε θαζαξά ζεηξΪ ειέαλζνπ (elite
inbred line) θαη πξνζθΫξεη απμεκΫλε αλζεθηηθφηεηα ζε κεγαιχηεξεο δφζεηο ηνπ δηδαληνθηφλνπ. ΠνιπΪξηζκα
πεηξΪκαηα ζηε Νφηηα Δπξψπε Ϋρνπλ επηβεβαηψζεη ηε βειηησκΫλε αλζεθηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεξε
δηαρεέξηζε ησλ δηδαλέσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα άδε θαιιηεξγνχκελα πβξέδηα ImiSun. ΔπηπιΫνλ, νη απνδφζεηο
κεηαμχ ηζνγεληθψλ CLHA-Plus θαη ζπκβαηηθψλ πβξηδέσλ δε δηαθΫξνπλ κεηαμχ ηνπο. ΜΪιηζηα, πεηξΪκαηα
Ϋρνπλ δεέμεη ππεξνρά ησλ CLHA-Plus πβξηδέσλ ζε Ϊιια ηερλνινγηθΪ ά πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (φπσο ε
πεξηεθηηθφηεηα ζε Ϋιαην), βειηέσζε ε νπνέα απνδέδεηαη ζηελ απνπζέα αιιεινπρηψλ «Ϊγξηνπ ηχπνπ» ζηε
κεηαιιαγά CLHA-Plus. Σν γνλέδην CLHA-Plus δηαηέζεηαη πιΫνλ απφ ηελ εηαηξεέα BASF ζε βειηησηΫο
πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζεέ ε ελζσκΪησζά ηνπ ζε γελεηηθφ πιηθφ ειέαλζνπ, κε ηε κνξθά θπξέσο θαζαξψλ
ζεηξψλ, αιιΪ θαη ζεηξψλ θπηνπιαζκηθάο αλδξνζηεηξφηεηαο (CMS).
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1Ζ ΤΝΔΓΡΗΑ:
ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΓΥΧΡΗΟΤ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
ΠΡΟΦΟΡΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ
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Η.ΣΟΚΑΣΛΗΓΖ
Γηαρεέξηζε θαη πνξνπαξαγσγά Καιιηεξγνχκελσλ Πνηθηιηψλ
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Γηαρείξηζε θαη πνξνπαξαγσγή Καιιηεξγνύκελσλ Πνηθηιηώλ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΚΑΣΛΗΓΖ

1

1

Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ – Ρανταηίδου 193 68200 Ορεςτιάδα, itokatl@agro.duth.gr

Λέμεηο θιεηδηά: ελδν-πνηθηιηαθά παξαιιαθηηθφηεηα θαη βειηέσζε, ζπφξνο βειηησηά, πηζηνπνηεκΫλνο ζπφξνο

Ζ βειηησηηθά δηαδηθαζέα εέλαη κηα ρξνλνβφξα θαη πςεινχ θφζηνπο δηαδηθαζέα, θαηΪ ζπλΫπεηα εέλαη ηδηαέηεξα
ζεκαληηθά ε επηινγά ηεο ηερληθάο αλαπαξαγσγάο ηνπ „ζπφξνπ βειηησηά‟. ΓεληθΪ, νη πνηθηιέεο ζεσξνχληαη
νκνηνγελεέο θαη αληηκεησπέδνληαη σο γελεηηθφ πιηθφ κε πεξηνξηζκΫλε θαη άζζνλνο ζεκαζέαο γελεηηθά
παξαιιαθηηθφηεηα. Ζ ζπλάζεο πξαθηηθά πεξηιακβΪλεη απνκΪθξπλζε ησλ θπηψλ κε εκθαλά απνθιέλνληα
ραξαθηεξηζηηθΪ (off-type θπηΪ) ρσξέο λα εθαξκφδεηαη επηινγά αηνκηθψλ θπηψλ. Δληνχηνηο, εέλαη πιΫνλ
απνδεθηφ φηη ην γΫλσκα δελ εέλαη ζηαηηθφ, απελαληέαο εκθαλέδεηαη επΫιηθην επηδεηθλχνληαο πιαζηηθφηεηα θαη
δπλακηθά ζπλερνχο αλαδηΪξζξσζεο ππφ ηελ επέδξαζε ηνπ πεξηβΪιινληνο. ΛαλζΪλνπζα παξαιιαθηηθφηεηα
πξνεξρφκελε απφ ππνιεηκκαηηθά εηεξνδπγσηέα ζε ζπλδπαζκφ κε γελεηηθνχο θαη επηγελεηηθνχο κεραληζκνχο
(πρ ελδνγνληδηαθφο αλαζπλδπαζκφο, Ϊληζν ρέαζκα, κεζπιέσζε, κεηαζεηΪ ζηνηρεέα, γνληδηαθφο
δηπιαζηαζκφο) πνπ δεκηνπξγνχλ de novo γελεηηθά παξαιιαθηηθφηεηα, ζπληεινχλ ζε ππνινγέζηκε ελδνπνηθηιηαθά παξαιιαθηηθφηεηα. Χο ζπλΫπεηα, πνηθηιέεο κε ζπλερά αλαπαξαγσγά ελδΫρεηαη καθξνπξφζεζκα
λα ρΪζνπλ ηε γελεηηθά ηνπο ηαπηφηεηα. ΔπηπιΫνλ, Ϊιινη κεραληζκνέ εθθπιηζκνχ φπσο αλεπηζχκεηεο
ζηαπξνγνληκνπνηάζεηο, θπηΪ „εζεινληΫο‟, θπζηθΫο αλακέμεηο, θπζηθά επηινγά, κεηαιιΪμεηο θαη ζπνξνκεηαδηδφκελεο αζζΫλεηεο επηδεηλψλνπλ ηελ θαηΪζηαζε. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, κηα απνηειεζκαηηθά θαη ζπλεράο
δηαδηθαζέα βειηέσζεο θαέλεηαη λα εέλαη βΪζηκε επηινγά ζηνρεχνληαο ζε νξζνινγηθά δηαρεέξηζε ηεο ελδνπνηθηιηαθάο παξαιιαθηηθφηεηαο. Δέλαη γεληθΪ απνδεθηφ φηη ππΪξρεη κηα ηζρπξά αξλεηηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ
ηεο αληαγσληζηηθάο θαη ηεο απνδνηηθάο ηθαλφηεηαο ησλ γελνηχπσλ. Ζ αλαπαξαγσγά ησλ πνηθηιηψλ ζε
κεγΪιεο ππθλφηεηεο επλνεέ ηε ζπζζψξεπζε αλεπηζχκεησλ κεηαιιΪμεσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ
αληαγσληζηηθά ηθαλφηεηα, ζε βΪξνο ηεο απνδνηηθάο ηθαλφηεηαο, θαη ζηαδηαθΪ κπνξεέ λα νδεγάζεη ζε
ππνβΪζκηζά ηνπο. Γηα ηε δηαρεέξηζε ηνπ „ζπφξνπ βειηησηά‟ κε βηψζηκν ηξφπν, εέλαη αλαγθαέεο ζπλζάθεο πνπ
επηηξΫπνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη απνκΪθξπλζε ησλ αλεπηζχκεησλ κεηαιιΪμεσλ. Ζ απνπζέα αληαγσληζκνχ
ηθαλνπνηεέ ηελ αλαγθαηφηεηα απηά γηα δχν ιφγνπο. Πξψην, κεγηζηνπνηεέ ηε θαηλνηππηθά Ϋθθξαζε ηεο ζρεηηθΪ
πεξηνξηζκΫλεο ελδν-πνηθηιηαθάο παξαιιαθηηθφηεηαο. Γεχηεξν, εμαιεέθεη ηηο παξαπιαλεηηθΫο επηδξΪζεηο ηεο
παξαπΪλσ αξλεηηθάο ζπζρΫηηζεο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ επηζπκεηψλ θαη αλεπηζχκεησλ γελνηχπσλ. Ζ κΫρξη
ζάκεξα ζρεηηθά Ϋξεπλα ζε δηΪθνξα εέδε (θαιακπφθη, ζηηΪξ, βακβΪθη, ζφγηα) εέλαη ελζαξξπληηθά φηη ε ελδνπνηθηιηαθά βειηέσζε εέλαη βΪζηκα ππνζρφκελε ζηξαηεγηθά. Παξφκνηα δηαδηθαζέα ζε ηνπηθά πνηθηιέα θαθάο
απνδεέρζεθε εμαηξεηηθΪ ρξάζηκε γηα ηε δξαζηηθά κεέσζε ηνπ θνξηένπ ζε ζπνξν-κεηαδηδφκελεο ηψζεηο.
πκπεξαζκαηηθΪ, πξνηεέλεηαη ζπλεράο επηινγά ζην „ζπφξν βειηησηά‟ (παξαγσγά πξνβαζηθνχ ζπφξνπ) ζε
ζπλζάθεο Ϋιιεηςεο αληαγσληζκνχ θαη αλαπαξαγσγά ζηα ζηΪδηα ηνπ βαζηθνχ θαη ηνπ πηζηνπνηεκΫλνπ
ζπφξνπ ζε θαλνληθΫο ππθλφηεηεο γηα ηελ παξαγσγά ησλ απαηηνχκελσλ πνζνηάησλ αλαπαξαγσγηθνχ
πιηθνχ.
Ζ παξνχζα Ϋξεπλα Ϋρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεέ απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν – ΔΚΣ) θαη απφ εζληθνχο
πφξνπο, κΫζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο «Δθπαέδεπζε θαη Γηα Βένπ ΜΪζεζε», ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζένπ ΑλαθνξΪο
(ΔΠΑ) – Δξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΑΛΖ. ΔπΫλδπζε ζηελ θνηλσλέα ηεο γλψζεο κΫζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ
Σακεένπ.
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Η. ΜΤΛΧΝΑ, Κ. ΜΠΛΑΓΔΝΟΠΟΤΛΟ, Μ. ΚΟΤΣΗΚΑ-ΧΣΖΡΗΟΤ
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Ζ πνξεία επηινγήο ηξηώλ δηαζηαπξώζεσλ θξηζαξηνύ, επηιεγκέλσλ από
δηαιιειηθέο δηαζηαπξώζεηο
1

2

1

Η. ΜΤΛΧΝΑ , Κ. ΜΠΛΑΓΔΝΟΠΟΤΛΟ , Μ. ΚΟΤΣΗΚΑ-ΧΣΖΡΗΟΤ

1

Δξγαζηάξην Γελεηηθάο θαη Βειηέσζεο ησλ Φπηψλ, ρνιά Γεσπνλέαο, Α.Π.Θ., 541 24 Θεζζαινλέθε, (email:
ioanmylonas@yahoo.com)
2

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο «Γάκεηξα» (ΔΛ.Γ.Ο.), Ηλζηηηνχην ηηεξψλ, 570 01 ΘΫξκε, Θεζζαινλέθε

Λέμεηο θιεηδηά: ΔιιεληθΫο πνηθηιέεο θξηζαξηνχ, ζπλδπαζηηθά ηθαλφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα επηινγάο, θπςεισηΪ ζρΫδηα
αγξνχ

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηινγάο ζηα πξψηα ζηΪδηα ελφο βειηησηηθνχ πξνγξΪκκαηνο ζπλερέδεη λα
απαζρνιεέ ηνπο βειηησηΫο κΫρξη ζάκεξα, κε απνηΫιεζκα λα Ϋρεη ελδηαθΫξνλ ε κειΫηε ησλ παξαγφλησλ πνπ
επεξεΪδνπλ ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ζηα πξψηα ζηΪδηα ελφο βειηησηηθνχ πξνγξΪκκαηνο. ΑξρηθΪ Ϋγηλε ε
δηαρξνληθά αμηνιφγεζε ζε θπςεισηΪ ζρΫδηα αγξνχ 12 ειιεληθψλ πνηθηιηψλ θξηζαξηνχ („Κσο‟, „Νέθε‟, „ΘΫξκε‟,
„Θεζζαινλέθε‟, „Κχπξνο‟, „Γάκεηξα‟, „Πεξζεθφλε‟, „Κσλζηαληέλνο‟, „ΒπδΪληην‟, „Παιαηνιφγνο‟, „Ηππφιπηνο‟ θαη
„Αζελαΐδα‟) θαη κε βΪζε πνιιαπιΪ θξηηάξηα φπσο ε γελεηηθά απφζηαζε, ην νιηθφ παξαγσγηθφ δπλακηθφ
(CYP), ε ζηαζεξφηεηα ζπκπεξηθνξΪο, ε πξσηκφηεηα θαη ηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ ζπφξσλ,,
επηιΫρζεθαλ γηα λα ζπκκεηΫρνπλ ζε δέθηπν δηαιιειηθψλ δηαζηαπξψζεσλ νη πνηθηιέεο „Κσο‟, „Νέθε‟, „Γάκεηξα‟,
„Πεξζεθφλε‟ θαη „Αζελαΐδα‟. Αθνινχζεζε ε δηαρξνληθά αμηνιφγεζε ζε θπςεισηΪ ζρΫδηα αγξνχ ησλ F 1
δηαιιειηθψλ πβξηδέσλ ηνπο θαη επηιΫρζεθαλ ηα ηξέα θαιχηεξα πβξέδηα κε βΪζε ηε δηαιιειηθά αλΪιπζε θαη ηε
ζπλνιηθά βαζκνιφγεζε γηα απφδνζε θαη ζηαζεξφηεηα κε βΪζε ηελ θπςεισηά κεζνδνινγέα, ηε GGE biplot
αλΪιπζε, ηελ ΑΜΜΗ αλΪιπζε θαη ηνπο δεέθηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ην CYP. Σα πβξέδηα άηαλ ηα εμάο:
„Πεξζεθφλε×Γάκεηξα‟, „Πεξζεθφλε×Νέθε‟ θαη „Γάκεηξα×Αζελαΐδα‟ ηα νπνέα ππεξηεξνχζαλ ζην CYP ζε
ζρΫζε κε ην δέθηπν ησλ πνηθηιηψλ-καξηχξσλ θαηΪ 268%, 168% θαη 82% αληέζηνηρα. ηνπο F 2 πιεζπζκνχο
πνπ πξνΫθπςαλ εθαξκφζζεθε γελεαινγηθά θπςεισηά επηινγά Ϊθξνπ, κε πέεζε επηινγάο κηθξφηεξε ηνπ 3%
θαη επηιΫρζεθαλ 14 θπηΪ απφ ηνλ θαζΫλα. Οη F 3 πιεζπζκνέ ζπΪξζεθαλ ζε θπςεισηΪ ζρΫδηα αγξνχ θαη
ηαπηφρξνλα αμηνινγάζεθαλ δηαηνπηθΪ ζε ζπλζάθεο ππθλάο ζπνξΪο ζηελ πεξηνρά ηεο Θεζζαινλέθεο
(Α.Π.Θ.) θαη ζηελ πεξηνρά Οκνιένπ-ΛΪξηζαο. Ο F3 πιεζπζκφο „Πεξζεθφλε×Γάκεηξα‟ μερψξηζε θαζψο
ππεξεέρε ησλ πνηθηιηψλ-γνλΫσλ ζηελ απφδνζε αλΪ θπηφ (θαηΪ 15,4**%), ζηε ζηαζεξφηεηα ζπκπεξηθνξΪο
(2,4%), ζην CYP (46,7%) θαη ζηε δηαηνπηθά αμηνιφγεζε (8,5%). Σν CYP ησλ F3 επηινγψλ θαη ησλ πνηθηιηψλγνλΫσλ ηνπο πνπ εθηηκάζεθε ζε θπςεισηΪ ζρΫδηα αγξνχ, ζπζρεηέζηεθε ζεηηθΪ κε ηελ απφδνζε ηνπο ζε
ζπλζάθεο γεσξγνχ. πλνιηθΪ γηα ηα ζπγθξηηηθΪ πεηξΪκαηα ζηελ F 4 γελεΪ επηιΫρζεθαλ κε βΪζε ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ δηαηνπηθά ζπκπεξηθνξΪ 13 F3 επηινγΫο απφ ηηο ηξεηο
δηαζηαπξψζεηο. πΪξζεθαλ ζε ζπλζάθεο γεσξγνχ θαη βξΫζεθε φηη μερψξηζαλ γηα ηελ απφδνζε ελψ
ηαπηφρξνλα εέραλ θαιά ζηαζεξφηεηα θαη πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ: ζηε δηαζηαχξσζε „Πεξζεθφλε×Γάκεηξα‟
δχν επηινγΫο πνπ ππεξεέραλ ζεκαληηθΪ θαηΪ 25,9% θαη 21,8% Ϋλαληη ηνπ κΫζνπ φξνπ ησλ αληέζηνηρσλ
πνηθηιηψλ-γνλΫσλ, ζηε δηαζηαχξσζε „Γάκεηξα×Αζελαΐδα‟ κέα επηινγά θαζψο ππεξεέρε ζεκαληηθΪ ηνπ κΫζνπ
φξνπ ησλ πνηθηιηψλ-γνλΫσλ θαηΪ 24,0% θαη ζηε δηαζηαχξσζε „Nέθε×Πεξζεθφλε‟ κέα επηινγά ε νπνέα
ππεξεέρε κε ζεκαληηθΪ θαηΪ 13,1% απφ ην κΫζν φξν ησλ πνηθηιηψλ-γνλΫσλ, ελψ Ϋδεημε ηε κεγαιχηεξε
ζηαζεξφηεηα απφ φινπο ηνπο Ϊιινπο γελνηχπνπο ηνπ πεηξΪκαηνο.
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Γηεξεύλεζε αμηνπνίεζεο επλντθώλ γνληδίσλ γηα ηε δεκηνπξγία
ειεύζεξα επηθνληαδόκελσλ ζεηξώλ ζην θαιακπόθη
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1
ΣΟΚΑΣΛΗΓΖ

1

Γεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο, Σκάκα Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο, Δξγαζηάξην Γελεηηθάο Βειηέσζεο Φπηψλ, 68200
ΟξεζηηΪδα, (tzantarmask@gmail.com, ktsantar@agro.duth.gr)
2

ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Γεσπνληθά ρνιά, Δξγαζηάξην Γελεηηθάο θαη Βειηέσζεο Φπηψλ, 54124
Θεζζαινλέθε
3

Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, Δξγαζηάξην Βειηέσζεο Φπηψλ θαη Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ, 11855 Αζάλα

Λέμεηο θιεηδηά: παξαγσγηθφ δπλακηθφ, Ϋιιεηςε αληαγσληζκνχ, αζξνηζηηθά δξΪζε, ζηαζεξφηεηα, CV

θνπφο ηεο εξγαζέαο άηαλ λα εμεηΪζεη θαηΪ πφζν εέλαη εθηθηφ λα δεκηνπξγεζνχλ πςειναπνδνηηθΫο ειεχζεξα
επηθνληαδφκελεο (OP) ζεηξΫο απφ πβξέδηα κε πςειφ παξαγσγηθφ δπλακηθφ. ΑξρηθΪ αμηνινγάζεθαλ επηΪ
2
εκπνξηθΪ πβξέδηα ζε πεξηβΪιινλ Ϋιιεηςεο αληαγσληζκνχ (0,74 θπηΪ/m ) κε θξηηάξην ηελ πξφβιεςε ηνπ
παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ζε ζπλζάθεο Ϋιιεηςεο αληαγσληζκνχ. Σα πβξέδηα κε ην πςειφηεξν δπλεηηθφ
παξαγσγηθφ δπλακηθφ άηαλ ηα [X1132R (ELE)] 100%, [PR31G98 (G98)] 96% θαη [PR33A46 (A46)] 51%
αληέζηνηρα. Απφ απηΪ κε ειεγρφκελε επηθνλέαζε πξνΫθπςαλ νη ηξεέο αληέζηνηρεο F2 γελεΫο θαζψο επέζεο θαη
ηξέα δηπιΪ πβξέδηα. Σφζν ζηηο F2 φζν θαη ζηα δηπιΪ πβξέδηα αζθάζεθε επηινγά κε Ϋληαζε 1,4% ζε
2
πεξηβΪιινλ Ϋιιεηςεο αληαγσληζκνχ (0,74 θπηΪ/m ). Γηα ηελ επηινγά ησλ αηνκηθψλ θπηψλ βαζηθφ θξηηάξην
απνηΫιεζε ην δπλακηθφ απφδνζεο ηνπ αηνκηθνχ θπηνχ θαζψο θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνγΫλεηαο ζηε νπνέα
αλάθεη. ΜεηΪ απφ επηινγά γηα ηΫζζεξεηο δηαδνρηθΫο γελεΫο πΫληε HS4 OP ζεηξΫο κε γελεηηθά βΪζε ηελ F2 ηνπ
A46 αμηνινγάζεθαλ ζε δχν πεξηβΪιινληα: α) Ϋιιεηςεο αληαγσληζκνχ θαη β) πεξηβΪιινλ θαιιηΫξγεηαο. ΚαηΪ
ηελ αμηνιφγεζε ζηελ Ϋιιεηςε αληαγσληζκνχ σο κΪξηπξαο ρξεζηκνπνηάζεθε ην εκπνξηθφ πβξέδην ELE, ελψ
ζην πεξηβΪιινλ θαιιηΫξγεηαο ρξεζηκνπνηάζεθαλ δπν κΪξηπξεο ηα εκπνξηθΪ πβξέδηα ELE θαη PR1114. ην
πεξηβΪιινλ Ϋιιεηςεο αληαγσληζκνχ ε HS4 OP ζεηξΪ κε ηελ πςειφηεξε απφδνζε εέρε ην 81% ηεο απφδνζεο
ηνπ κΪξηπξα ELE. ην πεξηβΪιινλ θαιιηΫξγεηαο ε νηθνγΫλεηα απηά εέρε επέζεο ηελ πςειφηεξε απφδνζε
Ϋλαληη ησλ Ϊιισλ θαη εέρε ην 92% ηνπ ELE θαη ην 95% ηνπ PR1114. ρεηηθΪ κε ηνλ ζπληειεζηά CV γηα ην
χςνο θπηνχ θαη κάθνο ζπΪδηθα ζην πεξηβΪιινλ θαιιηΫξγεηαο ε HS4 OP κε ηελ πςειφηεξε απφδνζε
εκθΪληζε ζηαζεξά ζπκπεξηθνξΪ. Δηδηθφηεξα γηα ην χςνο θπηνχ ν CV άηαλ 7,3% ελψ γηα ηνπο κΪξηπξεο ELE
θαη PR1114 άηαλ 7,6% θαη 5,8% αληέζηνηρα. Γηα ην κάθνο ζπΪδηθα άηαλ 9,7% θαη ησλ καξηχξσλ ELE θαη
PR111 άηαλ 12,4% θαη 4,5% αληέζηνηρα. πγθξέλνληαο δηαρξνληθΪ ηε ζπκπεξηθνξΪ ζηελ επηινγά ησλ F2 κε
ηα δηπιΪ πβξέδηα παξαηεξάζεθε φηη νη F2 σο πιηθφ εθθέλεζεο νδεγνχλ ηαρχηεξα ζηε δεκηνπξγέα OP ζεηξψλ
κε πςειά ζπκπεξηθνξΪ. Δληνχηνηο ππΪξρεη Ϋλδεημε γηα αθφκε θαιχηεξα απνηειΫζκαηα αμηνπνηψληαο ηελ
επξχηεξε γελεηηθά βΪζε ησλ δηπιψλ πβξηδέσλ, θΪηη φκσο πνπ απαηηεέ πεξηζζφηεξεο γελεΫο επηινγάο. Δπέζεο
ηα παξαπΪλσ απνηειΫζκαηα απνηεινχλ Ϋλδεημε φηη επηηπγρΪλεηαη γνληδηαθά ζηαζεξφηεηα θαη αμηνπνέεζε ηεο
αζξνηζηηθάο δξΪζεο ησλ γνληδέσλ απμΪλνληαο ηελ πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ΟΡ ζεηξΫο κε πςειφ
παξαγσγηθφ δπλακηθφ.
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Ρόινο ηεο Γελεηηθήο Βειηίσζεο ζηε δηαζθάιηζε ηζόηηκνπ θαηακεξηζκνύ
νθειώλ από ρξήζε εγρώξησλ θπηνγελεηηθώλ πόξσλ ζηελ Δ.Δ.
ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΛΗΕΧΣΖ
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ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ρνιά Γεσπνλέαο-Γαζνινγέαο θαη Φ.Π., Σκάκα Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ
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Λέμεηο θιεηδηά: ABS, θαλνληζκφο ΔΔ 511/2014, ζηξαηεγηθΫο βειηέσζεο, πξνζηαζέα θπηνγελεηηθψλ πφξσλ

Ζ ιεθΪλε ηεο Μεζνγεένπ απνηειεέ ζεξκφ ζεκεέν βηνπνηθηιφηεηαο, ηα δε κεζνγεηαθΪ δαζηθΪ νηθνζπζηάκαηα
εέλαη εμαηξεηηθΪ πινχζηα ζε ελδεκηθΪ εέδε, θαζψο απφ ηα 290 ζπλνιηθΪ μπιψδε εέδε θαη ππνεέδε πνπ
θχνληαη ζηελ Δπξψπε, ηα 201 απαληψληαη απνθιεηζηηθΪ ζηηο κεζνγεηαθΫο βηνθιηκαηηθΫο πεξηνρΫο. Ζ ρψξα
καο απνηειεέ επέζεο ζεξκφ ζεκεέν βηνπνηθηιφηεηαο αθνχ κφλν σο πξνο ηε ρισξέδα απαληψληαη ζπλνιηθΪ
6.500 θπηηθΪ εέδε, εθ ησλ νπνέσλ ηα 936 εέλαη ελδεκηθΪ. Σα δαζηθΪ νηθνζπζηάκαηα ραξαθηεξέδνληαη απφ
κεγΪιε πνηθηιφηεηα εηδψλ, αιιΪ ηαπηφρξνλα θαη απφ πςειφ επέπεδν γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο εληφο ησλ
εηδψλ, θαζψο απνηΫιεζαλ θαηαθχγηα εηδψλ θαη πιεζπζκψλ πνπ κεηαλΪζηεπζαλ απφ ηελ βφξεηα θαη θεληξηθά
Δπξψπε θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο παγεηψδνπο πεξηφδνπ ηνπ Σξηηνγελνχο, δηακνξθψλνληαο πιεζπζκνχο κε
κνλαδηθφ γνληδηαθφ απφζεκα. Οη δαζηθνέ θπηνγελεηηθνέ πφξνη ηεο ρψξαο ραξαθηεξέδνληαη απφ επξεέα
γελεηηθά πνηθηιφηεηα θαη ηθαλφηεηα πξνζαξκνγάο ζε αθξαέεο μεξνζεξκηθΫο πεξηβαιινληηθΫο ζπλζάθεο γηαπηφ
θαη απνηεινχλ γελεηηθφ πιηθφ ηδηαέηεξνπ ελδηαθΫξνληνο γηα πνιιΫο ρψξεο ζηα πιαέζηα ηεο θιηκαηηθάο
κεηαβνιάο. ΑπνηειΫζκαηα ησλ Ϋσο ζάκεξα εθαξκνδφκελσλ βειηησηηθψλ πξνγξακκΪησλ Ϋρνπλ θαηαδεέμεη
ηελ χπαξμε ηεο επξεέαο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο θαη ηελ δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθάο επηινγάο γηα
γλσξέζκαηα νηθνλνκηθνχ ελδηαθΫξνληνο θαη πξνζαξκνγάο ζε αθξαέεο πεξηβαιινληηθΫο ζπλζάθεο. ΄Δσο
ζάκεξα Ϋρνπλ δπζηπρψο θαηαγξαθεέ πεξηπηψζεηο ζπιινγάο απφ θπζηθνχο πιεζπζκνχο θαη ρξεζηκνπνέεζεο
θπηνγελεηηθνχ πιηθνχ, αθφκε θαη ελδεκηθψλ θπηηθψλ εηδψλ, γηα νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηξέηνπο, ρσξέο ηνλ
ηζφηηκν θαηακεξηζκφ νθειψλ γηα ηε ρψξα. Σν πξσηφθνιιν ηεο Ναγθφγηα γηα ηελ πξφζβαζε ζηνπο γελεηηθνχο
πφξνπο θαη ηνλ ηζφηηκν θαηακεξηζκφ ησλ νθειψλ αλαπηχζζεη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο, ελψ ν πνιχ
πξφζθαηνο θαλνληζκφο 551/2014 ηεο Δπξσπατθάο ΄Δλσζεο νξέδεη ιεπηνκεξψο ηνπο θαλφλεο πνπ δηΫπνπλ
ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ πξφζβαζε θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ νθειψλ ζηελ πεξέπησζε ησλ γελεηηθψλ
πφξσλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ γλψζεσλ πνπ ζπλδΫνληαη κε γελεηηθνχο πφξνπο, ζχκθσλα κε ην
πξσηφθνιιν ηεο Ναγθφγηα. ηελ παξνχζα εξγαζέα, παξνπζηΪδεηαη ν ξφινο πνπ κπνξεέ λα παέμεη ε γελεηηθά
βειηέσζε, κΫζσ ηεο εθαξκνγάο ζχγρξνλσλ ζηξαηεγηθψλ ζηελ παξαγσγά βειηησηηθνχ πξντφληνο πςειάο
νηθνλνκηθάο αμέαο θαη πξνζαξκνζηηθάο ηθαλφηεηαο ζηελ θιηκαηηθά κεηαβνιά, ζηε δηαζθΪιηζε ηζφηηκνπ
θαηακεξηζκνχ νθειψλ ζηε ρψξα, θαη ε δπλαηφηεηΪ ηεο λα απνηειΫζεη κνριφ νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο γηα ηε
ρψξα, αμηνπνέεζεο θαη πξνζηαζέαο ησλ δαζνγελεηηθψλ ηεο πφξσλ.
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ην πιαέζην ηεο θπςεισηάο κεζνδνινγέαο βειηέσζεο σο πεηξακαηηθά κνλΪδα ζεσξεέηαη ην αηνκηθφ θπηφ.
ΚΪζε θπηφ πξΫπεη λα απΫρεη απφ ηα ππφινηπα ζπγθεθξηκΫλε θαη ζηαζεξά απφζηαζε. Απηφ εμαζθαιέδεηαη κε
ηελ ηνπνζΫηεζε ησλ θπηψλ ζε εμαγσληθά δηΪηαμε, φπνπ νη κεγΪιεο απνζηΪζεηο κεηαμχ ησλ θπηψλ
εμαζθαιέδνπλ ηελ αλΪπηπμά ηνπο ζε ζπλζάθεο απνπζέαο αληαγσληζκνχ. Ζ ζηαηηζηηθά αλΪιπζε ησλ
δεδνκΫλσλ ζπλάζσο πεξηνξέδεηαη ζε ζπγθξέζεηο κΫζσλ φξσλ αλΪ δχν κε κηα ζεηξΪ απφ t-tests. Σν εξψηεκα
πνπ ηέζεηαη εέλαη ην εμάο: κε πνην ηξφπν Ϋλα πεέξακα θπςεισηάο δηΪηαμεο κπνξεέ λα ππαρζεέ ζε θΪπνην
θιαζηθφ πεηξακαηηθφ ζρΫδην, ψζηε νη κεηξάζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θπηψλ λα κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ πεξεηαέξσ, ηφζν απφ ζηαηηζηηθάο φζν θαη απφ βηνινγηθάο ζθνπηΪο; ηελ παξνχζα εξγαζέα
πξνηεέλεηαη κεζνδνινγηθά πνξεέα γηα ηε ζηαηηζηηθά επεμεξγαζέα δεδνκΫλσλ ηα νπνέα ζπγθεληξψζεθαλ απφ
πεέξακα θπςεισηάο δηΪηαμεο R-7 εγθαηεζηεκΫλν ζε πεηξακαηηθφ αγξφ. ΑξρηθΪ, επέ ηνπ αγξνχ θαη κεηΪ ηελ
εγθαηΪζηαζε ηνπ πεηξΪκαηνο ζε θπςεισηά δηΪηαμε, θαζνξέδνληαη ελαιιαθηηθΪ ζρΫδηα βαζηζκΫλα ζε νκΪδεο
(blocks), νη νπνέεο Ϋρνπλ δηαθνξεηηθά νξηνζΫηεζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγνχληαη
δηαθνξεηηθΪ πεηξακαηηθΪ ζρΫδηα αλΪινγα κε ην πψο Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ νη νκΪδεο. ηε ζπλΫρεηα, γηα θΪζε
ζρΫδην ηα δεδνκΫλα αλαιχνληαη ζχκθσλα κε ην αληέζηνηρν κεηθηφ γξακκηθφ ππφδεηγκα (mixed linear model).
Σα ππνδεέγκαηα ζπγθξέλνληαη κε βΪζε ζηαηηζηηθνχο δεέθηεο θαιάο πξνζαξκνγάο θαη αθξέβεηαο. Χο “βΫιηηζην”
επηιΫγεηαη απηφ πνπ Ϋρεη ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγά θαη ηε κεγαιχηεξε αθξέβεηα. ΣΫινο, πξαγκαηνπνηεέηαη
αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά επεμεξγαζέα ησλ δεδνκΫλσλ ζχκθσλα κε ην βΫιηηζην ππφδεηγκα. Χο παξΪδεηγκα
εθαξκνγάο ηεο πξνηεηλφκελε κεζνδνινγέαο παξνπζηΪδνληαη ηα απνηειΫζκαηα απφ ηελ αλΪιπζε ηνπ ρισξνχ
θαη μεξνχ βΪξνπο επηΪ πνηθηιηψλ βέθνπ (Vicia faba).
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ύγθξηζε ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ εθηίκεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο
γνλνηύπνπ x πεξηβάιινληνο ζε εκπνξηθά πβξίδηα θαιακπνθηνύ
1

1

2

1

ΝΗΚΟΛΑΟ Α. ΜΑΡΗΟΛΖ , ΥΡΖΣΟ Δ. ΒΛΑΥΟ ,ΥΡΖΣΟ Κ.ΓΟΤΛΑ , ΓΔΧΡΓΗΟ Ν. ΚΑΡΑΚΖ

1

Δξγαζηάξην Βειηέσζεο Φπηψλ & Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ

2

ρνιά Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, Σκάκα Γεσπνλέαο, Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Δξγαζηάξην
Γελεηηθάο Βειηέσζεο Φπηψλ, 38446, Βφινο

Λέμεηο θιεηδηά: γνλφηππνο, πεξηβΪιινλ, ζηαζεξφηεηα, αιιειεπέδξαζε γνλνηχπνπ κε ην πεξηβΪιινλ (G x E)

Σν θαιακπφθη εέλαη κηα απφ ηηο θχξηεο θαιιηΫξγεηεο δεκεηξηαθψλ ζηε ΔιιΪδα. Ζ θαιιηΫξγεηΪ ηνπ
επηθεληξψλεηαη θπξέσο ζηηο θεληξηθΫο θαη βφξεηεο πεξηθΫξεηεο θαη ζε κεγΪιε πνηθηιέα ηχπσλ εδΪθνπο απφ
ακκψδε Ϋσο βαξηΪ αξγηιψδε. Σν χςνο ηεο βξνρφπησζεο εέλαη αζηαζΫο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθάο
ζεδφλ φπσο επέζεο θαη ζηελ δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο. Ζ κΫζε ζηξεκκαηηθά απφδνζε θπκαέλεηαη κεηαμχ 900 θαη
1300 Kg. Ζ αγνξΪ απαηηεέ παξαγσγηθΪ πβξέδηα πνπ λα παξνπζηΪδνπλ πςειά απφδνζε θαη θαιΪ αγξνλνκηθΪ
θαη ηερλνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (αληνρά ζε πιΪγηαζκα ξηδψλ θαη ζηειΫρνπο, αληνρά ζε ερζξνχο θαη
αζζΫλεηεο, πςειά πεξηεθηηθφηεηα ζε Ϊκπιν, πξσηεΐλεο θαη ιέπε). ΔπηδεηΪ επέζεο πςειά απφδνζε ζε βηνκΪδα
θαιάο δηαηξνθηθάο αμέαο γηα ην ελζέξσκα θαη ηηο επηθεέκελεο βηνκεραληθΫο ρξάζεηο (βηναΫξην, βηναηζαλφιε). Ζ
πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ πβξηδέσλ πξΫπεη λα εέλαη αμηφπηζηε ζε επξχ θΪζκα πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ
θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθάο πεξηφδνπ. Ζ βαζηθά αηηέα ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ γνλνηχπσλ ζε
ζηαζεξφηεηα απφδνζεο εέλαη ε αιιειεπέδξαζε γνλνηχπνπ- πεξηβΪιινληνο (GxE). ΜεγΪινο αξηζκφο
ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ Ϋρνπλ αλαπηπρηεέ γηα ηελ αλΪιπζε ηεο αιιειεπέδξαζεο απηάο, κεηαμχ ησλ νπνέσλ νη
Francis and Kannenburg, Finlay and Wilkinson, Eberhard and Russel, Shukla Stability Variance, Multivariate
Statistics, AMMI θιπ. Οη παξαπΪλσ πξνζεγγέζεηο αλΪιπζεο πνιππεξηβαιινληηθψλ δεδνκΫλσλ αμηνιφγεζεο
γνλνηχπσλ δηαθΫξνπλ γηαηέ κεξηθΫο απφ απηΫο δέλνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηέκεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο, ελψ Ϊιιεο
ηαπηφρξνλα ιακβΪλνπλ ππφςε θαη ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ. ηφρνο ηεο κειΫηεο απηάο άηαλ α) ε ζπγθξηηηθά
αμηνιφγεζε δηαθφξσλ κεζφδσλ αλΪιπζεο θαη πεξηγξαθάο ηεο απφδνζεο ησλ γνλνηχπσλ ηνπ θαιακπνθηνχ
ζηε ρψξα θαη β) ε αμηνιφγεζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζχγρξνλσλ
πβξηδέσλ θαιακπνθηνχ
ρξεζηκνπνηψληαο ην ΜνληΫιν ησλ Κχξησλ Αζξνηζηηθψλ ΔπηδξΪζεσλ θαη ηεο Πνιιαπιάο Αιιειεπέδξαζεο
(AMMI). ην πιαέζην ελφο πξνθαηαξθηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ πιΫνλ θαηΪιιεισλ κεζφδσλ αλΪιπζεο,
αμηνινγάζεθαλ 20 πνηθηιέεο σο πξνο ηελ παξαγσγηθά ηνπο ηθαλφηεηα απφ Ϋλα αληηπξνζσπεπηηθφ δεέγκα
ζχγρξνλσλ πβξηδέσλ δηΪθνξεο πξνΫιεπζεο θαη παξαγσγηθάο θαηεχζπλζεο. Ζ αμηνιφγεζε Ϋγηλε ζε Ϋμη (6)
πεξηβΪιινληα (απφ ην 2009 Ϋσο ην 2011) κε βΪζε ην ζρΫδην ησλ ΣπραηνπνηεκΫλσλ Πιάξσο ΟκΪδσλ) ΣΠΟ,
αθνινπζψληαο ηηο ηππηθΫο θαιιηεξγεηηθΫο δηαδηθαζέεο θΪζε πεξηβΪιινληνο. ΒξΫζεθαλ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο
κεηαμχ ησλ κεζφδσλ αλΪιπζεο σο πξνο ηελ επαλαιεςηκνηεηηα ηνπο.
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Αμηνπνίεζε αξξελόζηεηξσλ ζεηξώλ κειηηδάλαο ζηε δεκηνπξγία
δηεηδηθώλ πβξηδίσλ κε ην Solanum gilo.
1

2

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΡΟΜΜΤΓΑ , ΦΧΣΗΟ ΜΠΛΔΣΟ , ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΡΟΤΠΑΚΗΑ

1

1

Δξγαζηάξην Γελεηηθάο Βειηέσζεο ησλ Φπηψλ, Γεσπνληθά ρνιά, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο,
Θεζζαινλέθε, 54 006, kos_krom@hotmail.com
2

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο „Γάκεηξα‟, ΚΫληξν Γεσξγηθάο Έξεπλαο Βφξεηαο ΔιιΪδαο (Κ.Γ.Δ.Β.Δ.), Σκάκα
Λαραλνθνκέαο, ΘΫξκε Θεζζαινλέθεο, 57 001
Λέμεηο θιεηδηά: κειηηδΪλα, αξξελνζηεηξφηεηα, Solanum gilo, δηεηδηθφο πβξηδηζκφο

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο βειηησηηθάο πξνζπΪζεηαο πνπ θαηαβΪιιεηαη ζηε κειηηδΪλα εέλαη ε βειηέσζε ηεο
αλζεθηηθφηεηα απΫλαληη ζε δηΪθνξεο εδαθνγελεέο αζζΫλεηεο. Μέα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εδαθνγελεέο
αζζΫλεηεο εέλαη ε θνπδαξέσζε, πνπ πξνθαιεέηαη απφ ηνλ κχθεηα Fusarium oxysporum f. sp. melongenae.
ηε βηβιηνγξαθέα αλαθΫξνληαη κεξηθΫο αλζεθηηθΫο πνηθηιέεο ά ζεηξΫο κειηηδΪλαο, σζηφζν, ε γελεηηθά
παξαιιαθηηθφηεηα εληφο ηνπο εέδνπο εέλαη πεξηνξηζκΫλε θαη ε δηεχξπλζά ηεο εέλαη επηζπκεηά. Τπφ απηά ηελ
νπηηθά γσλέα, ηα ζπγγεληθΪ Ϊγξηα εέδε ηεο κειηηδΪλαο απνηεινχλ κέα ζεκαληηθά δεμακελά γελεηηθάο
παξαιιαθηηθφηεηαο. Έλα εέδνο πνπ παξνπζηΪδεη ελδηαθΫξνλ γηα ην βειηησηά εέλαη ην S. gilo, θαζψο
αλαθΫξεηαη σο αλζεθηηθφ ζηε θνπδαξέσζε. Σν πξψην βάκα γηα ηελ ελζσκΪησζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηε
κειηηδΪλα εέλαη ν πβξηδηζκφο ηεο κε ην Ϊγξην εέδνο. Δπεηδά ηα Ϊλζε ηεο κειηηδΪλαο θαη ηνπ S. gilo εέλαη
εξκαθξφδηηα, απαηηνχληαη απνζηεκνλψζεηο θαη ηερλεηΫο επηθνληΪζεηο πνπ θαζηζηνχλ θνπηψδε θαη δαπαλεξά
ηε δηαδηθαζέα ηνπ πβξηδηζκνχ. Ζ φιε δηαδηθαζέα ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιπλζεέ κε ηελ αμηνπνέεζε ησλ
αξξελφζηεηξσλ ζεηξψλ ησλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ κειηηδΪλαο. ηηο ζεηξΫο απηΫο ν ηεξκαηηθφο πφξνο ηνπ
αλζάξα δελ ειεπζεξψλεη ηε γχξε ηνπ θαη Ϋηζη ε απνζηεκφλσζε ηνπ Ϊλζνπο δελ εέλαη απαξαέηεηε. Ο ζθνπφο
ηεο εξγαζέαο άηαλ ε δεκηνπξγέα θαη ε πεξηγξαθά δηεηδηθψλ πβξηδέσλ κειηηδΪλαο κε ην S. gilo αμηνπνηψληαο
ηηο δηαζΫζηκεο αξξελφζηεηξεο ζεηξΫο κειηηδΪλαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 νη αξξελφζηεηξεο
ζεηξΫο ησλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ κειηηδΪλαο „ΛαγθαδΪ‟, „Έκη‟ θαη „Σζαθψληθε‟ (cmsΛ, cmsE θαη cmsT,
αληέζηνηρα) επηθνληΪζηεθαλ ηερλεηΪ κε γχξε ηνπ S. gilo (SG), ρσξέο λα απνζηεκνλσζνχλ. Σνλ Απξέιην ηνπ
επφκελνπ Ϋηνπο νη απνθηεζΫληεο δηεηδηθνέ ζπφξνη θπηεχηεθαλ θαη κεηξάζεθε ην πνζνζηφ ηεο θπηξσηηθάο
ηνπο ηθαλφηεηαο. Σα δηεηδηθΪ ζπνξφθπηα αλαπηχρζεθαλ γηα 6 εβδνκΪδεο ζε αηνκηθΪ γιαζηξΪθηα θαη
κεηαθπηεχηεθαλ ζε ππαέζξην πεηξακαηηθφ αγξφ καδέ κε ηηο πνηθηιέεο κειηηδΪλαο „Έκη‟, „Σζαθψληθε‟ θαη ην S.
gilo. Αθνινχζσο, κεηξάζεθαλ ηα κνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ζηνλ αγξφ θαη εθηηκάζεθε ε βησζηκφηεηα ηεο
γχξεο κεηΪ απφ ρξψζε κε αθεηνθαξκέλε 2%. ΣΫινο, ηα δηεηδηθΪ πβξέδηα cmsExSG θαη cmsTxSG
επηθνληΪζηεθαλ κε γχξε ησλ πνηθηιηψλ κειηηδΪλαο „Έκη΄ θαη „Σζαθψληθε΄, αληέζηνηρα, θαη κε γχξε ηνπ S. gilo.
Οη αξξελφζηεηξεο ζεηξΫο cmsE θαη cmsT δηαζηαπξψζεθαλ κε ην Ϊγξην εέδνο θαη απνθηάζεθε ηθαλνπνηεηηθά
πνζφηεηα δηεηδηθψλ ζπφξσλ, ελψ νη δηαζηαπξψζεηο ηεο cmsΛ άηαλ αλεπηηπρεέο. Οη δηεηδηθνέ ζπφξνη
θχηξσζαλ εχθνια θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ δηεηδηθψλ πβξηδέσλ απφ ηνπο γνλεέο ηνπο κε κνξθνινγηθνχο δεέθηεο
άηαλ δπλαηφο απφ ην ζηΪδην ηνπ ζπνξνθχηνπ. Σα δηεηδηθΪ πβξέδηα αλαπηχρζεθαλ ζηνλ πεηξακαηηθφ αγξφ
ρσξέο πξνβιάκαηα, άηαλ πην εχξσζηα απφ ηε κειηηδΪλα θαη ην Ϊγξην εέδνο θαη ηα κνξθνινγηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο άηαλ ελδηΪκεζα ησλ γνλΫσλ ηνπο. Απφ ηελ Ϊιιε, ε βησζηκφηεηα ηεο γχξεο ηνπο άηαλ
πνιχ ρακειά θαη δελ Ϋδεζαλ θαξπνχο κεηΪ απφ αλαδηαζηαχξσζε κε ηε κειηηδΪλα ά ην Ϊγξην εέδνο, νχηε
κεηΪ απφ απηνεπηθνλέαζε. Δμαέξεζε απνηΫιεζε ην πβξέδην cmsTxSG, ην νπνέν Ϋδεζε ηξεηο θαξπνχο κεηΪ
απφ αλαδηαζηαχξσζε κε ην S. gilo, εθ ησλ νπνέσλ κφλν Ϋλαο πεξηεέρε ζπφξνπο.
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Κιαζηθή βειηίσζε ρεηκεξηλώλ ζηηεξώλ ζην Ηλζηηηνύην ηηεξώλ
1

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΛΑΓΔΝΟΠΟΤΛΟ , ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΟΡΠΔΣΖ

1

1

ΔΛΓΟ «ΓΖΜΖΣΡΑ», Ηλζηηηνχην ηηεξψλ, ΣΘ 60458, 57001, korpetis@cerealinstitute.gr

Λέμεηο θιεηδηά: βειηέσζε, ρεηκεξηλΪ ζηηεξΪ, πνηθηιέα, αγξνλνκηθΪ θαη πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ

Σν Ηλζηηηνχην ηηεξψλ εέλαη ην παιαηφηεξν Βειηησηηθφ Ίδξπκα ζηελ ΔιιΪδα, ην πξψην πνπ ηδξχζεθε ζηα
ΒαιθΪληα, Ϋλα απφ ηα παιαηφηεξα ζηνλ θφζκν θαη εέλαη ππεχζπλν γηα ηελ Ϋξεπλα ησλ ζηηεξψλ ζηε ρψξα καο.
Ζ δεκηνπξγέα λΫσλ πνηθηιηψλ θαη ε επηηπρεκΫλε δηΪζεζά ηνπο ζηελ αγνξΪ απνηειεέ βαζηθφ ζηφρν θΪζε
βειηησηηθνχ Ηδξχκαηνο. ην Ηλζηηηνχην ηηεξψλ, απφ ηελ έδξπζά ηνπ, δεκηνπξγάζεθαλ θαη δηαηΫζεθαλ ζηνπο
Έιιελεο παξαγσγνχο πνιπΪξηζκεο πνηθηιέεο, εθ ησλ νπνέσλ γξΪθεθαλ ζηνλ Δζληθφ ΚαηΪινγν Πνηθηιηψλ
ΚαιιηεξγνπκΫλσλ Φπηψλ (ΔΚ), απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ΔΚ ην 1985, πεξηζζφηεξεο απφ 100 δηαθνξεηηθΫο
πνηθηιέεο. άκεξα εέλαη εγγεγξακκΫλεο 55 πνηθηιέεο ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ (19 καιαθνχ ζηηαξηνχ, 13 ζθιεξνχ
ζηηαξηνχ, 15 θξηζαξηνχ, 4 βξψκεο θαη 4 ηξηηηθΪιε), ελψ δχν απφ απηΫο (κέα ζθιεξνχ ζηηαξηνχ θαη κέα
ηξηηηθΪιε) εγγξΪθεθαλ θΫηνο. Γηα ηε δεκηνπξγέα λΫσλ πνηθηιηψλ ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ ρξεζηκνπνηεέηαη ε
θιαζηθά γελεαινγηθά επηινγά (pedigree selection), ε νπνέα θξέζεθε σο ε απνηειεζκαηηθφηεξε. Ο ρξφλνο πνπ
απαηηεέηαη γηα ηε δεκηνπξγέα κηαο λΫαο πνηθηιέαο ρεηκεξηλνχ ζηηεξνχ απφ ηηο πξψηεο δηαζηαπξψζεηο κΫρξη ηελ
εγγξαθά ηεο ζηνλ ΔΚ κπνξεέ λα θζΪζεη κΫρξη ηα 15 ρξφληα. Οη λΫεο πνηθηιέεο πνπ δεκηνπξγνχληαη Ϋρνπλ
θαιά πξνζαξκνζηηθφηεηα, ζηαζεξά θαη ηθαλνπνηεηηθά απφδνζε θαη επηζπκεηΪ αγξνλνκηθΪ θαη πνηνηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ, επεηδά επηιΫγνληαη ζπλερφκελα ζε φια ηα ζηΪδηα ηεο βειηέσζάο ηνπο γηα ηνπιΪρηζηνλ κηα
δεθαεηέα, ελψ ε αμηνιφγεζά ηνπο γέλεηαη ζε δηΪθνξα πεξηβΪιινληα (ηαζκνέ Γεσξγηθάο Έξεπλαο). Ζ
ζπλερηδφκελε δεκηνπξγέα θαη δηΪζεζε ζηελ αγνξΪ λΫσλ πνηθηιηψλ ζεσξεέηαη απαξαέηεηε, ιφγσ ηεο γελεηηθάο
δηΪβξσζεο, ηεο γελεηηθάο εππΪζεηαο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ λΫσλ ζπλζεθψλ ηεο
αγνξΪο. Οη πνηθηιέεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηηεξψλ Ϋρνπλ ηδηαέηεξε ζεκαζέα δηφηη επηιΫρζεθαλ θΪησ απφ ηηο
εδαθνθιηκαηηθΫο ζπλζάθεο ηεο ρψξαο καο θαη εέλαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκΫλεο απφ μΫλεο αληέζηνηρεο
πνηθηιέεο.
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εκαληηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ζηε ζπνξνπαξαγσγή ΠΟΠ πνηθηιηώλ
1

1

1,2

ΜΔΣΑΞΗΑ ΚΟΤΣΗΚΑ-ΧΣΖΡΗΟΤ , ΗΧΑΝΝΖ ΜΤΛΧΝΑ , ΔΛΗΑΒΔΣ ΝΗΝΟΤ , ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΡΑΚΑ3
ΜΑΤΡΧΝΑ

1
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Οη πνηθηιέεο κε πξντφληα πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζέαο πξνΫιεπζεο (ΠΟΠ) απνηεινχλ Ϋλαλ κνριφ ηεο ΔΔ,
αθελφο νινθιεξσκΫλεο αλΪπηπμεο θαη δηαρεέξηζεο ηεο ππαέζξνπ, αθεηΫξνπ ελέζρπζεο θαη πξνψζεζεο ηεο
γεσξγηθάο παξαγσγάο (ΔΔ Καλνληζκφο 2081/92). Γηα λα εληαρζνχλ πνηθηιέεο ζηνλ επξσπατθφ απηφ ζεζκφ
πξναπαηηνχληαη δηεξγαζέεο γελεηηθάο-βειηέσζεο, πνπ απνβιΫπνπλ ζηελ εθπιάξσζε ηξηψλ θαηεπζπληάξησλ
αμφλσλ: (α) ην θαηλνηππηθφ ά κνξηαθφ ραξαθηεξηζκφ, (β) ηελ επηινγά γελνηχπσλ πνπ δηαζΫηνπλ θαιχηεξνπο
ζπλδπαζκνχο παξαγσγηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο θαη (γ) ηε βειηέσζε κε ηελ απνκΪθξπλζε αλεπηζχκεησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ. ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο εέλαη ε αλαθνξΪ ησλ εξγαζηψλ γελεηηθάο-βειηέσζεο ζε
δχν ηνπηθΫο πνηθηιέεο ηεο αληνξέλεο: ηε «ΦΪβα» θαη ην «ΣνκαηΪθη», πξνθεηκΫλνπ λα πεξΪζνπλ ηε
δηαδηθαζέα θαη ηα πξντφληα ηνπο λα νλνκαζηνχλ πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζέαο πξνΫιεπζεο ΠΟΠ (φπσο θαη
Ϋγηλε) θαη λα θζΪζνπλ ζηελ παξαγσγά πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Ζ ηρλειαζηκφηεηα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο
ηνπηθάο πνηθηιέαο «ΦΪβα αληνξέλεο», κε βΪζε ηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ θαζνξέδνληαη απφ ην IPGRI θαη εέλαη
ζπλνιηθΪ 100, πξνζδηνξέδεηαη απφ ηα ζπγθξηηηθΪ πεηξΪκαηα κε πνηθηιέεο ηνπ εκπνξένπ, ειιεληθΫο ά κε θαη
Ϊιια γελεηηθΪ πιηθΪ. ηελ ηνπηθά πνηθηιέα εθαξκφζηεθε γηα ηΫζζεξα Ϋηε ελδνπιεζπζκηαθά γελεαινγηθά
επηινγά κε βΪζε ην κεκνλσκΫλν θπηφ, γηα ηελ απφδνζε, ηνλ αξηζκφ ινβψλ θαη ηελ επξσζηέα θπηνχ. Ζ
δηαδηθαζέα επηινγάο κεέσζε ηα κε παξαγσγηθΪ θπηΪ ζεκαληηθΪ θαη πεληαπιαζέαζε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ
κεκνλσκΫλνπ θπηνχ. Σν «ΣνκαηΪθη αληνξέλεο» δηαζΫηεη ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ σο θαιιηΫξγεηα (Ϊλπδξε,
πξψηκε, βαζχ ξηδηθφ ζχζηεκα, θαιιηΫξγεηα κε απεπζεέαο ζπνξΪ, αλνρά ζε θαηαπνλάζεηο) κε απνηΫιεζκα λα
δηαηεξεέ πςειά ζηαζεξφηεηα θαη ηθαλνπνηεηηθά απφδνζε. Ζ ηρλειαζηκφηεηα ηεο ηδηαηηεξφηεηαο δηαπηζηψζεθε
κε βΪζε ηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ θαζνξέδνληαη απφ ην IPGRI θαη εέλαη ζπλνιηθΪ 38 ραξαθηεξηζηηθΪ. Ζ κειΫηε
ηεο ππΪξρνπζαο εληφο ηεο πνηθηιέαο γελεηηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο θαηΫγξαςε σο πνιππιεζΫζηεξνπο δχν
ηνπηθΫο πνηθηιέεο, ηελ «Απζεληηθά» (Καζαξά) θαη ηελ «Παξαδνζηαθά» (ΚατζηΪ). Δθαξκφζηεθε γηα ηΫζζεξα Ϋηε
ελδνπιεζπζκηαθά γελεαινγηθά επηινγά, κε βΪζε ην κεκνλσκΫλν θπηφ, γηα απφδνζε θαη ζηαζεξφηεηα,
παξΪιιεια in situ θαη ex situ θαη γηα θαζεκέα ρσξηζηΪ. ΒξΫζεθε φηη γηα ηελ «Απζεληηθά» ε επέδξαζε ηνπ
πεξηβΪιινληνο ηεο αληνξέλεο ζηα παξαγσγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ εέλαη ηζρπξά θαη φηη Ϋρεη εηδηθά
πξνζαξκνζηηθφηεηα. Δλψ γηα ηελ «Παξαδνζηαθά» δηαπηζηψζεθε φηη κπνξεέ λα γέλεη αμηφπηζηε επηινγά ηφζν
in situ φζν θαη ex situ θαη φηη Ϋρεη γεληθά πξνζαξκνζηηθφηεηα. Ζ παξαγσγά πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ γηα ηηο
δχν ηνπηθΫο πνηθηιέεο ΠΟΠ πξαγκαηνπνηεέηαη κε ηελ επζχλε ησλ γεσπφλσλ – βειηησηψλ. Σν
πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ηεο «ΦΪβα αληνξέλεο» απνηειεέηαη απφ δχν ηχπνπο ζε ζηαζεξά αλαινγέα κεηαμχ
ηνπο 3:1. Σν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ απφ ην «ΣνκαηΪθη αληνξέλεο» απνηειεέηαη απφ δχν θχξηεο ζεηξΫο,
ηελ «Απζεληηθά» θαη ηελ «Παξαδνζηαθά», ζε κε ζηαζεξά αλαινγέα κεηαμχ ηνπο. ΚΪζε εγρψξηα πνηθηιέα
εκπεξηΫρεη ηε δξΪζε ησλ κεραληζκψλ επηβέσζεο, ηελ αιιειεπέδξαζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ x γελφηππφ
ηεο θαη ηελ πξνηέκεζε ησλ αγξνηψλ θαη ησλ θαηνέθσλ ησλ πεξηνρψλ κε ηε γεπζηγλσζέα. Άξα, ε πεξαηηΫξσ
Ϋξεπλα πξνζθνκέδεη ζνθέα ζην βειηησηά. Ζ «ΦΪβα» εξεπλεηηθΪ παξνπζηΪδεη κεγΪιν ελδηαθΫξνλ κε ηε κειΫηε
ηεο ζρΫζεο ζπκβέσζεο ησλ δχν πιεζπζκψλ (αδσηνδΫζκεπζε – θπκΪηηα ξηδψλ, θ.Ϊ.). Σν «ΣνκαηΪθη»
εξεπλεηηθΪ παξνπζηΪδεη κεγΪιν ελδηαθΫξνλ γηα ηελ αληνρά ηεο ζηελ αλεπΪξθεηα λεξνχ θαη ε κειΫηε ησλ
κεραληζκψλ απηψλ εέλαη πνιχ ζεκαληηθά. Αλ ζ‟ απηΪ πξνζηεζεέ ν παξΪγσλ πςειά δηαηξνθηθά αμέα, γέλεηαη
αληηιεπηφ, γηαηέ ζάκεξα θαη κειινληηθΪ ζα αζρνινχκαζηε καδέ ηνπο.
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Αμηνιόγεζε ηνπηθώλ παξαδνζηαθώλ θαη εκπνξηθώλ πνηθηιηώλ ηνκάηαο
θαη ησλ F1 πβξηδίσλ ηνπο
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Ζ παξνχζα εξγαζέα εθπνλάζεθε ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο NUTRITOM, ηεο ΓξΪζεο «πλεξγαζέα
2011» ηεο ΓΓΔΣ. Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγέα λΫσλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ ηνκΪηαο (Solanum
lycopersicum Mill.) θαη εκπνξηθψλ F1 πβξηδέσλ κε πςειά ζξεπηηθά αμέα θαη ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ, πνπ ζα
ηηο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ εμαζθαιέδνληαο πςειφηεξε ηηκά γηα ηνλ Έιιελα παξαγσγφ,
αμηνπνηψληαο σο πεγά γελεηηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο ην κεγΪιν απφζεκα ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ θαη
εκπνξηθψλ πνηθηιηψλ, πνπ δηαηεξνχλ ηα ηκάκαηα ηεο ΣξΪπεδαο Γηαηάξεζεο Γελεηηθνχ Τιηθνχ θαη
Λαραλνθνκέαο ηνπ ΚΫληξνπ Γεσξγηθάο Έξεπλαο Βφξεηαο ΔιιΪδαο, θαζψο θαη ην Ηλζηηηνχην ΑκπΫινπ θαη
Οπσξνθεπεπηηθψλ Πχξγνπ ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ. θνπφο ηεο εξγαζέαο άηαλ ε αμηνιφγεζε νξηζκΫλσλ
ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ θαη εκπνξηθψλ πνηθηιηψλ ηνκΪηαο θαη ησλ F 1 πβξηδέσλ ηνπο. Σν γελεηηθφ πιηθφ, πνπ
ρξεζηκνπνηάζεθε ζηηο δηαζηαπξψζεηο, πξνάιζε απφ επηινγά κεηαμχ 39 ηνπηθψλ πνηθηιηψλ κε βΪζε ηε
ζξεπηηθά αμέα ηνπ θαξπνχ (πεξηεθηηθφηεηα ζε ιπθνπΫλην, αζθνξβηθφ νμχ θαη αξγηλέλε) θαη νξηζκΫλα
ραξαθηεξηζηηθΪ, πνπ ελδηαθΫξνπλ ην βειηησηά (ηαμηαλζέα, κΫγεζνο, ζράκα θαη ρξψκα θαξπνχ).
πγθεθξηκΫλα, ε κεγαιφθαξπε πνηθηιέα „Αξεηά‟ (1) δηαζηαπξψζεθε κε ηηο πνηθηιέεο „Οιπκπέα‟ (3), „Κχζεξα‟
(8), „Ρνδ Δμνράο‟ (9), „Ακκνινρέηηθε‟ (11) (κεγαιφθαξπεο) θαη ηελ ΑΝΡ-088/07 (17) (θαξπφο κεζαένπ
κεγΫζνπο), ελψ ε κηθξφθαξπε παξαδνζηαθά πνηθηιέα „αληνξέλε απζεληηθά‟ (32) δηαζηαπξψζεθε κε ηηο
πνηθηιέεο „ΛεκνληΪ‟ (30), ΑΝΡ-110/07 (36) (κηθξφθαξπεο) θαη ηελ ΑΝΡ-088/07. Οη δηαζηαπξψζεηο Ϋγηλαλ ζε
ζεξκαηλφκελν ζεξκνθάπην (Agritex-Energy S.A.) ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 2014 θαη ηειηθΪ απνθηάζεθαλ ηα
πβξέδηα 1x3, 3x1, 1x8, 8x1, 1x9, 1x11, 11x1, 1x17, 17x1, 32x17, 17x32 θαη 32x30, ηα νπνέα εγθαηαζηΪζεθαλ
καδέ κε ηνπο γνλεέο ηνπο ζε ππαέζξην πεηξακαηηθφ αγξφ ηνλ Ηνχλην ηνπ έδηνπ Ϋηνπο. ηηο κεγαιφθαξπεο
πνηθηιέεο ζπκπεξηιάθζεθαλ θαη νη πνηθηιέεο „ΑξηΫκηδα‟ (6) θαη „Υαλέσλ‟ (10), νη νπνέεο Ϋρνπλ επέζεο θαξπνχο
κε πςειά ζξεπηηθά αμέα. Αθνινχζσο, δχν κάλεο κεηΪ απφ ηε κεηαθχηεπζε, κεηξάζεθαλ παξΪκεηξνη ηεο
πξσηκφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο (αξηζκφο ψξηκσλ θαξπψλ, ζπλνιηθφο αξηζκφο θαξπψλ, αξηζκφο ηαμηαλζηψλ
θαη ηαμηθαξπηψλ). ΒξΫζεθε φηη ζηηο ζπλζάθεο ηνπ πεηξΪκαηνο νη κηθξφθαξπεο πνηθηιέεο θαη ηα πβξέδηΪ ηνπο
άηαλ πξσηκφηεξα θαη Ϋδεζαλ πεξηζζφηεξνπο θαξπνχο απφ ηηο κεγαιφθαξπεο πνηθηιέεο θαη ηα αληέζηνηρα
πβξέδηα. Μεηαμχ ησλ κηθξφθαξπσλ πιηθψλ νη πνηθηιέεο „αληνξέλε απζεληηθά‟ θαη ANP-088/07 άηαλ
πξσηκφηεξεο θαη ζρεκΪηηζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαξπνχο. ΔπηπιΫνλ, ηα πβξέδηα 32x17, 17x32 θαη 32x30
παξνπζέαζαλ εηΫξσζε ζηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ εμεηΪζηεθαλ. Οη κεγαιφθαξπεο πνηθηιέεο εέραλ απφ πνιχ
θησρά Ϋσο ηθαλνπνηεηηθά θαξπφδεζε κε ραξαθηεξηζηηθΪ παξαδεέγκαηα ηελ „Ακκνινρέηηθε‟ θαη ηελ „Κχζεξα‟,
αληέζηνηρα. Απφ ηα κεγαιφθαξπα πβξέδηα ην πην αμηφινγν άηαλ ην 1x8, θαζψο παξνπζέαζε εηεξνβειηέσζε
ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ θαξπψλ θαη ζηηο παξακΫηξνπο ηεο πξσηκφηεηαο. Δπέζεο, αμηφινγα άηαλ ηα πβξέδηα
1x11, 11x1, 1x17 θαη 17x1, ηα νπνέα άηαλ εηεξσηηθΪ γηα ηα παξαπΪλσ ραξαθηεξηζηηθΪ. Απφ ηα
απνηειΫζκαηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ πξνθχπηεη φηη νη ειιεληθΫο παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγέα F1 πβξηδέσλ θαη φηη νξηζκΫλα απφ απηΪ ηα πβξέδηα εέλαη πξσηκφηεξα θαη
ζρεκαηέδνπλ πεξηζζφηεξνπο θαξπνχο απφ ηνπο γνλεέο ηνπο.

25

Π.ΡΑΛΛΖ, Κ.ΚΡΟΜΜΤΓΑ, Π.ΜΑΓΔΖ,Υ.ΓΟΡΓΑ,.GREGOVA,S.SLIKOVA,Α.ΣΗΒΔΛΗΚΑ,Κ.ΜΠΛΑΓΔΝΟΠΟΤΛΟ,P.HAUPTVOGEL
Γηεξεχλεζε ηνπ γελεηηθνχ απνζΫκαηνο αγξσζησδψλ γηα ηε βειηέσζε ησλ αγξνθνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηηεξψλ
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Γηεξεύλεζε γελεηηθνύ απνζέκαηνο αγξσζησδώλ γηα ηε βειηίσζε ησλ
αγξνθνκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζηηεξώλ
1

1

2

ΠΑΡΘΔΝΟΠΖ ΡΑΛΛΖ , ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΡΟΜΜΤΓΑ , ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΑΓΔΖ , ΥΡΖΣΟ
3
4
4
1
ΓΟΡΓΑ , EDITA GREGOVA , SVETLANA SLIKOVA , ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΗΒΔΛΗΚΑ , ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
5
4
ΜΠΛΑΓΔΝΟΠΟΤΛΟ , PAVOL HAUPTVOGEL

1

ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ, Γεληθά Γηεχζπλζε Αγξνηηθάο Έξεπλαο, ΚΫληξν Γεσξγηθάο Έξεπλαο Βφξεηαο ΔιιΪδαο, 570 01
ΘΫξκε Θεζζαινλέθεο, rallip@agro.auth.gr
2

ΔΚΔΣΑ, Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ, 570 01 ΘΫξκε Θεζζαινλέθεο

3

ΑΠΘ, ρνιά Γεσπνλέαο, Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, 541 24
Θεζζαινλέθε
4

Plant Production Research Center Piestany, Bratislavska cesta 122, 921 68 Piestany

5

ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ, Γεληθά Γηεχζπλζε Αγξνηηθάο Έξεπλαο, Ηλζηηηνχην ηηεξψλ, 570 01 ΘΫξκε Θεζζαινλέθεο

Λέμεηο θιεηδηά: ζπιινγά, δηαηάξεζε, αμηνιφγεζε, ηνπηθΫο παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο, απηνθπά εέδε

Ζ πνηθηιφηεηα ησλ θπηηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ παξΫρεη ηελ απαηηνχκελε παξαιιαθηηθφηεηα γηα ηελ
πξνζαξκνγά ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηηο επεξρφκελεο θιηκαηηθΫο αιιαγΫο. Χζηφζν, ε πνηθηιφηεηα απηά απεηιεέηαη
ζπλερψο θαη γηα απηφ ππΪξρεη Ϊκεζε αλΪγθε ζπιινγάο θαη δηαζθΪιηζεο ησλ θπηνγελεηηθψλ πφξσλ πξνο
φθεινο ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ παξνχζα εξγαζέα εθπνλάζεθε απφ ηελ ΣξΪπεδα Γηαηάξεζεο Γελεηηθνχ Τιηθνχ
(ΣΓΤ) ηνπ ΚΫληξνπ Γεσξγηθάο Έξεπλαο Βφξεηαο ΔιιΪδαο ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ θαη ηελ ΣΓΤ ηνπ
Δξεπλεηηθνχ ΚΫληξνπ Φπηηθάο Παξαγσγάο Piestany (Plant Production Research Center Piestany) ηεο
ινβαθέαο. Απνζθνπεέ ζηελ ελέζρπζε ησλ εθηφο ηφπνπ (ex situ) ζπιινγψλ ησλ δχν ρσξψλ κε ηελ απφθηεζε
λΫσλ δεηγκΪησλ ζπιινγάο ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ θαη απηνθπψλ ζπγγελψλ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ
εηδψλ, κε Ϋκθαζε ζην γελεηηθφ απφζεκα ηνπ ζηηαξηνχ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηδηαέηεξσλ αγξνθνκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, κε ζηφρν ηελ επηζάκαλζε γελνηχπσλ θαηΪιιεισλ γηα πξνζαξκνγά ζηελ θιηκαηηθά
αιιαγά θαη γηα βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζηηαξηνχ. Δμεξεπλάζεθαλ πνιιΫο πεξηνρΫο ηεο ΔιιΪδαο
(Κεληξηθάο θαη Αλαηνιηθάο Μαθεδνλέαο θαη ΘξΪθεο) θαη ηεο ινβαθέαο (λνηηνδπηηθάο θαη βφξεηαο). Σα εέδε
ελδηαθΫξνληνο αθνξνχζαλ θαιιηεξγνχκελα θαη απηνθπά εέδε, πνπ Ϋρνπλ πξσηεχνπζα ζεκαζέα γηα ηε
γεσξγέα ησλ δχν ρσξψλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεηγκΪησλ ζπιινγάο ησλ αγξσζησδψλ, ππφ δηαθνξεηηθΪ
πεξηβΪιινληα, σο πξνο ζεκαληηθΪ αγξνθνκηθΪ θαη κνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, εγθαηαζηΪζεθε δηαηνπηθφ
πεέξακα ζην αγξφθηεκα ηνπ ΑΠΘ θαη ζην αγξφθηεκα ηνπ ΣΔΗ Γπηηθάο Μαθεδνλέαο ζηε Φιψξηλα. Δπέζεο,
πξαγκαηνπνηάζεθε κνξηαθφο (κε ηε ρξάζε DNA δεηθηψλ) θαη βηνρεκηθφο (κε ηε ρξάζε απνζεθεπηηθψλ
πξσηετλψλ ζπφξσλ) ραξαθηεξηζκφο. πλνιηθΪ ζπιιΫρζεθαλ απφ ηηο δχν ρψξεο 64 δεέγκαηα θπηηθνχ
γελεηηθνχ πιηθνχ, 35 απφ ηα νπνέα άηαλ αγξσζηψδε (Triticum spp., Aegilops spp., θ.ιπ.) θαη κφλν ηΫζζεξα
θαιιηεξγνχκελα εέδε. ΔπηπιΫνλ, ζην πιαέζην ηεο αληαιιαγάο γελεηηθνχ πιηθνχ, κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ε
ζπιινγά ηεο ΣΓΤ ηεο ρψξαο καο εκπινπηέζηεθε κε 90 δεέγκαηα απφ ηε ζπιινγά καιαθνχ ζηηαξηνχ ηεο
ινβαθέαο. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ δχν εμεξεπλεηηθψλ απνζηνιψλ ζπιιΫρζεθε Ϋλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο
δεηγκΪησλ απηφρζνλσλ θπηνγελεηηθψλ πφξσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ζρεηηθψλ κε ηηο θαιιηΫξγεηεο απηνθπψλ
εηδψλ, ηα νπνέα ζα δηαηεξεζνχλ κε αζθΪιεηα, ππφ ζπλζάθεο εθηφο ηφπνπ (ex situ) δηαηάξεζεο, ζηηο
εγθαηαζηΪζεηο ησλ ΣΓΤ ησλ δχν ρσξψλ. Γηαπηζηψζεθε φκσο φηη πνιιΫο παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο Ϋρνπλ
εμαθαληζηεέ. Δπηπξφζζεηα, κΫζσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, δφζεθε Ϋκθαζε ζηελ
ηαπηνπνέεζε θαη ηελ αμηνπνέεζε ησλ γελεηηθψλ πφξσλ γηα αληνρά ζε Ϋλα πςειφηεξν επέπεδν αβηνηηθψλ
θαηαπνλάζεσλ, πξνθεηκΫλνπ λα αληεπεμΫιζνπλ ζηηο αλακελφκελεο θιηκαηηθΫο αιιαγΫο.
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Μειεηάζεθαλ 17 πνηθηιέεο θξηζαξηνχ, δηαθφξνπ πξνΫιεπζεο, ζε ηξεηο ζπλερφκελεο θαιιηεξγεηηθΫο
πεξηφδνπο, κε ζθνπφ ηελ εξκελεέα ηεο απφδνζεο ηνπο ζε θαξπφ. ΔπηιΫρζεθε πνηθηινκνξθέα ζηα
κνξθνινγηθΪ θαη θπζηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, εμΪζηνηρα θαη δέζηνηρα. ΔμεηΪζζεθαλ εθηφο ηεο απφδνζεο ζε
θαξπφ, ν δεέθηεο ζπγθνκηδάο, ην χςνο ηνπ θπηνχ, ε πξσηκφηεηα, ε πεξένδνο γεκέζκαηνο ηνπ θφθθνπ, ην
βΪξνο θφθθνπ, ν αξηζκφο θφθθσλ αλΪ ζηΪρπ θαη ν αξηζκφο ζηΪρεσλ αλΪ κνλΪδα επηθαλεέαο (ππθλφηεηα),
θαζψο θαη ε επαηζζεζέα ζην πιΪγηαζκα θαη ηηο αζζΫλεηεο. Με βΪζε Ϋλα πξφηππν πνιιαπιάο ζπκκεηαβνιάο
γηα ηελ απφδνζε θαη κε ηε ζχγθξηζε πνηθηιηψλ δφζεθε κηα θαζαξά εξκελεέα ηεο ππεξνράο ά πζηΫξεζεο ηεο
απφδνζεο ζε θαξπφ ησλ πνηθηιηψλ θξηζαξηνχ. Ζ εξκελεέα βνάζεζε ηδηαέηεξα ζηελ θαηαλφεζε ηεο απφδνζεο
ζε θαξπφ, πνπ εέλαη θαη παξακΫλεη ην πην ζχλζεην αγξνλνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη εέλαη πνιχ ρξάζηκν
«εξγαιεέν» ζηε βειηέσζε ηνπ θξηζαξηνχ θαη γεληθφηεξα ησλ ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ. Οη ζπληειεζηΫο ηεο
απφδνζεο ζπλεηζθΫξνπλ πΪληα ζπλδπαδφκελνη κε ηνπο Ϊιινπο ζε κέα ηζνξξνπέα κΫζα ζην θπηφ. Απηά ε
ηζνξξνπέα δέλεη θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο απφδνζεο πνπ πΪληα επηδηψθεηαη.
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ηελ παξνχζα εξγαζέα επηρεηξεέηαη κηα ζπλνιηθά παξνπζέαζε ηνπ ειιεληθνχ γελεηηθνχ πιηθνχ ζθιεξνχ
ζηηαξηνχ, πνπ δεκηνπξγάζεθε ζην Ηλζηηηνχην ηηεξψλ Θεζζαινλέθεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ηειεπηαέσλ
ζαξΪληα θαη πιΫνλ εηψλ. Γηα ηελ πεξηγξαθά ηνπ πιηθνχ απηνχ ρξεζηκνπνηάζεθαλ αγξνλνκηθΪ, θπζηνινγηθΪ
θαη ηερλνινγηθΪ θξηηάξηα. πσο πξνθχπηεη απφ ηε κειΫηε απηά, νη ειιεληθΫο πνηθηιέεο ζθιεξνχ ζηηαξηνχ
ραξαθηεξέδνληαη απφ πςειά απνδνηηθφηεηα, ελδηΪκεζε Ϋσο θαιά αλζεθηηθφηεηα ζην θξχν, ελδηΪκεζε
ηθαλφηεηα αδειθψκαηνο, θαιά αλζεθηηθφηεηα ζην πιΪγηαζκα θαη επξεέα (νη πεξηζζφηεξεο)
πξνζαξκνζηηθφηεηα. ζνλ αλαθνξΪ ηα ηερλνινγηθΪ ηνπο γλσξέζκαηα νη πεξηζζφηεξεο πνηθηιέεο ζθιεξνχ
ζηηαξηνχ Ϋρνπλ δεέθηε Ηd κεγαιχηεξν ηνπ 700 θαη απηφ εέλαη ελδεηθηηθφ πςειάο πνηφηεηαο ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔπηπιΫνλ, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνφδνπ πνπ Ϋρεη επηηεπρζεέ ζην Ηλζηηηνχην ηηεξψλ Θεζζαινλέθεο
απνηεινχλ νη λεψηεξεο πνηθηιέεο ΠαπαδΪθεο θαη Αέαο νη νπνέεο Ϋρνπλ, πΫξαλ ησλ ππνινέπσλ
πιενλεθηεκΪησλ ηνπο, δεέθηε Ηd κεγαιχηεξν ηνπ 800. πσο θαη ζηελ πεξέπησζε ηνπ καιαθνχ ζηηαξηνχ,
γηα ηε βαζχηεξε κειΫηε ηνπ πιηθνχ ρξεζηκνπνηάζεθε θαη ε βηνρεκηθά κΫζνδνο (απνζεθεπηηθΫο πξσηεΐλεο). Ζ
κειΫηε απηά Ϋδεημε φηη ην ειιεληθφ γελεηηθφ πιηθφ ζηε γνληδηαθά ζΫζε Gli-B1 θΫξεη αιιειφκνξθα πνπ
ζρεηέδνληαη κε ην ζπζηαηηθφ γ-45. Ζ παξνπζέα ηνπ ηειεπηαένπ Ϋρεη βξεζεέ κε ηε ζεηξΪ ηεο λα ζρεηέδεηαη κε ηελ
παξαγσγά δπκαξηθψλ θαιάο πνηφηεηαο. Αληέζεηα, ζε δπν πνηθηιέεο (χξνο θαη Λάκλνο) θαη ζε Ϋλα απφ ηνπο
ηνπηθνχο πιεζπζκνχο (ηνπηθφο Ζξαθιεένπ) ζηελ έδηα γνληδηαθά ζΫζε, βξΫζεθε ην αιιειφκνξθν in* πνπ
ζρεηέδεηαη κε ην ζπζηαηηθφ γ-42 θαη ππνδειψλεη ηελ παξαγσγά θαθάο πνηφηεηαο δπκαξηθψλ (παξΪ ηελ
πςειά ηηκά ηνπ δεέθηε Ηd. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη πνηθηιέεο χξνο, Λάκλνο θαη ν ηνπηθφο πιεζπζκφο
Ζξαθιεένπ, παξΪ ηα φπνηα πηζαλΪ πιενλεθηάκαηΪ ηνπο (π. ρ. αλζεθηηθφηεηα ηεο πνηθηιέαο Λάκλνο ζηηο
ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο) θαιφ ζα εέλαη λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε βειηησηηθΪ πξνγξΪκκαηα.

28

Η. N. ΞΤΝΗΑ, Θ. ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ, E. KΟΡΠΔΣΖ, M. ΖΡΑΚΛΖ, Ν. KOZUB
Σν γελεηηθφ πιηθφ καιαθνχ ζηηαξηνχ πνπ δεκηνπξγάζεθε ζην Ηλζηηηνχην ηηεξψλ Θεζζαινλέθεο
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014
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ηελ παξνχζα εξγαζέα επηρεηξεέηαη κηα ζπλνιηθά παξνπζέαζε ηνπ Διιεληθνχ γελεηηθνχ πιηθνχ καιαθνχ
ζηηαξηνχ, πνπ δεκηνπξγάζεθε ζην Ηλζηηηνχην ηηεξψλ Θεζζαινλέθεο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ηειεπηαέσλ
ζαξΪληα θαη πιΫνλ εηψλ. Γηα ηελ πεξηγξαθά ηνπ πιηθνχ απηνχ ρξεζηκνπνηάζεθαλ αγξνλνκηθΪ, θπζηνινγηθΪ
θαη ηερλνινγηθΪ θξηηάξηα. πσο πξνθχπηεη απφ ηελ κειΫηε απηά νη ειιεληθΫο πνηθηιέεο καιαθνχ ζηηαξηνχ
ραξαθηεξέδνληαη απφ πςειά απνδνηηθφηεηα, θαιά πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ζπλζάθεο ηεο ρψξαο θαη θαιά
αξηνπνηεηηθά ηθαλφηεηα (ηνπιΪρηζηνλ νη λεψηεξεο). ΔπηπιΫνλ, παξνπζηΪδνπλ αλζεθηηθφηεηα ζηηο ζπλζάθεο
θαηαπφλεζεο, κε απνηΫιεζκα λα εέλαη δπλαηά ε παξαγσγά αζθαιψλ πξντφλησλ, ρσξέο ηε ρξάζε ρεκηθψλ.
Γηα ηε βαζχηεξε κειΫηε ηνπ πιηθνχ ρξεζηκνπνηάζεθε θαη κηα βηνρεκηθά κΫζνδνο (απνζεθεπηηθΫο πξσηεΐλεο),
ε νπνέα επηηξΫπεη λα βξεζεέ ν ζπλδπαζκφο αιιεινκφξθσλ γνληδέσλ πνπ ειΫγρνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ
καιαθνχ ζηηαξηνχ. Ζ βηνρεκηθά κειΫηε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ βνεζΪ θαη ζηελ ηαπηνπνέεζε κηαο πνηθηιέαο. Ο
ζπλδπαζκφο ησλ αιιεινκφξθσλ γνληδέσλ επεξεΪδεη ηφζν ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο φζν θαη ηελ
αλζεθηηθφηεηΪ ηεο ζε δηΪθνξνπο παξΪγνληεο θαηαπφλεζεο. Ζ ζρεηηθά βηνρεκηθά Ϋξεπλα Ϋδεημε φηη ην
ειιεληθφ γελεηηθφ πιηθφ θΫξεη επλντθνχο ζπλδπαζκνχο γνληδέσλ θαη απηφ αληαλαθιΪηαη ζηα βειηησκΫλα
πνηνηηθΪ γλσξέζκαηα, ηνπιΪρηζηνλ ησλ λεσηΫξσλ πνηθηιηψλ. Ζ πηζηνπνέεζε ηεο παξνπζέαο ηεο 1BL.1RS
ρξσκνζσκαηηθάο κεηαηφπηζεο, πνπ Ϋγηλε δπλαηά ηφζν κε ηε βνάζεηα βηνρεκηθψλ, φζν θαη κνξηαθψλ
ηερληθψλ, εμεγεέ ηελ αγξνλνκηθά ζπκπεξηθνξΪ ησλ πνηθηιηψλ πνπ ηελ θΫξνπλ. Οη πνηθηιέεο απηΫο Ϋρνπλ
πςειφ δπλακηθφ απφδνζεο, εμαηξεηηθά αλζεθηηθφηεηα ζε δηΪθνξνπο παξΪγνληεο θαηαπφλεζεο (βηνηηθνχο θαη
αβηνηηθνχο), θαη ζπλεπψο κηθξφηεξε αλΪγθε ζηε ρξεζηκνπνέεζε ρεκηθψλ ζθεπαζκΪησλ. Ζ θαηψηεξε
αξηνπνηεηηθά ηθαλφηεηα πνπ εέλαη ην κνλαδηθφ κεηνλΫθηεκα ηεο παξνπζέαο ηεο κεηαηφπηζεο κπνξεέ αξθεηΪ
εχθνια λα ππεξθεξαζζεέ κε ηελ παξνπζέα επλντθψλ αιιεινκφξθσλ ζηηο ππφινηπεο γνληδηαθΫο ζΫζεηο πνπ
ειΫγρνπλ ηελ πνηφηεηα. Οη πνηθηιέεο ΑρΫξσλ θαη ΔιηζΪβεη, πνπ θΫξνπλ ηε κεηαηφπηζε θαη ηαπηφρξνλα Ϋρνπλ
εμαηξεηηθά αξηνπνηεηηθά ηθαλφηεηα (ιφγσ ηεο παξνπζέαο επλντθψλ αιιεινκφξθσλ ζηηο ππφινηπεο γνληδηαθΫο
ζΫζεηο πνπ θαζνξέδνπλ ην γλψξηζκα απηφ) απνηεινχλ παξαδεέγκαηα ηεο ηειεπηαέαο πεξέπησζεο.
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Λέμεηο θιεηδηά: Μαιαθφ ζηηΪξη, εηΫξσζε, γεληθά ζπλδπαζηηθά ηθαλφηεηα, γελεηηθά παξαιιαθηηθφηεηα, επηινγά πξψησλ
γελεψλ

Ζ επηινγά ειπηδνθφξσλ δηαζηαπξψζεσλ, απφ ηηο πξψηεο γελεΫο, ζηελ βειηέσζε καιαθνχ ζηηαξηνχ (Tr.
aestivum) Ϋρεη πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηε ρξάζε δηαθφξσλ θξηηεξέσλ. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο άηαλ ε
αμηνιφγεζε εθεέλσλ ησλ γελεηηθψλ θξηηεξέσλ ηα νπνέα ζα κπνξνχζαλ λα αμηνινγάζνπλ θαη λα δηαρσξέζνπλ
κε επηηπρέα ηηο δηαζηαπξψζεηο απφ ηηο πξψηεο γελεΫο επηινγάο. Σα πεηξΪκαηα πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζε
πεηξακαηηθνχο αγξνχο ηνπ Ηλζηηνχηνπ ηηεξψλ Θεζζαινλέθεο θαη ηνπ αγξνθηάκαηνο ηνπ Α.Π.Θ. γηα ηΫζζεξηο
θαιιηεξγεηηθΫο πεξηφδνπο. Απφ Ϋλα ζχλνιφ δΫθα δηαζηαπξψζεσλ επηιΫρζεθαλ ηΫζζεξηο δηαβαζκηζκΫλεο
δηαζηαπξψζεηο κε βΪζε ζεηξΪ θξηηεξέσλ αμηνιφγεζεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηαζεξφηεηαο θαη εηΫξσζεο.
Πξναπαηηνχκελε ζπλζάθε νξέζηεθε ε ζεηηθά γεληθά ζπλδπαζηηθά ηθαλφηεηα ησλ γνλΫσλ. Πξψηε θαηαηΪρζεθε
ε δηαζηαχξσζε Χξσπφο x Αρειψνο ζηελ F1 γελεΪ, εκθΪληζε ζεκαληηθά εηεξσβειηέσζε απφ ηελ F2 κΫρξη
ηελ F4 γελεΪ, θαη Ϋδσζε πςειναπνδνηηθΫο F5 ζεηξΫο νη νπνέεο μεπΫξαζαλ θαηΪ 45,05% ηνλ απνδνηηθφηεξν
κΪξηπξα. Ζ θαηΪηαμε ησλ ππνινέπσλ ηξηψλ δηαζηαπξψζεσλ παξΫκεηλε ε έδηα ζηελ F5 γελεΪ δεέρλνληαο
κεγΪιν βαζκφ αληηζηνέρεζεο ηνπ θαηλφηππνπ κε ην γελφηππν θπξέσο ιφγσ ηεο κεζνινγέαο επηινγάο
(απνπζέα αληαγσληζκνχ, πςειΫο πηΫζεηο επηινγάο). Ο ππνινγηζκφο ηεο γελεηηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο αλΪ
δηαζηαχξσζε θαη γελεΪ Ϋδσζε θαιά εθηέκεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ δηαζηαπξψζεσλ ζηηο δηαζπψκελεο
γελεΫο κε ηελ Χξσπφο x Αρειψνο λα εέλαη εθεέλε ε δηαζηαχξσζε πνπ επεξεΪζηεθε ιηγφηεξν απφ ην
πεξηβΪιινλ. Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ φηη ε επηινγά απφ ηηο πξψηεο γελεΫο κπνξεέ κε επηηπρέα λα ππνδεέμεη
εθεέλε/εο ηε/-ηο δηαζηαχξσζε/-εηο απφ ηελ/-ηο νπνέα/-εο ζα πξνθχςνπλ πςειναπνδνηηθΫο F5 ζεηξΫο κε ηελ
εθαξκνγά θαηΪιιειεο κεζνδνινγέαο ε νπνέα εθηηκΪ: παξαγσγηθφηεηα, ζηαζεξφηεηα, εηεξσηηθΫο δξΪζεηο θαη
γεληθά ζπλδπαζηηθά ηθαλφηεηα γνλΫσλ.
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Οη εγρψξηεο ηνπηθΫο πνηθηιέεο απνηεινχλ πνιχηηκν γελεηηθφ πιηθφ εθθέλεζεο θαζψο παξνπζηΪδνπλ πςειά
παξαιιαθηηθφηεηα γηα ζεκαληηθΪ αγξνθνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε βηνηηθΫο θαη αβηνηηθΫο
θαηαπνλάζεηο θαη ζε πεξηβΪιινληα ρακειψλ εηζξνψλ. H πνηθηιέα „Αζελαΐδα‟ απνηειεέ Ϋλα επηηπρεκΫλν
παξΪδεηγκα δεκηνπξγέαο πνηθηιέαο απφ εγρψξην λεζηψηηθν πιεζπζκφ πνπ παξακΫλεη ζηελ θαιιηΫξγεηα γηα
πνιιΫο δεθαεηέεο θαη ε νπνέα εέλαη ηδηαέηεξα αλζεθηηθά ζε μεξνζεξκηθΫο ζπλζάθεο. ΑξρηθΪ ν πεηξακαηηζκφο
πεξηειΪκβαλε ηε δηεηά αμηνιφγεζε ηεο ζε θπςεισηφ ζρΫδην αγξνχ (R-12) κε 11 ειιεληθΫο πνηθηιέεο θξηζαξηνχ
θαη ηε κειΫηε ησλ θπινγελεηηθψλ ζρΫζεσλ, κε βΪζε ηηο νπνέεο επηιΫρζεθε ε πνηθηιέα 'Αζελαΐδα' γηα λα
ζπκκεηΫρεη ζε δηαιιειηθφ δέθηπν δηαζηαπξψζεσλ θαζψο απεέρε γελεηηθΪ απφ ηηο Ϊιιεο πνηθηιέεο. Ήηαλ ε
θαιχηεξε γηα ην ζπλδπαζκφ ζηαζεξφηεηα ζπκπεξηθνξΪο θαη ζηαζεξφηεηα κεηαμχ ησλ εηψλ, άηαλ ζεκαληηθΪ
πξσηκφηεξε θαη εέρε ηελ πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε. ηε ζπλΫρεηα αθνινχζεζε δηεηάο
αμηνιφγεζε ζε θπςεισηφ ζρΫδην αγξνχ ησλ F1 δηαιιειηθψλ πβξηδέσλ, φπνπ Ϋλαο απφ ηνπο γελνηχπνπο πνπ
μερψξηζε άηαλ ην F1 πβξέδην „Γάκεηξα×Αζελαΐδα‟ ην νπνέν δηαθξέζεθε: (α) γηα ηε ζηαζεξφηεηα
ζπκπεξηθνξΪο, (β) γηα ην νιηθφ παξαγσγηθφ δπλακηθφ, (γ) γηα ηελ πξσηκφηεηα (άηαλ θαηΪ πεξέπνπ επηΪ
κΫξεο πξσηκφηεξν απφ ην κΫζν φξν ησλ ππφινηπσλ πβξηδέσλ) θαη (δ) άηαλ ηξέην ζηε ζπλνιηθά βαζκνιφγεζε
γηα απφδνζε θαη ζηαζεξφηεηα. ηνλ F2 πιεζπζκφ πνπ πξνΫθπςε εθαξκφζζεθε γελεαινγηθά θπςεισηά
επηινγά κε πέεζε επηινγάο 2,6% θαη επηιΫρζεθαλ 14 θπηΪ ηα νπνέα: (α) ππεξεέραλ ζε απφδνζε απφ 61,9%
Ϋσο 120,9% (κΫζνο φξνο 89,9%) απφ ην κΫζν φξν ηνπ πιεζπζκνχ, (β) ππεξεέραλ ζε απφδνζε απφ ην κΫζν
φξν δαθηπιένπ 30 θπηψλ απφ 161% Ϋσο 273% (κΫζνο φξνο 191%) θαη (γ) ππάξρε παξαιιαθηηθφηεηα κεηαμχ
ηνπο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ ζηφρεπε ε επηινγά: ην χςνο σξέκαλζεο θπκΪλζεθε απφ 86 Ϋσο 105 cm, ε
βιαζηηθά πεξένδνο απφ 129 Ϋσο 135 εκΫξεο θαη ν αξηζκφο αδειθηψλ απφ 54 Ϋσο 109.Ο F3 πιεζπζκφο
ζπΪξζεθε ζε θπςεισηφ ζρΫδην αγξνχ θαη ηαπηφρξνλα αμηνινγάζεθε δηαηνπηθΪ ζε ζπλζάθεο γεσξγνχ ζηελ
πεξηνρά ηεο Θεζζαινλέθεο (Α.Π.Θ.) θαη ζηελ πεξηνρά Οκνιένπ-ΛΪξηζαο. Ζ απφδνζε αλΪ θπηφ ζην
θπςεισηφ ζρΫδην αγξνχ ζπζρεηέζηεθε ζεηηθΪ κε ηελ απφδνζε αλΪ ζηξΫκκα ζε ζπλζάθεο γεσξγνχ ζην
αγξφθηεκα Α.Π.Θ. (r=0,999**), αιιΪ δελ ζπζρεηέζηεθε κε ηελ απφδνζε αλΪ ζηξΫκκα ζην Οκφιην (r=0,304).
Σν νιηθφ παξαγσγηθφ δπλακηθφ ζπζρεηέζηεθε ζεηηθΪ κε ηελ απφδνζε αλΪ ζηξΫκκα ζε ζπλζάθεο θαιιηΫξγεηαο
ζην αγξφθηεκα Α.Π.Θ. (r=0,683**), ζην Οκφιην (r=0,718**) θαη ζηε δηαηνπηθά αμηνιφγεζε (r=0,636**). Ο F4
πιεζπζκφο „Γάκεηξα×Αζελαΐδα‟ άηαλ εμΪζηνηρνο, εέρε 48 kg/ζηξ. κεγαιχηεξε απφδνζε απφ ηελ εμΪζηνηρε
πνηθηιέα-γνλΫα „Αζελαΐδα‟, άηαλ πξσηκφηεξνο απφ ηελ πνηθηιέα „Γάκεηξα‟ ελψ επηπιΫνλ βξΫζεθε κέα επηινγά
ε νπνέα ππεξεέρε θαηΪ 24,0% απφ ην κΫζν φξν ησλ πνηθηιηψλ- γνλΫσλ, ε νπνέα απνηειεέ ειπηδνθφξν
γελεηηθφ πιηθφ επηζεκαέλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηινγάο ζηηο πξψηεο δηαζπψκελεο γελεΫο.
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ύγθξηζε ειιεληθώλ θαη μεληθώλ πνηθηιηώλ κεδηθήο σο πξνο ην
παξαγσγηθό δπλακηθό θαη αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΠΑΞΔΒΑΝΟ

1

1

ΔΛΓΟ-«Γάκεηξα», Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ, ΘενθξΪζηνπ 1, 41335 ΛΪξηζα, baxevano@gmail.com

Λέμεηο θιεηδηά: Μεδηθά, πνηθηιέεο κεδηθάο, παξαγσγηθφ δπλακηθφ κεδηθάο, αγξνλνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ κεδηθάο

ΣΫζζεξεηο ΔιιεληθΫο πνηθέιεο κεδηθάο δεκηνπξγέεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ
(Γνιέρε, Τιέθε, ΤπΪηε, Υαηξψλεηα) ζπγθξέζεθαλ κε 8 μεληθΫο πνηθηιέεο (Gea, Claudia, 57Q53, Prosementi,
Ultima, Maxima, Icon, Blue Ace) σο πξνο ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ, ηε πξσηκφηεηα, ην πιΪγηαζκα, θαη ην
χςνο ηνπο. Σν πεηξακαηηθφ εγθαηαζηΪζεθε ζην ΗΚΦΒ ζηε ΛΪξηζα θαη άηαλ πιάξσο ηπραηνπνηεκΫλα
ηεηξΪγσλα, κε 3 επαλαιάςεηο ελψ εθαξκφζηεθε ε ηππηθά θαιιηεξγεηηθά ηερληθά. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο
θαιιηεξγεηηθάο πεξηφδνπ 2014 Ϋγηλαλ 4 θνπΫο ελψ κεηξάζεθε ε απφδνζε ζε μεξφ ρφξην, ην χςνο ησλ
θπηψλ, ε πξσηκφηεηα σο πξνο ηελ εκεξνκελέα Ϊλζηζεο ηελ Ϊλνημε πξηλ ηε πξψηε θνπά θαη κε Ϋλαλ
εκπεηξηθφ δεέθηε ην πιΪγηαζκα. Απφ ηα απνηειΫζκαηα πξνΫθπςε φηη νη πην πςειναπνδνηηθΫο ζε μεξφ ρφξην,
άηαλ νη πνηθέιεο Τιέθε, ΤπΪηε, Γνιέρε, Ultima, ελψ αθνινπζνχζαλ κε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά δηαθνξΪ ε
Υαηξψλεηα, Claudia, Maxima, 57Q53 θαη κεηΪ νη ππφινηπεο. Οη πην πξψηκεο πνηθηιέεο άηαλ ε Υαηξψλεηα θαη
κεηΪ ε Maxima. Οη κεγαιχηεξεο ζε χςνο πνηθηιέεο άηαλ ε Τιέθε, ΤπΪηε, Υαηξψλεηα θαη Prosementi ελψ ε πην
θνληά ε Icon. To χςνο ησλ πνηθηιηψλ δελ ζπζρεηέζηεθε ζεκαληηθΪ κε ηνλ δεέθηε πιαγηΪζκαηνο, ελψ θακέα
πνηθηιέα δελ παξνπζέαζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα πιαγηΪζκαηνο ζηηο ζπλζάθεο ηνπ πεηξΪκαηνο.
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Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Μειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο γελνηύπνπ θαη πεξηβάιινληνο ζην ξεβίζη
1

ΗΓΔΡΖ ΦΧΣΗΑΓΖ , ΠΤΡΗΓΧΝ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ
1

Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Σκάκα Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο, Γεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο, Παληαδέδνπ 193, 682 00
Οξεζηηαδα, e-mail: sfotiadi@agro.duth.gr
Λέμεηο θιεηδηά: Ρεβέζη, εκεξνκελέα ζπνξΪο, πξνζαξκνζηηθφηεηα, απφδνζε, θχηξσκα

Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο θαιιηΫξγεηαο ηνπ ξεβηζηνχ ζε κηα πεξηνρά θαζνξέδεηαη απφ ηνλ γελφηππν, ην
πεξηβΪιινλ θαη ηελ αιιειεπέδξαζά ηνπο. ηηο ζπλζάθεο ηεο Βφξεηαο ΔιιΪδαο ε θζηλνπσξηλά/ρεηκεξηλά
ζπνξΪ ηνπ ξεβηζηνχ νδεγεέ ζπρλΪ ζε απνηπρέα, ιφγσ ησλ πνιχ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζηε δηΪξθεηα ηνπ
ρεηκψλα. Έηζη, ζηηο πεξηνρΫο απηΫο επηβΪιιεηαη ε κεηαηφπηζε ηεο ζπνξΪο ηελ Άλνημε. Χζηφζν, ηα δεδνκΫλα
ζρεηηθΪ κε ηελ επέδξαζε ηνπ ρξφλνπ ζπνξΪο ζηελ αλνημηΪηηθε θαιιηΫξγεηα ηνπ ξεβηζηνχ εέλαη πεξηνξηζκΫλα.
θνπφο ηεο εξγαζέαο άηαλ λα κειεηεζεέ ε επέδξαζε ηεο εκεξνκελέαο ζπνξΪο ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ
ξεβηζηνχ ζηελ πεξηνρά ηνπ Βνξεένπ Έβξνπ. Σα πεηξΪκαηα Ϋγηλαλ ζην αγξφθηεκα ηνπ Γεκνθξηηεένπ
Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο ζε δχν θαιιηεξγεηηθΫο πεξηφδνπο (2009 θαη 2010). Υξεζηκνπνηάζεθαλ ηΫζζεξηο
πνηθηιέεο ξεβηζηνχ (Zehavit-27, Άλδξνο, ΚΪζζνο θαη Ϋξηθνο), νη νπνέεο αλαπηχρζεθαλ ζε δχν εκεξνκελέεο
ζπνξΪο (ΜΪξηην-θαλνληθά θαη Απξέιην-φςηκε). Σν πεηξακαηηθφ ζρΫδην άηαλ νκΪδεο κε ππννκΪδεο (split-plot)
κε ηΫζζεξεηο επαλαιάςεηο. Χο θχξηα ηεκΪρηα ρξεζηκνπνηάζεθαλ νη εκεξνκελέεο ζπνξΪο θαη σο ππνηεκΪρηα
νη πνηθηιέεο. Παξαηεξάζεθαλ δηαθνξΫο σο πξνο ηελ θαηλνινγέα ησλ θπηψλ ηφζν κεηαμχ ησλ εηψλ φζν θαη
κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ ζπνξΪο, νη νπνέεο ζπλδΫνληαλ θπξέσο κε ηηο αληέζηνηρεο δηαθνξΫο ζηηο
κεηεσξνινγηθΫο ζπλζάθεο (βξνρφπησζε θαη ζεξκνθξαζέα). Οη πνηθηιέεο δηΫθεξαλ σο πξνο ην ρξφλν
θπηξψκαηνο, σζηφζν νη δηαθνξΫο δελ αθνινχζεζαλ ηελ έδηα ηΪζε ηα δχν Ϋηε ηνπ πεηξακαηηζκνχ. ΚαηΪ κΫζν
φξν ησλ εκεξνκεληψλ ζπνξΪο, ε πνηθηιέα Zehavit-27, ε νπνέα εέλαη κεγαιφζπεξκε, θχηξσζε λσξέηεξα ζε
ζρΫζε κε ηηο πνηθηιέεο Άλδξνο, ΚΪζζνο θαη Ϋξηθνο ην 2009. Αληέζεηα, ην 2010 ν ρξφλνο θπηξψκαηνο άηαλ
κεγαιχηεξνο γηα ηελ πνηθηιέα Zehavit-27 ζε ζχγθξηζε κε ηηο Ϊιιεο πνηθηιέεο, ηδηαέηεξα ζηελ φςηκε ζπνξΪ. Ο
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ γνλΪησλ δηΫθεξε κεηαμχ ησλ εηψλ θαη αθνινχζεζε ηηο δηαθπκΪλζεηο ηεο δηαζΫζηκεο
πγξαζέαο ηνπ εδΪθνπο, δει. άηαλ κεγαιχηεξνο ην Ϋηνο κε ηελ πςειφηεξε βξνρφπησζε (2010). Ζ εκεξνκελέα
ζπνξΪο επεξΫαζε ηε δηΪξθεηα ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ησλ θπηψλ. ΚαηΪ κΫζν φξν ησλ πνηθηιηψλ, ν ρξφλνο
απφ ηε ζπνξΪ Ϋσο ηελ σξέκαλζε άηαλ θαηΪ 9 θαη 5 εκΫξεο κηθξφηεξνο ζηελ φςηκε ζπνξΪ ζε ζχγθξηζε κε
ηελ θαλνληθά ζπνξΪ ην 2009 θαη ην 2010, αληέζηνηρα. Δπέζεο, θαηΪ κΫζν φξν ησλ πνηθηιηψλ ε απφδνζε ζε
ζπφξν κεηψζεθε ζηελ φςηκε ζπνξΪ ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαλνληθά ζπνξΪ, θαηΪ 33% ην 2009 (123 vs 184
kg/ζηξ.) θαη θαηΪ 44% ην 2010 (171 vs 307 kg/ζηξ.). ηελ θαλνληθά εκεξνκελέα ζπνξΪο ε απφδνζε ζε
ζπφξν άηαλ παξφκνηα γηα ηηο πνηθηιέεο Zehavit-27, Άλδξνο θαη ΚΪζζνο, αλεμΪξηεηα απφ ηηο κεηεσξνινγηθΫο
ζπλζάθεο πνπ επηθξΪηεζαλ. ηελ φςηκε ζπνξΪ ε πνηθηιέα Άλδξνο ππεξηεξνχζε σο πξνο ηελ απφδνζε ζε
ζπφξν, αθνινπζνχκελε απφ ηελ πνηθηιέα Ϋξηθνο, ην Ϋηνο κε ηηο κηθξφηεξεο βξνρνπηψζεηο, ελψ ε πνηθηιέα
Zehavit-27 άηαλ ππΫξηεξε ην Ϋηνο κε ηηο κεγαιχηεξεο βξνρνπηψζεηο.
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Αμηνιόγεζε κεζόδσλ δηπιαζηαζκνύ ρξσκνζσκάησλ απινεηδώλ
θπηώλ θαιακπνθηνύ
1

1

2

ΖΡΑΚΛΖ ΛΗΒΑΝΗΟ , ΘΔΟΦΗΛΟ ΜΔΣΑΞΑΚΖ , ΟΤΡΑΝΗΑ ΡΟΤΟΤ , ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
2
1
ΣΔΡΕΟΠΟΤΛΟ , ΠΖΝΔΛΟΠΖ ΜΠΔΜΠΔΛΖ

1

Δξγαζηάξην Βειηέσζεο Φπηψλ & Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ (bebeli@aua.gr)

2

Αγξνηηθφο Οέθνο πχξνπ ΑΔΒΔ, Αζάλα

Λέμεηο θιεηδηά: θνιρηθέλε, ηερλεηφο δηπιαζηαζκφο ρξσκνζσκΪησλ, Zea mays L.

Ζ ρξάζε ζεηξψλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ δηπιαζηαζκφ απινεηδψλ Ϋρνπλ ζεκαληηθΪ πιενλεθηάκαηα ζηε
δεκηνπξγέα πβξηδέσλ θαιακπνθηνχ. O ηερλεηφο δηπιαζηαζκφο ησλ ρξσκνζσκΪησλ απινεηδψλ θπηψλ
απνηειεέ Ϋλα βαζηθφ βάκα γηα ηελ παξαγσγά δηπιαζηαζκΫλσλ απινεηδψλ θαιακπνθηνχ ζε εκπνξηθά
θιέκαθα. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο άηαλ λα αμηνινγεζνχλ δηαθνξεηηθΫο κΫζνδνη εκβΪπηηζεο ά
Ϋγρπζεο δηαιχκαηνο θνιρηθέλεο γηα ηελ παξαγσγά ζπφξσλ απφ δηπιαζηαζκΫλα απινεηδά θπηΪ
θαιακπνθηνχ. Χο γελεηηθφ πιηθφ αμηνιφγεζεο φισλ ησλ κεζφδσλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ απινεηδεέο ζπφξνη
θαιακπνθηνχ. Σν πεέξακα Ϋιαβε ρψξα θαηΪ ηελ θαιιηεξγεηηθά πεξένδν 2014 ζε ηξεηο δηαθνξεηηθΫο
ηνπνζεζέεο. Γηα ηελ εθαξκνγά ησλ κεζφδσλ εκβΪπηηζεο πξνεγάζεθε αλΪπηπμε ησλ θπηαξέσλ ζε ζΪιακν
ειεγρφκελσλ ζπλζεθψλ θη Ϋπεηηα αθνινχζεζε ε εκβΪπηηζά ηνπο ζε δηΪιπκα θνιρηθέλεο δηαθνξεηηθψλ
ζπγθεληξψζεσλ (0,04%, 0,06% θαη 0,1% v/v). ΓηαθνξεηηθΫο επεκβΪζεηο πεξηειΪκβαλαλ εέηε ηνκά ζην
θνιεφπηηιν θαη ην ξηδέδην ηνπ θπηαξένπ, εέηε κφλν ζην θνιεφπηηιν, ππφ ηελ επέδξαζε δηαθνξεηηθψλ
ζπλδπαζκψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη θσηηζκνχ. Έπεηηα απφ θΪζε επΫκβαζε αθνινπζνχζε κεηαθχηεπζε ησλ
θπηαξέσλ ζηνλ αγξφ. Οη επεκβΪζεηο Ϋγρπζεο πεξηειΪκβαλαλ ηελ Ϋγρπζε δηαιχκαηνο θνιρηθέλεο
ζπγθεληξψζεσλ 0,1% θαη 0,2% v/v, ζε θπηΪξηα ζην ζηΪδην 3-4 θχιισλ πνπ εέραλ κεγαιψζεη εέηε απεπζεέαο
ζηνλ αγξφ, εέηε Ϋπεηηα απφ αλΪπηπμε ζε ζΪιακν ειεγρφκελσλ ζπλζεθψλ αθνινπζνχκελε απφ κεηαθχηεπζε
ζηνλ αγξφ. ΚαηΪ ηελ εθαξκνγά ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ εκβΪπηηζεο ην πςειφηεξν πνζνζηφ επηβέσζεο
θπηαξέσλ πνπ παξαηεξάζεθε άηαλ 14,3%. ΜεηΪ ηελ εθαξκνγά ησλ δηαθφξσλ επεκβΪζεσλ Ϋγρπζεο ζε
θπηΪξηα πνπ αλαπηχζζνληαλ απεπζεέαο ζην ρσξΪθη ην πςειφηεξν πνζνζηφ άηαλ 51,23%. ε αληηδηαζηνιά
κε ηελ απεπζεέαο ζπνξΪ, απφ ηα κεηαθπηεπκΫλα θπηΪ πνπ εέραλ δερζεέ επΫκβαζε Ϋγρπζεο κφλν ην 2,35%
επΫδεζε. Χο αέηηα ηεο ρακειάο επηβέσζεο ζεσξνχληαη πηζαλφηαηα ε ηνμηθφηεηα ηεο θνιρηθέλεο θαηΪ ηελ
εθαξκνγά ηεο ζε πςειΫο ζπγθεληξψζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε θαηαπφλεζε ησλ θπηψλ κεηΪ απφ κεηαθχηεπζε.
ηα θπηΪξηα, πνπ αλαπηχζζνληαλ κεηΪ απφ απεπζεέαο ζπνξΪ θαη εθαξκφζηεθε Ϋγρπζε 0,1%, ην πνζνζηφ
ησλ ηαμηαλζηψλ πνπ παξάγαγαλ γφληκε γχξε θαη απηνγνληκνπνηάζεθαλ άηαλ 21,13%, ελψ θαηΪ ηηο
επεκβΪζεηο Ϋγρπζεο θαη εκβΪπηηζεο κεηαθπηεπκΫλσλ θπηψλ άηαλ 0,78% θαη 8,33% αληέζηνηρα. Απφ ηα
απνηειΫζκαηα ηεο εξγαζέαο απηάο ζπκπεξαέλνπκε φηη ε κΫζνδνο Ϋγρπζεο δηαιχκαηνο θνιρηθέλεο 0,1% v/v ζε
θπηΪ κε απεπζεέαο ζπνξΪ ζηνλ αγξφ θαέλεηαη λα εέλαη ε πην απνηειεζκαηηθά κΫζνδνο παξαγσγάο
δηπιαζηαζκΫλσλ απινεηδψλ θπηψλ. ζνλ αθνξΪ ζηελ εθαξκνγά κεζφδσλ εκβΪπηηζεο ν θαιχηεξνο
ζπλδπαζκφο άηαλ 0,06% v/v δηαιχκαηνο θνιρηθέλεο θαη ζπλζάθεο αλΪπηπμεο ησλ θπηαξέσλ ζε θσο θαη
ν
ζεξκνθξαζέα 26 C θαηΪ ηελ δηΪξθεηα θαη κεηΪ ηελ επΫκβαζε. Οη Ϊξηζηεο ζπλζάθεο αλΪπηπμεο ησλ θπηαξέσλ
θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθαξκνγάο ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηπιαζηαζκνχ θαζψο θαη ε πεξένδνο
αλΪπηπμεο ησλ θπηαξέσλ θαέλεηαη λα απνηεινχλ θχξηνπο παξΪγνληεο γηα ηελ επηηπρά, καδηθά παξαγσγά
απινεηδψλ θπηψλ θαιακπνθηνχ. ΠεξαηηΫξσ κειΫηεο ζεσξνχληαη αλαγθαέεο γηα ηελ επέηεπμε πςειφηεξσλ
πνζνζηψλ δηπιαζηαζκνχ απινεηδψλ θπηψλ θαιακπνθηνχ.
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ύγθξηζε πεηξακαηηθώλ ζρεδίσλ ζηελ αμηνιόγεζε παξαγσγηθνύ
δπλακηθνύ πνηθηιηώλ ζίηνπ
1

1

ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΣΗΛΔΡΟ , ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΡΑΚΖ

1

Δξγαζηάξην Βειηέσζεο Φπηψλ & Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ (katsileros@aua.gr)

Λέμεηο θιεηδηά: κε πιάξεηο νκΪδεο, Ϊιθα ζρΫδην, απμεκΫλν ζρΫδην

Γηα ηελ αμηνπηζηέα ηεο εξκελεέαο ησλ απνηειεζκΪησλ ζηνλ γεσξγηθφ πεηξακαηηζκφ απαηηεέηαη ε αθξηβάο
εθηέκεζε ηνπ πεηξακαηηθνχ ζθΪικαηνο. ΚαηΪ ηα πξψηκα ζηΪδηα ησλ βειηησηηθψλ πξνγξακκΪησλ ν αξηζκφο
ησλ ππφ αμηνιφγεζε γνλνηχπσλ εέλαη ζπλάζσο αξθεηΪ κεγΪινο θαη ε δηαζΫζηκε πνζφηεηα ζπφξνπ
πεξηνξηζκΫλε, κε ζπλΫπεηα ηελ αχμεζε ηεο αλνκνηνγΫλεηαο εληφο ησλ νκΪδσλ θαη ηελ Ϋιιεηςε ηνπ αλαγθαένπ
αξηζκνχ επαλαιάςεσλ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκΪησλ απηψλ πξνζεγγέδεηαη απφ ηνπο βειηησηΫο κε ηελ
αμηνπνέεζε ζρεδέσλ κε πιάξσλ νκΪδσλ, φπνπ θΪζε νκΪδα ρσξέδεηε ζε κηθξφηεξεο θαη πην νκνηνγελεέο
ππννκΪδεο νη νπνέεο δελ πεξηΫρνπλ φιεο ηηο επεκβΪζεηο. Γηα ην Ϋιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηάο ηεο
θαηεγνξέαο πεηξακΪησλ, ρξεζηκνπνηάζεθαλ εηθνζηηΫζζεξηο πνηθηιέεο ζθιεξνχ ζηηαξηνχ θαη αμηνινγάζεθαλ ηα
εμάο ζρΫδηα: ηπραηνπνηεκΫλσλ πιάξσλ νκΪδσλ, θιαζζηθΫο κε πιάξεηο νκΪδεο, Ϊιθα ζρΫδηα θαη επηπιΫνλ ην
απμεκΫλν ζρΫδην. ΠΫξα απφ ηελ ζεκαληηθά κεέσζε ηνπ κεγΫζνπο ησλ πεηξακΪησλ, επεηεχρζε γηα ηε
2
κεηαβιεηά ηεο απφδνζεο αχμεζε ηνπ ζπληειεζηά πξνζδηνξηζκνχ (R ) απφ 6% Ϋσο 13%, κεέσζε ηνπ
ζπληειεζηά παξαιιαθηηθφηεηαο (CV%) απφ 2,5% Ϋσο 5,5% θαη ηειηθΪ κεγαιχηεξε ζρεηηθά
απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρΫζε κε ην ζρΫδην ησλ ηπραηνπνηεκΫλσλ πιάξσλ νκΪδσλ. Σα θαιχηεξα
απνηειΫζκαηα κεηαμχ ησλ κεζφδσλ Ϋδσζε ην Ϊιθα ζρΫδην.
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«ΔΘΗΑΓΔ 1» λέα ιεπθή παξαγσγηθή θαη πνηνηηθή νηλνπνηήζηκε
πνηθηιία ακπέινπ
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Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ Παηδαγσγηθφ ηκάκα Γεκνηηθάο Δθπαέδεπζεο.
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Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia .

Λέμεηο θιεηδηά: πβξηδηζκφο, λεαξφο βιαζηφο, θχιιν, ηαμηαλζέα, ξΪγα, ζηαθπιά

Ζ λΫα ιεπθά πνηθηιέα «ΕΘΙΑΓΕ-1» δεκηνπξγάζεθε κε ηε κΫζνδν ηνπ πβξηδηζκνχ ζην Ηλζηηηνχην ΑκπΫινπ
Αζελψλ ην 2006. Πξνάιζε απφ ηε δηαζηαχξσζε ηεο πνηθηιέαο «Κςδυνίηζα» κε κέγκα απφ γχξε ησλ
πνηθηιηψλ: Riesling, Sylvaner, Sauvignon Blanc. Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα απφ ηελ Ϋθπηπμε νθζαικνχ κΫρξη ηνλ
ηξπγεηφ ηεο πνηθηιέαο εέλαη 146-155 εκΫξεο. Ζ αλΪπηπμε ησλ βιαζηψλ εέλαη κεγΪιε (2,1 – 3,0 m.). Ζ
μπινπνέεζε θιεκαηέδαο εέλαη πνιχ πςειά. Σν πνζνζηφ ησλ θαξπνθφξσλ βιαζηψλ εέλαη πΪλσ απφ 95%. Ζ
παξαγσγά εέλαη κεγΪιε, πΪλσ απφ 3t/ζηξ. Σν Ϊλζνο εέλαη εξκαθξφδηην. Σν κΫγεζνο ηεο ζηαθπιάο εέλαη
κΫηξην, κε ζράκα θσληθφ θαη κεγΪιε ππθλφηεηα. Σν κάθνο ηεο ζηαθπιάο εέλαη 19 cm., ην πιΪηνο 16 cm. θαη
ην κΫζν βΪξνο εέλαη 350 g. Σν κΫγεζνο ηεο ξΪγαο εέλαη κηθξφ, βΪξνπο 1,8 g, νβΪι ζράκαηνο, ρξψκαηνο
πξΪζηλν-θέηξηλνπ, κε θΫξηλε αλζεξφηεηα. Ο αξηζκφο γηγΪξησλ εέλαη 2 αλΪ ξΪγα. Ο θινηφο εέλαη κΫηξηνπ
πΪρνπο κε κεγΪιε αληνρά. Ζ ζΪξθα θαη ην γιεχθνο ηεο πνηθηιέαο εέλαη Ϊρξσκα, κε ηδηαέηεξν Ϊξσκα. Ζ
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γιεχθνπο ζε ζΪθραξα εέλαη πνιχ πςειά. Ζ πνηθηιέα «ΕΘΙΑΓΕ-1» κε βΪζε ηα
ακπεινγξαθηθΪ θαη θπζηνινγηθΪ ηεο ραξαθηεξηζηηθΪ θαηαηΪζζεηαη ζηελ νκΪδα πνηθηιηψλ convarietas pontica
Neqr. Ζ πνηθηιέα απηά δηαθξέλεηαη γηα ηε κεγΪιε αλζεθηηθφηεηΪ ηεο ζην ςχρνο, ηελ μεξαζέα θαη ηηο
κπθεηνινγηθΫο αζζΫλεηεο ζπγθξηηηθΪ κε Ϊιιεο πνηθηιέεο Vitis Vinifera. Ζ πνηθηιέα πξννξέδεηαη γηα ηελ
παξαγσγά Ϋληνλα αξσκαηηθψλ, ιεπθψλ νέλσλ αλσηΫξαο πνηφηεηαο, αξσκαηηθψλ ρπκψλ θαζψο θαη γηα ηε
βειηέσζε αξσκΪησλ ησλ νέλσλ.

36

Π. ΕΑΜΑΝΗΓΖ , Υ. ΠΑΥΑΛΗΓΖ, Η ΥΟΤΛΗΑΡΑ., Δ ΒΑΒΟΤΛΗΓΟΤ,  ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ., Γ ΠΗΣΧΛΖ, P RADCHEVSKY
«ΔΘΗΑΓΔ 2», λΫα εξπζξφζαξθε πνηθηιέα γηα ηελ παξαγσγά Ϊξηζηεο πνηφηεηαο νέλνπ κε θαηλνιηθΫο νπζέεο
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

«ΔΘΗΑΓΔ 2», λέα εξπζξόζαξθε πνηθηιία γηα ηελ παξαγσγή άξηζηεο
πνηόηεηαο νίλνπ κε θαηλνιηθέο νπζίεο
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Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ Σκάκα Αγξνηηθάο Βηνηερλνινγέαο ΗεξΪ Οδφο 75, 11855
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Ηλζηηηνχην Δδαθνινγέαο Αζελψλ-ΔΛ.Γ.Ο "ΓΖΜΖΣΡΑ" . ΒεληδΫινπ 1,14123-Λπθφβξπζε.
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Γεσπφλνο MSc, ΗεξΪ Οδφο 286 122 43 ΑηγΪιεσ
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Ηλζηηηνχην Σερλνινγέαο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ, νθ. ΒεληδΫινπ 1, 14123, Λπθφβξπζε Αηηηθάο.
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Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia .

Λέμεηο θιεηδηά: πβξηδηζκφο, βιαζηφο, θχιιν, ηαμηαλζέα, ξΪγα, ζηαθπιά, γέγαξηα

Ζ πνηθηιέα «ΕΘΙΑΓΕ-2» δεκηνπξγάζεθε κε ηε κΫζνδν ηνπ πβξηδηζκνχ ζην Ηλζηηηνχην ΑκπΫινπ Αζελψλ ην
2007. Πξνάιζε απφ ηε δηαζηαχξσζε ηεο πνηθηιέαο «Θπάτα» κε ηελ πνηθηιέα «Άθυρ». Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα
απφ ηελ Ϋθπηπμε νθζαικνχ κΫρξη ηνλ ηξπγεηφ ηεο πνηθηιέαο εέλαη 146-155 εκΫξεο. Ζ αλΪπηπμε ησλ βιαζηψλ
εέλαη κεγΪιε (2,1 – 3,0 m.). Ζ μπινπνέεζε θιεκαηέδαο εέλαη πνιχ πςειά. Σν πνζνζηφ ησλ θαξπνθφξσλ
βιαζηψλ εέλαη πΪλσ απφ 95%. Ζ παξαγσγά εέλαη πνιχ κεγΪιε, 3-4 t/ζηξ. Σν Ϊλζνο εέλαη εξκαθξφδηην. H
ζηαθπιά εέλαη κεζαένπ κεγΫζνπο, κε ζράκα θσληθφ θαη κΫηξηα ππθλφηεηα. Σν κάθνο ηεο ζηαθπιάο εέλαη
24cm., ην πιΪηνο 18 cm. θαη ην κΫζν βΪξνο εέλαη 360 g. Σν κΫγεζνο ηεο ξΪγαο εέλαη κΫηξην, δηακΫηξνπ 1,8
cm, βΪξνπο 3,4 g, ζθαηξηθνχ ζράκαηνο, ρξψκαηνο κπιε-καχξν, κε θΫξηλε αλζεξφηεηα. Ο αξηζκφο γηγΪξησλ
θπκαέλεηε απφ 2-4 αλΪ ξΪγα. Ο θινηφο εέλαη κΫηξηνπ πΪρνπο κε κεγΪιε αληνρά. Ζ ζΪξθα θαη ην γιεχθνο ηεο
πνηθηιέαο εέλαη Ϋγρξσκα, κε ηδηαέηεξα Ϋληνλν Ϊξσκα θαη πινχζην ζε θαηλνιηθΫο νπζέεο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ
γιεχθνπο ζε ζΪθραξα εέλαη πνιχ πςειά, κε πνζνζηφ πνπ μεπεξλΪ ην 24%. Ζ πνηθηιέα «ΕΘΙΑΓΕ-2» κε βΪζε
ηα ακπεινγξαθηθΪ θαη θπζηνινγηθΪ ηεο ραξαθηεξηζηηθΪ θαηαηΪζζεηαη ζηελ νκΪδα πνηθηιηψλ convarietas
pontica Neqr. Ζ πνηθηιέα απηά δηαθξέλεηαη γηα ηε κεγΪιε αλζεθηηθφηεηΪ ηεο ζην ςχρνο, ηελ μεξαζέα θαη ηηο
κπθεηνινγηθΫο αζζΫλεηεο ζπγθξηηηθΪ κε Ϊιιεο πνηθηιέεο Vitis Vinifera. Ζ πνηθηιέα πξννξέδεηαη γηα ηελ
παξαγσγά εξπζξψλ μεξψλ νέλσλ κε πνιιΫο θαηλνιηθΫο νπζέεο αλσηΫξαο πνηφηεηαο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ
θαη σο βειηησηηθφ ρξψκαηνο δηαθφξσλ ρπκψλ.
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Οη λΫεο εξπζξΫο νηλνπνηάζηκεο κε θφθθηλν ρπκφ θαη ζΪξθα αλζεθηηθΫο πνηθηιέεο «ΔΘΗΑΓΔ-3» «ΔΘΗΑΓΔ-4»
θαη «ΔΘΗΑΓΔ-5» δεκηνπξγάζεθαλ κε ηε κΫζνδν ηνπ πβξηδηζκνχ ζην Ηλζηηηνχην ΑκπΫινπ Αζελψλ ηελ πεξένδν
2005- 2006. Οη πνηθηιέεο πξνάιζαλ απφ ηε δηαζηαχξσζε ηεο πνηθηιέαο κε ακεξηθΪληθα γνλέδηα, «Pervenetshe
Magaratsha» κε αλζεθηηθΫο εξπζξΫο κε θφθθηλν ρπκφ θαη ζΪξθα πνηθηιέεο « Dnestrovski aksamit », «Izobilni»
θαη «Mria» αληέζηνηρα. Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα απφ ηελ Ϋθπηπμε νθζαικνχ κΫρξη ηνλ ηξπγεηφ ησλ πνηθηιηψλ εέλαη
146-155 εκΫξεο. Ζ αλΪπηπμε ησλ βιαζηψλ εέλαη κεγΪιε (2,1 – 3,0 m.). Ζ μπινπνέεζε θιεκαηέδαο εέλαη πνιχ
πςειά. Σν πνζνζηφ ησλ θαξπνθφξσλ βιαζηψλ εέλαη πΪλσ απφ 95%. ε θΪζε θαξπνθφξν βιαζηφ
ππΪξρνπλ 2-3 ζηαθπιΫο. H παξαγσγά εέλαη κεγΪιε, πΪλσ απφ 3-4 t/ζηξ. Σν Ϊλζνο εέλαη εξκαθξφδηην. Σν
κΫγεζνο ηεο ζηαθπιάο εέλαη κεζαέν κε ζράκα θπιηλξηθφ Ϋσο θπιηλδξνθσληθφ, κΫηξηα ππθλφηεηαο. Σν κάθνο
ηεο ζηαθπιάο θπκαέλεηαη απφ 16 εσο 18 cm, ελψ ην πιΪηνο 6 κε 7 cm.. Σν κΫζν βΪξνο ηεο ζηαθπιάο ησλ
πνηθηιηψλ «ΔΘΗΑΓΔ-3» εέλαη 260 g, ηεο «ΔΘΗΑΓΔ-4» εέλαη 350 g, θαη ηεο «ΔΘΗΑΓΔ-5» εέλαη 200g. Σν κΫγεζνο
ηεο ξΪγαο εέλαη κηθξφ, βΪξνπο 1,1 g εσο 2,3g, νβΪι ζράκαηνο κε δηαζηΪζεηο 1,3 cm x 1,2 cm, ρξψκαηνο
κπιε-καχξν, κε θΫξηλε αλζεξφηεηα. Ο αξηζκφο γηγΪξησλ εέλαη 2-3 αλΪ ξΪγα. Ο θινηφο εέλαη κΫηξηνπ πΪρνπο
κε κεγΪιε αληνρά. Ζ ζΪξθα θαη ην γιεχθνο ηεο πνηθηιέαο Ϋρνπλ Ϋληνλν βαζχ Ϊξσκα. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ
γιεχθνπο ζε ζΪθραξα εέλαη πνιχ πςειά. Οη πνηθηιέεο απφ ην δεχηεξν Ϋηνο θχηεπζεο δέλνπλ παξαγσγά. Οη
πνηθηιέεο κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ θαη απηφξηδα, θαζψο δηαθξέλνληαη γηα ηε κεγΪιε αλζεθηηθφηεηΪ ζην
ςχρνο, ηελ μεξαζέα θαη ηηο κπθεηνινγηθΫο αζζΫλεηεο ζπγθξηηηθΪ κε Ϊιιεο πνηθηιέεο Vitis Vinifera. Γηα ηνλ
παξαπΪλσ ιφγν νη πνηθηιέεο απηΫο εέλαη θαηΪιιειεο γηα θαιιηΫξγεηα ζε πνιχ νξεηλΫο πεξηνρΫο κε αξθεηΪ
ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο.Οη πνηθηιέεο απηΫο πξννξέδεληαη γηα ηελ παξαγσγά δηΪθνξσλ εξπζξψλ νέλσλ
αλσηΫξαο πνηφηεηαο. Δέλαη θαηΪιιειεο γηα βηνινγηθά θαιιηΫξγεηα, θαζψο Ϋρνπλ πιάξε αλζεθηηθφηεηα θαη νη
ςεθαζκνέ πνπ απαηηνχληαη εέλαη πεξηνξηζκΫλνη. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεηξΪκαηα γελεηηθάο
βειηέσζεο, σο δφηεο γνληδέσλ πνπ πξνζδέδνπλ αλζεθηηθφηεηα θαη Ϋληνλν βαζχ ρξψκα γιεχθνπο θαη ζΪξθαο.
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Γύν λέεο νηλνπνηήζηκεο πνηνηηθέο πνηθηιίεο κε άξσκα κνζράην
«ΠΑΝΑΓIΑ ΟΤΜΔΛA» ΚΑΗ «EΡΡΑ»
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Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ Σκάκα Αγξνηηθάο Βηνηερλνινγέαο ΗεξΪ Οδφο 75, 11855
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Γεσπφλνο MSc, ΗεξΪ Οδφο 286 122 43 ΑηγΪιεσ
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Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia .

Λέμεηο θιεηδηά: πβξηδηζκφο, βιαζηφο, ηαμηαλζέα, ξΪγα εξπζξφζαξθε , ζηαθπιά

Οη πνηθηιέεο «Παλαγέα νπκειΪ» θαη «Σέππα» δεκηνπξγάζεθαλ κε ηε κΫζνδν ηνπ πβξηδηζκνχ ζην Ηλζηηηνχην
ΑκπΫινπ Αζελψλ ην 2004 θαη 2007 αληέζηνηρα. Γηα ηελ πνηθηιέα «Παλαγέα νπκειΪ» ρξεζηκνπνηάζεθε ζηε
δηαζηαχξσζε σο κεηξηθά ε πνηθηιέα «Αθαδεκατθνο Βαζίληρ Κπιμπάρ» θαη σο παηξηθά ε « Alicante Boushet».
Γηα ηελ πνηθηιέα «Σέππα» ζηε δηαζηαχξσζε ρξεζηκνπνηάζεθε σο κεηξηθά ε «Odeski Tshiorni» θαη σο
παηξηθά ε «Αθαδεκατθνο Βαζίληρ Κπιμπάρ». Ο παξαγσγηθφο θχθινο ησλ πνηθηιηψλ (απφ ηελ Ϋθπηπμε
νθζαικψλ κΫρξη ηνλ ηξπγεηφ) εέλαη 146-155 εκΫξεο. Ζ αλΪπηπμε ησλ βιαζηψλ εέλαη κεγΪιε (2,1 – 3,0 m.). Ζ
μπινπνέεζε θιεκαηέδαο εέλαη πνιχ πςειά. Σν πνζνζηφ ησλ θαξπνθφξσλ βιαζηψλ θπκαέλεηαη απφ 90 Ϋσο
95%. Ζ παξαγσγά εέλαη κεγΪιε, 2-3t/ζηξ. Σν Ϊλζνο εέλαη εξκαθξφδηην. Σν κΫγεζνο ηεο ζηαθπιάο εέλαη κΫηξην
Ϋσο κεζαέν, κε ζράκα θσληθφ θαη κΫηξηα ππθλφηεηα. Σν κάθνο ηεο ζηαθπιάο εέλαη 22 cm., ην πιΪηνο 14 - 16
cm. θαη ην κΫζν βΪξνο εέλαη 350 g. Σν κΫγεζνο ηεο ξΪγαο εέλαη κΫηξην Ϋσο κεγΪιν, δηακΫηξνπ 1,6 cm,
βΪξνπο 2,3 εψο 1,7 g, ζθαηξηθνχ ζράκαηνο, ρξψκαηνο κπιε-καχξν, κε θΫξηλε αλζεξφηεηα. Ο αξηζκφο
γηγΪξησλ θπκαέλεηαη απφ 2-4 αλΪ ξΪγα. Ο θινηφο εέλαη κεγΪινπ πΪρνπο κε κεγΪιε αληνρά. Ζ ζΪξθα θαη ην
γιεχθνο ηεο πνηθηιέαο εέλαη Ϋγρξσκα, κε Ϋλα ειαθξχ Ϊξσκα κνζρΪην. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γιεχθνπο ζε
ζΪθραξα εέλαη πνιχ πςειά, κε πνζνζηφ πνπ μεπεξλΪ ην 24%. ηαλ νη ζηαθπιΫο αθεζνχλ πΪλσ ζην πξΫκλν
γηα κεγαιχηεξν δηΪζηεκα Ϋηζη ψζηε λα αξρέζεη ε ζηαθηδνπνέεζε, ηφηε ην πνζνζηφ ησλ ζαθρΪξσλ κπνξεέ λα
θηΪζεη ην 40%. Ζ νμχηεηα θπκαέλεηαη απφ 6-9gr/lt. Οη δχν πνηθηιέεο κε βΪζε ηα ακπεινγξαθηθΪ θαη
θπζηνινγηθΪ ηνπο ραξαθηεξηζηηθΪ θαηαηΪζζνληαη ζηελ νκΪδα πνηθηιηψλ convarietas pontica Neqr. Οη
πνηθηιέεο απηΫο Ϋρνπλ κεγΪιε αλζεθηηθφηεηΪ ζην ςχρνο, ηελ μεξαζέα θαη ηηο κπθεηνινγηθΫο αζζΫλεηεο
ζπγθξηηηθΪ κε Ϊιιεο πνηθηιέεο Vitis Vinifera. Πξννξέδνληαη γηα ηελ παξαγσγά Ϋληνλα αξσκαηηθψλ εξπζξψλ
νέλσλ, γιπθψλ νέλσλ αλσηΫξαο πνηφηεηαο, αξσκαηηθψλ ρπκψλ κε βαζχ ρξψκα θαζψο θαη γηα ηε βειηέσζε
αξσκΪησλ θαη ρξσκΪησλ ησλ νέλσλ.
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Αληαπόθξηζε ζηελ θαιιηέξγεηα αλζήξσλ ειιεληθώλ πνηθηιηώλ ζθιεξνύ
ζηηαξηνύ (Triticum durum L.)
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Λέμεηο θιεηδηά: θαιιηΫξγεηα αλζάξσλ, ζθιεξφ ζηηΪξη, δηαπινεηδά, καλληηφιε

Ζ θαιιηΫξγεηα αλζάξσλ απνηειεέ ηελ πην γλσζηά θαη απνηειεζκαηηθά ηερληθά γηα ηελ παξαγσγά δηαπινεηδψλ
θπηψλ θαη ηε δεκηνπξγέα θαζαξψλ ζεηξψλ ζηηαξηνχ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηΪζηεκα. Ζ αληαπφθξηζε ζηελ
αλζεξνθαιιηΫξγεηα εμαξηΪηαη απφ πνιινχο παξΪγνληεο φπσο ην ζξεπηηθφ ππφζηξσκα, ε πξνκεηαρεέξηζε
κε ρακειΫο ά πςειΫο ζεξκνθξαζέεο θαη θπξέσο ν γελφηππνο ηνπ ππφ κειΫηε θπηνχ. ζνλ αθνξΪ ην ζθιεξφ
ζηηΪξη, ε Ϋξεπλα Ϋρεη δεέμεη φηη εέλαη Ϋλα ηδηαέηεξα δχζθνιν θπηφ ζηελ παξαγσγά θπηψλ κΫζσ ηεο
θαιιηΫξγεηαο αλζάξσλ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο άηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο αλδξνγελεηηθάο ηθαλφηεηαο
ηεζζΪξσλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ ζθιεξνχ ζηηαξηνχ (έθλνο, ΜεμηθΪιη, Άλλα θαη Διπέδα) θαη ηεο επέδξαζεο
ηεο καλληηφιεο ζηελ αληέδξαζε ησλ πνηθηιηψλ απηψλ ζηελ θαιιηΫξγεηα αλζάξσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζηΪρηα
ν
ησλ ππφ εμΫηαζε πνηθηιηψλ ζπιιΫγνληαλ θαη παξΫκελαλ ζε δηΪιπκα καλληηφιεο 0,3 θαη 0,7 Μ ζηνπο 4 C γηα
7 εκΫξεο γηα πξνκεηαρεέξεζε κε ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο θαη νζκσηηθά θαηαπφλεζε. Καιιηεξγάζεθαλ
ζπλνιηθΪ 2000 πεξέπνπ αλζάξεο (πξνεξρφκελνη απφ 30 ζηΪρεηο) απφ θΪζε πνηθηιέα. Χο ππνζηξψκαηα
επαγσγάο ρξεζηκνπνηάζεθαλ ην ηξνπνπνηεκΫλν W14 θαη ην FHG ελψ σο ππνζηξψκαηα αλαγΫλλεζεο ην
190-2 θαη ην FHG αληέζηνηρα. Σα πξΪζηλα θπηΪ πνπ ζρεκαηέζηεθαλ ηνπνζεηάζεθαλ ζε ππφζηξσκα MS
ρσξέο πξνζζάθε νξκνλψλ. Ζ αληέδξαζε ζηελ αλζεξνθαιιηΫξγεηα κεηξάζεθε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκβξπνεηδψλ
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγνκΫλσλ (πξΪζηλσλ θαη αιβέλσλ) θπηψλ. Παξαηεξάζεθαλ δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ
ηεζζΪξσλ πνηθηιηψλ ζηηαξηνχ σο πξνο ηελ αληαπφθξηζε ηνπο ζηελ αλζεξνθαιιηΫξγεηα. Μεγαιχηεξνο
αξηζκφο εκβξπνεηδψλ παξαηεξάζεθε ζηελ πνηθηιέα έθλνο, φρη φκσο θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο πξΪζηλσλ
θπηψλ. ΓεληθΪ θαιχηεξε αληέδξαζε παξαηεξάζεθε ζηελ πςειά ζπγθΫληξσζε ηεο καλληηφιεο (0,7Μ) θαη ζηα
δχν ππνζηξψκαηα. Μεηαμχ ησλ δχν ππνζηξσκΪησλ ειαθξψο θαιχηεξν εκθαλέζηεθε ην ηξνπνπνηεκΫλν
W14 φζνλ αθνξΪ ηνλ ζρεκαηηζκφ εκβξπνεηδψλ, κε κνλαδηθά εμαέξεζε ηελ πνηθηιέα ΜεμηθΪιη ε νπνέα
παξάγαγε πεξηζζφηεξα εκβξπνεηδά ζην ππφζηξσκα FHG. ρεκαηηζκφο θπηψλ παξαηεξάζεθε κφλν ζην
ππφζηξσκα FHG θαη ζηηο πνηθηιέεο έθλνο (0,5 θπηΪ / 100 αλζάξεο) θαη ΜεμηθΪιη (3,26 θπηΪ / 100 αλζάξεο).
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Ζ αιιεινύρεζε θαη αλάιπζε ηνπ κεηαγξαθώκαηνο ηνπ δηδαλίνπ
Solanum elaeagnifolium (γεξκαλόο)
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Λέμεηο θιεηδηά: Solanum elaeagnifolium, κεηαγξΪθσκα, ηεξπεληθΫο ζπλζΪζεο

Σν εέδνο Solanum elaeagnifolium, θνηλφ ειιεληθφ φλνκα γεξκαλφο, εέλαη Ϋλα ηδηαέηεξα επηθέλδπλν πνιπεηΫο
δηδΪλην ηεο νηθνγΫλεηαο ησλ νιαλσδψλ πνπ απαληΪηαη πιΫνλ ζε φιε ηελ ιεθΪλε ηεο Μεζνγεένπ. ηελ
ΔιιΪδα βξέζθεηαη φρη κφλν ζηηο αγξνηηθΫο πεξηνρΫο εληφο θαιιηεξγεηψλ ηνκΪηαο, βακβαθηνχ θηι. αιιΪ θαη
ζηηο αζηηθΫο π.ρ. ζε κεηξνπνιηηηθΪ πΪξθα. Ζ εηζβνιά θαη εγθαζέδξπζά ηνπ ζηηο πεξηνρΫο απηΫο
δηεπθνιχλζεθε απφ ην γεγνλφο φηη αλαπαξΪγεηαη εγγελψο κε ρηιηΪδεο ζπφξνπο αιιΪ θαη αγελψο κε ππφγεηα
βιαζηηθΪ ηκάκαηα. Υαξαθηεξέδεηαη δε απφ ηελ αληνρά ηνπ ζηελ μεξαζέα θαη ηελ επθνιέα ηνπ λα αλαπηχζζεηαη
ζε πνηθέια εδαθηθΪ πεξηβΪιινληα αθφκα θαη ζηα πην ππνβαζκηζκΫλα εδΪθε. Θεσξεέηαη δηπινεηδΫο εέδνο
(2n=24) αιιΪ πξφζθαηα επξάκαηα Ϋδεημαλ φηη απαληΪηαη θαη σο πνιππινεηδΫο (ηεηξαπινεηδΫο θαη
εμαπινεηδΫο). Γηα ηελ αιιεινχρεζε ηνπ κεηαγξαθψκαηνο (transcriptome) ηνπ S. elaeagnifolium, Ϋγηλε
εμαγσγά mRNA απφ θχιια θαη Ϊλζε. Σν mRNA αιιεινπράζεθε κε ηελ ρξάζε αιιεινχρεζεο λΫαο γεληΪο
(next-generation sequencing). Απφ ηελ αιιεινχρεζε θαη ηελ ζπλαξκνιφγεζε ησλ αιιεινπρηψλ πνπ
παξάρζεζαλ, πξνΫθπςαλ 75.618 contigs κε κΫζν κΫγεζνο 1.082bp. ΠξνθεηκΫλνπ λα αλαγλσξηζζνχλ νη
πηζαλνέ κνξηαθνέ κεραληζκνέ πνπ θξχβνληαη πέζσ απφ ηελ αληνρά ηνπ S.elaeagnifolium ζηηο αληέμνεο
πεξηβαιινληηθΫο ζπλζάθεο, Ϋκθαζε δφζεθε ζηελ κειΫηε ησλ ηεξπεληθψλ ζπλζαζψλ (terpene synthases TPS), κηαο νκΪδαο γνληδέσλ πνπ εκπιΫθεηαη ζε πνηθέιεο θπηηθΫο δηεξγαζέεο φπσο ηελ παξαγσγά νξκνλψλ
(γηββεξειιέλε, αςηζηθφ νμχ) αιιΪ θαη ζηηο απνθξέζεηο ησλ θπηψλ ζηηο θαηαπνλάζεηο. Ζ ρξάζε εθηεηακΫλσλ
αιγνξέζκσλ νδάγεζε ζηελ αλαγλψξηζε πνιπΪξηζκσλ γνληδέσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ πηζαλΫο ηεξπεληθΫο
ζπλζΪζεο ζην κεηαγξΪθσκα ηνπ S.elaeagnifolium. Οη βηνπιεξνθνξηθΫο αλαιχζεηο Ϋδεημαλ φηη ηα γνλέδηα ηνπ
S. elaeagnifolium εκθαλέδνπλ πςειά νκνινγέα κε ραξαθηεξηζκΫλεο ηεξπεληθΫο ζπλζΪζεο ηεο ηνκΪηαο θαη
Ϊιισλ ζνιαλσδψλ θαη ηνπνζεηνχληαη θπινγελεηηθΪ ζηνπο γλσζηνχο θιΪδνπο ηεο νηθνγΫλεηαο, TPS-a, TPSb, TPS-c, TPS-e/f θαη TPS-g. Σξέα ηΫηνηα γνλέδηα απνκνλψζεθαλ, θισλνπνηάζεθαλ θαη κειεηάζεθε ε
Ϋθθξαζά ηνπο ζε δηΪθνξα φξγαλα θπηψλ S. elaeagnifolium. Ο ηξαπκαηηζκφο ησλ θχιισλ ησλ θπηψλ
S.elaeagnifolium νδάγεζε ζε ζεκαληηθά αχμεζε ζηελ κεηαγξαθά ελφο απφ ηα γνλέδηα ην νπνέν, ζχκθσλα θαη
κε ηελ κεηαβνινκηθά αλΪιπζε, εέλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγά ηνπ ζεζθηηεξπελένπ (Δ)-θαξπθπιιΫλην,
γλσζηφ γηα ηελ εκπινθά ηνπ ζηελ Ϊκπλα ησλ θπηψλ ελαληένλ ησλ μεληζηψλ. Σν κεηαγξΪθσκα ηνπ
S.elaeagnifolium κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ πεξαηηΫξσ γηα ηελ αλαγλψξηζε πεξηζζφηεξσλ γνληδέσλ πνπ
ζπλδΫνληαη θαη κε Ϊιινπο κνξηαθνχο κεραληζκνχο ηνπ θπηνχ πΫξαλ ηεο παξαγσγάο ηεξπελέσλ. Λφγσ ηεο
ζπγγΫλεηαο ηνπ εέδνπο κε ηα θαιιηεξγνχκελα ζνιαλψδε εέδε φπσο ε ηνκΪηα θαη ε παηΪηα, ε κειΫηε θαη
αμηνπνέεζε ηνπ κεηαγξαθψκαηνο ηνπ S.elaeagnifolium έζσο κπνξεέ λα ξέμεη θσο ζηελ εμΫιημε ησλ γνληδέσλ
ηεο νηθνγΫλεηαο απηάο θαη λα εκπινπηέζεη ηηο Ϋξεπλεο γηα ηελ παξαιιαθηηθφηεηα ζηα Ϊγξηα εέδε Solanum.
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Μειέηε ηεο αλζεθηηθόηεηαο δηαγνληδηαθώλ θπηώλ ζε κύθεηεο
κε ηερλνινγία παξεκβαηηθνύ RNA
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Λέμεηο θιεηδηά: παξεκβαηηθφ RNA, γελεηηθά ηξνπνπνέεζε, αλζεθηηθφηεηα, ληνκΪηα

Οη κπθεηνινγηθΫο αζζΫλεηεο εέλαη κέα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δεκηνγφλεο αηηέεο πνπ πξνθαινχλ κεέσζε ηεο
απφδνζεο ζε φιεο ηηο θαιιηΫξγεηεο. Ζ θαηαπνιΫκεζά ηνπο εέλαη θχξηνο ζηφρνο ηεο θπηνπξνζηαζέαο θαη
ζηεξέδεηαη ηφζν ζε θαηαζηαιηηθΪ κΫζα κε δηΪθνξα κπθεηνθηφλα θΪξκαθα φζν θαη ζε πξνιεπηηθΪ κε ηε
ρξάζε αλζεθηηθψλ πνηθηιηψλ. θνπφο ηεο εξγαζέαο απηάο άηαλ ε ρξάζε ηνπ παξεκβαηηθνχ RNA (RNA
Interference, RNAi), θαηΪ ηελ νπνέα πξνθαιεέηαη ζέγεζε κηαο ζπγθεθξηκΫλεο αιιεινπρέαο γηα ηελ πξνζηαζέα
ηεο ληνκΪηαο απφ ηνλ κχθεηα Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηε ρξάζε ελφο
ηκάκαηνο ηνπ γνλέδηνπ FOXG_10510, ην νπνέν εέλαη ππεχζπλν γηα ηε κνιπζκαηηθά ηθαλφηεηα ηνπ κχθεηα
Ϋγηλε θαηαζθεπά θνξΫσλ ζέγεζεο ελφο γνληδένπ παζνγΫλεζεο ηνπ κχθεηα πνπ εέλαη απαξαέηεην γηα ηελ
εθδάισζε ηεο αζζΫλεηαο ηεο θνπδαξέσζεο ζηε ηνκΪηα. Σν ηκάκα απηφ ελζσκαηψζεθε ηφζν κε θσδηθφ φζν
θαη αληηθσδηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ ελδηΪκεζν θνξΫα pHANNIBAL, κε ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ θαζζΫηαο
Ϋθθξαζεο ηθαλάο λα νδεγάζεη ζηελ παξαγσγά δέθισλνπ RNA. Ζ θαζζΫηα θισλνπνηάζεθε ζηνπο δπαδηθνχο
θνξεέο pGREEN300:35S-NOS θαη pART27. Mε ηε κΫζνδν ηεο ειεθηξνδηάζεζεο πξαγκαηνπνηάζεθε
κεηακφξθσζε δεθηηθψλ θπηηΪξσλ ηνπ ζηειΫρνπο GV3101 ηνπ Agrobacterium tumefaciens, ηα νπνέα
ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγέα δηαγνληδηαθψλ θπηψλ ληνκΪηαο. Σα θπηΪ ειΫγρζεθαλ γηα ηελ
ελζσκΪησζε ηνπ δηαγνληδένπ θαη θαιιηεξγάζεθαλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγά ζπφξνπ Σ1 γελεΪο θαη ηνλ Ϋιεγρν
ηθαλφηεηαο πεξηνξηζκνχ ηεο πξνζβνιάο απφ ηνλ κχθεηα ηεο θνπδαξέσζεο.
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Λεηηνπξγηθόο ραξαθηεξηζκόο ηνπ γνληδίνπ PvGSTU2-2 (P.vulgaris) ζηελ
κεηαβνιηθή απνδόκεζε ηνπ δηδαληνθηόλνπ dimethenamid
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Δξγαζηάξην Δλδπκηθάο Σερλνινγέαο, ΣνκΫαο Βηνηερλνινγέαο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, ΗεξΪ νδφο 75,11855
Αζάλα
Λέμεηο θιεηδηά: GST, PvGSTU2-2, θαπλφο, dimethenamid

Οη ηξαλζθεξΪζεο ηεο γινπηαζεηφλεο (GSTs) Ϋρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηνλ κεραληζκφ ηεο κεηαβνιηθάο
απνδφκεζεο δηδαληνθηφλσλ ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ. Σν γνλέδην PvGSTU2-2 απνκνλψζεθε απν ηα θχιια
ηνπ εέδνπο Phaseolous vulgaris θαη ην ηζνΫλδπκν πνπ θσδηθνπνηεέ θαηαιχεη ηελ ζπκπινθνπνέεζε ηεο
γινπηαζεηφλεο κε δηδαληνθηφλα ηεο νκΪδαο ησλ ρισξναθεηακηδέσλ. ΠξνθεηκΫλνπ λα κειεηεζεέ in planta ε
ηθαλφηεηα ηνπ ηζνελδχκνπ λα απνηνμηλψλεη δηδαληνθηφλα ηεο νκΪδαο απηάο, δεκηνπξγάζεθαλ κε ηελ κΫζνδν
ηνπ αγξνβαθηεξένπ δηαγνληδηαθΪ θπηΪ θαπλνχ πνπ ππεξεθθξΪδνπλ ην γνλέδην PvGSTU2-2. Ζ παξνπζέα ηνπ
δηαγνληδένπ ειΫγρζεθε κε PCR πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (RT-PCR), ε Ϋθθξαζά ηνπ κε πνζνηηθά PCR (qRTPCR) θαη κε ηελ κΫηξεζε ηεο εηδηθάο ελδπκηθάο δξαζηηθφηεηαο ζην ππφζηξσκα NBD-CI επηβεβαηψζεθε πσο
ην δηαγνλέδην θσδηθνπνηεέ ελεξγΫο πξσηεΐλεο.
ΔπηιΫρζεθαλ ηξεηο δηαγνληδηαθΫο ζεηξΫο νη νπνέεο
αμηνινγάζεθαλ σο πξνο ηελ αλζεθηηθφηεηΪ ηνπο ζην δηδαληνθηφλν dimethenamid (0,5 and 1 mg/L) θΪησ απφ
in vivo ζπλζάθεο. Οη δηαγνληδηαθΫο ζεηξΫο επΫδεημαλ κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα θαη ζηηο δχν ζπγθεληξψζεηο
θαζψο παξνπζέαζαλ κεγαιχηεξν κάθνο ξέδαο θαη βιαζηνχ κε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά δηαθνξΪ ζε ζχγθξηζε
κε ηα θπηΪ κΪξηπξεο. ΜΫζσ ηεο πξνζΫγγηζεο απηάο, επηβεβαηψζεθε ν ξφινο ηνπ ηζνελδχκνπ PvGSTU2-2
ζηελ εθιεθηηθφηεηα ησλ δηδαληνθηφλσλ ηεο νκΪδαο ησλ ρισξναθεηακηδέσλ.
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Μειέηε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο ελόο επαίζζεηνπ θαη ελόο αλζεθηηθνύ
γνλνηύπνπ ηνκάηαο ζε ζπλζήθεο θαηαπόλεζεο από ειαθξώο ρακειέο
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Λέμεηο Κιεηδηά: ππνθεέκελν, εκβνιηαζκφο, θπηνξκφλεο, κηθξνζπζηνηρέεο DNA, εκβφιην

Ζ βειηέσζε ηεο ηνκΪηαο γηα πνηθηιέεο κε αλεθηηθφηεηα ζε ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο εέλαη ζεκαληηθά γηα ιφγνπο
θφζηνπο ζΫξκαλζεο ησλ ζεξκνθεπέσλ θαη πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ CO2. Λφγσ ηεο κεησκΫλεο γελεηηθάο
πνηθηιφηεηαο εληφο ηνπ εέδνπο Solanum lycopersicum, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεησκΫλε γνληκφηεηα ηεο γχξεο,
ζηα δηεηδηθΪ πβξέδηα κε εέδε αγξηνηνκΪηαο (S. habrochaites) πνπ αλΫρνληαη ην θξχν, ε δεκηνπξγέα ηΫηνησλ
πνηθηιηψλ Ϋρεη απνηχρεη κΫρξη ζάκεξα. Μέα ελαιιαθηηθά ζηξαηεγηθά εέλαη ν εκβνιηαζκφο πβξηδέσλ ηνκΪηαο κε
πςειά παξαγσγηθφηεηα ζε δηεηδηθΪ ππνθεέκελα εκβνιηαζκνχ. Γηα ηε δεκηνπξγέα ππνθεηκΫλσλ κε
αλεθηηθφηεηα ζε ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο εέλαη αλαγθαέα ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ
πξνζαξκνγάο πνπ ζρεηέδνληαη κε ιεηηνπξγέεο ηεο ξέδαο θαη ηδηαέηεξα κε ηε δξΪζε νπζηψλ πνπ παξΪγνληαη
ζηε ξέδα θαη δξνπλ σο δηαβηβαζηΫο κελπκΪησλ, επεξεΪδνληαο ην ππΫξγεην κΫξνο ηνπ θπηνχ (πρ.
θπηνξκνλψλ, αληηνμεηδσηηθψλ ελδχκσλ, πδαηαλζξΪθσλ θ.Ϊ.). Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζε ζεξκνθάπην ηνπ
Leibniz-Institute of Vegetable and Ornamental Crops, ζην Großbeeren ηεο Γεξκαλέαο πξαγκαηνπνηάζεθε Ϋλα
πεέξακα κε θπηΪ ηνκΪηαο („Kommet‟) εκβνιηαζκΫλα ζε δχν ππνθεέκελα κε δηαθνξεηηθά αλνρά ζε ρακειΫο
ζεξκνθξαζέεο, ην „Moneymaker‟ (επαέζζεην) θαη ην „LA1777‟ (αλεθηηθφ). Σα θπηΪ θαιιηεξγάζεθαλ ζε
ν
ν
ν
πδξνπνληθφ ζχζηεκα NFT κε ζεξκνθξαζέεο ξέδαο 15 C ά 25 C θαη ζεξκνθξαζέα αΫξα 25 C ζε φιε ηε
δηΪξθεηα ηνπ πεηξΪκαηνο. ΜεηΪ απφ Ϋθζεζε ησλ θπηψλ γηα Ϋλα κάλα ζηηο πξναλαθεξζεέζεο ζεξκνθξαζέεο,
ζπιιΫρζεθαλ δεέγκαηα ξέδαο θαη θχιισλ γηα ηε κειΫηε ηεο επέδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζέαο ξέδαο ζηε γνληδηαθά
Ϋθθξαζε ρξεζηκνπνηψληαο cDNA κηθξνζπζηνηρέεο. Ζ ζπγθξηηηθά κεηαγξαθηθά αλΪιπζε εληφπηζε κεδεληθά
αιιαγά ζηελ Ϋθθξαζε ησλ γνληδέσλ ζηα θχιια ηεο πνηθηιέαο „Kommeet‟ πνπ εκβνιηαζηάθαλ ζην αλεθηηθφ
ζην ςχρνο ππνθεέκελν, φηαλ νη ξέδεο ησλ θπηψλ εθηΫζεθαλ ζε νξηαθΪ ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο. ΑληηζΫησο, ζηα
θχιια ησλ θπηψλ πνηθηιέαο „Kommeet‟ πνπ εκβνιηΪζηεθαλ ζην επαέζζεην ζην ςχρνο ππνθεέκελν
(„Moneymaker‟), 361 γνλέδηα παξνπζέαζαλ αιιαγά ζηελ γνληδηαθά ηνπο Ϋθθξαζε φηαλ νη ξέδεο ηνπο
εθηΫζεθαλ ζε νξηαθΪ ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο. ζνλ αλαθνξΪ ηα δχν δηαθνξεηηθΪ ππνθεέκελα, „LA 1777‟ θαη
„Moneymaker‟, 1506 θαη 2036 γνλέδηα αληέζηνηρα εκθΪληζαλ ζεκαληηθά δηαθνξνπνέεζε ζηελ Ϋθθξαζε ηνπο
(ππεξ-Ϋθθξαζε ά ππν-Ϋθθξαζε) ζηηο ξέδεο φηαλ απηΫο εθηΫζεθαλ ζε νξηαθΪ ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο.
Γηαπηζηψζεθε ππεξ-Ϋθθξαζε πνιιψλ γνληδέσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε ζχλζεζε ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο
ζηηο ξέδεο ηνπ αλεθηηθνχ ζην ςχρνο γνλφηππνπ, ε νπνέα νδεγεέ ζε αχμεζε ηεο αλαινγέαο κεηαμχ ξέδαο θαη
βιαζηνχ, ζπκβΪιινληαο ζεηηθΪ ζηε κεηαθνξΪ λεξνχ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ ηηο ξέδεο πξνο ηνλ
βιαζηφ. ΔπηπιΫνλ, νη αιιαγΫο ζηελ παξαγσγά ησλ θπηνξκνλψλ ζηελ ξέδα ιφγσ ηεο θαηαπφλεζεο απφ
ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο ζην πεξηβΪιινλ απηάο, επεξΫαζαλ ζεκαληηθΪ ηε κεηαθνξΪ ζεκΪησλ κεηαμχ ξηδψλ
θαη ππΫξγεηνπ κΫξνπο ησλ θπηψλ. Σα απνηειΫζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ γνληδέσλ ηνπ ππνθεηκΫλνπ „LA
1777‟, ηα νπνέα ειΫγρνπλ βηνρεκηθΪ κνλνπΪηηα θαη θπζηνινγηθΫο δηαδηθαζέεο ζρεηηδφκελεο κε αλνρά ζε
νξηαθΪ ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο εέλαη ρξάζηκα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κνξηαθψλ κεραληζκψλ αλεθηηθφηεηαο
ηεο ηνκΪηαο ζε ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο. ΣΫινο, ηα δεδνκΫλα πνπ πξνΫθπςαλ ππνδεηθλχνπλ γνλέδηα πνχ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δεέθηεο ζε πξνγξΪκκαηα γελεηηθάο βειηέσζεο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγέα
ππνθεηκΫλσλ εκβνιηαζκνχ ηνκΪηαο κε αλεθηηθφηεηα ζηηο ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο.
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ΜΟΡΗΑΚΖ ΓΔΝΔΣΗΚΖ, ΓΔΝΧΜΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖΝ
ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ, ΒΔΛΣΗΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΔΓΥΧΡΗΟΤ
ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
ΓΡΑΠΣΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ
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Μειέηε ηεο κεζπιίσζεο ηνπ DNA ζε νκνζαιή νηθνγέλεηα θππαξηζζηνύ
(Cupressus sempervirens L.)
1

2
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ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Δξγαζηάξην Γαζηθάο
Γελεηηθάο θαη Γελεηηθάο Βειηέσζεο Γαζνπνληθψλ Δηδψλ, Θεζζαινλέθε, GR54124 aravanop@for.auth.gr
2

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο ΓΖΜΖΣΡΑ (πξ. Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθάο Έξεπλαο, ΔΘΗΑΓΔ), Δξγαζηάξην
Βηνηερλνινγέαο Φπηψλ, Ηλζηηηνχην ΑκπΫινπ, Λαραλνθνκέαο & Αλζνθνκέαο Ζξαθιεένπ (ΗΑΛΑΖ), ΣΘ 2229 ΖξΪθιεην, GR71003
Λέμεηο θιεηδηά: κεζπιέσζε θπηνζέλεο, MSAP, θππαξέζζη

Ζ θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα ησλ θπηψλ απνδέδεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο επέδξαζεο ηεο γελεηηθάο
πνηθηιφηεηαο, ηελ επέδξαζε ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηεο αιιειεπέδξαζεο γελνηχπνπ θαη πεξηβΪιινληνο. Ζ
κεζπιέσζε ηνπ DNA εέλαη Ϋλαο απφ ηνπο θχξηνπο κεραληζκνχο δεκηνπξγέαο λΫαο παξαιιαθηηθφηεηαο πνπ
κπνξεέ λα θιεξνλνκεέηαη θαη λα επεξεΪδεη ην ζχλνιν ηεο θαηλνηππηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο. Μειεηάζεθε ε
επηγελεηηθά θιεξνλνκεζηκφηεηα ηεο κεζπιέσζεο ηεο θπηνζέλεο γηα πξψηε θνξΪ ζε ραξηνγξαθηθά νκνζαιά
νηθνγΫλεηα θππαξηζζηνχ (Cupressus sempervirens L.) πνπ απνηεινχληαλ απφ 382 απνγφλνπο
ρξεζηκνπνηψληαο f-MSAP κνξηαθνχο δεέθηεο. Με ηε ρξάζε ηεζζΪξσλ ζπλδπαζκψλ f-MSAP κνξηαθψλ
δεηθηψλ πξνΫθπςαλ 266 πνιπκνξθηθΫο γνληδηαθΫο ζΫζεηο. Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ φηη ε κΫζε ηηκά ηεο
ζπλνιηθάο κεζπιέσζεο ηνπ DNA ζηνπο απνγφλνπο (28.2%) άηαλ πςειφηεξε απφ ηε κΫζε ηηκά ησλ γνληθψλ
ηχπσλ (22.18%). Δπέζεο βξΫζεθε πςειφηεξε κεηξηθά θιεξνλνκεζηκφηεηα ηεο κεζπιέσζεο ηνπ DNA (5.65%)
Ϋλαληη ηεο παηξηθάο (3.01%). Ζ πηζηά Μελδειηθά θιεξνλνκεζηκφηεηα κεζπιησκΫλσλ γνληδηαθψλ ζΫζεσλ (
κεζπιησκΫλεο ζΫζεηο πνπ θιεξνλνκάζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο ΜελδειηθΫο αξρΫο απφ ηνπο γνληθνχο ηχπνπο
ζηνπο απνγφλνπο) παξνπζηΪζηεθε ζε πνζνζηφ 4.29%. ΒξΫζεθε επέζεο Ϋλα κεγΪιν πνζνζηφ de novo
κεζπιέσζεο (19.65%) ζηνπο απνγφλνπο ζε ζρΫζε κε ηνπο γνληθνχο ηχπνπο. ΣΫινο, βξΫζεθαλ ζεηηθΫο
ζπζρεηέζεηο ηεο ζπλνιηθάο θαη ηεο CG κεζπιέσζεο γηα ην απμεηηθφ γλψξηζκα ηνπ χςνπο, ελψ παξνπζηΪζηεθε
ζεηηθά ζπζρΫηηζε ηεο CG/CNG κεζπιέσζεο κε ην χςνο θαη ηε δηΪκεηξν. Σα απνηειΫζκαηα απνηεινχλ κηα
πξψηε πξνζΫγγηζε φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαλφεζε ησλ επηγελεηηθψλ θαηλνκΫλσλ, ηελ θιεξνλνκηζεκφηεηα ηνπο
ζηα πνιπεηά μπιψδε θπηΪ θαη ηνλ ηφπν πνπ επεξεΪδνπλ ηε θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα.
Δπραξηζηέεο
H παξνχζα Ϋξεπλα Ϋρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεέ απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν - ΔΚΣ) θαη απφ εζληθνχο
πφξνπο κΫζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο «Δθπαέδεπζε θαη Γηα Βένπ ΜΪζεζε» ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζένπ ΑλαθνξΪο
(ΔΠΑ) – Δξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΖξΪθιεηηνο ΗΗ ΔπΫλδπζε ζηελ θνηλσλέα ηεο γλψζεο κΫζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ
Σακεένπ.
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Αλίρλεπζε γελεηηθώλ δεηθηώλ επηζεκαζκέλσλ πεξηνρώλ
αιιεινπρεκέλσλ άθξσλ (SCAR) ζε νκνζαιή νηθνγέλεηα θππαξηζζηνύ
(Cupressus sempervirens L.)
1

1

2
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1
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ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Δξγαζηάξην Γαζηθάο
Γελεηηθάο θαη Γελεηηθάο Βειηέσζεο Γαζνπνληθψλ Δηδψλ, Θεζζαινλέθε, GR54124 aravanop@for.auth.gr
2

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο ΓΖΜΖΣΡΑ (πξ. Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθάο Έξεπλαο, ΔΘΗΑΓΔ), Δξγαζηάξην
Βηνηερλνινγέαο Φπηψλ, Ηλζηηηνχην ΑκπΫινπ, Λαραλνθνκέαο & Αλζνθνκέαο Ζξαθιεένπ (ΗΑΛΑΖ), ΣΘ 2229 ΖξΪθιεην, GR71003
Λέμεηο θιεηδηά: θππαξέζζη, SCAR,νξζφθιαδν, νξηδνληηφθιαδν, ραξηνγξΪθεζε

Σν θππαξέζζη (Cupressus sempervirens L) απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο θπζηθάο θαη πνιηηηζηηθάο
ηζηνξέαο ηεο Μεζνγεηαθάο ιεθΪλεο κε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηθφλα θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ ηνπέσλ. Σν
θππαξέζζη εκθαλέδεηαη ζάκεξα ζε νιφθιεξε ηε Μεζνγεηαθά ιεθΪλε, κε ηε κνξθά θπζηθψλ δαζψλ, ηερλεηψλ
θπηεηψλ, αλεκνθξαθηψλ θαη δελδξνζηνηρηψλ θαη βξέζθεη επξεέα εθαξκνγά ζηελ μπινπνλέα, ζηελ πξνζηαζέα
ηνπ εδΪθνπο απφ ηε δηΪβξσζε θαη ζηελ αξρηηεθηνληθά ηνπένπ. ΠαξνπζηΪδεη εληππσζηαθά πξνζαξκνγά ζην
κεζνγεηαθφ θιέκα, αλαπηχζζεηαη ζρεδφλ ζε θΪζε Ϋδαθνο θαη εέλαη αλζεθηηθφ ηφζν ζηνλ παγεηφ φζν θαη ζηελ
μεξαζέα. ΑπαληΪηαη ζε δχν θχξηεο κνξθΫο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηεο θφκεο: ηελ νξηδνληηφθιαδε (Cupressus
sempervirens var. horizontalis) θαη ηελ νξζφθιαδε κνξθά (Cupressus sempervirens var. pyramidalis).
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο εέλαη ε γελεηηθά ραξηνγξΪθεζε γνληδέσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε κνξθά ηεο
θφκεο κε ηε βνάζεηα γελεηηθψλ δεηθηψλ SCAR (Sequence-Characterized Amplified Region markers). Οη
εθθηλεηΫο SCAR πξνΫξρνληαη απφ κνξηαθνχο γελεηηθνχο δεέθηεο RAPD (random amplified polymorphic DNA)
νη νπνένη εέραλ ραξηνγξαθεζεέ ζηνλ πξψην γελεηηθφ ρΪξηε ηνπ εέδνπο. Γηα λα αληρλεπζεέ ε ιεηηνπξγηθφηεηα
ησλ εθθηλεηψλ SCAR πξαγκαηνπνηάζεθαλ δνθηκΫο ησλ επηΪ εθθηλεηψλ ζηνπο δχν γνλεέο θαη ζε 18
απφγνλνπο νκνζαινχο νηθνγΫλεηαο θππαξηζζηνχ πνπ πξνάιζαλ απφ ειεγρφκελε δηαζηαχξσζε ελφο
νξηδνληηφθιαδνπ ζειπθνχ θαη ελφο νξζφθιαδνπ αξζεληθνχ γνλΫα. Απφ ηηο κνξηαθΫο αλαιχζεηο δηαπηζηψζεθε
πσο απφ ηνπο επηΪ εθθηλεηΫο πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ, παξάγαγαλ πνιπκνξθηθΪ πξντφληα πΫληε (SC-D5-I,
SC-D9-I, OPD 51A1S, SC-E12-I, SC-G4-III), κε πνζνζηφ επηηπρνχο πνιιαπιαζηαζκνχ DNA 71,42%. Γηα
ηνπο ππφινηπνπο δχν (SC-G4-I θαη SC-G4-II) δελ αληρλεχζεθαλ πνιπκνξθηθΪ πξντφληα. ΠεξαηηΫξσ
αλΪπηπμε ηεο Ϋξεπλαο πεξηιακβΪλεη ηελ αλέρλεπζε ησλ πνιπκνξθηθψλ πξντφλησλ ησλ SCAR εθθηλεηψλ ζην
ζχλνιν ησλ αηφκσλ ηεο ραξηνγξαθηθάο νηθνγΫλεηαο κε ζθνπφ ηελ ραξηνγξΪθεζε ηνπο ζην γελεηηθφ ρΪξηε
ηνπ θππαξηζζηνχ.
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Ο επηγελεηηθόο ξπζκηζηήο DEMETER (HvDME) θαηά ηελ αλάπηπμε
ηνπ ζπόξνπ θαη ππό ζπλζήθεο μεξαζίαο ζην θξηζάξη
1

1

1
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θξηζΪξη

Δπηγελεηηθνέ παξΪγνληεο φπσο ε κεζπιέσζε ηνπ DNA θαη νη ηζηνληθΫο ηξνπνπνηάζεηο ξπζκέδνπλ πνιιΫο
δηαδηθαζέεο πνπ εκπιΫθνληαη ζηελ αλΪπηπμε ηνπ θπηνχ. Ζ κεζπιέσζε θαη απνκεζπιέσζε ηνπ DNA
βξέζθνληαη ζε κηα δπλακηθά ηζνξξνπέα θαη Ϋρνπλ ζπζρεηηζηεέ κε γνληδηαθά απνζηψπεζε θαη ελεξγνπνέεζε,
αληέζηνηρα. ηελ Αξαβέδνςε, ε απνκεζπιέσζε ηνπ DNA επηηπγρΪλεηαη κε εηδηθΫο γιπθνζπιΪζεο
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ AtDME (DEMETER) θαη AtROS1 (REPRESSOR OF SILENCING1) κε
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλΪπηπμε ηνπ ζπφξνπ. ΔιΪρηζηα εέλαη γλσζηΪ γηα ηηο γιπθνζπιΪζεο ηνπ DNA ζηα
κνλνθνηπιάδνλα θπηΪ. ηε παξνχζα εξγαζέα ην γνλέδην πνπ θσδηθνπνηεέ κέα γιπθνζπιΪζε ηνπ DNA
(HvDME) απφ ην θξηζΪξη (Hordeum vulgare) κειεηάζεθε θαηΪ ηελ αλΪπηπμε ηνπ ζπφξνπ ζε πνηθηιέεο κε
δηαθνξεηηθφ κΫγεζνο ζπφξνπ θαζψο θαη ζε μεξηθΫο ζπλζάθεο ζε πνηθηιέεο θξηζαξηνχ κε δηαθνξεηηθά αληνρά
ζηελ μεξαζέα. Πξσηετληθά αλΪιπζε ηεο αιιεινπρέαο ΖvDME εληφπηζε ηελ παξνπζέα φισλ ησλ
εμεηδηθεπκΫλσλ ακηλνμηθψλ πεξηνρψλ πνπ θαζνξέδνπλ ηηο γιπθνζπιΪζεο ηνπ DNA πΪλσ ζηελ αιιεινπρέα
DME ηνπ θξηζαξηνχ ππνζηεξέδνληαο ηελ πηζαλά δξΪζε ηεο σο γιπθνζπιΪζε ηνπ DNA. Ζ επαθφινπζε
θπινγελεηηθά αλΪιπζε Ϋδεημε κεγΪιν βαζκφ ζπγγΫλεηαο ηεο HvDME κε DME αιιεινπρέεο απφ Ϊιια
δεκεηξηαθΪ θαηαηΪζζνληαο ηεο ζε εηδηθά νκΪδα. ΑλΪιπζε ηεο γνληδηαθάο αιιεινπρέαο Ϋδεημε ηελ παξνπζέα
κεηαζεηψλ ζηνηρεέσλ ζηελ 3‟ ακεηΪθξαζηε πεξηνρά ηνπ γνληδένπ ζηελ πνηθηιέα Morex. HvDME
κεηαγξαθάκαηα βξΫζεθαλ παξφληα ζε βιαζηηθνχο θαη αλαπαξαγσγηθνχο ηζηνχο θαη ε Ϋθθξαζε ηνπ γνληδένπ
άηαλ δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθΪ ζηΪδηα αλΪπηπμεο ηνπ ζπφξνπ θαη κεηαμχ κέαο κεγαιφζπεξκεο θαη κέαο
κηθξφζπεξκεο πνηθηιέαο. Δπέζεο, ζεκαληηθΪ πςειφηεξε επαγσγά ηνπ γνληδένπ παξαηεξάζεθε κεηΪ απφ
ππνβνιά θπηαξέσλ θξηζαξηνχ ζε μεξηθΫο ζπλζάθεο θαη ηδηαέηεξα ζηελ πνηθηιέα Γάκεηξα πνπ παξνπζηΪδεη
αληνρά ζηελ μεξαζέα ζπγθξηηηθΪ κε ηελ πνηθιέα Caresse πνπ εέλαη επαέζζεηε. Δπηπξφζζεηα, δηαθνξεηηθά
κεζπιέσζε ηνπ DNA παξαηεξάζεθε κεηαμχ ησλ δχν πνηθηιηψλ ζε oξηζκΫλεο πεξηνρΫο ηνπ γνληδένπ. Ζ κειΫηε
ελφο γνληδένπ DME απφ ην θξηζΪξη ζα βνεζάζεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο επηγελεηηθάο ξχζκηζεο θαηΪ ηελ
αλΪπηπμε ηνπ ζπφξνπ θαη ηελ απφθξηζε ζε θαηαπνλάζεηο φπσο ε μεξαζέα θαζψο θαη ζηελ αλΪπηπμε
ιεηηνπξγηθψλ κνξηαθψλ δεηθηψλ, γηα ρξάζε ζε βειηησηηθΪ πξνγξΪκκαηα.
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Γύν κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο MADS-box Τύπου Ι ζε δηαθνξεηηθέο
πνηθηιίεο θξηζαξηνύ θαη ε απόθξηζε ηνπο ζηηο νξκόλεο ΑΒΑ θαη JA
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Σκάκα Γεσπνληθάο Βηνηερλνινγέαο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, 11855 Αζάλα

Λέμεηο θιεηδηά: ΑλΪπηπμε ζπφξνπ, EλδνζπΫξκην, ΑΒΑ, JA, MADS-box, Δπηγελεηηθά ξχζκηζε, Πνηθηιέεο θξηζαξηνχ

Oη πξσηεΐλεο MADS-box απνηεινχλ κέα κεγΪιε νηθνγΫλεηα κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο
ξπζκηζηΫο πνιιψλ δηαδηθαζηψλ θαηΪ ηελ αλΪπηπμε ηνπ θπηνχ. Σα γνλέδηα MADS-box Tύπος II Ϋρνπλ
κειεηεζεέ εθηελψο ηφζν ζηα δηθνηπιάδνλα φζν θαη ζηα κνλνθνηπιάδνλα θπηΪ θαη εκπιΫθνληαη θπξέσο ζηε
βιαζηηθά θαη αλαπαξαγσγηθά θΪζε ηεο αλΪπηπμε ηνπο. Σα γνλέδηα ΜADS-box Τύπος Ι Ϋρνπλ κειεηεζεέ ζηελ
Αξαβέδνςε θη Ϋρεη βξεζεέ φηη παέδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλΪπηπμε ηνπ γακΫηε θαη ηνπ ζπφξνπ θαη φηη
ξπζκέδνληαη επηγελεηηθΪ κΫζσ ηεο κεζπιέσζεο ηνπ DNA θαη ηεο ηξνπνπνέεζεο ησλ ηζηνλψλ. Δληνχηνηο, νη
αλαθνξΫο γηα απηΪ ηα γνλέδηα ζε ζηηεξΪ κε ζεκαληηθά αγξνλνκηθά ζεκαζέα φπσο ην θξηζΪξη (Hordeum
vulgare) θαη ην ζηηΪξη, εέλαη πεξηνξηζκΫλεο. ηε παξνχζα εξγαζέα κειεηάζεθαλ ζην θξηζΪξη δχν γνλέδηα
MADS-box Τύπος Ι (HvMADS-box Type I), ηα HvOS1 θαη HvOS2. Ζ πξσηετληθά θαη θπινγελεηηθά αλΪιπζά
ηνπο Ϋδεημε φηη νη ακηλνμηθΫο αιιεινπρέεο εέλαη ζπγγεληθΫο κε MADS-box Τύπος Ι αιιεινπρέεο απφ Ϊιια θπηΪ
θαηαηΪζζνληαο ηα ζε κέα νκΪδα εηδηθά γηα ηα δεκεηξηαθΪ. Έγηλε πνζνηηθνπνέεζε ηεο Ϋθθξαζεο ησλ γνληδέσλ
κε ηελ ηερληθά Real Time PCR (quantitative PCR). εκαληηθΫο δηαθνξΫο ζηε γνληδηαθά Ϋθθξαζε
παξαηεξάζεθαλ θαη γηα ηα δχν γνλέδηα ζε δηαθνξεηηθΪ αλαπηπμηαθΪ ζηΪδηα ηνπ ζπφξνπ φπσο θαη κεηαμχ
πνηθηιηψλ θξηζαξηνχ κε δηαθνξεηηθφ κΫγεζνο ζπφξνπ. . Δπέζεο ε Ϋθθξαζε ηνπ γνληδένπ HvΟS1 επΪγεηαη
ζεκαληηθΪ απφ ην αςηζηθφ νμχ (ΑΒΑ) θαη ην ηαζκνληθφ νμχ (JΑ), νξκφλεο πνπ παέδνπλ ξφιν ζηελ αλΪπηπμε
ηνπ ζπφξνπ θαη ζηελ απφθξηζε ηνπ θπηνχ ζε θαηαπνλάζεηο. To γνλέδην HvOS2 εληνπέζηεθε ζε θχηηαξα ηεο
αιεπξψλεο θαη ζε ππνζηνηβΪδεο θπηηΪξσλ ηνπ ελδνζπεξκένπ ππνδειψλνληαο εμεηδηθεπκΫλε ιεηηνπξγηθά
δξΪζε ζην ζπφξν. Δπηπξφζζεηα βξΫζεθαλ αιιαγΫο ζηε κεζπιέσζε ηνπ DNA πνπ ζπζρεηέδνληαη κε
δηαθνξεηηθΪ αλαπηπμηαθΪ ζηΪδηα ηνπ ζπφξνπ θαη κε ηελ απφθξηζε ζε εμσγελά κεηαρεέξηζε κε ΑΒΑ. ΑπηΫο νη
δηαθνξΫο εέλαη πηζαλφλ λα ζρεηέδνληαη κε δηαθνξηθά γνληδηαθά Ϋθθξαζε ησλ HvOS1 θαη HvOS2 θαη
ππνδειψλνπλ επηγελεηηθά ξχζκηζε ησλ MADS-box Τύπος Ι γνληδέσλ ζην θξηζΪξη. Ζ κειΫηε ησλ παξαπΪλσ
γνληδέσλ ζα ζπλεηζθΫξεη ζηε θαηαλφεζε ησλ κνξηαθψλ κεραληζκψλ πνπ ξπζκέδνπλ ηελ αλΪπηπμε ηνπ
ζπφξνπ θαη ηελ απφθξηζε ζε αβηνηηθΫο θαηαπνλάζεηο ηνπ θξηζαξηνχ θαη Ϊιισλ ζηηεξψλ νηθνλνκηθάο
ζεκαζέαο θαη ζηε δεκηνπξγέα κνξηαθψλ δεηθηψλ γηα ρξάζε ζε βειηησηηθΪ πξνγξΪκκαηα.
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Λέμεηο θιεηδηά: ηκηδαδνιηλφλεο, αλζεθηηθφηεηα, ειέαλζνο, πβξέδηα, δηδΪληα

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιάκαηα ηεο θαιιηΫξγεηαο ηνπ ειέαλζνπ εέλαη ηα δηδΪληα θαη ηδηαέηεξα ην
νινπαξΪζηην δηδΪλην νξνβΪγρε (Οrobanche cumana), ην νπνέν επζχλεηαη γηα ηελ κεέσζε ησλ απνδφζεσλ
κΫρξη θαη 50%. Ο πην δξαζηηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλέσλ εέλαη ε επΫκβαζε κε δηδαληνθηφλα,
θπξέσο ηεο νκΪδαο ησλ ηκηδαδνιηλνλψλ (imazapyr, imazapic, imazethapyr, imazamox, imazamethabenz
methyl, imazaquin) πνπ Ϋρνπλ κεγΪιε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ρακειΫο ζπγθεληξψζεηο θαη κηθξά ηνμηθφηεηα
ζηα ζειαζηηθΪ. Οη ηκηδαδνιηλφλεο εέλαη παξεκπνδηζηΫο ηεο βηνζχλζεζεο ησλ ακηλνμΫσλ ηεο νκΪδαο ηνπ
ππξνζηαθπιηθνχ νμΫνο (βαιέλε, ιεπθέλε, ηζνιεπθέλε), ηα νπνέα ιεηηνπξγνχλ σο αλαζηνιεέο ηεο δξΪζεο ηνπ
ελδχκνπ ζπλζεηΪζε ηνπ αθεηνυδξνμηθνχ νμΫνο (AHAS, Aceto-hydroxy-acid synthase). Απηφ Ϋρεη ζαλ
επαθφινπζν ηελ αλαζηνιά ηεο ζχλζεζεο ησλ ακηλνμΫσλ θαη ζπλεπψο ησλ πξσηετλψλ, κε απνηΫιεζκα ηελ
αξλεηηθά επέπησζε ζηελ θπηηαξνδηαέξεζε θαη ζηελ ζπλνιηθά αλΪπηπμε ηνπ θπηνχ. Δμαηηέαο ηεο δξΪζεο ησλ
δηδαληνθηφλσλ θαη ζηα θαιιηεξγνχκελα θπηΪ, επηηαθηηθά εέλαη ε αλΪγθε χπαξμεο αλζεθηηθψλ ζε απηΪ
πνηθηιηψλ. Ζ αλζεθηηθφηεηα ζηηο ηκηδαδνιηλφλεο Ϋρεη βξεζεέ ζε δηΪθνξα θπηΪ, φπσο ν ειέαλζνο, ην ζηηΪξη, ην
θξηζΪξη θαη ην ξεβχζη θαη νθεέιεηαη ζε κεηαιιΪμεηο ζηελ θαηαιπηηθά ππνκνλΪδα, AHAS L (large subunit) ηνπ
ελδχκνπ AHAS, νη νπνέεο παξεκπνδέδνπλ ην δΫζηκν ηνπ δηδαληνθηφλνπ θαη επηηξΫπνπλ ηε θπζηνινγηθά δξΪζε
ηνπ ελδχκνπ. Ζ θαηαιπηηθά ππνκνλΪδα ηνπ ελδχκνπ AHAS (AHAS L) θσδηθνπνηεέηαη απφ ηξέα γνλέδηα ην
AHAS1, AHAS2, AHAS3 θαη ε αλζεθηηθφηεηα ησλ θπηψλ ζηηο ηκηδαδνιηλφλεο Ϋρεη βξεζεέ φηη ζρεηέδεηαη κε
κεηαιιΪμεηο ζην γνλέδην AHAS1. Ζ πην γλσζηά εέλαη κέα κεηΪιιαμε πνπ νδεγεέ ζηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο
αιαλέλεο ζε βαιέλε ζηελ ακηλνμηθά ζΫζε 205 ηνπ AHAS1, πνπ εληνπέζηεθε αξρηθΪ ζε Ϊγξηνπο πιεζπζκνχο
ειέαλζνπ θαη ρξεζηκνπνηάζεθε ζηε ζπλΫρεηα γηα ηελ παξαγσγά αλζεθηηθψλ πβξηδέσλ (Clearfiled). Δπέζεο κέα
Ϊιιε κεηΪιιαμε, Ala122Thr, Ϋρεη ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηελ παξαγσγά πβξηδέσλ ειέαλζνπ (Clearfield Plus), κε
πςειΪ επέπεδα αλζεθηηθφηεηαο ζε πνηθέιεο πεξηβαιινληηθΫο ζπλζάθεο, ελψ ε κεηΪιιαμε Ser653Asn νδεγεέ
ζε πςειά αλζεθηηθφηεηα ζηηο ηκηδαδνιηλφλεο ζε κεηαιιαγκΫλεο ζεηξΫο θξηζαξηνχ κεηΪ απφ ρεκηθά
κεηαιιαμηγΫλεζε. ΔπηπιΫνλ ηα επέπεδα κεηαγξαθάο ηψλ γνληδένπ ΑΗAS1, AHAS2, AHAS3 Ϋρνπλ κειεηεζεέ
ζε επαέζζεηα θαη αλζεθηηθΪ θπηΪ γηα λα δηαπηζησζεέ ε πηζαλά ζπζρΫηηζε αλζεθηηθφηεηαο κε ηα επέπεδα
Ϋθθξαζεο ησλ γνληδέσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ ην Ϋλδπκν AHAS. ην θξηζΪξη κεηαιιαγκΫλεο αλζεθηηθΫο ζεηξΫο
παξνπζέαζαλ επαγσγά ηνπ γνληδένπ AHAS1 θαηΪ 4 θνξΫο ζπγθξηηηθΪ κε ηα επαέζζεηα θπηΪ, ελψ ζε θαζαξΫο
αλζεθηηθΫο ζεηξΫο ειέαλζνπ παξαηεξάζεθε αχμεζε ηεο Ϋθθξαζεο ηνπ AHAS1 ζε λεαξΪ θπηΪξηα δχν
εβδνκΪδσλ κεηΪ απφ εθαξκνγά imazapyr. ηελ παξνχζα εξγαζέα γέλεηαη κέα αξρηθά κειΫηε ε νπνέα αθνξΪ
ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο πβξηδέσλ ειέαλζνπ ζηηο ηκηδαδνιηλφλεο φπσο θαη ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ
κνξηαθνχ κεραληζκνχ απηάο ηεο αλζεθηηθφηεηαο.
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Κ. ΜΠΗΝΗΑΡΖ, Μ. ΣΑΤΡΑΚΑΚΖ
Δέλαη ε πνηθηιέα „ΚΟΡΗΝΘΗΑΚΖ ΣΑΦΗΓΑ‟ κεηΪιιαμε ηεο πνηθηιέαο „ΛΗΑΣΗΚΟ‟;
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Δίλαη ε πνηθηιία ‘ΚΟΡΗΝΘΗΑΚΖ ΣΑΦΗΓΑ’ κεηάιιαμε ηεο πνηθηιίαο
‘ΛΗΑΣΗΚΟ’;
1

ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΜΠΗΝΗΑΡΖ ΚΑΗ ΜΑΡΗΣΗΝΑ ΣΑΤΡΑΚΑΚΖ

1

1

Δξγαζηάξην Ακπεινινγέαο- Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ- ΗεξΪ Οδφο 75- Αζάλα, kbiniari@aua.gr

Λέμεηο θιεηδηά: Κνξηλζηαθά ηαθέδα, ΛηΪηηθν, RAPD-PCR, γελεηηθά κειΫηε, Vitis vinifera

ηελ εξγαζέα απηά επηρεηξάζεθε ε δηεξεχλεζε ηεο πξνΫιεπζεο ηεο πνηθηιέαο «Κνξηλζηαθά ηαθέδα» θαη
ζπγθεθξηκΫλα αλ απνηειεέ πξντφλ ζσκαηηθάο κεηΪιιαμεο ηεο πνηθηιέαο «ΛηΪηηθν», κε ηε ρξεζηκνπνέεζε ηεο
κνξηαθάο κεζφδνπ RAPD-PCR. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηάζεθαλ 6 βηφηππνη απφ θΪζε κέα πνηθηιέα ακπΫινπ.
Γεέγκαηα ησλ βηφηππσλ ηεο πνηθηιέαο «Κνξηλζηαθά ηαθέδα» (κεηαμχ ησλ νπνέσλ πεξηιακβΪλεηαη θαη ν
βηφηππνο γλσζηφο σο «κεηαιιαγκΫλε Κνξηλζηαθά ηαθέδα») ζπιιΫρζεθαλ απφ ηα θχξηα θαιιηεξγεηηθΪ
θΫληξα ηεο πνηθηιέαο θαη απφ πξΫκλα πνπ δηαηεξνχληαη ζηηο ακπεινγξαθηθΫο ζπιινγΫο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
ΑκπΫινπ (Λπθφβξπζε) θαη ηνπ Δξγαζηεξένπ Ακπεινινγέαο, Γ.Π.Α. Οη βηφηππνη ηεο πνηθηιέαο «ΛηΪηηθν»
(κεηαμχ ησλ νπνέσλ πεξηιακβΪλεηαη θαη ν βηφηππνο γλσζηφο κε ην φλνκα «Σζηκπέκπεο»), εέραλ επηζεκαλζεέ
θαη επηιεγεέ απφ ακπειψλεο ηεο Αλαηνιηθάο Κξάηεο θαη δηαηεξνχληαη ζηηο σο Ϊλσ ΑκπεινγξαθηθΫο
ζπιινγΫο. Γηα ηε γελεηηθά κειΫηε ρξεζηκνπνηάζεθαλ Ϋμη εθθηλεηΫο πνπ Ϋδσζαλ πεξηζζφηεξεο απφ 40
ειεθηξνθνξεηηθΫο δψλεο. Γηα ηε ζηαηηζηηθά αλΪιπζε ρξεζηκνπνηάζεθε ε κΫζνδνο UPGMA θαη ν ζπληειεζηάο
νκνηφηεηαο SM. Με βΪζε ηα εληζρπκΫλα πξντφληα, πξνζδηνξέζηεθε ν βαζκφο γελεηηθάο νκνηφηεηαο φισλ ησλ
δπλαηψλ δεπγψλ ησλ βηφηππσλ ησλ δχν πνηθηιηψλ πνπ κειεηάζεθαλ θαη ζρεκαηέζηεθε ην ζρεηηθφ
δελδξφγξακκα. Απφ ηε ζπγθξηηηθά κειΫηε ησλ απνηειεζκΪησλ πξνθχπηεη φηη φινη νη βηφηππνη ηεο πνηθηιέαο
«ΛηΪηηθν» Ϋδεημαλ εμαηξεηηθΪ πςειφ βαζκφ γελεηηθάο νκνηφηεηαο Ϋσο θαη ηαπηφηεηα κεηαμχ ηνπο (Η= 0,977 –
1,000), γεγνλφο πνπ δεέρλεη φηη πξφθεηηαη πεξέ πνιπθισληθάο πνηθηιέαο. ΑλΪινγν πςειφ βαζκφ γελεηηθάο
νκνηφηεηαο (Η= 0,954 – 0,977) παξνπζέαζαλ κεηαμχ ηνπο θαη νη βηφηππνη ηεο πνηθηιέαο «Κνξηλζηαθά ηαθέδα»
πνπ κειεηάζεθαλ θαη νη νπνένη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ελ δπλΪκεη θιψλνη. Αληέζεηα, δηαπηζηψζεθε
κεγΪιε απφζηαζε κεηαμχ ησλ βηφηππσλ ηεο πνηθηιέαο «ΛηΪηηθν» θαη εθεέλσλ ηεο πνηθηιέαο «Κνξηλζηαθά
ηαθέδα», κε ην βαζκφ γελεηηθάο νκνηφηεηαο λα θπκαέλεηαη ζε ρακειΫο ηηκΫο (Η=0,774 – 0,791). Σα
παξαπΪλσ απνηειΫζκαηα δελ επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε πνηθηιέα «Κνξηλζηαθά ηαθέδα» πξνάιζε
απφ ηελ πνηθηιέα «ΛηΪηηθν» κΫζσ ηνπ θαηλνκΫλνπ ηεο κεηΪιιαμεο, κε ελδηΪκεζε κνξθά ην βηφηππν
«Σζηκπέκπεο», αιιΪ πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθΫο πνηθηιέεο ακπΫινπ.
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Γ. ΜΔΡΚΟΤΡΟΠΟΤΛΟ, Β. ΓΡΟΟΤ, Α. ΚΑΠΑΕΟΓΛΟΤ, Ε. ΥΗΛΗΧΣΖ
Ζ επέδξαζε ηεο ζεξκνθξαζέαο ζηε θχηξσζε ζπφξσλ ηνπ εέδνπο Ricinus communis L.
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε θύηξσζε ζπόξσλ
ηνπ είδνπο Ricinus communis
1

1

1

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΔΡΚΟΤΡΟΠΟΤΛΟ , ΒΗΚΣΧΡΗΑ ΓΡΟΟΤ , ΑΛΗΚΖ ΚΑΠΑΕΟΓΛΟΤ , ΕΧΖ ΥΗΛΗΧΣΖ

1

1

Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ, ΔΚΔΣΑ, 6 ρικ ΥαξηιΪνπ-ΘΫξκεο, 57001, Θεζζαινλέθε, zhilioti@certh.gr

Λέμεηο θιεηδηά: ζεξκνθξαζέα, θχηξσζε, κνξηαθνέ δεέθηεο, γνλέδηα

Σν εέδνο Ricinus communis (ξεηζηλνιαδηΪ) εέλαη απηνθπΫο ηεο Μεζνγεένπ, γλσζηφ ζηελ ΔιιΪδα απφ ηελ
αξραηφηεηα θαη Ϋλα ζεκαληηθφ βηνκεραληθφ θπηφ πνπ παξΪγεη πςειάο πνηφηεηαο κε-εδψδηκν Ϋιαην απφ ηνπο
ζπφξνπο. Γηεζλψο, ην Ϋιαην ηνπ θπηνχ ρξεζηκνπνηεέηαη ζε πεξέπνπ 700 παξΪγσγα πξντφληα φπσο
βηνθαχζηκα, ιηπαληηθΪ, βαθΫο, θαξκαθεπηηθΪ, θαιιπληηθΪ, ζαπνχληα θαη θισζηνυθαληνπξγηθΪ πξντφληα. Ζ
ξεηζηλνιαδηΪ αλ θαη δηαζΫηεη ηδηαέηεξα πξνζαξκνζηηθά αληνρά ζηα πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθΪ θιέκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ησλ ζπλζεθψλ πςειάο ζεξκνθξαζέαο θαη μεξαζέαο, Ϋρεη επαηζζεζέα ζε ρακειΫο
ζεξκνθξαζέεο (<17 °C) θαηΪ ην ζηΪδην ηνπ θπηξψκαηνο. Σν πςειφ πνζνζηφ θπηξσηηθάο ηθαλφηεηαο ησλ
ζπφξσλ εέλαη δσηηθάο ζεκαζέαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά εγθαηΪζηαζε ηεο θαιιηΫξγεηαο. ηελ παξνχζα
κειΫηε βειηησκΫλεο αιιΪ θαη Ϊγξηεο πνηθηιέεο ξεηζηλνιαδηΪο απφ ηελ πεξηνρά ηεο Μεζνγεένπ αμηνινγνχληαη
ζρεηηθΪ κε ηε γελεηηθά ηνπο παξαιιαθηηθφηεηα θαη ζπγγΫλεηα κΫζσ κνξηαθψλ δεηθηψλ ISSR. Δθηηκάζεθε, ην
πνζνζηφ θχηξσζεο ησλ ζπφξσλ ζε ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο, ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο ππνθνηχιεο φπσο θαη ηηο
κνξηαθΫο δηαδηθαζέεο πνπ εκπιΫθνληαη ζηε βΫιηηζηε θχηξσζε ησλ ζπεξκΪησλ θΪησ απφ δηαθνξεηηθΫο
ζεξκνθξαζέεο. Σα δεδνκΫλα ππνδεηθλχνπλ Ϋληνλε ηελ επέδξαζε ηεο ζεξκνθξαζέαο ζε ζπλΪξηεζε κε ην
γελεηηθφ ππφβαζξν ησλ πνηθηιηψλ. Ζ δηαθνξεηηθά θπηξσηηθά ηθαλφηεηα ησλ πνηθηιηψλ ππφ δηαθνξεηηθΫο
ζπλζάθεο ζεξκνθξαζέαο απνηππψζεθε θαη ζην δηαθνξεηηθφ πξνθέι Ϋθθξαζεο γνληδέσλ πνπ εκπιΫθνληαη ζην
θχηξσκα. Οη πνηθηιέεο ηαμηλνκάζεθαλ ζρεηηθΪ κε ηελ επαηζζεζέα ηνπο ζηε ζεξκνθξαζέα, πιεξνθνξέα
ρξάζηκε γηα ηελ επηινγά πξψηκεο, κΫζεο θαη φςηκεο ζπνξΪο, ε νπνέα κπνξεέ λα νδεγάζεη ζε θιηκαθσηά
ζπνξΪ ηνπο ζε δψλεο αλΪ ΠεξηθΫξεηεα ηεο ρψξαο. πκπεξαζκαηηθΪ, πξνηεέλνπκε ηελ κνξηαθά πξνζΫγγηζε
σο Ϋλα ηζρπξφ εξγαιεέν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρΫζεο κεηαμχ ησλ θπζηνινγηθψλ θαη κνξηαθψλ κεραληζκψλ
πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε βιΪζηεζε ησλ ζπφξσλ ηνπ R. communis ππφ πνηθέιεο πεξηβαιινληηθΫο ζπλζάθεο
αιιΪ θαη γηα ηελ αλΪπηπμε ιεηηνπξγηθψλ κνξηαθψλ δεηθηψλ.
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Φ. ΜΤΛΧΝΑ, Α. ΠΟΛΤΓΧΡΟ
Γελεηηθά πνηθηιφηεηα θα ηαπηνπνέεζε πνηθηιηψλ κπΪκηαο (Abelmoschus esculentus) κε ηε ρξάζε κνξηαθψλ δεηθηψλ
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Γελεηηθή πνηθηιόηεηα θα ηαπηνπνίεζε πνηθηιηώλ κπάκηαο
(Abelmoschus esculentus) κε ηε ρξήζε κνξηαθώλ δεηθηώλ
1

2

ΦΧΣΔΗΝΖ ΜΤΛΧΝΑ ΚΑΗ ΑΛΔΞΗΟ ΠΟΛΤΓΧΡΟ

1

ΣξΪπεδα Γελεηηθνχ Τιηθνχ, ΚΫληξν Γεσξγηθάο Έξεπλαο Βφξεηαο ΔιιΪδαο, ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, Σ.Θ. 60458, 57001 ΘΫξκε,
phmylona@nagref.gr
2

Δξγαζηάξην Γελεηηθάο θαη Βειηέσζεο Φπηψλ, Γεσπνληθά ρνιά, Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλέθε

Λέμεηο θιεηδηά: ΜπΪκηα, ελδν θαη δηαπιεζπζκηαθά παξαιιαθηηθφηεηα, κνξηαθνέ δεέθηεο

ηελ ΔιιΪδα, αιιΪ θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ηεο Μεζνγεένπ, ε θαιιηΫξγεηα ηεο κπΪκηαο (Abelmoschus
esculentus (L.) Moench) σο εηάζην ιαραληθφ εέλαη παξαδνζηαθΪ γλσζηά. Ζ ζξεπηηθά αμέα ηνπ ιαραληθνχ,
πνπ εέλαη ν ινβφο, εέλαη ζπρλΪ παξαγλσξηζκΫλε, ιφγσ ησλ ρεκηθψλ ηνπ ηδηνηάησλ, εληνχηνηο ε κπΪκηα
απνηειεέ κηα πινχζηα πεγά βηηακηλψλ θαη ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. άκεξα ε αλαγλψξηζε πνηθηιηψλ κπΪκηαο
ζηεξέδεηαη θπξέσο ζε κνξθνινγηθνχο δεέθηεο πνπ επεξεΪδνληαη απφ ηηο ζπλζάθεο ηνπ πεξηβΪιινληνο. Απφ
ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ε αλΪπηπμε κνξηαθψλ δεηθηψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ πνιπκνξθηζκνχο ζε επέπεδν
γνληδηψκαηνο, DNA, επηηξΫπνπλ πιάξε θαη αμηφπηζηε δηΪθξηζε γελνηχπσλ θαη πνηθηιηψλ
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ησλ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο εέλαη ε κειΫηε ηεο
γελεηηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο ειιεληθψλ πνηθηιηψλ θαη επηιεγκΫλσλ παξαδνζηαθψλ, ηνπηθψλ αβειηέσησλ
πνηθηιηψλ κπΪκηαο κε ηε ρξάζε ζχγρξνλσλ κνξηαθψλ δεηθηψλ. ηφρνο ηεο εξγαζέαο εέλαη ε ηαπηνπνέεζε
πνηθηιηψλ θαη γελνηχπσλ κπΪκηαο γηα ρξάζε ζε πξνγξΪκκαηα βειηέσζεο αιιΪ θαη γηα δξΪζεηο πηζηνπνέεζεο
θαη δηαζθΪιηζεο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη πξντφλησλ. Γηα ηε κειΫηε ηεο γελεηηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο
ζηε κπΪκηα επηιΫρηεθαλ απφ ηε δηεζλά βηβιηνγξαθέα κνξηαθνέ δεέθηεο πνπ βαζέδνληαη ζε κηθξνδνξπθφξνπο.
πγθεθξηκΫλα ρξεζηκνπνηάζεθαλ νη δεέθηεο URP (Universal Rice Primers) κε εθαξκνγά ηεο αιπζηδσηάο
αληέδξαζεο ηεο πνιπκεξΪζεο (PCR). Γηα ηελ αλΪιπζε ρξεζηκνπνηάζεθαλ 12 εθθηλεηΫο πνπ Ϋρνπλ δψζεη
πνιπκνξθηθΫο δψλεο. Ζ απνκφλσζε γνληδησκαηηθνχ DNA απφ λεαξνχο βιαζηνχο Ϋγηλε κε ρξάζε ηνπ
εκπνξηθνχ kit ηεο QIAGEN (DNeasy), κε κηθξΫο ηξνπνπνηάζεηο. Αλαιχζεθαλ επηΪ (7) ειιεληθΫο πνηθηιέεο
πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε δηΪθνξεο πεξηνρΫο ηεο ΔιιΪδαο θαη ηξεηο (3) παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο. Σα πξντφληα
ηεο PCR δηαρσξέζηεθαλ ζε πεθηά 2% αγαξφδεο. Δθηηκάζεθε ε
ελδν- θαη ε δηαπιεζπζκηαθά
παξαιιαθηηθφηεηα ησλ πνηθηιηψλ θαη νη γελεηηθΫο ηνπο ζρΫζεηο απεηθνλέζηεθαλ ζε δελδξφγξακκα. Σν
δελδξφγξακκα θαηαζθεπΪζζεθε κε ηηο κεζφδνπο UPGMA (unweighted pair group method with arithmetic
means) θαη N. Join (Neighborhood Join). Σα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋξεπλαο Ϋδεημαλ φηη εέλαη δπλαηά ε αλΪιπζε
ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ειιεληθψλ θαη ηνπηθψλ πνηθηιηψλ κε ρξάζε κνξηαθψλ δεηθηψλ URP, θαζψο κπνξνχλ λα
εθηηκεζνχλ παξΪκεηξνη γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο, λα ππνινγηζηεέ ν βαζκφο γελεηηθάο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ
πνηθηιηψλ ψζηε λα εθηηκεζνχλ νη γελεηηθΫο ηνπο απνζηΪζεηο γηα λα δηεπθνιπλζεέ ε ηαπηνπνέεζε ηνπο.
Πξφζζεηα παξνπζηΪδνληαη νη δπλαηφηεηεο αμηνπνέεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ζε δξΪζεηο γελεηηθάο βειηέσζεο
πνηθηιηψλ, ζηε γελεηηθά ηαπηνπνέεζε πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ κπΪκηαο θαζψο
θαη ζε δξΪζεηο πξνζηαζέαο θαη δηαηάξεζεο παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ.
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Γ. ΠΑΠΑΔΤΘΤΜΗΟΤ, Α. ΚΑΠΑΕΟΓΛΟΤ, Α. ΣΑΤΣΑΡΖ
ΜειΫηε δχν SOC1 (MADS-box) γνληδέσλ θαηΪ ηελ εαξηλνπνέεζε θαη ηελ αλΪπηπμε ηνπ ζπφξνπ ζην θξηζΪξη
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Μειέηε δύν SOC1 (MADS-box) γνληδίσλ θαηά ηελ εαξηλνπνίεζε θαη ηελ
αλάπηπμε ηνπ ζπόξνπ ζην θξηζάξη
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Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ (ΗΝΔΒ), Δζληθφ ΚΫληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΚΔΣΑ),
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2

Δξγαζηάξην Γελεηηθάο Βειηέσζεο Φπηψλ, ρνιά Γεσπνλέαο, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, 54124
Θεζζαινλέθε

Λέμεηο θιεηδηά: SOC1, MADS-box, εαξηλνπνέεζε, θξηζΪξη, Cannon, Γάκεηξα

Σα θπηΪ πνπ κεγαιψλνπλ ζε εχθξαην θιέκα ρξεηΪδνληαη λα ππνβιεζνχλ ζε κέα πεξένδν εθηεηακΫλνπ ςχρνπο
πξνθεηκΫλνπ λα αλζνθνξάζνπλ θαη λα θαξπνθνξάζνπλ, δηαδηθαζέα γλσζηά ψο εαξηλνπνέεζε. Έλαο κεγΪινο
αξηζκφο γνληδέσλ παέδνπλ ξφιν ζηε δηαδηθαζέα ηεο εαξηλνπνέεζεο ζηo θξηζΪξη θαη ζην ζηηΪξη,
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ VRN1, VRN2, VRN3/FT1 ηα νπνέα Ϋρνπλ κειεηεζεέ εθηελψο. Δληνχηνηο ε
κειΫηε ηνπ γνληδένπ SUPPRESSOR OF OVEREXPRESSION OF CONSTANS 1 (SOC1) πνπ ζπλδΫεη ηα
κνλνπΪηηα ηεο αλζνθνξέαο θαη ηεο εαξηλνπνέεζεο ππάξμε πεξηνξηζκΫλε ζηα ζηηεξΪ θαη εηδηθΪ ζην θξηζΪξη.
ηε παξνχζα εξγαζέα απνκνλψζεθαλ θαη ραξαθηεξέζηεθαλ απν ην θξηζΪξη (Hordeum vulgare) δχν νκφινγα
γνλέδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ ηελ πξσηεΐλε SOC1, νλνκαδφκελα HvSOC1-like1 θαη HvSOC1-like2. ΜεηΪ ηελ
αλΪιπζε ησλ πξσηετληθψλ αιιεινπρηψλ ηνπο Ϋγηλε δπλαηά ε θαηΪηαμε ησλ HvSOC1-like1 θαη HvSOC1-like2
ζηελ νηθνγΫλεηα ησλ MADS-box Σχπνπ ΗΗ πξσηεηλψλ. Ζ επαθφινπζε θπινγελεηηθά αλΪιπζε θαηΫηαμε ηηο δχν
αιιεινπρέεο ζε κηα νκΪδα ζπγγεληθά κε SOC1 αιιεινπρέεο απφ Ϊιια γΫλε δεκεηξηαθψλ. Δπέζεο, παξφκνηα
νξγΪλσζε παξνπζηΪδνπλ θαη νη γελσκηθΫο αιιεινπρέεο ηνπ HvSOC1-like1 κε ηα αληέζηνηρα γνλέδηα ησλ
ζπγγεληθψλ βξαρππφδην θαη ξχδη (πνπ Ϋρεη ραξαθηεξηζηεέ ιεηηνπξγηθΪ). H αλΪιπζε ηνπ πξναγσγΫα ηνπ
HvSOC1-like1 Ϋδεημε ηελ παξνπζέα ζεκαληηθψλ ξπζκηζηηθψλ ζηνηρεέσλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ CarG,
πνπ εκπιΫθεηαη ζηελ ξχζκηζε ηεο Ϋθθξαζεο ηνπ SOC1 ζηελ αξαβέδνςε. Αθνινχζεζε πεξαηηΫξσ κειΫηε κε
ηελ ππνβνιά ζπφξσλ δχν πνηθηιηψλ ηνπ θξηζαξηνχ ζηνπο 4ºC γηα 4-5 εβδνκΪδεο θαη ζε απφιπην ζθνηΪδη,
Ϋσο ηελ πξψηκε αλΪπηπμε λεαξψλ θπηαξέσλ (κεηαρεέξηζε εαξηλνπνέεζεο). Αλαδεέρζεθε Ϋηζη πσο κφλν ην
HvSOC1-like1 επΪγεηαη ζεκαληηθΪ ζηελ ρεηκεξηλά πνηθηιέα Cannon, πνπ Ϋρεη απφιπηε αλΪγθε εαξηλνπνέεζεο
γηα αλζνθνξέα, ζπγθξηηηθΪ κε ηελ αλνημηΪηηθε πνηθηιέα Γάκεηξα πνπ δελ απαηηεέ εαξηλνπνέεζε. ΑπηΪ ηα
απνηειΫζκαηα ππνδειψλνπλ ηνλ πηζαλφ ιεηηνπξγηθφ ξφιν ηνπ HvSOC1-like1 ζηελ δηαδηθαζέα ηεο
εαξηλνπνέεζεο. Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηάζεθε πνζνηηθνπνέεζε ηεο γνληδηαθάο Ϋθθξαζεο ησλ HvSOC1like1 θαη HvSOC1-like2 ζε δηαθνξεηηθνχο ηζηνχο ηνπ θξηζαξηνχ, κε ηελ κΫζνδν Real time PCR (quantitative
PCR). ΒξΫζεθε πσο ηα δχν γνλέδηα εθθξΪδνληαη ζε βιαζηηθνχο θαη αλαπαξαγσγηθνχο ηζηνχο φπσο θαη ζε
δηαθνξεηηθΪ ζηΪδηα ηεο αλΪπηπμεο ηνπ ζπφξνπ θαη επΪγνληαη ζεκαληηθΪ ζην ζηΪδην ησλ 5-10 εκεξψλ κεηΪ
ηελ γνληκνπνέεζε. Ζ κειΫηε ησλ SOC1 γνληδέσλ ζα βνεζάζεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηψλ κνξηαθψλ
κεραληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θαηΪ ηελ εαξηλνπνέεζε θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλΪπηπμε
ιεηηνπξγηθψλ κνξηαθψλ δεηθηψλ γηα ηελ επηινγά θαηΪιιεισλ πνηθηιηψλ.
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Υαξαθηεξηζκφο κε κνξηαθνχο δεέθηεο ειιεληθψλ πνηθηιηψλ πηπεξηΪο (Capsicum annuum L.)
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Υαξαθηεξηζκόο κε κνξηαθνύο δείθηεο ειιεληθώλ πνηθηιηώλ πηπεξηάο
(Capsicum annuum L.)
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Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ (ΗΝ. Δ. Β.) - Δζληθφ ΚΫληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθάο ΑλΪπηπμεο - 6ν ρικ
ΥαξηιΪνπ-ΘΫξκεο, 57001, ΘΫξκε, Θεζζαινλέθε, afroditi.tsampalla@gmail.com
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Δξγαζηάξην Γελεηηθάο θαη Βειηέσζεο ησλ Φπηψλ, ρνιά Γεσπνλέαο, Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Α.Π.Θ. 54124, Θεζζαινλέθε pmadesis@certh.gr
Λέμεηο θιεηδηά: ειιεληθΫο παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο, πηπεξηΪ, ISSR, SCoT, EST-SSR, HRM

Σα ηειεπηαέα Ϋηε ιφγσ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ ην αγξνηηθφ νηθνζχζηεκα εέλαη εθηεζεηκΫλν
ζηε γελεηηθά δηΪβξσζε, κε απνηΫιεζκα ε γελεηηθά βΪζε πνιιψλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ λα Ϋρεη
ππνζηεέ ζεκαληηθά κεέσζε. Ζ κεέσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα θαιιηεξγνχκελα άδε Ϋρεη νδεγάζεη ηε
βειηησηηθά Ϋξεπλα πξνο ηελ αμηνπνέεζε Ϊγξησλ ζπγγελψλ εηδψλ θαη παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ, πνιιΫο απφ
ηηο νπνέεο δηαζΫηνπλ επηζπκεηΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (αληνρά ζε αζζΫλεηεο, πςειά πεξηεθηηθφηεηα ζε σθΫιηκεο
ελψζεηο). Ζ πηπεξηΪ θαιιηεξγεέηαη επξχηαηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ Βφξεηα ΔιιΪδα Ϋσο θαη ηα λεζηΪ.
Λφγσ ηεο εθηεηακΫλεο θαιιηΫξγεηΪο ηεο, ππΪξρνπλ, ζάκεξα, ραξαθηεξηζηηθΫο ειιεληθΫο πνηθηιέεο κε δηΪθνξα
ζράκαηα, κεγΫζε, ρξψκαηα, αλΪινγα κε ηε ρξάζε ηνπ θαξπνχ, θαζψο θαη δηαθνξεηηθΪ επέπεδα
θαπζηηθφηεηαο. Γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε κειΫηε επηιΫρζεθαλ ηξηΪληα ραξαθηεξηζηηθΫο ειιεληθΫο παξαδνζηαθΫο
πνηθηιέεο (landraces), θαζψο θαη κέα εκπνξηθά πνηθηιέα «ηαπξφο», απφ ηηο πνιπΪξηζκεο πνπ Ϋρνπλ
ζπγθεληξσζεέ ζηελ ηξΪπεδα γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.- ΓΖΜΖΣΡΑ. Ζ γελεηηθά πνηθηιφηεηα ησλ
παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ θαζψο θαη ηεο πνηθηιέαο «ηαπξφο», ε νπνέα δεκηνπξγάζεθε ζηνλ ΔΛ.Γ.Ο.ΓΖΜΖΣΡΑ, εθηηκάζεθε κε ηελ αλΪπηπμε ηξηψλ εηδψλ κνξηαθψλ δεηθηψλ: νπδΫηεξσλ φπσο νη δεέθηεο εληφο
απιψλ επαλαιακβαλφκελσλ αιιεινπρηψλ [Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR)] θαη βαζηδφκελσλ ζε
γνλέδηα φπσο νη ζηνρεπκΫλνη δεέθηεο ζην θσδηθφλην Ϋλαξμεο [Start Codon Targeted (SCoT)] θαη νη δεέθηεο
εηηθεηψλ εθθξαδφκελσλ αιιεινπρηψλ - απιΫο επαλαιακβαλφκελεο αιιεινπρέεο [Expressed Sequence Tag
(EST) - Simple Sequence Repeat (SSR)]. Ζ εθαξκνγά απηψλ ησλ ηξηψλ εηδψλ κνξηαθψλ δεηθηψλ ζηηο 31
πνηθηιέεο πηπεξηΪο, νδάγεζε ζηνλ ζαθά δηαρσξηζκφ ηνπο κε βΪζε ηα δελδξνγξΪκκαηα πνπ παξάρζεζαλ. Σα
δελδξνγξΪκκαηα πνπ παξάρζεζαλ απφ ηνπο κνξηαθνχο δεέθηεο ISSR θαη SCoT παξνπζέαζαλ κεηαμχ ηνπο
απμεκΫλε νκνηνκνξθέα. Σξεηο απφ ηηο 31 πνηθηιέεο πηπεξηΪο νκαδνπνηάζεθαλ καδέ ζε φια ηα
δελδξνγξΪκκαηα θΪηη πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ πηζαλά θπινγελεηηθά ηνπο ζρΫζε. ΔπηπιΫνλ, ε αλΪιπζε κε βΪζε
ηνπο EST-SSR κνξηαθνχο δεέθηεο ζπλδπΪζηεθε κε ηελ ζχγθξηζε θακππιψλ ηάμεο πςειάο αλΪιπζεο [High
Resolution Melting (HRM)] θαη επεηξΪπε, Ϋηζη, ν επαξθΫζηεξνο θαη ζαθΫζηεξνο δηαρσξηζκφο ησλ πνηθηιηψλ
εμαηηέαο ησλ κνλαδηθψλ θακππιψλ ηάμεο HRM, πνπ παξάρζεζαλ. Ζ γελνηχπεζε ηνπ πινχζηνπ ειιεληθνχ
γελεηηθνχ πιηθνχ ηεο πηπεξηΪο κε ηελ ρξάζε ηξηψλ ηχπσλ κνξηαθψλ δεηθηψλ θαη ε πςειά γελεηηθά
παξαιιαθηηθφηεηα πνπ αληρλεχζεθε, ζα κπνξνχζε λα βνεζάζεη ηε βειηησηηθά δηαδηθαζέα πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο παξαγσγάο πνηθηιηψλ πηπεξηΪο, νη νπνέεο ζα εέλαη θαιχηεξα πξνζαξκνζκΫλεο ζηηο
ειιεληθΫο ζπλζάθεο θαη ζα εκθαλέδνπλ πςειά πνηφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα.
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Πξνθαηαξθηηθή έξεπλα γελεηηθήο πνηθηιόηεηαο ηεο ιεπθόδεξκεο πεύθεο
(Pinus leucodermis) κε βηνρεκηθνύο δείθηεο
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Δξγαζηάξην Γαζηθάο Γελεηηθάο θαη Βειηέσζεο Γαζνπνληθψλ Δηδψλ, Σκάκα Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο,
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Λέμεηο θιεηδηά: ηζνελδπκηθά αλΪιπζε, θιηκαηηθά αιιαγά

Ζ ιεπθφδεξκνο πεχθε (Pinus leucodermis ά Pinus. heldreichii) εέλαη Ϋλα ςπρξφβην θσλνθφξν, ιεέςαλν ηνπ
ηξηηνγελνχο θαη απαληΪηαη θπξέσο ζηε Βαιθαληθά Υεξζφλεζν (εθηφο ελφο πιεζπζκνχ ζηε Νφηηα Ηηαιέα) θαη
γηα απηφ ην ιφγν ζεσξεέηαη απφ πνιινχο σο ελδεκηθφ εέδνο ησλ Βαιθαλέσλ. ηελ παξνχζα εξγαζέα
πξαγκαηνπνηάζεθαλ πξνθαηαξθηηθΪ πεηξΪκαηα αλΪιπζεο ηεο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο ηνπ εέδνπο κε ηε
κΫζνδν ηεο νξηδφληηαο ειεθηξνθφξεζεο ακχινπ. πγθεθξηκΫλα, κειεηάζεθαλ ηα ελδπκηθΪ ζπζηάκαηα ηεο
κειηθάο αθπδξνγνλΪζεο (MDH), ηεο ξεδνπθηΪζεο ηεο κελαληηφλεο (MNR), ηεο θσζθνγιπθνκνπηΪζεο
(PGM) θαη ηεο ηζνθηηξηθάο αθπδξνγνλΪζεο (IDH). Σν πιηθφ Ϋξεπλαο πξνάιζε απφ Ϋλαλ ειιεληθφ πιεζπζκφ
ιεπθφδεξκεο πεχθεο (ΜΫηζνβν) θαη γηα ηελ αλΪιπζε ρξεζηκνπνηάζεθαλ κεγαγακεηφθπηα θπηξσκΫλσλ
ζπφξσλ πνπ πξνΫξρνληαλ απφ κέμε ζπφξσλ ηνπιΪρηζηνλ 30 δΫληξσλ ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ηζνελδπκηθά
αλΪιπζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηαγξΪθεθε Ϋρνληαο σο ζεκεέν αλαθνξΪο ηελ πνηθηιφηεηα ηεο καχξεο πεχθεο
(Pinus nigra Αrn.) ε νπνέα, σο εέδνο, απαληΪηαη νξηαθΪ θαη ζε κεηθηΫο ζπζηΪδεο κε ηε ιεπθφδεξκε. Σα πξψηα
απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ φηη ην εέδνο, παξΪ ηελ κηθξά θαη δηΪζπαξηε θπζηθά ηνπ εμΪπισζε, δηαζΫηεη ηθαλΪ
κεγΫζε γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο (πνζνζηφ πνιπκνξθηθψλ γνληδηαθψλ ζΫζεσλ - P, κΫζνο αξηζκφο
αιιεινκφξθσλ αλΪ γνληδηαθά ζΫζε - A/L, αλακελφκελε εηεξνδπγσηέα - He), πνπ δηθαηνινγνχλ ηε
βησζηκφηεηα ηνπ εέδνπο δηαρξνληθΪ. Σα δεδνκΫλα απηΪ ζπλεγνξνχλ αβέαζηα ζηελ πεξαηηΫξσ δηεξεχλεζε ηεο
γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο ηνπ εέδνπο απφ φιε ηε θπζηθά ηνπ εμΪπισζε. Πξνηεέλνληαη ηα κΫζα δηαρεέξηζεο ηνπ
εέδνπο πνπ απνβιΫπνπλ ζηελ πξνζηαζέα θαη δηαηάξεζά ηνπ ζε Ϋλα θιηκαηηθΪ κεηαβαιιφκελν πεξηβΪιινλ.
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Μειέηε ηνπ «in vitro» πνιιαπιαζηαζκνύ ηνπ ππνθεηκέλνπ 5BB
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Θ. ΠΗΣΧΛΖ , Η. ΓΑΚΑΛΑΚΖ

2

1

Θ. Πηηζψιε – Ηλζηηηνχην Σερλνινγέαο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, νθ. ΒεληδΫινπ 1, 14123, Λπθφβξπζε
Αηηηθάο, dorapitsoli@yahoo.com
2

Η. ΓαζθαιΪθεο, ππ. Msc Ακπεινπξγέαο-Οηλνινγέαο Γ.Π.Α Αζελψλ

Λέμεηο θιεηδηά: Ϋθθπην, ζξεπηηθφ ππφζηξσκα, κηθξνκφζρεπκα, κεζνγνλΪηην, βιαζηηθά θνξπθά, επέθηεηνο νθζαικφο,
κεξηζησκαηηθΪ θχηηαξα

Ζ αλΪπηπμε θαη αληέδξαζε ηνπ ππνθεηκΫλνπ 5 ΒΒ κειεηάζεθε ζε νξηζκΫλα ζξεπηηθΪ ππνζηξψκαηα φπσο
Nitsch and Nitsch, MS + 1,0 Dropp, MS + 3,0 Dropp, MS + 1,0 BAP. Σν πεέξακα εθηειΫζζεθε ζε 3
επαλαιάςεηο. Ζ πξψηε θΪζε ηνπ πεηξΪκαηνο απνζθνπνχζε ζηελ απφθηεζε βιαζηνχ απφ Ϋθθπην
κηθξνκνζρεχκαηνο ελφο θφκβνπ θαη γη απηφ εμεηΪζηεθε ν αξηζκφο ησλ εθθχησλ πνπ παξάγαγε βιαζηνχο
θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ κεζνγνλαηέσλ αλΪ βιαζηφ. Σν ππνθεέκελν 5 ΒΒ δνθηκΪζηεθε ζην ζξεπηηθφ
ππφζηξσκα Nitsch and Nitsch φπνπ παξνπζέαζε πνζνζηφ εμΫιημεο βιαζηψλ 54% κΫζα ζε 35 εκΫξεο
θαιιηΫξγεηαο. Οη βιαζηνέ πνπ πξνάιζαλ άηαλ θαινζρεκαηηζκΫλνη, κε αξθεηΪ θχιια. ΑλΪ βιαζηφ εθθχηνπ
κηθξνκνζρεχκαηνο ελφο θφκβνπ ππάξραλ 3,01 κεζνγνλΪηηα. Ζ δεχηεξε θΪζε απνζθνπνχζε ζηελ απφθηεζε
βιαζηψλ απφ Ϋθθπηα βιαζηηθψλ θνξπθψλ. ΜεηΪ απφ 35 εκΫξεο κεηξάζεθε ν αξηζκφο βιαζηψλ αλΪ Ϋθθπην
βιαζηηθάο θνξπθάο θαζψο θαη ην πνζνζηφ εθθχησλ πνπ αληΫδξαζαλ ζε θΪζε ζξεπηηθφ ππφζηξσκα
μερσξηζηΪ. Σν ππνθεέκελν 5 ΒΒ αληΫδξαζε Ϊξηζηα, κε πνζνζηφ 100%, ζηελ παξαγσγά βιαζηψλ απφ
Ϋθθπηα βιαζηηθάο θνξπθάο. ινη νη νθζαικνέ εμειέρζεζαλ ζε βιαζηνχο θαη πην ζπγθεθξηκΫλα παξαηεξάζεθε
πην Ϋληνλα καζραιηαέα αλΪπηπμε βιαζηψλ. ην ζξεπηηθφ ππφζηξσκα MS + 1,0 Dropp παξαηεξάζεθε
κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθθχησλ (25% θαη 50%) πνπ παξάγαγαλ Ϋσο 3 θαη 4-6 βιαζηνχο αληέζηνηρα. ε θαλΫλα
ππφζηξσκα δελ ππάξμαλ Ϋθθπηα πνπ λα παξΪγνπλ Ϊλσ ησλ 6 βιαζηψλ. ηα ζξεπηηθΪ ππνζηξψκαηα
MS+1,0 BAP θαη MS + 3,0 Dropp, παξαηεξάζεθε κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθθχησλ ζ‟ απηφ πνπ παξάγαγαλ
πΪλσ απφ 6 βιαζηνχο (50% θαη 86% αληέζηνηρα). ην ζξεπηηθφ ππφζηξσκα MS + 3,0 Dropp Ϋδσζε ην
κεγαιχηεξν αξηζκφ βιαζηψλ (13,79 βιαζηνχο αλΪ Ϋθθπην). ην δηΪζηεκα ησλ 35 εκεξψλ ηα Ϋθθπηα
κηθξνκνζρεπκΪησλ θνξπθάο αλΫπηπμαλ πεξηζζφηεξνπο δεπηεξνγελεέο βιαζηνχο κε κεγΪιν κάθνο
κεζνγνλαηέσλ θαη κεγΪια θχιια ζε ζρΫζε κε ηα κεξηζησκαηηθΪ Ϋθθπηα. Ζ ηξέηε θΪζε εέρε ζθνπφ ηελ
αλαγΫλλεζε δεπηεξνγελψλ (επέθηεησλ) νθζαικψλ. ΜεηΪ απφ 60 εκΫξεο in vitro θαιιηΫξγεηαο
κεξηζησκαηηθψλ εθθχησλ, κεηξάζεθε ν αξηζκφο ησλ επέθηεησλ νθζαικψλ ζε θΪζε ππφζηξσκα θαζψο θαη ηα
κεξηζησκαηηθΪ Ϋθθπηα πνπ παξάγαγαλ ηνπο επέθηεηνπο απηνχο νθζαικνχο. Σν ππνθεέκελν 5ΒΒ αληΫδξαζε
Ϊξηζηα ζηα ζξεπηηθΪ ππνζηξψκαηα MS + 1,0 Dropp θαη MS + 3,0 Dropp παξΪγνληαο δεπηεξνγελεέο
νθζαικνχο ζε πνζνζηφ 100% ελψ ζην MS+1,0 BAP ην πνζνζηφ επηηπρέαο θπκΪλζεθε ζην 43,69%. Σα
κεξηζησκαηηθΪ Ϋθθπηα παξνπζέαζαλ ηαρχηεξε αλΪπηπμε ζην MS + 1,0 Dropp θαη MS + 3,0 Dropp
δεκηνπξγψληαο αξρηθΪ, ζηε βΪζε ηνπ κεξηζηψκαηνο, κηα κΪδα κεξηζησκαηηθψλ θπηηΪξσλ απφ ηα νπνέα
παξάρζεζαλ δεπηεξνγελεέο νθζαικνέ νη νπνένη εμειέρζεζαλ ζε βιαζηνχο.
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3Ζ ΤΝΔΓΡΗΑ:
ΖΜΑΗΑ & ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΓΥΧΡΗΟΤ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΤΠΟ
ΣΟ ΠΡΗΜΑ ΣΖ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ
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Αμηνιφγεζε αληνράο ζε αιαηφηεηα θαη πεξηνξηζκΫλε πγξαζέα παιαηνχ θαη ζπΪληνπ γελεηηθνχ πιηθνχ θξηζαξηνχ
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Αμηνιόγεζε αληνρήο ζε αιαηόηεηα θαη πεξηνξηζκέλε πγξαζία παιαηνύ
θαη ζπάληνπ γελεηηθνύ πιηθνύ θξηζαξηνύ
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ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΗΛΑΚΟΓΛΟΤ , ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΥΑΛΗΓΖ , ΚΗΣΗΟ ΓΖΜΑ , ΥΡΖΣΟ ΓΟΡΓΑ ,
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ΖΛΗΑ ΖΛΗΑ , ΝΗΚΖΣΑ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΖ , ΘΧΜΑ ΓΑΣΖ , ΑΝΑΣΑΗΑ ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΛΑ , ΓΔΧΡΓΗΑ
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ΣΑΝΟΤ , ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΗΑΓΑ

1

Σκάκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιέαο, 411 10 ΛΪξηζα, vasilakoglou@teilar.gr

2

Σκάκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλέθεο

3

ρνιά Γεσπνλέαο, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο

4

Σκάκα Βηνηερλνινγέαο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο

Λέμεηο θιεηδηά: αιαηφηεηα, Hordeum vulgare, πνηθηιέεο θξηζαξηνχ, ζπζηαηηθΪ απφδνζεο, πδαηντθαλφηεηα.

Ο πεξηνξηζκφο ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο, εμαηηέαο ησλ κε γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ αλζξψπνπ,
επηβΪιιεη ηελ αμηνπνέεζε, κΫζσ θαιιηΫξγεηαο, ησλ πξνβιεκαηηθψλ εδαθψλ, φπσο εέλαη ηα αιαηνχρα θαη ηα
κε αξδεπφκελα ά πεξηνξηζκΫλεο δπλαηφηεηαο Ϊξδεπζεο εδΪθε. Σν θξηζΪξη (Hordeum vulgare) απνηειεέ Ϋλα
απφ ηα ζπνπδαηφηεξα θαη ηαπηφρξνλα ειπηδνθφξα θπηΪ, εμαηηέαο ηεο ελδνγελνχο αληνράο ηνπ ζηελ
αιαηφηεηα, ελψ θαιιηεξγεέηαη ζε πνιιΫο πεξηνρΫο ηνπ πιαλάηε γηα παξαγσγά δσνηξνθάο (εμΪζηνηρεο
πνηθηιέεο) ά γηα ηελ παξαζθεπά κπχξαο απφ ηε βηνκεραλέα (δέζηνηρεο πνηθηιέεο). ε πεέξακα ειεγρφκελσλ
ζπλζεθψλ (θπηνδνρεέα ζε δξνζηδφκελν ζεξκνθάπην), πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε θαηΪ ηελ θαιιηεξγεηηθά
πεξένδν 2011/12 ζην ΑιεμΪλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλέθεο, αμηνινγάζεθε ε αληνρά
παιαηνχ θαη ηδηαέηεξα ζπΪληνπ γελεηηθνχ πιηθνχ θξηζαξηνχ ζε ζπλζάθεο ζπλδπαζκΫλεο αιαηφηεηαο θαη
πεξηνξηζκΫλεο πγξαζέαο εδΪθνπο. Δηδηθφηεξα, αμηνινγάζεθε ε αληνρά 200 πνηθηιηψλ, νη νπνέεο πξνΫξρνληαη
απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ρψξεο θαιιηΫξγεηαο ηνπ θξηζαξηνχ φπσο ν ΚαλαδΪο, ΖλσκΫλν Βαζέιεην, Απζηξαιέα,
Ζ.Π.Α., Μεμηθφ, Ηηαιέα, Ηζπαλέα, ΔιιΪδα θ.Ϊ. ε ακκψδεο Ϋδαθνο σο ππφζηξσκα, νη δχν παξΪγνληεο ηνπ
πεηξΪκαηνο πνπ αμηνινγάζεθαλ άηαλ ε αιαηφηεηα ζε 2 επέπεδα (0 θαη 150 mM NaCl) θαη ε πγξαζέα επέζεο
ζε 2 επέπεδα (40 θαη 80% ηεο πδαηντθαλφηεηαο). Σν πεηξακαηηθφ ζρΫδην άηαλ ην πιάξσο ηπραηνπνηεκΫλν κε
3 επαλαιάςεηο γηα θΪζε ζπλδπαζκΫλν παξΪγνληα. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ πεηξΪκαηνο αμηνινγάζεθαλ ε
θπηξσηηθά ηθαλφηεηα ησλ πνηθηιηψλ, ην αδΫιθσκα, ην χςνο ησλ θπηψλ, ηα ζπζηαηηθΪ απφδνζεο (ζπλνιηθφ
βΪξνο, αξηζκφο ζηΪρεσλ, βΪξνο 1000 θφθθσλ) θαη ηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ φπσο ε πεξηεθηηθφηεηα ζε
Ϊκπιν θαη πξσηεΐλε. Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ φηη ππάξρε πνιχ κεγΪιε παξαιιαθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ
πνηθηιηψλ σο πξνο ηελ αληνρά ηνπο ζηηο ζπλζάθεο αιαηφηεηαο θαη πεξηνξηζκΫλεο πγξαζέαο. Με βΪζε ηε
θπηξσηηθά ηθαλφηεηα, ηελ αλΪπηπμε ησλ θπηψλ θαη ηελ απφδνζε ηνπο ζε θαξπφ απφ ην ζχλνιν ησλ 200
πνηθηιηψλ επηιΫρζεθαλ νη επηΪ αλζεθηηθφηεξεο, ηξεηο απφ ηηο πεξηζζφηεξν επαέζζεηεο ζην επέπεδν
αιαηφηεηαο ησλ 150 mM NaCl, θαζψο επέζεο θαη Ϋμη πνηθηιέεο κε ελδηΪκεζε αληνρά, πξνθεηκΫλνπ λα
αμηνινγεζεέ πεξαηηΫξσ ε αληνρά ηνπο ζηελ αιαηφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηΪ ηνπο ζε ζπλζάθεο αγξνχ.

Δπραξηζηέεο:
Ζ εξγαζέα ρξεκαηνδνηάζεθε απφ ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ θαη ηελ Δπξσπατθά Έλσζε ζηα πιαέζηα ηνπ
πξνγξΪκκαηνο ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΗΗΗ.
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Αμηνιφγεζε αληνράο πνηθηιηψλ θξηζαξηνχ ζηελ αιαηφηεηα ηνπ εδΪθνπο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνέεζε
πξνβιεκαηηθψλ γεσξγηθψλ πεξηνρψλ
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Αμηνιόγεζε αληνρήο πνηθηιηώλ θξηζαξηνύ ζηελ αιαηόηεηα ηνπ εδάθνπο
κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε πξνβιεκαηηθώλ γεσξγηθώλ πεξηνρώλ
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Σκάκα Σερλνιφγσλ
dimas@cp.teithe.gr

Γεσπφλσλ,

Σερλνινγηθφ

Δθπαηδεπηηθφ

Ίδξπκα
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Σκάκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιέαο
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ρνιά Γεσπνλέαο, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο

4

Σκάκα Βηνηερλνινγέαο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο

Θεζζαινλέθεο,
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00,

ΔρΫδσξνο,

Λέμεηο θιεηδηά: αιαηφηεηα, πνηθηιέεο θξηζαξηνχ, ζπζηαηηθΪ απφδνζεο.

Ζ εχξεζε, ά ε δεκηνπξγέα, γελεηηθνχ πιηθνχ κε ζεκαληηθά ηθαλφηεηα αληνράο ζε ζπλζάθεο θαηαπφλεζεο
(αιαηφηεηαο θαη μεξαζέαο) απνηειεέ ζεκεέν αηρκάο γηα ηε γεσξγηθά Ϋξεπλα. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, ε αμηνιφγεζε
πνιππιεζνχο γελεηηθνχ πιηθνχ θξηζαξηνχ (Hordeum vulgare) (Ϋλα απφ ηα θπηΪ κεγΪιεο θαιιηΫξγεηαο κε ηε
κεγαιχηεξε αληνρά ζηα αιαηνχρα εδΪθε) παξΫρεη ηελ πξνζδνθέα εχξεζεο γελνηχπσλ κε εμαηξεηηθΪ πςειά
ηθαλφηεηα αληνράο ζε ζπλζάθεο θαηαπφλεζεο, γεγνλφο πνπ ζα επηηξΫςεη ηελ αμηνπνέεζε ησλ
πξνβιεκαηηθψλ εδαθψλ πνπ ππΪξρνπλ θαη θαηαιακβΪλνπλ ζρεηηθΪ κεγΪιεο εθηΪζεηο ζηε ρψξα καο. ε
πεηξΪκαηα αγξνχ πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ θαηΪ ηηο θαιιηεξγεηηθΫο πεξηφδνπο 2012/13 θαη 2013/14 ζε δπν
αγξνχο (αιαηνχρν θαη κε αιαηνχρν Ϋδαθνο) ζην αγξφθηεκα ηνπ ΑιεμΪλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ
Ίδξχκαηνο Θεζζαινλέθεο, αμηνινγάζεθε ε αληνρά πνηθηιηψλ θξηζαξηνχ ζε ζπλζάθεο αιαηφηεηαο ηνπ
εδΪθνπο. Δηδηθφηεξα, αμηνινγάζεθε ε αληνρά 16 πνηθηιηψλ (νη επηΪ αλζεθηηθφηεξεο, ηξεηο απφ ηηο
πεξηζζφηεξν επαέζζεηεο θαη Ϋμη κε ελδηΪκεζε αληνρά ζηελ αιαηφηεηα, νη νπνέεο επηιΫρζεθαλ απφ ην ζχλνιν
ησλ 200 πνηθηιηψλ πνπ αμηνινγάζεθαλ ζε πεηξΪκαηα ειεγρφκελσλ ζπλζεθψλ) ζε αγξφ κε αιαηνχρν Ϋδαθνο
(κε αγσγηκφηεηα πνπ θπκαηλφηαλ απφ 7.3 Ϋσο 11.5 mS/cm) θαη ζε κε αιαηνχρν Ϋδαθνο (κε αγσγηκφηεηα 0
Ϋσο 0.8 mS/cm). Σν πεηξακαηηθφ ζρΫδην άηαλ ην πιάξσο ηπραηνπνηεκΫλν κε 4 επαλαιάςεηο. ΚαηΪ ηε
δηΪξθεηα ηνπ πεηξΪκαηνο αμηνινγάζεθαλ ε θπηξσηηθά ηθαλφηεηα ησλ πνηθηιηψλ, ε ηθαλφηεηα αδειθψκαηνο, ην
λσπφ θαη μεξφ βΪξνο ζην ζηΪδην ηνπ μεζηαρπΪζκαηνο θαη ηα ζπζηαηηθΪ απφδνζεο (ζπλνιηθφ βΪξνο, αξηζκφο
ζηΪρεσλ, βΪξνο 1000 θφθθσλ). ΔπηπιΫνλ, αμηνινγάζεθαλ δηΪθνξεο θπζηνινγηθΫο παξΪκεηξνη, φπσο ε
ζπγθΫληξσζε ρισξνθχιιεο ζηα θχιια, ε θσηνζπλζεηηθά ηθαλφηεηα ζην επέπεδν ηνπ θσηνζπζηάκαηνο ΗΗ θαη
ηα ηζφηνπα (C13). Σα απνηειΫζκαηα ηνπ πεηξΪκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζε αιαηνχρν Ϋδαθνο Ϋδεημαλ φηη
ππάξραλ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ σο πξνο ηελ αληνρά ηνπο ζηελ αιαηφηεηα. Δπέζεο,
ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ σο πξνο παξαγσγηθφηεηΪ ηνπο παξαηεξάζεθαλ θαη ζην πεέξακα
πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζε κε αιαηνχρν Ϋδαθνο. Ζ κεέσζε ηεο απφδνζεο ιφγν ηεο αιαηφηεηαο ηνπ εδΪθνπο
ζηηο επαέζζεηεο πνηθηιέεο θπκΪλζεθε απφ 70 Ϋσο θαη 100%, ελψ ζηηο αλζεθηηθΫο άηαλ ζεκαληηθΪ κηθξφηεξε.

Δπραξηζηέεο:
Ζ εξγαζέα ρξεκαηνδνηάζεθε απφ ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ θαη ηελ Δπξσπατθά Έλσζε ζηα πιαέζηα ηνπ
πξνγξΪκκαηνο ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΗΗΗ.
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Απνηίκεζε βηνπνηθηιόηεηαο θαη βειηίσζε θπηώλ.
Ζ πεξίπησζε ηεο κεηαθνξάζεο ηεο γινπηαζεηόλεο
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Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ, Δ.Κ.Δ.Σ.Α., 6ν ρικ νδνχ ΥαξηιΪνπ- ΘΫξκεο, ΘΫξκε 57001,
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Λέμεηο θιεηδηά: GST,γελεηηθά πνηθηιφηεηα, κνξηαθνέ δεέθηεο, ηαπηνπνέεζε, DNA barcoding

άκεξα παξαηεξεέηαη κηα ρσξέο πξνεγνχκελν, γηα ηε ζχγρξνλε ηζηνξέα, θαηαζηξνθά ησλ θπζηθψλ
νηθνζπζηεκΪησλ, απεκπφιεζεο ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξέαο θαη ηεο βηψζηκεο αλΪπηπμεο ζε αλζξσπνγελψο
δηαρεηξηδφκελα νηθνζπζηάκαηα θαη ζεκαληηθάο απψιεηαο γελεηηθψλ πφξσλ, Ϋηζη ψζηε ε βηνπνηθηιφηεηα θαη
ηδηαέηεξα ε γελεηηθά θιεξνλνκηΪ ηνπ πιαλάηε λα βξέζθνληαη ζε θέλδπλν. ΜεγΪιν κΫξνο ηεο ππνβΪζκηζεο ησλ
νηθνζπζηεκΪησλ θαη ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο νθεέιεηαη θαη ζηελ θιηκαηηθά αιιαγά. Ζ γεσξγέα εέρε
πΪληα ζθνπφ ηελ παξνρά ηξνθέκσλ, δσνηξνθψλ θαη πξψησλ πιψλ γηα ηηο αλΪγθεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ
αζηΪζεηα ησλ γεσξγηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη ε εππΪζεηΪ ηνπο ζηα ζηνηρεέα ηεο θχζεο, ζεκαέλεη φηη ε παξνρά
ησλ αλαγθαέσλ ηξνθέκσλ γηα ηε ζπληάξεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ δελ άηαλ πνηΫ Ϋλαο εχθνινο
ζηφρνο θαη αλακΫλεηαη λα γέλεηαη ζπλερψο δπζθνιφηεξνο. Σαπηφρξνλα κεηψλνληαη νη παξΪγνληεο ηεο
γεσξγηθάο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο θαη πεξηνξέδνληαη νη εηζξνΫο πνπ παέδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε
ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. Ζ Ϊλνδνο ηεο ζεξκνθξαζέαο θαη παξΪιιεια ε κεέσζε ηνπ δηαζΫζηκνπ λεξνχ
ζα πξνθαιΫζνπλ λΫεο αιιαγΫο ζην θπζηθφ πεξηβΪιινλ θαη ζηελ βηνπνηθηιφηεηα δεκηνπξγψληαο Ϋηζη
κεγαιχηεξε πέεζε ζηηο αλΪγθεο ησλ γεσξγψλ γηα ηελ παξαγσγά ηξνθέκσλ. Δέλαη ινηπφλ απαξαέηεην λα
δηαηεξάζνπκε ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη λα εμεηΪζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνένπο κπνξνχκε λα
δεκηνπξγάζνπκε θπηΪ αλεθηηθΪ ζηηο αληημνφηεηεο ηνπ πεξηβΪιινληνο, φπσο γηα παξΪδεηγκα κε ηε ρξάζε ηεο
κεηαθνξΪζεο ηεο γινπηαζεηφλεο (GST). ΠαξΪιιεια κε ηε ρξάζε ησλ ζχγρξνλσλ γνληδησκαηηθψλ
ηερλνινγηψλ απνηηκνχκε ηελ βηνπνηθηιφηεηα σο Ϋλα κΫζν δηαηάξεζεο ηεο αιιΪ θαη ηεο εχξεζεο θαη ηεο
κειΫηεο γνληδέσλ κε απμεκΫλε αλζεθηηθφηεηα ζε αληημνφηεηεο ηνπ πεξηβΪιινληνο. Οη ζχγρξνλεο
γνληδησκαηηθΫο ηερλνινγέεο θαη ε ρξάζε ησλ κνξηαθψλ δεηθηψλ καο επηηξΫπνπλ ζηελ ζηνρεπκΫλε θαη πην
απνηειεζκαηηθά βειηέσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ φπσο πρ. ηα ςπραλζά. Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο
εξγαζέαο άηαλ ε κνξηαθά ηαπηνπνέεζε ηνπ εγρψξηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, ε απνηέκεζε ηεο γελεηηθάο ηνπ
παξαιιαθηηθφηεηαο θαη ε κνξηαθά ηνπ ηαπηνπνέεζε. ΔπηπιΫνλ κε ηε ρξάζε ηνπ DNA barcoding, θαηΫζηε
δπλαηά ε ηαπηνπνέεζε ζεκαληηθψλ θπηηθψλ εηδψλ ηεο ειιεληθάο επηθξαηεέαο φπσο ε θΪβα αληνξέλεο θαη ην
ηζΪη ηνπ βνπλνχ αιιΪ θαη ε ηρλειΪηηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ψζηε λα πξνζηαηεπζεέ ε απζεληηθφηεηα ηνπο σο
Ϋλα κΫζν απνθιεηζκνχ ηεο λνζεέαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, πξνζηαηεχεηαη ν θαηαλαισηάο ζε κηα πξνζπΪζεηα
πνπ μεθηλΪεη απφ ην πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαη θαηαιάγεη ζην ζεκεέν πψιεζεο θαη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηά.
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Δπηγελεηηθνί ξπζκηζηέο θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπόξνπ θαη ππό
ζπλζήθεο θαηαπόλεζεο ζε πνηθηιίεο θξηζαξηνύ
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Λέμεηο θιεηδηά: αλΪπηπμε ηνπ ζπφξνπ, μεξαζέα, πνηθηιέεο θξηζαξηνχ, ηξνπνπνηεηΫο ηεο ρξσκαηέλεο, γιπθνζπιΪζεο ηνπ
DNA, επηγελεηηθά ξχζκηζε

εκαληηθΫο βηνινγηθΫο δηαδηθαζέεο ηνπ θπηνχ φπσο ε αλΪπηπμε ηνπ ζπφξνπ θαη ε απφθξηζε ζε
πεξηβαιινληηθΫο αιιαγΫο ξπζκέδνληαη ζπρλΪ απφ επηγελεηηθνχο παξΪγνληεο, φπσο ε κεζπιέσζε ηνπ DNA θαη
oη ηξνπνπνηάζεηο ησλ ηζηνλψλ, πνπ επεξεΪδνπλ ηε δνκά ηεο ρξσκαηέλεο θαη ηε γνληδηαθά Ϋθθξαζε. θνπφο
ηεο παξνχζεο κειΫηεο άηαλ ε θαηαλφεζε ησλ επηγελεηηθψλ κνξηαθψλ κεραληζκψλ πνπ ξπζκέδνπλ ηελ
αλΪπηπμε ηνπ θξηζαξηνχ. Απνκνλψζεθαλ θαη ραξαθηεξέζηεθαλ ηα γνλέδηα ηα νπνέα θσδηθνπνηνχλ
ρξσκαηετληθνχο ξπζκηζηΫο, φπσο νη ηζηνληθΫο κεζπινκεηαθνξΪζεο (ΖΜΣ), ηζηνληθΫο απναθεηπιΪζεο
(HDACs), ηζηνληθΫο απνκεζπιΪζεο (HDMs), DNA απνκεζπιΪζεο (DME), θαη γνλέδηα ζηφρνπο απηψλ (π.ρ.
MADS-box γνλέδηα). Ζ Ϋθθξαζε ηνπο κειεηάζεθε ζε δηαθνξεηηθΪ αλαπηπμηαθΪ ζηΪδηα ηνπ ζπφξνπ κεηΪ απφ
κεηαρεέξηζε κε νξκφλεο ζρεηηδφκελεο κε θαηαπνλάζεηο, ζε ζπλζάθεο μεξαζέαο, θαη ζε δηαθνξεηηθΫο πνηθηιέεο
θξηζαξηνχ. ΜΫιε ηεο ππεξνηθνγΫλεηαο HDAC θαη ηεο νηθνγελεέαο Polycomb group ησλ ηζηνληθψλ
απνκεζπιαζψλ, φπσο θαη ηα ΜΑDS-box Σχπνπ I πηζαλΪ γνλέδηα-ζηφρνη παξνπζέαζαλ δηαθνξηθά γνληδηαθά
Ϋθθξαζε θαηΪ ηελ αλΪπηπμε ηνπ ζπφξνπ ζε κεγαιφζπεξκεο θαη κηθξφζπεξκεο πνηθηιέεο θαη Ϋπεηηα απφ
κεηαρεέξηζε κε ηηο νξκφλεο αςηζηθφ νμχ (ΑΒΑ) θαη ηαζκνληθφ νμχ (JA). Δπηπξφζζεηα, Ϋλα γνλέδην ησλ
ηζηνληθψλ απνκεζπιαζψλ (HvPKDM7) θαη κέα απνκεζπιΪζε ηνπ DNA (HvDME) βξΫζεθαλ λα επΪγνληαη ζε
ζπλζάθεο μεξαζέαο θαη ε επαγσγά ηνπο άηαλ ζεκαληηθΪ απμεκΫλε ζηελ πνηθηιέα ΓΖΜΖΣΡΑ πνπ
παξνπζηΪδεη κεγΪιε αληνρά ζηελ μεξαζέα. .Ζ ιεηηνπξγηθά γνληδησκαηηθά Ϋρεη εθαξκνζηεέ γηα λα
πξνζδηνξηζηεέ ν ξφινο ησλ επηγελεηηθψλ ξπζκηζηψλ θαηΪ ηελ αλΪπηπμε ηνπ ζπφξνπ θαη ηελ απφθξηζε ηνπο
ζε θαηαπνλάζεηο. ΑπηΫο νη κειΫηεο κπνξνχλ λα βνεζάζνπλ ζηε αλΪπηπμε ιεηηνπξγηθψλ κνξηαθψλ δεηθηψλ
γηα ηε δεκηνπξγέα βειηησκΫλσλ πνηθηιηψλ θξηζαξηνχ αιιΪ θαη Ϊιισλ δεκεηξηαθψλ, φζνλ αθνξΪ ηελ απφδνζε
ησλ θπηψλ θαη ηελ αληνρά ηνπο ζε θαηαπνλάζεηο.
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Λέμεηο θιεηδηά: Ζιέαλζνο, γελεηηθά αλζεθηηθφηεηα, πδαηηθά θαηαπφλεζε, κεηαθξαθνκηθά, πξσηενκηθά, κεηαβνινκηθά

Με ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ κνξηαθψλ θαη βηνρεκηθψλ κεραληζκψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ αλζεθηηθφηεηα
ηνπ ειέαλζνπ ζηελ πδαηηθά θαηαπφλεζε, αληηθεέκελν ηεο εξγαζέαο απνηειεέ ε ηαπηφρξνλε κειΫηε ηεο
απφθξηζεο ηνπ θπηνχ ζε κεηαγξαθηθφ, πξσηενκηθφ θαη κεηαβνιηθφ επέπεδν. Γηα ην ζθνπφ απηφ, δχν
πνηθηιέεο ειέαλζνπ -ε κέα αλζεθηηθά θαη ε Ϊιιε επαέζζεηε- ππνβιάζεθαλ ζε θαηαπφλεζε μεξαζέαο ζε
πδξνπνληθφ ζχζηεκα, κε ηελ εθαξκνγά πνιπαηζπιεληθάο γιπθφιεο (PEG6000), θαη ζε ζπλζάθεο αγξνχ κε
ηελ εγθαηΪζηαζε πεηξΪκαηνο ζε δχν δηαθνξεηηθΪ πξνγξΪκκαηα Ϊξδεπζεο (πιάξνπο θαη ειιηπνχο). Ζ
απφθξηζε ησλ ππφ κειΫηε γνλνηχπσλ αμηνινγάζεθε ζην ζηΪδην ηνπ λεαξνχ θπηαξένπ θαζψο θαη θαηΪ ην
δηΪζηεκα 15 εκεξψλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο αλαπαξαγσγηθάο θΪζεο. Σν πιηθφ πνπ ζπιιΫρζεθε αμηνινγάζεθε
γηα ηηο κεηΫπεηηα „νκηθΫο‟ αλαιχζεηο. ΜΫζσ in silico αλαδάηεζεο, επηιΫρζεθαλ γνλέδηα πνπ εκπιΫθνληαη κε ηελ
απφθξηζε ηνπ ειέαλζνπ ζηελ θαηαπφλεζε μεξαζέαο. Γηα ηε κεηαγξαθνκηθά αλΪιπζε, αξρηθΪ
πξαγκαηνπνηάζεθε απνκφλσζε νιηθνχ RNA θαη αθνινχζεζε κεηαρεέξηζε ησλ RNA απνκνλψζεσλ κε
DNase θαη ζχλζεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ DNΑ (cDNA). Σν cDNA ρξεζηκνπνηάζεθε σο κάηξα ζε αληηδξΪζεηο
εκηπνζνηηθάο PCR πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (qRT-PCR), ελψ γηα ηελ θαλνληθνπνέεζε ησλ απνηειεζκΪησλ
ρξεζηκνπνηάζεθαλ ηα επέπεδα Ϋθθξαζεο ηνπ ζηαζεξΪ εθθξαδφκελνπ γνληδένπ ηεο νπβηθηηέλεο. ηα πιαέζηα
ηεο πξσηενκηθάο, πξαγκαηνπνηάζεθε εθρχιηζε θαη απνκφλσζε νιηθψλ πξσηετλψλ απφ ηελ αλζεθηηθά θαη
επαέζζεηε ζηελ μεξαζέα πνηθηιέα ειέαλζνπ θαη αθνινχζεζε ζπγθξηηηθά πξσηενκηθά αλΪιπζε. Γηα ηε
κεηαβνινκηθά, πξαγκαηνπνηάζεθαλ δχν δηαδνρηθΫο εθρπιέζεηο, αξρηθΪ ηνπ θιΪζκαηνο ησλ πνιηθψλ
κεηαβνιηηψλ θαη ζηε ζπλΫρεηα ηνπ θιΪζκαηνο ησλ κε πνιηθψλ κεηαβνιηηψλ, ελψ ε πνζνηηθνπνέεζε ησλ
κεηαβνιηηψλ Ϋγηλε Ϋκκεζα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ξηβηηφιε σο εζσηεξηθφ κΪξηπξα. Ζ αλΪιπζε
πξαγκαηνπνηάζεθε κε ηε κΫζνδν αΫξηαο ρξσκαηνγξαθέαο ζπδεπγκΫλεο κε θαζκαηνγξαθέα κΪδαο (GC-MS),
πνπ επηηξΫπεη ηελ αλέρλεπζε θαη ηαπηνπνέεζε ησλ ζρεηηθψλ επηπΫδσλ ζπζζψξεπζεο ελφο κεγΪινπ εχξνπο
κεηαβνιηηψλ πνπ αλάθνπλ ζε δηαθνξεηηθΫο νκΪδεο βηνκνξέσλ (ζΪθραξα, ακηλνμΫα, νξγαληθΪ νμΫα,
αδσηνχρεο ελψζεηο, πνιπφιεο, θ.α.). ΠξνΫθπςαλ ζαθεέο δηαθνξνπνηάζεηο θαη ζηα ηξέα „νκηθΪ‟ επέπεδα πνπ
απνηεινχλ ηε βΪζε γηα ηε δεκηνπξγέα δεηθηψλ πξνο αμηνπνέεζε ζηελ επηινγά αλζεθηηθψλ γνλνηχπσλ
ειέαλζνπ.
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3Ζ ΤΝΔΓΡΗΑ:
ΖΜΑΗΑ & ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΓΥΧΡΗΟΤ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΤΠΟ
ΣΟ ΠΡΗΜΑ ΣΖ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ
ΓΡΑΠΣΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ
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Υ. ΒΑΗΛΑΚΖ , Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ, Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟ
Αλζεθηηθφηεηα γελνηχπσλ εμΪζηνηρνπ θαη δέζηνηρνπ θξηζαξηνχ (Hordeum sativum Jess) ζηα πδαηηθΪ ειιεέκκαηα
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Αλζεθηηθόηεηα γελνηύπσλ εμάζηνηρνπ θαη δίζηνηρνπ θξηζαξηνύ
(Hordeum sativum Jess) ζηα πδαηηθά ειιείκκαηα
1

1

ΥΑΡΗΚΛΔΗΑ ΒΑΗΛΑΚΖ , ΓΑΡΤΦΑΛΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ , ΑΝΓΡΔΑ ΚΑΡΑΜΑΝΟ

1

1

Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Σκάκα Δπηζηάκεο Φπηηθάο Παξαγσγάο ΓΠΑ, ΗεξΪ Οδφο 75, 11 855 Αζάλα

Λέμεηο θιεηδηά: γελφηππνη θξηζαξηνχ, αλζεθηηθφηεηα ζηελ μεξαζέα, ειιεηκκαηηθά Ϊξδεπζε
2

Σελ θαιιηεξγεηηθά πεξένδν 2013-2014 εγθαηαζηΪζεθε θαιιηΫξγεηα θξηζαξηνχ ζε ζηΫγαζηξν Ϋθηαζεο 300 m ,
ζηνλ πεηξακαηηθφ αγξφ ηoπ Eξγαζηεξένπ Γεσξγέαο ηνπ ΓΠΑ. Αμηνινγάζεθαλ σο πξνο ηελ αλζεθηηθφηεηα
ηνπο ζηελ μεξαζέα Ϋλαο εμΪζηoηρνο πιεζπζκφο (ANP-233/07) θαη Ϋλαο δέζηoηρνο πιεζπζκφο θξηζαξηνχ (F002/06), δχν πνηθηιέεο εμΪζηoηρεο (Διαζζφλα, Αζελατδα) θαη ηξεηο πνηθηιέεο δέζηoηρεο (Κσο, Grace, ChaCha). Σν πεηξακαηηθφ ζρΫδην άηαλ ησλ ππνδηαηξεκΫλσλ νκΪδσλ κε 4 επαλαιάςεηο. Οη επεκβΪζεηο
αθνξνχζαλ ηε δηαβΪζκηζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ Ϊξδεπζεο κε 4 επέπεδα Ϊξδεπζεο (επαξθάο Ϊξδεπζεμεξηθά κεηαρεέξηζε). Σα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ κειεηάζεθαλ άηαλ ην πδαηηθφ δπλακηθφ ησλ θχιισλ απφ ην
νπνέν πξνΫθπςε ν δεέθηεο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ (WPI) θαη ε απφδνζε ησλ θπηψλ, ηα νπνέα
ζπζρεηέζηεθαλ κεηαμχ ηνπο. Παξαηεξψληαο ηελ ρξνληθά πνξεέα ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ δηαπηζηψζακε ηελ
πησηηθά ηΪζε ηνπ θαη ζηα 4 επέπεδα πδαηηθάο κεηαρεέξηζεο. Οη πιΫνλ αξλεηηθΫο ηηκΫο ηνπ πδαηηθνχ
δπλακηθνχ άηαλ ζηελ μεξηθά κεηαρεέξηζε γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε εληνλφηεξσλ πδαηηθψλ
ειιεηκκΪησλ ζε απηά ηε δψλε, ζε αληέζεζε κε ηα θπηΪ ηα πιεζηΫζηεξα ζηελ γξακκά Ϊξδεπζεο φπνπ εθεέ ην
πδαηηθφ δπλακηθφ Ϋιαβε ηηο πςειφηεξεο ηηκΫο. πγθεθξηκΫλα, νη ηηκΫο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ
παξαηεξάζεθαλ ζην ζηΪδην ηνπ θαιακψκαηνο γηα φινπο ηνπο γελνηχπνπο θπκΪλζεθαλ απφ –0,65 MPa ζηελ
επαξθψο αξδεπφκελε κεηαρεέξηζε Ϋσο -1,38 MPa ζηελ μεξφηεξε κεηαρεέξηζε. ηελ Ϊλζεζε, νη αληέζηνηρεο
ηηκΫο θπκΪλζεθαλ απφ ηα -1,56 MPa Ϋσο -2,25 MPa. Παξαηεξάζεθαλ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ
γελνηχπσλ σο πξνο ηηο απνδφζεηο ηνπο. Με επαξθά Ϊξδεπζε ηε κεγαιχηεξε απφδνζε εέρε ε δέζηνηρε
2
2
πνηθηιέα Cha-Cha (938,3 gr/m ) θαη θαηΪ θζέλνπζα ζεηξΪ, ε δέζηνηρε πνηθηιέα Grace (888 gr/m ), ν
2
2
εμΪζηνηρνο πιεζπζκφο ANP-233/07 (780gr/m ), ε εμΪζηνηρε πνηθηιέα Αζελατδα (732,3 gr/m ), o δέζηνηρνο
2
2
2
πιεζπζκφο F-002/06 (694,3 gr/m ), νη εμΪζηνηρεο πνηθηιέεο Κσο (689 gr/m ) θαη Διαζζφλα (609 gr/m ).
κνηα ζπκπεξηθνξΪ Ϋδεημαλ νη έδηνη γελφηππνη γηα ηηο απνδφζεηο ηνπο ζηελ μεξηθά κεηαρεέξηζε κε ηελ Cha2
Cha λα Ϋρεη ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε (612,5 gr/m ) θαη θαηΪ ηελ έδηα θζέλνπζα ζεηξΪ λα αθνινπζνχλ ε
2
2
2
2
Grace (573,3 gr/m ), ν ANP-233/07 (489,3gr/m ), ε Αζελατδα(433,8 gr/m ), o F-002/06(374 gr/m ), ε Κσο
2
2
(367 gr/m ) θαη ε Διαζζφλα (324,5 gr/m ). Απφ ηε ζπζρΫηηζε ηνπ WPI θαη ηεο απφδνζεο αμηνινγάζεθε ε
ζπκπεξηθνξΪ ησλ πνηθηιηψλ θαη ησλ πιεζπζκψλ ζηα πδαηηθΪ ειιεέκκαηα. Οη ζπληειεζηΫο ζπζρΫηηζεο
αλΫδεημαλ ην βαζκφ κε ηνλ νπνέν ε πδαηηθά θαηαπφλεζε επεξΫαζε ηηο απνδφζεηο ησλ γελνηχπσλ ηνπ
θξηζαξηνχ. πγθεθξηκΫλα ην κεγαιχηεξν ζπληειεζηά ζπζρΫηηζεο εέρεη ν F-002/06 (r=0,8864) θαη θαηΪ
θζέλνπζα ζεηξΪ ε Cha-Cha (r=0,8839), ε Grace (r=0,8798), ε Κσο(r=0,8642), o ANP-233/07 (r=0,8051), ε
Διαζζφλα (r=0,7762) θαη ε Αζελατδα (r=0,7684). Aπφ ηελ θιέζε ηεο επζεέαο (b) πνπ πξνΫθπςε απφ ηε
ζπκκεηαβνιά WPI-απφδνζεο γηα θΪζε γελφηππν, δηαπηζηψζεθε φηη απμαλνκΫλσλ ησλ πδαηηθψλ ειιεηκκΪησλ
νη απνδφζεηο κεηψζεθαλ ιηγφηεξν (κηθξφηεξε θιέζε b) ζηνπο γελνηχπνπο Διιαζφλα (b=564,8), ANP233/07(b=575,1), Αζελατδα (b=596,9), F-002/06 (b=781,3) θαη Κσο (b=811,6). Οη δέζηνηρεο πνηθηιέεο πνπ
παξνπζέαζαλ πςειΫο απφδφζεηο Cha-Cha θαη Grace Ϋδεημαλ ρακειφηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηελ
επέδξαζε ηεο πδαηηθάο θαηαπφλεζεο κε ηηκΫο b=1064,4 θαη b=1112,4, αληέζηνηρα.
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Π. ΚΑΕΑΖ, Γ. ΒΛΑΥΟΣΔΡΓΗΟ, Υ. ΣΑΝΣΖΛΑ, Α. ΥΑ
Αμηνιφγεζε πνηθηιηψλ μεξνχ θαζνιηνχ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ζπφξνπ, ζε ζπλζάθεο πδαηηθάο θαηαπφλεζεο
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Αμηνιόγεζε πνηθηιηώλ μεξνύ θαζνιηνύ σο πξνο ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπόξνπ ζε ζπλζήθεο πδαηηθήο θαηαπόλεζεο
1

2

2

1

ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΚΑΕΑΖ , ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΛΑΥΟΣΔΡΓΗΟ , ΥΡΗΣΟ ΣΑΝΣΖΛΑ , ΑΒΡΑΑΜ ΥΑ

1

Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Φπηηθάο Παξαγσγάο & Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Δξγαζηάξην Γελεηηθάο
Βειηέσζεο Φπηψλ, gkazai@yahoo.com
2

ΔΛΓΟ -«ΓΖΜΖΣΡΑ», Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ, ΘενθξΪζηνπ 1, 41335, ΛΪξηζα

Λέμεηο θιεηδηά: Phaseolus vulgaris L, ζπφξνο, πδαηηθά θαηαπφλεζε, HI, HC, %SCP, βξαζηηθφηεηα, πξσηεΐλεο

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιάζεηο ηεο ζχγρξνλεο γεσξγέαο εέλαη ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
ρξάζεο ηνπ λεξνχ δεδνκΫλνπ φηη ζχκθσλα κε ηα κνληΫια πξφγλσζεο, νη θιηκαηηθΫο αιιαγΫο αλακΫλεηαη λα
εθδεισζνχλ κε πνιχ πςειΫο ζεξκνθξαζέεο θαη παξαηεηακΫλεο πεξηφδνπο μεξαζέαο. Σν μεξφ θαζφιη εέλαη
ηδηαέηεξα δεκνθηιΫο φζπξην κε πςειά δηαηξνθηθά αμέα. Χζηφζν, ε Ϋιιεηςε λεξνχ επεξεΪδεη ζεκαληηθΪ ηα
πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ θαζνξέδνπλ ηελ εκπνξηθφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. θνπφο ηεο εξγαζέαο
άηαλ λα κειεηεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο πδαηηθάο θαηαπφλεζεο ζηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ζπφξνπ
ηεζζΪξσλ πνηθηιηψλ μεξνχ θαζνιηνχ (Phaseolus vulgaris L.). ε πεέξακα πνπ εγθαηαζηΪζεθε ζην Ηλζηηηνχην
Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ αμηνινγάζεθαλ νη πνηθηιέεο ΠΤΡΓΔΣΟ, ΖΡΧ, GREAT NORTHERN θαη
CANELLINO ζε θαλνληθΪ επέπεδα Ϊξδεπζεο (340 mm) θαη 40% θαηαπφλεζε (200 mm). Ζ ζπνξΪ Ϋγηλε
φςηκα (9/5/2014) ζε ζρΫδην ππνδηαηξεκΫλσλ πεηξακαηηθψλ ηεκαρέσλ κε ηξεηο επαλαιάςεηο, Ϋηζη ψζηε ηα
επέπεδα Ϊξδεπζεο λα απνηεινχλ ηα θχξηα ηεκΪρηα θαη νη πνηθηιέεο ηα ππνηεκΪρηα. Μεηξάζεθαλ ην βΪξνο
1000 ζπφξσλ, ηα κνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ κάθνο, χςνο θαη πιΪηνο ζπφξνπ, ην ρξψκα, ε αχμεζε ηεο
ελπδΪησζεο (ΖΗ) θαη ε ηθαλφηεηα ελπδΪησζεο (HC), ην πνζνζηφ ηνπ πεξηβιάκαηνο (SCP), ν ρξφλνο
βξαζκνχ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλεο. Γηα ηε κΫηξεζε ηεο βξαζηηθφηεηαο εθαξκφζηεθε ε κΫζνδνο
ΖιηΪδε (2001) ηξνπνπνηεκΫλε, νη πξσηεΐλεο ππνινγέζηεθαλ κε ηε κΫζνδν Kjeldahl ελψ, γηα ην ρξψκα ηνπ
ζπφξνπ Ϋγηλε νπηηθφο πξνζδηνξηζκφο. Απφ ηα απνηειΫζκαηα ηνπ πεηξΪκαηνο πξνΫθπςε φηη ε πδαηηθά
θαηαπφλεζε κεέσζε ην βΪξνο 1000 ζπφξσλ ζε φιεο ηηο πνηθηιέεο, ζε πνζνζηφ 18,3%. Ζ πνηθηιέα ΖΡΧ ελψ
ζηελ θαλνληθά Ϊξδεπζε εέρε ην κεγαιχηεξν βΪξνο 1000 ζπφξσλ (294gr), παξνπζέαζε ηε κεγαιχηεξε κεέσζε
(-27,2%), αθνινπζνχκελε απφ ηελ πνηθηιέα ΠΤΡΓΔΣΟ (-21,4%), ηελ πνηθηιέα CANELLINO (-18,5) θαη ηελ
πνηθηιέα G. NORTHERN (-4,6%). Σα κνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ζπφξνπ επεξεΪζηεθαλ ζε κηθξφηεξν
βαζκφ ζηελ πδαηηθά θαηαπφλεζε. Ζ πνηθηιέα ΖΡΧ παξνπζέαζε ηε κεγαιχηεξε κεέσζε ηφζν ζην κάθνο (10,7%) φζν θαη ζην πιΪηνο (-11,7%), θαη ε πνηθηιέα G. NORTHERN ηε κηθξφηεξε κεέσζε (-2,4% Ϋσο 0%) ζε
φια ηα ραξαθηεξηζηηθΪ, γεγνλφο πνπ πηζαλφηαηα νθεέιεηαη ζηελ πξσηκφηεηα ηεο πνηθηιέαο. ηελ ζπλζάθε ηεο
θαηαπφλεζεο ζεκεηψζεθε θαη κηθξά ππνβΪζκηζε ηνπ ρξψκαηνο. Χο πξνο ηα θπζηθνρεκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ
παξαηεξάζεθε φηη ην πνζνζηφ ηνπ πεξηβιάκαηνο ησλ ζπφξσλ θαη ε αχμεζε ελπδΪησζεο δελ επεξεΪζηεθαλ
απφ ηελ πδαηηθά θαηαπφλεζε, αιιΪ κφλν απφ ηνλ γελφηππν. Αληέζεηα, ε ηθαλφηεηα ελπδΪησζεο παξνπζέαζε
κΫζε κεέσζε -25%, κε κΫγηζηε ηηκά κεέσζεο (-50%) ζηελ πνηθηιέα ΖΡΧ. ηελ θαηΪζηαζε ηεο θαηαπφλεζεο,
παξαηεξάζεθε απμεκΫλε ζπγθΫληξσζε πξσηετλψλ, ηεο ηΪμεο ηνπ 10,2%, ζε φιεο ηηο πνηθηιέεο θαη θπξέσο
ζηελ ΖΡΧ κε αχμεζε 18,3%, ελψ ν ΠΤΡΓΔΣΟ παξνπζέαζε ηε κηθξφηεξε αχμεζε (6,1%). Ο ρξφλνο
βξαζκνχ αλ θαη θπκΪλζεθε ζε ρακειφηεξα επέπεδα ζηελ θαηΪζηαζε ηεο θαηαπφλεζεο δελ παξνπζέαζε
ηδηαέηεξε δηαθχκαλζε θαη θΪλεθε λα εμαξηΪηαη θπξέσο απφ ηνλ γελφηππν. πκπεξαζκαηηθΪ, ε πδαηηθά
θαηαπφλεζε επΫδξαζε ζεηηθΪ ζην πνζνζηφ ηεο πξσηεΐλεο, αξλεηηθΪ ζην βΪξνο 1000 ζπφξσλ θαη ηελ
ηθαλφηεηα ελπδΪησζεο, ελψ δελ επεξΫαζε ην ρξφλν βξαζκνχ, ην ρξψκα, ην πνζνζηφ ηνπ πεξηβιάκαηνο ησλ
ζπφξσλ θαη ηελ αχμεζε ελπδΪησζεο. Ζ επηινγά πξψηκσλ πνηθηιηψλ ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεέ σο ηξφπνο
αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο πδαηηθάο θαηαπφλεζεο.
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πλδπαζκέλε επηινγή ζε πιεζπζκνύο ιεπθνύ ινύπηλνπ γηα απόδνζε
θαη αληνρή ζε πςειό εδαθηθό PH
1

2

3

ΑΠΟΣΟΛΟ ΦΤΝΣΑΝΖ , ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΛΑΥΟΣΔΡΓΗΟ , ΔΛΔΝΖ ΚΟΔΟΓΛΟΤ , ΓΗΒΑΝΔ
3
2
1,3
ΗΧΑΝΝΖ , ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΠΑΞΔΒΑΝΟ , ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ

1

Δξγαζηάξην Γελεηηθάο & Βειηέσζεο Φπηψλ, Σκάκα Γεσπνλέαο ΑΠΘ, apofyntanis@gmail.com

2

Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Βνζθψλ ΛΪξηζαο, ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ

3

Σκάκα Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο

Λέμεηο θιεηδηά: Lupinus albus, εδαθηθφ PH, πνηθηιέεο, πξσηετλνχρνη ζπφξνη

Σν ιεπθφ ινχπηλν (Lupinus albus) παξνπζηΪδεη ελδηαθΫξνλ σο θηελνηξνθηθφ θπηφ ιφγσ ηεο κεγΪιεο
ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγάο ζε ζπζηάκαηα θαιιηΫξγεηαο κεησκΫλσλ εηζξνψλ θαη ηεο πςειάο αμέαο ησλ ζπφξσλ
ηνπ σο δσνηξνθά. Χζηφζν, ε θαιιηΫξγεηα ηνπ δελ Ϋρεη επεθηαζεέ ζηε ρψξα καο θπξέσο ιφγσ ηεο δπζθνιέαο
αλΪπηπμεο ηνπ εέδνπο ζε εδΪθε κε PH>7 θαη ηεο απνπζέαο θαηΪιιεισλ πνηθηιηψλ. Με ζηφρν ηελ
απνκφλσζε γελνηχπσλ κε πςειά απφδνζε θαη αληνρά ζε πςειΫο ηηκΫο εδαθηθνχ PH, αμηνινγεζάθαλ ζε
ηπραηνπνηεκΫλν ζρΫδην κε πιάξεηο νκΪδεο, ηξεηο πιεζπζκνέ πξνεξρφκελνη απφ ηελ Κξάηε, Ηηαιέα θαη
Πνισλέα, θαηΪ ηελ θαιιηεξγεηηθά πεξένδν 2012-13. ζην Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ
ΛΪξηζαο. Οη πιεζπζκνέ αμηνινγάζεθαλ σο πξνο ηελ απφδνζε θαη δηΪθνξα αγξνθνκηθΪ θαη πνηνηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ (χςνο, πξσηκφηεηα Ϊλζηζεο, εμΫιημε ηηκψλ ρισξνθχιιεο, πξσηεΐλε). ΚΪησ απφ ηηο
ζπλζάθεο ηνπ πεξηβΪιινληνο θαηαπφλεζεο (ΡΖ 7,5), νη απνδφζεηο ζε ζπφξν Ϋθζαζαλ ηα 87θηιΪ/ζηξ γηα ηνλ
πιεζπζκφ απφ ηελ Πνισλέα θαη ηα 115 θηιΪ/ζηξ. γηα ηνλ πιεζπζκφ απφ ηελ Ηηαιέα, ελψ ν πιεζπζκφο Κξάηε
δελ αμηνινγάζεθε γηα απφδνζε γηαηέ εέρε πνιχ αξαηφ θχηξσκα. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε ησλ ζπφξσλ
άηαλ 34,83%, 35,61% θαη 39,55% γηα ηνπο πιεζπζκνχο απφ Ηηαιέα, Κξάηε θαη Πνισλέα αληέζηνηρα. Με βΪζε
ηα θξηηάξηα ηεο απφδνζεο θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ ζπφξσλ ζε πξσηεΐλε, Ϋγηλε επηινγά θπηψλ πνπ
Ϋθζαζαλ κΫρξη ηελ σξέκαλζε θαη κεηαμχ απηψλ επηιΫρζεθαλ ηα 27 απνδνηηθφηεξα. Σελ θαιιηεξγεηηθά
πεξένδν 2013-14, ε εγθαηΪζηαζε ησλ πεηξακΪησλ Ϋγηλε ηφζν ζε επλντθφ πεξηβΪιινλ σο πξνο ηηο εδαθηθΫο
ζπλζάθεο (ΑδΪκ Εαγθιηβεξένπ/PH=6,7) φζν θαη ζε πεξηβΪιινλ θαηαπφλεζεο (ΗΚΦ&Β/PH=8,1). Οη 27
δηαινγΫο ζπΪξζεθαλ ζε δηθηπσηφ ζρΫδην κε επαλαιακβαλφκελνπο δχν θνηλνχο κΪξηπξεο (πιεζπζκνέ απφ
Ηηαιέα θαη Πνισλέα), νη νπνένη ηνπνζεηάζεθαλ αλΪ ηξεηο γξακκΫο δηαινγψλ ινχπηλνπ. Σν πεηξακαηηθφ
ηεκΪρην άηαλ κηα γξακκά κάθνπο 1,5 κ. Οη ζπγθξέζεηο βαζέζηεθαλ ζηηο ζρεηηθΫο απνδφζεηο ζχκθσλα κε ην
ηχπν ρεηηθά απφδνζε = [(Πξαγκαηηθά απφδνζε/Απφδνζε κΫζνπ φξνπ δπν γεηηνληθψλ
καξηχξσλ)*100]*Γεληθφο κΫζνο φξνο. ην πεξηβΪιινλ ηνπ Εαγθιηβεξένπ, νη απνδφζεηο θπκΪλζεθαλ απφ143
θηιΪ/ζηξ. Ϋσο θαη 412 θηιΪ/ζηξ., ελψ ζην πεξηβΪιινλ θαηαπφλεζεο απφ 20 Ϋσο 145 θηιΪ/ζηξ. ΜεηΪ απφ
ζπλδπαζκΫλε αλΪιπζε επηιΫρζεθαλ πΫληε γελφηππνη, νη νπνένη παξνπζέαζαλ ελδεέμεηο επξεέαο
πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη θαηΫιαβαλ ηηο πξψηεο ζΫζεηο ζηε ζεηξΪ θαηΪηαμεο ηφζν ζην επλντθφ φζν θαη ζην
δπζκελΫο εδαθηθφ πεξηβΪιινλ. Σν βειηησηηθφ πξφγξακκα ζα ζπλερηζηεέ κε ηελ εθαξκνγά θπςεισηάο
κεζνδνινγέαο εληφο ησλ επηιεγΫλησλ ζεηξψλ ζε 2 πεξηβΪιινληα θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο σο πξνο δηΪθνξα
ραξαθηεξηζηηθΪ πνηφηεηαο (πξσηεΐλε, πεπηηθφηεηα, αληηδηαζξεπηηθνέ παξΪγνληεο) ησλ ζπφξσλ.
Δπραξηζηέεο:
Ζ παξνχζα Ϋξεπλα Ϋρεη ρξεκαηνδνηεζεέ απφ ηελ Θεζζαιηθά Γαιαθηνβηνκεραλέα «ΟΛΤΜΠΟ» ζηα πιαέζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ :
«ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΟΓΗΑ & ΑΛΛΧΝ ΠΡΧΣΔΗΝΟΤΥΧΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ Δ ΓΗΑΣΟΠΗΚΑ
ΠΗΛΟΣΗΚΑ ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΑΓΡΟΤ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖΝ ΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ AGRO 7».
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Πξσηενκηθά αλΪιπζε δπν πνηθηιηψλ θξηζαξηνχ κε δηαθνξεηηθά αληνρά ζηελ αιαηφηεηα
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Πξσηενκηθή αλάιπζε δύν πνηθηιηώλ θξηζαξηνύ κε δηαθνξεηηθή αληνρή
ζηελ αιαηόηεηα
1

2

3

2

ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΑΝΟΤ , ΚΗΣΗΟ ΓΖΜΑ , ΗΧΑΝΝΖ ΒΑΗΛΑΚΟΓΛΟΤ , ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΥΑΛΗΓΖ ,
1
2
2
2
ΥΡΖΣΟ ΓΟΡΓΑ , ΖΛΗΑ ΖΛΗΑ , ΝΗΚΖΣΑ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΖ , ΘΧΜΑ ΓΑΣΖ , ΑΝΑΣΑΗΑ
2
4
ΓΗΑΝΝΑΚΟΤΛΑ , ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΗΑΓΑ

1

Τμιμα Γεωπονίασ, Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, 54124, Θεςςαλονίκθ, gtanou@agro.auth.gr

2

Σκάκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλέθεο

3

Σκάκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαιέαο

4

Σκάκα Βηνηερλνινγέαο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο

Λέμεηο θιεηδηά: αιαηφηεηα, Hordeum vulgare, πξσηενκηθά αλΪιπζε, αλζεθηηθά πνηθηιέα, επαέζζεηε πνηθηιέα, κεραληζκνέ
αληνράο.

Ζ αιαηφηεηα απνηειεέ κηα ζπλερψο εληεηλφκελε αβηνηηθά θαηαπφλεζε πνπ θαζηζηΪ πεξηνξηζηηθά ηελ αχμεζε,
ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ. ΠξνθεηκΫλνπ λα αληηκεησπηζηεέ ην πξφβιεκα ηεο
αιαηφηεηαο, νη εξεπλεηηθΫο πξνζπΪζεηεο θαηεπζχλνληαη, κεηαμχ ησλ Ϊιισλ, ζηελ αμηνιφγεζε παξαδνζηαθψλ
αιιΪ θαη λΫσλ πνηθηιηψλ σο πξνο ηελ αληνρά ηνπο ζηελ αιαηφηεηα θαη ηε δηεξεχλεζε ζρεηηθψλ κνξηαθψλ
κεραληζκψλ. Ζ ζηξαηεγηθά ηεο αληηκεηψπηζεο Ϋγθεηηαη ζηελ αλαδάηεζε ηεο αθνινπζέαο ησλ θπζηνινγηθψλ
κεραληζκψλ νη νπνένη θαζνξέδνληαη γελεηηθΪ θαη δέλνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηβέσζεο ελφο θπηηθνχ νξγαληζκνχ
ζε Ϋλα δεδνκΫλν πεξηβΪιινλ. ην εξεπλεηηθφ απηφ πεδέν, ε ρξάζε ηερλνινγηψλ επξεέαο θιέκαθαο, φπσο ε
κεηαγξαθνκηθά, ε πξσηενκηθά θαη ε κεηαβνινκηθά αλΪιπζε πξνζθΫξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο νιηζηηθάο
πξνζΫγγηζεο ζηελ πξνζπΪζεηα απνζαθάληζεο ηεο επέδξαζεο ησλ εξεζηζκΪησλ ηνπ πεξηβΪιινληνο ζην
θχηηαξν θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπ γνλφηππνπ κε ην θαηλφηππν ελφο νξγαληζκνχ. Σν πιενλΫθηεκα ηεο νιηζηηθάο
αλΪιπζεο απνθηΪ ηδηαέηεξε ζεκαζέα φηαλ κειεηψληαη ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ ειΫγρνληαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο γνλέδηα, φπσο ε αληνρά ησλ θπηψλ ζηελ αιαηφηεηα. ηελ παξνχζα εξγαζέα, βΪζεη πξνθαηαξηηθψλ
πεηξακΪησλ αγξνχ θαηΪ ηα νπνέα πξαγκαηνπνηάζεθε θπζηνινγηθφο ραξαθηεξηζκφο 16 πνηθηιηψλ θξηζαξηνχ
(Hordeum vulgare) (νη νπνέεο επηιΫρζεθαλ απφ Ϋλα ζχλνιν 200 πνηθηιηψλ πνπ αμηνινγάζεθαλ ζε
ειεγρφκελεο ζπλζάθεο) σο πξνο ηελ αληνρά ηνπο ζηελ αιαηφηεηα κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ
αλΪπηπμεο ησλ θπηψλ ζε ζπλζάθεο αιαηφηεηαο εδΪθνπο, ηελ εθξνά ηφλησλ απφ ηα θχηηαξα, ην πεξηερφκελν
ησλ θπηηΪξσλ ζε καινλδηαιδεχδε θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πξσηετληθνχ ηνπο πξνθέι, επηιΫρζεθαλ δπν
πνηθηιέεο αληέζηνηρα κε ζρεηηθά αληνρά (R-1) θαη ζρεηηθά επαηζζεζέα (S-1) ζηελ αιαηφηεηα. ηε ζπλΫρεηα
πξαγκαηνπνηάζεθε ζπγθξηηηθά πξσηενκηθά αλΪιπζε πξνθεηκΫλνπ λα κειεηεζνχλ νη κεραληζκνέ πνπ
ελεξγνπνηνχληαη ζε ζπλζάθεο αιαηφηεηαο αιιΪ θαη απηνέ πνπ πξνυπΪξρνπλ ζε θπζηνινγηθΫο ζπλζάθεο
αλΪπηπμεο ησλ θπηψλ θαη ηα θαζηζηνχλ αληέζηνηρα αλζεθηηθΪ ά κε ζε ζπλζάθεο αιαηφηεηαο. χκθσλα κε ηελ
πξσηενκηθά αλΪιπζε, αληρλεχζεθαλ ζπλνιηθΪ 305 πξσηετληθΫο θειέδεο ζηηο πεθηΫο. ΜεηΪ απφ ζηαηηζηηθά
επεμεξγαζέα ησλ απνηππσκΪησλ ησλ πεθηψλ πξνΫθπςε φηη ζε θπζηνινγηθΫο ζπλζάθεο αλΪπηπμεο ησλ
θπηψλ ην πξσηεφκα ησλ δχν πνηθηιηψλ θξηζαξηνχ δηαθνξνπνηεέηαη θαηΪ 6 πξσηεΐλεο απφ ηηο νπνέεο κφλν 1
θαη 2 πξσηεΐλεο (αληέζηνηρα ζηελ αλζεθηηθά θαη ζηελ επαέζζεηε πνηθηιέα) δηαθνξνπνηάζεθαλ πεξεηαέξσ φηαλ
απηΫο θαιιηεξγάζεθαλ ζε ζπλζάθεο αιαηφηεηαο. ΜεηΪ απφ ζχγθξηζε ηνπ πξσηενκηθνχ ρΪξηε ηεο θΪζε
πνηθηιέαο ζε θπζηνινγηθΫο ζπλζάθεο αλΪπηπμεο θαη ζε ζπλζάθεο αιαηφηεηαο πξνΫθπςε φηη 17 θαη 13
πξσηετληθΫο θειέδεο δηαθνξνπνηάζεθαλ αληέζηνηρα ζηελ πνηθηιέα R-1 θαη ζηελ πνηθηιέα S-1. Μεηαμχ απηψλ
ησλ δηαθνξνπνηάζεσλ παξαηεξάζεθε πνιχ κηθξά επηθΪιπςε απνηεινχκελε απφ κφλν κηα πξσηετληθά
θειέδα ε νπνέα δηαθνξνπνηάζεθε θαη ζηηο δχν πνηθηιέεο φηαλ απηΫο θαιιηεξγάζεθαλ ζε ζπλζάθεο αιαηφηεηαο
ζπγθξηηηθΪ κε ηηο θπζηνινγηθΫο ζπλζάθεο αλΪπηπμεο. ΜεηΪ απφ αλΪιπζε θαζκαηνζθνπηαο καδψλ (LC-MSMS) 32 πξσηετληθψλ θειέδσλ ηαπηνπνηάζεθαλ νη πξσηεΐλεο ηνπ θξηζαξηνχ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηνπο
παξαπΪλσ κεραληζκνχο θαη ηαμηλνκάζεθαλ πεξαηηΫξσ ζε ιεηηνπξγηθΫο βηνινγηθΫο θαηεγνξέεο.
Δπραξηζηέεο:
Ζ εξγαζέα ρξεκαηνδνηάζεθε απφ ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ θαη ηελ Δπξσπατθά Έλσζε ζηα πιαέζηα ηνπ
πξνγξΪκκαηνο ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΗΗΗ.
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Αμηνιφγεζε 150 πνηθηιηψλ ξπδηνχ γηα ηελ αλνρά ηνπο ζηελ αιαηφηεηα
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Αμηνιόγεζε 150 πνηθηιηώλ ξπδηνύ γηα ηελ αλνρή ηνπο ζηελ αιαηόηεηα
1

2

ΥΡΖΣΟ ΓΡΑΜΑΛΖ , ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ , ΠΤΡΗΓΧΝ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ
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Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Σκάκα Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο Γ.Π.Θ., 682 00 ΟξεζηηΪδα, dramalis@cerealinstute.gr
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Ηλζηηηνχην ηηεξψλ, ΔΛ.Γ.Ο., Σ.Θ. 60411, Σ.Κ. 570 01, ΘΫξκε Θεζζαινλέθεο

1

Λέμεηο θιεηδηά: ξχδη, αιαηφηεηα, αλεθηηθφηεηα, πδξνπνληθΫο ζπλζάθεο

Αμηνινγάζεθαλ 150 πνηθηιέεο ζε πδξνπνληθφ ζχζηεκα θΪησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζάθεο. Οη πνηθηιέεο πνπ
κειεηάζεθαλ ιάθζεθαλ απφ ηελ ηξΪπεδα γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηηεξψλ (Η) ηνπ Διιεληθνχ
Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ “Γάκεηξα” θαη ηα πεηξΪκαηα πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζηηο θεληξηθΫο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ
Η ζηε ΘΫξκε Θεζζαινλέθεο ηα Ϋηε 2010, 2011 θαη 2012. Ζ ζεξκνθξαζέα εκΫξαο/λχρηαο άηαλ ξπζκηζκΫλε
o
ζηνπο 29/22 C, αληέζηνηρα θαη ε ζρεηηθά πγξαζέα ζην 70%. Δθαξκφζζεθαλ δχν επεκβΪζεηο (κε θαη ρσξέο
πξνζζάθε Ϊιαηνο) ζε πΫληε επαλαιάςεηο, κε δχν θπηΪ ε θΪζε κέα. Ζ επέδξαζε ηεο αιαηφηεηαο ζηα
ζπνξφθπηα βαζκνινγάζεθε ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιέκαθα απφ 1 Ϋσο 9 (1=θαλνληθά αλΪπηπμε, 9=λΫθξσζε)
ε
ε
ε
θαηΪ ηε 10 θαη ηε 16 εκΫξα κεηΪ ηελ πξνζζάθε αιΪησλ (ΖΜΠΑ). Δπέζεο, ηε 10 ΖΜΠΑ εθηηκάζεθε ν
ε
δεέθηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ρισξνθχιιε, ελψ ηε 16 ΖΜΠΑ, πξνζδηνξέζηεθαλ ην χςνο θαη ε ζπζζψξεπζε
μεξΪο νπζέαο ησλ ζπνξνθχησλ. ην αιαηνχρν ππφζηξσκα νη πνηθηιέεο παξνπζέαζαλ επξεέα θαηλνηππηθά
ε
δηαθχκαλζε. Ζ βαζκνινγέα ησλ πνηθηιηψλ ηελ 16 ΖΜΠΑ σο πξνο ηελ αληέδξαζά ηνπο ζηελ αιαηφηεηα
θπκΪλζεθε απφ 3,8 (αλεθηηθά) Ϋσο 9 (πνιχ επαέζζεηε), νη δε 57 πνηθηιέεο άηαλ ζεκαληηθΪ αλεθηηθφηεξεο απφ
ηνλ επαέζζεην κΪξηπξα IR28 (βαζκφο 7,4). Ζ ζπγθΫληξσζε ρισξνθχιιεο ζηνπο θσηνζπλζεηηθνχο ηζηνχο
γεληθΪ κεηψζεθε ζηα ζπνξφθπηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην αιαηνχρν ππφζηξσκα. Χζηφζν, ε ελ ιφγσ
ζπγθΫληξσζε ζε κεξηθΫο πνηθηιέεο δελ παξνπζέαζε ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ δχν επηπΫδσλ
αιαηφηεηαο. Ζ ζπζζψξεπζε μεξΪ νπζέαο θαη ην χςνο ησλ ζπνξνθχησλ φισλ ησλ πνηθηιηψλ ηνπ αιαηνχρνπ
ππνζηξψκαηνο κεηψζεθαλ θαηΪ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπνξφθπηα ηνπ θαλνληθνχ
ππνζηξψκαηνο. Ζ αλεθηηθφηεηα ζηελ αιαηφηεηα ησλ 57 πνηθηιηψλ ζε ειεγρφκελεο πδξνπνληθΫο ζπλζάθεο
νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ππΪξρεη γελεηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ σο πιηθφ εθθέλεζεο γηα
ζθνπνχο βειηέσζεο ηεο αλεθηηθφηεηαο ηνπ ξπδηνχ ζηελ αιαηφηεηα.
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Βειηέσζε θνινθπζηνχ (Cucurbita pepo L.). Γεκηνπξγέα γελνηχπσλ κε αλεθηηθφηεηα ζηηο ηψζεηο
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Βειηίσζε θνινθπζηνύ (Cucurbita pepo L.) θαη δεκηνπξγία γελνηύπσλ κε
αλεθηηθόηεηα ζηηο ηώζεηο
1

1

1

1

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΠΟΣΖ , ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΠΑΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ , ΔΛΔΝΖ ΦΑΘΑ , ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΥΑ

1

ΣΔΗ Γπηηθάο ΔιιΪδαο, Σκάκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, ηΫξκα Θενδσξνπνπινπ, 27200, ΑκαιηΪδα (kapotis@teimes.gr)

Λέμεηο θιεηδηά: θνκπνθνιφθπζν, βειηέσζε, αλεθηηθφηεηα ζηηο ηψζεηο

Οη εγρψξηνη πιεζπζκνέ θνκπνθνιφθπζνπ εκθαλέδνπλ απμεκΫλε πξνζαξκνγά θαη ηθαλνπνηεηηθΫο απνδφζεηο
φηαλ εθηέζεληαη ζε πςειΫο ζεξκνθξαζέεο. Ζ βειηέσζά ηνπο εέρε σο απνηΫιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ F1 πβξέδηα
κεηΪ απφ δηαζηαπξψζεηο θαζαξψλ ζεηξψλ απφ ηνπο πιεζπζκνχο απηνχο πνπ ππεξΫρνπλ ζεκαληηθΪ ησλ
εηζαγφκελσλ. Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ θαιιηΫξγεηα ησλ θνινθπλζνεηδψλ θαη ηδηαέηεξα ηνπ
θνκπνθνιφθπζνπ ζηε ρψξα καο, θαηΪ ηελ ζεξηλά θαη πξψηκε θζηλνπσξηλά επνρά, εέλαη νη πξνζβνιΫο απφ
ηηο ηψζεηο πνπ κεηψλνπλ ά θαη εθκεδελέδνπλ ηελ παξαγσγά ηεο θαιιηΫξγεηαο. ηα πιαέζηα ηεο κειΫηεο θαη
βειηέσζεο εγρψξησλ πιεζπζκψλ θνκπνθνιφθπζνπ πνπ δηεμΪγεηαη ηηο δχν ηειεπηαέεο δεθαεηέεο ζην ΣΔΗ
Μεζνινγγένπ θαη πξφζθαηα ζην ΣΔΗ Γπηηθάο ΔιιΪδαο, εληνπέζηεθαλ θπηΪ κε θαιά ζπκπεξηθνξΪ σο πξνο
ηελ ζπκπησκαηνινγέα ηνινγηθψλ αζζελεηψλ πξνθαινχκελσλ θπξέσο απφ ηνπο ηνχο ηνπ θέηξηλνπ κσζατθνχ
ηεο θνηλάο θνινθπζηΪο (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV), ηνπ κσζατθνχ ηεο αγγνπξηΪο (Cucumber
mosaic virus, CMV) θαη ηνπ ηνχ 2 ηνπ κσζατθνχ ηεο θαξπνπδηΪο (Watermelon mosaic virus 2 (WMV2). Απηφ
απνηΫιεζε θαη ην εξΫζηζκα γηα ηελ πεξαηηΫξσ βειηέσζε ηνπ θνκπνθνιφθπζνπ, ζΫηνληαο σο ζηφρν ηελ
απφθηεζε πβξηδέσλ πξψηεο γεληΪο κε αλεθηηθφηεηα ζηηο ηψζεηο. ΑξρηθΪ Ϋγηλε επηινγά θαη ζπγθΫληξσζε
γελνηχπσλ θνινθπζηΪο κε καθξνζθνπηθά εκθΪληζε αλεθηηθφηεηαο ζηηο ηψζεηο ηφζν απφ ην γελεηηθφ πιηθφ
πνπ ππΪξρεη ζην Δξγαζηάξην Λαραλνθνκέαο φζν θαη απφ θαιιηΫξγεηεο αγξνχ απφ δηΪθνξεο πεξηνρΫο ηεο
ρψξαο. ΜεηΪ απφ επηινγά θαη ζπλερεέο απηνγνληκνπνηάζεηο θαη αμηνινγάζεηο δεκηνπξγάζεθε Ϋλαο κεγΪινο
αξηζκφο θαζαξψλ ζεηξψλ απφ ηηο νπνέεο επηιΫρζεθαλ εθεέλεο πνπ παξνπζέαζαλ ηα απαηηνχκελα πνηνηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ (ρξψκα, ζράκα θαξπνχ θ.ιπ.) θαη ηθαλνπνηεηηθά παξαγσγά. Απφ απηΫο νη Φ18α-1, 048F6(g
+
+ )1 , Φ18β(8) θαη 048F7(θ g )ι*1, Ϋδεημαλ πςειά αλεθηηθφηεηα ζ‟ φιεο ηηο θαιιηεξγεηηθΫο πεξηφδνπο. Χζηφζν
νη δχν ηειεπηαέεο απνθιεέζηεθαλ ιφγσ αλεπηζχκεηεο αλΪπηπμεο θπηψλ (βιαζηνκαλέα, πνιιΫο θνξπθΫο
θ.ιπ.). Οη πνηθηιέεο Πg(π), Π, ΠelMz θαη Α21 Ϋδεημαλ πνιχ θαιά αλεθηηθφηεηα ζηηο ηψζεηο θαη ζπγρξφλσο θαιΪ
πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη απνδφζεηο. Οη πνηθηιέεο Ε 7-πξ-ζηξ., Ε7Μ-Υ, Ε8, Επ, 5(1) θαη D2 Ϋδεημαλ κΫζε
αλεθηηθφηεηα ελψ νη πνηθηιέεο Φ5, el1β θαη chep. άηαλ νη πιΫνλ επαέζζεηεο. Οη δηαζηαπξψζεηο (πβξέδηα) ησλ
+
θαζαξψλ ζεηξψλ (Φ18α-1 θαη 048F6(g )1 ) κεηαμχ ηνπο θαζψο επέζεο θαη κε ηηο (Πg(π), Π, ΠelMz θαη Α21)
Ϋδεημαλ επέζεο πνιχ πςειά αλεθηηθφηεηα. ΔπηπιΫνλ ν ζπλδπαζκφο ησλ πξψησλ κε γελνηχπνπο κΫζεο
αλεθηηθφηεηαο (Ε7) ά αθφκα θαη επαέζζεησλ (chep., Φ5) Ϋδσζαλ ηθαλνπνηεηηθά Ϋσο πνιχ πςειά αλεθηηθφηεηα.
Οη δηαζηαπξψζεηο ησλ γελνηχπσλ (Πg(π) θαη Α21) κεηαμχ ηνπο Ϋδσζαλ πβξέδηα κε εμ‟ έζνπ πνιχ θαιά
αλεθηηθφηεηα, ελψ νη δηαζηαπξψζεηο ηνπο κε γελφηππνπο κΫζεο αλεθηηθφηεηαο Ϋδσζαλ ελδηΪκεζα
απνηειΫζκαηα. Γηαζηαπξψζεηο κεηαμχ επαέζζεησλ γελνηχπσλ θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε πνηθηιέεο
κΫζεο αλεθηηθφηεηαο Ϋδσζαλ ηα πιΫνλ επαέζζεηα πβξέδηα. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πβξηδέσλ ζα ζπλερηζζεέ γηα δχν
αθφκα θαιιηεξγεηηθΫο πεξηφδνπο.
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Οιηζηηθή κειέηε ησλ κεραληζκώλ πξνζαξκνγήο ζηελ μεξαζία θπζηθώλ
πιεζπζκώλ Lotus corniculatus - ε κνξηαθή πξνζέγγηζε
1

1

2

3

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΔΡΚΟΤΡΟΠΟΤΛΟ , ΕΧΖ ΥΗΛΗΧΣΖ , ΔΛΔΝΖ ΑΒΡΑΑΜ , ΜΑΡΘΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ
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Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ, ΔΚΔΣΑ, 57001, ΘΫξκε, Θεζζαινλέθε, georgios.merkouropoulos@gmail.com
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Σκάκα Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο,

3

ΣΔΗ Αλαηνιηθάο Μαθεδνλέαο θαη ΘξΪθεο, ρνιά Σερλνινγέαο Γεσπνλέαο, Σκάκα Γαζνπνλέαο θαη Γηαρεέξεζεο Φπζηθνχ
ΠεξηβΪιινληνο, ΓξΪκα.

Λέμεηο θιεηδηά: Lotus corniculatus, Ξεξαζέα, Μνξηαθνέ Γεέθηεο

Ζ αιιαγά ηνπ θιέκαηνο πνπ παξαηεξεέηαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ηδηαέηεξα ζηελ πεξηνρά ηεο Μεζνγεένπ, Ϋρεη
νδεγάζεη ζε νινΫλα θαη ζπρλφηεξε εκθΪληζε θαηλνκΫλσλ μεξαζέαο. Ζ παξαηεηακΫλε θαηαπφλεζε μεξαζέαο
επεξεΪδεη ηε θπζηθά επηινγά ζηνπο θπζηθνχο πιεζπζκνχο φπσο επέζεο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηΪ ηνπο. Σν
εέδνο Lotus corniculatus (Αγξηνζηξνθχιιη) απνηειεέ Ϋλα επξάηαηα δηαδεδνκΫλν ςπραλζΫο πςειάο ζξεπηηθάο
αμέαο, θαηΪιιειν γηα ηε βειηέσζε ηεο βιΪζηεζεο ησλ ιεηκψλσλ, ην νπνέν ραξαθηεξέδεηαη απφ θαιά
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε δηαθνξεηηθΫο εδαθηθΫο θαη θιηκαηηθΫο ζπλζάθεο, γεγνλφο πνπ αληαλαθιΪ ην
ελδερφκελν γελεηηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ. Ζ παξνχζα εξγαζέα δηεξεπλΪ ηελ
γελεηηθά παξαιιαθηηθφηεηα πνπ ζπλαληΪηαη ζε ηξεηο θπζηθνχο πιεζπζκνχο L. corniculatus νη νπνένη θχνληαη
ζε δηαθνξεηηθΪ βηνθιηκαηηθΪ πεξηβΪιινληα (Κεληξηθά Μαθεδνλέα- πεξηνρά Κηιθέο, Υαθιηδηθά- πεξηνρά
ΣαμηΪξρε, Αλαηνιηθά Μαθεδνλέα- πεξηνρά ΓξΪκαο), θαη αλαιχνληαη κε ηελ εθαξκνγά κνξηαθψλ δεηθηψλ ISSR
(Inter-Specific Simple Sequence Repeats- ΑπιΫο Δλδν-Eπαλαιακβαλφκελεο Αθνινπζέεο). Πξφδξνκα
απνηειΫζκαηα δεέρλνπλ ηελ εκθΪληζε γελεηηθάο πνηθηινκνξθέαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηνπ θΪζε πιεζπζκνχ
δεκηνπξγψληαο Ϋλα κνξηαθφ πξνθέι μερσξηζηφ γηα θΪζε πιεζπζκφ. ΔπηπιΫνλ, ζηα πιαέζηα ηεο εξγαζέαο
εμεηΪδεηαη ε κεηαγξαθηθά δξαζηεξηφηεηα γνληδέσλ πνπ εέλαη γλσζηφ φηη ζπκκεηΫρνπλ ζε κνλνπΪηηα πνπ
ζρεηέδνληαη κε ηελ ελεξγνπνέεζε ά θαηαζηνιά κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζε αλζεθηηθφηεηα ά επαηζζεζέα ζε
ζπλζάθεο αβηνηηθάο θαηαπφλεζεο, φπσο εέλαη ε μεξαζέα θαη ε πςειά πεξηεθηηθφηεηα Ϊιαηνο ζην εδαθηθφ
κεέγκα, ελψ επέζεο εμεηΪδνληαη ζεκειηψδε δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζαξκνγά ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ
εέδνπο ζε ζπλζάθεο μεξαζέαο: θπηΪ απφ ηνπο παξαπΪλσ πιεζπζκνχο αλαπηχζζνληαη ζην έδην
κηθξνπεξηβΪιινλ θαη ππνβΪιινληαη ζε θαζεζηψηα Ϊξδεπζεο / κε-Ϊξδεπζεο παξΫρνληαο ηε δπλαηφηεηα
κΫηξεζεο πνηθηιέαο θπζηνινγηθψλ θαη βηνρεκηθψλ παξακΫηξσλ πξνθεηκΫλνπ λα αμηνινγεζεέ ην δπλακηθφ ηεο
παξαγσγηθφηεηΪο ηνπο ζηηο έδηεο ζπλζάθεο θαηαπφλεζεο. Σα δεδνκΫλα πνπ ιακβΪλνληαη απφ ηελ
παξαπΪλσ νιηζηηθά πξνζΫγγηζε ζα πξνσζάζνπλ ζε κεγΪιν βαζκφ ηελ θαηαλφεζά καο ζρεηηθΪ κε ηνπο
θαζνξηζηηθνχο παξΪγνληεο ηεο αληνράο ηνπ εέδνπο L. curniculatus ζε ζπλζάθεο αβηνηηθψλ θαηαπνλάζεσλ θαη
ζα απνηειΫζνπλ ηε βΪζε γηα κειινληηθΪ ζρΫδηα γελεηηθάο βειηέσζεο.
Ζ εξγαζέα πινπνηεέηαη ζηα πιαέζηα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Αξρηκάδεο ΗΗΗ: «Holistic approach of drought adaptation mechanisms in Lotus
corniculatus natural populations for optimization of production under water stress».
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Γηεξεχλεζε ηεο νκνηφζηαζεο κηαο ηνπηθάο πνηθηιέαο
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Γηεξεύλεζε ηεο νκνηόζηαζεο κηαο ηνπηθήο πνηθηιίαο
1

1

2

ΜΔΣΑΞΗΑ ΚΟΤΣΗΚΑ-ΧΣΖΡΗΟΤ , ΗΧΑΝΝΖ ΜΤΛΧΝΑ , ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΗΒΔΛΗΚΑ , ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ
2
ΣΡΑΚΑ-ΜΑΤΡΧΝΑ

1

Δξγαζηάξην Γελεηηθάο θαη Βειηέσζεο ησλ Φπηψλ, ρνιά Γεσπνλέαο Α.Π.Θ., 541 24 Θεζζαινλέθε, (email:
lisaninou@yahoo.com)
2

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο (ΔΛ.Γ.Ο.) «Γάκεηξα», ΚΫληξν Γεσξγηθάο Έξεπλαο Βφξεηαο ΔιιΪδαο, 570 01 ΘΫξκε,
Θεζ/λέθε
Λέμεηο θιεηδηά: ηνκαηΪθη αληνξέλεο, αμηνπνέεζε κεησκΫλσλ εηζξνψλ, παξαιιαθηηθφηεηα, βειηέσζε

Με ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκνηφζηαζεο ησλ δχν ζεηξψλ πνπ ζπλππΪξρνπλ
ζηελ ηνπηθά πνηθηιέα ΣνκαηΪθη αληνξέλεο, απζεληηθά ά θαζαξά (G-ζεηξΪ) θαη παξαδνζηαθά ά ΚατζηΪ (TζεηξΪ), πξαγκαηνπνηάζεθε νκΪδα πεηξακΪησλ ηφζν in situ ζε αγξφθηεκα ζηε αληνξέλε φζν θαη ex situ ζην
αγξφθηεκα ηνπ ΚΫληξνπ Γεσξγηθάο Έξεπλαο Βνξεένπ ΔιιΪδνο, ζηε Θεζζαινλέθε. ΠεηξΪκαηα επηινγάο ζε
ζπλζάθεο παξαδνζηαθάο θαιιηΫξγεηαο άηαλ ηα in situ, ελψ πεηξΪκαηα αμηνιφγεζεο ζε ζπλζάθεο ζπκβαηηθάο
θαιιηΫξγεηαο άηαλ ηα ex situ. ΣΫινο, ζπγθξηηηθΪ πεηξΪκαηα ησλ επηινγψλ κε ηνλ αξρηθφ πιεζπζκφ Ϋγηλαλ θαη
ζηα δχν πεξηβΪιινληα. ην in situ πεξηβΪιινλ ε G-ζεηξΪ Ϋδεημε πςειά γελεηηθά παξαιιαθηηθφηεηα γηα ηα
ζπζηαηηθΪ ηεο απφδνζεο θαη ε T-ζεηξΪ ρακειά Ϋσο κεδεληθά. ην ex situ πεξηβΪιινλ ηα απνηειΫζκαηα άηαλ
αληέζηνηρα. πζρεηέζεηο ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο απφδνζεο γηα θΪζε πεξηβΪιινλ Ϋδεημαλ ζεκαληηθφηεηα γηα ηελ
G-ζεηξΪ, ελψ γηα ηελ Σ-ζεηξΪ ε ζεκαληηθφηεηα πεξηνξέζζεθε ζην in situ πεξηβΪιινλ. Σα ζπγθξηηηθΪ
πεηξΪκαηα Ϋδεημαλ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο ησλ επηινγψλ Ϋλαληη ηεο αξρηθάο πνηθηιέαο κφλν γηα ηελ G-ζεηξΪ,
ππνδεηθλχνληαο δηαθνξεηηθΪ πξνθέι νκνηφζηαζεο κεηαμχ ησλ ζεηξψλ. Ζ Σ-ζεηξΪ Ϋρεη κηθξφηεξε
παξαγσγηθφηεηα, πςειά γελεηηθά θαζαξφηεηα θαη γελεηηθά πξνζαξκνζηηθφηεηα. Ζ G-ζεηξΪ δηαζΫηεη
παξαγσγηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ Ϊκεζε επηινγά θαη εηδηθά πξνζαξκνζηηθφηεηα. Σα δηαθνξεηηθΪ
πξνθέι ησλ ζεηξψλ βνεζνχλ ηνλ βειηησηά ηφζν ζηε δηαηάξεζε ηεο ΠΟΠ πνηθηιέαο φζν θαη ζηε δπλαηφηεηα
πξνψζεζεο κεκνλσκΫλα ηεο κέαο ζεηξΪο άηνη ηεο Σ-ζεηξΪο σο πνηθηιέαο.

73

Δ. ΚΟΡΠΔΣΖ, Δ. ΝΗΝΟΤ,Μ. ΖΡΑΚΛΖ
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πγθξηηηθή αμηνιόγεζε πέληε εηδώλ ζηηαξηνύ σο πξνο αγξνθνκηθά θαη
ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
1

1

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΟΡΠΔΣΖ , ΔΛΗΑΒΔΣ Γ. ΝΗΝΟΤ , ΜΑΡΗΑ ΖΡΑΚΛΖ

1

1

Ηλζηηηνχην ηηεξψλ, ΔΛΓΟ «ΓΖΜΖΣΡΑ» ΣΘ 60458, 57001, ΘΫξκε-Θεζζαινλέθε, korpetis@cerealinstitute.gr

Λέμεηο θιεηδηά: αμηνπνέεζε κεησκΫλσλ εηζξνψλ, «αξραέα» ζηηεξΪ, απφδνζε, πνηφηεηα

Σα ηειεπηαέα ρξφληα ππΪξρεη Ϋληνλν ελδηαθΫξνλ γηα ηε κειΫηε ησλ ηδηνηάησλ εηδψλ ζηηεξψλ πνπ
θαιιηεξγνχληαλ ζην παξειζφλ, αιιΪ ιφγσ ηεο κεησκΫλεο παξαγσγηθφηεηΪο ηνπο, ζηαδηαθΪ απνζχξζεθαλ
απφ ηελ θαιιηΫξγεηα. Απφ απηΪ, θπξηφηεξα εέδε εέλαη ην κνλφθνθθν ζηηΪξη (T. monococcum), ην δέθνθθν
ζηηΪξη (T. dicoccum) θαη ην T. spelta, ηα νπνέα ζηαδηαθΪ επαλΫξρνληαη ζηελ θαιιηΫξγεηα σο εέδε θαηΪιιεια
γηα ηελ αλζξψπηλε δηαηξνθά, ιφγσ ησλ ηδηαέηεξσλ ζξεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. ηφρνο ηεο παξνχζαο
εξγαζέαο απνηειεέ ε πεξηγξαθά θαη ε κειΫηε ηνπ κνλφθνθθνπ, ηνπ δέθνθθνπ θαη ηνπ ζπΫιηα ζηηαξηνχ θαη ε
ζχγθξηζε ηνπο κε ηα θαιιηεξγνχκελα ζθιεξφ (Τ. durum) θαη καιαθφ ζηηΪξη (T. aestivum). Γηα ην ζθνπφ απηφ
πξαγκαηνπνηάζεθε, θαηΪ ηελ θαιιηεξγεηηθά πεξένδν 2013-14 ζην Αγξφθηεκα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηηεξψλ ζηε
ΘΫξκε, πεέξακα αγξνχ κε πΫληε εέδε ζηηεξψλ δηαηαγκΫλσλ ζε ζρΫδην ησλ πιάξσλ ηπραηνπνηεκΫλσλ
νκΪδσλ κε 4 επαλαιάςεηο. ΚαηαγξΪθεθε ε απφδνζε θαη κεηξάζεθαλ κνξθνινγηθΪ θαη ηερλνινγηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ εηδψλ. Σν κνλφθνθθν ζηηΪξη εέρε ηελ κηθξφηεξε απφδνζε (76,8 θηιΪ/ζηξ.) ελψ ε
κεγαιχηεξε θαηαγξΪθεθε ζηα θαιιηεξγνχκελα ζηηεξΪ (507,8 θηιΪ/ζηξ.). Δπέζεο, θαηαγξΪθεθαλ
ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ζηΪρπ κε θπξηφηεξα: ην κάθνο ζηΪρπ, ν αξηζκφο ζηαρπδέσλ θαη ζπφξσλ θαη ην βΪξνο
ζπφξσλ θαζψο θαη ηερλνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. ΜεηΪ ηε ζηαηηζηηθά επεμεξγαζέα, δηαπηζηψζεθε
δηαθνξνπνέεζε ησλ ππφ κειΫηε παξακΫηξσλ κεηαμχ ησλ εηδψλ πνπ απνηεινχλ κηα πεγά πινχζηα ζε
ζξεπηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε δηαηξνθά ηνπ αλζξψπνπ. Δπέζεο, απνηεινχλ εέδε Ϊξηζηα πξνζαξκνζκΫλα ζε
πεξηβΪιινληα κεησκΫλσλ εηζξνψλ θαη ε ζπζηεκαηηθά κειΫηε ηνπο κπνξεέ λα πξνζθΫξεη ρξάζηκεο
πιεξνθνξέεο γηα ηελ αλαδάηεζε λΫσλ ρξάζεσλ θαη ηελ αμηνπνέεζε ηνπο ζηε γεσξγέα.
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Γύν λέεο πνηθηιίεο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ ηηεξώλ: ΘΡΑΚΖ (ζθιεξό ζηηάξη)
θαη ΑΛΚΜΖΝΖ (ηξηηηθάιε)
1

1

1

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΟΡΠΔΣΖ , ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΛΑΓΔΝΟΠΟΤΛΟ , ΑΒΒΑ ΚΟΣΕΑΜΑΝΗΓΖ

1

ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΑ», Ινςτιτοφτο Σιτθρϊν, ΤΘ 60458, 57001, korpetis@cerealinstitute.gr

Λέμεηο θιεηδηά: ζθιεξφ ζηηΪξη, ηξηηηθΪιε, ζηηεξΪ, πνηθηιέα

Οη πνηθηιέεο ζθιεξνχ ζηηαξηνχ ΘΡΑΚΖ θαη ηξηηηθΪιε ΑΛΚΜΖΝΖ εέλαη δχν πξφζθαηεο δεκηνπξγέεο ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ ηηεξψλ, νη νπνέεο πιεξψληαο ηηο πξνδηαγξαθΫο εγγξΪθεθαλ ζηνλ Δζληθφ ΚαηΪινγν ησλ
πνηθηιηψλ κεγΪιεο θαιιηΫξγεηαο ην Ϋηνο 2014 θαη ζηε ζπλΫρεηα ζηνλ Κνηλνηηθφ ΚαηΪινγν. ΠαξνπζηΪδνπλ
κεγΪιε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ζηαζεξΪ πνιχ πςειΫο απνδφζεηο κε πνιχ θαιΪ αγξνλνκηθΪ θαη πνηνηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ θαη κε εμαηξεηηθά αληνρά ζην πιΪγηαζκα θαη ηηο αζζΫλεηεο. ηελ εξγαζέα απηά δέδνληαη ηα
βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ πνηθηιηψλ κε βΪζε ηελ αμηνιφγεζά ηνπο απφ ην Ηλζηηηνχην ηηεξψλ θαη ηηο
επέζεκεο δνθηκΫο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ΔιΫγρνπ Πνηθηιηψλ. Οη πνηθηιέεο δεκηνπξγάζεθαλ κε θιαζηθά γελεαινγηθά
βειηέσζε θαη εέλαη ηδαληθΫο γηα πςειΫο θαη ζηαζεξΫο απνδφζεηο. Ζ πνηθηιέα ΘΡΑΚΖ εέλαη καπξΪγαλε κε πνιχ
θαιΪ πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (πξσηεΐλε, δεέθηεο γινπηΫλεο) θαη ε πνηθηιέα ΑΛΚΜΖΝΖ δέλεη πςειΫο
απνδφζεηο αθφκα θαη ζε πεξηζσξηαθΪ εδΪθε κε πνιχ θαιΪ πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (βΪξνο ρηιέσλ θφθθσλ,
εθαηνιηηξηθφ βΪξνο).
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Δ. Υ. ΚΑΣΗΓΖ, Δ. Β. ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ, Α. Γ. ΝΣΟΤΛΖ, Α. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ, Φ.Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΤΛΟ
Πξνθαηαξθηηθά γελεηηθά θαη επηγελεηηθά αλΪιπζε θπζηθψλ πιεζπζκψλ καχξεο πεχθεο κε δηαθνξεηηθά επηβΪξπλζε
αΫξηαο ξχπαλζεο ζην ιεθαλνπΫδην ηεο ΚνδΪλεο
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Πξνθαηαξθηηθή γελεηηθή θαη επηγελεηηθή αλάιπζε θπζηθώλ πιεζπζκώλ
καύξεο πεύθεο κε δηαθνξεηηθή επηβάξπλζε αέξηαο ξύπαλζεο ζην
ιεθαλνπέδην Κνδάλεο
1

1

2

ΔΛΗΑΒΔΣ Υ. ΚΑΣΗΓΖ , ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Β. ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ , ΑΝΓΡΔΑ ΝΣΟΤΛΖ , ΑΘΑΝΑΗΟ
3
1
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ , ΦΗΛΗΠΠΟ Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΤΛΟ

1

Καηζέδε Υ. ΔιηζζΪβεη, Δπαγγειέα Β. Αβξακέδνπ,Φέιηππνο Α. Αξαβαλφπνπινο, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην
Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Δξγαζηάξην Γαζηθάο Γελεηηθάο θαη Γελεηηθάο Βειηέσζεο
Γαζνπνληθψλ Δηδψλ, Θεζζαινλέθε, ΣΚ 54124, aravanop@for.auth.gr
2

ΑληξΫαο Γ. Νηνχιεο, Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο ΓΖΜΖΣΡΑ, Δξγαζηάξην Βηνηερλνινγέαο Φπηψλ, Ηλζηηηνχην
ΑκπΫινπ, Λαραλνθνκέαο & Αλζνθνκέαο, ΖξΪθιεην, ΣΚ 71003
3

Σξηαληαθχιινπ ΑζαλΪζηνο, Δξγαζηάξην Αηκνζθαηξηθάο Ρχπαλζεο θαη Πεξηβαιινληηθάο Φπζηθάο, Σκάκα Μεραληθψλ
ΠεξηβΪιινληνο, ΣΔΗ Γπηηθάο Μαθεδνλέαο, Κνέια ΚνδΪλεο, ΣΚ 50100
Λέμεηο θιεηδηά: Pinus nigra, MSAP, AFLP, TAMP

Γηεξεπλάζεθαλ νη γελεηηθΫο θαη επηγελεηηθΫο δηαθνξΫο δχν πιεζπζκψλ καχξεο πεχθεο πνπ πξνΫξρνληαη απφ
πεξηνρΫο δηαθνξεηηθάο επηβΪξπλζεο απφ ηελ αΫξηα ξχπαλζε ζην ιεθαλνπΫδην ΚνδΪλεο. Ζ απνηχπσζε ησλ
ηζνξξππαληηθψλ θακππιψλ ζην ιεθαλνπΫδην κε πξνζεκεησκΫλε ηε θπζηθά εμΪπισζε ηεο καχξεο πεχθεο
Ϋγηλε κε ηε ρξάζε ηνπ πξνηχπνπ αηκνζθαηξηθάο δηαζπνξΪο TAPM. Σν πξφηππν θαηΫδεημε ηηο πεξηνρΫο
κΫγηζησλ θαη ειΪρηζησλ ζπγθεληξψζεσλ γηα ηηο παξαθΪησ ζπγθεληξψζεηο: κΫζε εηάζηα ζπγθΫληξσζε
αησξνχκελσλ ζσκαηηδέσλ, κΫζε εηάζηα ζπγθΫληξσζε SO2, μεξά ελαπφζεζε SO2 θαη πγξά ελαπφζεζε NOρ,.
Με βΪζε ηδηαέηεξα ηα Ϊθξα ηεο θαηαλνκάο ησλ ζπγθεληξψζεσλ SO2 θαη NOx, πνπ απνηεινχλ ξχπνπο ησλ
νπνέσλ ε καθξνρξφληα επηβαξπληηθά δξΪζε δχλαηαη λα πξνθαιΫζεη αιιαγΫο ζηε γελεηηθά ζπγθξφηεζε ησλ
θπηψλ, επηιΫγεθαλ νη πεξηνρΫο Μπνπξέθα, (κΫγηζηε επηβΪξπλζεο) θαη ε Αγέα Κπξηαθά (ειΪρηζηεο
επηβΪξπλζεο πεξηνρά ειΫγρνπ - control). Γηα ηελ κειΫηε ηεο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο ρξεζηκνπνηεζάθαλ νη
κνξηαθνέ γελεηηθνέ δεέθηεο AFLP. Αληρλεχζεθαλ ζπλνιηθΪ 192 γνληδηαθΫο ζΫζεηο. Γηαπηζηψζεθε ε χπαξμε
πςειάο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο ζηηο δχν ζπζηΪδεο, ελψ ε καθξνρξφληα επηβΪξπλζε κε αΫξηνπο ξχπνπο δελ
θαέλεηαη λα Ϋρεη νδεγάζεη ζε ζεκαληηθά γελεηηθά δηαθνξνπνέεζε ζε επηβαξπκΫλε ζπζηΪδα ζε ζρΫζε κε
ζπζηΪδα ειΫγρνπ φζνλ αθνξΪ ηε γελεηηθά απφζηαζε θαη ηελ θαηαλνκά ηεο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο εληφο θαη
κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ. Γηα ηε κειΫηε ηεο επηγελεηηθάο πνηθηιφηεηαο ρξεζηκνπνηάζεθαλ νη κνξηαθνέ γελεηηθνέ
δεέθηεο MSAP πνπ αληρλεχνπλ ηε κεζπιέσζε ηεο θπηνζέλεο ηνπ DNA, ε νπνέα δεκηνπξγεέ λΫα
παξαιιαθηηθφηεηα απνηξΫπνληαο ηελ Ϋθθξαζε γνληδέσλ, ρσξέο λα κεηαβΪιιεηαη ε αιιεινπρέα ηνπ DNA.
Αληρλεχζεθαλ ζπλνιηθΪ 757 γνληαδηαθΫο ζΫζεηο. Οη ππφ κειΫηε ζπζηΪδεο παξνπζέαζαλ ζηαηηζηηθΪ
ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο γηα ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθάο κεζπιέσζεο. Σν πνζνζηφ ζπλνιηθάο κεζπιέσζεο πνπ
εκθΪληζε ε επηβαξπκΫλε ζπζηΪδα αλΫξρεηαη ζην 6,08%, ελψ ην πνζνζηφ ηεο κε επηβαξπκΫλεο αλΫξρεηαη ζε
7,07%. Σα πξνθαηαξθηηθΪ απηΪ απνηειΫζκαηα δεέρλνπλ φηη ε καθξνρξφληα επηβΪξπλζε κε αΫξηνπο ξχπνπο
δελ θαέλεηαη λα Ϋρεη δεκηνπξγάζεη πξνβιάκαηα ζηε γελεηηθά πνηθηιφηεηα ηεο ζπζηΪδαο ειΫγρνπ. ΑληηζΫησο,
ππΪξρνπλ ζαθεέο επηγελεηηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ δχν ζπζηΪδσλ, νη νπνέεο πηζαλψο γηα ηελ πεξέπησζε
ηεο επηβαξπκΫλεο ζπζηΪδαο λα απνηεινχλ Ϋλα ηξφπν αληέδξαζεο, αληαπφθξηζεο θαη πξνζαξκνγάο ηεο
ζπζηΪδαο απηάο ζηελ επηβΪξπλζε πνπ δΫρεηαη απφ ηελ αΫξηα ξχπαλζε.
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Π. ΕΑΜΑΝΗΓΖ, Υ. ΠΑΥΑΛΗΓΖ, Η. ΥΟΤΛΗΑΡΑ, Δ. ΒΑΒΟΤΛΗΓΟΤ, K. ΗΡΑΖΛΗΓΖ, Σ. ΜΠΔΚΗΑΡΖ,
Γ.ΠΑΥΑΛΗΓΖ
Πξνζαξκνζηηθφηεηα αλΪπηπμε θαη παξαγσγηθφηεηα νξηζκΫλσλ πνηθηιηψλ ηππνθανχο ζε κεζνγεηαθΫο ζπλζάθεο
ο
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Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Πξνζαξκνζηηθόηεηα αλάπηπμε θαη παξαγσγηθόηεηα νξηζκέλσλ
πνηθηιηώλ ηππνθανύο ζε κεζνγεηαθέο ζπλζήθεο
1

2

3

4

5

Π. ΕΑΜΑΝΗΓΖ , Υ. ΠΑΥΑΛΗΓΖ , Η. ΥΟΤΛΗΑΡΑ , Δ. ΒΑΒΟΤΛΗΓΟΤ , K. ΗΡΑΖΛΗΓΖ , Σ. ΜΠΔΚΗΑΡΖ
6
ΚΑΗ Γ. ΠΑΥΑΛΗΓΖ

5

1

Ηλζηηηνχην ΑµπΫινπ Αζελψλ-ΔΛ.Γ.Ο "ΓΖΜΖΣΡΑ", . ΒεληδΫινπ 1,14123-Λπθφβξπζε e- mail: panzamanidis@yahoo.gr

2

ρνιά Σερλνινγέαο Γεσπνλέαο, ΑΣΔΗ ΚαιαµΪηαο ΑληηθΪιαµνο 24100,ΚαιαµΪηα

3

Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, Σκάκα Αγξνηηθάο Βηνηερλνινγέαο, ΗεξΪ Οδφο 75, 11855

4

Ηλζηηηνχην Δδαθνινγέαο Αζελψλ-ΔΛ.Γ.Ο "ΓΖΜΖΣΡΑ", . ΒεληδΫινπ 1,14123-Λπθφβξπζε

5.

Ηλζηηηνχην Σερλνινγέαο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ, νθ. ΒεληδΫινπ 1, 14123, Λπθφβξπζε Αηηηθάο

6.

Consulting Manager, Μπηηιάλεο 17 Άλνημε Αηηηθάο.

Λέμεηο θιεηδηά: πνηθηιέα, αλΪπηπμε, θαξπνθνξέα, Ϊξδεπζε, ζπγθνκηδά

Σν 2010 ζην Ηλζηηηνχην ΑκπΫινπ Αζελψλ, κε ηε ζπκβνιά ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θπιινβφισλ δΫλδξσλ ηεο
ηβεξέαο, θαη ηνπ πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ γελεηηθάο βειηέσζεο Krimskagia ηεο Ρψζηθεο Αθαδεκέαο,
εγθαηαζηΪζεθε ζπιινγά πΪλσ απφ 40 πνηθηιηψλ ηππνθανχο. ηφρνο ηεο δεκηνπξγέαο ηεο ζπιινγάο εέλαη ε
κειΫηε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ηεο αλΪπηπμεο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ πνηθηιηψλ ζηηο ΜεζνγεηαθΫο
ζπλζάθεο. χκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα δηαπηζηψζεθαλ ηα εμάο: ην ηΫηαξην ρξφλν αλΪπηπμεο ησλ θπηψλ
ην κεγαιχηεξν χςνο εέραλ νη πνηθηιέεο «Laoukora» (3,5 m.), «Tsouiskayia» (2,80m) θαη «Dar Katouni»
(2,70m), ελψ νη πνηθηιέεο «Zolotayia Cosa», «Zoltoplodnayia», «Elitnayia Forma 38209» θαη «K3» εέραλ χςνο
πεξηπνπ 2,0m. Με πεξηνξηζκΫλε αλΪπηπμε ( 1,50- 1,70m) άηαλ νη πνηθηιέεο «Prima Dona», «Soudarouska»,
«Elizaveta» θαη ν επηθνληαζηάο «Gnom». Οη πνηθηιέεο «Prima Dona» , «Elizaveta» θαη «Soudarouska»
απνδεέρζεθαλ φηη εέλαη πξψηκεο, ελψ νη «Zolotayia Cosa», «Prima Dona», «Elitnayia Forma 38209» θαη
«Zoltoplodnayia» εέλαη κΫζεο σξέκαλζεο. ςηκεο πνηθηιέεο άηαλ νη «Moriatska», «Laoukora» θαη «Μ1». Σε
κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα εέραλ νη πνηθηιέεο «Tsouiskayia» (10- 12 ργξ/πξΫκλν), «Dar Katouni» (10
ργξ/πξΫκλν), «Elizaveta» θαη «Soudarouska» (8 ργξ/πξΫκλν). Με κΫηξηα παξαγσγηθφηεηα (5- 6 ργξ/πξΫκλν )
άηαλ «Elitnayia Forma 38209», «Zolotayia Cosa», «Zoltoplodnayia», «Prima Dona» θαη «Κ3». Σε κηθξφηεξε
παξαγσγηθφηεηα (2- 3 ργξ/πξΫκλν ) παξνπζέαζαλ νη επξσπατθΫο πνηθηιέεο «Herbo», «Frugana», «Albeco»
θαη «Laoukora». ιεο νη ξψζηθεο πνηθηιέεο δελ εέλαη αθαλζψδεηο, φκσο φηαλ θΫξνπλ αγθΪζη απηφ Ϋρεη κάθνο
κΫρξη 1 cm. Ζ δπηηθνεπξσπατθά πνηθηιέα «Laoukora» εέρε ηα κεγαιχηεξα αγθΪζηα (Ϋσο 5 cm.). εκεηψλεηαη
φηη γηα ην θπηφ ηππνθαΫο ζεκαληηθφ εέλαη ε αληαπφθξηζε ησλ πνηθηιηψλ ζηελ Ϊξδεπζε θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο
θαιιηεξγεηηθάο πεξηφδνπ. Έληνλα αληΫδξαζαλ ζηελ Ϊξδεπζε ηελ πεξένδν ηεο σξέκαλζεο ηνπ θαξπνχ νη
πνηθηιέεο «Tsouiskayia», «Elizaveta» θαη «Soudarouska», νη νπνέεο εέραλ κεγαιχηεξε ζνδεηΪ θαη απμεκΫλν
βΪξνο θαξπνχ. ΜΫηξηα αληαπφθξηζε ζηελ Ϊξδεπζε εέραλ νη πνηθηιέεο «Elitnayia Forma 38209», «Κ3» θαη ε
«Zoltoplodnayia». Παζεηηθά αληέδξαζε ζηελ Ϊξδεπζε εέραλ νη δπηηθνεπξσπατθΫο πνηθηιέεο. ρεηηθΪ κε ηε
γεχζε θαη ηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (ζΪθραξα, νμχηεηα, Ϊξσκα θαη ππθλφηεηα ρπκνχ) δηαθξέλνληαλ νη
πνηθηιέεο «Prima Dona», «Tsouiskayia», «Elizaveta» θαη «Soudarouska». ΣΫινο, ζεκαληηθφ ζηνηρεέν απνηειεέ
ε απνκΪθξπλζε ηνπ θαξπνχ απφ ην βιαζηφ πνπ επεξεΪδεη ζηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο ζνδεηΪο.
Καιχηεξε απνκΪθξπλζε ηνπ θαξπνχ ρσξέο κεραληθφ ηξαπκαηηζκφ (καδέ κε ην κέζρν) παξνπζέαζαλ νη
πνηθηιέεο «Elitnayia Forma 38209», «Κ3» θαη «Prima Dona». Παξαηεξάζεθε ηθαλνπνηεηηθά απνκΪθξπλζε ηνπ
θαξπνχ ζηηο δπηηθνεπξσπατθΫο πνηθηιέεο ελψ ε παξαγσγηθφηεηα ηνπο άηαλ κηθξά.
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4Ζ ΤΝΔΓΡΗΑ:
ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΠΡΧΣΟΔΜΦΑΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΧΝ
ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΔ ΒΡΑΒΔΗΟΤ ΥΡΗΣΗΓΖ
ΠΡΟΦΟΡΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ
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Α. ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟΤ, Π. ΠΑΠΑΣΤΛΗΑΝΟΤ, Π. ΜΠΔΜΠΔΛΖ, Ρ. ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΒΟΚΑΚΖ
Αμηνιφγεζε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ εγρψξησλ πιεζπζκψλ καπξνκΪηηθνπ θαζνιηνχ (Vigna unguiculata L. Walp.)
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Αμηνιόγεζε ηνπ παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ εγρώξησλ πιεζπζκώλ
καπξνκάηηθνπ θαζνιηνύ (Vigna unguiculata L. Walp.)
1

1

2

ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟΤ , ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΠΑΠΑΣΤΛΗΑΝΟΤ , ΠΖΝΔΛΟΠΖ ΜΠΔΜΠΔΛΖ , ΡΟΗΚΟ
3
1
ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ , ΓΗΑΝΝΖ ΒΟΚΑΚΖ

1

Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Σκάκα Δπηζηάκεο Φπηηθάο Παξαγσγάο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, 11855, Αζάλα

e-mail: ppapastyl@aua.gr
2

Δξγαζηάξην Βειηέσζεο Φπηψλ & Γ. Πεηξακαηηζκνχ, Σκάκα Δπηζηάκεο Φπηηθάο Παξαγσγάο, ΓΠΑ, 11855, Αζάλα

3

Σκάκα Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ΓΠΑ, 11855, Αζάλα

Λέμεηο θιεηδηά: παξαιιαθηηθφηεηα, ηνπηθΫο πνηθηιέεο, βέγλα, απνδφζεηο, βηνπνηθηιφηεηα

Οη εγρψξηνη πιεζπζκνέ, ά ηνπηθΫο πνηθηιέεο παξνπζηΪδνπλ εηεξνγΫλεηα, ζεκαληηθά γελεηηθά πνηθηιφηεηα θαη
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ηνπηθΫο εδαθνθιηκαηηθΫο ζπλζάθεο θαη ζπλάζσο παξΪγνπλ πξντφληα κε ηδηαέηεξα
νξγαλνιεπηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. Σν καπξνκΪηηθν θαζφιη εέλαη Ϋλα πξσηετλνχρν ςπραλζΫο κε πςειά
δηαηξνθηθά αμέα ηδηαέηεξα ζηηο ΜεζνγεηαθΫο, ηξνπηθΫο θαη ππνηξνπηθΫο πεξηνρΫο. ΠαξνπζηΪδεη ηδηαέηεξν
ελδηαθΫξνλ ζε πξνγξΪκκαηα βειηέσζεο σο θπηφ κε θαιά πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο πςειΫο ζεξκνθξαζέεο,
ζηελ μεξαζέα θαη αλεθηηθφηεηα ζε ζπλζάθεο ρακειάο γνληκφηεηαο, αιαηφηεηαο θαη νμχηεηαο εδΪθνπο
ζπγθξηηηθΪ κε Ϊιια θαξπνδνηηθΪ ςπραλζά. ηελ παξνχζα κειΫηε ρξεζηκνπνηάζεθαλ εγρψξηνη πιεζπζκνέ
καπξνκΪηηθνπ θαζνιηνχ πνπ ζπιιΫρζεθαλ απφ δηαθνξεηηθΫο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο καο θαη δηαηεξνχληαη ζην
Δξγαζηάξην Βειηέσζεο Φπηψλ & Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ ηνπ Γ.Π.Α. ε πεέξακα αγξνχ κε βΪζε ην ζρΫδην
ησλ ηπραηνπνηεκΫλσλ πιάξσλ νκΪδσλ κε ηξεηο επαλαιάςεηο δηεξεπλάζεθε ε παξαιιαθηηθφηεηα 25
πιεζπζκψλ σο πξνο ηελ απφδνζε, ην μεξφ βΪξνο ηνπ ππΫξγεηνπ θπηηθνχ ηκάκαηνο, ηνλ αξηζκφ ησλ
δεπηεξεπνπζψλ δηαθιαδψζεσλ θαη ησλ αλζηθψλ αμφλσλ ηνπ θπηνχ, ηνλ αξηζκφ θαη ην βΪξνο ησλ ινβψλ θαη
ην βΪξνο ησλ 100 ζπφξσλ. Απφ ηηο κεηξάζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξαηεξάζεθε ζεκαληηθά εηεξνγΫλεηα
εληφο θαη κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ πνπ κειεηάζεθαλ. Ο πιεζπζκφο ηεο ΛΫξνπ, ηεο Δχβνηαο θαη νη
πεξηζζφηεξνη πιεζπζκνέ ηεο ΛΫζβνπ παξνπζέαζαλ πςειφηεξεο ηηκΫο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο απφδνζεο,
ηνπ μεξνχ βΪξνπο ηνπ ππΫξγεηνπ ηκάκαηνο ηνπ θπηνχ, ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ βΪξνπο ησλ ινβψλ θαη ησλ
ζπφξσλ αλΪ θπηφ ζπγθξηηηθΪ κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο πιεζπζκνχο απφ ηε Λάκλν, ηελ ΑζηππΪιαηα θαη ηε
ΛεπθΪδα. Δηδηθφηεξα, απφ ηνπο πιεζπζκνχο ηεο ΛΫζβνπ κεγαιχηεξεο ηηκΫο απφδνζεο, βΪξνπο ινβψλ θαη
ζπφξσλ εέραλ νη πιεζπζκνέ απφ ΒαξεηΪ, ηχςε θαη ΠαξΪθνηια θαη απφ ηε Λάκλν νη πιεζπζκνέ Κνληνπνχιη
θαη ΣζηκΪλδξηα. Ζ παξαηεξνχκελε γελεηηθά πνηθηινκνξθέα ησλ εγρψξησλ πιεζπζκψλ καπξνκΪηηθνπ
θαζνιηνχ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ ζε βειηησηηθΪ πξνγξΪκκαηα κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγέα πξνζαξκνζκΫλσλ
πνηθηιηψλ ζε θαιιηεξγεηηθΪ ζπζηάκαηα κεησκΫλσλ εηζξνψλ.
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Δ.ΓΑΒΡΗΖΛ, Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ, Π.ΣΑΡΑΝΣΗΛΖ
Οη ξέγαλεο ηεο Ηθαξέαο. Μνξθνινγηθφο θαη ρεκεηνηππηθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ εηδψλ.
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Οη ξίγαλεο ηεο Ηθαξίαο. Μνξθνινγηθόο θαη ρεκεηνηππηθόο
ραξαθηεξηζκόο ησλ εηδώλ
1

1

ΔΛΗΑΒΔΣ ΓΑΒΡΗΖΛ , ΓΑΡΤΦΑΛΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ , ΠΔΣΡΟ ΣΑΡΑΝΣΗΛΖ

2

1

ΣνκΫαο Γεσξγέαο, Βειηέσζεο Φπηψλ θαη Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ, Δξγαζηεξένπ Γεσξγέαο, Σκάκα Δπηζηάκεο Φπηηθάο
Παξαγσγάο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, ΗεξΪ Οδφο 75, 118 55 Αζάλα
2

Δξγαζηάξην Γεληθάο Υεκεέαο, Σκάκα Δπηζηεκάο Σξνθέκσλ θαη Γηαηξνθάο ηνπ Αλζξψπνπ , Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην
Αζελψλ, ΗεξΪ Οδφο 75, 118 55 Αζάλα
Λέμεηο θιεηδηά: ΑξσκαηηθΪ-θαξκαθεπηηθΪ θπηΪ, αηζΫξην Ϋιαην, θαξβαθξφιε

ηελ παξνχζα εξγαζέα κειεηάζεθε ε θαηλνηππηθά θαη ρεκεηνηππηθά δηαθνξνπνέεζε Α.Φ.Φ. ησλ γελλψλ
Origanum, Satureja θαη Coridothymus, κε πεξηνρά πξνΫιεπζεο ηελ Ηθαξέα ζε θπηεέα ηξηψλ εηψλ ηνπ
Δξγαζηεξένπ Γεσξγέαο ζην Γ.Π.Α. (2011-2012). Σα εέδε πνπ κειεηάζεθαλ άηαλ: Origamun vulgare spp.
hirtum (L.) , Satureja thymbra (L.) , Coridothymus capitatus (L.), θαη Origanum onites (L.). Οη παξαηεξάζεηο
αθνξνχζαλ ζηα θπηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ππΫξγεηνπ κΫξνπο (αξηζκφο βιαζηψλ, αξηζκφο ηαμηαλζηψλ,
αξηζκφο θχιισλ, χςνο θπηψλ, κάθνο ηαμηαλζέαο, μεξφ βΪξνο βιαζηψλ, θχιισλ θαη αλζΫσλ). Δπέζεο,
κεηξάζεθε ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ χςνπο ησλ Α.Φ.Φ. αιιΪ θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ κάθνπο ησλ βιαζηψλ
ηνπο. Οη ξπζκνέ αχμεζεο ππνινγέζηεθαλ κε βΪζε ηελ εμέζσζε Richards απφ δεδνκΫλα πνπ ειάθζεζαλ θαζ‟
φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ πεηξΪκαηνο. Σα θπηηθΪ δεέγκαηα ζπιιΫρζεθαλ ζηελ πιάξε Ϊλζηζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θπηψλ ζε αηζΫξην Ϋιαην. Ζ παξαιαβά ηνπ αηζεξένπ ειαένπ Ϋγηλε κε δχν κεζφδνπο
(πδξναπφζηαμε - ππΫξερνη) ελψ ρξεζηκνπνηάζεθαλ δχν εέδε θπηηθνχ πιηθνχ (λσπφ - μεξφ). Σν εχξνο ησλ
ηηκψλ ηεο πνζνζηηαέαο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αηζΫξην Ϋιαην φηαλ ρξεζηκνπνηάζεθε λσπφ θπηηθφ πιηθφ γηα ην C.
capitatus θπκΪλζεθε απφ 4.4%-5.0%, γηα ηελ O. hirtum 8.0%- 8.7%, γηα ηελ O. onites 2.6%- 3.1% θαη γηα ην
S. thymbra 3.4%- 3.7%. ΠαξΪιιεια, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζΫξην Ϋιαην απφ μεξφ θπηηθφ πιηθφ άηαλ γηα ην C.
capitatus 5.0%- 5.9%, γηα ηελ O. hirtum 9.1%- 9.4%, γηα ηελ O. onites 3.8%- 4.9% θαη γηα ην S. thymbra
5.6%- 5.9%. Ο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αηζΫξηνπ ειαένπ (π-θπκΫλην, γηεξπηλΫλην, θαξβαθξφιε θαη θαξπνθπιιΫλην) Ϋγηλε κε ηελ ρξάζε αΫξηαο ρξσκαηνγξαθέαο θαη θαζκαηνκεηξέαο
καδψλ (GC/MS). Ζ ρξνληθά πνξεέα ηεο αχμεζεο ηνπ χςνπο ησλ εηδψλ ησλ Α.Φ.Φ. αιιΪ θαη ηνπ κάθνπο ησλ
βιαζηψλ ηνπο άηαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αζχκκεηξε ζηγκνεηδάο. Σν ηειηθφ χςνο ησλ θπηψλ επεξεΪζηεθε
απφ ηηο θιηκαηηθΫο ζπλζάθεο θαηΪ ηελ πεξένδν αλΪπηπμεο. Ζ εθαηνζηηαέα απφδνζε ηνπ αηζεξένπ ειαένπ
παξΫκεηλε εληφο ησλ νξέσλ θαη ζηα ηΫζζεξα εέδε ζχκθσλα κε ηα δεδνκΫλα ησλ δχν πξνεγνπκΫλσλ εηψλ. Σα
ππφ κειΫηε εέδε παξνπζέαζαλ ρεκεηνηππηθά ζηαζεξφηεηα κε θπξέαξρν ζπζηαηηθφ ηελ θαξβαθξφιε θαη ζηηο
δχν κεζφδνπο παξαιαβάο ηνπ αηζΫξηνπ ειαένπ. ρεηηθΪ κε ηηο δχν κεζφδνπο παξαιαβάο ηνπ αηζεξένπ ειαένπ
παξαηεξάζεθε φηη κε ηε κΫζνδν ηεο πδξναπφζηαμεο ηα εέδε O. onites θαη C. capitatus ζεκεέσζαλ πςειφηεξε
πνζνζηηαέα πεξηεθηηθφηεηα ζε θαξβαθξφιε ζε ζρΫζε κε ηε κΫζνδν ησλ ππεξάρσλ κε ηηκΫο 92,99% θαη
89,14% αληέζηνηρα. ΑληηζΫησο, ζηα εέδε O. hirtum θαη S. thymbra ε θαξβαθξφιε αληρλεχθζεθε ζε
πςειφηεξεο πεξηεθηηθφηεηεο κε ηε ρξάζε ζπζθεπάο ππεξάρσλ κε ηηκΫο 92,90% θαη 58,68% αληέζηνηρα. ζνλ
αθνξΪ ηε ρξάζε λσπνχ ά μεξνχ θπηηθνχ πιηθνχ παξαηεξάζεθε φηη ηα εέδε O. hirtum θαη O. onites Ϋδσζαλ
πςειφηεξεο απνδφζεηο ζε θαξβαθξφιε φηαλ ρξεζηκνπνηάζεθε λσπφ θπηηθφ πιηθφ κε ηηκΫο 93,32% θαη
93,05% αληέζηνηρα. ΑληηζΫησο, ζηα εέδε C. capitatus θαη S. thymbra ε θαξβαθξφιε αληρλεχθζεθε ζε
πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα κε ηε ρξάζε μεξνχ θπηηθνχ πιηθνχ κε ηηκΫο 88,62% θαη 66,58% αληέζηνηρα.
Γηαπηζηψζακε φηη ρξάζε ηνπ λσπνχ θπηηθνχ πιηθνχ δελ επεξεαδεη ηελ πνηνηηθά ζχζηαζε ησλ αηζΫξησλ
ειαέσλ. Ζ κΫζνδνο παξαιαβάο ηνπ αηζεξένπ ειαένπ κπνξεέ λα επηιεγεέ κε θξηηάξην ην ζπζηαηηθφ πνπ ζΫινπκε
λα ζπιιΫμνπκε ζε αθζνλέα.

80

Φ. ΓΚΔΚΑ, Υ.ΠΑΝΚΟΤ, Η. ΜΤΛΧΝΑ, Δ. ΝΗΝΟΤ, Α. ΛΗΘΟΤΡΓΗΓΖ, Κ. ΣΕΑΝΣΑΡΜΑ, Δ. ΤΝΑΠΗΓΟΤ,
Φ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ, Φ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Π. ΕΟΤΛΗΑΜΖ, Η. ΣΟΚΑΣΛΗΓΖ, Υ. ΓΟΡΓΑ
Υξάζε θπζηνινγηθψλ γλσξηζκΪησλ ζηελ αμηνιφγεζε θαζαξψλ ζεηξψλ θαη πβξηδέσλ αξαβνζέηνπ ζε δηαθνξεηηθΪ
επέπεδα Ϊξδεπζεο
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Υξήζε θπζηνινγηθώλ γλσξηζκάησλ ζηελ αμηνιόγεζε θαζαξώλ ζεηξώλ
θαη πβξηδίσλ αξαβνζίηνπ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα άξδεπζεο
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Ζ μεξαζέα εέλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο πεξηβαιινληηθΫο θαηαπνλάζεηο πνπ πεξηνξέδνπλ ηελ αλΪπηπμε, ηελ
παξαγσγηθφηεηα θαη θαηΪ ζπλΫπεηα, ηελ απφδνζε ηεο θαιιηΫξγεηαο ηνπ θαιακπνθηνχ. θνπφο ηεο παξνχζαο
εξγαζέαο, άηαλ ε αμηνιφγεζε 31 θαζαξψλ ζεηξψλ θαη πβξηδέσλ θαιακπνθηνχ πνπ πξνΫθπςαλ απφ
δηαζηαπξψζεηο ζπγθεθξηκΫλσλ θαζαξψλ ζεηξψλ πνπ αμηνινγάζεθαλ γηα ηελ αληνρά ηνπο ζε ζπλζάθεο
πδαηηθάο θαηαπφλεζεο. Σα πεηξΪκαηα πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζε ηξεηο πεξηνρΫο ηεο βνξεένπ ΔιιΪδνο
(Θεζζαινλέθε, Φιψξηλα, ΓηαλληηζΪ – ΝΫνο θνπφο) θαη ζε δχν επέπεδα Ϊξδεπζεο (θαλνληθά θαη κεησκΫλε
θαηΪ 50%). Ζ αμηνιφγεζε ησλ γελνηχπσλ πξαγκαηνπνηάζεθε ζε R-31 πεηξακαηηθΪ ζρΫδηα (125cm
απφζηαζε απφ θπηφ ζε θπηφ), αιιΪ θαη ζε πεηξΪκαηα ππθλάο ζπνξΪο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γελνηχπσλ,
εθηφο απφ ηελ απφδνζά ηνπο ζε θαξπφ, ρξεζηκνπνηάζεθαλ δηΪθνξα θπζηνινγηθΪ (πεξηεθηηθφηεηα ησλ
θχιισλ ζε ρισξνθχιιε, θζνξηζκφο ρισξνθχιιεο, θαζαξά θσηνζχλζεζε, πδαηηθφ δπλακηθφ ησλ θχιισλ,
ζρεηηθά πεξηεθηηθφηεηα ησλ θχιισλ ζε πγξαζέα) θαη αγξνθνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. Με βΪζε ηηο ηηκΫο ηεο
εμέζσζεο Β, απφ ηηο 31 θαζαξΫο ζεηξΫο, μερψξηζαλ νη θσδηθνέ 26,25,29,28 θαη 7. Οη έδηεο θαζαξΫο ζεηξΫο
μερψξηζαλ θαη κε βΪζε ηα θπζηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ αιιΪ θαη κε δηΪθνξνπο δεέθηεο αληνράο ζηελ
μεξαζέα, θΪηη πνπ ππνδειψλνπλ θαη νη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθΫο ζπζρεηέζεηο κε ηηο ηηκΫο ηεο εμέζσζεο Β. Με
βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηεο πξψηεο ρξνληΪο ησλ πεηξακΪησλ, επηιΫρζεζαλ νη δηαζηαπξψζεηο ησλ θαζαξψλ
ζεηξψλ νη νπνέεο θαη αμηνινγάζεθαλ ηελ επφκελε θαιιηεξγεηηθά πεξένδν. ηελ αμηνιφγεζε ησλ 31 πβξηδέσλ,
ε κεηαρεέξηζε κε ηε κεησκΫλε Ϊξδεπζε δελ επεξΫαζε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ θχισλ ζε ρισξνθχιιε, ελψ
επΫθεξε ζεκαληηθά κεέσζε ζηηο ηηκΫο ηεο θαζαξάο θσηνζχλζεζεο (24,3%), κεέσζε ηηο ηηκΫο ηνπ θζνξηζκνχ
ησλ θχιισλ (10,2%), αχμεζε ηηο ηηκΫο ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ θχιισλ (16,2%) θαη κεέσζε ζεκαληηθΪ ηηο
ηηκΫο ηεο ζρεηηθάο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ θχιισλ ζε πγξαζέα (9,7%). ηα πεηξΪκαηα ππθλάο ζπνξΪο, ε
ζπλνιηθά απφδνζε κεηψζεθε θαηΪ 37,7%. Ζ απφδνζε επεξεΪζηεθε απφ ηα επέπεδα Ϊξδεπζεο θαη απφ ηα
πβξέδηα, ελψ ηα πεξηζζφηεξα θπζηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ επεξεΪζηεθαλ θαη απφ ηελ ηνπνζεζέα.
πκπεξαζκαηηθΪ, ε αμηνιφγεζε ζε απνπζέα αληαγσληζκνχ εκθαλέδεηαη σο κέα αμηφπηζηε κΫζνδνο γηα
ηαπηνπνέεζε γελνηχπσλ αλεθηηθψλ ζηελ Ϋιιεηςε λεξνχ, κε ηηο ηηκΫο ηεο εμέζσζεο Β λα απνηεινχλ Ϋλα
αληηθεηκεληθφ θξηηάξην γηα ηελ επηινγά απηά. Δπέζεο, ηα δεδνκΫλα δεέρλνπλ πσο ε θσηνζπλζεηηθά
δξαζηεξηφηεηα, ην πδαηηθφ δπλακηθφ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ θχιισλ ζε ρισξνθχιιε Ϋρνπλ ην δπλακηθφ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επηινγά αλζεθηηθψλ γελνηχπσλ θαιακπνθηνχ (θαζαξψλ ζεηξψλ θαη πβξηδέσλ).
Δπραξηζηέεο:
H παξνχζα Ϋξεπλα Ϋρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεέ απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν – ΔΚΣ) θαη απφ εζληθνχο
πφξνπο, κΫζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο « Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ ΗΗ)», ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ
Πιαηζένπ ΑλαθνξΪο (ΔΠΑ) – Mε θσδηθφ 09 ΤΝ-22-604 „„ΤΝΔΡΓΑΗΑ2009‟‟- ΠξΪμε Η: πλεξγαηηθΪ Ϋξγα κηθξάο θαη κεζαέαο
θιέκαθαο.
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Γηαθνξέο κεζπιίσζεο κεηαμύ γελνηύπσλ θππαξηζζηνύ (Cupressus
sempervirens L.) ζε θαιιηέξγεηα in vitro θαη ησλ αληίζηνηρσλ θπηώλδνηώλ ζε θπηεία
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Λέμεηο θιεηδηά: κεζπιέσζε θπηνζέλεο, MSAP, ηζηνθαιιηΫξγεηα, θππαξέζζη

Σν Μεζνγεηαθφ θππαξέζζη (Cupressus sempervirens L.) Ϋλα απφ ηα θχξηα εέδε ησλ επαέζζεησλ κεζνγεηαθψλ
νηθνζπζηεκΪησλ, πνπ παξνπζηΪδεη επξεέα αληνρά ζε αληέμνεο πεξηβαιινληηθΫο ζπλζάθεο. Χζηφζν, ε
εμΪπισζε ηεο αζζΫλεηαο ηνπ Ϋιθνπο ηνπ θππαξηζζηνχ πνπ πξνθαιεέηαη απφ ην κχθεηα Seiridium cardinale,
Ϋρεη θαηαζηξΫςεη αξθεηνχο θπζηθνχο πιεζπζκνχο θαη απεηιεέ πνιινχο Ϊιινπο. Ζ ηζηνθαιιηΫξγεηα, κηα
ηερληθά πνπ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ην καδηθφ πνιιαπιαζηαζκφ αλζεθηηθψλ θαηλνηχπσλ,
πξνυπνζΫηεη ηελ επαλεκθΪληζε ραξαθηεξηζηηθψλ λεφηεηαο πνπ ζα επηηξΫςνπλ ηε ξηδνβνιέα ησλ
κηθξνκνζρεπκΪησλ, θαηλφκελν πνπ ζρεηέδεηαη κε επηγελεηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ κεζπιέσζε ησλ βΪζεσλ ηεο
θπηνζέλεο ηνπ DNA εέλαη Ϋλαο επηγελεηηθφο κεραληζκφο πνπ εκπιΫθεηαη ζηελ Ϋθθξαζε ησλ γνληδέσλ.
Απνηειεέ Ϋλαλ απφ ηνπο θχξηνπο κεραληζκνχο παξαιιαθηηθφηεηαο, ε νπνέα θιεξνλνκεέηαη θαη επεξεΪδεη ηε
θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα. Οη δηαθνξΫο ηεο κεζπιέσζεο κειεηάζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο θζνξέδνληεο fMSAP (πνιπκνξθηζκφο εληζρπκΫλσλ ζξαπζκΪησλ επαέζζεησλ ζηε κεζπιέσζε) κνξηαθνχο δεέθηεο. Με ηε
βνάζεηα ησλ δεηθηψλ MSAP κπνξεέ λα εμεηαζηεέ απνηειεζκαηηθΪ ε πνηθηιφηεηα ηεο κεζπιησκΫλεο θπηνζέλεο
ηνπ DNA ζε πνιιΫο γνληδηαθΫο ζΫζεηο ρξεζηκνπνηψληαο δπν ηζνζρηδνκεξά Ϋλδπκα, MspI θαη HpaII ηα νπνέα
παξνπζηΪδνπλ δηαθνξεηηθά επαηζζεζέα ζηε κεζπιέσζε ηεο θπηνζέλεο. ΠΫληε γελφηππνη θππαξηζζηνχ
εηζάρζεζαλ ζε θαιιηΫξγεηα in vitro θαη εμεηΪζηεθαλ νη δηαθνξΫο ηεο κεζπιέσζεο ησλ in vitro
πνιιαπιαζηαζκΫλσλ θπηαξέσλ ζε ζρΫζε κε ηνπο έδηνπο γελνηχπνπο ηεο θπηεέαο (4εηά θπηΪ) κε ηΫζζεξηο
ζπλδπαζκνχο f-MSAP εθθηλεηψλ. ΠξνΫθπςαλ 24100 πνιπκνξθηθΫο ζΫζεηο θαη ππνινγέζηεθε ε ζπλνιηθά
κεζπιέσζε, ε εκηκεζπιέσζε θαη ε εζσηεξηθά κεζπιέσζε. Αλαιπηηθφηεξα, ζηα in vitro θπηΪ βξΫζεθαλ 16070
πνιπκνξθηθΫο ζΫζεηο απφ ηηο νπνέεο νη 958 παξνπζέαζαλ κεζπιέσζε ζηελ εζσηεξηθά θπηνζέλε (5,96 %) θαη
νη 1182 εκηκεζπιέσζε (7,36%). ηα θπηΪ ηεο θπηεέαο βξΫζεθαλ 8030 πνιπκνξθηθΫο ζΫζεηο απφ ηηο νπνέεο νη
630 παξνπζέαζαλ κεζπιέσζε ζηελ εζσηεξηθά θπηνζέλε (7,85%) θαη νη 506 εκηκεζπιέσζε (3,15%). Tα
απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ φηη νη γελφηππνη ζε θαιιηΫξγεηα in vitro παξνπζέαζαλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ
κεζπιέσζεο Ϋλαληη ησλ αληηζηνέρσλ γελνηχπσλ ζηε θπηεέα.
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Δπίδξαζε ηεο πδαηηθήο θαηαπόλεζεο ζηελ απόδνζε θαη ηα
παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνηθηιηώλ μεξνύ θαζνιηνύ
1

2

1

ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΚΑΕΑΖ , ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΛΑΥΟΣΔΡΓΗΟ , ΑΒΡΑΑΜ ΥΑ

1

Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Φπηηθάο Παξαγσγάο & Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Δξγαζηάξην Γελεηηθάο
Βειηέσζεο Φπηψλ – gkazai@yahoo.com
2

ΔΛΓΟ -«ΓΖΜΖΣΡΑ», Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ, ΘενθξΪζηνπ 1, 41223 ΛΪξηζα

Λέμεηο θιεηδηά: Phaseolus vulgaris L., πνηθηιέεο, πδαηηθά θαηαπφλεζε, απφδνζε, SPAD, χςνο

Σν μεξφ θαζφιη απνηειεέ κηα δπλακηθά εαξηλά θαιιηΫξγεηα πνπ απνθΫξεη ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα. Ζ
πνζφηεηα ηεο δηαζΫζηκεο πγξαζέαο θαηΪ ηηο πεξηφδνπο ηεο Ϊλζηζεο θαη ηεο θαξπφδεζεο απνηειεέ ηνλ θξέζηκν
παξΪγνληα γηα ηελ επέηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ. Δλφςεη ηεο αλακελφκελεο θιηκαηηθάο αιιαγάο ην
πξφβιεκα ηεο πδαηηθάο θαηαπφλεζεο αλακΫλεηαη λα εληαζεέ θαη ε δεκηνπξγέα πνηθηιηψλ κε αληνρά ζηελ
πδαηηθά θαηαπφλεζε απνηειεέ ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν αληηκεηψπηζεο. θνπφο ηεο εξγαζέαο άηαλ λα
κειεηεζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο πδαηηθάο θαηαπφλεζεο ζηα παξαγσγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ μεξνχ θαζνιηνχ
(Phaseolus vulgaris L.) θαη ζην παξαγσγηθφ δπλακηθφ 4 εκπνξηθψλ πνηθηιηψλ. ε πεέξακα πνπ
εγθαηαζηΪζεθε ζην Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ αμηνινγάζεθαλ νη πνηθηιέεο ΠΤΡΓΔΣΟ,
ΖΡΧ, GREAT NORTHERN θαη CANELLINO ζε θαλνληθΪ επέπεδα Ϊξδεπζεο (340 mm) θαη 40% θαηαπφλεζε
(200 mm). Οη πνηθηιέεο ζπΪξζεθαλ φςηκα (9/5/2014) ζε ζρΫδην ππνδηαηξεκΫλσλ πεηξακαηηθψλ ηεκαρέσλ (split
- splot) κε ηξεηο επαλαιάςεηο, φπνπ ηα επέπεδα Ϊξδεπζεο απνηΫιεζαλ ηα θχξηα ηεκΪρηα θαη νη πνηθηιέεο ηα
ππνηεκΪρηα. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ πεηξΪκαηνο κεηξάζεθε ε πξσηκφηεηα ησλ πνηθηιηψλ, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ
θχιισλ ζε ρισξνθχιιε, ην χςνο ηνπ θπηνχ, ν αξηζκφο ινβψλ αλΪ θπηφ, ν αξηζκφο ζπφξσλ αλΪ ινβφ, ν
ζπληειεζηάο ζπγθνκηδάο (Harvest Index) θαη ε απφδνζε. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ θχιισλ
ζε ρισξνθχιιε ρξεζηκνπνηάζεθε ε ζπζθεπά SPAD 502 ηεο Minolta. Ζ αλΪιπζε ησλ δεδνκΫλσλ Ϋγηλε κε ην
ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS20. Παξαηεξάζεθε φηη ε πνηθηιέα CANELLINO άηαλ πξσηκφηεξε
αθνινπζνχκελε απφ ηελ G. NORTHERN, ηνλ ΠΤΡΓΔΣΟ θαη ηελ Ζξψ. O δεέθηεο SPAD παξφηη θπκΪλζεθε ζε
ρακειφηεξα επέπεδα ζηηο ζπλζάθεο θαηαπφλεζεο δελ παξνπζέαζε ζεκαληηθά δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ
κεηαρεηξέζεσλ, ελψ ζην χςνο ησλ θπηψλ ε θαηαπφλεζε νδάγεζε ζε κεέσζε -6.6%. Ζ πνηθηιέα ΖΡΧ
παξνπζέαζε ηε κεγαιχηεξε κεέσζε (-13,2%) σο πξνο ην χςνο, ελψ ε πνηθηιέα CANELLINO ηε κηθξφηεξε (2,6%). Ζ πδαηηθά θαηαπφλεζε κεέσζε ζεκαληηθΪ ην κΫζν αξηζκφ ινβψλ/θπηφ (-47%), ην δεέθηε ζπγθνκηδάο
(-59%) θαη ηε κΫζε απφδνζε ησλ πνηθηιηψλ (-58%) ελψ, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αξηζκνχ ζπφξσλ/ινβφ δελ
επεξεΪζηεθε απφ ηελ πδαηηθά θαηαπφλεζε θαη Ϋδεημε λα εμαξηΪηαη κφλν απφ ην γελφηππν. Χο πξνο ην
παξαγσγηθφ δπλακηθφ ε πνηθηιέα CANELLINO Ϋδεημε ζηνηρεέα ζηαζεξφηεηαο θαζψο Ϋδσζε ζεκαληηθΪ
πςειφηεξε απφδνζε ηφζν ζηε κεηαρεέξηζε ηεο θαλνληθάο Ϊξδεπζεο (107 kg/ζηξ), φζν θαη ζηελ ζπλζάθε ηεο
πδαηηθάο θαηαπφλεζεο (66 kg/ζηξ). Σν γεγνλφο απνδφζεθε θαηΪ θχξην ιφγν ζηελ πξσηκφηεηα πνπ ηεο
Ϋδσζε ηε δπλαηφηεηα λα απνθχγεη ηελ πεξένδν ησλ πνιχ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ηεο Ϋληνλεο μεξαζέαο
θαη θαηΪ δεχηεξν ιφγν ζηελ επξσζηέα (πςειΫο ηηκΫο SPAD, χςνπο) θαη ηε γξάγνξε θαξπφδεζε. Αληέζεηα, ε
φςηκε πνηθηιέα ΖΡΧ ελψ θαηαηΪρζεθε δεχηεξε κεηΪ ηελ CANELLINO ζηελ θαλνληθά Ϊξδεπζε, εέρε πξαθηηθΪ
κεδεληθά απφδνζε ζηε κεηαρεέξηζε ηεο θαηαπφλεζεο θαζψο παξνπζέαζε κεέσζε παξαγσγάο θαηΪ 99%. Ζ
πνηθηιέα G. NORTHERN εέρε ηε κηθξφηεξε κεέσζε ζηελ πδαηηθά θαηαπφλεζε αιιΪ θαηαηΪρζεθε ηειεπηαέα
ζηελ θαλνληθά Ϊξδεπζε, ελψ ν ΠΤΡΓΔΣΟ εκθΪληζε κεέσζε 73% ζηελ πδαηηθά θαηαπφλεζε. ηελ παξνχζα
εξγαζέα θΪλεθε φηη ε πδαηηθά θαηαπφλεζε απνηειεέ ζεκαληηθφ πεξηνξηζηηθφ παξΪγνληα ηεο απφδνζεο ηνπ
μεξνχ θαζνιηνχ σζηφζν, ε επηινγά πξψηκσλ πνηθηιηψλ κε κηθξφ βηνινγηθφ θχθιν ζα κπνξνχζε λα
πεξηνξέζεη ηηο αξλεηηθΫο επηπηψζεηο ηεο πδαηηθάο θαηαπφλεζεο. Γηα ηελ εμαγσγά αζθαιΫζηεξσλ
ζπκπεξαζκΪησλ απαηηεέηαη ε ζπλΫρηζε ηνπ πεηξακαηηζκνχ.
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Αμηνιόγεζε γελνηύπσλ Datura σο πξνο ηελ παξαγσγή αιθαινεηδώλ,
πξσηεΐλεο θαη ειαίνπ
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ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, 541 24 Θεζζαινλέθε
(el_kost@hotmail.com)
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ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Φαξκαθεπηηθάο, Δξγαζηάξην Φαξκαθνγλσζέαο, 541 24 Θεζζαινλέθε

Λέμεηο θιεηδηά: Datura, αιθαινεηδά, πξσηεΐλε, Ϋιαην, δηδΪλην, θαξκαθεπηηθΫο ηδηφηεηεο

Σα εέδε ηνπ γΫλνπο Datura εέλαη δηδΪληα ησλ εαξηλψλ θαιιηεξγεηψλ, αιιΪ νξηζκΫλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο
θαξκαθεπηηθΫο ηνπο ηδηφηεηεο, ιφγσ ησλ αιθαινεηδψλ (αηξνπέλε, ζθνπνιακέλε, πνζθηακέλε) πνπ πεξηΫρνπλ.
ε δηεηά πεηξΪκαηα αγξνχ (2012-2013), πνπ Ϋγηλαλ ζην Αγξφθηεκα ηνπ ΑΠΘ, αμηνινγάζεθαλ πΫληε
γελφηππνη Datura [D. stramonium f. stramonium (Π, πξΪζηλνο), D. stramonium f. tatula [Κ1, Κ2, Κ3,
(θφθθηλνη)], D. ferox (F)], νη νπνένη ζπλαληψληαη επξΫσο ζηελ ΔιιΪδα θαη ζπιιΫρζεθαλ ζηνπο λνκνχο
ΛΪξηζαο (Π, Κ1, Κ2, Κ3) θαη εξξψλ (F), κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζά ηνπο σο πξνο ηελ παξαγφκελε βηνκΪδα,
ηελ παξαγσγά αιθαινεηδψλ, πξσηεΐλεο θαη ειαένπ. Σν πεηξακαηηθφ ζρΫδην άηαλ απηφ ησλ Πιάξσο
ΣπραηνπνηεκΫλσλ ΟκΪδσλ κε θχξην παξΪγνληα ηνπο γελνηχπνπο θαη ηξεηο επαλαιάςεηο. ΚΪζε ηεκΪρην εέρε
ηΫζζεξηο γξακκΫο κάθνπο 5 m, πνπ απεέραλ κεηαμχ ηνπο 0,50 m, ελψ νη απνζηΪζεηο ησλ θπηψλ ζηε γξακκά
2
ζπνξΪο άηαλ 0,20 m. ηηο 105 εκΫξεο κεηΪ ηε ζπνξΪ (ΖΜ), Ϋγηλε ζπγθνκηδά επηθΪλεηαο 1 m θαη
πξνζδηνξέζηεθε ε απφδνζε ζε μεξά βηνκΪδα, ε θαηαλνκά ηεο ζηα θπηηθΪ κΫξε θαη ε ζπγθΫληξσζε ησλ
αιθαινεηδψλ. Αληέζηνηρα, ζηηο 150 ΖΜ, ζπγθνκέζηεθε αλΪινγε επηθΪλεηα θαη πξνζδηνξέζηεθε ε απφδνζε
ζε ζπφξν θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ειαένπ θαη πξσηεΐλεο. Οη γελφηππνη Π θαη F παξάγαγαλ ηελ πεξηζζφηεξε
βηνκΪδα ην 2012 (1,36 tn/ζηξ θαη 1,25 tn/ζηξ, αληέζηνηρα), ελψ ν Κ1 (1,72 tn/ζηξ) ην 2013. Ζ πςειφηεξε
πεξηεθηηθφηεηα αιθαινεηδψλ πξνζδηνξέζηεθε ζηα θχιια θαη αθνινχζεζαλ ηα Ϊλζε θαη νη θαξπνέ. Ζ απφδνζε
ζε αιθαινεηδά άηαλ πςειφηεξε ην 2012 ζε ζρΫζε κε ην 2013. Ο γελφηππνο Κ3 παξάγαγε ηελ πεξηζζφηεξε
αηξνπέλε (22,3 g/ζηξ θαη 3,11 g/ζηξ, αληέζηνηρα) θαη ζθνπνιακέλε (8,36 g/ζηξ θαη 0,57 g/ζηξ, αληέζηνηρα) ζηα
δχν Ϋηε πεηξακαηηζκνχ. Σν 2012, ε πςειφηεξε απφδνζε ζε πξσηεΐλε βξΫζεθε ζηνπο F θαη Κ3 (33,2 kg/ζηξ
θαη 30,6 kg/ζηξ, αληέζηνηρα), ελψ ζε Ϋιαην ζηνλ γελφηππν Κ3 (29,7 kg/ζηξ). Σν 2013, ν F παξάγαγε ηελ
πεξηζζφηεξε πξσηεΐλε (57,9 kg/ζηξ), ελψ ν F θαη ν Κ3 εέραλ ηελ πςειφηεξε παξαγσγά ειαένπ (21,2 kg/ζηξ
θαη 19,2 kg/ζηξ, αληέζηνηρα). πσο πξνθχπηεη, ν γελφηππνο Κ3 θαέλεηαη λα ζπλδπΪδεη ηελ πςειφηεξε
παξαγσγά αιθαινεηδψλ θαη πςειΫο απνδφζεηο πξσηεΐλεο θαη ειαένπ ζηνλ ζπφξν, γεγνλφο πνπ επηηξΫπεη
ηελ πεξαηηΫξσ αμηνπνέεζά ηνπ γηα πνιιαπιά κειινληηθά ρξάζε.
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Αμηνιόγεζε θαηλνηππηθήο παξαιιαθηηθόηεηαο εγρώξησλ πιεζπζκώλ
βίγλαο (Vigna unguiculata (L.) Walp.)
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ΔΤΣΑΘΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΝΣΑΣΖ , ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΒΒΑ , ΠΖΝΔΛΟΠΖ ΜΠΔΜΠΔΛΖ
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Δξγαζηάξην Βειηέσζεο Φπηψλ & Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ (bebeli@aua.gr)

2

Δξγαζηάξην Κεπεπηηθψλ Καιιηεξγεηψλ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ
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Λέμεηο Κιεηδηά: ΜαπξνκΪηηθν θαζφιη, ΜνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, ΣνπηθΫο πνηθηιέεο, Φαηλνηππηθφο ραξαθηεξηζκφο

Οη εγρψξηνη πιεζπζκνέ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο θπηνγελεηηθνχο πφξνπο θΪζε πεξηνράο, εέλαη
πξνζαξκνζκΫλνη ζηηο ηνπηθΫο βηνηηθΫο θαη αβηνηηθΫο ζπλζάθεο θαη ζπλάζσο Ϋρνπλ κεγΪιε κνξθνινγηθά θαη
γνλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα, πνπ ηνπο θαζηζηΪ αμηνζεκεέσηεο γνληδηαθΫο δεμακελΫο ησλ θαιιηεξγνχκελσλ
πνηθηιηψλ (cultivars). Ζ γλψζε ηεο παξαιιαθηηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ πιεζπζκψλ βέγλαο (Vigna unguiculata
(L.) Walp.), ζα κπνξνχζε λα ζπκβΪιιεη ζηε βειηέσζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ ηνπ εέδνπο αιιΪ θαη
ζηελ αλΪδεημε ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ πνπ ηα πξντφληα ηνπο, κε ηα ηδηαέηεξα νξγαλνιεπηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο, κπνξνχλ λα Ϋρνπλ αλαγλψξηζε θαη ζΫζε ζηελ αγνξΪ. ΛακβΪλνληαο ππφςε ηα
παξαπΪλσ, 23 Διιεληθνέ εγρψξηνη πιεζπζκνέ βέγλαο, πνπ ζπιιΫρζεθαλ απφ δηαθνξεηηθΫο πεξηνρΫο ηεο
ΔιιΪδαο, ραξαθηεξέζηεθαλ κε βΪζε 18 αγξν-κνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ αθνξνχζαλ ζην βιαζηεηηθφ
θαη αλαπαξαγσγηθφ ζηΪδην αλΪπηπμεο ησλ θπηψλ. Γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ πεηξΪκαηνο ρξεζηκνπνηάζεθε επέζεο
κέα εκπνξηθά πνηθηιέα κε πξνΫιεπζε απφ ηελ Ηηαιέα. Τπνινγέζηεθε ε θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα εληφο
θαη κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ θαη ε κΫζε θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα θΪζε πιεζπζκνχ. Ζ ΑλΪιπζε Κχξησλ
πληζησζψλ (PCA) ρξεζηκνπνηάζεθε γηα ηελ θαηΪηαμε ησλ πνηθηιηψλ. Σν πεηξακαηηθφ ζρΫδην άηαλ απηφ ησλ
ΣπραηνπνηεκΫλσλ Πιάξσλ ΟκΪδσλ, κε ηΫζζεξηο επαλαιάςεηο. Ζ ζπιινγά ησλ εγρψξησλ πιεζπζκψλ
ραξαθηεξέζηεθε απφ ρακειά δσεξφηεηα θπηαξέσλ, κηθξφ αξηζκφ θφκβσλ θαη θχξησλ δηαθιαδψζεσλ, θχιια
πξΪζηλνπ ρξψκαηνο, εκη-ινγρνεηδΫο ζράκα επΪθξηνπ θπιιαξένπ, απνπζέα ηΪζεο πεξηΫιημεο, εκη-φξζηα
αλΪπηπμε, κηθξφ χςνο, απνπζέα ρξσκαηηζκνχ ζηειΫρνπο θαη βξαρηφλσλ θαη πεξηνξηζκΫλν ρξσκαηηζκφ ζηε
βΪζε θαη ηελ θνξπθά ησλ κέζρσλ. Δπέζεο, ραξαθηεξέζηεθε απφ κΫηξηα πξσηκφηεηα Ϋλαξμεο ηεο αλζνθνξέαο
θαη ηεο σξέκαλζεο ησλ ινβψλ, ιεπθφ ρξψκα Ϊλζνπο κε ειαθξΪ παξνπζέα κσβ ρξψκαηνο ζηνλ πΫηαζν
νπ
ζράκαηνο V, λσπφ ινβφ πξΪζηλνπ ρξψκαηνο κε απνπζέα ρξσζηηθψλ θαη κΫηξην χςνο 1 ινβνχ.
Παξαηεξάζεθε επξεέα πνηθηινκνξθέα ζε φινπο ηνπο πιεζπζκνχο ζρεδφλ γηα φια ηα εμεηαδφκελα
νπ
ραξαθηεξηζηηθΪ (ΗΤ = 0,51). Σν ραξαθηεξηζηηθφ ρξφλνο εκθΪληζεο 1 Ϊλζνπο παξνπζέαζε ηε κεγαιχηεξε
πνηθηινκνξθέα (ΗΤ = 0,97) ζε φιε ηε ζπιινγά. Ζ κΫζε θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ
πιεζπζκψλ (GST) άηαλ 0,32. Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξαηεξάζεθε κηθξά πνηθηινκνξθέα
εληφο θΪζε πιεζπζκνχ. Ζ κηθξφηεξε θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα εληφο θΪζε πνηθηιέαο παξαηεξάζεθε γηα
νπ
ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ρξψκα θχιινπ θαη ρξψκα Ϊλζνπο, ελψ ηε κεγαιχηεξε γηα ην χςνο 1 ινβνχ θαη ηνλ ηχπν
αλΪπηπμεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εγρψξησλ πιεζπζκψλ δελ παξνπζέαζε ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο σο πξνο ηε
κΫζε θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα (ḢP), ην εχξνο ηεο νπνέαο θπκΪλζεθε απφ 0,21 Ϋσο 0,47, κε κΫζν φξν
0,32. Ζ ζχγθξηζε κΫζσλ κε ηελ κΫζνδν Tukey Ϋδεημε φηη νη πεξηζζφηεξεο πνηθηιέεο δελ δηΫθεξαλ ζεκαληηθΪ
κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ ḢP. πγθεθξηκΫλα, ηξεηο πνηθηιέεο δηΫθεξαλ ζεκαληηθΪ ησλ ππνινέπσλ, ελψ ηελ
πςειφηεξε (ḢP = 0,47) παξνπζέαζε Ϋλαο πιεζπζκφο πξνεξρφκελνο απφ ηα Κχζεξα. Σε ρακειφηεξε ηηκά
ηεο ḢP παξνπζέαζαλ δχν πιεζπζκνέ πξνεξρφκελνη απφ ηε Λάκλν (ḢP = 0,21). Ζ PCA νκαδνπνέεζε ηνπο
πιεζπζκνχο πνπ πξνΫξρνληαλ απφ ηε Λάκλν ζε κέα δηαθξηηά νκΪδα. ζνλ αθνξΪ ζηνπο 6 πιεζπζκνχο
πνπ πξνΫξρνληαλ απφ ηελ Άλδξν νκαδνπνηάζεη κφλν ηνπο 3, ελψ ε εκπνξηθά πνηθηιέα δηαρσξέζηεθε
επθξηλψο ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ. Σα απνηειΫζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζέαο δεέρλνπλ ηελ χπαξμε
παξαιιαθηηθφηεηαο γηα ηνπο εμεηαδφκελνπο εγρψξηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο βέγλαο.
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Δγρώξηεο πνηθηιίεο θνινθπζηάο (Cucurbita pepo): απνηίκεζε ηεο
γελεηηθήο πνηθηιόηεηαο κε κνξηαθνύο δείθηεο
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1,2

3
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1
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ΟΜΠΔΗΣΑΣ , ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΣΑΜΠΑΛΛΑ , ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΣΑΡΖ , ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΑΓΔΖ

1

Δξγαζηάξην Γελεηηθάο θαη
aliki.xanthopoulou@gmail.com

Βειηέσζεο

ησλ

Φπηψλ,

Γεσπνληθά

ρνιά

Α.Π.Θ.

54124

2

Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ, Δ.Κ.Δ.Σ.Α., 6ν ρικ νδνχ ΥαξηιΪνπ- ΘΫξκεο, ΘΫξκε 57001

3

Ηλζηηηνχην ΒΪκβαθνο θαη Βηνκεραληθψλ Φπηψλ 57001 ΘΫξκε Θεζζαινλέθεο.

Θεζζαινλέθε,

Λέμεηο θιεηδηά: εγρψξηεο πνηθηιέεο, θνινθχζη, κνξηαθνέ δεέθηεο, HRM αλΪιπζε, βειηέσζε θπηψλ, γελεηηθά πνηθηιφηεηα.

Ζ ζχγρξνλε γεσξγέα, νη ζπκβαηηθΫο κΫζνδνη θαιιηΫξγεηαο θαη ε αιφγηζηε ρξάζε ησλ πςειψλ εηζξνψλ Ϋρεη
σο απνηΫιεζκα ηελ απψιεηα ηεο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο θαη ηε ζηαζηκφηεηα ησλ απνδφζεσλ εηδηθΪ ζε
ιηγφηεξν επλντθΫο πεξηνρΫο. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο ησλ εγρψξησλ πνηθηιηψλ κηαο
ζπιινγάο γελεηηθνχ πιηθνχ, κε ρξάζε νπδΫηεξσλ θαη βαζηζκΫλσλ ζε γνλέδηα κνξηαθψλ δεηθηψλ, εθαξκφδεηαη
σο ζπκπιεξσκαηηθά ζηξαηεγηθά κε ηηο παξαδνζηαθΫο πξνζεγγέζεηο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ
θπηνγελεηηθψλ πφξσλ. ηελ παξνχζα κειΫηε Ϋγηλε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κνξηαθψλ
δεηθηψλ SCoT θαη ISSR ζηε γελεηηθά αλΪιπζε 36 εγρψξησλ πνηθηιηψλ θνινθπζηΪο (Cucurbita pepo). Γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ πξνζδηνξέζηεθε ε ηζρχο ηεο δηΪθξηζεο θαη ην επέπεδν πνιπκνξθηζκνχ ηνπ θΪζε δεέθηε αιιΪ θαη
νη γελεηηθΫο ζρΫζεηο ησλ εμεηαδφκελσλ γελνηχπσλ κε ηε ρξάζε δελδξνγξακκΪησλ θαη αλΪιπζεο θπξέσλ
ζπληεηαγκΫλσλ (Principal Coordinate Analysis- PCA). ΔπηπιΫνλ, ζπλδπΪζηεθε ε πςειάο δηαθξηηηθάο
ηθαλφηεηαο αλΪιπζε ησλ θακππιψλ ηάμεο (αλΪιπζε HRM), κε ηελ γελνηχπηζε ησλ EST-SSR κνξηαθψλ
δεηθηψλ κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεέ ε αλαγλψξηζε ησλ ππφ κειΫηε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ. Οη Ϋμη EST-SSR
γνληδηαθΫο ζΫζεηο πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ άηαλ πιεξνθνξηαθΫο θαη παξάγαγαλ Ϋλα κνλαδηθφ πξνθέι
θακππιψλ ηάμεο ησλ κηθξνδνξπθφξσλ πνπ πξνΫξρνληαη απφ EST πεξηνρΫο γηα θΪζε γελφηππν,
επηηξΫπνληαο Ϋηζη ηελ ζχγθξηζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο. Ζ αλΪιπζε HRM βξΫζεθε λα εέλαη πςειΪ
πιεξνθνξηαθά θαζψο κε ηε ρξάζε κφλν ηεζζΪξσλ κηθξνδνξπθνξηθψλ δεηθηψλ πξαγκαηνπνηάζεθε ν
δηαρσξηζκφο ησλ 36 παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ θαη κε ηελ ρξεζηκνπνέεζε Ϋμη δεηθηψλ δεκηνπξγάζεθε Ϋλα
δελδξφγξακκα πςειάο αλΪιπζεο φπνπ νη 36 παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο ηαμηλνκάζεθαλ ζε Ϋμη δηαθνξεηηθΫο
νκΪδεο. Ζ βηνπιεξνθνξηθά αλΪιπζε Ϋδεημε φηη νη EST-SSR δεέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ ζηε κειΫηε απηά
άηαλ πβξηδνπνηεκΫλνη ζε γνλέδηα πνπ εκπιΫθνληαη ζηελ αληέδξαζε ησλ θπηψλ ζε ζηξεο απφ βαξΫα κΫηαιια
θαζψο θαη απφ βηνηηθΫο θαηαπνλάζεηο. Σα απνηειΫζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη ν ζπλδπαζκφο ζσζηΪ
επηιεγκΫλσλ EST - SSR δεηθηψλ θαη HRM αλΪιπζεο απνηειεέ ρξάζηκν εξγαιεέν ζε πνηθέιεο εθαξκνγΫο,
φπσο ε αμηνιφγεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο αιιΪ θαη πνην εηδηθΪ ε δηαρεέξηζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ησλ ηνπηθψλ
πνηθηιηψλ ηνπ θνινθπζηνχ ζε πξνγξΪκκαηα βειηέσζεο. Ζ δηαηάξεζε ησλ ηνπηθψλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ εέλαη
πνιχ ζεκαληηθά δηφηη δέλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκΫα ηεο ρψξαο καο.
Σν θνινθχζη εέλαη Ϋλα εέδνο πνπ δηαθξέλεηαη απφ κεγΪιε πνηθηινκνξθέα θαη Ϋλα κεγΪιν κΫξνο ηεο βξέζθεηαη
ζηηο εγρψξηεο πνηθηιέεο. πλεπψο εέλαη πξνθαλάο ε ζεκαζέα ηεο κειΫηεο ηεο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο θαη ηεο
ηαπηνπνέεζεο ησλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ νη νπνέεο απνηεινχλ κηα ρξάζηκε θαη πνιχηηκε πεγά γελεηηθνχ
πιηθνχ γηα ηα ΠξνγξΪκκαηα Βειηέσζεο.
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Αλάιπζε κνξηαθήο γελεηηθήο πνηθηιόηεηαο πιαηάλνπ (Platanus
orientalis L.) θαη ηεο θπζηθήο κεηάιιαμεο πιαηάλνπ (Platanus orientalis
var. cretica Dode) κε ηε ρξήζε κηθξνδνξπθνξηθώλ δεηθηώλ (SSR)
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ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Δξγαζηάξην Γαζηθάο
Γελεηηθάο θαη Γελεηηθάο Βειηέσζεο Γαζνπνληθψλ Δηδψλ, Θεζζαινλέθε, GR54124 aravanop@for.auth.gr
2

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο ΓΖΜΖΣΡΑ (πξ. Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθάο Έξεπλαο, ΔΘΗΑΓΔ), Δξγαζηάξην
Βηνηερλνινγέαο Φπηψλ, Ηλζηηηνχην ΑκπΫινπ, Λαραλνθνκέαο & Αλζνθνκέαο Ζξαθιεένπ (ΗΑΛΑΖ), ΣΘ 2229 ΖξΪθιεην, GR71003
Λέμεηο θιεηδηά: Platanus orientalis, Platanus orientalis var. cretica, κνξηαθνέ δεέθηεο, κηθξνδνξπθφξνη, γελεηηθά
πνηθηιφηεηα

ηελ εξγαζέα απηά παξνπζηΪδνληαη ηα πξψηα απνηειΫζκαηα κειΫηεο ηεο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο επηΪ
θπζηθψλ πιεζπζκψλ ηνπ εέδνπο Platanus orientalis L. ηεο ΔιιΪδαο θαη ηεο ζχγθξηζεο κε ηε θπζηθά
κεηΪιιαμε αεηζαιφηεηαο (Platanus orientalis var. cretica Dode) κε ηε ρξάζε γελεηηθψλ δεηθηψλ
κηθξνδνξπθφξσλ (f-SSR). Μειεηάζεθαλ Ϋμη πιεζπζκνέ απφ ηε Μαθεδνλέα θαη ηελ Κξάηε (Platanus
orientalis) θαη Ϋλαο πιεζπζκφο Platanus orientalis var. cretica. Οη δεέθηεο SSR εκθΪληζαλ πςειφ πνζνζηφ
πνιπκνξθηζκνχ κε ζεκαληηθά δηαθξηηηθά ηθαλφηεηα, γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηΪ ηδηαέηεξα ηθαλνχο γηα ηε
δηεξεχλεζε ηεο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο, ηεο ζχγθξηζεο ηφζν κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ φζν θαη εληφο απηψλ θαη
ηελ αλΪιπζε ηεο δνκάο θαη ηεο δηαθνξνπνέεζεο ηνπο. Οη πιεζπζκνέ εκθΪληζαλ ζεκαληηθά γελεηηθά
πνηθηιφηεηα θαη γελεηηθά δηαθνξνπνέεζε. Παξφιν πνπ νη θπζηθνέ πιεζπζκνέ ηνπ ηππηθνχ εέδνπο εκθαλέδνπλ
θνηλφ γνληδηαθφ απφζεκα κε ηε κεηΪιιαμε, παξνπζηΪδνπλ ζεκαληηθά γελεηηθά απφζηαζε θαη δηαρσξηζκφ ζε
πνιπκεηαβιεηφ δηΪζηεκα. Δέλαη ε πξψηε θνξΪ ζηελ ειιεληθά θαη δηεζλά βηβιηνγξαθέα πνπ
ρξεζηκνπνηάζεθαλ f-SSR κηθξνδνξπθφξνη γηα ηελ εχξεζε γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο ζην εέδνο Platanus
orientalis ζηελ Δπξψπε. Σα απνηειΫζκαηα ζπλεγνξνχλ ζηελ in situ πξνζηαζέα ηφζν ηεο ηππηθάο κνξθάο ηνπ
εέδνπο φζν θαη ηεο κεηΪιιαμεο, ηδηαέηεξα ππφ ην πξέζκα ηεο απεηιάο ηεο αζζΫλεηαο ηνπ κεηαρξσκαηηθνχ
Ϋιθνπο.
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πγθξηηηθή αμηνιόγεζε κεζόδσλ επηινγήο ζηε θαθή & κνξηαθόο
γελεηηθόο έιεγρνο γηα αλζεθηηθόηεηα ζην Fusarium oxysporum
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ΦΧΣΖ ΥΡΤΑΝΘΖ , ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΑΘΑΝΑΗΟ , ΥΑ ΑΒΡΑΑΜ , ΒΛΑΥΟΣΔΡΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ,
4
ΣΟΚΑΣΛΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ

1

ρνιά Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, Σκ. Γεσπνλέαο, Φπηηθάο Παξαγσγάο & Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Δξγ. Γελεηηθάο
Βειηέσζεο Φπηψλ, 38446, Βφινο, chrysafoti@yahoo.gr
2

Δξγαζηάξην Γελεηηθάο θαη Βειηέσζεο Φπηψλ, Γεσπνληθά ρνιά, Α.Π.Θ., 54124 Θεζζαινλέθε

3

ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Βνζθψλ, 41335, ΛΪξηζα

4

Σκάκα Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο Γ.Π.Θ., 68200 ΟξεζηηΪδα

Λέμεηο θιεηδηά: Φαθά Δγθινπβάο, Έιιεηςε αληαγσληζκνχ, CV, SSR Γεέθηεο, Αλζεθηηθφηεηα

θνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζέαο απνηΫιεζε ε αμηνιφγεζε θαη επηινγά εληφο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαθάο
"Δγθινπβά" γηα αλζεθηηθφηεηα ζην κχθεηα εδΪθνπο Fusarium oxysporum f.sp. lentis, κεηΪ απφ ζπγθξηηηθά
εθαξκνγά ηεο θπςεισηάο κεζνδνινγέαο ζε δχν δηαθνξεηηθΫο ππθλφηεηεο ζπνξΪο θαζψο θαη ν απνγνληθφο
Ϋιεγρνο ησλ επηινγψλ. Απψηεξνη ζηφρνη ησλ πεηξακΪησλ άηαλ: ν εληνπηζκφο ηεο θαηαιιειφηεξεο
απφζηαζεο κεηαμχ ησλ αμηνινγνχκελσλ θπηψλ πνπ επηηξΫπεη ηελ πξψηκε Ϋθθξαζε ηεο πξνζβνιάο θαζψο
θαη ν γελεηηθφο Ϋιεγρνο ησλ αμηνινγνχκελσλ θπηψλ θαθάο κΫζσ κνξηαθψλ δεηθηψλ ηχπνπ SSR ζηελΪ
ζπλδεδεκΫλσλ κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ζην Fusarium oxysporum ψζηε ε ρξάζε ηνπο λα απνηειΫζεη βνεζεηηθφ
εξγαιεέν ζηελ ηειηθά δηαδηθαζέα επηινγάο. Ο πεηξακαηηζκφο δηεμάρζε ζην αγξφθηεκα ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ ηεο
ΛΪξηζαο. ΚαηΪ ηελ πξψηε θαιιηεξγεηηθά πεξένδν (2011-2012), εγθαηαζηΪζεθαλ 2 ζρΫδηα θπςεισηάο
2
2
δηΪηαμεο (NR-0) ζε δηαθνξεηηθΫο απνζηΪζεηο θχηεπζεο (1,8 θπηΪ/m θαη 4,6 θπηΪ/m ) θαη αθνχ επηιΫρζεθαλ
ηα 15 πςειναπνδνηηθφηεξα θπηΪ απφ θΪζε ππθλφηεηα, ηε δεχηεξε θαιιηεξγεηηθά πεξένδν
πξαγκαηνπνηάζεθε ε απνγνληθά αμηνιφγεζε ησλ 30 νηθνγελεηψλ 1εο γελεΪο ζε θπςεισηά δηΪηαμε R-31. Με
βΪζε ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ, πνπ πξνζδηνξέζηεθε απφ ην δπλακηθφ απφδνζεο αλΪ θπηφ θαη ην
ζπληειεζηά νκνηφζηαζεο, μερψξηζαλ 4 νηθνγΫλεηεο. Ζ κηθξά ππθλφηεηα ζπνξΪο θαέλεηαη λα κεγηζηνπνηεέ ηε
θαηλνηππηθά δηαθνξνπνέεζε θαη ζπλεπψο, ιεηηνπξγεέ σο απνηειεζκαηηθφηεξν εξγαιεέν αλέρλεπζεο
αλζεθηηθψλ-αλεθηηθψλ γνλνηχπσλ. Οη κεγΪιεο ηηκΫο ηεο ηππηθάο απφθιηζεο θαη ην κεγΪιν CV ππνδειψλνπλ
ηε κεγΪιε θαηλνηππηθά δηαθνξνπνέεζε κεηαμχ ησλ γνλνηχπσλ πνπ επηηπγρΪλεηαη κΫζσ ηεο θπςεισηάο
κεζνδνινγέαο, εηδηθφηεξα θαηΪ ηηο πξψηεο γελεΫο επηινγάο. Με ζηφρν ηελ εχξεζε πνιπκνξθηζκψλ πνπ
ζρεηέδνληαη κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ηεο θαθάο Δγθινπβάο ζηελ αζζΫλεηα ηεο θνπδαξέσζεο, εθαξκφζηεθε
αλΪιπζε DNA ηχπνπ SSR ζε δεέγκαηα αηνκηθψλ θπηψλ. Οη SSR αλαιχζεηο πεξηειΪκβαλαλ ηε κειΫηε 26
δεηγκΪησλ, ηα νπνέα κε βΪζε ηε ζπκπησκαηνινγέα ηνπο θαηεγνξηνπνηάζεθαλ ζε επαέζζεηα, αλζεθηηθΪ θαη
θπηΪ κε κΫηξηα αλΪπηπμε ζπκπησκΪησλ. ΑξρηθΪ, πξαγκαηνπνηάζεθε απνκφλσζε DNA απφ λεαξΪ θχιια
αηνκηθψλ θπηψλ θαη αθνινχζεζε PCR ρξεζηκνπνηψληαο 10 επηιεγκΫλα δεχγε SSR εθθηλεηψλ. ηε ζπλΫρεηα,
πξαγκαηνπνηάζεθε ειεθηξνθφξεζε ησλ δεηγκΪησλ θαη ππνινγηζκφο ησλ κεγεζψλ ησλ εληζρπκΫλσλ δσλψλ.
Ζ Ϋιιεηςε πςειψλ επηπΫδσλ πνιπκνξθηζκνχ, φπσο απηά απνθαιχθζεθε απφ ηηο SSR αλαιχζεηο, απνηειεέ
Ϋλδεημε γηα ρακειά ελδνπιεζπζκηαθά παξαιιαθηηθφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεη ηελ ππφζεζε φηη ην
πςειφ CV πηζαλφηαηα νθεέιεηαη ζε εμεηδηθεπκΫλε σο πξνο ηε θνπδαξέσζε δηαθνξηθά απφθξηζε ησλ θπηψλ,
θαζηζηψληαο Ϋηζη πην απνηειεζκαηηθά ηελ θαηεπζπλφκελε πξνο αλζεθηηθφηεηα επηινγά. Σα επξάκαηα ηεο
παξνχζαο κειΫηεο παξΫρνπλ ελδεέμεηο γηα ηελ εχξεζε κέαο λΫαο πνιπκνξθηθάο δψλεο πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ εθαξκνγά ηνπ δεέθηε SSR 59-2 θαη πηζαλφηαηα ζρεηέδεηαη κε ηελ γελεηηθά αλζεθηηθφηεηα ζηε
θνπδαξέσζε.
Δπραξηζηέεο:
Ζ παξνχζα Ϋξεπλα Ϋρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεέ απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν – ΔΚΣ) θαη απφ εζληθνχο
πφξνπο, κΫζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο «Δθπαέδεπζε θαη Γηα Βένπ ΜΪζεζε», ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζένπ ΑλαθνξΪο
(ΔΠΑ) – Δξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΑΛΖ. ΔπΫλδπζε ζηελ θνηλσλέα ηεο γλψζεο κΫζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ
Σακεένπ.
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5Ζ ΤΝΔΓΡΗΑ:
ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΔΓΥΧΡΗΟΤ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΖΝ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΦΤΥΑΝΘΧΝ
ΠΡΟΦΟΡΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ
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Α. ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ, Γ. ΒΛΑΥΟΣΔΡΓΗΟ
Αμηνπνέεζε ησλ ςπραλζψλ θαη πξννπηηθΫο αλΪπηπμεο βειηησηηθνχ πξνγξΪκκαηνο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο θαιιηΫξγεηαο
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Αμηνπνίεζε ησλ ςπραλζώλ θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο βειηησηηθνύ
πξνγξάκκαηνο κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπο
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ

1, 3

, ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΛΑΥΟΣΔΡΓΗΟ
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Δξγαζηάξην Γελεηηθάο & Βειηέσζεο Φπηψλ, Σκάκα Γεσπνλέαο, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο,
amavromat@auth.gr
2

Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Βνζθψλ ΛΪξηζαο, ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, ΘενθξΪζηνπ 1, ΣΚ 41335, ΛΪξηζα

3

ρνιά Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, Σκάκα Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο

Λέμεηο θιεηδηά: φγηα, ινχπηλν, θηελνηξνθηθφ ξεβέζη, κπηδΫιη, θνπθέ, πνηθηιέεο, πξσηετλνχρνη ζπφξνη, δσνηξνθΫο

Ζ εξεπλεηηθά εξγαζέα ζηνρεχεη ζηε ζπζηεκαηηθά κειΫηε ηεο θαιιηΫξγεηαο ςπραλζψλ (θηελνηξνθηθνχ
ξεβηζηνχ, θνπθηψλ, ινχπηλνπ θαη κπηδειηνχ) θαζψο θαη ζπκβαηηθάο ζφγηαο (GMO free) κε ζηφρν ηελ
πξνψζεζε λΫνπ κνληΫινπ θαιιηΫξγεηαο πνπ ζα Ϋρεη σο Ϊμνλα ηελ ηδηαέηεξε θπζηνγλσκέα θαη ηηο αλΪγθεο
θΪζε γεσξγνθηελνηξνθηθάο εθκεηΪιιεπζεο. Με ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ θαη ηε δεκνζηνπνέεζε ησλ
απνηειεζκΪησλ αλακΫλεηαη λα δνζεέ ζεκαληηθά ππνζηάξημε ζηνπο γεσξγνθηελνηξφθνπο σο πξνο ηηο
επηιεγφκελεο δσνηξνθΫο θαη ηα ζράκαηα δηαρεέξηζεο ηνπ ζηηεξεζένπ ψζηε λα εμαζθαιηζηεέ αθελφο ε
νηθνλνκηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο εθκεηΪιιεπζεο θαη αθεηΫξνπ ε πγηεηλά θαη αζθΪιεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ
ηειηθνχ πξντφληνο, απνθιεένληαο ηελ εηζαγσγά γελεηηθΪ ηξνπνπνηεκΫλεο ά επηκνιπζκΫλεο ζφγηαο. ηα
πιαέζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξΪκκαηνο εγθαηαζηΪζεθαλ πεηξΪκαηα αγξνχ (2012-2014) ζην Ηλζηηηνχην
Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ, φπνπ αμηνινγάζεθαλ 10 πνηθηιέεο ζφγηαο σο πξνο ηελ απφδνζε ζε
ζπφξν ηφζν ζε θαλνληθά φζν θαη επέζπνξε θαιιηΫξγεηα, ζε δχν δηαθνξεηηθΫο ππθλφηεηεο ζπνξΪο (γξακκηθά
ζπνξΪ 25 εθ. θαη 75 εθ.). ΑλΪινγα πεηξΪκαηα εθαξκφζηεθαλ ζε πνηθηιέεο ρεηκεξηλψλ ςπραλζψλ
(θηελνηξνθηθφ ξεβχζη, κπηδΫιη) ελψ επαλεμεηΪζηεθε ε πεξέπησζε εηζαγσγάο ηεο θαιιηΫξγεηαο ηνπ ινχπηλνπ.
ΔπηπιΫνλ ζρεδηΪζηεθαλ δηαιιειηθΫο δηαζηαπξψζεηο κεηαμχ πνηθηιηψλ ζφγηαο θαη πνηθηιηψλ ινχπηλνπ πνπ
εέραλ σο ζηφρν ηελ παξαγσγά εηεξσηηθψλ F1 κε ηελ πξννπηηθά δεκηνπξγέαο πςειναπνδνηηθψλ πνηθηιηψλ
πξνζαξκνζκΫλσλ ζηηο ειιεληθΫο ζπλζάθεο θαη κε επηζπκεηΫο δηαηξνθηθΫο ηδηφηεηεο (πςειά πεξηεθηηθφηεηα
ζε πξσηεΐλε, ρακειά ζπγθΫληξσζε αληηδηαζξεπηηθψλ παξαγφλησλ). Σαπηφρξνλα εγθαηαζηΪζεθαλ πηινηηθνέ
αγξνέ αμηνιφγεζεο πνηθηιηψλ ζφγηαο, ινχπηλνπ, κπηδειηνχ, θνπθηψλ θαη ξεβπζηνχ (strip plot) ζε
ππνδεηγκαηηθνχο γεσξγνθηελνηξφθνπο, κεηΪ απφ ζχζηαζε ηεο γαιαθηνβηνκεραλέαο ΟΛΤΜΠΟ θαη
εθηηκάζεθε ε απφδνζε θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ πνηθηιηψλ γηα 2 ρξφληα. ΣΫινο Ϋγηλε Ϋιεγρνο ησλ
θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηάησλ θαη αλΪιπζε
ηεο ζχλζεζεο θαη αλαινγέαο πξσηετλψλ φπσο θαη ησλ
αληηδηαζξεπηηθψλ παξαγφλησλ ζηα εμεηαδφκελα εέδε θαη πνηθηιέεο ςπραλζψλ, κε ζηφρν ηελ εθηέκεζε ηεο
δηαηξνθηθάο ηνπο αμέαο σο δσνηξνθά αιιΪ θαη ηελ αμηνπνέεζε ηεο πιεξνθνξέαο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ
κειινληηθψλ δηαζηαπξψζεσλ πνπ ζα αθνινπζάζνπλ ζην εθαξκνδφκελν βειηησηηθφ πξφγξακκα.
Δπραξηζηέεο:
Ζ παξνχζα Ϋξεπλα ρξεκαηνδνηάζεθε απφ ηε Θεζζαιηθά Γαιαθηνβηνκεραλέα «ΟΛΤΜΠΟ» ζηα πιαέζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ :
ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΟΓΗΑ & ΑΛΛΧΝ ΠΡΧΣΔΗΝΟΤΥΧΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ Δ ΓΗΑΣΟΠΗΚΑ ΠΗΛΟΣΗΚΑ
ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΑΓΡΟΤ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖΝ ΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ AGRO 7.
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Αλάιπζε ηεο παξαιιαθηηθόηεηαο εγρώξηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ θαθήο ζηε
δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 60 ρξόλσλ
1

2

ΑΝΘΟΤΛΑ ΓΛΔΡΗΓΟΤ , ΦΧΣΔΗΝΖ ΜΤΛΧΝΑ , ΑΛΔΞΖ ΠΟΛΤΓΧΡΟ
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1

Δξγαζηάξην Γελεηηθάο θαη Βειηέσζεο ησλ Φπηψλ, ΑΠΘ, 54124 Θεζζαινλέθε, (palexios@agro.auth.gr)

2

ΚΫληξν Γεσξγηθάο Έξεπλαο Βφξεηαο ΔιιΪδαο, ΔΛΓΟ-Γάκεηξα, 57001 ΘΫξκε-Θεζζαινλέθε

Λέμεηο θιεηδηά: θαθά, γελεηηθά παξαιιαθηηθφηεηα, κνξηαθνέ δεέθηεο URP

H δηεξεχλεζε ηεο γελεηηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο ζε θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιέεο θαθάο απνηΫιεζε αληηθεέκελν
κειΫηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ ζε δηΪθνξεο ρψξεο. ηελ παξνχζα εξγαζέα Ϋγηλε αλΪιπζε ηεο γελεηηθάο
παξαιιαθηηθφηεηαο ζε 85 δεέγκαηα θαθάο, εθ ησλ νπνέσλ νη 27 απνηεινχλ γελεηηθφ πιηθφ πνπ θαιιηεξγεέηαη
ζάκεξα ζηελ ΔιιΪδα, ελψ νη ππφινηπεο 58 αληηπξνζσπεχνπλ γελεηηθφ πιηθφ πνπ ζπιιΫρζεθε απφ ηελ
ΔιιΪδα ηα Ϋηε 1941-1942 απφ Γεξκαλνχο εξεπλεηΫο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ Β' παγθνζκένπ πνιΫκνπ. Γηα ηε
κειΫηε ησλ δεηγκΪησλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ 12 εθθηλεηΫο URP (Universal Rice Primers) θαη 18 κνξθνινγηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ. Ζ αλΪιπζε ηφζν ησλ κνξηαθψλ φζν θαη ησλ κνξθνινγηθψλ δεδνκΫλσλ νκαδνπνέεζε ηα
δεέγκαηα κε βΪζε ηε ρξνλνινγέα ζπιινγάο ηνπο θαη ηελ πεξηνρά πξνΫιεπζάο ηνπο. ζνλ αθνξΪ ηε
ζπζρΫηηζε κνξηαθψλ θαη κνξθνινγηθψλ δεδνκΫλσλ, βξΫζεθε φηη άηαλ αζζελάο θαη ην γεγνλφο χπαξμεο
ζπζρΫηηζεο θΪζε κνξθνινγηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ κε πνιιΫο γελεηηθΫο ζΫζεηο νδάγεζε ζην ζπκπΫξαζκα φηη
ηα ζπγθεθξηκΫλα κνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ εέλαη πνζνηηθΪ, δειαδά ε Ϋθθξαζά ηνπο ειΫγρεηαη απφ πνιιΪ
γνλέδηα. Ζ δηεξεχλεζε χπαξμεο δηαθνξψλ αλΪκεζα ζηα δεέγκαηα κε βΪζε ηε ρξνλνινγέα ζπιινγάο ηνπο εέρε
σο απνηΫιεζκα ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ σο πξνο 37 γελεηηθΫο ζΫζεηο θαη φια ηα
κνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. πκπεξαζκαηηθΪ, ε ρξάζε ησλ εθθηλεηψλ URP άηαλ απνηειεζκαηηθά,
δηεπθφιπλε ηε δηΪθξηζε ησλ δεηγκΪησλ θαη ε ρξεζηκνπνέεζε ηνπο πξνηεέλεηαη ζε Ϋξεπλεο πνπ ζρεηέδνληαη κε
ηε κειΫηε ηεο γελεηηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο ζηε θαθά.
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E. ΝΗΝΟΤ, I. ΜΤΛΧΝΑ, ΑΗΚ. ΣΡΑΚΑ-ΜΑΤΡΧΝΑ Μ. ΚΟΤΣΗΚΑ-ΧΣΖΡΗΟΤ
Ζ ζπκβνιά ηεο βειηέσζεο ζηελ αεηθφξν γεσξγέα. Σν παξΪδεηγκα ηεο ΦΪβαο αληνξέλεο
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Ζ ζπκβνιή ηεο βειηίσζεο ζηελ αεηθόξν γεσξγία. Σν παξάδεηγκα ηεο
Φάβαο αληνξίλεο
1,2

1

3

ΔΛΗΑΒΔΣ ΝΗΝΟΤ , ΗΧΑΝΝΖ ΜΤΛΧΝΑ , ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΡΑΚΑ-ΜΑΤΡΧΝΑ , ΜΔΣΑΞΗΑ ΚΟΤΣΗΚΑ1
ΧΣΖΡΗΟΤ

1

Δξγαζηάξην Γελεηηθάο θαη Βειηέσζεο ησλ Φπηψλ, ρνιά Γεσπνλέαο, Α.Π.Θ., 541 24 Θεζζαινλέθε, (email:
lisaninou@yahoo.com)
2

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο «Γάκεηξα» (ΔΛ.Γ.Ο.), Ηλζηηηνχην ηηεξψλ, 570 01 ΘΫξκε, Θεζζαινλέθε

3

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο «Γάκεηξα» (ΔΛ.Γ.Ο.), ΚΫληξν Γεσξγηθάο Έξεπλαο Βφξεηαο ΔιιΪδαο, 570 01 ΘΫξκε,
Θεζ/λέθε
Λέμεηο θιεηδηά: ηνπηθΫο πνηθηιέεο, ςπραλζά, Lathyrus sp., αμηνπνέεζε κεησκΫλσλ εηζξνψλ

Ζ κειΫηε θαη ε αμηνπνέεζε ηεο εγρψξηαο γελεηηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο κε ηελ εθαξκνγά βειηησηηθψλ
πξνγξακκΪησλ, κπνξεέ λα ζπληειΫζεη ζηε βειηέσζε ηεο απφδνζεο ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ νη νπνέεο εέλαη
Ϊξηζηα πξνζαξκνζκΫλεο ζε ζπλζάθεο κεησκΫλσλ εηζξνψλ. ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο άηαλ ε βειηέσζε
ηεο ηνπηθάο πνηθηιέαο ςπραλζνχο «ΦΪβα αληνξέλεο» (Lathyrus clymenum sp.) κε ηελ εθαξκνγά
γελεαινγθάο επηινγάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαιπηηθά βειηέσζε. ΚαηΪ ην πξψην ζηΪδην ν αξρηθφο
πιεζπζκφο αμηνινγάζεθε ζε θπςεισηφ πεέξακα αγξνχ (R-0) απνπζέα αληαγσληζκνχ φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη
ην 60,80% ησλ θπηψλ δελ άηαλ παξαγσγηθΪ θαη κε βΪζε ηελ απφδνζε ηνπ αηνκηθνχ θπηνχ θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ ινβψλ αλΪ θπηφ επηιΫρζεθαλ 7 πςειναπνδνηηθΪ πγηά αηνκηθΪ θπηΪ. ην δεχηεξν ζηΪδην, ν
πεηξακαηηζκφο πξαγκαηνπνηάζεθε ζε θπςεισηΪ πεηξΪκαηα αγξνχ απνπζέα αληαγσληζκνχ θαη ε βειηέσζε
ηεο απφδνζεο βαζέζηεθε ζηελ επηινγά ηεο απφδνζεο ηνπ αηνκηθνχ θπηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγά
ηεο αλαιπηηθάο επηινγάο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ινβψλ αλΪ θπηφ, ην ρξψκα ηνπ θχιινπ θαη ηελ επξσζηέα. Σν
δεχηεξν ζηΪδην δηάξθεζε δπν δηαδνρηθΪ Ϋηε θαη νδάγεζε ζηε δηΪθξηζε δπν ηχπσλ: κε ιεπθφ θαη κσβ Ϊλζνο.
ην ηειηθφ ζηΪδην (ην ηξέην ζηΪδην) πεηξακαηηζκνχ Ϋγηλε ε δηαηνπηθά αμηνιφγεζε ησλ ηειηθψλ επηινγψλ ζε
ζρΫζε κε ηνλ αξρηθφ πιεζπζκφ ζε ζπλζάθεο γεσξγνχ ζε δχν πεξηνρΫο, ζηελ πεξηνρά φπνπ Ϋγηλαλ νη
επηινγΫο δει. αγξφθηεκα Αξηζηνηειεένπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαη ζηελ αληνξέλε. Γηαπηζηψζεθε
ζεκαληηθά αχμεζε ηεο απφδνζεο δάι. απφ 42% Ϋσο 108% ζε ζρΫζε κε ηνλ αξρηθφ πιεζπζκφ. ΔπηπιΫνλ ηα
επφκελα νη επηινγΫο θαιιηεξγάζεθαλ απφ παξαγσγνχο ζηε αληνξέλε δέλνληαο πγηά θπηΪ θαη πςειΫο
απνδφζεηο. Σα παξαπΪλσ απνηειΫζκαηα εέλαη πξντφλ πνιπεηνχο πεηξακαηηζκνχ πνπ Ϋρεη παξνπζηαζηεέ
βαζκηαέα θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ζε ζπλζάθεο γεσξγνχ κε δηαρξνληθφ θαη δηαηνπηθφ
πεηξακαηηζκφ.
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Υ. ΓΑΜΑΛΑ, . ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ
Γπλακηθφ απφδνζεο ηνπ ιεπθνχ ινχπηλνπ ζε ζπλζάθεο απνπζέαο θαη παξνπζέαο αληαγσληζκνχ ησλ δηδαλέσλ
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Γπλακηθό απόδνζεο ηνπ ιεπθνύ ινύπηλνπ ζε ζπλζήθεο
απνπζίαο θαη παξνπζίαο αληαγσληζκνύ ησλ δηδαλίσλ
1

1

ΥΡΖΣΟ Α. ΓΑΜΑΛΑ , ΠΤΡΗΓΧΝ Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ

1

Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Σκάκα Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο Γ.Π.Θ., 68200 ΟξεζηηΪδα, cdamalas@agro.duth.gr

Λέμεηο θιεηδηά: εαξηλά ζπνξΪ, μεξηθά θαιιηΫξγεηα

Σν ινχπηλν εέλαη εηάζην ςπραλζΫο πνπ θαιιηεξγεέηαη ηφζν γηα θαξπφ φζν θαη ρισξά βηνκΪδα θαη απνηειεέ
εμαηξεηηθά δσνηξνθά, θαζψο νη θαξπνέ ηνπ Ϋρνπλ πςειΪ πνζνζηΪ πξσηεΐλεο. ε πεέξακα αγξνχ, ην νπνέν
δηεμάρζε ζην αγξφθηεκα ηνπ Γεκνθξηηεένπ Παλεπηζηεκένπ ΘξΪθεο ζηελ ΟξεζηηΪδα, κειεηάζεθε ε αχμεζε
θαη αλΪπηπμε ηνπ ιεπθνχ ινχπηλνπ ζε εαξηλά ζπνξΪ ηφζν ζε ζπλζάθεο απνπζέαο αληαγσληζκνχ απφ δηδΪληα
φζν θαη ζε ζπλζάθεο αληαγσληζκνχ απφ θπζηθφ πιεζπζκφ δηδαλέσλ. Ζ παξνπζέα δηδαλέσλ, θπξέσο ηεο
ινπβνπδηΪο (Chenopodium album) θαη ηνπ βΫιηνπξα (Sorghum halepense), κεέσζε ηε ζπζζψξεπζε ηεο
ππΫξγεηαο μεξΪο νπζέαο θαηΪ 18 θαη 25% ζην βιαζηηθφ ζηΪδην (1,8 θαη 2 κάλεο απφ ηε ζπνξΪ, αληέζηνηρα),
ελψ κεηΪ ηελ Ϊλζεζε ε κεέσζε πεξηνξέζηεθε ζε επέπεδα θΪησ απφ 10%, ππνδεηθλχνληαο επαηζζεζέα ηεο
θαιιηΫξγεηαο ηδηαέηεξα θαηΪ ηα πξψηα ζηΪδηα αλΪπηπμεο. Ζ κΫζε απφδνζε ζε ζπφξν Ϋθηαζε ηα 220 θηιΪ αλΪ
ζηξΫκκα ζε ζπλζάθεο απνπζέαο αληαγσληζκνχ απφ δηδΪληα θαη ηα 158 θηιΪ αλΪ ζηξΫκκα ζε ζπλζάθεο
αληαγσληζκνχ απφ δηδΪληα (κεέσζε θαηΪ 28%). Ζ παξνπζέα δηδαλέσλ δελ επεξΫαζε ηνλ αξηζκφ ινβψλ αλΪ
θπηφ, αιιΪ κεέσζε θπξέσο ηνλ αξηζκφ ζπφξσλ αλΪ θπηφ θαη δεπηεξεπφλησο ην βΪξνο 1000 ζπφξσλ. ΓεληθΪ,
ην ιεπθφ ινχπηλν Ϋδεημε ηθαλνπνηεηηθά αλΪπηπμε θαη απφδνζε ζε ζπφξν ζε ζπλζάθεο απνπζέαο
αληαγσληζκνχ απφ ηα δηδΪληα, αιιΪ επεξεΪζηεθε ζεκαληηθΪ απφ ηελ παξνπζέα δηδαλέσλ κε απνηΫιεζκα λα
κελ επηηεπρζεέ ε δπλεηηθά απφδνζε εμαηηέαο ηνπ αληαγσληζκνχ. πκπεξαζκαηηθΪ, ν απνηειεζκαηηθφο
Ϋιεγρνο ησλ δηδαλέσλ, ηδέσο θαηΪ ηα πξψηα ζηΪδηα κεηΪ ηελ εγθαηΪζηαζε ησλ θπηψλ ζηνλ αγξφ, εέλαη
απαξαέηεηνο γηα ηελ επηηπρέα ηεο θαιιηΫξγεηαο.
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Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ, Α. ΛΗΘΟΤΡΓΗΓΖ, Υ. ΓΟΡΓΑ
πγθαιιηΫξγεηα θηελνηξνθηθψλ θνπθηψλ κε θξηζΪξη ζε ηΫζζεξα δηαθνξεηηθΪ ζπζηάκαηα ζπνξΪο
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

πγθαιιηέξγεηα θηελνηξνθηθώλ θνπθηώλ κε θξηζάξη
ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζπνξάο
1

2

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ , ΑΝΑΣΑΗΟ ΛΗΘΟΤΡΓΗΓΖ , ΥΡΖΣΟ ΓΟΡΓΑ

1

1

ρνιά Γεσπνλέαο, Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Α.Π.Θ, 54124 Θεζζαινλέθε

2

Αγξφθηεκα Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 570 01 ΘΫξκε

Λέμεηο θιεηδηά: κέγκα, βηνκΪδα, αληαγσληζκφο, πξσηεΐλε

Ζ ζπγθαιιηΫξγεηα εέλαη παιηΪ γεσξγηθά πξαθηηθά κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνέεζε ηεο απφδνζεο ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηΫο εηζξνΫο. Δθαξκφδεηαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη
θπξέσο ζηηο ηξνπηθΫο θαη ππνηξνπηθΫο, σζηφζν εθαξκφδεηαη θαη ζηηο κεζνγεηαθΫο ρψξεο, ζπλάζσο σο
ζπγθαιιηΫξγεηα ςπραλζνχο κε ζηηεξφ. Ζ ζπγθαιιηΫξγεηα ζηηεξψλ κε ςπραλζά απνηειεέ ηελ πην δηαδεδνκΫλε
κνξθά ζπγθαιιηΫξγεηαο, δεδνκΫλνπ φηη επηηπγρΪλεη ηελ θαιχηεξε δπλαηά δηαρεέξηζε ηνπ αδψηνπ θαη θαιχηεξε
αλΪπηπμε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηάκαηνο ησλ ζπγθαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ. θνπφο ηεο εξγαζέαο άηαλ λα κειεηεζεέ
ε απφδνζε ζε βηνκΪδα, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηδψλ, θαη ε
νηθνλνκηθφηεηα ηνπ κεέγκαηνο ζε ζπζηάκαηα ζπγθαιιηΫξγεηαο θηελνηξνθηθνχ θνπθηνχ κε θξηζΪξη (50:50) ζε
ηΫζζεξα ζπζηάκαηα ζπνξΪο, άηνη: 1:1, 2:1, 2:2 (ελαιιαθηηθΫο γξακκΫο ζπνξΪο), θαη κηθηά ζπνξΪ ησλ δχν
εηδψλ ζηελ έδηα γξακκά. Σν πεέξακα πξαγκαηνπνηάζεθε θαηΪ ηελ θαιιηεξγεηηθά πεξένδν 2010-2011 ζην
Αγξφθηεκα ηνπ ΑΠΘ. Τπνινγέζηεθαλ νη δεέθηεο αληαγσληζκνχ (LER, Α, AYL) θαζψο θαη νη νηθνλνκηθνέ
δεέθηεο (MAI, IA). Σα απνηειΫζκαηα ηνπ πεηξΪκαηνο Ϋδεημαλ φηη ε κνλνθαιιηΫξγεηα ηνπ θνπθηνχ εέρε
πςειφηεξε απφδνζε ζε βηνκΪδα. Αληέζεηα ε παξαγσγά βηνκΪδαο ζηε κνλνθαιιηΫξγεηα ηνπ θξηζαξηνχ δελ
δηΫθεξε απφ ηα ππφινηπα ζπζηάκαηα ζπγθαιιηΫξγεηαο. Γελ ππάξραλ ζεκαληηθΫο κεηαβνιΫο σο πξνο ην
νιηθφ Ν θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ ζπζηεκΪησλ. Ζ
ζπγθαιιηΫξγεηα θνπθέ-θξηζΪξη (1:1) πιενλεθηεέ ζηε ρξάζε πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ γηα ηελ αλΪπηπμε ησλ
θπηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα Ϊιια ζπζηάκαηα ζπνξΪο θαζψο θαη ηηο κνλνθαιιηΫξγεηεο ησλ δχν εηδψλ. Οκνέσο,
ην κέγκα θνπθέ-θξηζΪξη (1:1) πιενλεθηεέ ζε νηθνλνκηθφ επέπεδν ζε ζρΫζε κε ηελ κνλνθαιιηΫξγεηα.
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6Ζ ΤΝΔΓΡΗΑ:
ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΟΓΔΝΔΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ
ΔΓΥΧΡΗΟΤ/ΑΤΣΟΥΘΟΝΟΤ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
ΠΡΟΦΟΡΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ
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Φ.Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΤΛΟ
Ζ γελεηηθά παξαθνινχζεζε σο ζπλεηζθνξΪ ζηελ πξνζηαζέα ησλ γελεηηθψλ πφξσλ
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Ζ γελεηηθή παξαθνινύζεζε σο ζπλεηζθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ
γελεηηθώλ πόξσλ
ΦΗΛΗΠΠΟ Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΤΛΟ

1

1

ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Δξγαζηάξην Γαζηθάο
Γελεηηθάο θαη Γελεηηθάο Βειηέσζεο Γαζνπνληθψλ Δηδψλ, Θεζζαινλέθε, GR54124 aravanop@for.auth.gr

Λέμεηο θιεηδηά: νηθνινγέα γνληδέσλ, θπζηθά επηινγά, γελεηηθά εθηξνπά, ξνά γνληδέσλ

Ζ γελεηηθά παξαθνινχζεζε ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ ησλ βηνινγηθψλ εηδψλ εέλαη ε πνζνηηθνπνέεζε ησλ
ρξνληθψλ θαη δπλακηθψλ κεηαβνιψλ ζε παξακΫηξνπο γελεηηθάο ά/θαη γνληδησκαηηθάο πιεζπζκψλ θαη ηνπένπ,
ηδηαέηεξα φζνλ αθνξΪ ηελ αλέρλεπζε ηεο αξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζαξκνγάο. Γηα ηε γελεηηθά
παξαθνινχζεζε ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ ησλ αλψηεξσλ πνιπεηψλ θπηψλ ηδηαέηεξα ησλ δαζηθψλ εηδψλ θαη
ησλ Ϊγξησλ ζπγγελψλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ (CWR). Γηα ηε γελεηηθά παξαθνινχζεζε πξνηεέλεηαη ε
πξνζΫγγηζε ηεο νηθνινγέαο γνληδέσλ θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεζπζκψλ πξνηεέλνληαη ηξεηο δεέθηεο
(indicators): θπζηθά επηινγά, γελεηηθά εθηξνπά θαη ξνά γνληδέσλ-ζχζηεκα ζχδεπμεο. Οη παξαπΪλσ δεέθηεο
αμηνινγνχληαη πεξαηηΫξσ κΫζσ δεκνγξαθηθψλ θαη γελεηηθψλ παξακΫηξσλ (verifiers). Πξνηεέλνληαη ηξεηο
δεκνγξαθηθΫο παξΪκεηξνη: θαηαλνκά ειηθηψλ θαη δηακΫηξσλ, αλαπαξαγσγηθά αξκνζηηθφηεηα, αθζνλέα
αλαγΫλλεζεο (πνζνηηθΫο κεηξάζεηο) θαη ηΫζζεξεηο γελεηηθΫο παξΪκεηξνη: δξαζηηθφ κΫγεζνο πιεζπζκνχ,
αξηζκφο αιιεινκφξθσλ αλΪ γνληδηαθά ζΫζε, ιαλζΪλνλ γελεηηθφ δπλακηθφ, ξπζκφο ζηαπξνγνληκνπνέεζεο /
πξαγκαηηθάο νκνκεημέαο (γελεηηθνέ - γνληδησκαηηθνέ δεέθηεο). ΔπηπξνζζΫησο πξνηεέλεηαη ε δπλαηφηεηα
αμηνιφγεζεο ηεο θπζηθάο επηινγάο θαη κε γνληδησκαηηθνχο δεέθηεο (π.ρ. SNP, ά EST) πνπ επεξεΪδνληαη απφ
ηε θπζηθά επηινγά θαη παξνπζηΪδνπλ απνκνλσκΫλεο ηηκΫο π.ρ. ζε αλΪιπζε F st. Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγέα
βξέζθεηαη ζε δηαδηθαζέα εθαξκνγάο κε ηελ αλΪιπζε θπζηθψλ πιεζπζκψλ δαζηθψλ εηδψλ πξνζηαηεπφκελσλ
πεξηνρψλ ζε κηα γξακκηθά δηαηνκά απφ ηηο ΒαπαξηθΫο Άιπεηο Ϋσο ην φξνο ιπκπνο.
Δπραξηζηέεο
H παξνχζα Ϋξεπλα ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε κΫζσ ηνπ πξνγξΪκκαηνο LIFE13 ENV/SI/000148 "LIFE for European
Forest Genetic Monitoring System"
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Δ. Β. ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ, Α. Γ. ΝΣΟΤΛΖ, Φ.Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΤΛΟ
ΥαξηνγξΪθεζε γνληδέσλ πνζνηηθψλ γλσξηζκΪησλ (QTLs) ζην θππαξέζζη (Cupressus sempervirens L.)
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Υαξηνγξάθεζε γνληδίσλ πνζνηηθώλ γλσξηζκάησλ (QTLs)
ζην θππαξίζζη (Cupressus sempervirens L.)
1

2

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Β. ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ , ΑΝΣΡΔΑ Γ.ΝΣΟΤΛΖ , Φ.Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΤΛΟ

1

1

ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο - Δξγαζηάξην Γαζηθάο
Γελεηηθάο θαη Γελεηηθάο Βειηέσζεο Γαζνπνληθψλ Δηδψλ, Θεζζαινλέθε, GR54124 aravanop@for.auth.gr
2

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο ΓΖΜΖΣΡΑ (πξ. Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθάο Έξεπλαο, ΔΘΗΑΓΔ), Δξγαζηάξην
Βηνηερλνινγέαο Φπηψλ, Ηλζηηηνχην ΑκπΫινπ, Λαραλνθνκέαο & Αλζνθνκέαο Ζξαθιεένπ (ΗΑΛΑΖ), ΣΘ 2229 ΖξΪθιεην, GR71003
Λέμεηο θιεηδηά: γνληδηαθΫο ζΫζεηο πνζνηηθψλ γλσξηζκΪησλ (QTL), θππαξέζζη, θφκε, χςνο, δηΪκεηξνο, Seiridium
cardinale

Ζ νηθνλνκηθά ζεκαζέα ηεο κνξθάο ηεο θφκεο, ζηα μπιψδε πνιπεηά θπηΪ εέλαη πνιχ κεγΪιε θαη αθνξΪ ηφζν
ηε δαζνπνλέα, φζν θαη ηε δελδξνθνκέα. Σν θππαξέζζη (Cupressus sempervirens L.) εέλαη ζεκαληηθφ εέδνο ηεο
κεζνγεηαθάο ρισξέδαο θαη απνηειεέ Ϋλα απφ ηα θχξηα εέδε ησλ επαέζζεησλ κεζνγεηαθψλ νηθνζπζηεκΪησλ,
θαζψο παξνπζηΪδεη επξεέα αληνρά ζε αληέμνεο πεξηβαιινληηθΫο ζπλζάθεο. ΑπαληΪηαη ζε δχν θχξηεο κνξθΫο
ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο κνξθάο ηεο θφκεο πνπ παξνπζηΪδεη: ηελ νξηδνληηφθιαδε (Cupressus
sempervirens var. horizontalis) θαη ηελ νξζφθιαδε κνξθά (Cupressus sempervirens var. pyramidalis).
ΔπηιΫγνληαο ην θππαξέζζη σο θπηφ πξφηππν πξαγκαηνπνηάζεθε Ϋξεπλα γελεηηθάο ραξηνγξΪθεζεο γηα ηελ
αλέρλεπζε QTL πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε κνξθά ηεο θφκεο, ην χςνο, ηε δηΪκεηξν θαη ηελ αληνρά ζηελ αζζΫλεηα
πνπ πξνθαιεέηαη απφ ην κχθεηα Seiridium cardinale. Υξεζηκνπνηάζεθε ε ραξηνγξΪθεζε δηαζηεκΪησλ
(Interval Mapping), πνπ κε βΪζε αλαθνξΪο Ϋλαλ γελεηηθφ ρΪξηε ζχλδεζεο θαη παξΪιιειε ζΪξσζε ηνπ
γνληδηψκαηνο, αληρλεχεη γνληδηαθΫο ζΫζεηο πνπ ειΫγρνπλ πνζνηηθΪ γλσξέζκαηα. Γηα ηελ αλέρλεπζε ησλ QTL
δεκηνπξγάζεθε γελεηηθφο ρΪξηεο ζχλδεζεο ηνπ θππαξηζζηνχ απνηεινχκελνο απφ 11 νκΪδεο ζχλδεζεο. Ο
γελεηηθφο ρΪξηεο δεκηνπξγάζεθε κε ρξάζε f-AFLP θαη f-SSR κνξηαθψλ δεηθηψλ ζε κηα νκνζαιά νηθνγΫλεηα
πνπ πξνάιζε απφ ειεγρφκελε δηαζηαχξσζε ελφο νξηδνληηφθιαδνπ ζειπθνχ θαη ελφο νξζφθιαδνπ αξζεληθνχ
γνλΫα θαη απνηεινχηαλ απφ 382 απνγφλνπο. ΒξΫζεθε Ϋλα QTL πνπ εέλαη ζπλδεδεκΫλν κε κηα f-AFLP
ν
γνληδηαθά ζΫζε ζην 11 ρξσκφζσκα θαη ζρεηέδεηαη ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθΪ (LOD=3.30) κε ηε κνξθά ηεο θφκεο.
Ο δεέθηεο απηφο ελδΫρεηαη λα απνηειΫζεη ελ δπλΪκεη κνξηαθφ δεέθηε πξψηκεο επηινγάο γηα ηε κνξθά ηεο
θφκεο, κπνξεέ δειαδά λα εθαξκνζηεέ ε ππνβνεζνχκελε απφ γνλέδηα ζεκΪλζεσο επηινγά (MAS) θαη ε
δηεξεχλεζε χπαξμεο αληέζηνηρσλ QTL ζε Ϊιια εέδε. ΔπηπιΫνλ αληρλεχζεθαλ δχν QTLs κε αζζελΫζηεξε
ν
ν
ζχλδεζε ζε δεέθηεο f-AFLP ζην 3 θαη 11 ρξσκφζσκα γηα ηα πνζνηηθφ γλψξηζκα ηνπ χςνπο κε ζηαηηζηηθά
σζηφζν ζεκαληηθφηεηα (LOD= 1.65 θαη LOD=1.63, 0.001<p<0.004). Γηα ηελ αληνρά ζηελ αζζΫλεηα ηνπ
Ϋιθνπο ηνπ θππαξηζζηνχ βξΫζεθαλ δχν QTL αζζελψο ζπλδεδεκΫλα κε δχν δεέθηεο f-AFLP, κε ηηκΫο
ν
ν
LOD=1.78 (0.01<p<0.04) θαη LOD=1.48 (0.01<p<0.04) ζηo 10 θαη ζην 3 ρξσκφζσκα αληέζηνηρα. Γηα ην
γλψξηζκα ηεο δηακΫηξνπ δελ αληρλεχζεθαλ QTL κε απνδεθηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεηα.
Δπραξηζηέεο
H παξνχζα Ϋξεπλα Ϋρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεέ απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν - ΔΚΣ) θαη απφ εζληθνχο
πφξνπο κΫζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο «Δθπαέδεπζε θαη Γηα Βένπ ΜΪζεζε» ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζένπ ΑλαθνξΪο
(ΔΠΑ) – Δξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΖξΪθιεηηνο ΗΗ ΔπΫλδπζε ζηελ θνηλσλέα ηεο γλψζεο κΫζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ
Σακεένπ.
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Κ. ΠΑΝΟ, Γ. ΓΑΗΣΑΝΖ
Έξεπλα πξνειεχζεσλ ηνπ ηζαγελνχο δαζνπνληθνχ εέδνπο Fraxinus angustifolia Vahl. - ΒηνκεηξηθΪ απνηειΫζκαηα
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Έξεπλα πξνειεύζεσλ ηνπ ηζαγελνύο δαζνπνληθνύ είδνπο Fraxinus
angustifolia Vahl. - Βηνκεηξηθά απνηειέζκαηα
1

ΚΧΝ/ΝΟ Α. ΠΑΝO , ΓΗΟΝYIO ΓΑΨΣAΝΖ

1

1

,

ΔΛ.Γ.Ο. – „ΓΖΜΖΣΡΑ‟, Γεληθά Γηεχζπλζε Αγξνηηθάο Έξεπλαο Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ, ΛνπηξΪ ΘΫξκεο, 57006 –
Θεζζαινλέθε, ηει.: 2310 461171 (2, 3), Fax: 2310 461341, e-mail: kspanos@fri.gr
Λέμεηο θιεηδηά: πξνειεχζεηο, ex situ πξνζηαζέα

Σν ηζαγελΫο δαζνπνληθφ εέδνο Fraxinus angustifolia Vahl. αλάθεη ζηα ηαρπαπμά επγελά πιαηχθπιια θαη εέλαη
Ϋλα ελδηαθΫξνλ θαη πνιχ ζεκαληηθφ εέδνο δΫληξνπ γηα ηε ρψξα (πνιιαπιά ρξάζε/πνιχηηκν μχιν). ην
πιαέζην ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξΪκκαηνο FRAXIGEN, νρηψ (8) θπζηθνέ πιεζπζκνέ (θσδ.: FAN8, FAN9,
FAN11, FAN12, FAN13, FAN14, FAN15, FAN16) αλαγλσξέζζεθαλ ζε φιε ηελ επεηξσηηθά ΔιιΪδα θαη
επηιΫρζεθαλ γηα Ϋξεπλα. πφξνη ζπιιΫρζεθαλ (30 δΫληξα/πξνΫιεπζε) (Οθηψβξηνο/ΝνΫκβξηνο, 2002) απφ
ηνπο πιεζπζκνχο, δεκηνπξγάζεθαλ δηεηά θπηΪ θαη Ϋγηλε εγθαηΪζηαζε (ΓεθΫκβξηνο 2004) πεηξακαηηθάο
θπηεέαο πξνειεχζεσλ (κε 5 επαλαιάςεηο/νκΪδεο) ζην αγξφθηεκα ηνπ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΓΑΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ
(Θεζ/λέθε). Σν ΓεθΫκβξην ηνπ 2010 θαηαγξΪθεθαλ ηα βηνκεηξηθΪ δεδνκΫλα (χςνο θαη ζηεζηαέα δηΪκεηξνο) θαη
Ϋγηλε αλΪιπζε ησλ απνηειεζκΪησλ. ε ζρΫζε κε ηε δηΪκεηξν, ε αλΪιπζε Ϋδεημε ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο
(p<0.01) κεηαμχ ησλ πξνειεχζεσλ (κ.ν. απφ 5,75 Ϋσο 6,77 cm), ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ νκΪδσλ
(blocks) (p<0.01) θαζψο θαη ηεο αιιειεπέδξαζεο (p<0.01) ησλ νκΪδσλ κε ηηο πξνειεχζεηο. ην ζηΪδην απηφ
ηεο θαηαγξαθάο φιεο ζρεδφλ νη πξνειεχζεηο εκθΪληζαλ ζεκαληηθά θαηΪ δηΪκεηξν αχμεζε (πεξέπνπ 1,0 cm
εηεζέσο), ελψ θαέλεηαη φηη ε πξνΫιεπζε ησλ Καιαβξχησλ (FAN16) πζηεξεέ ζπγθξηηηθΪ κε ηηο Ϊιιεο. ζνλ
αθνξΪ ην ζπλνιηθφ χςνο, ηα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ επέζεο ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο (p<0.1) κεηαμχ ησλ
πξνειεχζεσλ (κ.ν. απφ 327,40 Ϋσο 352,43 cm), ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ νκΪδσλ (p<0.01) θαζψο
θαη ηεο αιιειεπέδξαζεο ησλ νκΪδσλ κε ηηο πξνειεχζεηο (p<0.01). ΣΫινο νη ζπζρεηέζεηο δηακΫηξνπ θαη
2
χςνπο, μερσξηζηΪ γηα θΪζε πιεζπζκφ, βξΫζεθαλ ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθΫο κε p<0.01 θαη r = 0,29 - 0,30. Ζ
Ϋξεπλα ζπλερέδεηαη ελψ ηαπηφρξνλα ε θπηεέα ιεηηνπξγεέ ζαλ ex situ πξνζηαζέα ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ηνπ
εέδνπο θαζψο επέζεο θαη γηα ζπιινγά επηζηεκνληθΪ ειεγκΫλνπ γελεηηθνχ πιηθνχ (ζπφξνη, κνζρεχκαηα).
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ηηΪξη ζπΫιηα: Ϋλα αξρΫγνλν δεκεηξηαθφ κε λΫν ελδηαθΫξνλ
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ηηάξη ζπέιηα: έλα αξρέγνλν δεκεηξηαθό κε λέν ελδηαθέξνλ
1

1

ΠΤΡΗΓΧΝ Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ , ΥΡΖΣΟ Α. ΓΑΜΑΛΑ , ΗΓΔΡΖ ΦΧΣΗΑΓΖ

1

1

Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Σκάκα Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο, Γεκνθξέηεην Παλεπηζηάκην ΘξΪθεο, Παληαδέδνπ 193, 682 00
Οξεζηηαδα, e-mail: skoutrou@agro.duth.gr
Λέμεηο θιεηδηά: πΫιηα, πξνζαξκνζηηθφηεηα, απφδνζε, πνηφηεηα

Σν ζπΫιηα (Triticum aestivum (L) Thell. ssp. spelta Thell), εμαπινεηδΫο εέδνο ζηηαξηνχ γλσζηφ θαη σο φιπξα,
εέλαη Ϋλα απφ ηα αξραηφηεξα θαιιηεξγνχκελα ζηηεξΪ ζηνλ θφζκν. ΠαξΪ ην γεγνλφο φηη απφ γελεηηθάο Ϊπνςεο
ζεσξεέηαη ππνεέδνο ηνπ καιαθνχ ζηηαξηνχ (Triticum aestivum (L.) Thell. ssp. vulgare (Will) MK.), παξνπζηΪδεη
δηαθνξΫο κε ην καιαθφ ζηηΪξη ηφζν ζηα αγξνθνκηθΪ θαη θπζηνινγηθΪ γλσξέζκαηα ηνπ θπηνχ φζν θαη ζηα
πνηνηηθΪ γλσξέζκαηα ηνπ θφθθνπ. To ζπΫιηα αλάθεη ζηελ θαηεγνξέα ησλ „ληπκΫλσλ‟ ζηηαξηψλ, φπσο επέζεο
ην κνλφθνθθν (Triticum monococcum L.) θαη ην δέθνθθν ζηηΪξη (Triticum dicoccum Schübler), ζηα νπνέα ηα
ιΫππξα παξακΫλνπλ ζηνλ θφθθν κεηΪ ηνλ αισληζκφ, ζε αληέζεζε κε ηα θνηλΪ εέδε ζηηαξηνχ (καιαθφ θαη
ζθιεξφ ζηηΪξη). Γηα ηελ απνκΪθξπλζε ησλ ιεπχξσλ εέλαη απαξαέηεηε ε επηπξφζζεηε επεμεξγαζέα ησλ
ζπφξσλ, ε νπνέα απαηηεέ επηπιΫνλ ρξφλν θαη απμΪλεη ην θφζηνο. Σν ελδηαθΫξνλ γηα ην ζπΫιηα
αλαζεξκΪλζεθε ηειεπηαέα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, θαζψο πξνζαξκφδεηαη ζε ζπζηάκαηα
παξαγσγάο κεησκΫλσλ εηζξνψλ θαη επέζεο ην αιεχξη ηνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα παξαγσγά εηδηθψλ ηχπσλ
ςσκηνχ θαη Ϊιισλ αξηνζθεπαζκΪησλ κε επεξγεηηθΫο ηδηφηεηεο απφ Ϊπνςε πγηεηλάο δηαηξνθάο. ηελ
παξνχζα εξγαζέα παξνπζηΪδνληαη ηα αγξνθνκηθΪ θαη θπζηνινγηθΪ γλσξέζκαηα ηνπ ζπΫιηα πνπ ζρεηέδνληαη
κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο θαιιηΫξγεηαο, θαζψο θαη νξηζκΫλα πνηνηηθΪ γλσξέζκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε
ηε ζξεπηηθά αμέα ησλ πξντφλησλ ηνπ ζηε δηαηξνθά ηνπ αλζξψπνπ. Δπέζεο, ζπλνςέδνληαη ηα απνηειΫζκαηα
πξφζθαηα δεκνζηεπκΫλσλ εξεπλψλ, νη νπνέεο δηεμάρζεζαλ ζην αγξφθηεκα ηνπ Γεκνθξηηεένπ Παλεπηζηεκένπ
ΘξΪθεο ζηελ ΟξεζηηΪδα, ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ην δπλακηθφ απφδνζεο θαη ηα θπξηφηεξα
πξνβιάκαηα ηεο θαιιηΫξγεηαο ηνπ ζπΫιηα. χκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα απηΪ, νη απνδφζεηο ηνπ ζπΫιηα ζε
γφληκα-παξαγσγηθΪ εδΪθε θπκΪλζεθαλ απφ 430 Ϋσο 600 kg/ζηξ., ιέγν ρακειφηεξα απφ εθεέλεο ηνπ καιαθνχ
ζηηαξηνχ. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα γηα ηελ θαιιηΫξγεηα άηαλ ην πιΪγηαζκα ησλ θπηψλ, ην νπνέν
παξαηεξάζεθε ζε φια ηα Ϋηε ηνπ πεηξακαηηζκνχ αλεμΪξηεηα απφ ηε δφζε ηνπ αδψηνπ πνπ εθαξκφζηεθε κε
ηελ ιέπαλζε. πκπεξαζκαηηθΪ, ην ζπΫιηα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεέ σο ελαιιαθηηθά θαιιηΫξγεηα ζηε
ρψξα καο, ηδηαέηεξα ζε νξεηλΫο ά εκηνξεηλΫο πεξηνρΫο θαη ζε ιηγφηεξν γφληκα εδΪθε. Χζηφζν, γηα ηελ
αμηνπνέεζε ζε εκπνξηθά θιέκαθα ηεο θαιιηΫξγεηαο ηνπ ζπΫιηα εέλαη απαξαέηεηεο πνηθηιέεο κε γλσξέζκαηα
πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο ΜεζνγεηαθΫο ζπλζάθεο, φπσο γηα παξΪδεηγκα πξψηκε σξέκαλζε θαη αληνρά ζην
πιΪγηαζκα.
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Εέα: κύζνο ή πξαγκαηηθόηεηα;
2

1

Η. Ν. ΞΤΝΗΑ , Δ. ΚΟΡΠΔΣΖ , Θ. ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ

2

1

ΔΛΓΟ-Γάκεηξα –Ηλζηηηνχην ηηεξψλ, Σ.Θ. 60458, 57001 ΘΫξκε, Θεζζαινλέθε

2

Σερλνινγηθφ θαη Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Γ. Μαθεδνλέαο, ρνιά Σερλνινγέαο Γεσπνλέαο & Σερλνινγέαο Σξνθέκσλ θαη
Γηαηξνθάο, 53 100 Φιψξηλα, xynias@teikal.gr; ioannis_xynias@hotmail.com

Λέμεηο θιεηδηά: «ληπκΫλα» ζηηΪξηα, κνλφθνθθν ζηηΪξη, δέθνθθν ζηηΪξη, ζηηΪξη ζπΫιηα

ΚαηΪ ηα ηειεπηαέα ρξφληα Ϋρεη δεκηνπξγεζεέ κεγΪιε ζχγρπζε φζνλ αθνξΪ ηελ θαιιηΫξγεηα ηεο Εεηαο ά ΕΫαο.
Απηά ε «πνηθηιέα ζηηαξηνχ», ζχκθσλα κε ηηο δηαδφζεηο ησλ θαθελεέσλ, άηαλ ε θχξηα αηηέα ηεο πλεπκαηηθάο
αιιΪ θαη ζσκαηηθάο ππεξνράο ησλ αξραέσλ πξνγφλσλ καο θαη εμνζηξαθέζζεθε χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ
Δι. ΒεληδΫινπ γηα απαγφξεπζε ηεο θαιιηΫξγεηΪο ηεο ην 1929. Σν εξψηεκα πνπ δεκηνπξγεέηαη : Ήηαλ πνηΫ
δπλαηφλ αξρεγφο θξΪηνπο λα απαγνξεχζεη ηελ θαιιηΫξγεηα κηα ηφζν «εμαηξεηηθάο πνηθηιέαο ζηηαξηνχ», φηαλ ε
ρψξα ηνπ άηαλ ηφζν ειιεηκκαηηθά ζε ζηηΪξη θαη απφ ηελ Ϊιιε νη Έιιελεο παξαγσγνέ ζα δΫρνληαλ
αδηακαξηχξεηα ηελ απφζπξζε κηαο ηφζν απνδνηηθάο θαιιηΫξγεηαο ζε θΪζε γσληΪ ηεο ρψξαο; ΑπηΪ
απνηΫιεζαλ ην εξΫζηζκα γηα ηελ αλαδάηεζε ηεο αιάζεηαο. χκθσλα κε ηηο θαηαγεγξακκΫλεο αλαθνξΫο, ε
ΕεηΪ αλάθεη ζηα ζηηεξΪ θαη ζα κπνξνχζε λα εέλαη ε φιπξα, ε ηέθε, ην κνλφθνθθν ζηηΪξη, ην δέθνθθν ζηηΪξη, ην
ζηηΪξη ζπΫιηα, ην θξηζΪξη, ε βξέδα (ζέθαιε), ην ζφξγν ά θαη θΪπνην Ϊιιν θπηφ. Ο αθαδεκατθφο ΗσΪλλεο
ΠαπαδΪθεο, Ηδξπηάο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηηεξψλ Θεζζαινλέθεο, αλαθΫξεη ραξαθηεξηζηηθΪ ζε ζχγγξακκα ηνπ
1929 -ρξνληΪ θαηΪ ηελ νπνέα εθδηψρζεθε ε Εεηα απφ ηελ ΔιιΪδα- φηη ζε εθηεηακΫλε Ϋξεπλα πνπ Ϋθαλε, δελ
ζπλΪληεζε νχηε ην δέθνθθν ζηηΪξη, νχηε ην ζηηΪξη ζπΫιηα ζηελ ΔιιΪδα, ελψ ζε θαλΫλα ζεκεέν ηεο
ζηηαξνγξαθέαο ηνπ δελ αλαθΫξεη εέδνο ά πνηθηιέα ζηηαξηνχ κε ην φλνκα Εεηα ά κε θΪπνην Ϊιιν παξεκθεξΫο.
Σν κφλν «ληπκΫλν» ζηηΪξη πνπ θαηαγξΪθεη εέλαη ην κνλφθνθθν θαη ζπγθεθξηκΫλα ε πνηθηιέα «ΚαπινπηδΪο».
άκεξα, κεξέδα θαιιηεξγεηψλ ηεο Εεηαο, ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα ην δέθνθθν ζηηΪξη (Triticum dicoccum L),
ελψ Ϊιιε κεξέδα ζεσξεέ φηη πξφθεηηαη γηα ην ζηηΪξη ζπΫιηα (T. spelta). ια απηΪ ηα αληηθξνπφκελα ζηνηρεέα
πξνθαινχλ ζχγρπζε γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο Zεηαο. Σν ζπκπΫξαζκα πνπ πξνθχπηεη εέλαη φηη ε Εεηα,
θαιιηεξγάζεθε θπξέσο γηα δσνηξνθά ζηελ αξραέα ΔιιΪδα. Άξρηζε λα ρΪλεηαη ζηαδηαθΪ απφ ηε βηβιηνγξαθέα
απφ ηνλ 3ν αηψλα π.Υ. θαη επαλεκθαλέζηεθε ζ‟ απηάλ ην 2ν αηψλα κ.Υ., νπφηε θαη Ϊξρηζε ε αηΫξκνλε
ζπδάηεζε γηα ηελ ηαπηφηεηΪ ηεο. Απνζχξζεθε δειαδά, απφ ηελ ειιεληθά γεσξγέα πνιχ πξηλ απφ ηνλ 1ν
αηψλα κ.Υ., φηαλ εέραλ γέλεη πιΫνλ γλσζηΪ ζε φινπο ηα γπκλφζπεξκα ζηηΪξηα, ηα νπνέα απαηηνχζαλ πνιχ
ιηγφηεξε κεηαζπιιεθηηθά θαηεξγαζέα απφ ηα «ληπκΫλα». Οη ζπφξνη ησλ «ληπκΫλσλ» ζηηαξηψλ πνπ
δηαθηλνχληαη ζάκεξα, εέηε εέλαη κνλφθνθθν ζηηΪξη, εέηε δέθνθθν, εέηε ζηηΪξη ζπΫιηα, πξΫπεη λα αλαθΫξνληαη κε
ην φλνκα ηνπ αληέζηνηρνπ εέδνπο, ψζηε λα κελ παξαπιαλψληαη νχηε νη παξαγσγνέ, νχηε νη θαηαλαισηΫο απφ
ην κπζηθφ φλνκα θαη ηηο «καγηθΫο» ηδηφηεηεο ηεο Εεηαο.
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Αμηνιόγεζε δέθα παξαδνζηαθώλ πνηθηιηώλ καιαθνύ ζηηαξηνύ
(Triticum aestivum L. em. Thell.)
1

2

2

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΟΡΠΔΣΖ , ΑΒΡΑΑΜ ΥΑ , ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΑΝΑΛΑΣΟ , ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
1
ΜΠΛΑΓΔΝΟΠΟΤΛΟ

1
2

ΔΛΓΟ «ΓΖΜΖΣΡΑ», Ηλζηηηνχην ηηεξψλ, ΣΘ 60458, 57001, korpetis@cerealinstitute.gr
Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Σκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο

Λέμεηο θιεηδηά: αγξνλνκηθΪ, ηερλνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ

Μειεηάζεθαλ ηα αγξνλνκηθΪ θαη ηερλνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ δΫθα παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ. ηφρνο εέλαη ε
αμηνπνέεζε ησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ σο γνλΫσλ ζε κειινληηθΫο δηαζηαπξψζεηο. Οη πνηθηιέεο απηΫο
κπνξνχλ λα απνηειΫζνπλδεμακελά επηζπκεηψλ γνληδέσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο γελεηηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο
ζηα πξνγξΪκκαηα βειηέσζεο, αιιΪ θαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζε νξηαθΪ πεξηβΪιινληα ζηηνθαιιηΫξγεηαο ιφγσ
ηεο εηδηθάο πξνζαξκνγάο πνπ κπνξεέ λα παξνπζηΪδνπλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ εγθαηαζηΪζεθε δηαηνπηθφ
πεέξακα αγξνχ θαηΪ ηελ θαιιηεξγεηηθά πεξένδν 2013-14 πνπ εγθαηαζηΪζεθε ζην Αγξφθηεκα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
ηηεξψλ ζηε ΘΫξκε θαη ζην Αγξφθηεκα ηνπ ηαζκνχ Γεσξγηθάο Έξεπλαο ζηνλ Άγην ΜΪκα Υαιθηδηθάο. Σν
πεέξακα πεξηειΪκβαλε δψδεθα πνηθηιέεο καιαθνχ ζηηαξηνχ (δχν εκπνξηθΫο πνηθηιέεο - κΪξηπξεο), θαη ην
πεηξακαηηθφ ζρΫδην άηαλ απηφ ησλ πιάξσλ ηπραηνπνηεκΫλσλ νκΪδσλ (Randomized Complete Block Design)
κε ηΫζζεξηο επαλαιάςεηο. ηελ απφδνζε ζε θαξπφ, δηαηνπηθΪ μερψξηζαλ νη δχν εκπνξηθΫο πνηθηιέεο,
αθνινπζνχκελεο απφ ηελ παξαδνζηαθά πνηθηιέα "Ξπιφθαζηξν Λακέαο". Δμαηηέαο ηεο εηδηθάο
πξνζαξκνζηηθφηεηαο πνπ Ϋρνπλ νη παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο, παξνπζέαζαλ δηαθνξεηηθά θαηΪηαμε ζηελ
απφδνζε ζε θαξπφ ζηα δχν πεξηβΪιινληα. Παξφιν φηη ζηα ηερλνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαηαγξΪθεθαλ
δηαθνξεηηθΫο θαηαηΪμεηο κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ, νξηζκΫλεο απφ ηηο παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο παξνπζέαζαλ
πνιχ θαιά αξηνπνηεηηθά ηθαλφηεηα. Απφ ηα απνηειΫζκαηα ζπκπεξαέλεηαη φηη κεηαμχ ησλ παξαδνζηαθψλ
πνηθηιηψλ ππΪξρεη δηαζΫζηκν, πνιιΪ ππνζρφκελν γελεηηθφ πιηθφ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη κειινληηθΫο
πξνθιάζεηο.
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Δλδνπνηθηιηαθή επηινγή θαη αμηνιόγεζε δίθνθθνπ θαη κνλόθνθθνπ
ζηηαξηνύ ζε πεξηβάιινλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο
1

1

2

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΟΤΣΖ , ΥΡΗΣΗΝΑ ΒΑΚΑΛΖ , ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ

1

ΑΗΓΗΛΟΠΑ – ΜΚΟ, Άλσ Λερψληα Βφινπ, 37300, koutisresfarm@gmail.com

2

Δξγαζηάξην Γελεηηθάο Βειηέσζεο Φπηψλ, Σκάκα Γεσπνλέαο Α.Π.Θ. , Θεζζαινλέθε

Λέμεηο θιεηδηά: Triticum monococcum, Triticum dicoccum, Triticum spelta, ελδνπνηθηιηαθά επηινγά, βηνινγηθά γεσξγέα

Σα ηειεπηαέα ρξφληα, νη Έιιελεο θαηαλαισηΫο εθδάισζαλ ελδηαθΫξνλ γηα πνηνηηθΪ αξηνπνηεηηθΪ πξντφληα
ζηηαξηνχ, βηνινγηθψο παξαγφκελα, ηα νπνέα πξνΫξρνληαη απφ παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο ησλ ιεγνκΫλσλ
«αξραέσλ» ά « ληπκΫλσλ»
ζηηεξψλ (Triticum monococcum, T. dicoccum, T. spelta), ηα νπνέα
ραξαθηεξέδνληαη απφ ηδηαέηεξεο θπζηθνρεκηθΫο ηδηφηεηεο θαη πςειά ζξεπηηθά αμέα. ΔπηπιΫνλ, σο αξλεηηθφ
ηζνδχγην γηα ηελ ειιεληθά νηθνλνκέα απνηεινχλ νη αζξφεο εηζαγσγΫο δηθφθθνπ ζηαξηνχ θαη ζηηαξηνχ spelta
απφ Ηηαιέα θαη Κεληξηθά Δπξψπε, πνπ γέλνληαη γηα λα ηθαλνπνηάζνπλ ηελ νινΫλα απμαλφκελε δάηεζε ησλ
θαηαλαισηψλ ζε ηειηθφ πξντφλ αιιΪ θαη ησλ γεσξγψλ πνπ δεηνχλ ζπφξν σο πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ ιφγσ
ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο λΫαο απηάο αλαπηπζζφκελεο αγνξΪο. ΓεδνκΫλνπ ηεο Ϋιιεηςεο εκπνξηθψλ ειιεληθψλ
πνηθηιηψλ, θαζέζηαηαη αλαγθαέα ε βειηέσζε ππαξρφλησλ θαη ε επηινγά λΫσλ πνηθηιηψλ ληπκΫλσλ ζηηεξψλ,
πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο εδαθνθιηκαηηθΫο ζπλζάθεο ησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο καο θαη αληαπνθξέλνληαη ζηα
ζπζηάκαηα βηνινγηθάο γεσξγέαο θαη ρακειψλ εηζξνψλ, δέδνληαο αμηφινγε θαη ζηαζεξά απφδνζε. Με ζθνπφ
ηελ ελδνπνηθηιηαθά επηινγά αηνκηθψλ θπηψλ, αμηνινγάζεθαλ ζην Αγξφθηεκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο
ζε πεηξακαηηθά δηΪηαμε GRID-GARDNER θαη ζε βηνινγηθφ πεξηβΪιινλ θαιιηΫξγεηαο, ηξεηο πνηθηιέεο δηθφθθνπ
ζηηαξηνχ (T. dicoccum) θαη ε παξαδνζηαθά ειιεληθά πνηθηιέα κνλφθνθθνπ ζηαξηνχ (T. monococcum)
ΚαπινπηδΪο. ΚαηΪ ηελ εθαξκνγά ηνπ πεηξΪκαηνο Ϋγηλε θαηαγξαθά ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη
κειΫηε ησλ δηΪθνξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ αγξνλνκηθάο ζπκπεξηθνξΪο. Με βΪζε ηελ απφδνζε ησλ πνηθηιηψλ,
επηιΫρηεθαλ ηειηθΪ ηα 5 - 7 θαιχηεξα θπηΪ αλΪ πνηθηιέα (Ϋληαζε επηινγάο 10-12%), ηα νπνέα ζπΪξζεθαλ ην
2014, ζε βηνινγηθφ αγξφθηεκα ηεο έδηαο πεξηνράο, ζε γξακκΫο θαη ζε δηΪηαμε «ζηΪρπο ζηε γξακκά». Με
βΪζε ηελ αγξνλνκηθά ζπκπεξηθνξΪ ησλ θπηψλ επηιΫρηεθαλ ηειηθΪ νη θαιχηεξεο ζεηξΫο, νη νπνέεο ζα
απνηειΫζνπλ πιηθφ εθθέλεζεο κειινληηθάο δηαηνπηθάο αμηνιφγεζεο. ΔπηπιΫνλ Ϋγηλε αλΪιπζε ηεο πνηφηεηαο
ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξσηετλψλ θαη ηνπ δεέθηε γινπηΫλεο. Απφ ηα
απνηειΫζκαηα πξνΫθπςε φηη ην κνλφθνθθν ζηηΪξη δηαθξέζεθε γηα ηελ πςειά πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε θαη
ηνλ ρακειφ δεέθηε γινπηΫλεο ελψ νη πνηθηιέεο ηνπ δέθθνθνπ ζηηαξηνχ παξνπζέαζαλ ηδηαέηεξα ρακειφ δεέθηε
γινπηΫλεο. Ζ ζπλΫρεηα ηεο βειηησηηθάο πξνζπΪζεηαο αλακΫλεηαη λα δψζεη ρξάζηκν γελεηηθφ πιηθφ θαη
πνηθηιέεο πνπ ζα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπλζάθεο ηεο ρψξαο καο θαη ζηηο επηδξΪζεηο ησλ θιηκαηηθψλ
αιιαγψλ πνπ επέθεηληαη ζην κΫιινλ.
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Φ. ΜΤΛΧΝΑ
Ο ξφινο ηεο ηξΪπεδαο γελεηηθνχ πιηθνχ ζηε δηαηάξεζε θαη αμηνπνέεζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Ο ξόινο ηεο ηξάπεδαο γελεηηθνύ πιηθνύ ζηε δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε
παξαδνζηαθώλ πνηθηιηώλ
ΦΧΣΔΗΝΖ ΜΤΛΧΝΑ

1

1

ΣξΪπεδα Γελεηηθνχ Τιηθνχ, ΚΫληξν Γεσξγηθάο Έξεπλαο Βφξεηαο ΔιιΪδαο, ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, Σ.Θ. 60458, 57001
ΘΫξκε, phmylona@nagref.gr
Λέμεηο θιεηδηά: γελεηηθά παξαιιαθηηθφηεηα, γελεηηθά βειηέσζε, θιηκαηηθΫο αιιαγΫο, λνκνζεηηθφ πιαέζην

Ζ ΔιιΪδα, ζην ζηαπξνδξφκη ηξέσλ επεέξσλ, απνηειεέ ζεξκφ ζεκεέν βηνπνηθηιφηεηαο θαιιηεξγνχκελσλ,
ζπγγελψλ αγξέσλ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θαζψο θαη αγξέσλ εηδψλ ηεο Μεζνγεένπ. Σν Ϋληνλν γεσγξαθηθφ
αλΪγιπθν, ε πνηθηιφηεηα ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ε ελαζρφιεζε κε ηε γεσξγέα, θαζψο θαη νη άπηεο
παξεκβΪζεηο απνηΫιεζαλ ηηο πξνυπνζΫζεηο εγθιηκαηηζκνχ θαη αλΪπηπμεο ηνπηθψλ αβειηέσησλ πνηθηιηψλ,
πνπ εέλαη γλσζηΫο σο παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο. ΓηαρξνληθΪ ν εγθιηκαηηζκφο ζηηο ηνπηθΫο εδαθν-θιηκαηηθΫο
ζπλζάθεο καδέ κε ηελ αβέαζηε αλζξψπηλε επηινγά ελέζρπζαλ ηελ αλΪπηπμε γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο,
δηαζθαιέδνληαο ηελ παξαγσγά ηξνθέκσλ. άκεξα, ε ρξάζε παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ζηε ζχγρξνλε γεσξγέα
Ϋρεη πεξηνξηζηεέ ζε κεγΪιν βαζκφ απφ ηε ρξάζε πςειν-απνδνηηθψλ πνηθηιηψλ καδέ κε ηελ παξνρά
θαηΪιιεισλ εδαθν-ζξεπηηθψλ θαη πδαηηθψλ πφξσλ. Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ φκσο, νη θιηκαηηθΫο αιιαγΫο θΪλνπλ
πηεζηηθά ηελ πξνζαξκνγά ζηηο αβηνηηθΫο θαη βηνηηθΫο θαηαπνλάζεηο γηα ηελ αεηθνξέα ηεο γεσξγέαο θαη ηε
δηαζθΪιηζε ησλ ηξνθέκσλ παγθνζκέσο. πλεπψο ν ξφινο ησλ ηνπηθψλ αβειηέσησλ πνηθηιέσλ ζηε γελεηηθά
βειηέσζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ πνηθηιηψλ παξακΫλεη επέθαηξνο θαη ζεκαληηθφο. Ζ ΣξΪπεδα
Γηαηάξεζεο Γελεηηθνχ Τιηθνχ (ΣΓΤ) απνηειεέ ηνλ θχξην
ηακηεπηάξα ησλ θπηνγελεηηθψλ πφξσλ
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ. Ο ξφινο ηεο ΣΓΤ εζηηΪδεηαη ζηελ πξνζηαζέα,
δηαηάξεζε, ραξαθηεξηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ. άκεξα ν ραξαθηεξηζκφο
ειιεληθψλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ εέλαη πεξηνξηζκΫλνο, θπξέσο ζε κνξθνινγηθΪ ζηνηρεέα. ΜειΫηεο απφ
εζληθΪ θαη δηεζλά εξεπλεηηθΪ θΫληξα Ϋρνπλ επηζεκΪλεη αμηφινγα ζεκαληηθΪ γελεηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. Με ηελ
αλΪπηπμε ηεο βηνηερλνινγέαο, ησλ γελσκηθψλ θαη πιεξνθνξηθψλ ηερλνινγηψλ ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο
ηεο γελεηηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο ηνπηθψλ αβειηέσησλ πνηθηιηψλ θαζέζηαηαη εθηθηά. ΠαξνπζηΪδνληαη
παξαδεέγκαηα εθηέκεζεο ησλ επηπΫδσλ παξαιιαθηηθφηεηαο ησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ κε ηε ρξάζε
ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη πξνζπΪζεηεο αμηνιφγεζεο γηα επηιεγκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ ζε εέδε
θεπεπηηθψλ θαη ςπραλζψλ. Αλαιχεηαη ν ξφινο ηεο ΣΓΤ ζηελ απνηέκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ θπηνγελεηηθνχ
πινχηνπ ζην πιαέζην δξΪζεσλ γελεηηθάο βειηέσζεο πνηθηιηψλ. Πξφζζεηα, ιακβΪλνληαο ππφςε ην λΫν
λνκνζεηηθφ πιαέζην γηα ηηο ηνπηθΫο παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο δέλεηαη Ϋκθαζε ζην ξφιν ησλ παξαδνζηαθψλ
πνηθηιηψλ ζηε γεσξγέα ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ, ζηελ ελέζρπζε ηεο πξνζηηζΫκελεο αμέαο ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ θαζψο θαη ζηελ αγξνηηθά νηθνλνκέα. Οη αβειηέσηεο ηνπηθΫο πνηθηιέεο ηεο ρψξαο καο απνηεινχλ
Ϋλα αλεμεξεχλεην θπηνγελεηηθφ πινχην πνπ κε ηε ρξάζε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ
ζπζηεκΪησλ θαιιηΫξγεηαο θαη παξαγσγάο δχλαηαη λα παξΫρνπλ κΫηξα ελέζρπζεο ηεο γεσξγέαο θαη ηεο
νηθνλνκέαο θαζψο θαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο.
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6Ζ ΤΝΔΓΡΗΑ:
ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΣΟΓΔΝΔΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ
ΔΓΥΧΡΗΟΤ/ΑΤΣΟΥΘΟΝΟΤ ΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
ΓΡΑΠΣΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ
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Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ, Ν. ΚΑΓΟΓΛΟΤ, Δ ΓΑΒΡΗΖΛ, Δ-η ΜΑΝΗΑΣΖ, Γ. ΓΑΦΔΡΔΡΑ,
Π ΣΑΡΑΝΣΗΛΖ, Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ
Αμηνιφγεζε αξσκαηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ηχπνπ θαξβαθξφιεο ζε θπηεέεο ελφο θαη Ϋμη εηψλ
ο
15 Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Αμηνιόγεζε αξσκαηηθώλ θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ ηύπνπ θαξβαθξόιεο
ζε θπηείεο ελόο θαη έμη εηώλ
1

1

1

ΜΗΥΑΔΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ , ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΓΟΓΛΟΤ , ΔΛΗΑΒΔΣ ΓΑΒΡΗΖΛ , ΔΛΗΑΗΟ1
2
2
1
ΗΧΑΝΝΖ ΜΑΝΗΑΣΖ , ΓΖΜΖΣΡΑ ΓΑΦΔΡΔΡΑ , ΠΔΣΡΟ ΣΑΡΑΝΣΗΛΖ ΚΑΗ ΓΑΡΤΦΑΛΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ

1

Δξγαζηάξην Γεσξγέαο - Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, ΗεξΪ Οδφο 75, 11855 Αζάλα, mikel_angelo_@hotmail.com

2

Δξγαζηάξην Υεκεέαο - Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, ΗεξΪ Οδφο 75, 11855 Αζάλα

Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθΪ θπηΪ, αηζΫξηα Ϋιαηα, θαξβαθξφιε, Clevenger

Ζ θαιιηΫξγεηα ησλ Αξσκαηηθψλ θαη Φαξκαθεπηηθψλ Φπηψλ (ΑΦΦ) θεξδέδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν Ϋδαθνο ηα
ηειεπηαέα ρξφληα ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθνχ πιενλεθηάκαηφο ηνπο λα αμηνπνηνχλ θησρΪ εδΪθε κε δπλαηφηεηα
δηΪζεζάο ηνπο ζε δηΪθνξεο αγνξΫο, σο λσπΪ πξντφληα, σο απνμεξακΫλα θαη σο αηζΫξηα Ϋιαηα. θνπφο ηεο
παξνχζαο κειΫηεο εέλαη λα αμηνινγεζεέ ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ θαη ε ρεκηθά ζχζηαζε ησλ αηζεξέσλ ειαέσλ,
ζηα εέδε Origanum hirtum L. (άκεξε ξέγαλε), Origanum onites L. (Ϊγξηα ξέγαλε), Coridothymus capitatus L.
(ζπκΪξη) θαη Satureja thymbra L. (ζξνχκπη), κε ηφπν πξνΫιεπζεο ηε λάζν Ηθαξέα, ζε θπηεέεο ειηθέαο ελφο θαη
Ϋμη εηψλ. εκεέν αλαθνξΪο γηα ηε κειΫηε απνηΫιεζαλ ηα εγθαηεζηεκΫλα εέδε ΑΦΦ ζηνλ πεηξακαηηθφ αγξφ
ηνπ εξγαζηεξένπ Γεσξγέαο (ΓΠΑ) ζε θπηεέα Ϋμη εηψλ. Σα εέδε απηΪ ζπγθξέζεθαλ κε ηα εέδε ηεο λΫαο
θαιιηΫξγεηαο, πνπ εγθαηαζηΪζεθε κε Ϋξξηδα κνζρεχκαηα απφ ηε κεηξηθά θπηεέα ζην αγξφθηεκα ηνπ
Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ, ζηα πΪηα, ην 2013. Σα δεδνκΫλα πνπ πξνΫθπςαλ απφ
δεηγκαηνιεςέεο ζηηο δχν πεξηνρΫο (ΓΠΑ-πΪηα) αθνξνχζαλ ηα θαηλνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, ηελ απφδνζε
αηζεξένπ ειαένπ θαη ηε ρεκηθά ζχζηαζά ηνπ. Πξψηκε αλζνθνξέα παξνπζέαζε ην εέδνο S. thymbra, ζηηο αξρΫο
Απξηιένπ θαη ζηηο δχν εγθαηεζηεκΫλεο θπηεέεο (6 θαη 1 Ϋηνπο), ελψ ζε θζέλνπζα ζεηξΪ αθνινχζεζαλ ηα εέδε
O. onites, Ο. hirtum θαη C. capitatus. Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ φηη δελ ππάξρε ζεκαληηθά δηαθνξνπνέεζε
κεηαμχ ησλ δχν θπηεηψλ, σο πξνο ηελ απφδνζε ζε αηζΫξην Ϋιαην ζε φια ηα ππφ εμΫηαζε εέδε ηεο παξνχζαο
κειΫηεο. Ζ απφδνζε ζε αηζΫξην Ϋιαην γηα θΪζε εέδνο εθθξΪζηεθε ζε mL αηζεξένπ ειαένπ αλΪ 100g μεξνχ
θπηηθνχ πιηθνχ. Αμέδεη λα ζεκεησζεέ φηη ην O.hirtum παξνπζέαζε ηελ πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζΫξην
Ϋιαην ηφζν ζηελ εμΪρξνλε θπηεέα (ΓΠΑ), φζν θαη ζηελ ελφο Ϋηνπο (πΪηα), κε απνδφζεηο πνπ θπκΪλζεθαλ
απφ 7,7 - 9,5% (v/w). ζνλ αθνξΪ ην εέδνο O. onites ην πνζνζηφ ζε αηζΫξην Ϋιαην θπκΪλζεθε απφ 2,4 - 3,0%
(v/w) θαη ζηηο δχν θπηεέεο. Παξνκνέσο ηα εέδε C. capitatus θαη S. thymbra παξνπζέαζαλ ζρεδφλ ην έδην
πνζνζηφ ζε αηζΫξην Ϋιαην θαη ζηηο δχν θπηεέεο κε ηηκΫο πνπ θπκΪλζεθαλ απφ 4,3 - 5,6% (v/w). Απφ ηα
δεδνκΫλα πξνθχπηεη φηη ηα ζπγθεθξηκΫλα εέδε ΑΦΦ εγθιηκαηέζηεθαλ εχθνια ζηηο εδαθνινγηθΫο - θιηκαηηθΫο
ζπλζάθεο ησλ πΪησλ, παξνπζηΪδνληαο παξφκνην πνζνζηφ ζε αηζΫξην Ϋιαην ζην λΫν ηνπο πεξηβΪιινλ ζε
ζρΫζε κε εθεέλν πνπ θαηαγξΪθηεθε ζηελ εγθαηεζηεκΫλε θπηεέα ησλ Ϋμη εηψλ. ΠαξΪιιεια Ϋγηλε πνηνηηθφο θαη
πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αηζεξένπ ειαένπ ησλ παξαπΪλσ αξσκαηηθψλ θαη
θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά άηαλ ε πεξέπησζε ηεο ξέγαλεο, ζην αηζΫξην Ϋιαην ηεο νπνέαο, ην
πνζνζηφ ηεο θαξβαθξφιεο μεπΫξαζε ην 95% (v/v).
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Ν. ΚΑΓΟΓΛΟΤ, Α. ΚΡΟΠΟΛΖΘΑ, Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ, Δ. ΓΑΒΡΗΖΛ, Γ. ΓΑΦΔΡΔΡΑ,
Π. ΣΑΡΑΝΣΗΛΖ ΚΑΗ Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ
ΑξσκαηηθΪ θαη ΦαξκαθεπηηθΪ θπηΪ ηχπνπ θαξβαθξφιεο απφ Ηθαξέα θαη ΚεθαινληΪ. ΤπΪξρνπλ δηαθνξΫο;
ο
15 Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Αξσκαηηθά θαη Φαξκαθεπηηθά θπηά ηύπνπ θαξβαθξόιεο από Ηθαξία θαη
Κεθαινληά. Τπάξρνπλ δηαθνξέο;
1

1

1

1

2

Ν. ΚΑΓΟΓΛΟΤ , Α. ΚΡΟΠΟΛΖΘΑ , Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ , Δ. ΓΑΒΡΗΖΛ , Γ. ΓΑΦΔΡΔΡΑ , Π.
2
3
1
ΣΑΡΑΝΣΗΛΖ , Π. ΣΡΗΓΚΑ ΚΑΗ Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ

1

Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ - ΣνκΫαο Γεσξγέαο, Βειηέσζεο Φπηψλ θαη Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ - Δξγαζηάξην
Γεσξγέαο - ΗεξΪ Οδφο 75, 11855 Αζάλα - email: nkados@hotmail.com
2

Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ - Δξγαζηάξην Γεληθάο Υεκεέαο - ΗεξΪ Οδφο 75, 118 55 Αζάλα

3

Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ - Δξγαζηάξην πζηεκαηηθάο Βνηαληθάο -ΗεξΪ Οδφο 75, 118 55 Αζάλα

Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθΪ θπηΪ, αηζΫξην Ϋιαην, απηνθπΫο εέδνο, λσπφ βΪξνο

Δέλαη γεγνλφο φηη ν ηνκΫαο ησλ Αξσκαηηθψλ θαη Φαξκαθεπηηθψλ θπηψλ (Α.Φ.Φ.) ζηελ ΔιιΪδα δελ Ϋρεη
γλσξέζεη ηε δΫνπζα αλΪπηπμε, παξφηη ν ρισξηδηθφο πινχηνο απηάο ηεο θαηεγνξέαο εέλαη ηδηαέηεξα
εληππσζηαθφο. ηφρνο ηεο παξνχζαο κειΫηεο εέλαη ε εθηέκεζε θαη αμηνιφγεζε δηαθνξψλ σο πξνο ηα
θαηλνινγηθΪ θαη ρεκεηνηππηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ απηνθπψλ πιεζπζκψλ Α.Φ.Φ. ηχπνπ θαξβαθξφιεο,
πξνεξρφκελσλ απφ ηα λεζηΪ ηεο Ηθαξέαο θαη ηεο ΚεθαινληΪο. Ζ κειΫηε εθπνλάζεθε ζην αγξφθηεκα ηνπ
Γ.Π.Α ζηα πΪηα. Ζ εγθαηΪζηαζε ησλ θπηψλ Ϋγηλε ηνλ ΝνΫκβξην ηνπ 2013 κε Ϋξξηδα κνζρεχκαηα απφ
απηνθπεέο πιεζπζκνχο ησλ εηδψλ Origanum hirtum L.(θλ. ξέγαλε), Origanum onites L.(θλ. Ϊγξηα ξέγαλε),
Coridothymus capitatus L.(θλ. ζπκΪξη) θαη Satureja thymbra L.(θλ. ζξνχκπη) απφ ηελ Ηθαξέα θαη
Coridothymus capitatus L., Origanum hirtum L. θαη Thymus holosericeus C.(θλ. ιεκνλνζχκαξν) απφ ηελ
ΚεθαινληΪ. Οη κεηξάζεηο ησλ θπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππΫξγεηνπ κΫξνπο ειάθζεζαλ ζηε πιάξε
Ϊλζεζε. Γηαπηζηψζεθαλ δηαθνξΫο ζηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ κειεηάζεθαλ ζηα ππφ εμΫηαζε εέδε κεηαμχ ησλ
δχν πεξηνρψλ πξνΫιεπζεο. πγθεθξηκΫλα, νη ηηκΫο ζηα λσπΪ βΪξε θπκΪλζεθαλ απφ 1,30-3,00gr θαη 0,504,00gr γηα ην εέδνο Ο.hirtum απφ ηελ ΚεθαινληΪ θαη ηελ Ηθαξέα αληέζηνηρα. Οκνέσο, ην κΫζν κάθνο ησλ
βιαζηψλ θπκΪλζεθε απφ 13-27cm θαη 16-33cm, ελψ ν αξηζκφο ησλ ηαμηαλζηψλ αλΪ βιαζηφ άηαλ απφ 8-20
θαη 7-60, αληηζηνέρσο γηα ηηο ξέγαλεο απφ ηελ ΚεθαινληΪ θαη ηελ Ηθαξέα. ηελ πεξέπησζε ησλ εηδψλ
T.holosericeus θαη C.capitatus νη ηηκΫο ζηα λσπΪ βΪξε θπκΪλζεθαλ απφ 0,15-0,70gr θαη 0,20-1,05gr.
Αληέζηνηρα, ζηα ζπκΪξηα νη ηηκΫο ζηα κάθε ησλ βιαζηψλ άηαλ απφ 3,50-9,00cm θαη 5-10cm, ελψ ν αξηζκφο
ησλ ηαμηαλζηψλ αλΪ βιαζηφ θπκΪλζεθε απφ 2-4 θαη 1-5. Σν T.holosericeus σο ελδεκηθφ εέδνο ηεο λάζνπ
ΚεθαινληΪο, παξνπζέαζε δηαθνξΪ ζηε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζπγθξηηηθΪ κε ην εέδνο C.capitatus.
ΔπηπιΫνλ, ζηα εέδε O.onites θαη S.thymbra νη ηηκΫο θπκΪλζεθαλ, ζηα λσπΪ βΪξε απφ 1,25-2,37gr θαη 0,301,70gr, ζην κΫζν κάθνο ησλ βιαζηψλ ηνπο απφ 15-23cm θαη 3-14cm θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ηαμηαλζηψλ αλΪ
βιαζηφ απφ 7-40 θαη 2-5, αληέζηνηρα. Σν πξψην εέδνο πνπ Ϊλζηζε άηαλ ην S.thymbra θαη αθνινχζεζαλ κε
θζέλνπζα ζεηξΪ ηα εέδε O.onites, O.hirtum, ελψ ηαπηφρξνλα Ϊλζηζαλ ηα εέδε T.holosericeus θαη C.capitatus.
Σα αηζΫξηα ειαέα παξειάθζεζαλ κε ηε ηερληθά ηεο πδξναπφζηαμεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπζθεπά ηχπνπ
Clevenger. ζνλ αθνξΪ ην πνζνζηφ ζπγθΫληξσζεο αηζΫξηνπ ειαένπ, ην εέδνο O.hirtum παξνπζέαζε εχξνο
ηηκψλ απφ 3,8-5,0%(v/w) ζηα θπηΪ ηεο ΚεθαινληΪο θαη 8,2-9,4%(v/w) γηα θπηΪ πξνεξρφκελα απφ ηελ Ηθαξέα.
ηα εέδε T.holosericeus θαη C.capitatus ην εχξνο ησλ ηηκψλ άηαλ απφ 1,5-1,7%(v/w) θαη 4,2-4,5%(v/w)
αληέζηνηρα. Σν εέδνο O.onites παξνπζέαζε ρακειΫο ηηκΫο ζπγθεληξψζεσλ αηζΫξηνπ ειαένπ κε εχξνο ηηκψλ
απφ 2,2-2,6%(v/w). ΣΫινο πςειΪ επέπεδα, φζνλ αθνξΪ ηελ πνζνζηηαέα πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζΫξην Ϋιαην,
ζεκεέσζε ην εέδνο S.thymbra κε ηηκΫο απφ 5,0-5,8%(v/w). Ζ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά αλΪιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ
ησλ αηζΫξησλ ειαέσλ Ϋγηλε κε ηελ ηερληθά ηεο αΫξηαο ρξσκαηνγξαθέαο θαη θαζκαηνκεηξέαο καδψλ (GC/MS).
Παξαηεξάζεθαλ δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ ησλ δχν πεξηνρψλ ζην πνζνζηφ
πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο ζε θαξβαθξφιε.
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Υσξηθή εμάπισζε θαη απόδνζε αηζέξηνπ ειαίνπ Ηππνθξάηεησλ θπηώλ
από ην λεζί ηεο Κσ
1

1

2

3

ΔΛΠΗΓΑ ΦΑΝΟΤΡΗΟΤ , ΓΑΡΤΦΑΛΛΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ , ΓΗΟΝΤΗΟ ΚΑΛΤΒΑ , ΠΔΣΡΟ ΣΑΡΑΝΣΗΛΖ ,
1
ΔΛΗΑΒΔΣ ΓΑΒΡΗΖΛ ,

1

ΣνκΫαο Γεσξέαο, Βειηέσζε θπηψλ θαη Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ, Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Σκάκα Δπηζηάκεο Φπηηθάο
Παξαγσγάο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, ΗεξΪ νδφο 75, 11855 Αζάλα, elpidafanouriou@gmail.com
2

Δξγαζηάξην Γεσξγηθάο Υεκεέαο θαη Δδαθνινγέαο, Σκάκα Αμηνπνέεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθάο Μεραληθάο,
Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, ΗεξΪ νδφο 75, 11855 Αζάλα
3

Δξγαζηάξην Γεληθάο Υεκεέαο, Σκάκα Δπηζηάκεο Σξνθέκσλ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, ΗεξΪ νδφο 75, 11855
Αζάλα
Λέμεηο θιεηδηά: ελδεκηθΪ θαξκαθεπηηθΪ θπηΪ, ρσξνηαμηθά απεηθφληζε, απφδνζε αηζεξένπ ειαένπ

Ζ πςειά πνηθηινκνξθέα ηεο αξσκαηηθάο θαη θαξκαθεπηηθάο ρισξέδαο εέλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελδεκηθάο
ρισξέδαο ηεο ρψξαο καο. Ο ΗππνθξΪηεο, άηαλ ν πξψηνο ν νπνένο αλαγλψξηζε ηε ζεξαπεπηηθά αμέα ησλ
θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηηο ζεξαπεπηηθΫο ηνπ πξαθηηθΫο. Ζ παξνχζα κειΫηε ζηνρεχεη
ζηελ απνηχπσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ελδεκηθψλ ηεο Νάζνπ Κσ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχζε ν ΗππνθξΪηεο. Σα αληηθεέκελα ηεο Ϋξεπλαο ζπληζηνχλ ηε ρσξνηαμηθά απεηθφληζε, ηα
ηδηαέηεξα θπζηνγξαθηθΪ ζηνηρεέα ησλ ζΫζεσλ πξνΫιεπζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαηνζηηαέαο απφδνζεο
ηνπ αηζΫξηνπ ειαένπ νθηψ δηαθνξεηηθψλ θπηηθψλ εηδψλ (Anthemis arvensis L., Cistus salviifolius L., Teucrium
capitatum L., Crithmum maritimum L., Artemisia arborescens (Vaill.) L. , Hypericum hircinum L., Hypericum
empetrifolium Willd, Ferula communis L.). Πην ζπγθεθξηκΫλα, ζην λεζέ ηεο Κσ θαηαγξΪθεθαλ 41 ζΫζεηο ησλ
ππφ κειΫηε θπηψλ, νη νπνέεο εθηεέλνληαη ζε φιε ηε γεσγξαθηθά Ϋθηαζε ηνπ λεζηνχ. Ζ νξγΪλσζε φισλ ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ε ραξηνγξΪθεζε ησλ ζΫζεσλ ησλ θπζηθψλ πιεζπζκψλ, Ϋγηλε κε ηε ρξάζε Γεσγξαθηθψλ
πζηεκΪησλ Πιεξνθνξηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζε κεγαιχηεξνπο πιεζπζκνχο βξΫζεθαλ ηα εέδε Cistus
salviifolius L., Teucrium capitatum L. θαη Hypericum empetrifolium Willd. ΑληηζΫησο ζε κηθξφηεξνπο
πιεζπζκνχο ε Anthemis arvensis L. θαη ε Ferula communis L., ελψ ζε κέα κφλν ζΫζε ην Crithmum
maritimum L. θαη ε Artemisia arborescens (Vaill.) L. Σν θπηηθφ εέδνο Hypericum hircinum L. βξΫζεθε λα
δηαηεξεέηαη κφλν ζε κηθξναπνζΫκαηα ζε βνηαληθφ θάπν. Απφ ηηο άδε θαηαγεγξακΫλεο ζΫζεηο πνπ
παξαηεξάζεθαλ ζην λεζέ ηεο Κσ, ζπιιΫρζεθε θπηηθφ πιηθφ απφ ην νπνέν θαη πξνζδηνξέζηεθε ε εθαηνζηηαέα
απφδνζε αηζΫξηνπ ειαένπ, κε ηε κΫζνδν ηεο πδξναπφζηαμεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπζθεπά Clevenger. ζνλ
αθνξΪ ηα απνηειΫζκαηα ηεο πδξναπφζηαμεο, ε απφδνζε ηνπ αηζΫξηνπ ειαένπ θαηΪ κΫζν φξν άηαλ 0,1% γηα
ηελ Anthemis arvensis L., 0,04% γηα ηε Ferula communis L., 0,07% γηα ην Cistus salviifolius L., 0,35% γηα ην
Teucrium capitatum L., 0,35% γηα ην Crithmum maritimum L., 0,25% γηα ην Hypericum hircinum L. Ηδηαέηεξα
πςειΫο απνδφζεηο αηζΫξηνπ ειαένπ, πνπ εέλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο πνπ Ϋρνπλ θαηαγξαθεέ δηεζλψο,
παξνπζέαζαλ ηα εέδε Hypericum empetrifolium Willd θαη Artemisia arborescens (Vaill.) L. θαη νη νπνέεο
Ϋθηαζαλ ζε ζπγθεθξηκΫλεο ζΫζεηο ην 4,5% θαη 2% αληέζηνηρα.
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Μνξθνινγηθόο ραξαθηεξηζκόο θαη πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαηάιιεινπ
ζηαδίνπ ζπγθνκηδήο λσπώλ ινβώλ ηνπηθώλ πιεζπζκώλ
ακπεινθάζνπινπ
1

2,

1

1

MΑΡΗΑ – ΑΝΝΑ ΚΟΤΛΟΤΓΖ , ΔΤΣΑΘΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΝΣΑΣΖ , ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΡΑΠΑΝΟ ,
2
1
ΠΖΝΔΛΟΠΖ ΜΠΔΜΠΔΛΖ , ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΒΒΑ ,

1

Δξγαζηάξην Κεπεπηηθψλ Καιιηεξγεηψλ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ (dsavvas@aua.gr)

2

Δξγαζηάξην Βειηέσζεο Φπηψλ & Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ

Λέμεηο Κιεηδηά: Νσπφο ινβφο, κνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, καπξνκΪηηθν θαζφιη, ηνπηθΫο πνηθηιέεο.

Ζ θαιιηΫξγεηα ηεο βέγλαο (V. unquiculata ssp. unguiculata θαη V. unquiculata ssp. sesquipedalis) γηα ηελ
παξαγσγά ζπεξκΪησλ (καπξνκΪηηθα θαζφιηα) θαη λσπψλ ινβψλ (ακπεινθΪζνπια) απνηειεέ κηα
παξαδνζηαθά θαιιηΫξγεηα ζηελ πεξηνρά ηεο κεζνγεηαθάο ιεθΪλεο φπσο θαη ζηε ρψξα καο κε ζρεηηθΪ
πεξηνξηζκΫλε νηθνλνκηθά ζεκαζέα αιιΪ ζεκαληηθά ζπλεηζθνξΪ ζηελ δηαηξνθά ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη ην γεγνλφο φηη ε παξαγσγά ηεο βέγλαο ζηελ ΔιιΪδα αιιΪ θαη γεληθφηεξα ζηηο ρψξεο ηεο
Μεζνγεένπ βαζέδεηαη θαη ζηελ θαιιηΫξγεηα ηνπηθψλ πιεζπζκψλ πνπ παξνπζηΪδνπλ επξεέα
παξαιιαθηηθφηεηα. ΔπνκΫλσο, ε δηαηάξεζε θαη ε πεξηγξαθά ηνπο απνηειεέ βαζηθά πξνυπφζεζε γηα ηε
δηαθχιαμε θαη ηελ αλΪδεημε ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ γελεηηθνχ πιηθνχ. ηα πιαέζηα ηεο πξνζπΪζεηαο απηάο, ζε
37 ηνπηθνχο πιεζπζκνχο βέγλαο πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηε κεζνγεηαθά ιεθΪλε κειεηάζεθαλ δηΪθνξα
κνξθνινγηθΪ θαη πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ λσπψλ ινβψλ, ελψ πξνζδηνξέζηεθε γηα θΪζε πιεζπζκφ ην
θαηΪιιειν ζηΪδην ζπγθνκηδάο ηνπο κε βΪζε ηηο εκΫξεο απφ ηελ Ϊλζεζε. Οη 37 πιεζπζκνέ εθ ησλ νπνέσλ 9
πξνΫξρνληαη απφ ηελ ΔιιΪδα, 9 απφ ηελ Ηζπαλέα θαη 19 απφ ηελ Πνξηνγαιέα, θαιιηεξγάζεθαλ ην θαινθαέξη
ηνπ 2014 ζηνλ αγξφ ηνπ Δξγαζηεξένπ Κεπεπηηθψλ Καιιηεξγεηψλ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ,
ζχκθσλα κε ην πεηξακαηηθφ ζρΫδην ησλ ΣπραηνπνηεκΫλσλ Πιάξσλ ΟκΪδσλ, κε ηΫζζεξηο επαλαιάςεηο θαη
ηξέα θπηΪ αλΪ επαλΪιεςε γηα θΪζε πιεζπζκφ. Πξνζδηνξέζηεθαλ δηΪθνξα κνξθνινγηθΪ θαη πνηνηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ λσπψλ ινβψλ, ηα νπνέα δηαθξέλνληαη ζε κεηξάζηκα ραξαθηεξηζηηθΪ (λσπφ βΪξνο,
κάθνο, κΫγηζηε δηΪκεηξνο θαη αξηζκφο ζπφξσλ ηνπ ινβνχ ζην θαηΪιιειν ζηΪδην ζπγθνκηδάο) θαη ζε νπηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ πνηφηεηαο (Ϋληαζε πξΪζηλνπ ρξψκαηνο -αλνηθηφ, ελδηΪκεζν ά ζθνχξν, παξνπζέα ά κε
ρλφσζεο ζην λσπφ ινβφ, θπξηφηεηα ά επζχηεηα θπξέσο ζε κηθξνχ κάθνπο ινβνχο, χπαξμε
κεηαρξσκαηηζκνχ ζην Ϊθξν ηνπ ινβνχ θαη ηΫινο, ε Ϋληαζε ησλ επαξκΪησλ ζηνλ ινβφ απφ ηελ αλΪπηπμε
ησλ ζπεξκΪησλ, ελδεηθηηθά ηεο αλΪπηπμεο ησλ ζπεξκΪησλ ζην θαηΪιιειν ζηΪδην ζπγθνκηδάο). Χο
θαηΪιιειν ζηΪδην ζπγθνκηδάο ησλ λσπψλ ινβψλ θΪζε πιεζπζκνχ νξέζηεθε ε αλΪπηπμε ηνπ ινβνχ ζε
εκΫξεο απφ ηελ Ϊλζεζε θαηΪ ηνλ νπνέν ν ινβφο εέρε ην κΫγηζην δπλαηφ κάθνο αιιΪ δηαηεξνχζε ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ ηξπθεξφηεηΪ ηνπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζηαδένπ απηνχ, ινβνέ απφ θΪζε
πιεζπζκφ ζπγθνκέζηεθαλ ζε δηαθνξεηηθΫο εκΫξεο κεηΪ ηελ Ϊλζεζε θαη πξνζδηνξέζηεθε ρξνληθΪ ε Ϋλαξμε
ζθιάξπλζεο ηνπ ινβνχ θαη αλΪπηπμεο ηλψλ. Δπέζεο ρξεζηκνπνηάζεθε ε Γηαθξηηηθά ΑλΪιπζε (Discriminant
Analysis), κε ζθνπφ ηνλ Ϋιεγρν δηΪθξηζεο ησλ πιεζπζκψλ ηφζν ζε επέπεδν γεσγξαθηθάο πξνΫιεπζεο, φζν
θαη ζε επέπεδν ππνεέδνπο. Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ Ϋληνλε παξαιιαθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
πιεζπζκψλ, φζνλ αθνξΪ ην θαηΪιιειν ζηΪδην ζπγθνκηδάο ην νπνέν θπκΪλζεθε απφ 8 Ϋσο 12 εκΫξεο.
ΠαξΪιιεια ζην θαηΪιιειν ζηΪδην ζπγθνκηδάο νη ινβνέ θαη νη ζπφξνη ησλ θπηψλ απνθηνχζαλ δηΪθνξν
κΫγεζνο, ζράκα θαη ρξψκα, αλΪινγα κε ηνλ πιεζπζκφ θαη ην ππνεέδνο ζην νπνέν αλάθαλ. Πην ζπγθεθξηκΫλα
νη πιεζπζκνέ πνπ αλάθαλ ζην ππνεέδνο V. unquiculata ssp. sesquipedalis παξνπζέαζαλ κεγαιχηεξν κάθνο
θαη βΪξνο λσπνχ ινβνχ. ΚαηΪ ηε Γηαθξηηηθά ΑλΪιπζε νη πιεζπζκνέ δε δηαρσξέζηεθαλ κε βΪζε ηελ ρψξα
πξνΫιεπζάο ηνπο. Γηαρσξέζηεθαλ φκσο ζε επέπεδν ππνεέδνπο κε ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ ππνεέδνπο Vigna
unguiculata ssp. unguiculata λα ζρεκαηέδνπλ κηα δηαθξηηά νκΪδα ελψ θΪζε πιεζπζκφο ηνπ ππνεέδνπο V.
unquiculata ssp. sesquipedalis δηαθξηλφηαλ ησλ ππνινέπσλ.
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Δγρώξην γελεηηθό πιηθό: από ηελ κνξηαθή ηαπηνπνίεζε ζηελ κειέηε ηεο
γελεηηθήο πνηθηιόηεηαο
ΗΧΑΝΝΖ ΓΑΝΟΠΟΤΛΟ
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1,2

Δξγαζηάξην Γελεηηθάο θαη Βειηέσζεο
giannis.ganopoulos@gmail.com
2

1,2

1

, ΑΛΗΚΖ ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ , ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΣΑΡΖ , ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
2
ΜΑΓΔΖ
ησλ

Φπηψλ,

Γεσπνληθά

ρνιά

Α.Π.Θ.

54124

Θεζζαινλέθε,

Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ, Δ.Κ.Δ.Σ.Α., 6ν ρικ νδνχ ΥαξηιΪνπ- ΘΫξκεο, ΘΫξκε 57001

Λέμεηο θιεηδηά: εγρψξηεο πνηθηιέεο, κνξηαθνέ δεέθηεο, ηαπηνπνέεζε, γελεηηθά πνηθηιφηεηα, βειηέσζε θπηψλ, ΣξΪπεδα
Γελεηηθνχ Τιηθνχ.

Παξαδνζηαθά πνηθηιέα εέλαη κηα πνηθηιέα πνπ θαηΪγεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθΪ
ηεο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε Ϋλα βαζκφ ζηελ ζπγθεθξηκΫλε γεσγξαθηθά πεξηνρά. Οη παξαδνζηαθΫο
πνηθηιέεο, δεκηνχξγεκα ηεο επηινγάο ησλ γεσξγψλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο γηα εθαηνληΪδεο ρξφληα
δηαθξέλνληαη γηα ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπο ζηηο ηνπηθΫο εδαθνθιηκαηηθΫο ζπλζάθεο θαη ηα ηδηαέηεξα
πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο. Ζ ζχγρξνλε γεσξγέα, νη ζπκβαηηθΫο κΫζνδνη θαιιηΫξγεηαο θαη ε αιφγηζηε
ρξάζε ησλ πςειψλ εηζξνψλ Ϋρεη σο απνηΫιεζκα ηελ απψιεηα ηεο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο θαη ηε ζηαζηκφηεηα
ησλ απνδφζεσλ εηδηθΪ ζε ιηγφηεξν επλντθΫο πεξηνρΫο. ιν θαη πεξηζζφηεξεο εγρψξηεο πνηθηιέεο Ϋρνπλ
αληηθαηαζηαζεέ απφ εκπνξηθΫο πνηθηιέεο πνπ εέλαη ιηγφηεξν αλζεθηηθΫο ζηα παξΪζηηα, ζηηο αζζΫλεηεο αιιΪ θαη
ζηηο αβηνηηθΫο θαηαπνλάζεηο, ρΪλνληαο Ϋηζη κηα πνιχηηκε πεγά γελεηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ θΪιπςε ησλ
κειινληηθψλ αλαγθψλ ηεο αεηθφξνπ γεσξγέαο ζην πιαέζην ηεο θιηκαηηθάο αιιαγάο. Σα ηδηαέηεξα
ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ε κεγΪιε πνηθηινκνξθέα ησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ηηο θαζηζηνχλ ρξάζηκν γελεηηθφ
πιηθφ γηα ηε βειηέσζε ησλ θπηψλ. Ζ ΔιιΪδα ινηπφλ πΫξαλ ηνπ φηη απνηειεέ Ϋλα απφ ηα πην ζεκαληηθΪ
θΫληξα βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ Δπξψπε, ηαπηφρξνλα απνηειεέ ην ζεκαληηθφηεξν θΫληξν ελδεκηζκνχ ζηελ
Δπξψπε θαη ηε Μεζφγεην. Ζ δηαηάξεζε θαη ε ρξάζε ησλ θπηηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ εέλαη απαξαέηεηεο γηα ηελ
ζπλερά ζπληάξεζε θαη βειηέσζε ηεο αγξνηηθάο παξαγσγάο θαη επηπιΫνλ ζηελ αεηθφξν αλΪπηπμε θαη ζηελ
Ϊκβιπλζε ηεο θηψρεηαο. Σν Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ (ΗΝ.Δ.Β) ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ
ΣξΪπεδα Γελεηηθνχ Τιηθνχ (ΔΛΓΟ-Γάκεηξα) πξαγκαηνπνέεζε κηα νινθιεξσκΫλε κειΫηε απνηέκεζεο ηεο
γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο θαη ηαπηνπνέεζεο ησλ θπξηφηεξσλ νπσξνθφξσλ θαη θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ ηνπ
ειιαδηθνχ ρψξνπ κε ηε ρξάζε νπδΫηεξσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνξηαθψλ δεηθηψλ. ε απηΪ πεξηιακβΪλνληαη
επξΫσο γλσζηΪ εέδε φπσο ην θαζφιη, ε θαθά, ε κειηηδΪλα, ην θνινθχζη, ε πηπεξηΪ, ε θεξαζηΪ θαη ε ζπθηΪ.
ΑπνηΫιεζκα ηεο κειΫηεο άηαλ ε αλΪδεημε ηεο κεγΪιεο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο ηνπ ηφπνπ καο γηα φια ηα
εμεηαδφκελα εέδε. ΔπηπιΫνλ, πξαγκαηνπνηάζεθε κνξηαθά ηαπηνπνέεζε ηνπ εγρψξηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ θαη
απνθαιχθζεθε ην γελεηηθφ απνηχπσκα ηεο θΪζε πνηθηιέαο. πκπεξαζκαηηθΪ, αλ θαη νη κνξηαθνέ δεέθηεο
επηηξΫπνπλ ηελ γξάγνξε εθηέκεζε ηεο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο ησλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ γηα ηνλ
εληνπηζκφ ρξάζηκεο παξαιιαθηηθφηεηαο γηα ηα πξνγξΪκκαηα βειηέσζεο ά ηε δηαρεέξηζε ησλ γελεηηθψλ
πφξσλ ζε ζπιινγΫο γελεηηθνχ πιηθνχ ζα πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο κνξθνινγηθνχο
δεέθηεο.
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Γηεξεύλεζε ύπαξμεο πνηθηινκνξθίαο ηνπηθώλ πνηθηιηώλ ζε λεζησηηθό,
νξεηλό ρώξν: Ζ πεξίπησζε ηεο Άλδξνπ
1

2

ΠΖΝΔΛΟΠΖ Η. ΜΠΔΜΠΔΛΖ , ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΛΟΤΚΡΔΕΖ , ΡΟΗΚΟ ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ

1

Δξγαζηάξην Βειηέσζεο Φπηψλ & Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ

2

Γάκνο Άλδξνπ, 845 00 Άλδξνο

3

Σκάκα Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ

3

Λέμεηο θιεηδηά: αγξνβηνπνηθηιφηεηα, ζπιινγά θπηνγελεηηθνχ πιηθνχ, θεπεπηηθΪ, φζπξηα, δεκεηξηαθΪ

Οη εμεξεπλεηηθΫο απνζηνιΫο κε ζθνπφ ηε ζπιινγά θπηνγελεηηθψλ πφξσλ, ηδηαέηεξα ηνπηθψλ πνηθηιηψλ,
ζΫηνπλ πΪληα ην δάηεκα ηεο κεγηζηνπνέεζεο ηεο γνληδηαθάο δεμακελάο απφ ηνπο γελεηηθνχο πφξνπο κηαο
πεξηνράο. Απηφ απαηηεέ ζπζηεκαηηθά εξγαζέα πεδένπ. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζΫκαηνο απηνχ επηιΫρζεθε ε
2
Άλδξνο, Ϋλα ζρεηηθΪ κεγΪιν λεζέ κε Ϋθηαζε 380 km , κε νξεηλφ αλΪγιπθν, ην νπνέν απνηειεέηαη απφ
ηΫζζεξηο νξνζεηξΫο, κε πςειφηεξε θνξπθά ην ΠΫηαιν (994m). ΑλΪκεζα ζηα βνπλΪ ε χπαξμε πνιιψλ
θαξαγγηψλ θαη κηθξψλ πεδηΪδσλ ζε δηαθνξεηηθΪ πςφκεηξα δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθΪ κηθξνπεξηβΪιινληα
ηδαληθΪ γηα ηε δηαθνξνπνέεζε ησλ πνηθηιηψλ. ηνπο παξΪγνληεο δηαθνξνπνέεζεο πξΫπεη λα πξνζηεζεέ θαη ε
επέδξαζε πνπ Ϊζθεζε ν Αλδξηψηεο αγξφηεο κε ηηο θαιιηεξγεηηθΫο ηερληθΫο θαη κε ηελ θαιιηΫξγεηα ησλ
πνηθηιηψλ ζε αθηιφμελεο Ϊγνλεο πεξηνρΫο (κεγΪιεο θιέζεηο, μεξηθΪ ρσξΪθηα, θαηαζθεπά αλαβαζκέδσλ θαη
ηνέρσλ μεξνιηζηΪο) ά πνηηζηηθΫο (αξδεπηηθΪ θαη απνζηξαγγηζηηθΪ δέθηπα). Ο πιεζπζκφο ηεο Άλδξνπ
ζπγθεληξψλεηαη ζε ηΫζζεξηο πφιεηο, 70 ρσξηΪ θαη νηθηζκνχο. ΚαηΪ ηελ πεξένδν Οθησβξένπ 2013 – Μαξηένπ
2014 νξγαλψζεθαλ πνιιΫο απνζηνιΫο θαηαγξαθάο θαη ζπιινγάο γελεηηθνχ πιηθνχ θαιιηεξγνπκΫλσλ εηδψλ.
Οη εξγαζέεο πεδένπ ζρεδηΪζηεθαλ ψζηε λα γέλεη ηνπιΪρηζηνλ κέα ζπλΫληεπμε ζε θΪζε ρσξηφ ά νηθηζκφ κε
ζθνπφ ηελ θαηαγξαθά πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηε θαιιηΫξγεηα ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαζψο θαη ηε ζπιινγά
γελεηηθνχ πιηθνχ, φηαλ απηφ άηαλ δπλαηφ. ΠξνθεηκΫλνπ λα δηακνξθσζεέ κηα γεσγξαθηθΪ θαη πεξηβαιινληηθΪ
νινθιεξσκΫλε Ϊπνςε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ θαη ησλ πιεζπζκψλ ηνπο
πξαγκαηνπνηάζεθαλ επηζθΫςεηο ζε 74 ρσξηΪ/πφιεηο ηνπ λεζηνχ θαη Ϋγηλαλ 89 ζπλεληεχμεηο κε θαηνέθνπο. ηα
πνιπεηά εέδε (νπσξνθφξα θαη ακπΫιη), ζε επέπεδν νλνκαζηψλ, θαηαγξΪθεθαλ πνιιΪ νλφκαηα πνηθηιηψλ
(πρ. ακπΫιη: 53, αριαδηΫο: 36, εζπεξηδνεηδά: 26, ζπθηΫο 17, ξνδηΫο 17, κειηΫο 12 θιπ.). Ζ απνζαθάληζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ ησλ πνιπεηψλ εηδψλ απαηηεέ εμεηδηθεπκΫλε εξγαζέα πεδένπ ιφγσ
χπαξμεο ζπλσλπκηψλ ά ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκπέπηνπλ κε παιηΫο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιέεο. πλνιηθΪ
ζπιιΫρζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 300 δεέγκαηα ζπφξσλ εηάζησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ, Ϋλαο εληππσζηαθφο
αξηζκφο ζε ζχγθξηζε κε Ϊιιεο απνζηνιΫο ηεο εξεπλεηηθάο καο νκΪδαο (π.ρ. Λάκλνο: 146, ΛεπθΪδα: 101).
ρεδφλ ην 60% ησλ δεηγκΪησλ πνπ ζπιιΫρζεθαλ άηαλ θεπεπηηθΪ, αθνινπζνχκελα απφ φζπξηα (35%) θαη
ηειεπηαέα ηα δεκεηξηαθΪ, θπξέσο αξαβφζηηνο. Ζ εμεξεπλεηηθά καο απνζηνιά επηβεβαέσζε γηα αθφκα κέα
θνξΪ φηη ε γελεηηθά δηΪβξσζε αθνξΪ θαηΪ θχξην ιφγν ηα δεκεηξηαθΪ. Σα επξάκαηΪ καο απνδεηθλχνπλ φηη ε
ιεπηνκεξάο εξγαζέα πεδένπ ζε κεγΪια λεζηΪ κε δηαθνξνπνηεκΫλε κνξθνινγέα εδΪθνπο κπνξεέ λα νδεγάζεη
ζηε ζπιινγά ελφο κεγΪινπ αξηζκνχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαη πιεζπζκψλ ηνπηθψλ πνηθηιηψλ.
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Γελεηηθή πνηθηιόηεηα ηεο Medicago arborea L., θπζηθώλ πιεζπζκώλ
Αηγαίνπ, κε κηθξνδνξπθνξηθνύο δείθηεο
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Α. Γ. ΝΣΟΤΛΖ , Δ. ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ , Ρ. ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ , Φ. Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΤΛΟ
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Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο ΓΖΜΖΣΡΑ, Δξγαζηάξην Βηνηερλνινγέαο Φπηψλ, Ηλζηηηνχην ΑκπΫινπ, Λαραλνθνκέαο,
& Αλζνθνκέαο , ΖξΪθιεην, ΣΚ 71003
2

Δπαγγειέα Β. Αβξακέδνπ, Φέιηππνο Α. Αξαβαλφπνπινο, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Γαζνινγέαο
θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Δξγαζηάξην Γαζηθάο Γελεηηθάο θαη Γελεηηθάο Βειηέσζεο Γαζνπνληθψλ Δηδψλ, Θεζζαινλέθε,
ΣΚ 54124, aravanop@for.auth.gr
3

Σκάκα Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, ΗεξΪ Οδφο 75, ΣΚ 118 55 Αζάλα

Λέμεηο θιεηδηά: ζπιινγά, ελδεκηθφ εέδνο, θηελνηξνθηθφ εέδνο, ηεηξαπινεηδΫο

Σν γΫλνο ηεο κεδηθάο (Medicago) πεξηιακβΪλεη 88 εέδε, εθ ησλ νπνέσλ ηξέα εέλαη πνιπεηά-ζακλψδε. Απφ
απηΪ, ζηελ ΔιιΪδα, εέλαη ηζαγελά δχν εέδε˚ ε κεδηθά ε δελδξψδεο (M. arborea) θαη ε M. strasseri ε νπνέα
εέλαη ελδεκηθφ εέδνο ηεο Κξάηεο, ελψ ην ηξέην εέδνο, ε M. citrina, εέλαη ηζαγελΫο ησλ Βαιεαξέδσλ λάζσλ ηεο
Ηζπαλέαο. Ζ M. arborea εέλαη, θαηΪ θχξην ιφγν, Αηγηαθφ εέδνο. ΑπαληΪηαη ζε λεζέδεο θαη γθξεκνχο θαη Ϋηζη δελ
βνζθεέηαη. ΚαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ζεξηλάο μεξαζέαο απνξξέπηεη ηα θχιια ηεο πεξλψληαο κηα θΪζε ζεξηλάο
λΪξθεο ελψ παξνπζηΪδεη επαηζζεζέα θαη ζηηο ρακειΫο ζεξκνθξαζέεο. ΠαξΪ ηα κεηνλεθηάκαηα απηΪ ε
λνκεπηηθά ηεο αμέα Ϋρεη εθηηκεζεέ ζεηηθΪ θαη Ϋρεη γέλεη αξθεηά Ϋξεπλα ζρεηηθΪ κε ηελ θηελνηξνθηθά ηεο ρξάζε.
ηε ρψξα καο κΪιηζηα εέρε εγγξαθεέ θαη κηα θαιιηεξγνχκελε πνηθηιέα, ε «ΝΪμνο», δεκηνπξγέα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Βνζθψλ ΛΪξηζαο. Ζ εχξεζε θπζηθψλ πιεζπζκψλ ζε δηαθνξεηηθΪ πεξηβΪιινληα
γηα ηε γελεηηθά βειηέσζε ηνπ εέδνπο κπνξεέ λα απμάζεη ηηο βειηησηηθΫο επηινγΫο. Ζ ρξάζε κνξηαθψλ δεηθηψλ
κπνξεέ λα απνθαιχςεη ηελ εληφο θαη κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ κνξηαθά πνηθηιφηεηα ηνπ εέδνπο θαη λα
απνηειΫζεη βΪζε γηα ζπιινγά γελεηηθνχ πιηθνχ. Με ζθνπφ λα κειεηεζεέ ε κνξηαθά γελεηηθά πνηθηιφηεηα ηεο
M. arborea θαηαξηέζηεθε πξφγξακκα ζπιινγάο γελεηηθνχ πιηθνχ ζε 13 ζΫζεηο ζην Αηγαέν, απφ ηηο Βφξεηεο
πνξΪδεο κΫρξη ηηο ΚπθιΪδεο θαη ηα ΓσδεθΪλεζα. Δπέζεο Ϋγηλε ζπιινγά γελεηηθνχ πιηθνχ ηεο M. strasseri
θαη ησλ πνιπεηψλ πνσδψλ εηδψλ M. castriensis, M. marina, M. sativa ssp. sativa γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο.
Έηζη, ζηα πιαέζηα ηεο ζπγθεθξηκκΫλεο εξγαζέαο παξνπζηΪδνληαη δεδνκΫλα απφ ζπλνιηθΪ 18 πιεζπζκνχο. Ζ
αλΪιπζε ηεο κνξηαθάο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο Ϋγηλε ζε θπηηθνχο ηζηνχο κε ηε ρξάζε κηθξνδνξπθνξηθψλ
δεηθηψλ (SSR). Ζ εθρχιηζε ηνπ DNA πξαγκαηνπνηάζεθε κε βΪζε ην πξσηφθνιιν CTAB. Σα πξντφληα
ελέζρπζεο ηεο PCR αλαιχζεθαλ ζε απηνκαηνπνηεκΫλν αιιεινπρεηά θζνξηζκνχ ΑΒΗ3730xl
ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ Genemapper 4.0 παξΫρνληαο αθξέβεηα κεγΫζνπο ησλ γνληδηαθψλ ζΫζεσλ
κηαο (1) βΪζεο. ΑξρηθΪ δηεξεπλάζεθε ε δπλαηφηεηα ελέζρπζεο άδε δεκνζηεπκΫλσλ κηθξνδνξπθνξηθψλ
γνληδηαθψλ ζΫζεσλ θαη επηιΫγεθαλ νη πιΫνλ επαλαιάςηκνη. Αλ θαη ηα αλαιπφκελα εέδε εέλαη
απηνηεηξαπινεηδά, εηδηθΪ γηα ην πξψην απηφ ζηΪδην ηεο αλΪιπζεο ρξεζηκνπνηάζεθαλ, κηθξνδνξπθνξηθνέ
δεέθηεο πνπ εκθαλέδνπλ δηζσκηθά ζπκπεξηθνξΪ (δειαδά εκθΪληζαλ κΫρξη δχν αιιειφκνξθα αλΪ γελφηππν).
Απηνέ εέλαη νη AW698869, AW698723, AJ248338 θαη AJ248338. Απφ απηνχο ηνπο ηφπνπο εληζρχζεθαλ
ζπλνιηθΪ 30 αιιειφκνξθα ελψ φινη νη SSR αλΫδεημαλ πςειά πνηθηινκνξθέα (75 – 100% αλΪ πιεζπζκφ M.
arborea). Ζ κΫζε αλακελφκελε εηεξνδπγσηέα γηα φινπο ηνπο πιεζπζκνχο άηαλ 0.45 θαη ε κΫζε
παξαηεξνχκελε εηεξνδπγσηέα 0.71. Ζ αλΪιπζε ζπλερέδεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνέεζε SSR πνπ επΫδεημαλ
ηεηξαζσκηθά ζπκπεξηθνξΪ.
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Ζ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΟΤ, Υ. ΓΟΡΓΑ
Αμηνιφγεζε πνηθηιηψλ βαζηιηθνχ σο πξνο ηελ απφδνζε θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζΫξην Ϋιαην
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Αμηνιόγεζε πνηθηιηώλ βαζηιηθνύ σο πξνο ηελ απόδνζε θαη ηελ
πεξηεθηηθόηεηα ζε αηζέξην έιαην
1

1

ΖΡΑΚΛΔΗΑ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΟΤ , ΥΡΖΣΟ ΓΟΡΓΑ

1

ρνιά Γεσπνλέαο, Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Α.Π.Θ, 54124
Θεζζαινλέθε, chdordas@agro.auth.gr

Λέμεηο θιεηδηά: θπζηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, θπιιηθά επηθΪλεηα, απφδνζε, αηζΫξην Ϋιαην

Ο βαζηιηθφο (Οcimum basilicum) εέλαη απφ ηα πιΫνλ γλσζηΪ αξσκαηηθΪ θαη θαξκαθεπηηθΪ θπηΪ. Δέλαη Ϋλα
πνιπκνξθηθφ θπηφ κε πνιιΫο πνηθηιέεο θαη πνιινχο ηχπνπο πνπ μερσξέδνπλ απφ ην κΫγεζνο, ην ρξψκα θαη
ηελ πθά ησλ θχιισλ, απφ ην ρξψκα ηεο ηαμηαλζέαο, θαζψο θαη απφ ηε ρεκηθά ζχζηαζε ησλ αηζΫξησλ ειαέσλ.
Ο βαζηιηθφο θαιιηεξγεέηαη σο εηάζην θπηφ ζε πνιιΫο ρψξεο, θπξέσο ζηε Γαιιέα, ηελ Ηηαιέα, ηελ Αέγππην, ηε
ΜαδαγαζθΪξε, ηελ Οπγγαξέα, ηελ Ηλδνλεζέα, ην Μαξφθν, ην Ηζξαάι, θαη ηηο ΖΠΑ, ελψ ε θαιιηΫξγεηα ηνπ ζηελ
ΔιιΪδα εέλαη πεξηνξηζκΫλε. θνπφο ηεο εξγαζέαο άηαλ λα αμηνινγεζεέ ε ζπκπεξηθνξΪ 20 πνηθηιηψλγελνηχπσλ βαζηιηθνχ ζε ζπλζάθεο θαιιηΫξγεηαο. Σν πεέξακα εγθαηαζηΪζεθε ην 2013, ζε αγξφ ηνπ
Αγξνθηάκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεο/λέθεο θαη ρξεζηκνπνηάζεθε ην πεηξακαηηθφ ζρΫδην ησλ πιάξσλ
ηπραηνπνηεκΫλσλ νκΪδσλ. Οη θπζηνινγηθΫο παξΪκεηξνη πνπ πξνζδηνξέζηεθαλ άηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα
ρισξνθχιιεο θαη ε θσηνζπλζεηηθά απνηειεζκαηηθφηεηα, ελψ νη αγξνθνκηθΫο, αθνξνχζαλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
θπιιηθάο επηθΪλεηαο, ηνπ χςνπο θπηψλ, ηνπ λσπνχ θαη μεξνχ βΪξνπο θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αηζΫξην
Ϋιαην. Σα απνηειΫζκαηα ηνπ πεηξΪκαηνο Ϋδεημαλ φηη ππάξραλ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ σο
πξνο ηα θπζηνινγηθΪ θαη αγξνθνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ κειεηάζεθαλ. Οη πνηθηιέεο ηχπνπ Genovese εέραλ
ην κεγαιχηεξν χςνο θαη θπιιηθά επηθΪλεηα, νη πνηθηιέεο ηνπ κηθξφθπιινπ βαζηιηθνχ εέραλ ην κηθξφηεξν χςνο
θαη ηελ κηθξφηεξε θπιιηθά επηθΪλεηα, ελψ νη πνηθηιέεο ηνπ θφθθηλνπ βαζηιηθνχ εέραλ ελδηΪκεζε ζπκπεξηθνξΪ.
Ζ απφδνζε ζε ρισξά θαη μεξά βηνκΪδα, θαζψο θαη ε πεξηεθηηθφηεηα θαη ε απφδνζε ζε αηζΫξην Ϋιαην
επεξεΪζηεθε ζεκαληηθΪ απφ ην γελφηππν. Απφ ηα απνηειΫζκαηα πξνθχπηεη φηη ν βαζηιηθφο κπνξεέ λα
θαιιηεξγεζεέ ζην αγξφ θΪησ απφ ηηο ειιεληθΫο ζπλζάθεο θαη λα δψζεη Ϋλα ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα γηα ηνλ
παξαγσγφ.
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Κ. ΚΟΤΣΖ
«θιεξφπεηξα», «Ξπιφθαζηξν», «ΜαπξαγΪλη» : Γχν πιεζπζκνέ θαη Ϋλα κέγκα παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ζηηαξηνχ
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

«θιεξόπεηξα», «Ξπιόθαζηξν», «Μαπξαγάλη» : Γύν πιεζπζκνί θαη έλα
κίγκα παξαδνζηαθώλ πνηθηιηώλ ζηηαξηνύ
ΚΧΣΑ ΚΟΤΣΖ

1

1

ΑΗΓΗΛΟΠΑ – ΜΚΟ, Άλσ Λερψληα Βφινπ, 37300,koutisresfarm@aegilops.gr

Λέμεηο θιεηδηά: θιεξφπεηξα, Ξπιφθαζηξν, ΜαπξαγΪλη, βηνινγηθά γεσξγέα

ηε δεθαεηέα ηνπ 80, νπφηε θαη ηδξχζεθε ε Διιεληθά ΣξΪπεδα Γελεηηθνχ Τιηθνχ, εέρε απνκεέλεη πεξέπνπ ην
1% ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ εγρψξηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ζηηαξηνχ πνπ θαιιηεξγνχληαλ πξν ηνπ 50 ζηελ
ΔιιΪδα. Έλαο ηχπνο Μαπξαγαληνχ πνπ βξΫζεθε ζηε Υαιθηδηθά ζπλερέδεη θαη ζάκεξα λα θαιιηεξγεέηαη
βηνινγηθΪ σο κέγκα κε δηΪθνξεο πνηθηιέεο καιαθνχ ζηηαξηνχ αιιΪ θαη κε θξηζΪξη. Ζ πνηφηεηα ηνπ ςσκηνχ
πνπ παξΪγεη ην κέγκα απηφ επηδνθηκΪδεηαη απφ ηνπο θαηαλαισηΫο, θαη νη γεσξγνέ ζπλερέδνπλ λα ην
θαιιηεξγνχλ σο Ϋρεη. Αλαιχζεηο πνηφηεηαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ηηεξψλ επηβεβαέσζαλ ηηο θαιΫο αξηνπνηεηηθΫο
ηθαλφηεηεο ηνπ κέγκαηνο. Σν Ξπιφθαζηξν θαη ε θιεξφπεηξα εέλαη ραξαθηεξηζηηθΫο πεξηπηψζεηο παιαηψλ,
βειηησκΫλσλ απφ ην Ηλζηηηνχην ηηεξψλ πνηθηιηψλ ζηηαξηνχ νη νπνέεο ζηακΪηεζαλ λα θαιιηεξγνχληαη κεηΪ ην
1970 ιφγσ ησλ πην ζχγρξνλσλ παξαγσγηθψλ πνηθηιηψλ θαη δηαηεξάζεθαλ ζηελ ΣξΪπεδα Γελεηηθνχ Τιηθνχ
σο πιεζπζκνέ απφ ζπιινγΫο ζε δηΪθνξεο πεξηνρΫο. άκεξα, ρΪξε ζηελ επαλαεηζαγσγά ηνπο ζηελ
θαιιηΫξγεηα, ην 2005, απφ ηελ ΜΚΟ ΑΗΓΗΛΟΠΑ ζπλερέδνπλ λα θαιιηεξγνχληαη ιφγσ ησλ ηδηαέηεξσλ
αγξνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φζν θαη ησλ απνδφζεψλ ηνπο ζε ζπλζάθεο βηνινγηθάο γεσξγέαο.
ΠεηξΪκαηα ησλ Παλεπηζηεκέσλ Θεζζαιέαο θαη Θεζζαινλέθεο επηβεβαέσζαλ ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηΪ ηνπο
ζε ζπλζάθεο κεησκΫλσλ εηζξνψλ θαη βηνινγηθάο γεσξγέαο θαη ηελ απφδνζά ηνπο ζε επέπεδα ηνπιΪρηζην έδηα
κε ηηο ζχγρξνλεο βειηησκΫλεο εκπνξηθΫο πνηθηιέεο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξΪδεηγκα ηε θιεξφπεηξα.
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ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ., Ρ. ΑΡΔΣΖ, Π. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ
Πεξηγξαθά θαη αμηνιφγεζε ηεο παξαδνζηαθάο πνηθηιέαο θξεκκπδηνχ «Βαηηθηψηηθν»
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο παξαδνζηαθήο πνηθηιίαο θξεκκπδηνύ
«Βαηηθηώηηθν»
1

1

ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΗΓΧΝ , ΡΑΦΑΔΛΑ ΑΡΔΣΖ , ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ
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Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, ρνιά Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, Δξγαζηάξην Κεπεπηηθψλ Καιιηεξγεηψλ, Φπηφθνπ, 38446, Ν.
Ησλέα, Μαγλεζέα, email: spetropoulos@uth.gr
Λέμεηο θιεηδηά: Alium cepa L., βαηηθηψηηθν, θξεκκχδη, παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο

Σν «Βαηηθηψηηθν θξεκκχδη» εέλαη ηνπηθφο πιεζπζκφο ηνπ εέδνπο Allium cepa L., πνπ αλάθεη ζηελ νηθνγΫλεηα
ησλ Ληιηέδσλ (Liliaceae). Δέλαη θξεκκχδη κηθξάο εκΫξαο, κε ηζηνξηθά θαηαγσγά θαζψο θαιιηεξγεέηαη απφ ηνπο
Βπδαληηλνχο αηψλεο ζηελ πεξηνρά ησλ Βαηέθσλ ηνπ λνκνχ Λαθσλέαο. Σν γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα Ϋλα ηνπηθφ
πιεζπζκφ, ζπλεπΪγεηαη κεγΪιε γελεηηθά παξαιιαθηηθφηεηα πνπ πξνζδέδνπλ εηδηθά πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη
αληνρά ζηηο εδαθνθιηκαηηθΫο ζπλζάθεο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνράο. Οη παξαγφκελνη βνιβνέ απνηεινχλ
πξντφλ κε πςειΫο πξνδηαγξαθΫο θαη ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ, ρΪξε ζηα νπνέα Ϋρεη απνθηάζεη θαιά θάκε
ζηελ αγνξΪ. ηα πιαέζηα ηεο παξνχζαο κειΫηεο Ϋγηλε κηα πξψηε πξνζπΪζεηα πεξηγξαθάο θαη αμηνιφγεζεο
ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θξεκκπδηνχ. Σα πεηξΪκαηα πξαγκαηνπνηάζεθαλ ζην αγξφθηεκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ
Θεζζαιέαο θαηΪ ηελ θαιιηεξγεηηθά πεξένδν 2013-2014, φπνπ Ϋγηλε ζχγθξηζε ζηελ αλΪπηπμε θαη παξαγσγά
ζπνξνθχησλ θαη θνθθαξηνχ θαζψο θαη ηνπ κεγΫζνπο θαη ησλ δηαζηΪζεσλ ηνπ θνθθαξηνχ ζην ηειηθφ ζράκα
θαη κΫγεζνο ηνπ βνιβνχ, κειΫηε ηεο επέδξαζεο ηεο επνράο θχηεπζεο ζην πνζνζηφ ηεο Ϊλζηζεο θαη
πεξηγξαθά ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπηνχ. Ο ζπγθεθξηκΫλνο ηχπνο Ϋρεη βνιβνχο κε
ξνκβνεηδΫο ζράκα κε ειαθξΪ πηεζκΫλν ην ζεκεέν ηνπ ιαηκνχ, δηΪκεηξν κεηαμχ 35 mm θαη 87 mm θαη βΪξνο
απφ 70 γξ. Ϋσο 350 γξ. Ο εμσηεξηθφο ρηηψλαο, εέλαη ρξψκαηνο εξπζξντψδνπο, ζηηιπλφο θαη αλζεθηηθφο,
απνηεινχκελνο απφ πνιιΪ ζηξψκαηα κε ζηελά αιιεινεπηθΪιπςε, πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνπο εζσηεξηθνχο
ρηηψλεο απφ κπθεηνινγηθΫο πξνζβνιΫο. Ζ ζΪξθα ηνπ εέλαη ιεπθά κε ηψδε απφρξσζε ζηελ εμσηεξηθά
κεκβξΪλε, ζθηθηά, ζπκπαγάο, ηξαγαλά θαη πνιχ αξσκαηηθά. Δπέζεο ην απμεκΫλν πνζνζηφ νιηθψλ δηαιπηψλ
ζηεξεψλ (13-14° Brix) ην θΪλνπλ εμαηξεηηθΪ λφζηηκν, ηφζν ζε λσπά θαηαλΪισζε φζν θαη καγεηξεπκΫλν. Δέλαη
απφ ηα θξεκκχδηα κε κεγΪιν πνζνζηφ μεξΪο νπζέαο ε νπνέα μεπεξλΪ ην 16-17% κεηΪ ηε κεζσξέκαλζε ησλ
βνιβψλ κε απνηΫιεζκα λα κπνξεέ λα δηαηεξεζεέ εθηφο ςπθηηθψλ ζαιΪκσλ ζε Ϊξηζηε θαηΪζηαζε γηα κεγΪιν
ρξνληθφ δηΪζηεκα κεηΪ ηε ζπγθνκηδά. Ζ νμχηεηα ηνπ ρπκνχ εέλαη επέζεο κεγαιχηεξε (0,031-0,038 γξ.
θηηξηθνχ νμΫνο/ 100 ml ρπκνχ) ζε ζρΫζε κε ηα πβξέδηα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηε ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά.
πκπεξαζκαηηθΪ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην «Βαηηθηψηηθν θξεκκχδη» εέλαη Ϋλα ραξαθηεξηζηηθφ πξντφλ ηεο
ζπγθεθξηκΫλεο πεξηνράο, κε ηδηαέηεξα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη αλαγλσξηζηκφηεηα, ηνπ νπνένπ ε
θαιιηΫξγεηα ρξάδεη πξνζηαζέαο, ελψ ζα πξΫπεη λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπΪζεηεο ψζηε λα δηαηεξεζεέ Ϋλαο
πνιχηηκνο γελεηηθφο πφξνο γηα ηηο επφκελεο γελεΫο κΫζσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ πξντφληνο
σο Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζέαο ΠξνΫιεπζεο αιιΪ θαη κε ηελ εγγξαθά ηνπ ζηνλ Δζληθφ ΚαηΪινγν Πνηθηιηψλ
σο ληφπηνπ πιεζπζκνχ.
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ύγθξηζε πνηθηιηώλ θαη πιεζπζκώλ κειηηδάλαο σο πξνο ηελ
πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε αλόξγαλα ζηνηρεία θαη νιηθά θαηλνιηθά
1

1

2

1

ΔΛΔΝΖ ΥΑΣΕΖΔΤΣΡΑΣΗΟΤ , ΑΓΓΔΛΟ ΠΑΠΑΑΒΒΑ , ΗΧΑΝΝΖ ΞΤΝΗΑ , ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΑΠΟΣΖ ,
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ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΥΑ , ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΠΑΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ
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Σ.Δ.Η. Γπηηθάο ΔιιΪδαο, Σκάκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, ΣΫξκα Θενδσξνπνχινπ, 27200, ΑκαιηΪδα, vpapasot@gmail.c
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Σ.Δ.Η. Γπηηθάο Μαθεδνλέαο, Σκάκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, ΣΫξκα Κνληνπνχινπ 53100, Φιψξηλα

Λέμεηο θιεηδηά: S. melongena, αλφξγαλα ζηνηρεέα, θαηλνιηθΪ, ηνπηθνέ πιεζπζκνέ

Ζ κειηηδΪλα (Solanum melongena L.) αλάθεη ζηελ νηθνγΫλεηα ησλ νιαλσδψλ (Solanaceae), ζην γΫλνο Sola
num θαη ζην ππνγΫλνο Leptostemonum. χκθσλα κε ηνλ FAO ε κειηηδΪλα εέλαη ε ηξέηε ζεκαληηθφηεξε θαιιηΫ
ξγεηα κεηαμχ ησλ ζνιαλσδψλ, κεηΪ ηελ ηνκΪηα θαη ηελ παηΪηα. Ζ κειηηδΪλα θαιιηεξγεέηαη ζε φιν ηνλ θφζµν θ
ε
αη εηδηθΪ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Αζέαο. Ζ ΔιιΪδα θαηΫρεη ηελ 4 ζΫζε µεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσ
πατθάο Έλσζεο, φζνλ αθνξΪ ηελ παξαγσγά, θαιιηεξγνχκελε Ϋθηαζε θαη ζηξεµµαηηθά απφδνζε. ηελ ΔιιΪδ
α θαιιηεξγνχληαη ηνπηθΫο θαη εηζαγφκελεο πνηθηιέεο θαη F1 πβξέδηα. Απφ ηηο ειιεληθΫο πνηθηιέεο νη ΛαγθαδΪ, Δ
ΜΗ θαη Σζαθψληθε θαζψο θαη ε θνχηαξη, εέλαη νη πιΫνλ δηαδεδνκΫλεο. Ζ επηθξΪηεζε ζηελ θαιιηεξγεηηθά πξα
θηηθά ησλ βειηησκΫλσλ εκπνξηθψλ πνηθηιηψλ θαη πβξηδέσλ εθηνπέδεη ηηο ηνπηθΫο πνηθηιέεο θαη κεηψλεη ηελ γελεη
ηθά πνηθηιφηεηα, θαζηζηψληαο Ϋηζη επηηαθηηθά ηελ αλΪγθε γηα δηαηάξεζε θαη κειΫηε φισλ ησλ δηαζΫζηκσλ θπη
νγελεηηθψλ πφξσλ. Οη ηνπηθΫο παξαδνζηαθΫο πνηθηιέεο θαη πιεζπζκνέ (landraces) απνηεινχλ πνιχηηκν γελεη
ηθφ πιηθφ, αθνχ εκθαλέδνπλ πςειφ βαζκφ πνιπκνξθηζκνχ, ζπκβΪιινληαο Ϋηζη ζηε δηαηάξεζε ηεο γελεηηθάο
πνηθηιφηεηαο θαη ηε πξνζηαζέα απφ ηε γελεηηθά δηΪβξσζε. ΔπηπιΫνλ νη πνηθηιέεο απηΫο δηαθξέλνληαη γηα ηελ
πξνζαξκνζηηθφηεηΪ ηνπο ζηηο ηνπηθΫο εδαθνθιηκαηηθΫο ζπλζάθεο, ηελ αλζεθηηθφηεηΪ ηνπο θαη ηα αμηφινγα νξ
γαλνιεπηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο. Οη ηνπηθνέ πιεζπζκνέ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν ζε βειηησηηθΪ
πξνγξΪκκαηα εκπνξηθψλ πνηθηιηψλ φζν θαη ζηε δεκηνπξγέα θαη βειηέσζε εγρψξησλ πνηθηιηψλ πνπ δηαζΫηνπλ
ζεκαληηθφ παξαγσγηθφ δπλακηθφ θαη εκπνξηθφ ελδηαθΫξνλ. Ηδηαέηεξα ε αλΪπηπμε πνηθηιηψλ κε απμεκΫλε ζπγ
θΫληξσζε πςειάο δηαηηεηηθάο αμέαο αλφξγαλσλ ζηνηρεέσλ θαζψο θαη θαηλνιηθψλ νπζηψλ κε πινχζηα αληηνμεη
δσηηθά δξΪζε απνηειεέ ζεκαληηθφ βειηησηηθφ ζηφρν. Με ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ γελνηχπσλ
(πνηθηιηψλ θαη πβξηδέσλ) κειηηδΪλαο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηε ρψξα καο θαζψο θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηνπηθ
ψλ πιεζπζκψλ (landraces) σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηΪ ηνπο ζε πςειάο δηαηηεηηθάο αμέαο αλφξγαλα ζηνηρεέα
θαη θαηλνιηθΫο ελψζεηο ππνινγέζηεθε ζηνπο θαξπνχο νθηψ εκπνξηθψλ πνηθηιηψλ θαη πβξηδέσλ, επηΪ ηνπηθψλ
πνηθηιηψλ θαζψο θαη ηξηαληαηξηψλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ ε ζπγθΫληξσζε Ϋμη αλφξγαλσλ ζηνηρεέσλ (Κ, Cu, Zn,
Fe, Mg, Mn) θαζψο θαη ε ζπγθΫληξσζε ησλ νιηθψλ θαηλνιηθψλ. Ο κΫζνο φξνο ηεο ζπγθΫληξσζεο ησλ Cu θαη
Mn άηαλ ζεκαληηθΪ κεγαιχηεξνο ζηηο ειιεληθΫο πνηθηιέεο θαη ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο (0,123 θαη 0,137 κm
-1
ol g ΞΒ αληέζηνηρα γηα ην Cu θαη 0,224 θαη 0,218 γηα ην Mn) ελψ γηα ηα ππφινηπα ζηνηρεέα δελ παξαηεξάζεθ
αλ ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο. Ζ ζπγθΫληξσζε ησλ θαηλνιηθψλ άηαλ κεγαιχηεξε ζηηο εηζαγφκελεο πνηθη
-1
ιέεο θαη πβξέδηα θαζψο θαη ζηηο θαιιηεξγνχκελεο ειιεληθΫο πνηθηιέεο (961,482 θαη 929,116 κgg Β αληέζηνηρα)
-1
, ελψ άηαλ ζεκαληηθΪ κηθξφηεξε ζηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο (735,443 κgg Β). ΑλαθνξηθΪ κε θΪζε γελφηππ
-1
ν πνπ κειεηάζεθε ε πςειφηεξε ζπγθΫληξσζε K (809,889 κmol g ΞΒ) ππνινγέζηεθε ζηνλ πιεζπζκφ Γξεβελ
-1
Ϊ, ηνπ Mg ζηελ εκπνξηθά πνηθηιέα Larga negra (114,952 κmol g ΞΒ), ηνπ Cu ζηνλ πιεζπζκφ ΗσΪλληλα (0,28
-1
-1
5 κmol g ΞΒ), ηνπ Fe ζηνλ πιεζπζκφ Ϊκνο (0,713 κmol g ΞΒ), ηνπ Μn ζηνπο πιεζπζκνχο Ρφδνο θαη ΛΫζ
-1
βνο ελψ ηνπ Zn ζε πιεζπζκφ απφ ηε Μεζζελέα (1,181 κmol g ΞΒ). Ζ κεγαιχηεξε ζπγθΫληξσζε νιηθψλ θαη
-1
λνιηθψλ ππνινγέζηεθε ζηνλ πιεζπζκφ Υένο (1418,861 κgg Β). Ζ εθηέκεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ζηνπο ππφ κειΫηε πιεζπζκνχο, πνηθηιέεο θαη πβξέδηα ζα ζπκβΪιιεη ζηελ επηινγά γελνηχπσλ κε ζθνπφ ηε βε
ιηέσζε ηεο δηαηηεηηθάο αμέαο ησλ θαξπψλ ζηνπο θαιιηεξγνχκελνπο πιεζπζκνχο κειηηδΪλαο.
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Υαξαθηεξηζκόο κεζνγεηαθώλ ηνπηθώλ πιεζπζκώλ βίγλαο
1

2

2

ΔΤΣΑΘΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΖ , ΓΔΧΡΓΗΑ ΝΣΑΣΖ , ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΒΒΑ , ΠΖΝΔΛΟΠΖ ΜΠΔΜΠΔΛΖ

1

Δξγαζηάξην Βειηέσζεο Φπηψλ & Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ (bebeli@aua.gr)

2

Δξγαζηάξην Κεπεπηηθψλ Καιιηεξγεηψλ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ

1

Λέμεηο θιεηδηά: εγρψξηνη πιεζπζκνέ, ηνπηθΫο πνηθηιέεο, Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp.
unguiculata

ηελ παξνχζα κειΫηε 37 ηνπηθνέ πιεζπζκνέ βέγλαο αμηνινγάζεθαλ κε βΪζε 20 αγξνλνκηθΪ θαη κνξθνινγηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ αθνξνχζαλ ζην βιαζηεηηθφ θαη αλαπαξαγσγηθφ ζηΪδην αλΪπηπμεο ησλ θπηψλ. Πην
ζπγθεθξηκΫλα, νη πιεζπζκνέ πνπ εμεηΪζηεθαλ αλάθαλ ζε δχν απφ ηα θαιιηεξγνχκελα ππνεέδε βέγλαο (Vigna
unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata), ελψ 9 άηαλ ηζπαληθάο πξνΫιεπζεο, 19
πνξηνγαιηθάο θαη 9 απνηεινχζαλ εγρψξην ηνπηθφ πιηθφ. Σα ππφ εμΫηαζε ραξαθηεξηζηηθΪ θαηΪ ην βιαζηεηηθφ
ζηΪδην πεξηειΪκβαλαλ ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ θαη θχξησλ δηαθιαδψζεσλ ησλ θπηψλ, ην ζράκα ηνπ
επΪθξηνπ θπιιαξένπ, ην ρξψκα ησλ θχιισλ, ηελ χπαξμε ρξσκαηηζκνχ ζην ζηΫιερνο, ηνπο βξαρένλεο θαη
ηνπο κέζρνπο ησλ θχιισλ, ηε ρλφσζε ηνπ ζηειΫρνπο, ηελ ηΪζε πεξηΫιημεο, ηνλ ηχπν αλΪπηπμεο θαη ην χςνο
νπ
ησλ θπηψλ. Δπέζεο, εμεηΪζηεθαλ ε ζΫζε εκθΪληζεο ηαμηαλζέαο, ν ρξφλνο εκθΪληζεο ηνπ 1 Ϊλζνπο, ην
ρξψκα ηνπ Ϊλζνπο, ε χπαξμε ά φρη αλζηθνχ κνηέβνπ, ην ρξψκα θαη ε χπαξμε ρξσκαηηζκνχ ηνπ λσπνχ
νπ
νπ
ινβνχ, ν ρξφλνο εκθΪληζεο ηνπ 1 ψξηκνπ ινβνχ θαζψο θαη ην χςνο ηνπ 1 ινβνχ. Ζ Γηαθξηηηθά ΑλΪιπζε
(Discriminant Analysis) ρξεζηκνπνηάζεθε κε ζθνπφ ηνλ Ϋιεγρν δηΪθξηζεο ησλ πιεζπζκψλ ηφζν ζε επέπεδν
γεσγξαθηθάο πξνΫιεπζεο, φζν θαη ζε επέπεδν ππνεέδνπο. Δπέζεο, ππνινγέζηεθε ε θαηλνηππηθά
παξαιιαθηηθφηεηα εληφο θαη κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ θαη ε κΫζε θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα θΪζε
πιεζπζκνχ. Σν πεέξακαηηθφ ζρΫδην πνπ αθνινπζάζεθε άηαλ απηφ ησλ ΣπραηνπνηεκΫλσλ Πιάξσλ ΟκΪδσλ,
κε ηΫζζεξηο επαλαιάςεηο. Οη πιεζπζκνέ δε δηαρσξέζηεθαλ κε βΪζε ηελ ρψξα πξνΫιεπζάο ηνπο θαηΪ ηελ
Γηαθξηηηθά ΑλΪιπζε. Γηαρσξέζηεθαλ φκσο ζε δχν δηαθξηηΫο νκΪδεο πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηα ππνεέδε ζηα
νπνέν αλάθαλ, ελψ εληφο ηνπ ππνεέδνπο Vigna unguiculata ssp. unguiculata νη πιεζπζκνέ νκαδνπνηάζεθαλ
πεξαηηΫξσ ζε δχν δηαθξηηΫο ππνκΪδεο. Παξαηεξάζεθε επξεέα πνηθηινκνξθέα ζε φιε ηε ζπιινγά, ζρεδφλ γηα
φια ηα εμεηαδφκελα ραξαθηεξηζηηθΪ (ΗΤ=0,46). Σν ραξαθηεξηζηηθφ χπαξμεο ά κε ρξσκαηηζκνχ ζηνπο
κέζρνπο ησλ θχιισλ παξνπζέαζε ηε κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθέα (ΗΤ=0,68) ζε φιε ηε ζπιινγά θαζψο θαη
εληφο θΪζε πιεζπζκνχ (HS=0,49). Ζ κΫζε θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ (GST)
άηαλ 0,39. Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξαηεξάζεθε κηθξά πνηθηινκνξθέα εληφο θΪζε
πιεζπζκνχ. Ζ κηθξφηεξε θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα εληφο θΪζε πιεζπζκνχ παξαηεξάζεθε γηα ηα
νπ
ραξαθηεξηζηηθΪ ρξψκα Ϊλζνπο θαη χςνο ηνπ 1
ινβνχ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ
παξνπζέαζε κε ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο σο πξνο ηε κΫζε θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα (ḢP), ην εχξνο ηεο
νπνέαο θπκΪλζεθε απφ 0,12 Ϋσο 0,40, κε κΫζν φξν 0,28. Ζ ζχγθξηζε κΫζσλ κε ηελ κΫζνδν Tukey Ϋδεημε φηη
νη πεξηζζφηεξνη πιεζπζκνέ δελ δηΫθεξαλ ζεκαληηθΪ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ ḢP. Γχν πιεζπζκνέ φκσο
δηΫθεξαλ ζεκαληηθΪ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Δηδηθφηεξα, ηελ πςειφηεξε κΫζε θαηλνηππηθά παξαιιαθηηθφηεηα
(ḢP=0,39) παξνπζέαζε Ϋλαο πιεζπζκφο πξνεξρφκελνο απφ ηελ Ηζπαλέα, ν νπνένο αλάθε ζην ππνεέδνο
Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, ελψ ηε κηθξφηεξε Ϋλαο πιεζπζκφο ηνπ ππνεέδνπο Vigna unguiculata
ssp. unguiculata, εγρψξηαο πξνΫιεπζεο, απφ ηε Ϊκν (ḢP=0,12).
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Μειέηε γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο ηεο ηνπηθήο πνηθηιίαο θεξαζηώλ
Μπαθηξηδέηθα
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Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ, Δζληθφ ΚΫληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθάο ΑλΪπηπμεο, 6 ρικ ΥαξηιΪνπ
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ΒΗΣΡΟ ΔΛΛΑ Α.Δ., 59300 ΝεζΫιη Ζκαζέαο

Λέμεηο θιεηδηά: Prunus avium, πνηφηεηα, θαηλφηππνο, κνξηαθνέ δεέθηεο

Σα ΜπαθηξηδΫηθα θεξΪζηα εέλαη κέα ηνπηθά πνηθηιέα θεξαζηψλ πνπ θαιιηεξγεέηαη εθηελψο ζηε Μαθεδνλέα θαη
ζε Ϊιιεο πεξηνρΫο ηεο ρψξαο ρσξέο λα Ϋρεη πνηΫ ππνζηεέ γελεηηθά κειΫηε θαη βειηέσζε. Οη παξαγσγνέ
ρξεζηκνπνηνχλ εκβφιηα απφ επηιεγκΫλα δΫληξα κε γλσζηΪ θαιΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ζε απηνχο. Ο θαξπφο ηεο
θεξαζηΪο ΜπαθηξηδΫηθα Ϋρεη πςειά εκπνξηθά αμέα θαη γηα εμαγσγΫο ιφγσ ηνπ κεγΫζνπο ηνπ θαη ηεο
ηζνξξνπεκΫλεο γεπζηηθάο ηνπ πνηφηεηαο. θνπφο ηεο εξγαζέαο άηαλ ε πεξηγξαθά ηεο ζπγθεθξηκΫλεο
πνηθηιέαο κε βΪζε κνξθνινγηθΪ θαη αγξνλνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θπηψλ, θπζηθνρεκηθΪ θαη
νξγαλνιεπηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θαξπψλ θαη γελεηηθά αλΪιπζε κε κνξηαθνχο δεέθηεο. Θα αθνινπζάζεη
επηινγά θιψλσλ γηα πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηΪδνζε. ΔπηιΫρζεθαλ 3-5 δΫληξα αλΪ θεξαζεψλα ζε 10 πεδηλΫο
Ϋσο θαη πνιχ νξεηλΫο πεξηνρΫο ηεο Μαθεδνλέαο φπνπ θαιιηεξγεέηαη ε θεξαζηΪ. Ζ επηινγά ησλ δΫληξσλ Ϋγηλε
κε ηε βνάζεηα ηνπ ηδηνθηάηε (φζνλ αθνξΪ ηελ ηζηνξηθά αμέα ησλ θπηψλ) θαη ηε θαηλνκεληθά θπηνπγεέα θαη
αλΪπηπμε. Γηα ηε κνξθνινγηθά πεξηγξαθά θΪζε θιψλνπ, ζπιιΫρζεθαλ θχιια, βιαζηνέ θαη θαξπνέ θαη
κειεηάζεθαλ ζην εξγαζηάξην κε βΪζε ηελ θιεέδα UPOV. Δπέζεο κειεηάζεθαλ ηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ
ησλ θαξπψλ πνπ πεξηειΪκβαλαλ ην βΪξνο θαξπνχ, ρξψκα θινηνχ, ζθιεξφηεηα ζΪξθαο, δηαιπηΪ ζηεξεΪ
ζπζηαηηθΪ, θαη νγθνκεηξνχκελε νμχηεηα. ε επηιεγκΫλα δεέγκαηα θπηηθψλ ηζηψλ απφ 8 θεξαζεψλεο
αθνινχζεζε εθρχιηζε γελσκηθνχ DNA θαη αλΪιπζε κε νπδΫηεξνπο κνξηαθνχο δεέθηεο ISSR (InterSpecific
Sequence Repeats, επαλαιακβαλφκελεο απιΫο αθνινπζέεο) θαη SCoT (Start Codon Targeted
Polymorphism). ΠξνθαηαξθηηθΪ απνηειΫζκαηα ζηαηηζηηθάο αλΪιπζεο αλαδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ
επηιεγκΫλσλ δεηθηψλ λα δηαρσξέζνπλ Ϊηνκα ζηνλ επηιεγκΫλν πιεζπζκφ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
θαηλνηππηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ απνηεινχλ ρξάζηκν εξγαιεέν γηα ηελ επηινγά ησλ θαιχηεξσλ θιψλσλ κε ζθνπφ
ηε γελεηηθά βειηέσζε ηεο πνηθηιέαο ΜπαθηξηδΫïθα.
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Μειέηε γελεηηθήο πνηθηινκνξθίαο ζηνπο θαιιηεξγνύκελνπο θιώλνπο
ηνπ Λεκνλάηνπ ξνδάθηλνπ
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Ν. Κ. ΜΖΣΟΠΟΤΛΟΤ , Γ.Γ. ΝΑΝΟ , . ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ , Α. ΑΡΓΤΡΗΟΤ , Α. Γ. ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ
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1

ρνιά Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, Σκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο & Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Παλεπηζηάκην
Θεζζαιέαο, Οδφο Φπηφθνπ, 38446 Βφινο, nimitsop@agr.uth.gr
2

Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ, Δζληθφ ΚΫληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθάο ΑλΪπηπμεο, ΣΘ 60361, 57001
ΘΫξκε, Θεζζαινλέθε
3

Γεσπνληθά ρνιά, Δξγαζηάξην Γελεηηθάο & Βειηέσζεο θπηψλ, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, 54124
Θεζζαινλέθε
Λέμεηο θιεηδηά: Prunus persica, θαηλνηππηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, κνξηαθνέ δεέθηεο ISSR, SCoT

Σν ΛεκνλΪην ξνδΪθηλν Πειένπ εέλαη κηα ζεηξΪ θιψλσλ γλσζηά ζηελ πεξηνρά ηεο Μαγλεζέαο πνπ πξνάιζαλ
απφ ηνπηθά επηινγά γηα δηαθνξεηηθά επνρά σξέκαλζεο θαη πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θαξπψλ. Οη θαξπνέ
εέλαη ραξαθηεξηζηηθΪ δηαθνξεηηθνέ θαηλνηππηθΪ απφ ηηο ππφινηπεο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιέεο ξνδαθηληΪο κε
ραξαθηεξηζηηθφ θέηξηλν ρξψκα θινηνχ θαη ζΪξθαο, ειΪρηζην ά θαζφινπ θφθθηλν επέρξσκα θαη ραξαθηεξηζηηθφ
Ϊξσκα θαη γεχζε. θνπφο ηεο εξγαζέαο άηαλ ε πεξηγξαθά ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πνηθηιέαο κε βΪζε
κνξθνινγηθΪ θαη αγξνλνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θπηψλ, θπζηθνρεκηθΪ θαη νξγαλνιεπηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ
ησλ θαξπψλ θαη γελεηηθά αλΪιπζε κε κνξηαθνχο δεέθηεο. Σα δεδνκΫλα ησλ αλαιχζεσλ ζα βνεζάζνπλ ζηελ
επηινγά θιψλσλ γηα πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηΪδνζε κε ζηφρν ηελ επαλαθνξΪ ηεο θαιιηΫξγεηαο ζηελ πεξηνρά
ηνπ Πειένπ. ΚαηΪ ηνλ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ, επηιΫρζεθαλ 5 δΫληξα αλΪ θιψλν ζε δηαθνξεηηθνχο
νπσξψλεο ηεο πεξηνράο θαιιηΫξγεηαο ηνπ ιεκνλΪηνπ θαη γηα 3 θιψλνπο κε βΪζε ηελ επνρά σξέκαλζεο. Ζ
επηινγά ησλ δΫληξσλ Ϋγηλε κε θξηηάξηα ηελ αλΪπηπμε, ηε θπηνπγεέα θαη ηηο πιεξνθνξέεο πνπ αληιάζεθαλ
απφ ηνπο ηδηνθηάηεο ησλ νπσξψλσλ. Γηα ηε κνξθνινγηθά πεξηγξαθά θΪζε θιψλνπ, ζπιιΫρζεθαλ Ϊλζε,
θχιια, βιαζηνέ θαη θαξπνέ θαη κειεηάζεθαλ ζην εξγαζηάξην ψζηε λα ραξαθηεξηζηνχλ κε βΪζε ηελ θιεέδα
UPOV. ζνλ αθνξΪ ηα θπζηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θχιισλ, κειεηάζεθε ην εηδηθφ βΪξνο θαη ε
ζπγθΫληξσζε ρισξνθπιιψλ θαηΪ ηνπο κάλεο ΜΪην θαη επηΫκβξην. Δπέζεο κειεηάζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ
πνηφηεηαο ησλ θαξπψλ, πνπ πεξηειΪκβαλαλ ην βΪξνο θαξπνχ, ρξψκα θινηνχ, ζθιεξφηεηα ζΪξθαο, δηαιπηΪ
ζηεξεΪ ζπζηαηηθΪ, νγθνκεηξνχκελε νμχηεηα, νιηθΪ θαηλνιηθΪ θαη αληηνμεηδσηηθά ηθαλφηεηα. ε επηιεγκΫλα
δεέγκαηα θπηηθψλ ηζηψλ αθνινχζεζε εθρχιηζε γελσκηθνχ DNA θαη αλΪιπζε κε νπδΫηεξνπο κνξηαθνχο
δεέθηεο ISSR (InterSpecific Sequence Repeats, επαλαιακβαλφκελεο απιΫο αθνινπζέεο) θαη SCoT (Start
Codon Targeted Polymorphism). Απφ ηα απνηειΫζκαηα ηεο κειΫηεο πξνΫθπςε φηη ππΪξρεη ζεκαληηθά
παξαιιαθηηθφηεηα αλΪ εμεηαδφκελν θιψλν θαη πεξηνρά θαιιηΫξγεηαο σο πξνο ηα θπζηνινγηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θχιισλ, ηε βιαζηηθά αλΪπηπμε, ηνλ ρξφλν Ϋλαξμεο αλζνθνξέαο, ην ρξφλν θαη ηελ
νκνηνκνξθέα σξέκαλζεο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θαξπψλ ηνπο. ε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξηαθά αλΪιπζε
βξΫζεθε φηη ππΪξρεη επηζεκαζκΫλε παξαιιαθηηθφηεηα κε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ θΪζε θιψλνπ ζε νκΪδεο
γηα ηελ επηινγά ησλ Ϊξηζησλ εμ απηψλ, ηελ πεξαηηΫξσ κειΫηε θαη αμηνπνέεζε ζε πξνγξΪκκαηα βειηέσζεο
φπσο επέζεο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηΪδνζε ηνπ ηνπηθνχ απηνχ πξντφληνο.
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Aμηνιόγεζε νξηζκέλσλ εγρώξησλ «γαιαλώλ» πνηθηιηώλ θεξαζηάο.
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ΗΧΑΝΝΖ ΥΑΣΕΖΥΑΡΗΖ , ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΕΑΝΣΕΖ , ΘΧΜΑ ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ , ΝΗΚΟΛΑΟ
3
ΚΟΤΣΗΝΑ

1

ΓηαηειΫζαο εξεπλεηάο ηνπ πξψελ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.

2

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο „ΓΖΜΖΣΡΑ‟, Ηλζηηηνχην Φπιινβφισλ ΓΫλδξσλ, .. ΝΪνπζαο 38, 59035 ΝΪνπζα
(thosotir@otenet.gr)
3

ΑιεμΪλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλέθεο, ΣνκΫαο Φπηηθάο Παξαγσγάο. Σ.Θ. 141, 57400,
Θεζζαινλέθε.

Λέμεηο θιεηδηά: βΪξνο θαξπνχ, „γαιαλΫο πνηθηιέεο‟, δηαιπηΪ ζηεξεΪ, θεξαζηΪ, Prunus avium.

Ο ζθνπφο ηεο εξγαζέαο άηαλ ε αμηνιφγεζε νξηζκΫλσλ εγρψξησλ „γαιαλψλ‟ πνηθηιηψλ θεξαζηΪο (Prunus
avium L.) ζηηο εδαθνθιηκαηηθΫο ζπλζάθεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Φπιινβφισλ ΓΫλδξσλ. Οη πνηθηιέεο πνπ
εμεηΪζηεθαλ άηαλ νη: „ςηκε θαξακΫια Σξηπφιεσο‟, „ΦξΪνπια Βφινπ‟, „ΚεθηζηΪο πξσηκφηεξν‟, „ΠεηξνθΫξαζν
ηξαγαλφ Αραΐαο‟, „ΜνζρΪην ηξαγαλφ φςηκν Δχβνηαο‟, „Καςηψηηθα‟, „ΝαπνιΫσλ θαξακΫια‟ θαη „ΚαξακΫια
Ληιαληένπ‟. Οη πξναλαθεξζεέζεο πνηθηιέεο ζπγθξέζεθαλ κε ηε γλσζηά πνηθηιέα „Rainier‟ επέ 10 Ϋηε. Tα δΫλδξα
ζηνλ πεηξακαηηθφ νπσξψλα άηαλ ειηθέαο 8 εηψλ θαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηνπ πεηξΪκαηνο, εκβνιηαζκΫλα ζε
ζπνξφθπηα αγξηνθεξαζηΪο (mazzard), δηακνξθσκΫλα ζε ειεχζεξν θχπειιν θαη θπηεκΫλα ζε απνζηΪζεηο 7 x
7 κ. ΚαηΪ ηελ πεξένδν ηεο ζπγθνκηδάο κεηξάζεθε ε ζπλνιηθά απφδνζε θαη νη κεηξάζεηο πνπ Ϋγηλαλ ζηνπο
θαξπνχο άηαλ νη εμάο: κΫζν βΪξνο θαξπνχ, βΪξνο ππξάλα, αλαινγέα ππξάλα/θαξπφ, κάθνο πιΪηνο θαη
πΪρνο θαξπνχ, κάθνο πνδέζθνπ θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε δηαιπηΪ ζηεξεΪ. Δπέζεο, κεηξάζεθαλ νη δηαζηΪζεηο
ησλ θχιισλ (κέζρνπ θαη ειΪζκαηνο). Σν ζηαηηζηηθφ ζρΫδην πνπ ρξεζηκνπνηάζεθε άηαλ ησλ πιάξσο
ηπραηνπνηεκΫλσλ νκΪδσλ. Ζ ζχγθξηζε ησλ κΫζσλ φξσλ Ϋγηλε κε ην θξηηάξην Duncan‟s Multiple Range Test
(P≤0.05). Ζ πνηθηιέα „ςηκε θαξακΫια Σξηπφιεσο‟ παξνπζέαζε ηε κεγαιχηεξε ζπλνιηθά απφδνζε,
αθνινπζνχκελε απφ ηε „Rainier‟, ελψ ηε κηθξφηεξε εέρε ε πνηθηιέα „Καςηψηηθα‟. Ζ πνηθηιέα „Rainier‟ εέρε ην
κεγαιχηεξν κΫζν βΪξνο θαξπνχ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο. Οη πνηθηιέεο „ΦξΪνπια Βφινπ‟, „ΚεθηζηΪο
πξσηκφηεξν‟ θαη „ΠεηξνθΫξαζν ηξαγαλφ Αραΐαο‟ εέραλ κεγαιχηεξν βΪξνο θαξπνχ ζε ζρΫζε κε ηηο
„Καςηψηηθα‟, „ΝαπνιΫσλ θαξακΫια‟ θαη ΚαξακΫια Ληιαληένπ‟. Ζ κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε δηαιπηΪ
ζηεξεΪ κεηξάζεθε ζηηο πνηθηιέεο „Καςηψηηθα‟ θαη „Rainier‟, ελψ ε κηθξφηεξε ζηηο πνηθηιέεο „ΚεθηζηΪο
πξσηκφηεξν‟ θαη „ΝαπνιΫσλ θαξακΫια‟. Ζ πνηθηιέα „Καςηψηηθα‟ εέρε ην κεγαιχηεξν πνδέζθν ησλ θαξπψλ.
Μεγαιχηεξν κάθνο θαξπνχ κεηξάζεθε ζηελ πνηθηιέα „ΦξΪνπια Βφινπ‟, ελψ κεγαιχηεξν πΪρνο θαη πιΪηνο
θαξπνχ ζηελ πνηθηιέα „Rainier‟ ζε ζρΫζε κε ηηο ππφινηπεο. Μηθξφηεξε αλαινγέα βΪξνπο ππξάλα/νιφθιεξνπ
θαξπνχ βξΫζεθε ζηηο πνηθηιέεο „ςηκε θαξακΫια Σξηπφιεσο‟ θαη „Rainier‟. Ζ επνρά σξέκαζεο ησλ δηαθφξσλ
πνηθηιηψλ παξνπζέαζε παξαιιαθηηθφηεηα μεθηλψληαο απφ ηηο 23 Μαΐνπ-3 Ηνπλένπ γηα ηελ πνηθηιέα „ΜνζρΪην
ηξαγαλφ φςηκν Δχβνηαο‟, κΫρξη ηηο 5-15 Ηνπλένπ γηα ηελ πνηθηιέα „ΦξΪνπια Βφινπ‟. πκπεξαζκαηηθΪ, νη ππφ
εμΫηαζε πνηθηιέεο παξνπζηΪδνπλ ελδηαθΫξνλ γηα ζθνπνχο γελεηηθάο βειηέσζεο φπσο ε „ςηκε θαξακΫια
Σξηπφιεσο‟ πνπ Ϋρεη κηθξφ ππξάλα, ε „Καςηψηηθα‟ πνπ Ϋρεη πςειά πεξηεθηηθφηεηα ζε δηαιπηΪ ζηεξεΪ, ε
„ΜνζρΪην ηξαγαλφ φςηκν Δχβνηαο‟ γηα ηελ πξσηκφηεηΪ ηεο θαη ε „ΦξΪνπια Βφινπ‟ γηα ηελ νςηκφηεηΪ ηεο.
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ρνιά Σερλνινγέαο Γεσπνλέαο, Α.ΣΔ.Η. ΚαιαµΪηαο ΑληηθΪιαµνο 24100,ΚαιαµΪηα
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Οη λΫεο αξσκαηηθΫο πνηθηιέεο «Αγάπη» θαη «Δπηπρέα» δεκηνπξγάζεθαλ κε ηε κΫζνδν ηνπ πβξηδηζκνχ ζην
Ηλζηηηνχην ΑκπΫινπ Αζελψλ ην 2005. Πξνάιζαλ απφ ηε δηαζηαχξσζε ηεο επξσπαηθάο πνηθηιέαο «Traminer
rose» σο παηξηθά κε ηηο ειιεληθΫο πνηθηιέεο σο κεηξηθΫο «Αθήπι» θαη «ΜαιβΪδηα» αληέζηνηρα. Ζ ρξνληθά
δηΪξθεηα απφ ηελ Ϋθπηπμε νθζαικνχ κΫρξη ηνλ ηξπγεηφ ησλ πνηθηιηψλ εέλαη 146-155 εκΫξεο. Ζ αλΪπηπμε ησλ
βιαζηψλ εέλαη κεγΪιε (2,1 – 3,0 m.). Ζ μπινπνέεζε θιεκαηέδαο εέλαη πνιχ πςειά. Σν πνζνζηφ ησλ
θαξπνθφξσλ βιαζηψλ θπκαέλεηαη απφ 81 Ϋσο 95%. Ζ παξαγσγά εέλαη κεγΪιε απφ 2.5 Ϋσο 3t/ζηξ. Σν Ϊλζνο
εέλαη εξκαθξφδηην. ε θΪζε θαξπνθφξν βιαζηφ αλαπηχζζνληαη 2-3 ζηαθπιΫο. Σν κΫγεζνο ηεο ζηαθπιάο
εέλαη κΫηξην, ην ζράκα ζηαθπιάο ηεο πνηθηιέαο «Αγάπη» εέλαη θσληθφ, ελψ ηεο πνηθηιέαο «Δπηπρέα» εέλαη
θπιηλδξνθσληθφ κε κΫηξηα ππθλφηεηα. Σν κάθνο ηεο ζηαθπιάο εέλαη απφ 16- 19 cm., ην πιΪηνο 14 cm. θαη ην
κΫζν βΪξνο εέλαη απφ 250- 300 g. Σν κΫγεζνο ηεο ξΪγαο εέλαη κηθξφ, βΪξνπο 1,9 g, νβΪι ζράκαηνο,
ρξψκαηνο ιεπθνχ ά αλνηθηνχ ξνδΫ, κε Ϋληνλε θΫξηλε αλζεξφηεηα. Ο αξηζκφο γηγΪξησλ εέλαη 1-2 αλΪ ξΪγα. Ο
θινηφο εέλαη κΫηξηνπ πΪρνπο κε κεγΪιε αληνρά. Ζ ζΪξθα θαη ην γιεχθνο ηεο πνηθηιέαο εέλαη Ϊρξσκα, κε
ηδηαέηεξν Ϊξσκα «Gewürztraminer». Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γιεχθνπο ζε ζΪθραξα εέλαη πνιχ πςειά πΪλσ
3
απφ 24% (g/ 100cm ). Οη πνηθηιέεο κε βΪζε ηα ακπεινγξαθηθΪ θαη θπζηνινγηθΪ ηνπο ραξαθηεξηζηηθΪ
θαηαηΪζζνληαη ζηελ νηθνινγηθνγεσγξαθηθά νκΪδα πνηθηιηψλ convarietas pontica Neqr. Οη πνηθηιέεο απηΫο
δηαθξέλνληαη γηα ηελ αλζεθηηθφηεηΪ ηνπο ζην ςχρνο, ηελ μεξαζέα θαη ηηο κπθεηνινγηθΫο αζζΫλεηεο ζπγθξηηηθΪ
κε Ϊιιεο πνηθηιέεο Vitis Vinifera. Χο αξσκαηηθΫο πνηθηιέεο κπνξνχλ κα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ γελεηηθά
βειηέσζε πνηθηιηψλ κε ηελ κΫζνδν ηνπ πβξηδηζκνχ. Οη πνηθηιέεο πξννξέδνληαη γηα ηελ παξαγσγά μεξψλ
ιεπθψλ νέλσλ αλσηΫξαο πνηφηεηαο, αθξσδψλ θαη γιπθψλ νέλσλ, αξσκαηηθψλ ρπκψλ θαζψο θαη γηα ηε
βειηέσζε αξσκΪησλ ησλ νέλσλ.
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πλδπαζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κειέηε 94 ειιεληθώλ πνηθηιηώλ
ακπέινπ: I) ακπεινγξαθηθή πεξηγξαθή, II) θαηλνηππηθέο παξαηεξήζεηο,
III) γελεηηθή ηαπηνπνίεζε.
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ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΔΡΚΟΤΡΟΠΟΤΛΟ , ΟΦΗΑ ΜΗΥΑΖΛΗΓΟΤ , ΑΝΣΧΝΗΟ ΑΛΗΦΡΑΓΚΖ , ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ
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1
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ΕΗΧΕΟΤ , ΣΔΦΑΝΟ ΚΟΤΝΓΟΤΡΑ , ΑΝΑΓΝΧΣΖ ΑΡΓΤΡΗΟΤ , ΝΗΚΟΛΑΟ ΝΗΚΟΛΑΟΤ
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Ηλζηηηνχην ΔθαξκνζκΫλσλ Βηνεπηζηεκψλ, ΔΚΔΣΑ, 57001, ΘΫξκε, Θεζζαινλέθε, georgios.merkouropoulos@gmail.com
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ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, ρνιε Γεσπνλέαο, Δξγαζηάξην Ακπεινπξγέαο

Λέμεηο θιεηδηά: Άκπεινο, ΔιιεληθΫο πνηθηιέεο, Μνξηαθνέ Γεέθηεο, SSRs

Σν ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο δηαηεξεέ απφ ηε δεθαεηέα ηνπ 1950 ex-situ Aκπεινγξαθηθά
πιινγά πνηθηιηψλ ακπΫινπ ζην Αγξφθηεκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ ζηε ΘΫξκε Θεζζαινλέθεο. Δλελάληα
ηΫζζεξηο (94) γεγελεέο πνηθηιέεο ακπΫινπ ηεο ΔιιΪδαο ηεο παξαπΪλσ ζπιινγάο, απνηΫιεζαλ ην αληηθεέκελν
κειΫηεο κε ζπλδπαζηηθά κΫζνδν πνπ πεξηιΪκβαλε ακπεινγξαθηθά πεξηγξαθά, θαηλνηππηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ
, θαη γελεηηθά ηαπηνπνέεζε.
I) Γηα ηελ ακπεινγξαθηθά πεξηγξαθά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πνηθηιηψλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ 48 απφ ηνπο
θψδηθεο ακπεινγξαθηθάο πεξηγξαθάο ηνπ δηεζλνχο Οξγαληζκνχ ΑκπΫινπ θαη Οέλνπ ( OIV).
II) Σα θαηλνηππηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πξνζδηνξέζηεθαλ ζην ζηΪδην ηεο σξέκαλζεο αληρλεχνληαο πςειά
πεξηεθηηθφηεηα ζαθρΪξσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πνηθηιέεο πνπ κειεηάζεθαλ, ελψ ε νμχηεηα άηαλ ρακειά
ηδηαέηεξα ζηηο ιεπθΫο πνηθηιέεο. ΔπηπιΫνλ, νη ηηκΫο ησλ αλζνθπαλψλ ηνπ θινηνχ ηεο ξΪγαο βξΫζεθαλ λα
-1
θπκαέλνληαη κεηαμχ 0.09 θαη 39.4 mg.g f.w., ελψ νη ηηκΫο γηα ηα νιηθΪ θαηλνιηθΪ θαη ηα θαηλνιηθΪ ησλ
-1
-1
γηγΪξησλ θπκαέλνληαλ κεηαμχ 2.05 θαη 30.65 mg.g f.w., θαη 2.83 θαη 32.72 mg.g f.w., αληηζηνέρσο.
III) Γηα ηε γελεηηθά ηαπηνπνέεζε ησλ πνηθηιηψλ ρξεζηκνπνηάζεθε ε αλΪιπζε κηθξνδνξπθφξσλ (SSR- Simple
Sequence Repeats). ΔπηιΫρηεθαλ δΫθα γνληδηαθΫο ζΫζεηο SSR (VVS2, VrZAG62, VrZAG67, VrSZAG79,
VVMD5 , VVMD7, VVMD27, VVMD28, VVMD32, VVMD25) νη νπνέεο παξνπζέαζαλ πςειά γελεηηθά
παξαιιαθηηθφηεηα αλΪκεζα ζηηο πνηθηιέεο ηεο ακπΫινπ. Οη δεέθηεο SSR δηαρψξηζαλ γελεηηθΪ ηηο ππφ
κειΫηε πνηθηιέεο θαη επηβεβαέσζαλ ην πςειφ επέπεδν ζπγγΫλεηαο πνπ εληφπηζε ε ακπεινγξαθηθά
πεξηγξαθά κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ Φσθηαλφ θαη Αξκειεηνχζα, φπσο επέζεο κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ
ΜνζρΪην πέλαο θαη ΜνζρΪην Ϊκνπ.
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Ζ κνξηαθά αλΪιπζε ηξαρεέαο πεχθεο Κξάηεο αλαδεηθλχεη γηα πξψηε θνξΪ ηελ χπαξμε θπζηθνχ πβξηδηζκνχ κε ηε
κε ελδεκηθά ραιΫπην πεχθε
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Ζ κνξηαθή αλάιπζε ηξαρείαο πεύθεο Κξήηεο αλαδεηθλύεη γηα πξώηε
θνξά ηελ ύπαξμε θπζηθνύ πβξηδηζκνύ κε ηε κε ελδεκηθή ραιέπην
πεύθε
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Α.Π.Θ., Θεζζαινλέθε, Σ.Κ. – 54124 e-mail: aalevrop@for.auth.gr, aravanop@for.auth.gr
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Unit of Anatomy, Physiology and Genetics, ETSI Montes, Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria,
28040 Madrid, Spain

Λέμεηο θιεηδηά: Σξαρεέα πεχθε, ραιΫπηνο πεχθε, δηεηδηθφο πβξηδηζκφο, κνξηαθά αλΪιπζε, ρισξνπιαζηηθφ DNA

Ζ ΔιιΪδα απνηειεέ ην κνλαδηθφ ρψξν θπζηθάο εμΪπισζεο ησλ δχν παξακεζνγεηαθψλ θσλνθφξσλ εηδψλ P.
brutia θαη P. halepensis ηα νπνέα σζηφζν δελ εέλαη ζπκπαηξηθΪ. Σα εέδε απηΪ Ϋρεη απνδεηρηεέ φηη
παξνπζηΪδνπλ θπζηθφ πβξηδηζκφ, φηαλ ην Ϋλα θπηεπηεέ ηερλεηΪ εληφο ηεο θπζηθάο εμΪπισζεο ηνπ Ϊιινπ. ηα
πιαέζηα δηεξεχλεζεο ηεο γελεηηθάο πνηθηιφηεηαο ηνπ ρισξνπιαζηηθνχ γνληδηψκαηνο ηεο ηξαρεέαο πεχθεο ηεο
Κξάηεο ιάθζεθαλ δεέγκαηα απφ ηηο πεξηνρΫο Αθξσηάξη (Ννκφο Υαλέσλ), ΔπιεγηΪο ( Ννκφο Ρεζχκλνπ),
Εαξφο (Ννκφο Ζξαθιεένπ) θαη ΜεζειΫξνη (Ννκφο Λαζηζένπ). ΜεηΪ ηελ εθρχιηζε θαη απνκφλσζε ηνπ DNA
αθνινχζεζε ε δηαδηθαζέα αιπζηδσηάο αληέδξαζεο πνιπκεξΪζεο (PCR) κε ρξάζε ησλ εθθηλεηψλ trnl 114 θαη
trnl 115. Απφ ηελ αιιεινχρηζε ησλ ρισξνπιαζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ DNA πξνΫθπςαλ, πΫξαλ ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ αιιεινπρηψλ ηεο ηξαρεέαο πεχθεο θαη αιιεινπρέεο ραξαθηεξηζηηθΫο ηνπ κε ελδεκηθνχ ζηελ
Κξάηε εέδνπο ηεο ραιεπένπ πεχθεο. Σα Ϊηνκα απφ ηα νπνέα Ϋγηλε ε ζπιινγά πξνΫξρνληαη απφ ηξεηο
θπζηθνχο πιεζπζκνχο θαη Ϋλα ηερλεηφ πιεζπζκφ (αλαδΪζσζε) θαη εκθαλέδνπλ φια κνξθνινγηθΪ
γλσξέζκαηα πνπ ηα θαηαηΪζζνπλ θαηλνηππηθΪ ζηελ ηξαρεέα πεχθε. Σα παξαπΪλσ δεδνκΫλα νδεγνχλ ζην
αξρηθφ ζπκπΫξαζκα φηη ηα Ϊηνκα πνπ εκθαλέδνπλ ρισξνπιαζηηθφ γνληδέσκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ραιεπένπ
πεχθεο εέλαη δπεηδηθΪ πβξέδηα θαη ζπγθεθξηκΫλα πξντφληα ηεο δηαζηαχξσζεο: ηξαρεέα πεχθε (κεηξηθφ Ϊηνκν)
x ραιΫπηνο πεχθε (παηξηθφ Ϊηνκν), θαζψο Ϋρεη απνδεηρζεέ φηη ην ρισξνπιαζηηθφ γνληδέσκα ζηα θσλνθφξα
γεληθΪ θαη επηπξφζζεηα ζηα ζπγθεθξηκΫλα εέδε θιεξνλνκεέηαη παηξηθΪ, ελψ ε παξαπΪλσ εέλαη ε κνλαδηθά
θαηεχζπλζε ηεο δπεηδηθάο δηαζηαχξσζεο πνπ εέλαη δπλαηά ζηε θχζε. Ζ ζπρλφηεηα εκθΪληζεο ησλ πβξηδέσλ
δελ παξνπζηΪδεη ζπζρΫηηζε κε ηνλ γεσγξαθηθφ Ϊμνλα αλαηνιά – δχζε, δειαδά κε ηε γεσγξαθηθά θαηαλνκά
ηεο θπζηθάο εμΪπισζεο ηεο ηξαρεέαο πεχθεο ζην λεζέ.
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Σαπηνπνίεζε θιώλσλ πιαηάλνπ θαη ιεύθεο κε γελεηηθνύο δείθηεο
κηθξνδνξπθνξηθνύ DNA
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ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Δξγαζηάξην Γαζηθάο
Γελεηηθάο θαη Βειηέσζεο Γαζνπνληθψλ Δηδψλ, Σ.Θ. 238, Θεζζαινλέθε, GR54124 aravanop@for.auth.gr
Λέμεηο θιεηδηά: Platanus, Populus, θιψλνη, δεέθηεο SSR

ηελ παξνχζα εξγαζέα κειεηάζεθαλ πΫληε θιψλνη πβξηδέσλ πιαηΪλνπ θαη επηΪ ιεχθεο, πνπ εέλαη
απνηΫιεζκα ηνπ πξνγξΪκκαηνο γελεηηθάο βειηέσζεο ηαρπαπμψλ εηδψλ ηνπ Δξγαζηεξένπ Γαζηθάο Γελεηηθάο
θαη Βειηέσζεο Γαζνπνληθψλ Δηδψλ ηνπ Α.Π.Θ. (1975 – 2010). Σα δεδνκΫλα θαη ην πιηθφ ζπιιΫρζεθαλ απφ
πεηξακαηηθά επηθΪλεηα, ε νπνέα βξέζθεηαη ζην δεμηφ αλΪρσκα ηνπ Αμηνχ πνηακνχ. Οη θιψλνη κειεηάζεθαλ κε
ηε ρξάζε ελλΫα (πιΪηαλνο) θαη επηΪ (ιεχθε) εθθηλεηψλ κνξηαθψλ δεηθηψλ κηθξνδνξπθνξηθνχ DNA (SSR).
Απφ ηνπο ελλΫα εθθηλεηΫο ηνπ πιαηΪλνπ, νη πΫληε άηαλ πνιπκνξθηθνέ (55,55%). Ο κΫζνο αξηζκφο
αιιεινκφξθσλ αλΪ γνληδηαθά ζΫζε άηαλ 2,6. Οη δεέθηεο κηθξνδνξπθνξηθνχ DNA (SSR) άηαλ πνιπκνξθηθνέ
κε πςειά δηαθξηηηθά ηθαλφηεηα γηα ηνπο γελνηχπνπο ησλ δχν γελψλ. Σν γεγνλφο απηφ ηνπο θαηΫζηεζε
ηδηαέηεξα απνηειεζκαηηθνχο γηα ηε δεκηνπξγέα ηνπ κνξηαθνχ απνηππψκαηνο ησλ γελνηχπσλ πνπ
εμεηΪζηεθαλ. Γηα ηελ ηαπηνπνέεζε ησλ θιψλσλ άηαλ αξθεηνέ δχν κφλν κηθξνδνξπθνξηθνέ εθθηλεηΫο. Οη ηηκΫο
ηεο αλακελφκελεο εηεξνδπγσηέαο θπκΪλζεθαλ απφ 0,46 κΫρξη 0,62 θαη ηεο παξαηεξνχκελεο εηεξνδπγσηέαο
απφ 0,25 κΫρξη 1,00. Απφ ηνπο επηΪ εθθηλεηΫο ηεο ιεχθεο νη Ϋμη άηαλ πνιπκνξθηθνέ (60%). Ο κΫζνο αξηζκφο
αιιεινκφξθσλ αλΪ γνληδηαθά ζΫζε άηαλ 1,8. Ζ κΫζε αλακελφκελε εηεξνδπγσηέα άηαλ 0,32 θαη ε κΫζε
παξαηεξνχκελε εηεξνδπγσηέα άηαλ 0,50. Απφ ηα απνηειΫζκαηα ησλ κνξηαθψλ αλαιχζεσλ, ππνινγέζηεθαλ
νη γελεηηθΫο απνζηΪζεηο θαηΪ Nei θαη δεκηνπξγάζεθαλ δελδξνγξΪκκαηα γελεηηθψλ απνζηΪζεσλ πιαηΪλνπ
θαη ιεχθεο κε ην πξφγξακκα MEGA-5. Οη θιψλνη ηνπ πιαηΪλνπ πξνΫξρνληαη απφ νηθνγΫλεηεο πνπ πξνάιζαλ
απφ ειεγρφκελεο δηαζηαπξψζεηο Platanus orientalis x Platanus occidentalis θαη εέλαη κηζΪδειθα, γεγνλφο
πνπ επηβεβαηψλεηαη κε βΪζε ηηο γελεηηθΫο απνζηΪζεηο. Οη θιψλνη ηεο ιεχθεο πνπ πξνΫξρνληαη απφ ηνλ έδην
πιεζπζκφ Ϋρνπλ ζηελά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηνπο θαη απηφ εέλαη νξαηφ θαη απφ ην δηαρσξηζκφ ηνπο ζε νκΪδεο
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξνειεχζεηο απφ ηηο νπνέεο πξνΫξρνληαη.
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Δθαξκνγή ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο ζην βακβάθη: απνηειέζκαηα
πεηξακαηηθώλ αγξώλ ζηε Θεζζαιία
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ΜπελΪθεην Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην, ΔθΪιεο 7, 14561, ΚεθηζηΪ
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Μνπζεέν Γνπιαλδξά Φπζηθάο Ηζηνξέαο, Δξγαζηάξην Οηθνινγέαο ΔδΪθνπο, Λεβέδνπ 13, 14562 ΚεθηζηΪ

Λέμεηο θιεηδηά: Γεσξγέα αθξηβεέαο, ΒακβΪθη, θαηλνηφκεο ηερλνινγέεο, αηζζεηάξεο θπιιψκαηνο πγξαζέαο εδΪθνπο

Ζ γεσξγέα αθξηβεέαο απνηειεέ Ϋλα ζχζηεκα παξαγσγάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ ζηεξέδεηαη ζηε δηαρεέξηζε
ησλ εηζξνψλ ζε Ϋλα αγξφ ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθΫο αλΪγθεο ηεο θαιιηΫξγεηαο ηφζν ρσξηθΪ φζν θαη
ρξνληθΪ. Σα ζπζηάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεέ ε γεσξγέα αθξηβεέαο πνηθέινπλ, θπξέσο ζηεξέδνληαη ζηηο
δπλαηφηεηεο πνπ παξΫρνπλ νη λΫεο ηερλνινγέεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ρσξηθάο-ρξνληθάο
παξαιιαθηηθφηεηαο ησλ αλαγθψλ ηεο θαιιηΫξγεηαο θαη ηελ αλΪπηπμε ζπζηεκΪησλ κεηαβιεηψλ παξνρψλ ησλ
εηζξνψλ. Σν 2010 Ϋσο 2012 πινπνηάζεθε ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα HydroSense (www.hydrosense.org)
πνπ εέρε σο βαζηθφ ζηφρν ηελ εθαξκνγά ησλ αξρψλ ηεο γεσξγέαο αθξηβεέαο ζηελ θαιιηΫξγεηα βΪκβαθνο ζην
ζεζζαιηθφ θΪκπν θαη ηελ επέδεημε λΫσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε αξδεπηηθνχ λεξνχ, αδσηνχρνπ
ιέπαλζεο θαη θπηνπξνζηαηεπηηθψλ νπζηψλ. ε πΫληε πηινηηθνχο αγξνχο ηνπ Ν. ΛΪξηζαο, κΫζσ
ραξηνγξΪθεζεο ηεο αλΪθιαζεο ηνπ εγγχο ππΫξπζξνπ θΪζκαηνο, κε ηελ ρξάζε πνιπθαζκαηηθψλ
αηζζεηάξσλ ά/θαη δνξπθνξηθάο εηθφλαο πςειάο δηαθξηηηθάο ηθαλφηεηαο δηαρσξέζηεθαλ ηκάκαηα ησλ αγξψλ,
κε δηαθνξεηηθΫο ηηκΫο αλΪθιαζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νξηνζεηάζεθαλ δηαρεηξηζηηθΫο δψλεο (ΓΕ), πνπ
δηΫθεξαλ σο πξνο ηελ νξγαληθά νπζέα θαη ηελ πδαηνηθαλφηεηα ηνπ εδΪθνπο. ε θΪζε ΓΕ εγθαηαζηΪζεθε
ζχζηεκα αηζζεηάξσλ ππΫξπζξεο αθηηλνβνιέαο παξαθνινχζεζεο ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ θπιιψκαηνο γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ Ϋλαξμεο ηεο Ϊξδεπζεο, θαη αηζζεηάξεο πγξαζέαο εδΪθνπο γηα ηνλ Ϋιεγρν ηνπ ξπζκνχ κεέσζεο
ηεο πγξαζέαο ηνπ εδΪθνπο κεηΪ απφ θΪζε Ϊξδεπζε. Μηα ζπζθεπά κΫηξεζεο ηεο εμαηκηζνδηαπλνάο
εγθαηεζηεκΫλε ζε θΪζε αγξφ πξνζδηφξηδε ηελ αξδεπηηθά δφζε ε νπνέα εθαξκφδνληαλ κΫζσ εηδηθνχ
ζπζηάκαηνο κεηαβιεηάο παξνράο πνπ εέρε ηε δπλαηφηεηα Ϊξδεπζεο θΪζε ΓΕ ρσξηζηΪ. Ζ εθηέκεζε ησλ
απαηηάζεσλ ζε Ϊδσην ησλ ΓΕ ζηεξέρζεθε ζηελ παξαγσγά ραξηψλ ηνπ δεέθηε ρισξνθχιιεο θΪζε αγξνχ ν
νπνένο ππνινγέζηεθε κΫζσ εηδηθψλ πνιπθαζκαηηθψλ αηζζεηάξσλ απφ ηελ αλΪθιαζε ηνπ θπιιψκαηνο ζε
δχν θΪζκαηα. Έγηλε πξνθπηξσηηθά δηδαληνθηνλέα ζε ισξέδεο επέ ηεο γξακκάο ζπνξΪο θαη κεηαθπηξσηηθΪ κε
θαηεπζπλφκελν θαη ρσξηθΪ θαζνξηζκΫλν ςεθαζκφ κε ηε ρξάζε ηεο ηερλνινγέαο αηζζεηάξσλ «WeedSeeker»,
φπνπ νη ςεθαζκνέ ζηνρεχνπλ απνθιεηζηηθΪ ηα δηδΪληα θαη φρη ην γπκλφ Ϋδαθνο. ΚαηΪ κΫζν φξν ε γεσξγέα
αθξηβεέαο κεέσζε ην λεξφ Ϊξδεπζεο θαηΪ 18%, ηα αδσηνχρα ιηπΪζκαηα θαηΪ 35% θαη ην ζχλνιν ησλ
δηδαληνθηφλσλ θαηΪ 62% ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπκβαηηθά κΫζνδν θαιιηΫξγεηαο, ελψ αχμεζε ηελ παξαγσγά ζε
ζχζπνξν βακβΪθη θαηΪ 10%. Ζ βειηέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ρξάζεο ηνπ λεξνχ Ϊξδεπζεο ηνπ αδψηνπ
θαη ησλ δηδαληνθηφλσλ θαηΪ κΫζν φξν θπκΪλζεθε ζην 26%, 60% θαη 168% αληέζηνηρα.
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πκπεξηθνξά απηόξηδσλ πνηθηιηώλ ακπέινπ ησλ Κπθιάδσλ ζηε
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο δηακέζνπ ηεο in vitro ζεξκνζεξαπείαο
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Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ. ΣΚ 710 04, ΖξΪθιεην Κξάηεο, e-mail: grammat@staff.teicrete.gr
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Δξγαζηάξην Φπηηθάο Ηνινγέαο, ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, Ζξαθιεένπ Κξάηεο

Λέμεηο θιεηδηά: grapevine viruses, in vitro thermotherapy, sanitation

Ζ ακπεινπξγέα ησλ ΚπθιΪδσλ, ζε πεέζκα ησλ θαηξψλ, δηαηεξεέ αθφκε παξαδνζηαθνχο ακπειψλεο ζε κηθξΫο
αλαβαζκέδεο κε απηφξηδα πξΫκλα αξθεηψλ γεγελψλ πνηθηιηψλ, θπξέσο Ϊγλσζηεο ακπεινπξγηθάο θαη
νηλνινγηθάο αμέαο. Μεηαμχ ησλ ζηφρσλ ελφο Ϋξγνπ εθαξκνζκΫλεο Ϋξεπλαο γηα ηε βειηέσζε ηεο θπθιαδέηηθεο
ακπεινπξγέαο, ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Π.Ν. Αηγαένπ, άηαλ ε δεκηνπξγέα πγηνχο πνιιαπιαζηαζηηθνχ
πιηθνχ, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πθηζηΪκελσλ ζεκαληηθψλ πξνβιεκΪησλ απφ ηηο εθθπιηζηηθΫο αζζΫλεηεο
(ηψζεηο) ηεο ακπΫινπ. Ζ κεζνδνινγέα ηεο in vitro ζεξκνζεξαπεέαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ in vitro θαιιηΫξγεηα
κεξηζησκαηηθψλ θνξπθψλ εθαξκφζηεθε γηα ηελ εμπγέαλζε 10 πνηθηιηψλ [Αεηνλχρη, ΑεδΪλη εξπζξφ (δχν
πξΫκλα), ΑεδΪλη ιεπθφ, ΑπγνπιΪην, ΑπγνπζηηΪηηθν, Καξακπξαΐκη, ΜαινπθΪην (ηξέα πξΫκλα), ΜαλδειαξηΪ
ιεπθά, Παπαηζνχδα θαη Πνηακέζη], κνιπζκΫλσλ κε ηνχο πνπ αλάθνπλ ζηα γΫλε Nepovirus, Ampelovirus,
Velarivirus θαη Vitivirus. Απφ βιαζηνχο ησλ 13 πξΫκλσλ πνπ κηθξνπνιιαπιαζηΪζηεθαλ in vitro
0
δημιοςπγήθηκαν ζςνολικά 412 θπηΪξηα ηα νπνέα παξΫκεηλαλ ζε ζΪιακν ζεξκνζεξαπεέαο (36,5 ± 0,2 C ) γηα
πεξένδν θπκαηλφκελε κεηαμχ 82-98 εκεξψλ. ΜεηΪ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ βησζηκφηεηαο,
αθνινχζεζε ιάςε ησλ κεξηζησκαηηθψλ θνξπθψλ, ηφζν απφ ηνλ θεληξηθφ φζν θαη απφ πιΪγηνπο βιαζηνχο,
θαη θαιιηΫξγεηα ζε ζΪιακν αλΪπηπμεο. ΓηαδνρηθΫο ππνθαιιηΫξγεηεο ησλ βηψζηκσλ κεξηζησκΪησλ νδάγεζαλ
ζε Ϋξηδα θπηΪξηα in vitro, πνπ κηθξνπνιιαπιαζηΪζζεθαλ δεκηνπξγψληαο κηα πιεηΪδα ζπγαηξηθψλ απφ ην
αξρηθφ κνιπζκΫλν πξΫκλν. Αθνινχζεζε εγθιηκαηηζκφο θαη θχηεπζε ζε γιΪζηξεο ζε εξγαζηεξηαθφ
ζεξκνθάπην. Ο ηνινγηθφο Ϋιεγρνο κε ηερληθΫο ηεο δνθηκάο ELISA πξαγκαηνπνηάζεθε ηΫζζεξεηο ηνπιΪρηζηνλ
oπ
θνξΫο (κε ηε ζπκπιάξσζε ηνπ 3 κάλα ηεο δσάο ησλ ζπγαηξηθψλ θπηψλ in vitro, κεηΪ ηνλ εγθιηκαηηζκφ,
κεηΪ 1 ρξφλν θαη 2 ρξφληα ζηε γιΪζηξα). Ο αξηζκφο ησλ θπηαξέσλ in vitro πνπ επηβέσζαλ ζηε δηαδηθαζέα ηεο
ζεξκνζεξαπεέαο εμαξηάζεθε θπξέσο απφ ην πξΫκλν-δσξεηά θαη θπκΪλζεθε απφ 16,67 Ϋσο 80% [επηβέσζαλ
ηα 261 (63,35%) απφ ηα 412]. Απφ ηηο 212 θεληξηθΫο θαη 212 πιΪγηεο κεξηζησκαηηθΫο θνξπθΫο ηα πνζνζηΪ
επηβέσζεο άηαλ 33,96 θαη 25,47%,αληέζηνηρα. Απφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο κεξηζησκαηηθΫο θνξπθΫο πξνΫθπςε
Ϋλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο βηψζηκσλ αλαγελλεκΫλσλ θπηψλ: 834 θαη 594 απφ θεληξηθνχο θαη πιΪγηνπο
βιαζηνχο, αληέζηνηρα. πλνιηθΪ απφ ηα 13 πξΫκλα αλαγελλάζεθαλ 1566 θπηΪ απφ ηα νπνέα επηβηψζαλ ηα
1428 (91,19%). ΜεηΪ ηνλ εγθιηκαηηζκφ θαη ηε δηαινγά ησλ εχξσζησλ θαη πγηψλ ηειηθΪ ηα ακπειφθπηα γηα
κεηαθχηεπζε ζηνλ ακπειψλα εέλαη 622. Ο ηεηξαπιφο ηνινγηθφο Ϋιεγρνο αλέρλεπζε ηνπο ηνχο ηνπ κεηξηθνχ
πξΫκλνπ κφλν ζε νξηζκΫλεο νκΪδεο ακπειφθπησλ ησλ πνηθηιηψλ ΑπγνπιΪην (κηα νκΪδα 10 ακπειφθπησλ),
Καξακπξαΐκη (κηα νκΪδα 7 ακπειφθπησλ), ΜαινπθΪην (πξΫκλν 17/08 ηΫζζεξηο νκΪδεο 7, 8, 5 θαη 11
ακπειφθπησλ, πξΫκλν 37/09 κηα νκΪδα 8 ακπειφθπησλ). πλνιηθΪ κφλν 56 ακπειφθπηα βξΫζεθαλ λα
θηινμελνχλ ηνπο ηνχο ηνπ κεηξηθνχ πξΫκλνπ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο in vitro
ζεξκνζεξαπεέαο θαη ηνπ κεξηζησκαηηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ απνδέδεη Ϋλα πςειφ πνζνζηφ εμπγέαλζεο (≈
96%). Οη πνηθηιέεο ΜαλδειαξηΪ ιεπθά, Παπαηζνχδα θαη ΑεδΪλη εξπζξφ θαη ιεπθφ εκθαλέζηεθαλ ιηγφηεξν
πξνζαξκφζηκεο ζηελ εθαξκνζζεέζα κεζνδνινγέα κε απνηΫιεζκα ν ηειηθφο αξηζκφο πγηψλ Ϋξηδσλ
ακπειφθπησλ λα κελ ππεξβαέλεη ηε δεθΪδα. Αληέζεηα νη Ϊιιεο πνηθηιέεο Ϋδεημαλ θαιχηεξε πξνζαξκνγά, κε
απνηΫιεζκα ζεκαληηθΪ πςειφηεξε απφδνζε. Σα απνηειΫζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ καο επηηξΫπνπλ λα
αηζηνδνμνχκε γηα ηελ επηηπρά αμηνπνέεζά ηνπο, ηφζν ζηε δηΪζσζε απηνρζφλσλ πνηθηιηψλ, φζν θαη ζηελ
αλαζπγθξφηεζε ηεο θπθιαδέηηθεο ακπεινπξγέαο κε ηελ αλΪπηπμε λΫσλ ηνπηθψλ νέλσλ, αληαγσληζηηθψλ ζηελ
εζληθά θαη δηεζλά αγνξΪ.
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Δπίδξαζε θσζθνξηθήο ιίπαλζεο ζηελ αδσηνδέζκεπζε, ηελ πδαηηθή
νηθνλνκία θαη ηελ απόδνζε ηεζζάξσλ πνηθηιηώλ θαθήο (Lens culinaris
Medik.)
1

Γ. ΘΔΟΛΟΓΗΓΟΤ , Η.Θ. ΣΗAΛΣΑ

1

1

ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, 541 24 Θεζζαινλέθε
15

Λέμεηο θιεηδηά: αδσηνδΫζκεπζε, δηΪθξηζε ηζνηφπσλ Ϊλζξαθα, δ Ν, θαθά, θψζθνξνο

Ο θψζθνξνο (P) ζεσξεέηαη ζηνηρεέν πνπ ζπκβΪιιεη ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ ςπραλζψλ κΫζσ ηεο
ζεηηθάο ηνπ επέδξαζεο ζηηο θπζηνινγηθΫο ιεηηνπξγέεο, ηελ αχμεζε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηάκαηνο θαη ηελ
αδσηνδΫζκεπζε. ε πεέξακα αγξνχ, ζην Αγξφθηεκα ηνπ ΑΠΘ, ηελ θαιιηεξγεηηθά πεξένδν 2013-2014,
εθαξκφζηεθαλ ηΫζζεξα επέπεδα θσζθνξηθάο ιέπαλζεο [0 (P0), 3 (P3), 6 (P6) θαη 9 (P9) kg P2O5/ζηξ] ζε
ηΫζζεξηο πνηθηιέεο θαθάο [Ϊκνο, Θεζζαιέα, Flip 2003-24L (Flip), Ηθαξέα]. Σν πεηξακαηηθφ ζρΫδην άηαλ απηφ
ησλ ππνδηαηξεκΫλσλ ηεκαρέσλ (split-plot) κε ηξεηο επαλαιάςεηο θαη θχξηα ηεκΪρηα ηηο επεκβΪζεηο P. ην
ζηΪδην ηεο πιάξνπο Ϊλζεζεο Ϋγηλε δεηγκαηνιεςέα ππΫξγεηαο βηνκΪδαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θπζηθάο
15
13
αθζνλέαο ησλ ζηαζεξψλ ηζνηφπσλ αδψηνπ (δ Ν) θαη Ϊλζξαθα (δ C) κε ζθνπφ ηελ εθηέκεζε ην πνζνζηνχ
Ν2-δΫζκεπζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ λεξνχ (ΑΥΝ). ην ζηΪδην ηεο σξέκαλζεο
2
ζπγθνκέζηεθε, κε ην ρΫξη, επηθΪλεηα 0,125m γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφδνζεο ζε ζπφξν θαη ηνπ δεέθηε
ζπγθνκηδάο (Γ). Σφζν ε απφδνζε φζν θαη ν Γ επεξεΪζηεθαλ απφ ηελ πνηθηιέα θαη ηελ αιιειεπέδξαζε
Ρ×πνηθηιέα, ελψ ην πνζνζηφ Ν2-δΫζκεπζεο επεξεΪζηεθε απφ ηελ πνηθηιέα θαη ε ΑΥΝ απφ ηηο επεκβΪζεηο P.
Δπέζεο, βξΫζεθε πςειά ζεηηθά ζπζρΫηηζε κεηαμχ ηεο απφδνζεο ζε ζπφξν θαη ηνπ Γ (r=0,90, P< 0,01). Ζ
πην απνδνηηθά πνηθηιέα άηαλ ε Flip κε 336 kg/ζηξ θαη Γ 0,34, ελψ ε Ηθαξέα εκθΪληζε ηηο ρακειφηεξεο
αληέζηνηρεο ηηκΫο κε 156 kg/ζηξ θαη 0,21. Ζ Flip εέρε ηελ πςειφηεξε απφδνζε ζην P9 κε 413 kg/ζηξ θαη Γ
0,39, ελψ γηα ην P0, νη ηηκΫο άηαλ αληηζηνέρσο 248 kg/ζηξ θαη 0,27. Σν πνζνζηφ Ν2-δΫζκεπζεο επεξεΪζηεθε
απφ ηνλ γελφηππν θαη θπκΪλζεθε απφ 53,8% Ϋσο 66,1% γηα ηελ Ηθαξέα θαη ηε Θεζζαιέα, αληέζηνηρα. Οη ηηκΫο
ηεο δηΪθξηζεο ηζνηφπσλ Ϊλζξαθα (Γ) θπκΪλζεθαλ απφ 22,5‰ Ϋσο 22,9‰, ζηα επέπεδα P6 θαη P3
δεέρλνληαο φηη ε ιέπαλζε κε Ρ αχμεζε ηελ ΑΥΝ. πκπεξαζκαηηθΪ, ε ζεηηθά αληέδξαζε ζηε ιέπαλζε κε Ρ
επεξεΪζηεθε απφ ηελ πνηθηιέα ηεο θαθάο θαη άηαλ ζπλΫπεηα ηεο αχμεζεο ηνπ Γ, ελψ ην γελεηηθφ πιηθφ
επεξΫαζε ηελ δΫζκεπζε ηνπ Ν θαη ν Ρ ηελ πδαηηθά νηθνλνκέα.
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Παξαγσγηθό δπλακηθό ζηε ζπγθαιιηέξγεηα κπηδειηνύ θαη θξηζαξηνύ
1,2

1

1

ΗΠΠΟΛΤΣΟ ΓΚΗΝΣΗΟΤΓΖ , ΛΗΛΑ ΜΑΓΚΛΑΡΑ ,ΔΛΠΗΝΗΚΖ ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ , ΝΗΚΟΛΑΟ
1
ΓΑΝΑΛΑΣΟ

1

Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Σκάκα Γεσπνλέαο ΦΠΑΠ, Δξγαζηάξην Γεσξγέαο θαη ΔθαξκνζκΫλεο Φπζηνινγέαο Φπηψλ,
Φπηφθνπ 38446, Ν. Ησλέα, Μαγλεζέα, igints@yahoo.com
2

Wageningen UR, Centre for Crop Systems Analysis, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen,

Λέμεηο θιεηδηά: ΑκεηςηζπνξΪ, θηελνηξνθηθφ κπηδΫιη, θξηζΪξη, βηνκΪδα

ΞεξηθΪ ςπραλζά θαιιηεξγνχληαη επξΫσο γηα ηελ παξαγσγά δσνηξνθψλ, ελψ ε ζπγθαιιηΫξγεηΪ ηνπο κε
ζηηεξΪ λα δέλεη κεγαιχηεξεο απνδφζεηο ζε ελζέξσκα ά ζαλφ. θνπφο ηεο εξγαζέαο άηαλ λα κειεηεζεέ ην
παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο ζπγθαιιηΫξγεηαο θξηζαξηνχ (Hordeum vulgare L.) θαη θηελνηξνθηθνχ κπηδειηνχ
(Pisum arvense P.) ζε ζρΫζε κε ηε κνλνθαιιηΫξγεηΪ ηνπο, θαζψο θαη ν ιφγνο ηζνδχλακνπ επηθαλεέαο (LER).
Σν πεέξακα πξαγκαηνπνηάζεθε ζην αγξφθηεκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο ζην Βειεζηέλν Μαγλεζέαο ηε
ρεηκεξηλά θαιιηεξγεηηθά πεξένδν 2012-2013 ζε Ϋδαθνο αξγηιψδεο, κε Ph 8,2 θαη νξγαληθά νπζέα 1,7%. Σν
πεηξακαηηθφ ζρΫδην άηαλ 4 κεηαρεηξέζεσλ κε 3 επαλαιάςεηο. ΚΪζε κεηαρεέξηζε πεξηιΪκβαλε δηαθνξεηηθφ
κεέγκα ζπφξσλ θξηζαξηνχ (Κ) θαη θηελνηξνθηθνχ κπηδειηνχ (Μ), σο εμάο: Κ100:Μ0, Κ0:Μ100, Κ80:Μ80 θαη
Κ60:Μ60. Σα λνχκεξα αλαθΫξνληαη ζην πνζνζηφ θΪζε ζπφξνπ πνπ ζπΪξζεθε ζε ζρΫζε κε ηε κΫγηζηε
πνζφηεηα ζπφξνπ πνπ ζπΫξλεηαη ζπλάζσο ζε πεξέπησζε κνλνθαιιηΫξγεηαο, κε ην Κ100 λα αληηζηνηρεέ ζε
20 θηιΪ ζπφξνπ θξηζαξηνχ θαη ην Μ100 ζε 18 θηιΪ ζπφξνπ κπηδειηνχ. ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθάο
πεξηφδνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ δεηγκαηνιεςέεο θαηΪ ηηο νπνέεο κεηξάζεθε ην ρισξφ θαη μεξφ βΪξνο ησλ
ππΫξγεησλ νξγΪλσλ ησλ θπηψλ (βιαζηνέ, θχιια, θαξπνθφξα φξγαλα) θαη ν δεέθηεο θπιιηθάο επηθΪλεηαο
(LAI). Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ ζεκαληηθά αχμεζε ηεο παξαγσγάο βηνκΪδαο ηνπ θξηζαξηνχ ζηηο πεξηπηψζεηο
ζπγθαιιηΫξγεηαο ζε ζρΫζε κε ηελ κνλνθαιιηΫξγεηα παξφιν πνπ ε πνζφηεηα ζπφξνπ θξηζαξηνχ πνπ
θπηεχηεθε άηαλ κεησκΫλε. Ζ παξαγσγά βηνκΪδαο ηνπ κπηδειηνχ παξνπζέαζε ζεκαληηθά κεέσζε ζηε
ζπγθαιιηΫξγεηα ιφγν ηεο κεγαιχηεξεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θξηζαξηνχ, ηνπ νπνένπ ε θπιιηθά επηθΪλεηα
θΪιπςε ην Ϋδαθνο κε γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο πεξηνξέδνληαο ηελ αλΪπηπμε ηνπ κπηδειηνχ. Ζ παξαγσγά
βηνκΪδαο άηαλ απμεκΫλε ζηηο πεξηπηψζεηο ζπγθαιιηΫξγεηαο ιφγν ηεο απμεκΫλεο παξαγσγάο ηνπ θξηζαξηνχ.
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Γ. ΜΠΔΛΔΜΔ, Δ. ΣΗΓΚΑ, Ν. ΓΑΝΑΛΑΣΟ
Δπέδξαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θΪιπςεο ζην δπλακηθφ παξαγσγάο θαη ηελ αμηνπνέεζε ρξάζεο αδψηνπ ηνπ ζφξγνπ.
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Δπίδξαζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θάιπςεο ζην δπλακηθό παξαγσγήο θαη ηελ
αμηνπνίεζε ρξήζεο αδώηνπ ηνπ ζόξγνπ
1

2

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΜΠΔΛΔΜΔ , ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΗΓΚΑ , ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΑΝΑΛΑΣΟ

3

1

ΔΛΓΟ «ΓΖΜΖΣΡΑ», Η.Κ.Φ.& B.- ΘενθξΪζηνπ 1, πλ/ζκνο ΑβΫξσθ, 413 35 ΛΪξηζα – d_beslemes@yahoo.gr

2

ΔΛΓΟ «ΓΖΜΖΣΡΑ», Η.Κ.Φ.& B.- ΘενθξΪζηνπ 1, πλ/ζκνο ΑβΫξσθ, 413 35 ΛΪξηζα

3

ΠΑΝ. ΘΔΑΛΗΑ, Σκ. Γεωπονίας Φσηικής Παραγωγής και Αγροηικού Περιβάλλονηος, Δξγ. Γεσξγέαο θαη ΔθαξκνζκΫλεο
Φπζηνινγέαο Φπηψλ – 38 446 Φπηφθν Βφινο.
Λέμεηο θιεηδηά: φξγν, θνπθηΪ, θαιιηΫξγεηεο θΪιπςεο, απνδνηηθφηεηα ρξάζεο αδψηνπ.

Οη θαιιηΫξγεηεο θΪιπςεο θαη ε ρισξά ιέπαλζε κε ςπραλζά εέλαη πξαθηηθΫο πνπ ζπκβΪινπλ ζηελ αεηθνξέα
ησλ γεσξγηθψλ ζπζηεκΪησλ, ιφγσ ηεο αλαλεψζηκεο θχζεο ηνπ αδψηνπ πνπ παξΫρνπλ, ηεο απμεκΫλεο
παξαγσγηθφηεηαο ηνπ φινπ ζπζηάκαηνο, θαζψο θαη ηεο θαιχηεξεο αμηνπνέεζεο ηνπ θσηφο, ηνπ λεξνχ θαη
ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρεέσλ απφ ηε αθνινπζνχκελε θαιιηΫξγεηα. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επέδξαζεο ησλ
θαιιηεξγεηψλ θΪιπςεο κε θνπθηΪ ζηα πνζνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο θαιιηΫξγεηαο ηνπ ηλψδνπο ζφξγνπ,
δηελεξγάζεθαλ πεηξΪκαηα αγξνχ γηα κηα πεξένδν ηξηψλ ζπλερφκελσλ εηψλ. Ζ εγθαηΪζηαζε ησλ
πεηξακαηηθψλ Ϋγηλε ζε δχν πεξηνρΫο ηεο θεληξηθάο Θεζζαιέαο κε παξφκνηα θιηκαηνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ,
αιιΪ δχν δηαθνξεηηθνχο εδαθηθνχο ηχπνπο (ακκνπειψδεο θαη αξγηιψδεο Ϋδαθνο). Σν πεηξακαηηθφ ζρΫδην
πνπ ρξεζηκνπνηάζεθε, εέλαη ην ρΫδην ΤπνδηαηξεκΫλσλ Σεκαρέσλ 4x3x3, φπνπ ζηα θχξηα πεηξακαηηθΪ ηεκΪρηα
εθαξκφζζεθαλ ηΫζζεξα δηαθνξεηηθΪ επέπεδα αδσηνχρνπ ιέπαλζεο ζηελ θαιιηΫξγεηα ηνπ ζφξγνπ (0, 50, 100,
-1
150 Kg N ha ), θαη ζηα ππνηεκΪρηα εθαξκφζζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθΫο θαιιηεξγεηηθΫο πξαθηηθΫο σο πξνο ην
ςπραλζΫο ((Η) κΪξηπξαο-ρσξέο θαιιηΫξγεηα ςπραλζνχο, (ΗΗ) ελζσκΪησζε ηνπ ςπραλζνχο ζην Ϋδαθνο (ρισξά
ιέπαλζε) ζην ζηΪδην ηνπ 50% ηεο Ϊλζεζεο, (ΗΗΗ) ζπγθνκηδά ηνπ ςπραλζνχο σο μερσξηζηά θαιιηΫξγεηα γηα ηελ
παξαγσγά θαξπνχ (θαιιηΫξγεηα θΪιπςεο), ζε ηξεηο επαλαιάςεηο. Γηα ηελ αθνινπζνχκελε θαιιηΫξγεηα ηνπ
ζφξγνπ ππνινγέζηεθαλ, ε παξαγσγά ρισξάο θαη μεξάο βηνκΪδαο, ε απνδνηηθφηεηα ρξάζεο ηνπ αδψηνπ (NUE)
θαη ην θαζαξφ θιΪζκα αλΪθηεζεο ηνπ εθαξκνδφκελνπ αδψηνπ (NRf). Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ ζεκαληηθά
επέδξαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θΪιπςεο θαη ζηνπο δχν εδαθηθνχο ηχπνπο, θαζψο ε παξαγσγά μεξάο βηνκΪδαο
-1
-1
ηνπ ηλψδνπο ζφξγνπ θπκΪλζεθε απφ 23 Ϋσο 27 t ha ζηα ηεκΪρηα ηνπ κΪξηπξα, απφ 25,2 Ϋσο 30,9 t ha ζηα
-1
ηεκΪρηα κε θαιιηΫξγεηα θΪιπςεο θαη απφ 26,3 Ϋσο 32,5 t ha ζηα ηεκΪρηα πνπ εθαξκφζηεθε ρισξά ιέπαλζε,
γηα ην αξγηιψδεο Ϋδαθνο. ην ακκνπειψδεο Ϋδαθνο, ε παξαγσγά μεξάο βηνκΪδαο θπκΪλζεθε απφ 18,1 Ϋσο
-1
-1
22,1 t ha ζηα ηεκΪρηα ηνπ κΪξηπξα, απφ 22 Ϋσο 27 t ha ζηα ηεκΪρηα κε θαιιηΫξγεηα θΪιπςεο θαη απφ 23,1
-1
Ϋσο 28,1 t ha ζηα ηεκΪρηα πνπ εθαξκφζηεθε ρισξά ιέπαλζε. Ζ απνδνηηθφηεηα ρξάζεο ηνπ αδψηνπ (NUE)
-1
-1
ππνινγέζηεθε ζε 62 kg kg ζην αξγηιψδεο θαη 60 kg kg ζην ακκνπειψδεο Ϋδαθνο, αληέζηνηρα. Σν θαζαξφ
θιΪζκα αλΪθηεζεο αδψηνπ (NRf) παξνπζέαζε επέζεο ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο θαη ζηνπο δχν εδαθηθνχο ηχπνπο,
θαηαγξΪθνληαο κεγΪιεο απμάζεηο κεηΪ απφ θαιιηΫξγεηα θΪιπςεο κε θνπθηΪ, κε ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ζηα
ηεκΪρηα πνπ εθαξκφζηεθε ρισξά ιέπαλζε φπνπ ζρεδφλ δηπιαζηΪζηεθε. Απφ ηα απνηειΫζκαηα πξνθχπηεη
πσο ηα ζπζηάκαηα θαιιηεξγεηψλ θΪιπςεο κε ςπραλζά ζα πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη ζνβαξΪ ππφςε θαηΪ ηνλ
ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ ρξάζεσλ γεο γηα παξαγσγά βηνκΪδαο, κε ζεβαζκφ ζηελ βηψζηκε αλΪπηπμε, ηελ
πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο θαη ηελ δηαζθΪιηζε ηεο αεηθνξηθάο παξαγσγάο.
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Π.ΒΑΥΑΜΗΓΖ, Α. ΣΔΦΟΠΟΤΛΟΤ, Γ. ΣΑΤΡΗΑΝΑΚΖ, . ΜΠΟΤΡΟΤΓΗΑΝΝΖ, Β. ΚΧΣΟΤΛΑ,
Ν. ΓΔΡΚΑ, Γ. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ
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Αμηνιόγεζε ηεο αγξνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο πνηθηιηώλ βπλνπνηήζηκνπ
θξηζαξηνύ Null-Lox
1

2

1

ΠΔΣΡΟ ΒΑΥΑΜΗΓΖ , ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΔΦΟΠΟΤΛΟΤ , ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΑΤΡΗΑΝΑΚΖ , ΣΑΤΡΟ
1
3
2
1
ΜΠΟΤΡΟΤΓΗΑΝΝΖ , ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΧΣΟΤΛΑ , ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΡΚΑ , ΓΑΡΤΦΑΛΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ

1
2

Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, ΗεξΪ νδφο 75, 11855 Αζάλα, pitvahamidis@yahoo.com
Δξγαζηάξην Γεσξγηθάο Τδξαπιηθάο

3.

ΑΘΖΝΑΗΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ

Λέμεηο θιεηδηά: θξηζΪξη, Null-Lox, βπλνπνέεζε, απφδνζε, πνηφηεηα, ζπκπιεξσκαηηθά Ϊξδεπζε

Οη πνηθηιέεο βπλνπνηάζηκνπ θξηζαξηνχ Null-Lox Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ θαη αλαπαξαρζεέ κε ζθνπφ ηε βειηέσζε
ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαη ραξαθηεξέδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ζπλζΫηνπλ ηα Ϋλδπκα LOX-1
θαη LOX-2, πνπ εέλαη κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο ησλ ελδχκσλ ηεο ιηπνμπγελΪζεο. Απνπζέα απηψλ ησλ ελδχκσλ θαη
επνκΫλσο πιενλΫθηεκα ησλ πνηθηιηψλ απηψλ εέλαη φηη ε κπχξα πνπ παξΪγεηαη απφ ηε βπλνπνέεζά ηνπο, Ϋρεη
πην «θξΫζθηα» γεχζε ελψ ηαπηνρξφλσο επηκεθχλεηαη ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηεο δηαηάξεζάο ηεο. Οη
ζπγθεθξηκΫλεο πνηθηιέεο απνηεινχλ Ϋλα εληειψο θαηλνχξγην πξντφλ, ηφζν γηα ηελ ειιεληθά, φζν θαη ηελ
παγθφζκηα αγνξΪ ζπφξσλ, αθνχ ε παηΫληα ηνπο θαηνρπξψζεθε ζηηο 29 Γεθεκβξένπ ηνπ 2011 θαη επνκΫλσο
ε δηεζλάο βηβιηνγξαθέα δελ πεξηΫρεη αθφκα ζηνηρεέα γηα ηελ αγξνλνκηθά ηνπο ζπκπεξηθνξΪ. ηφρνο ηεο
παξνχζαο εξγαζέαο άηαλ ε αμηνιφγεζε ηξηψλ πνηθηιηψλ Null-Lox (Chiraz, Cha-Cha, Chill) σο πξνο ηα
απνδνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ ηνπο ραξαθηεξηζηηθΪ ζηηο ειιεληθΫο ζπλζάθεο. Σα πεηξΪκαηα πξαγκαηνπνηάζεθαλ, κε
ηε ρνξεγέα ηεο Αζελατθάο Επζνπνηέαο, ζηνλ πεηξακαηηθφ αγξφ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ ζηα
πΪηα θαηΪ ηηο θαιιηεξγεηηθΫο πεξηφδνπο 2011/12 θαη 2012/13 θαη αθνινχζεζαλ ην ζρΫδην ησλ
ππνδηαηξεκΫλσλ ηεκαρέσλ κε θχξην παξΪγνληα ηελ εθαξκνγά (αλΪινγα κε ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηεο
εδαθηθάο πγξαζέαο) ά κε ζπκπιεξσκαηηθάο Ϊξδεπζεο. Ζ ζπκπιεξσκαηηθά Ϊξδεπζε επεξΫαζε κε ζεκαληηθφ
2
ηξφπν ην βΪξνο ρηιέσλ θφθθσλ, ηνπο γφληκνπο ζηΪρεηο αλΪ m , θαζψο, θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπφξσλ αλΪ
ζηΪρπ θαη ην ζπληειεζηά ζπγθνκηδάο ηε δεχηεξε θαιιηεξγεηηθά πεξένδν. Ζ απφδνζε ζε θαξπφ αλΪ ζηξΫκκα
αλ θαη επλνάζεθε απφ ηελ χπαξμε ηεο ζπκπιεξσκαηηθάο Ϊξδεπζεο, σζηφζν, ε επέδξαζε απηά δελ
παξνπζηΪζηεθε κε ζηαηηζηηθΪ ζεκαληηθφ ηξφπν. ζνλ αθνξΪ ηελ πξσηεΐλε ησλ θαξπψλ, επέζεο δε θΪλεθε
λα επεξεΪδεηαη απφ ηε ζπκπιεξσκαηηθά Ϊξδεπζε, ελψ θαη νη πνηθηιέεο κεηαμχ ηνπο δε δηΫθεξαλ ζεκαληηθΪ.
Σν πξψην πεηξακαηηθφ Ϋηνο ε ζπγθΫληξσζε ησλ θαξπψλ ζε πξσηεΐλε θπκΪλζεθε απφ 9,7% Ϋσο 12,3% γηα
φιεο ηηο πνηθηιέεο θαη ηηο κεηαρεηξέζεηο ηνπ λεξνχ θαη ην δεχηεξν πεηξακαηηθφ Ϋηνο απφ 8,6% Ϋσο 10,5%. Σελ
πςειφηεξε απφδνζε παξνπζέαζε κε 646 θηιΪ/ζηξ ε πνηθηιέα Chill ππφ ζπλζάθεο ζπκπιεξσκαηηθάο
Ϊξδεπζεο ην πξψην Ϋηνο θαη κε 488 θηιΪ/ζηξ ε πνηθηιέα Cha-Cha ην δεχηεξν Ϋηνο θαη πΪιη ππφ ζπλζάθεο
ζπκπιεξσκαηηθάο Ϊξδεπζεο. Οη αληέζηνηρεο ηηκΫο ησλ απνδφζεσλ ρσξέο ζπκπιεξσκαηηθά Ϊξδεπζε άηαλ
γηα ηελ Chill 554 θηιΪ/ζηξ θαη γηα ηελ Cha-Cha 394,7 θηιΪ/ζηξ. Δπέζεο, εμεηΪζηεθε ε δηΪκεηξνο ησλ θαξπψλ
(Grading) θαη Ϋηζη γηα θΪζε πνηθηιέα Ϋγηλε θαηΪηαμε ησλ θαξπψλ ηεο ζε 4 δηαθνξεηηθΫο θιΪζεηο (>2.8mm, 2.52.8mm, 2.2-2.5mm θαη <2.2mm). Γηαπηζηψζεθε φηη ην πνζνζηφ ησλ ζπφξσλ θΪζε θιΪζεο επεξεΪδεηαη ηφζν
απφ ηελ πνηθηιέα, φζν θαη απφ ηε ζπγθΫληξσζε ηνπ λεξνχ ζην Ϋδαθνο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ γεκέζκαηνο ησλ
θαξπψλ.
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Π. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟΤ, E. ΜΠΟΜΑΛΖ, Η. ΓΑΝΟΠΟΤΛΟ, Π. ΜΑΓΔΖ, Θ. ΚΟΤΣΟ
ΜνξθνινγηθΪ, βηνρεκηθΪ & γελεηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ επηιεγκΫλσλ γελνηχπσλ
Διι. Ρέγαλεο (Origanum vulgare ssp. hirtum)
ο
15 Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Μνξθνινγηθά, βηνρεκηθά θαη γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά επηιεγκέλσλ
γελνηύπσλ Διιεληθήο ξίγαλεο (Origanum vulgare ssp. hirtum)
1

2

2

ΠΑΥΑΛΗΝΑ ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟΤ , ΔΗΡΖΝΖ ΜΠΟΜΑΛΖ , ΗΧΑΝΝΖ ΓΑΝΟΠΟΤΛΟ , ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
2
1
ΜΑΓΔΖ , ΘΔΟΓΧΡΟ ΚΟΤΣΟ

1

ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ, Γεληθά Γηεχζπλζε Αγξνηηθάο Έξεπλαο, ΚΓΔΒΔ, Σκάκα Αξσκαηηθψλ Φαξκαθεπηηθψλ Φπηψλ,
chatzopoulou@nagref.gr
Λέμεηο θιεηδηά: Ρέγαλε, Greek oregano, γελφηππνη, κνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, γελεηηθά αλΪιπζε, αηζΫξηα Ϋιαηα

Ζ ξέγαλε εέλαη απφ ηα πιΫνλ γλσζηΪ αξηπκαηηθΪ θπηΪ, κε κεγΪιε θαηαλΪισζε παγθνζκέσο, αιιΪ θαη κε
αμηφινγεο βηνινγηθΫο ηδηφηεηεο φπσο αληηνμεηδσηηθά, αληηκηθξνβηαθά, αληηκπθεηηαθά θαη αληηβαθηεξηαθά. Ζ
Διιεληθά ξέγαλε (Origanum vulgare ssp. hirtum) εέλαη εέδνο κε κεγΪιε βηνκεραληθά θαη εκπνξηθά αμέα, ιφγσ
ησλ πςειψλ απνδφζεσλ ζε αηζΫξην Ϋιαην θαη ζηα ζπζηαηηθΪ απηνχ θαξβαθξφιε θαη ζπκφιε, πνπ
πξνζδηνξέδνπλ ηελ πνηφηεηΪ ηνπ. Με ζηφρν ηε δεκηνπξγέα νκνηνγελνχο θαη πςειναπνδνηηθνχ γελεηηθνχ
πιηθνχ γηα θαιιηΫξγεηα, επηιΫρζεθαλ, κε πιηθφ εθθέλεζεο απηνθπεέο πιεζπζκνχο θαη κΫζσ δηαδνρηθψλ
επηινγψλ, ππΫξηεξνη γελφηππνη σο πξνο ηα αγξνλνκηθΪ θαη ηα βηνρεκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο. Γηα ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ηνπο αλαπηχρζεθε θαηΪινγνο πεξηγξαθάο πνπ πεξηιακβΪλεη νξηζκΫλα αγξνλνκηθΪ θαη
ηξηΪληα θχξηα κνξθνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, ελψ ε πνηφηεηα θαη ε ρεκηθά ζχζηαζε πξνζδηνξέζηεθαλ κΫζσ
ηεο απφδνζεο θαη αλΪιπζεο ηεο ζχζηαζεο ησλ αηζεξέσλ ειαέσλ, κε αΫξηα πγξά ρξσκαηνγξαθέα ζε
ζπλδπαζκφ κε θαζκαηνζθνπέα κΪδαο. Ζ γελεηηθά αλΪιπζε ησλ επηιεγκΫλσλ πιηθψλ πξαγκαηνπνηάζεθε κε
ηε ρξάζε νπδΫηεξσλ ISSR κνξηαθψλ δεηθηψλ. Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ φηη νη επηιεγκΫλνη θαιιηεξγνχκελνη
γελφηππνη Ϋρνπλ θαηΪιιεια αγξνλνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη πςειΫο απνδφζεηο ζε βηνκΪδα (450-900 g/θπηφ)
θαη αηζΫξην Ϋιαην (6-9%), ελψ ηα πνζνζηΪ ηεο θαξβαθξφιεο θπκαέλνληαη απφ 76% Ϋσο 87%. Δπέζεο ε
γελεηηθά αλΪιπζε ησλ επηιεγκΫλσλ θαιιηεξγνχκελσλ γελνηχπσλ ηαπηνπνέεζε ηελ γελεηηθά ηνπο
παξαιιαθηηθφηεηα.
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Μ. ΦΟΤΡΝΟΜΗΣΖ, Υ. ΓΑΜΑΛΑ, Α. ΚΤΜΠΑΡΖ, Α. ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ, . ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ
Γπλακηθφ απφδνζεο ηεο ξέγαλεο θαη ηνπ ζπκαξηνχ ζηελ πεξηνρά ηνπ βνξεένπ Έβξνπ
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Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Γπλακηθό απόδνζεο ζε βηνκάδα θαη αηζέξην έιαην ηεο ξίγαλεο
θαη ηνπ ζπκαξηνύ ζηελ πεξηνρή ηνπ βνξείνπ Έβξνπ
1

2

3

ΜΑΡΗΑ ΦΟΤΡΝΟΜΗΣΖ , ΥΡΖΣΟ Α. ΓΑΜΑΛΑ , ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΤΜΠΑΡΖ , ΑΘΑΝΑΗΟ
1
2
ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ , ΠΤΡΗΓΧΝ Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ

1

Δξγαζηάξην Μηθξνβηνινγέαο, Βηνηερλνινγέαο θαη Τγηεηλάο, Σκάκα Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο, Γ.Π.Θ. 68200 ΟξεζηηΪδα

2

Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Σκάκα Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο, Γ.Π.Θ. 68200 ΟξεζηηΪδα, cdamalas@agro.duth.gr

3

Δξγαζηάξην Υεκεέαο θαη Βηνρεκεέαο, Σκάκα Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο, Γ.Π.Θ. 68200 ΟξεζηηΪδα

Λέμεηο θιεηδηά: αξσκαηηθΪ θπηΪ, Ϊξδεπζε, δξφγε, πξνζαξκνζηηθφηεηα

ε πεέξακα αγξνχ πνπ δηεμάρζε ζην Αγξφθηεκα ηνπ Γεκνθξηηεένπ Παλεπηζηεκένπ ζηελ ΟξεζηηΪδα
κειεηάζεθε ε αχμεζε, ε αλΪπηπμε θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο ξέγαλεο θαη ηνπ ζπκαξηνχ ζε αξδεπφκελε
θαη μεξηθά θαιιηΫξγεηα. Ζ εγθαηΪζηαζε ηνπ πεηξΪκαηνο Ϋγηλε ηνλ ΜΪην ηνπ 2012 κε θχηεπζε αλεπηπγκΫλσλ
εκπνξηθψλ ζπνξνθχησλ ησλ δχν εηδψλ. Σν πξψην Ϋηνο (ρξνληΪ εγθαηΪζηαζεο) ηα θπηΪ ηεο ξέγαλεο Ϋδεημαλ
θαιά πξνζαξκνζηηθφηεηα, κε χςνο 13 cm θαη 6 ζηειΫρε αλΪ θπηφ θαηΪ κΫζν φξν, ρσξέο ζεκαληηθΫο
δηαθνξΫο κεηαμχ αξδεπφκελεο θαη μεξηθάο θαιιηΫξγεηαο. Χζηφζν, νη απνδφζεηο ζε μεξά δξφγε άηαλ κηθξΫο (<
3 g αλΪ θπηφ). Ζ κΫζε απφδνζε ζε αηζΫξην Ϋιαην ζην Ϊλσ κΫξνο ησλ θπηψλ άηαλ 4,3% γηα ηελ αξδεπφκελε
θαιιηΫξγεηα θαη 3,8% γηα ηελ μεξηθά θαιιηΫξγεηα. Σα θπηΪ ηνπ ζπκαξηνχ ζηελ μεξηθά θαιιηΫξγεηα
απνδεέρηεθαλ επαέζζεηα κεηΪ ηελ εγθαηΪζηαζε ζηνλ αγξφ ιφγσ μεξνζεξκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξΪηεζαλ
ζηελ πεξηνρά θαη ζπλεπψο ρξεηΪζηεθε επαλαθχηεπζε. Αληέζεηα, ζηελ αξδεπφκελε θαιιηΫξγεηα ηα θπηΪ ηνπ
ζπκαξηνχ αλαπηχρηεθαλ ηθαλνπνηεηηθΪ, κε χςνο 16 cm θαη 4 ζηειΫρε αλΪ θπηφ θαηΪ κΫζν φξν. Χζηφζν, νη
απνδφζεηο ζε μεξά δξφγε ηε ρξνληΪ εγθαηΪζηαζεο άηαλ επέζεο κηθξΫο (< 1 g αλΪ θπηφ) θαη γηα ην ιφγν απηφ
ε απφδνζε ζε αηζΫξην Ϋιαην δελ πξνζδηνξέζηεθε. Σε δεχηεξε ρξνληΪ (2013) ηα θπηΪ ηεο ξέγαλεο Ϋδεημαλ
επξσζηέα, κε χςνο 83 cm θαη 67 ζηειΫρε αλΪ θπηφ θαηΪ κΫζν φξν ζηελ αξδεπφκελε θαιιηΫξγεηα θαη χςνο 70
cm θαη 32 ζηειΫρε αλΪ θπηφ θαηΪ κΫζν φξν ζηελ μεξηθά θαιιηΫξγεηα. Οη κΫζεο απνδφζεηο ζε λσπά θαη μεξά
δξφγε άηαλ 435 g θαη 195 g αλΪ θπηφ γηα ηελ αξδεπφκελε θαη ηελ μεξηθά θαιιηΫξγεηα, αληέζηνηρα. Ζ κΫζε
απφδνζε ζε αηζΫξην Ϋιαην ζην Ϊλσ κΫξνο ησλ θπηψλ άηαλ 5,6 ml/100 g μεξάο δξφγεο γηα ηελ αξδεπφκελε
θαιιηΫξγεηα θαη 6,6 ml/100 g μεξάο δξφγεο γηα ηελ μεξηθά θαιιηΫξγεηα. Κχξην ζπζηαηηθφ ηνπ αηζΫξηνπ ειαένπ
άηαλ ε θαξβαθξφιε ζε πνζνζηφ 75-76%, ρσξέο ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ αξδεπφκελεο θαη μεξηθάο
θαιιηΫξγεηαο. Σα θπηΪ ηνπ ζπκαξηνχ Ϋδεημαλ επέζεο επξσζηέα ηε δεχηεξε ρξνληΪ, κε χςνο 29 cm θαη 41
ζηειΫρε αλΪ θπηφ θαηΪ κΫζν φξν ζηελ αξδεπφκελε θαιιηΫξγεηα θαη χςνο 22 cm θαη 14 ζηειΫρε αλΪ θπηφ
θαηΪ κΫζν φξν ζηελ μεξηθά θαιιηΫξγεηα. Οη κΫζεο απνδφζεηο ζε λσπά θαη μεξά δξφγε άηαλ 242 g θαη 70 g
αλΪ θπηφ γηα ηελ αξδεπφκελε θαη ηελ μεξηθά θαιιηΫξγεηα, αληέζηνηρα. Ζ κΫζε απφδνζε ζε αηζΫξην Ϋιαην ζην
Ϊλσ κΫξνο ησλ θπηψλ άηαλ 1,2 ml/100 g μεξάο δξφγεο γηα ηελ αξδεπφκελε θαιιηΫξγεηα θαη 1,9 ml/100 g
μεξάο δξφγεο γηα ηελ μεξηθά θαιιηΫξγεηα. Κχξην ζπζηαηηθφ ηνπ αηζΫξηνπ ειαένπ άηαλ ε ζπκφιε ζε πνζνζηφ
60% ζηελ αξδεπφκελε θαη 54% ζηελ μεξηθά θαιιηΫξγεηα. πκπεξαζκαηηθΪ, ηα δχν εέδε (ξέγαλε θαη ζπκΪξη)
ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ σο ελαιιαθηηθΫο θαιιηΫξγεηεο ζηελ πεξηνρά, κε ηε ξέγαλε λα δεέρλεη
πξνβΪδηζκα ηφζν απφ πιεπξΪο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο θιηκαηηθΫο ζπλζάθεο φζν θαη απφ Ϊπνςε
παξαγσγηθφηεηαο ζε μεξά δξφγε θαη ζε αηζΫξην Ϋιαην.
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FINIcS: Μηα εύρξεζηε εθαξκνγή δηαρείξηζεο ζπιινγώλ γελεηηθνύ
πιηθνύ
1

Ν. ΦIΚΑ ΚΑΗ Η.Θ. ΣΗAΛΣΑ

1

1

ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, 541 24 Θεζζαινλέθε

Λέμεηο θιεηδηά: ΣξΪπεδα γελεηηθνχ πιηθνχ, Web εθαξκνγά, Γηαρεέξηζε βΪζεο δεδνκΫλσλ

ε Ϋλα Ϋληνλα κεηαβαιιφκελν θαη κεηαβιεηφ θιηκαηηθφ πεξηβΪιινλ, πνπ πξνβιΫπεηαη λα παξνπζηΪζεη
κεγαιχηεξεο δηαθπκΪλζεηο ζην κΫιινλ, κε απμαλφκελν παγθφζκην πιεζπζκφ, πνπ αζθεέ πηΫζεηο ζηε
δηαηξνθηθά επΪξθεηα, ε ζπιινγά, απνζάθεπζε θαη δηαρεέξηζε ζπφξσλ θαη γεληθφηεξα γελεηηθνχ πιηθνχ,
βειηησκΫλσλ θαη παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ, Ϊγξησλ ζπγγελψλ θαη απηνθπψλ εηδψλ θαζέζηαηαη επηηαθηηθά
αιιΪ επέπνλε πξαθηηθά. ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαρεέξηζεο ηΫηνηνπ πιηθνχ κπνξεέ λα ζπκβΪιεη ε ειεθηξνληθά
θαηαγξαθά θαη αξρεηνζΫηεζά ηνπ ψζηε λα εέλαη εχθνιε ε πξφζβαζε θαη ε αλΪθιεζά ηνπ φηαλ απαηηεέηαη. Ζ
ζχγρξνλε ηερλνινγέα θαη δεη απηά ησλ βΪζεσλ δεδνκΫλσλ κπνξεέ λα ζπκβΪιεη ηα κΫγηζηα πξνο κηα ηΫηνηα
θαηεχζπλζε. Ζ εθαξκνγά FINIcS πξνγξακκαηέζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεέα θαη γιψζζεο
πξνγξακκαηηζκνχ φπσο PHP, mySQL, Javascript θαη HTML. θνπφο άηαλ ε εχθνιε δηαρεέξηζε (πξνζζάθε,
πξνζπΫιαζε) θαη ζπγθξφηεζε δεδνκΫλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνζσπηθΫο ζπιινγΫο ζπφξσλ ά αθφκα
θαη γηα ζπιινγΫο κεγαιχηεξνπ εχξνπο φπσο απηΫο ησλ Σξαπεδψλ Γελεηηθνχ Τιηθνχ. Απηφ επηηπγρΪλεηαη κε
ηελ απνζάθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε κηα βΪζε δεδνκΫλσλ θαη ε δηαρεέξηζά ηνπο απφ Ϋλα εχρξεζην web
γξαθηθφ πεξηβΪιινλ.
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Αμηνιόγεζε ηνπ δείθηε NDVI ζηελ κειέηε ηεο παξαιιαθηηθόηεηαο
πνηθηιηώλ βίθνπ θαη θαθήο
1

2

3

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟΤ , ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΛΑΥΟΣΔΡΓΗΟ , ΠΤΡΗΓΧΝ ΦΟΤΝΣΑ , ΑΘΑΝΑΗΟ
4
1
ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ , ΘΔΟΦΑΝΖ ΓΔΜΣΟ

1

Σκάκα Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Γεσπνληθά ρνιά, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Βφινο
evangelos_anastasiou@hotmail.gr

2

Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Βνζθψλ, ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, ΛΪξηζα

3

Σκάκα Αμηνπνέεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσξγηθάο Μεραληθάο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ

4

Σκάκα Γεσπνλέαο, Δξγαζηάξην Γελεηηθάο & Βειηέσζεο ησλ θπηψλ, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο

Λέμεηο θιεηδηά: Φαηλνηππηθά Απνηχπσζε, Βέθνο, Φαθά, NDVI, πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε

Ζ θαηλνηππηθά απνηχπσζε ησλ θπηψλ κε ηε ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ φπνπ επηηπγρΪλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ
θαηλνηχπνπ ησλ θπηψλ κε ην γελφηππν ηνπο, απνηειεέ κηα λΫα πξνζΫγγηζε ε νπνέα ζα κπνξνχζε λα
ζπκβΪιιεη ζηελ ηαρχηεξε δεκηνπξγέα λΫσλ πνηθηιηψλ κε επηζπκεηΪ γλσξέζκαηα ζε ζπγθεθξηκΫλα
πεξηβΪιινληα θαιιηΫξγεηαο. ηελ παξνχζα εξγαζέα, κειεηάζεθαλ ηα αγξνθνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 8 πνηθηιηψλ
βέθνπ θαη 9 πνηθηιηψλ θαθάο ζε πεέξακα πνπ εγθαηαζηΪζεθε ηελ θαιιηεξγεηηθά πεξένδν 2012-13 ζην
Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ κε ηε ρξάζε κε θαηαζηξνθηθψλ κεζφδσλ (δεέθηεο βιΪζηεζεο
NDVΗ) κΫζσ ηνπ νξγΪλνπ CropCircle ACS-210 (Holland Scientific, Lincoln, USA) . Ο δεέθηεο NDVI εέλαη κηα
κΫζνδνο ηειεπηζθφπεζεο ηεο θαηλνινγηθάο θαηΪζηαζεο ηνπ θπηνχ πνπ βαζέδεηαη ζηελ αμηνπνέεζε ηεο
πιεξνθνξέαο πνπ δέδεη ην εξπζξφ θαη ππΫξπζξν θΪζκα ηεο αθηηλνβνιέαο θαη Ϋρεη ζπζρεηηζηεέ κε δηΪθνξα
θαηλνινγηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ θπηψλ φπσο ε παξαγφκελε βηνκΪδα θαη ε απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ελψ
ρξεζηκνπνηεέηαη θαη ζε εθαξκνγΫο ηεο γεσξγέαο αθξηβεέαο (κεηαβιεηά δφζε ιέπαλζεο θαη εθηέκεζε ηεο
παξαγφκελεο βηνκΪδαο). θνπφο ηνπ πεηξΪκαηνο άηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρΫηηζεο δηΪθνξσλ αγξνθνκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηηο ελδεέμεηο ηνπ δεέθηε NDVI γηα ηελ αμηνπνέεζε ηνπ απηνχ ηνπ δεέθηε ζηελ παξνρά
πξψηκεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξέαο κε ζηφρν ηε δηΪθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ βέθνπ θαη θαθάο.
Απφ ηα απνηειΫζκαηα ησλ κεηξάζεσλ πξνΫθπςε φηη ηα δχν θπηηθΪ εέδε δηαθξέζεθαλ κεηαμχ ηνπο κε ηε
ρξάζε ηνπ δεέθηε NDVI κΫρξη ηελ 1/4/2013 ελψ ζηε ζπλΫρεηα ν δεέθηεο NDVI παξνπζέαζε πεξηνξηζκΫλε
δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πνηθηιηψλ θαη ησλ εηδψλ πνπ κειεηάζεθαλ. Δπέζεο δηαπηζηψζεθε ειαθξΪ
2
πςειφηεξε ζπζρΫηηζε ηνπ χςνπο βιΪζηεζεο κε ηνλ δεέθηε NDVI ζηε θαθά (r = Ϋσο 0.70) ζε ζρΫζε κε ηνλ
2
βέθν (r = Ϋσο 0.64). Δπέζεο παξαηεξάζεθε πςειά ζπζρΫηηζε ησλ αγξνθνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (απφδνζε
ζε ζπφξν, πξσηκφηεηα Ϊλζεζεο) ηεο θαθάο κε ηνλ δεέθηε NDVI (r= -0.636 θαη 0.774 αληέζηνηρα), ελψ ζην
βέθν δηαπηζηψζεθε θαιά ζπζρΫηηζε σο πξνο ηελ απφδνζε ζε ζαλφ (r=0.621) θαζψο θαη κε ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε (r=0.536). Δηδηθφηεξα, ε ζπζρΫηηζε ηνπ δεέθηε κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε
απνηειεέ κηα πνιχ ζεκαληηθά πιεξνθνξέα, ε νπνέα κΫρξη ζάκεξα δελ κπνξνχζε λα απνθηεζεέ ρσξέο ηελ
νιηθά ά κεξηθά θαηαζηξνθά ηνπ θπηνχ Απφ ηα παξαπΪλσ θαέλεηαη φηη ν δεέθηεο NDVI ζα κπνξνχζε λα
απνηειΫζεη Ϋλα ρξάζηκν εξγαιεέν γηα ηε βειηέσζε ησλ θπηψλ αιιΪ απαηηεέηαη πεξηζζφηεξε Ϋξεπλα ψζηε λα
θαζνξηζηεέ ην αθξηβΫο ζηΪδην γηα ην θΪζε ππφ κειΫηε ραξαθηεξηζηηθφ, πξνθεηκΫλνπ ε κΫζνδνο λα απνθηάζεη
πξαθηηθΪ αμηνπνηάζηκα απνηειΫζκαηα.

135

Μ. ΜΔΕΗΛΖ, Ο. ΡΟΤΟΤ, Π. ΣΔΡΕΟΠΟΤΛΟ, Π. ΜΠΔΜΠΔΛΖ
In vitro θαη in planta αμηνιφγεζε αλζεθηηθφηεηαο πβξηδέσλ ειέαλζνπ θαη αξαβνζέηνπ ζηηο ηκηδαδνιηλφλεο
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

In vitro θαη in planta αμηνιόγεζε αλζεθηηθόηεηαο πβξηδίσλ ειίαλζνπ θαη
αξαβνζίηνπ ζηηο ηκηδαδνιηλόλεο
1

2

2

ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΔΕΗΛΖ , ΟΤΡΑΝΗΑ ΡΟΤΟΤ , ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΣΔΡΕΟΠΟΤΛΟ , ΠΖΝΔΛΟΠΖ ΜΠΔΜΠΔΛΖ

1

Δξγαζηάξην Βειηέσζεο Φπηψλ & Γεσξγηθνχ Πεηξακαηηζκνχ, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ (bebeli@aua.gr)

2

Αγξνηηθφο Οέθνο πχξνπ ΑΔΒΔ, Αζάλα

1

Λέμεηο θιεηδηά: Helianthus annus L., Zea mays L., imazamox

Οη ηκηδαδνιηλφλεο εέλαη νκΪδα δηδαληνθηφλσλ πνπ δξνχλ σο παξεκπνδηζηΫο ηνπ ελδχκνπ ALS (ζπλζεηΪζε
ηνπ νμηθνγαιαθηηθνχ νμΫνο) ά AHAS (ζπλζεηΪζε ηνπ αθεηνυδξνμηθνχ νμΫνο), ην νπνέν θαηαιχεη ηε
βηνζχλζεζε ακηλνμΫσλ ηεο νκΪδαο ηνπ ππξνζηαθπιηθνχ νμΫνο. Υξεζηκνπνηνχληαη επξΫσο γηα ηελ
θαηαπνιΫκεζε αγξσζησδψλ θαη πιαηχθπιισλ δηδαλέσλ. Δπέζεο εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ
ππνρξεσηηθψλ παξαζέησλ νξνβΪγρε (Orobanche spp.) θαη ζηξέγθα (Striga spp.) ζηνλ ειέαλζν θαη ζηνλ
αξαβφζηην, αληέζηνηρα, πνπ επζχλνληαη γηα ζεκαληηθΫο απψιεηεο ζηηο απνδφζεηο ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ
θαιιηεξγεηψλ παγθνζκέσο. ηελ παξνχζα κειΫηε αμηνινγάζεθε ε επαηζζεζέα δΫθα πβξηδέσλ ειέαλζνπ θαη
αξαβνζέηνπ ζε πΫληε δηαθνξεηηθΫο ζπγθεληξψζεηο ηεο δξαζηηθάο νπζέαο imazamox (1, 2, 4, 8 θαη 16 θνξΫο
ηεο ζπληζηψκελεο δφζεο). Ζ αμηνιφγεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θπηψλ Ϋγηλε κε in vitro θαη in planta Ϋιεγρν,
12 θαη 21 εκΫξεο κεηΪ ηελ εθαξκνγά ηνπ δηδαληνθηφλνπ, αληέζηνηρα. ηνλ ειέαλζν, δχν πβξέδηα παξνπζέαζαλ
αλζεθηηθφηεηα, ελψ δχν επαηζζεζέα. ε δχν απφ ηα πβξέδηα παξαηεξάζεθαλ επηφηεξα ζπκπηψκαηα θαη
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αλεθηηθΪ ζην imazamox. ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ εθαξκνδφκελε ζπγθΫληξσζε, ηα
ππφινηπα πβξέδηα δελ παξνπζέαζαλ θακέα κνξθά αλζεθηηθφηεηαο θαη ραξαθηεξέζηεθαλ σο κε αλεθηηθΪ. Γελ
παξαηεξάζεθαλ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ αλζεθηηθψλ πβξηδέσλ ζηηο δηΪθνξεο ζπγθεληξψζεηο. ηνλ
αξαβφζηην, Ϋλα πβξέδην παξνπζέαζε αλζεθηηθφηεηα θαη δχν επαηζζεζέα. Σξέα πβξέδηα επΫδεημαλ αλεθηηθφηεηα
κε ηελ εκθΪληζε επέσλ ζπκπησκΪησλ, ελψ ηα ππφινηπα ραξαθηεξέζηεθαλ σο κε αλεθηηθΪ.
πκπεξαζκαηηθΪ, ε αλζεθηηθφηεηα ζην imazamox εέλαη δνζνεμαξηψκελε. Σα αλζεθηηθΪ θπηΪ κπνξνχλ λα
επηβηψζνπλ ζε δφζεηο κΫρξη θαη ηΫζζεξηο θνξΫο πςειφηεξεο απφ ηε ζπληζηψκελε. Σφζν ε αμηνιφγεζε ζε in
vitro φζν θαη ζε in planta επέπεδν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο επαηζζεζέαο ησλ
πβξηδέσλ. Ζ πξψηε κΫζνδνο δέλεη απνηειΫζκαηα πην γξάγνξα θαη καο επηηξΫπεη ην ραξαθηεξηζκφ ησλ
επαέζζεησλ πβξηδέσλ, ελψ ε δεχηεξε δέλεη πην μεθΪζαξα απνηειΫζκαηα γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα θαη
πξνζνκνηΪδεη ηηο ζπλζάθεο αγξνχ. Γηα ηε ιάςε αζθαιψλ απνηειεζκΪησλ θαη ηε ζσζηά αμηνιφγεζε ελφο
πβξηδένπ ζπληζηΪηαη ε εθαξκνγά κεγΪινπ αξηζκνχ επαλαιάςεσλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επέδξαζεο ησλ
ηκηδαδνιηλνλψλ ζηα δηαθνξεηηθΪ θαιιηεξγνχκελα εέδε πξνηεέλεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ.
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ERMES: Πξόηππε ππεξεζία πιεξνθόξεζεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ξπδηνύ
κε ηειεπηζθνπηθά κέζα
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ROBERTO CONFALONIERI , STEFANO BOCCHI , FRANCESCO HOLECZ , MASSIMO BARBIERI ,
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JAVIER GARCIA HARO , JOAQUIN HUERTA , ΗΧΑΝΝΖ ΓΗΣΑ , ΥΡΖΣΟ ΚΑΡΤΓΑ

1

Hellenic Agricultural
dramalis@cerealinstitute.gr

Organization
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DEMETER,

Cereal

Institute,
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Thessaloniki,

Greece,

2

Consiglio Nazionale delle Ricerche. a) Institute for Electromagnetic Sensing of the Environment, UOS Milano, b)
Institute of Methodologies for Environmental Analysis C.da S. Loja, Italy ilano, Italy
3

Universita Degli Studi Di Milano (UMIL), Department of Agricultural and Environmental Science - Production,
Landscape, Agroenergy, Milano, Italy
4

SARMAP SA, Purasca, Switzerland

5

Universitat de Valencia, Dpto. Termodinamica, Facultat de Fisica, Burjassot, Spain

6

Universitat Jaume I De Castellon (UJI). Institute of New Imaging Technologies Avda. Sos Baynat, s/n Castellón de la
Plana, Spain
7

Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (AUTH), Laboratory of Forest Management and Remote Sensing. School of
Forestry and Natural Environment, Thessaloniki, Greece
Λέμεηο θιεηδηά: ERMES, ξχδη, πξφβιεςε, δνξπθνξηθΫο εηθφλεο

Ο αγξνηηθφο θιΪδνο αληηκεησπέδεη ζεκαληηθΫο παγθφζκηεο πξνθιάζεηο πνπ νθεέινληαη ζηε ζπλερά αχμεζε
ηεο δάηεζεο ηξνθέκσλ, θπξέσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ ηηκψλ πνπ δεκηνπξγεέ ε
παγθνζκηνπνέεζε ηεο αγνξΪο θαη ε αζηΪζεηα ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθέκσλ, θαζψο θαη ζηηο αλΪγθεο ησλ πην
πεξηβαιινληηθΪ θαη νηθνλνκηθΪ βηψζηκσλ γεσξγηθψλ ζπζηεκΪησλ ζηηο αλαπηπγκΫλεο ρψξεο. Σα
πξνγξΪκκαηα ηειεπηζθφπεζεο κπνξνχλ λα ζπκβΪινπλ ζεκαληηθΪ ζηελ επέιπζε απηψλ ησλ ζεκΪησλ,
πξνβΪιινληαο αμηφπηζηεο πιεξνθνξέεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθΪ κε ηελ θαηαλνκά ησλ θαιιηεξγεηψλ,
ηελ αλαπηπμηαθά ηνπο θαηΪζηαζε θαη ηελ επέδξαζε ησλ επνρηθψλ ζπλζεθψλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην
πξφγξακκα ERMES ρξεκαηνδνηάζεθε ζην πιαέζην ηνπ FP7-SPACE-2013 θαη Ϋρεη σο ζηφρν λα αλαπηχμεη
κηα πξσηφηππε ππεξεζέα γηα ηελ θαιιηΫξγεηα ηνπ ξπδηνχ, ε νπνέα ζα βαζέδεηαη ζηελ αθνκνέσζε ησλ
επέγεησλ παξαηεξάζεσλ θαη ζε επηηφπηα δεδνκΫλα ησλ κνληΫισλ απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ. Ο ζηφρνο
απηάο ηεο ππεξεζέαο, ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθΫο αλΪγθεο, ζα εέλαη: α) λα ζπκβΪιεη ζηελ εθαξκνγά ησλ
γεσξγν-πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηηο πεξηθεξεηαθΫο αξρΫο β) ε ζηάξημε ησλ γεσξγηθψλ
δξαζηεξηνηάησλ γηα βηψζηκεο πξαθηηθΫο δηαρεέξηζεο γ) ε παξνρά αλεμΪξηεηεο θαη αμηφπηζηεο ελεκΫξσζεο
ζηνλ ηνκΫα ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξάζεσλ. Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο εέλαη ε επΫθηαζε θαη ε πξνζαξκνγά
ηεο ππεξεζέαο ζε ρψξεο ηεο Αζέαο θαη ηεο Αθξηθάο, πξνθεηκΫλνπ λα εληζρπζεέ ε επξσπατθά
αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα ζπκβΪιεη ζηε βηψζηκε αλΪπηπμε. Με βΪζε ηελ εκπεηξέα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
θνξΫσλ ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζηε ραξηνγξΪθεζε ηεο θαιιηΫξγεηαο ηνπ ξπδηνχ κΫζσ α) δνξπθνξηθάο
παξαθνινχζεζεο, β) αλΪθηεζεο βηνθπζηνινγηθψλ παξακΫηξσλ, γ) κνληΫισλ γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ ξπδηνχ
θαη δ) κεηεσξνινγηθψλ εθηηκάζεσλ, ην πξφγξακκα ζα πεξηιακβΪλεη:


Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζέα Ρπδηνχ (Regional Rice Service). Θα δηαηεζεέ ζηηο δεκφζηεο αξρΫο Ϋλα
πξνζαξκνζκΫλν ζχζηεκα αγξν-παξαθνινχζεζεο γηα εθηηκάζεηο απφδνζεο θαη γεσξγηθΫο
πξνεηδνπνηάζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ επέπεδν.



Σνπηθά Τπεξεζέα Ρπδηνχ (Local Rice Service) γηα ηελ παξνρά πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (γεσξγψλ θαη
γεσξγηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ) πιεξνθνξηψλ πςεινχ επηπΫδνπ ζρεηηθΪ κε
δηαθπκΪλζεηο ζηελ απφδνζε, πξνεηδνπνηάζεσλ γηα ερζξνχο θαη αζζΫλεηεο θαη εθηέκεζε ησλ δεκηψλ
ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε επέπεδν αηνκηθάο γεσξγηθάο εθκεηΪιιεπζεο.
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RiceGuard: Πξόβιεςε ηεο ππξηθνπιάξηαο ηνπ ξπδηνύ κε ρξήζε δηθηύνπ
θαηαγξαθέσλ εληόο αγξνύ
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Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο
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«ΓΖΜΖΣΡΑ»,

Ηλζηηηνχην

ηηεξψλ,

ΘΫξκε

Θεζζαινλέθε,

2

Innovació i Recerca Industrial i Sostenible, Parc Mediterrani de la Tecnologia, Castelldefels, ΗΠΑΝΗΑ
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EETAC, Campus Baix Llobregat UPC, Parc Mediterrani de la Tecnologia, Castelldefels, ΗΠΑΝΗΑ

4

OSV, Villa Poma, ΗΣΑΛΗΑ

5

LNL Technology Ltd, ODTÜ Teknokent, Ankara, ΣΟΤΡΚΗΑ

6

Federacion de Arroceros de Sevilla, Seville, ΗΠΑΝΗΑ

7

Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο ΥαιΪζηξαο Β‟, Θεζζαινλέθε, ΔΛΛΑΓΑ

8

Organizzazione Produttori Risicoli Sardi, Oristano, ΗΣΑΛΗΑ

9

Agrupamento de Produtores de Arroz LDA, ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

10

ΔΛΛΑΓΑ,

La Camara Arrocera del Monstia, Amposta, Tarragona, ΗΠΑΝΗΑ

Λέμεηο θιεηδηά: RiceGuard, ππξηθνπιΪξηα, δέθηπν θαηαγξαθΫσλ

Ζ ππξηθνπιΪξηα εέλαη ε πην ζνβαξά αζζΫλεηα ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ ξπδηνχ, ε νπνέα νθεέιεηαη ζην κχθεηα
Magnaporthe grisea (Pyricularia oryzae Cav.). ΠξνζβΪιιεη φιεο ηηο πεξηνρΫο ηνπ θφζκνπ φπνπ θαιιηεξγεέηαη
ην ξχδη, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ θαη εθηηκΪηαη φηη πξνθαιεέ εηάζηεο απψιεηεο
Ϋσο θαη 30% ηεο παγθφζκηαο ζπγθνκηδάο ηνπ ξπδηνχ, ε νπνέα εέλαη αξθεηά γηα λα ζξΫςεη 60 εθαηνκκχξηα
αλζξψπνπο. Δμαξηψκελε απφ ηα ζπζηάκαηα θαιιηΫξγεηαο, ην θιέκα θαη ηηο ηνπηθΫο θαηξηθΫο θαη
πεξηβαιινληηθΫο ζπλζάθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπΪηαιε ρξάζε λεξνχ Ϊξδεπζεο θαη ηελ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κπθεηνθηφλσλ, ε εμΪπισζε ηεο αζζΫλεηαο κπνξεέ λα ειεγρζεέ απφ Ϋλα
νινθιεξσκΫλν ζχζηεκα δηαρεέξηζεο κε βΪζε ηηο πιεξνθνξέεο απφ ηα ζπζηάκαηα πξφβιεςεο ηεο λφζνπ. Γηα
ην ζθνπφ απηφ, ε Δπξσπατθά Έλσζε Ϋρεη ρξεκαηνδνηάζεη ην Ϋξγν RICE-GUARD, ζην πιαέζην ηνπ FP7«Έξεπλα πξνο φθεινο ησλ ΜΜΔ», κε ζηφρν ηελ αλΪπηπμε ελφο εηεξνγελνχο αζχξκαηνπ δηθηχνπ
αηζζεηάξσλ ρακεινχ θφζηνπο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ππξηθνπιΪξηαο. Σα αζχξκαηα δέθηπα αηζζεηάξσλ
κπνξνχλ λα εμνκαιχλνπλ ηνλ θχξην πεξηνξηζκφ ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ πξφβιεςεο πνπ βαζέδνληαη ζηα
κεηεσξνινγηθΪ δεδνκΫλα, ν νπνένο εέλαη ε δηαθνξΪ ζηε ρσξηθά θαη ρξνληθά κεηαβιεηφηεηα ησλ
κεηεσξνινγηθψλ δεδνκΫλσλ ζηνπο νξπδψλεο ζε ζχγθξηζε κε εθεέλα πνπ ιακβΪλνληαη απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο
κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο. Ζ βειηέσζε ηεο αθξέβεηαο θαη ε επηθαηξνπνέεζε ησλ πθηζηΪκελσλ κνληΫισλ
πξφβιεςεο ζηελ θαιιηΫξγεηα ηνπ ξπδηνχ πνπ ελδερνκΫλσο λα βαζέδνληαη ζε πιεξνθνξέεο πνπ ιακβΪλνληαη
απφ απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 50 ρικ. απφ νξπδψλεο, θαζψο θαη ε επΫθηαζε ηεο ρξάζεο ηνπ κνληΫινπ
πξφβιεςεο θαη ζε Ϊιιεο θαιιηΫξγεηεο, κπνξεέ λα εμαζθαιέζεη ηελ Ϋγθαηξε δηΪγλσζε, ηελ ηζρπξνπνέεζε ησλ
γεσξγηθψλ πξνεηδνπνηάζεσλ, ηελ νξζά ρξάζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηνπ αξηζκνχ εθαξκνγψλ ησλ
κπθεηνθηφλσλ, ηε κεέσζε ηνπ θφζηνπο αληηκεηψπηζεο ηεο αζζΫλεηαο θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο.
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Πξνθαηαξθηηθά πεηξάκαηα ηεο Κηλόαο (Chenopodium quinoa Willd.) σο
ελαιιαθηηθήο θαιιηέξγεηαο
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Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο «Γάκεηξα», Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ ΛΪξηζαο - ΘενθξΪζηνπ 1,
41335 ΛΪξηζα

Λέμεηο θιεηδηά: Chenopodium quinoa Willd, ελαιιαθηηθΫο θαιιηΫξγεηεο, πεηξΪκαηα πξνζαξκνζηηθφηεηαο

Ζ θηλφα θαιιηεξγάζεθε πξηλ απφ 7000 ρξφληα απφ ηνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο ησλ Άλδεσλ. Σηο ηειεπηαέεο
δεθαεηέεο θεξδέδεη ην δηεζλΫο ελδηαθΫξνλ εμαηηέαο ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζε δπζκελεέο εδαθνθιηκαηηθΫο
ζπλζάθεο, ηεο επξεέαο γελεηηθάο παξαιιαθηηθφηεηαο, θαη ηεο κεγΪιεο δηαηξνθηθάο αμέαο. Ο Οξγαληζκφο
Σξνθέκσλ θαη Γεσξγέαο ησλ ΖλσκΫλσλ Δζλψλ (FAO) αλαθάξπμε ην 2013 σο «ΓηεζλΫο Έηνο ηεο Κηλφαο».
Απνζθνπνχζε λα ηξαβάμεη ε θηλφα ην παγθφζκην ελδηαθΫξνλ ζηε δηαηξνθηθά, νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη
πνιηηηζηηθά ηεο αμέα. Δπέζεο, λα ελεκεξσζεέ ε θνηλά γλψκε γηα ηε ζεκαζέα ηεο ζηελ αχμεζε ηεο αζθΪιεηαο
ζηα ηξφθηκα θαη ζηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο πεέλαο. Ζ ΔιιΪδα άδε απφ ηε δεθαεηέα ηνπ ΄90 ζπκκεηεέρε κε ηα
Ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. «ΓΖΜΖΣΡΑ» ζηε ΛΪξηζα ζηα αληέζηνηρα ΔπξσπατθΪ εξεπλεηηθΪ δέθηπα ζηα
πεηξΪκαηα ηεο «Ακεξηθαληθάο θαη Δπξσπατθάο Γνθηκάο ηεο Κηλφαο» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ FAO θαη ην
δηεζλΫο πξφγξακκα «CIP–DANIDA». Σν ΓηεζλΫο ΚΫληξν ΠαηΪηαο ηνπ Πεξνχ παξεέρε ην απαξαέηεην γελεηηθφ
πιηθφ κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεέ ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε ηερληθά ηεο θαιιηΫξγεηαο. Σα πεηξΪκαηα
δηεμάρζεζαλ ηελ πεξένδν 1995-2004 ζηελ πεξηνρά ηεο ΛΪξηζαο. Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ φηη ε θηλφα
κπνξεέ λα πξνζαξκνζζεέ ζε ειαθξΪ ά κΫζεο ζχζηαζεο εδΪθε θαη κε κεγΪιν εχξνο pH (4,8 - 8,5). Σα βαξηΪ
εδΪθε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιιηΫξγεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εθαξκνζζνχλ ηα
θαηΪιιεια ζρΫδηα ιηπαληηθάο αγσγάο, ζπζηάκαηα θαηεξγαζέαο θαη Ϊξδεπζεο. Οη δπν ΓαλΫδηθεο πνηθηιέεο πνπ
κειεηάζεθαλ Ϋδεημαλ λα Ϋρνπλ δηαθνξεηηθφ δπλακηθφ παξΪγσγεο (44 θαη 140 θηιΪ/ζηξΫκκα). Ζ Ϊξηζηε
2
ππθλφηεηα ζπνξΪο εέλαη 25 θπηΪ/κ θαη γηα ηηο ΔιιεληθΫο μεξνζεξκηθΫο ζπλζάθεο θαηαιιειφηεξε επνρά
ζπνξΪο ζεσξεέηαη ην πξψην δεθαπελζάκεξν ηνπ Μαξηένπ (ζπνξΫο φςηκεο κε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζέεο
Ϋδηλαλ αλνκνηφκνξθν θχηξσκα). Ζ δηΪξθεηα ηεο θαιιηεξγεηηθάο πεξηφδνπ θπκΪλζεθε απφ 100 - 116 εκΫξεο.
Δπέζεο, ε θηλφα κειεηάζεθε σο ελαιιαθηηθά θαιιηΫξγεηα γηα παξαγσγά βηνκΪδαο θαη έλαο. Σα απνηειΫζκαηα
Ϋδεημαλ φηη ε θηλφα κπνξεέ λα θζΪζεη ηα 900 θηιΪ/ζηξΫκκα (Ξ.Ο) ελψ ε πξσηκφηεξε ζπνξΪ αχμεζε ζρεηηθΪ ηα
δπν απηΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ησλ βιαζηψλ ζε έλα βξΫζεθε ςειά, θαηΪ κΫζν φξν 46% θαη
θπηηθΪ ππνιεέκκαηα πνπ παξΫκεηλαλ ζην ρσξΪθη ρξεζηκνπνηάζεθαλ κε επηηπρέα γηα ηελ παξαζθεπά ραξηηνχ.
Δπέζεο, αμηνινγάζεθαλ 25 πνηθηιέεο θηλφαο γηα απφδνζε θαξπνχ. ΒξΫζεθε φηη κφλν 8 (θπξέσο ΔπξσπατθΫο)
παξάγαγαλ ζπφξν κε απνδφζεηο πνπ Ϋθηαζαλ ηα 100-150 θηιΪ/ζηξΫκκα. Οη ππφινηπεο 17 πνηθηιέεο
(Λαηηληθάο Ακεξηθάο) παξάγαγαλ κφλν ηαμηαλζέεο θαη Ϊλζε εμαηηέαο ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ αΫξνο (> 30°C)
θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο Ϊλζηζεο. Οη 8 πνηθηιέεο πνπ παξάγαγαλ ζπφξν αμηνινγεζάθαλ γηα απφδνζε θαη πνηνηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ζπφξνπ ζε αιαηνχρα-αιθαιησκΫλα εδΪθε. ΒξΫζεθε φηη ε απφδνζε ζε ζπφξν άηαλ
κεησκΫλε θαηΪ 45% ζε ζχγθξηζε κε ηα νπδΫηεξα εδΪθε. ηα ηειεπηαέα ε απφδνζε ζε ζπφξν θπκΪλζεθε απφ
100 Ϋσο 230 θηιΪ/ζηξΫκκα. Οη ζπφξνη ησλ πνηθηιηψλ ηεο Λαηηληθάο Ακεξηθάο εέραλ πςειφηεξε ζπγθΫληξσζε
ζε πξσηεΐλε (15-18.5%) θαη αλφξγαλα ζηνηρεέα. ΜεηαγελΫζηεξεο βειηησηηθΫο πξνζπΪζεηεο γηα ηελ
δεκηνπξγέα λΫσλ πνηθηιηψλ απφ θπηΪ πνπ επηβέσζαλ ζηα πξνβιεκαηηθΪ εδΪθε δελ νινθιεξψζεθαλ εμαηηέαο
Ϋιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ ειιηπάο θαιιηεξγεηηθά γλψζε, νη απνζηΪζεηο απφ ηηο ΔπξσπατθΫο αγνξΫο θαη
νη απνπζέα εληζρχζεσλ ζεσξνχληαη έζσο ηα κεγαιχηεξα κΫρξη ζάκεξα εκπφδηα γηα ηελ δηΪδνζε ηεο
θαιιηΫξγεηαο ζηελ ΔιιΪδα. Σα εξεπλεηηθΪ θΫληξα ηεο ρψξαο κπνξνχλ λα ζπκβΪινπλ ζηε δηΪδνζε ηεο
θαιιηΫξγεηαο, εζηηΪδνληαο ηελ Ϋξεπλα ζηελ αμηνιφγεζε γελεηηθνχ πιηθνχ ζε δηαθνξεηηθΫο αγξννηθνινγηθΫο
δψλεο θαη εηδηθΪ ζηηο εκηνξεηλΫο πεξηνρΫο.
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Δπίδξαζε ηεο ρηηίλεο ζηελ αύμεζε ηνπ βαζηιηθνύ ζην ζεξκνθήπην
1

1

Α. ΛΗΟΠΑ-ΣΑΚΑΛΗΓΖ , Π. ΜΠΑΡΟΤΥΑ , Η. ΞΤΝΗΑ

2

1

Σ.Δ.Η. Γπηηθάο ΔιιΪδαο, Σκάκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, Θενδσξνπνχινπ ΣΫξκα, ΑκαιηΪδα 27200, aliopa@teimes.gr

2

Σ.Δ.Η. Γπηηθάο Μαθεδνλέαο, Σκάκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, 53 100 Φιψξηλα

Λέμεηο θιεηδηά: βαζηιηθφο, ρηηέλε, ηχξθε, Ϊκκνο, αχμεζε θπηψλ

θνπφο ηεο παξνχζαο κειΫηεο άηαλ λα δηεξεπλεζεέ, αλ ε ελζσκΪησζε ηεο ρηηέλεο ζην Ϋδαθνο Ϋρεη επέδξαζε
ζηελ αχμεζε ησλ θπηψλ βηνινγηθάο θαιιηΫξγεηαο βαζηιηθνχ ζην ζεξκνθάπην. Δηδηθφηεξα, κειεηάζεθε ε
επέδξαζε ηεο ρηηέλεο ζηα πνζνηηθΪ γλσξέζκαηα ηνπ βαζηιηθνχ (Ocimum basilicum) ζε δπν δηαθνξεηηθνχο
ηχπνπο εδΪθνπο, ζε εαξηλά θαη ρεηκεξηλά ζεξκνθεπηαθά θαιιηΫξγεηα. Οη ζπφξνη ζπΪξζεθαλ ζε εηδηθνχο
δέζθνπο παξαγσγάο ζπνξνθχησλ κε εδαθηθφ ππφζηξσκα. Σα ζπνξνδνρεέα κεηαθΫξζεθαλ ζην
ν
πξνβιαζηάξην (ζεξκνθξαζέα: 20±3 C, ζρεη. πγξαζέα: 90±5%). Σα ζπνξφθπηα κε ηελ εκθΪληζε ησλ πξψησλ
πξαγκαηηθψλ θχιισλ κεηαθπηεχηεθαλ ζε πιαζηηθΪ θπηνδνρεέα ρσξεηηθφηεηαο 2 ιέηξσλ πνπ πεξηεέραλ: α)
ηχξθε, β) πνηακέζηα Ϊκκν θαη γ) ρηηέλε, ζηα ππνζηξψκαηα: 1. ηχξθε, 2. ηχξθε θαη ρηηέλε (2g/l), 3. ηχξθε θαη
Ϊκκν (2:1 θ.φ.), 4. ηχξθε θαη Ϊκκνο θαη ρηηέλε (2:1 θ.φ. + 2 g/l ρηηέλε). ΜεηΪ ηε κεηαθχηεπζε, ηα θπηνδνρεέα
παξΫκεηλαλ ζην ζεξκνθάπην φπνπ επηθξαηνχζαλ νη παξαθΪησ ζπλζάθεο ζεξκνθεπένπ: εαξηλά θαιιηεξγεηηθά
0
πεξένδνο (ζεξκνθξαζέα: 22±2 C, ζρεη. πγξαζέα: 70±3%) θαη ρεηκεξηλά θαιιηεξγεηηθά πεξένδνο
0
(ζεξκνθξαζέα: 16±2 C, ζρεη. πγξαζέα: 70±3%). Γηα θΪζε κεηαρεέξηζε ππάξραλ 5 επαλαιάςεηο ησλ 3 θπηψλ
εθΪζηε, ηπραέα θαηαλεκεκΫλεο ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπένπ. ΚαηΪ ηελ εαξηλά ζεξκνθεπηαθά θαιιηΫξγεηα ην
χςνο ησλ θπηψλ, ην κάθνο ηνπ δεπηεξεχνληνο κΫγηζηνπ βιαζηνχ ηνπ θχξηνπ βιαζηνχ ηνπ θπηνχ, ην κάθνο
ηνπ ειΪζκαηνο ηνπ θχιινπ, ην κάθνο ηνπ κέζρνπ ηνπ θχιινπ άηαλ κεγαιχηεξα απφ ηα αληέζηνηρα θαηΪ ηε
ρεηκεξηλά ζεξκνθεπηαθά θαιιηΫξγεηα. Σν κεγαιχηεξν χςνο παξαηεξάζεθε ζηα ππνζηξψκαηα ηεο ηχξθεο. Καη
ζηηο δχν θαιιηεξγεηηθΫο πεξηφδνπο, ν κΫζνο αξηζκφο κεζνγνλαηέσλ δηαζηεκΪησλ θαη ν αξηζκφο ησλ πιαγέσλ
βιαζηψλ άηαλ πΫληε (5). Καη ηηο δπν θαιιηΫξγεηεο, ε παξνπζέα ρηηέλεο ζηα ππνζηξψκαηα αχμεζε ην χςνο ζην
ηΫινο ηεο πνξεέαο αχμεζεο ησλ θπηψλ ζε ζχγθξηζε α) κε ην ππφζηξσκα ηεο ηχξθεο θαη β) κε ην ππφζηξσκα
ηεο ηχξθεο θαη Ϊκκνπ. Καη ζηηο δπν πεξηφδνπο, ε παξνπζέα ρηηέλεο ζην ππφζηξσκα: ηχξθε, Ϊκκν θαη ρηηέλε
αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ δεπηεξεπφλησλ βιαζηψλ/θπηφ θαη ην κΫζν κάθνο ηνπ κέζρνπ ησλ θχιισλ. H
παξνπζέα ρηηέλεο ζην ππφζηξσκα: ηχξθε, Ϊκκν θαη ρηηέλε ηεο εαξηλάο ζεξκνθεπηαθάο θαιιηΫξγεηαο αχμεζε
ην κΫζν κάθνο ηνπ ειΪζκαηνο ησλ θχιισλ.
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Δπίδξαζε ηεο απόζηαζεο θύηεπζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ θνξκώλ
ζηελ απόδνζε ηνπ θαιιηεξγνύκελνπ θξόθνπ
1

2

2

2

ΠΑΡΘΔΝΟΠΖ ΡΑΛΛΖ , ΗΧΑΝΝΖ ΝΑΒΡΟΕΗΓΖ , ΓΖΜΖΣΡΑ ΠΑΡΗΝΣΑ , ΒΑΗΛΗΚΖ ΜΠΑΛΑΣΟΤΚΑ ,
2
2
2
ΠΑΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ , ΓΖΜΖΣΡΑ ΓΗΓΖ , ΓΔΧΡΓΗΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ , ΥΡΖΣΟ
2
ΓΟΡΓΑ

1

ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ, Γεληθά Γηεχζπλζε Αγξνηηθάο Έξεπλαο, ΚΫληξν Γεσξγηθάο Έξεπλαο Βφξεηαο ΔιιΪδαο, 570 01
ΘΫξκε Θεζζαινλέθεο, rallip@agro.auth.gr
2

ΑΠΘ, ρνιά Γεσπνλέαο, Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, 541 24
Θεζζαινλέθε
Λέμεηο θιεηδηά: θαιιηεξγνχκελνο θξφθνο, απφδνζε, ζαθξΪλ, απφζηαζε θχηεπζεο, κΫγεζνο θνξκψλ

Ο θαιιηεξγνχκελνο θξφθνο (Crocus sativus L.) εέλαη ην κνλαδηθφ εέδνο ηνπ γΫλνπο Crocus πνπ θαιιηεξγεέηαη
ζπζηεκαηηθΪ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν εδψ θαη δΫθα ηνπιΪρηζηνλ αηψλεο, γηα ηα ζηέγκαηα ηνπ Ϊλζνπο ηνπ
ν
(ζαθξΪλ), ηα νπνέα απνηεινχλ πξντφλ κεγΪιεο εκπνξηθάο αμέαο. ηελ ΔιιΪδα θαιιηεξγεέηαη απφ ηνλ 17
αηψλα ζε αξθεηΫο πεξηνρΫο ηνπ Ννκνχ ΚνδΪλεο, φπνπ ην Ϋδαθνο θαη νη θιηκαηηθΫο ζπλζάθεο εέλαη θαηΪιιεια.
Σα ηειεπηαέα ρξφληα ε θαιιηΫξγεηα ηνπ θξφθνπ θεξδέδεη Ϋδαθνο σο ελαιιαθηηθά γηα ηε γεσξγέα ρακειψλ
εηζξνψλ, δεδνκΫλνπ φηη ην θπηφ Ϋρεη ρακειΫο απαηηάζεηο ζε Ϊξδεπζε, δηδαληνθηνλέα, γνληκφηεηα εδαθψλ,
θπηνπξνζηαζέα θ.ιπ, αιιΪ θαη γηα ηελ πςειά ηηκά ηνπ πξντφληνο θαη ηελ επξεέα δηΪδνζε ηεο ρξάζεο ηνπ.
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζέαο άηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο επέδξαζεο ησλ απνζηΪζεσλ θχηεπζεο θαη ηνπ
κεγΫζνπο ησλ θνξκψλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θξφθνπ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2009, εγθαηαζηΪζεθε ζην
αγξφθηεκα ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ, ζηελ πεξηνρά ηεο ΘΫξκεο Θεζζαινλέθεο, πεέξακα ζε ηΫζζεξηο
επαλαιάςεηο. Δθαξκφζηεθε ην πεηξακαηηθφ ζρΫδην ηεκΪρηα κε ππνηεκΪρηα (split plot) κε θχξηα ηεκΪρηα (main
plots) ην κΫγεζνο ηνπ θνξκνχ (δχν επέπεδα: δηΪκεηξνο Ϋσο 2,5 cm θαη δηΪκεηξνο κεγαιχηεξε απφ 2,5 cm) θαη
ππνηεκΪρηα (subplots) ηελ ππθλφηεηα θχηεπζεο (πΫληε επέπεδα: 10, 15, 20, 25 θαη 30 cm απνζηΪζεηο
θχηεπζεο κεηαμχ ησλ θνξκψλ πΪλσ ζηε γξακκά). Ζ θχηεπζε Ϋγηλε κε ηνπνζΫηεζε ησλ θνξκψλ ζε βΪζνο 15
cm ζε γξακκΫο, πνπ απεέραλ 15 cm κεηαμχ ηνπο. Σν γελεηηθφ πιηθφ, πνπ ρξεζηκνπνηάζεθε, πξνάιζε απφ ηελ
επξχηεξε πεξηνρά ηνπ ρσξηνχ Κξφθνπ, ηνπ Ννκνχ ΚνδΪλεο. ΚαηΪ ηελ πεληαεηά εθαξκνγά ηνπ πεηξΪκαηνο
Ϋγηλε θαηαγξαθά ηεο δηΪξθεηαο Ϊλζεζεο, ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζΫσλ, ηνπ βΪξνπο ησλ ζηηγκΪησλ θαη ησλ
αλζΫσλ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηα απνηειΫζκαηα ηνπ πεηξακαηηζκνχ πξνθχπηεη φηη ε ππθλφηεηα
θχηεπζεο θαη ην κΫγεζνο ηνπ θνξκνχ παέδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα παξαπΪλσ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη θαηΪ
ζπλΫπεηα θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θξφθνπ ζε ζαθξΪλ. ΑξρηθΪ νη θνξκνέ κεγΪινπ κεγΫζνπο ππεξεέραλ
σο πξνο ηνλ αξηζκφ αλζΫσλ αλΪ θνξκφ, αιιΪ θαη σο πξνο ην εχξνο Ϊλζεζεο, ελψ ηα ηξέα ηειεπηαέα επέπεδα
ηεο ππθλφηεηαο θχηεπζεο Ϋδσζαλ ειαθξψο κεγαιχηεξν αξηζκφ αλζΫσλ θαη ην κΫγηζην βΪξνο ζηηγκΪησλ αλΪ
θπηφ. Με ηελ πΪξνδν φκσο ησλ εηψλ ζεκεηψζεθε ηξνπνπνέεζε ησλ δεδνκΫλσλ εμαηηέαο ηεο δεκηνπξγέαο
ζπγαηξηθψλ θνξκψλ απφ ηνπο κεηξηθνχο, ε νπνέα επεξΫαζε ηνλ αξηζκφ ησλ θνξκψλ πνπ βξέζθνληαη ζε θΪζε
ζΫζε θαη θαηΪ ζπλΫπεηα θαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ κειεηάζεθαλ. ΔπηπιΫνλ, θαηΪ ην δεχηεξν, ηξέην θαη
ηΫηαξην Ϋηνο θαιιηΫξγεηαο, παξαηεξάζεθε ζεκαληηθά αχμεζε ηεο Ϊλζεζεο ζε ζρΫζε κε ην πξψην, ελψ ην
πΫκπην Ϋηνο κεηψζεθε ηφζν ν αξηζκφο ησλ αλζΫσλ φζν θαη ε δηΪξθεηα αλζνθνξέαο.
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Δπίδξαζε ηεο απεπζείαο ζπνξάο ζηνλ πιεζπζκό ησλ δηδαλίσλ θαη ζηα
αγξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαιακπνθηνύ, ζόξγνπ θαη ζόγηαο
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1

1

ΑΠΟΣΟΛΟ ΦΤΝΣΑΝΖ , ΔΤΘΤΜΗΑ ΚΡΑΒΑΡΗΣΟΤ , ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ , ΘΔΟΦΑΝΖ
2
3
1
4
ΓΔΜΠΣΟ , ΡΔΒΔΚΚΑ ΣΔΦΑΝΗΓΟΤ , ΥΡΖΣΟ ΓΟΡΓΑ , ΑΝΑΣΑΗΟ ΛΗΘΟΤΡΓΗΓΖ
1

ρνιά Γεσπνλέαο, Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Α.Π.Θ, 54124 Θεζζαινλέθε,
Σκάκα Γεσπνλέαο, Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Δξγαζηάξην
Γεσξγηθάο Μεραλνινγέαο, 384 46, Βφινο
3
Σκάκα Δπηρεηξεκαηηθάο ΑλΪπηπμεο, Κ & Ν ΔπζπκηΪδεο ΑΒΔΔ, ΒΗΠΔΘ, 57022, έλδνο
4
Αγξφθηεκα Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 570 01 ΘΫξκε
2

Λέμεηο θιεηδηά: αθαιιηΫξγεηα, θπιιηθά επηθΪλεηα, ρισξνθχιιε

Σα ζπζηάκαηα πεξηνξηζκΫλεο θαηεξγαζέαο ηνπ εδΪθνπο ζπκβΪιινπλ ζεκαληηθΪ αθελφο ζηε δηαηάξεζε ηεο
δνκάο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ εδΪθνπο θαη αθεηΫξνπ ζηε κεέσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγάο. ε πεέξακα
πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζην Αγξφθηεκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο ηελ Ϊλνημε ηνπ 2014,
δηεξεπλάζεθε ε επέδξαζε δχν ζπζηεκΪησλ θαιιηΫξγεηαο ζηα αγξνλνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (αξηζκφο θπηψλ,
χςνο θπηψλ, θπιιηθά επηθΪλεηα, πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξνθχιιε, θσηνζπλζεηηθά ηθαλφηεηα) ηξηψλ πβξηδέσλ
θαιακπνθηνχ (DKC 5276, DKC 6315, DKC 6903), ηξηψλ πνηθηιηψλ ζφξγνπ (Topsilo, Amiggo, N52K) θαη
ηξηψλ πνηθηιηψλ ζφγηαο (Sphera, Shama, Atlantic), θαζψο θαη ζηνλ πιεζπζκφ ησλ δηδαλέσλ. Ζ πξνεγνχκελε
θαιιηΫξγεηα άηαλ κεδηθά θαη ηα ζπζηάκαηα θαιιηΫξγεηαο πνπ εθαξκφζζεθαλ άηαλ ε ζπκβαηηθά θαηεξγαζέα
ηνπ εδΪθνπο (φξγσκα-ζβΪξληζκα-θαιιηεξγεηάο) θαη ε απεπζεέαο ζπνξΪ (κεηΪ απφ εθαξκνγά πξνζπαξηηθνχ
δηδαληνθηφλνπ). Ο αξηζκφο θαη ην χςνο ησλ θπηψλ ζηηο πνηθηιέεο ηνπ ζφξγνπ θαη ηεο ζφγηαο (εθηφο ηεο
πνηθηιέαο Sphera) άηαλ κηθξφηεξνο ζην ζχζηεκα ηεο απεπζεέαο ζπνξΪο απφ φηη ζηελ θιαζζηθά θαηεξγαζέα
ηνπ εδΪθνπο, ελψ ζην θαιακπφθη δελ παξαηεξάζεθαλ δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκΪησλ θαιιηΫξγεηαο.
Ο πιεζπζκφο ησλ δηδαλέσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε φιεο ηηο πνηθηιέεο ηνπ ζφξγνπ θαη ηεο ζφγηαο άηαλ
κεγαιχηεξνο ζην ζχζηεκα ηεο απεπζεέαο ζπνξΪο απφ ην ζχζηεκα ηεο θιαζηθάο θαηεξγαζέαο ηνπ εδΪθνπο.
ΑληηζΫησο, ζε φια ηα πβξέδηα ηνπ θαιακπνθηνχ ν αξηζκφο ησλ δηδαλέσλ άηαλ πεξηνξηζκΫλνο, ρσξέο λα
ππΪξρνπλ δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκΪησλ θαιιηΫξγεηαο. Μεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ ηνπ
θΪζε εέδνπο παξαηεξάζεθαλ δηαθνξΫο σο πξνο ηα θπζηνινγηθΪ θαη αγξνλνκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ
κειεηάζεθαλ. Σα απνηειΫζκαηα ηνπ πεηξΪκαηνο Ϋδεημαλ φηη ν πιεζπζκφο ησλ δηδαλέσλ (ζηηο πνηθηιέεο ηνπ
ζφξγνπ θαη ηεο ζφγηαο) άηαλ κεγαιχηεξνο ζηελ αθαιιηΫξγεηα, πνπ ζεκαέλεη φηη ζην ζχζηεκα ηεο απεπζεέαο
ζπνξΪο ζα πξΫπεη λα γέλεηαη εθηεηακΫλε ρξάζε δηδαληνθηφλσλ γηα ηελ θαιχηεξε αλΪπηπμε ησλ θαιιηεξγεηψλ.
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Αμηνιόγεζε πνηθηιηώλ ειαηνθξάκβεο σο πξνο ηελ απόδνζε θαη ηα
ζπζηαηηθά απόδνζεο
1

1

2

1

Γ. ΣΗΚΡΗΚΧΝΖ , Υ. ΓΟΡΓΑ , Α. ΛΗΘΟΤΡΓΗΓΖ , Γ. ΜΔΝΔΞΔ
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ρνιά Γεσπνλέαο, Γαζνινγέαο θαη Φπζηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Α.Π.Θ, 54124
Θεζζαινλέθε, e-mail: chdordas@agro.auth.gr
2

Αγξφθηεκα Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 570 01 ΘΫξκε

Λέμεηο θιεηδηά: ζπζηαηηθΪ απφδνζεο, δεέθηεο ζπγθνκηδάο, πξσηεΐλε, πξφζιεςε αδψηνπ

Ζ ειαηνθξΪκβε (Brassica napus L.) εέλαη Ϋλα ειαηνδνηηθφ θπηφ πνπ κπνξεέ λα απνηειΫζεη ελαιιαθηηθά
θαιιηΫξγεηα ησλ ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ ζε πνιιΫο πεξηνρΫο ηεο ΔιιΪδαο. Ζ ειαηνθξΪκβε θαιιηεξγεέηαη ζε
πεξηζζφηεξεο απφ 50 ρψξεο, ελψ ηα ηειεπηαέα ρξφληα Ϊξρηζε λα θαιιηεξγεέηαη θαη ζηελ ΔιιΪδα. Ζ απφδνζε
ζε ζπφξν θαζψο θαη ηα ζπζηαηηθΪ ηεο απφδνζεο επεξεΪδνληαη θπξέσο απφ ηελ πνηθηιέα, ηηο θαηξηθΫο
ζπλζάθεο θαη ηηο θαιιηεξγεηηθΫο θξνληέδεο. ην Αγξφθηεκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο αμηνινγάζεθαλ
δεθαεπηΪ πνηθηιέεο ρεηκεξηλάο ειαηνθξΪκβεο σο πξνο ηελ απφδνζε θαη ηα ζπζηαηηθΪ ηεο. Ζ ζηξεκκαηηθά
απφδνζε ζε ζπφξν δηαθνξνπνηάζεθε ζεκαληηθΪ κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ. Ζ πνηθηιέα Courage εέρε ηε
κεγαιχηεξε απφδνζε ζε ζπφξν (373 kg/ζηξ) θαη ππεξεέρε απφ 7,5 Ϋσο 57,5% ζε ζχγθξηζε κε ηηο
ππφινηπεο. ΗθαλνπνηεηηθΫο απνδφζεηο εέραλ νη πνηθηιέεο Oase (345 kg/ζηξ), Expert (309 kg/ζηξ) θαη
PR45D01 (289 kg/ζηξ), ελψ ηε κηθξφηεξε απφδνζε εέρε ε πνηθηιέα Taurus (158 kg/ζηξ). Ο αξηζκφο ησλ
ζπφξσλ/θΫξαην, ν αξηζκφο θεξΪησλ/θπηφ, ην βΪξνο ησλ 1000 θφθθσλ θαη ν δεέθηεο ζπγθνκηδάο
δηαθνξνπνηάζεθαλ κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ. Ο αξηζκφο ησλ θεξΪησλ/θπηφ επεξεΪζηεθε ζε κηθξφηεξν βαζκφ
απφ ηελ πνηθηιέα, ζε ζρΫζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπφξσλ/θΫξαο. Σε κεγαιχηεξε ηηκά ηνπ δεέθηε ζπγθνκηδάο
(HI) εέρε ην πβξέδην PR45D01 (0,25), ελψ ηε κηθξφηεξε ε πνηθηιέα Taurus (0,15). Ζ πνηθηιέα κε ηελ
κεγαιχηεξε απφδνζε, ε Courage, ζεκεέσζε πςειΫο ηηκΫο θαη ζηα δχν πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθΪ,
ελψ ε πνηθηιέα κε ηε ρακειφηεξε ζηξεκκαηηθά απφδνζε (Taurus) παξνπζέαζε ην ρακειφηεξν δεέθηε
ζπγθνκηδάο θαη ρακειφ αξηζκφ θεξΪησλ/θπηφ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζπφξνπ ζε πξσηεΐλε δελ
δηαθνξνπνηάζεθε κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ (θπκΪλζεθε απφ 25,48 - 30,56). Απφ ηα απνηειΫζκαηα πξνθχπηεη
φηη, ε επέηεπμε πςειψλ απνδφζεσλ ηεο ειαηνθξΪκβεο ζε ζπφξν εέλαη δπλαηά ζηελ ρψξα καο, αξθεέ λα
βξεζνχλ νη θαηΪιιειεο πνηθηιέεο, νη νπνέεο ζα εέλαη πξνζαξκνζκΫλεο ζηηο ΔιιεληθΫο ζπλζάθεο. Πξνο απηάλ
ηελ θαηεχζπλζε, πξΫπεη λα γέλνπλ πεξηζζφηεξα πεηξΪκαηα αμηνιφγεζεο ησλ ππαξρφλησλ πνηθηιηψλ θαη
δεκηνπξγέαο λΫσλ γηα λα κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ απφ ηνπο Έιιελεο αγξφηεο.

143

Γ. ΣΗΚΡΗΚΧΝΖ, Υ. ΓΟΡΓΑ, Γ. ΜΔΝΔΞΔ, Α. ΛΗΘΟΤΡΓΗΓΖ
Δπέδξαζε ηεο επνράο ζπνξΪο ζηελ απφδνζε θαη ηα ζπζηαηηθΪ ηεο ζε δχν πνηθηιέεο ειαηνθξΪκβεο
15ο Σςνέδπιο ΕΕΕΓΒΦ, «Εγσώπιο Γενεηικό Υλικό. Μοσλόρ ανάπηςξηρ ζε ένα κλιμαηικά μεηαβαλλόμενο πεπιβάλλον»
Λάπιζα, 15-17 Οκηυβπίος 2014

Δπίδξαζε ηεο επνρήο ζπνξάο ζηελ απόδνζε θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ζε
δύν πνηθηιίεο ειαηνθξάκβεο
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Λέμεηο θιεηδηά: ζπζηαηηθΪ απφδνζεο, δεέθηεο ζπγθνκηδάο, πξσηεΐλε, πξφζιεςε αδψηνπ

Ζ ειαηνθξΪκβε (Brassica napus L.) εέλαη Ϋλα ειαηνδνηηθφ θπηφ πνπ κπνξεέ λα απνηειΫζεη ελαιιαθηηθά
θαιιηΫξγεηα ησλ ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ ζε πνιιΫο πεξηνρΫο ηεο ΔιιΪδαο. Οη απνδφζεηο ηεο ζε ζπφξν θαζψο
θαη ηα ζπζηαηηθΪ ηεο απφδνζεο επεξεΪδνληαη ζεκαληηθΪ απφ ηελ επνρά ζπνξΪο, ηελ πνηθηιέα θαη ηηο
θαιιηεξγεηηθΫο θξνληέδεο. ην αγξφθηεκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, ηελ θαιιηεξγεηηθά πεξένδν
2006-2007 κειεηάζεθε ε επέδξαζε ηεο επνράο ζπνξΪο (20 Οθησβξένπ, 10 Ννεκβξένπ, 30 Ννεκβξένπ θαη 20
Γεθεκβξένπ) ζε δχν πνηθηιέεο ρεηκεξηλάο ειαηνθξΪκβεο (Elan θαη Titan) σο πξνο ηελ απφδνζε θαη ηα
ζπζηαηηθΪ ηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ κειεηάζεθαλ άηαλ: ε απφδνζε ζε ζπφξν, ην βΪξνο ησλ 1000
θφθθσλ, ν αξηζκφο ησλ ζπφξσλ/θΫξαην, ν αξηζκφο θεξΪησλ/θπηφ, ν δεέθηεο ζπγθνκηδάο (HI) θαη ε
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζπφξνπ ζε πξσηεΐλε. Παξαηεξάζεθαλ δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ δχν πνηθηιηψλ ζηελ
απφδνζε ζε ζπφξν θαη ζηνλ δεέθηε ζπγθνκηδάο, ελψ δελ βξΫζεθαλ δηαθνξΫο ζηνλ αξηζκφ θεξΪησλ/θπηφ,
ζηνλ αξηζκφ ζπφξσλ/θΫξαο θαη ζην βΪξνο 1000 θφθθσλ. Ζ πξψηε θαη ε ηξέηε επνρά ζπνξΪο Ϋδσζαλ ηε
κεγαιχηεξε απφδνζε ζε ζπφξν (143,6 kg/ζηξ. θαη 139,1 kg/ζηξ. αληέζηνηρα), ελψ ε ηειεπηαέα επνρά ζπνξΪο
ηελ κηθξφηεξε (115,5 kg/ζηξ.). Οη πνηθηιέεο δηαθνξνπνηάζεθαλ σο πξνο ηε ζπγθΫληξσζε ηνπ αδψηνπ ζηνπο
βιαζηνχο θαη ηνπο ζπφξνπο. Δπέζεο, παξαηεξάζεθε αχμεζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ αδψηνπ απφ ηελ Ϊλζεζε
σο ηε ζπγθνκηδά, θαζψο θαη δηαθνξΫο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα κεηαθέλεζεο ηνπ αδψηνπ κεηαμχ ησλ
πνηθηιηψλ. πκπεξαζκαηηθΪ, γηα ηελ πεξηνρά ηεο Θεζζαινλέθεο επλντθά επνρά ζπνξΪο γηα ηελ θαιιηΫξγεηα
ν
ηεο ειαηνθξΪκβεο εέλαη ην 2 δεθαάκεξν ηνπ Οθησβξένπ. Οη ηθαλνπνηεηηθΫο απνδφζεηο πνπ παξαηεξάζεθαλ
ζα κπνξνχζαλ λα απνηειΫζνπλ θέλεηξν γηα ηελ θαιιηΫξγεηα ηεο ειαηνθξΪκβεο ζε ζπζηάκαηα ακεηςηζπνξΪο,
σο ελαιιαθηηθά θαιιηΫξγεηα ζηε ζπλερά κνλνθαιιηΫξγεηα ησλ ρεηκεξηλψλ ζηηεξψλ ζε μεξηθΫο θπξέσο
πεξηνρΫο.
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Αγξνλνκηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 7 πνηθηιηώλ θηελνηξνθηθνύ
βίθνπ ζε ρεηκεξηλή θαη εαξηλή ζπνξά
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ΚΔΡΑΗΑ ΑΤΦΑΝΣΖ , ΠΔΣΡΟ ΛΟΛΑ , ΑΒΡΑΑΜ ΥΑ , ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΒΑΡΓΑΒΑΚΖ , ΠΤΡΟ
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ΟΤΗΠΑ

1

Σκάκα Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο & Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, lolaspet@gmail.com

Λέμεηο θιεηδηά: Βέθνο, πνηθηιέεο, Vicia sativa, επνρά ζπνξΪο

Ζ νηθνλνκέα ηεο ΔιιΪδαο ζηεξέδνληαλ απφ παιηΪ θαη ζπλερέδεη λα ζηεξέδεηαη ζηελ θηελνηξνθέα. Ζ ζηάξημεαλΪπηπμε ηεο θηελνηξνθέαο ζηελ ΔιιΪδα Ϋρεη αλΪγθε απφ ρνξηνδνηηθΫο θαιιηΫξγεηεο, πινχζηεο ζε ζξεπηηθΪ
ζπζηαηηθΪ, απαξαέηεηεο γηα ηελ δηαηξνθά ησλ αγξνηηθψλ δψσλ. Ο θηελνηξνθηθφο βέθνο (Vicia sativa L.) εέλαη
κηα απφ ηηο ρνξηνδνηηθΫο θαιιηΫξγεηεο κε κεγΪιε ρξεζηκφηεηα φρη κφλν σο δσνηξνθά, πινχζηα ζε
πξσηεΐλεο, αιιΪ θαηΪιιειε, φληαο ςπραλζΫο θαη σο θαιιηΫξγεηα εκπινπηηζκνχ ηνπ εδΪθνπο κε Ϊδσην.
Αμηνινγάζεθαλ αγξνλνκηθΪ (θπηξσηηθά πεξένδνο, χςνο, ρισξφ θαη μεξφ βΪξνο θπηνχ, δηΪξθεηα βηνινγηθνχ
θχθινπ, βΪξνο ζαλνχ, ινβνχ, ζπφξνπ θαη 1000 ζπφξσλ ρισξνθχιιεο) θαη πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ (νιηθφ
Ν θαη νιηθά πξσηεΐλε) επηΪ πνηθηιηψλ θηελνηξνθηθνχ βέθνπ (ΑιΫμαλδξνο, Idice, ΣΫκπε, Gravesa, Πάγαζνο,
ΕΫθπξνο θαη Μέλσο), ζε ρεηκεξηλά θαη εαξηλά ζπνξΪ. θαηΪ ηελ θαιιηεξγεηηθά πεξένδν 2007 (ρεηκεξηλά)-2008
(εαξηλά) ζην Αγξφθηεκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο, ζην Βειεζηέλν. Υξεζηκνπνηάζεθε ην πεηξακαηηθφ
ζρΫδην RCB κε 5 επαλαιάςεηο, πεηξακαηηθφ ηεκΪρην κε δηαζηΪζεηο 2x4 m, 8 γξακκΫο ζπνξΪο ζε απφζηαζε
25 cm. ιεο νη θαιιηεξγεηηθΫο θξνληέδεο άηαλ εθεέλεο πνπ ζπληζηψληαη γηα ηελ θαιιηΫξγεηα. Οη αγξνλνκηθΫο
παξαηεξάζεηο Ϋγηλαλ ζηηο 30, 60 κΫξεο απφ ην θχηξσκα (ΜΑΦ) θαη ζηε ζπγθνκηδά, ελψ ηα πνηνηηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ κεηξάζεθαλ ζηα μεξΪ ζηειΫρε θαη θχιια θΪζε πνηθηιέαο. Σα πεξηζζφηεξα αγξνλνκηθΪ θαη ηα
πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ δηΫθεξαλ κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ θαη ζηηο δχν επνρΫο ζπνξΪο. Ζ θπηξσηηθά πεξένδνο
θαη ε δηΪξθεηα ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ άηαλ κηθξφηεξε ζηελ εαξηλά ζπνξΪ Σν ρισξφ θαη μεξφ βΪξνο άηαλ
κεγαιχηεξν ζηελ εαξηλά ζπνξΪ. Σν χςνο ζηε ζπγθνκηδά άηαλ πεξέπνπ ην έδην θαη ζηηο δπν επνρΫο ζπνξΪο.
πκπεξαζκαηηθΪ, ε πνηθηιέα ΕΫθπξνο Ϋδσζε ηε κεγαιχηεξε απφδνζε ζε ζαλφ (605 kg/ζηξ.) θαη ε πνηθηιέα
Idice ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε ζε θαξπφ (351 kg/ζηξ.) ζηε ρεηκεξηλά ζπνξΪ, ελψ ε πνηθηιέα Gravesa
πεξηεέρε ην πεξηζζφηεξν νιηθφ Ν (2,74%) θαη νιηθά πξσηεΐλε (17,2%) ζηελ εαξηλά ζπνξΪ.
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Αύμεζε θαη δπλακηθό παξαγσγήο ηνπ θελάθ ζε ζπζηήκαηα
ρακειώλ εηζξνώλ
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ΠΑΝ. ΘΔΑΛΗΑ, Σκ. Γεσπνλέαο Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο. Δξγ. Γεσξγέαο θαη
ΔθαξκνζκΫλεο Φπζηνινγέαο Φπηψλ, 38 446 Φπηφθν Βφινπ
Λέμεηο θιεηδηά: ΚελΪθ, Φαθά, βηνκΪδα, ρισξά ιέπαλζε

Σν ΚελΪθ (Hibiscus cannabinus L) εέλαη εηάζην, πνψδεο, βξαρεέαο εκΫξαο, ηχπνπ C3 θπηφ. Απνηειεέ κηα
εμαέξεηε πεγά ηλψλ θπηηαξέλεο θαη ιηγλφ-θπηηαξέλεο, πνπ απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε ζε κεγΪιν εχξνο
πξντφλησλ, φπσο πςειάο θαη ρακειάο πνηφηεηαο ραξηηνχ, fiberglass, ελψ ρξεζηκνπνηεέηαη επξΫσο θαη ζηελ
θηελνηξνθέα σο ζηξσκλά δψσλ θαη πςειάο πνηφηεηαο δσνηξνθά. ΔπηπιΫνλ, ην θελΪθ ζπγθαηαιΫγεηαη
κεηαμχ ησλ ππνςεθέσλ θπηψλ γηα παξαγσγά βηνελΫξγεηαο θαζψο ε βηνκΪδα ηνπ, Ϋρεη δπλαηφηεηα λα
ρξεζηκνπνηεζεέ σο ζηεξεφ θαχζηκν αιιΪ θαη σο πεγά ζαθρΪξσλ κε ηελ δχκσζε ησλ νπνέσλ παξΪγεηαη
αηζαλφιε θαη n-βνπηαλφιε. Ζ πηζαλφηεηα ην θελΪθ λα ρξεζηκνπνηεζεέ σο θπηφ βηνελΫξγεηαο θαη λα
ζπκπεξηιεθζεέ ζηα θαιιηεξγνχκελα εέδε ηεο Μεζνγεένπ εμαξηΪηαη απφ ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζηηο
εδαθνθιηκαηηθΫο ζπλζάθεο θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα παξΪγεη πςειΫο πνζφηεηεο βηνκΪδαο κε κεησκΫλεο
εηζξνΫο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηάζεθαλ ε αχμεζε θαη ην δπλακηθφ παξαγσγάο βηνκΪδαο ηνπ θελΪθ ππφ ηελ
επέδξαζε δπν επέπεδσλ αδσηνχρνπ ιέπαλζεο θαη σο δηΪδνρε θαιιηΫξγεηα ηεο θαθάο (Lens Culinaries), ζε
ζπζηάκαηα θαιιηεξγεηψλ θΪιπςεο θαη ρισξάο ιέπαλζεο. Σα πεηξΪκαηα εγθαηαζηΪζεθαλ ζε δπν
πεηξακαηηθνχο αγξνχο (κε ακκνπειψδεο θαη αξγηιψδεο Ϋδαθνο) ηεο θεληξηθάο ΔιιΪδαο, γηα ηξέα
ζπλερφκελα Ϋηε. Δθαξκφζζεθε ην πιάξεο ηπραηνπνηεκΫλν ζρΫδην ππνδηαηξνχκελσλ ηεκαρέσλ ζε ηξεηο
επαλαιάςεηο, φπνπ ζηα θχξηα πεηξακαηηθΪ ηεκΪρηα εθαξκφζηεθαλ δχν επέπεδα αδσηνχρνπ ιέπαλζεο (0 θαη
150 kg Ν ha-1), ελψ ζηα ππνηεκΪρηα εθαξκφζηεθαλ ηξεηο πξν-κεηαρεηξέζεηο: (i) ελζσκΪησζε ηεο θαθάο σο
ρισξά ιέπαλζε, (ii) ρξάζε ηεο θαθάο σο θαιιηΫξγεηα θΪιπςεο θαη (iii) ρσξέο θαιιηΫξγεηα θαθάο
(κνλνθαιιηΫξγεηα θελΪθ). Απφ ηελ αλΪιπζε ησλ απνηειεζκΪησλ πξνθχπηεη ζεηηθά επέδξαζε ησλ
πξνκεηαρεηξέζεσλ κε ηελ θαθά ζηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο αχμεζεο θαη ζην δπλακηθφ παξαγσγάο βηνκΪδαο ηεο
θαιιηΫξγεηαο ηνπ θελΪθ θαη ζηνπο δχν ηχπνπο εδΪθνπο. ΠαξΪιιεια, ζε φια ηα πεηξακαηηθΪ Ϋηε θαη ζηνπο
δχν πεηξακαηηθνχο αγξνχο, ε εθαξκνγά ηεο αδσηνχρνπ ιέπαλζεο επΫδξαζε ζεηηθΪ ζηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο
αχμεζεο θαη ζην δπλακηθφ παξαγσγάο ησλ θπηψλ ηνπ θελΪθ, εηδηθΪ φηαλ ζπλδπαδφηαλ κε ηηο θαιιηεξγεηηθΫο
πξαθηηθΫο ηνπ ςπραλζνχο. πγθεθξηκΫλα, ε ελζσκΪησζε ηεο θαθάο ζην Ϋδαθνο εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ
-1
αχμεζε ηεο μεξάο βηνκΪδαο ηνπ θελΪθ ζε ζχγθξηζε κε ηελ κνλνθαιιηΫξγεηα θαηΪ 2,8 θαη 5,6 t ha ζην
-1
ακκνπειψδεο Ϋδαθνο θαη θαηΪ 2,3 θαη 3,3 t ha ζην αξγηιψδεο Ϋδαθνο, ζε Ν0 θαη Ν1 επέπεδν ιηπΪλζεσο,
αληέζηνηρα. Ζ θαιιηΫξγεηα θΪιπςεο ηεο θαθάο επεξΫαζε εμέζνπ ζεηηθΪ ηελ παξαγφκελε μεξά βηνκΪδα ηνπ
-1
θελΪθ πνπ παξνπζέαζε αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ κνλνθαιιηΫξγεηα θαηΪ κΫζν φξν 1,7 θαη 4 t ha ζην
-1
ακκνπειψδεο Ϋδαθνο θαη 2 θαη 2,6 t ha ζην αξγηιψδεο Ϋδαθνο, ζε Ν0 θαη Ν1 επέπεδν ιηπΪλζεσο,
αληέζηνηρα. ΣΫινο, κΫγηζηα χςε θπηψλ θαηαγξΪθεθαλ θαηΪ ηελ αλζνθνξέα, φπνπ ζηελ πεξέπησζε ηεο
επΫκβαζεο ηνπ ςπραλζνχο σο ρισξά ιέπαλζε κε πιάξε αδσηνχρν ιέπαλζε άηαλ ηα πςειφηεξα κε ηηκΫο 355
cm θαη 314 cm γηα ην ακκνπειψδεο θαη αξγηιψδεο Ϋδαθνο, αληέζηνηρα.
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πγθαιιηέξγεηα εηδώλ ιαζνπξηνύ κε ζηηεξά
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Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Σκάκα Αγξνηηθάο ΑλΪπηπμεο, Γ.Π.Θ. 68200 ΟξεζηηΪδα, lithourgidis2000@yahoo.gr
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Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Γεσπνληθά ρνιά Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλέθε

Λέμεηο θιεηδηά: Λφγνο Ηζνδχλακεο ΔπηθΪλεηαο (LER), Δπηζεηηθφηεηα (Α)

ε πεηξακαηηθφ αγξφ αλαπηχρζεθαλ ηξέα εέδε ιαζνπξηνχ (Lathyrus sativus, L. cicera θαη L. ochrus), δχν εέδε
ζηηεξψλ: βξψκε (Avena sativa) θαη θξηζΪξη (Hordeum vulgare), φια σο κνλνθαιιηΫξγεηεο, θαζψο επέζεο θαη
δψδεθα κέγκαηα ησλ ιαζνπξηψλ ζε ζπγθαιιηΫξγεηα κε ηα δχν ζηηεξΪ. Ζ ζπγθαιιηΫξγεηα Ϋγηλε ζε αλαινγέα
ιαζνχξη-ζηηεξφ 80:20 ζε δχν ζπζηάκαηα ζπνξΪο: ζε ελαιιαθηηθά γξακκά ζπνξΪο (1:1) θαη ζε κηθηά ζπνξΪ
ησλ δχν εηδψλ ζηελ έδηα γξακκά (mix). θνπφο ηεο εξγαζέαο άηαλ λα αμηνινγεζεέ ηφζν ε απφδνζε ζε
βηνκΪδα φζν θαη ε αληαγσληζηηθά ηθαλφηεηα ησλ ζπγθαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ. Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ
εηδψλ πξνζδηνξέζηεθε κε ηνλ ιφγν ηζνδχλακεο επηθΪλεηαο (LER) θαη ηνλ δεέθηε επηζεηηθφηεηαο (Α). Οη
απνδφζεηο ησλ ηξηψλ ιαζνπξηψλ άηαλ κηθξφηεξεο απφ ηηο απνδφζεηο ησλ ζηηεξψλ θαη ησλ κηγκΪησλ ηνπο,
ελψ νη απνδφζεηο ησλ πεξηζζνηΫξσλ κηγκΪησλ δελ δηΫθεξαλ απφ εθεέλεο ηεο κνλνθαιιηΫξγεηαο ηνπ
θξηζαξηνχ θαη ηεο βξψκεο. Οη ηηκΫο LER άηαλ κεγαιχηεξεο απφ ηε κνλΪδα ζηα δχν κέγκαηα ηνπ L. ochrus κε
ηε βξψκε, θαζψο θαη ζην κέγκα κε ην θξηζΪξη ζην ζχζηεκα ζπνξΪο 1:1, ππνδεηθλχνληαο φηη ηα κέγκαηα απηΪ
αμηνπνέεζαλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο δηαζΫζηκνπο πφξνπο ηνπ πεξηβΪιινληνο ζε ζχγθξηζε κε ηηο
κνλνθαιιηΫξγεηεο θαη ηα ππφινηπα κέγκαηα. Οη ηηκΫο ηνπ δεέθηε Α ησλ ζηηεξψλ άηαλ ζεηηθΫο ζε φια ηα
κέγκαηα, πνπ ζεκαέλεη φηη ζε φια ηα κέγκαηα ην ζηηεξφ άηαλ ην θπξέαξρν εέδνο. Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ φηη
ηα δχν κέγκαηα ηνπ L. ochrus κε ηε βξψκε (1:1 θαη mix) θαη ην κέγκα 1:1 ηνπ L. ochrus κε ην θξηζΪξη
πιενλεθηνχλ ζπγθξηηηθΪ κε ηα ππφινηπα κέγκαηα, θαζψο θαη ηηο κνλνθαιιηΫξγεηεο ησλ ιαζνπξηψλ θαη ησλ
ζηηεξψλ.
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Έξεπλα θπηνπνηθηιόηεηαο ζε ζπγθαιιηέξγεηα ζηηεξώλ κε ςπραλζή
ζηελ Κεληξηθή Διιάδα
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ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΟΛΧΜΟΤ , ΔΛΠΗΝΗΚΖ ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ
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¹Δξγαζηάξην Γηαρεέξηζεο ΟηθνζπζηεκΪησλ θαη Βηνπνηθηιφηεηαο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Αγξνηηθνχ
ΠεξηβΪιινληνο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Οδφο Φπηφθνπ, Ν. Ησλέα, 384 46, Βφινο, Email: alexansolomou@gmail.com.
²Δξγαζηάξην Γεσξγέαο, Σκάκα Γεσπνλέαο, Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο,
Οδφο Φπηφθνπ, Ν. Ησλέα, 384 46, Βφινο.
Λέμεηο θιεηδηά: ζηηεξΪ, ςπραλζά, βηνπνηθηιφηεηα, πεξηβΪιινλ, Κεληξηθά ΔιιΪδα

Ζ ζπγθαιιηΫξγεηα θπηψλ απνηειεέ ηελ ηαπηφρξνλε θαιιηΫξγεηα πεξηζζφηεξσλ απφ Ϋλα θπηηθφ εέδνο ζηνλ έδην
ρψξν. H ζπγθαιιηΫξγεηα ζηηεξψλ κε ςπραλζά Ϋρεη ρξεζηκνπνηεζεέ ζε πνιιΪ ζπζηάκαηα θαιιηΫξγεηαο κε
κεησκΫλεο εηζξνΫο γηα παξαγσγά ελζηξψκαηνο θαη θαξπνχ, ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκΪησλ ηεο,
φπσο ε ζηαζεξά απφδνζε ζε βηνκΪδα, ν απνηειεζκαηηθφηεξνο αληαγσληζκφο κε ηα δηδΪληα, θαη ε θαιχηεξε
αμηνπνέεζε ηνπ πεξηβΪιινληνο. Ζ θαηαγξαθά ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θπηηθψλ εηδψλ πξαγκαηνπνηάζεθε ζην
αγξφθηεκα ηνπ Βειεζηέλνπ, ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαιέαο ην κάλα ΜΪτν ηνπ 2014, κε ηε
ρξάζε δεηγκαηνιεπηηθψλ πιαηζέσλ 50 x 50 cm. ηελ παξνχζα Ϋξεπλα ρξεζηκνπνηάζεθε ε ηπραέα
δεηγκαηνιεςέα θαη ην πεηξακαηηθφ ζρΫδην πεξηιΪκβαλε ηε ρξάζε ππνδηαηξεκΫλσλ ηεκαρέσλ (split-plot
design). Σα πεηξακαηηθΪ ηεκΪρηα απνηεινχληαλ απφ ηνπο εμάο ηχπνπο ζπγθαιιηΫξγεηαο: κπηδΫιη-βξψκε (κ-β),
κπηδΫιη-θξηζΪξη (κ-θ), βέθνο-βξψκε (β-β), βέθνο-θξηζΪξη (β-θ), ιαζνχξη-βξψκε (ι-β) θαη ιαζνχξη-θξηζΪξη (ι-θ).
ηελ Ϋξεπλα απηά εθηηκάζεθαλ ν αξηζκφο, ε πνηθηιφηεηα θαη ε ηζνδηαλνκά ησλ πνσδψλ θπηψλ ζηνπο
αλσηΫξσ ηχπνπο ζπγθαιιηΫξγεηαο. ηελ πεξηνρά Ϋξεπλαο θαηαγξΪθεθαλ 8 θπηηθΪ εέδε, ζπλνιηθΪ θαη ζηνπο
Ϋμη ηχπνπο ζπγθαιιηΫξγεηαο (3 ζην κπηδΫιη-βξψκε, 4 ζην κπηδΫιη-θξηζΪξη, 1 ζην βέθνο-βξψκε, 1 βέθνοθξηζΪξη, 3 ζην ιαζνχξη-βξψκε θαη 1 ζην ιαζνχξη-θξηζΪξη). Σα θπηηθΪ εέδε πνπ βξΫζεθαλ λα θπξηαξρνχλ
ζηνπο ηχπνπο ζπγθαιιηΫξγεηαο εέλαη ηα εμάο: Anthemis arvensis (κ-β θαη κ-θ) θαη Sinapis arvensis (κ-β θαη ιθ), Avena sterilis (κ-θ θαη ι-β), Hordeum murinum (β-β), Chrysanthemum segetum (β-θ). Χζηφζν, ε κΫζε
ππθλφηεηα ησλ πνσδψλ θπηψλ βξΫζεθε λα ππεξΫρεη ζεκαληηθΪ ζην κπηδΫιη-θξηζΪξη (21,80±13,68, p<0,05)
ζε ζρΫζε κε ηα κπηδΫιη-βξψκε (10,00±7,61, p<0,05), βέθνο-βξψκε (10,60±17,79, p<0,05), βέθνο-θξηζΪξη
(6,80±9,47, p<0,05), ιαζνχξη-βξψκε (13,00±12,20, p<0,05) θαη ιαζνχξη-θξηζΪξη (5,00±5,91, p<0,05). Ο
δεέθηεο πνηθηιφηεηαο Shannon βξΫζεθε πςειφηεξνο ζην κπηδΫιη-θξηζΪξη (1,33) ελψ βξΫζεθε ρακειφηεξνο
ζηηο βέθνο-βξψκε (0,00), βέθνο-θξηζΪξη (0,00) θαη ιαζνχξη-θξηζΪξη (0,00) (p<0,05). Σα απνηειΫζκαηα επέζεο
Ϋδεημαλ φηη νη ζπγθαιιηΫξγεηεο βέθνο-βξψκε (1,00), βέθνο-θξηζΪξη (1,00) θαη ιαζνχξη-θξηζΪξη (1,00) επλννχλ
ηελ ηζνθαηαλνκά ησλ θπηηθψλ εηδψλ ζε ζρΫζε κε ηνπο Ϊιινπο ηχπνπο ζπγθαιιηΫξγεηαο (p<0,05).
πκπεξαζκαηηθΪ πξνθχπηεη φηη ν ηχπνο ζπγθαιιηΫξγεηαο κπηδΫιη-θξηζΪξη επλνεέ ηελ ππθλφηεηα θαη ηελ
πνηθηιφηεηα ησλ πνσδψλ θπηψλ, κε ζπλΫπεηα ηελ ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ
ελζηξψκαηνο, φκσο ζα επλνάζεη παξακΫηξνπο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηφζν ζηνλ ειιεληθφ θαη φζν θαη ζηνλ
επξχηεξν κεζνγεηαθφ ρψξν.
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Αγξφθηεκα Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο, 570 01 ΘΫξκε

Λέμεηο θιεηδηά: βέθνο, θνπθηΪ, θξηζΪξη, θνπξηΪ, θαηζέγαξνο

Σν θαιακπφθη εέλαη ζεκαληηθά θαιιηΫξγεηα ζηελ ΔιιΪδα, φκσο ε αμηνπνέεζε θαη ε ρξεζηκνπνέεζε
ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ιέπαλζεο αληέ ηεο ρεκηθάο δελ Ϋρεη κειεηεζεέ επαξθψο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζε
πεηξακαηηθφ αγξφ ηνπ Αγξνθηάκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Θεζζαινλέθεο θαηΪ ηελ θαιιηεξγεηηθά πεξένδν
2012-2013, Ϋγηλε εθαξκνγά ιέπαλζεο κε ελζσκΪησζε ηεο ρισξάο βηνκΪδαο ηξηψλ ρεηκεξηλψλ θπηηθψλ εηδψλ
(βέθνο, θηελνηξνθηθΪ θνπθηΪ θαη θξηζΪξη), νξγαληθάο ιέπαλζεο (πγξά θνπξηΪ βννεηδψλ θαη θαηζέγαξνο), θαη
ρεκηθάο ιέπαλζεο γηα λα αμηνινγεζεέ ε αλΪπηπμε θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θαιακπνθηνχ. Σα
ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ κειεηάζεθαλ άηαλ: ην χςνο ησλ θπηψλ, ε απφδνζε ζε βηνκΪδα θαη θαξπφ, ην βΪξνο
1000 θφθθσλ, ε θπιιηθά επηθΪλεηα (Leaf Area Index, LAI), ε πεξηεθηηθφηεηα ρισξνθχιιεο θαη ε
θσηνζπλζεηηθά απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ θπιιηθά επηθΪλεηα, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξνθχιιε θαη ε
θσηνζπλζεηηθά απνηειεζκαηηθφηεηα εέραλ κηθξφηεξεο ηηκΫο ζην κΪξηπξα ζε ζχγθξηζε κε ηηο Ϊιιεο
επεκβΪζεηο. ΔπηπιΫνλ, ην χςνο ησλ θπηψλ, ε απφδνζε ζε θαξπφ θαη βηνκΪδα, θαζψο θαη ην βΪξνο 1000
θφθθσλ ηνπ θαιακπνθηνχ δελ δηΫθεξαλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ιέπαλζεο, ελψ εέραλ πςειφηεξεο
ηηκΫο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κΪξηπξα. Σα απνηειΫζκαηα Ϋδεημαλ φηη ε ρισξά ιέπαλζε κε ελζσκΪησζε βέθνπ,
θηελνηξνθηθνχ θνπθηνχ θαη θξηζαξηνχ, θαζψο θαη ε εθαξκνγά πγξάο θνπξηΪο ά θαηζέγαξνπ άηαλ ην έδην
απνηειεζκαηηθΪ, ζηελ αλΪπηπμε θαη απφδνζε ηεο θαιιηΫξγεηαο ηνπ θαιακπνθηνχ, κε ηελ εθαξκνγά ηεο
ρεκηθάο ιέπαλζεο γεγνλφο πνπ ζεκαέλεη φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαιιηεξγεηηθά πξαθηηθά αληέ
ηεο ρεκηθάο ιέπαλζεο.
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Μειέηε γλσξηζκάησλ πνηθηιηώλ ζόγηαο, εθηίκεζε δηαηξνθηθήο αμίαο
θαη δηάξθεηαο βησζηκόηεηαο ηνπ ζπόξνπ
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ΥΡΗΣΗΝΑ ΡΑΠΣΟΠΟΤΛΟΤ , ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ ΚΑΡΑΝΗΚΑ , ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΒΛΑΥΟΣΔΡΓΗΟ , ΑΒΡΑΑΜ
1
3
4
1,4
ΥΑ. , ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΟΤΣΕΟΤΡΖ , ΝΣΟΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ , ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ
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Σκάκα Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Βφινο

2

Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Βνζθψλ ΛΪξηζαο, ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ

3

Σκάκα Δπηζηάκεο Εσηθάο Παξαγσγάο Δξγ. Φπζηνινγέαο ΘξΫςεο & Γηαηξνθάο, Γεσπνληθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ

4

Σκάκα Γεσπνλέαο, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο (amavromat@agro.auth.gr)

Λέμεηο θιεηδηά: Glycine max,πξσηετλνχρνη ζπφξνη, δηαηξνθηθά αμέα, βιαζηηθά ηθαλφηεηα, ηερλεηά γάξαλζε

Ζ ζφγηα (Glycine max) εέλαη ην ςπραλζΫο κε ηελ κεγαιχηεξε θαηαλΪισζε παγθνζκέσο εμαηηέαο ηεο πςειάο
πεξηεθηηθφηεηαο ησλ ζπφξσλ ηεο ζε πξσηεΐλε θαη ιΪδη αιιΪ θαη ηεο ζχλζεζεο ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο ζε
ακηλνμΫα. Έλα ζεκαληηθφ κεηνλΫθηεκα δεδνκΫλνπ φηη αλάθεη ζηνπο ειαηνχρνπο ζπφξνπο, εέλαη ε ηαρεέα
κεέσζε ηεο βησζηκφηεηαο ζε ζρΫζε κε ην ρξφλν θαη ε ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο βιαζηηθάο
ηθαλφηεηαο. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζέαο, άηαλ ε κειΫηε ησλ κνξθνινγηθψλ, αγξνθνκηθψλ θαη θπζηθνρεκηθψλ
γλσξηζκΪησλ δΫθα πνηθηιηψλ ζφγηαο θαη ε εθηέκεζε ηεο δηαηξνθηθάο ηνπο αμέαο βΪζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε
πξσηεΐλε θαη αληηδηαζξεπηηθνχο παξΪγνληεο. ε πεηξΪκαηα αγξνχ 10 εκπνξηθψλ πνηθηιηψλ ζφγηαο πνπ
εγθαηαζηΪζεθαλ ην 2013 ζην Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ & Βνζθψλ, κειεηάζεθαλ ηα 20 κνξθνινγηθΪ
ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη γηα ηα πεηξΪκαηα δηαθξηηφηεηαο, νκνηνκνξθέαο θαη ζηαζεξφηεηαο ζην
πξσηφθνιιν ηεο UPOV (TG/80/6/1998-04-01). ε επέπεδν εξγαζηεξένπ, Ϋγηλε Ϋιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ
ζπφξνπ ζε ηξεέο πνηθηιέεο ζφγηαο κε βΪζε ηε βησζηκφηεηα θαη ηε βιαζηηθά ηνπο ηθαλφηεηα κεηΪ απφ ηελ
εθαξκνγά πεηξακΪησλ ηερλεηάο γάξαλζεο. Ζ θαηαγξαθά ησλ κεηαβνιψλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπφξνπ Ϋγηλε
ζηνπο 6 θαη 12 κάλεο απφ ηε ζπγθνκηδά θαη κεηΪ απφ απνζάθεπζε ηνπο θΪησ απφ δχν δηαθνξεηηθΫο
Ο
ζπλζάθεο δηαηάξεζεο (4-7 C, πεξηβΪιινλ εξγαζηεξένπ), κε ζηφρν ηνλ Ϋιεγρν ηνπ βαζκνχ ππνβΪζκηζεο ησλ
ζπφξσλ θΪησ απφ ζπλζάθεο εξγαζηεξένπ. ΔπηπιΫνλ Ϋγηλαλ αλαιχζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα
ζε πξσηεΐλε θαη αληηδηαζξεπηηθνχο παξΪγνληεο θαη εθηηκάζεθε ε δηαηξνθηθά ηεο αμέα σο δσνηξνθά ζε ζρΫζε
κε Ϊιια θαιιηεξγνχκελα ςπραλζά. Γηαπηζηψζεθε ε δηαθξηηφηεηα κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ κε βΪζε ηελ
αμηνιφγεζε θαηΪ UPOV θαη εληνπέζηεθαλ πνηθηιέεο νη νπνέεο εκθαλέδνπλ κηθξφ ζρεηηθΪ βαζκφ νκνηνκνξθέαο
θαη ζηαζεξφηεηαο γηα θΪπνηα γλσξέζκαηα. Δπέζεο, επηζεκΪλζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ εκθαλέδνπλ
ζεκαληηθά ζπζρΫηηζε κε ηελ απφδνζε ησλ πνηθηιηψλ. Ζ ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπφξνπ δηακΫζνπ
εθηέκεζεο ηεο βιαζηηθάο ηθαλφηεηαο ζρεηέδεηαη κε ην γελφηππν θαη ηελ αλαινγέα πξσηεΐλεο/ειαένπ ελψ
κεηαβΪιιεηαη ξαγδαέα κεηΪ ηνπο 6 κάλεο απνζάθεπζεο αθφκε θαη θΪησ απφ ζπλζάθεο δηαηάξεζεο ζε
ςπγεέν, πνπ θπζηθΪ ππεξηεξεέ σο ζπλζάθε Ϋλαληη ηεο απνζάθεπζεο ηνπ ζπφξνπ ζε ζπλζάθεο
πεξηβΪιινληνο. Μεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ πνηθηιηψλ, ε Mercury ππεξηεξεέ ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε
ελψ ε PR92B63 δηαηεξεέ πςειά βιαζηηθφηεηα ζε ζρΫζε κε ην ρξφλν απνζάθεπζεο. Δπέζεο, νη πνηθηιέεο
PR92M22, Shama θαη Fortuna δηαζΫηνπλ ρακειά ζρεηηθΪ ζπγθΫληξσζε αλαζηνιΫσλ ηξπςέλεο φπσο θαη
πνηθηιέα PR92B63 ά νπνέα ιφγσ ηεο ζπλνιηθάο ζχλζεζεο ηεο κπνξεέ λα δνζεέ σο δσνηξνθά ρσξέο ηελ
αλΪγθε ππνβνιάο ησλ ζπφξσλ ηεο ζε ζεξκηθά επεμεξγαζέα.
Δπραξηζηέεο:
Ζ παξνχζα Ϋξεπλα ρξεκαηνδνηάζεθε απφ ηε Θεζζαιηθά Γαιαθηνβηνκεραλέα «ΟΛΤΜΠΟ» ζηα πιαέζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ:
ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΟΓΗΑ & ΑΛΛΧΝ ΠΡΧΣΔΗΝΟΤΥΧΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ Δ ΓΗΑΣΟΠΗΚΑ ΠΗΛΟΣΗΚΑ
ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΑΓΡΟΤ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ AGRO 7.
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Αμηνιόγεζε πνηθηιηώλ ζόγηαο σο θύξηα θαη επίζπνξε θαιιηέξγεηα ζε
δπν ππθλόηεηεο ζπνξάο
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Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Βνζθψλ ΛΪξηζαο, ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, vlachostergios@gmail.com
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Σκάκα Φπηηθάο Παξαγσγάο θαη Αγξνηηθνχ ΠεξηβΪιινληνο, Παλεπηζηάκην Θεζζαιέαο, Βφινο
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Δξγαζηάξην Γελεηηθάο & Βειηέσζεο Φπηψλ, Σκάκα Γεσπνλέαο, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο

Λέμεηο θιεηδηά: φγηα, πνηθηιέεο, πξσηετλνχρνη ζπφξνη, ππθλφηεηα ζπνξΪο, επέζπνξε θαιιηΫξγεηα

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο θπηηθάο παξαγσγάο πνπ επεξεΪδεη θαη ηελ αλΪπηπμε ηεο θηελνηξνθέαο εέλαη ε
ειιεηκκαηηθφηεηα ζηελ παξαγσγά θπηηθάο πξσηεΐλεο θαη ε εμΪξηεζε ηεο ρψξαο απφ ηηο εηζαγσγΫο. Τπφ ην
πξέζκα απηφ εμεηΪζηεθε ε πξννπηηθά επαλαθνξΪο ηεο θαιιηΫξγεηαο ηεο ζφγηαο εζηηΪδνληαο ζηελ
αξηζηνπνέεζε ηελ θαιιηεξγεηηθάο ηερληθάο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαζΫζηκνπ κε γελεηηθΪ ηξνπνπνηεκΫλνπ
γελεηηθνχ πιηθνχ. ε πεηξΪκαηα αγξνχ πνπ εγθαηαζηΪζεθαλ ην 2013 ζην Ηλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ &
Βνζθψλ, αμηνινγάζεθαλ 10 πνηθηιέεο ζφγηαο σο πξνο ηελ απφδνζε ζε ζπφξν ζε δηαθνξεηηθΫο ππθλφηεηεο
θαη επνρΫο ζπνξΪο. Οη πνηθηιέεο αμηνινγάζεθαλ ζε ζπλερά ζπνξΪ (απφζηαζε κεηαμχ γξακκψλ 25 εθ.) θαη
γξακκηθά ζπνξΪ (απφζηαζε κεηαμχ ησλ γξακκψλ 75 εθ.). Ζ εγθαηΪζηαζε ησλ πεηξακΪησλ ηεο θχξηαο
θαιιηΫξγεηαο Ϋγηλε ζηα ηΫιε Απξηιένπ θαη ηεο επέζπνξεο ην 1ν δεθαάκεξν ηνπ Ηνπιένπ. Οη γελφηππνη πνπ
αμηνινγάζεθαλ άηαλ νη θπξηφηεξεο κε-γελεηηθΪ ηξνπνπνηεκΫλεο εκπνξηθΫο πνηθηιέεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηε
ρψξα καο. Διάθζεζαλ παξαηεξάζεηο (ρξψκα Ϊλζνπο, πξσηκφηεηα, χςνο θπηνχ, αξηζκφο ινβψλ/θπηφ, χςνο
1νπ ινβνχ, θα) πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ηελ επηινγά γνλΫσλ θαη ηελ εθαξκνγά δηαζηαπξψζεσλ. Σν
πεέξακα εγθαηαζηΪζεθε θαη αλαιχζεθε ζηαηηζηηθΪ
ζχκθσλα κε ην ζρΫδην ησλ ππνδηαηξεκΫλσλ
πεηξακαηηθψλ ηεκαρέσλ γηα θΪζε επνρά ζπνξΪο, φπνπ νη ππθλφηεηεο ζπνξΪο απνηΫιεζαλ ηα θχξηα ηεκΪρηα
θαη νη πνηθηιέεο ηα ππνηεκΪρηα. Ζ κΫζε απφδνζε ηνπ πεηξΪκαηνο ηεο θχξηαο θαιιηΫξγεηαο άηαλ 552 θηιΪ/ζηξ.
θαη ηεο επέζπνξεο θαιιηΫξγεηαο 415 θηιΪ/ζηξ., ελψ ε κΫζε απφδνζε ησλ πνηθηιηψλ άηαλ ζεκαληηθΪ
κεγαιχηεξε ζηελ ππθλφηεηα ηεο ζπλερνχο ζπνξΪο αλεμΪξηεηα απφ ηελ επνρά ζπνξΪο, γεγνλφο πνπ Ϋξρεηαη
ζε αληέζεζε κε ηελ κΫρξη ζάκεξα επηθξαηνχζα αληέιεςε θαη γεσξγηθά πξαθηηθά. ηελ θχξηα θαιιηΫξγεηα
θαηαγξΪθεθαλ ζεκαληηθΫο αιιαγΫο ζηε ζεηξΪ θαηΪηαμεο ησλ πνηθηιηψλ αλΪινγα κε ηελ ππθλφηεηα ζπνξΪο,
ελψ αληέζεηα ζηα πεηξΪκαηα ηεο επέζπνξεο θαιιηΫξγεηαο δελ παξαηεξάζεθαλ ζεκαληηθΫο κεηαβνιΫο ζηε
ζεηξΪ θαηΪηαμεο ησλ πνηθηιηψλ ηφζν ζηε ζπλερά φζν θαη ζηε γξακκηθά ζπνξΪ. Χζηφζν, βξΫζεθαλ 2
πνηθηιέεο πνπ απΫδσζαλ εμέζνπ ζεκαληηθΪ θαη ζηηο δπν επνρΫο ζπνξΪο. Ζ ζεηξΪ θαηΪηαμεο ησλ πνηθηιηψλ
γηα απφδνζε ζπφξνπ Ϋδσζε πνιχ πςειά ζπζρΫηηζε κε ηε ζεηξΪ θαηΪηαμεο ησλ πνηθηιηψλ βΪζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ ινβψλ/θπηφ (Rspearman>0,92) αλεμΪξηεηα ηεο ππθλφηεηαο ζπνξΪο, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζα κπνξνχζε
λα απνηειΫζεη Ϋλα Ϋκκεζν θξηηάξην επηινγάο πνηθηιηψλ ζφγηαο γηα πςειά απφδνζε. Σα αλσηΫξσ δεέρλνπλ φηη
ε θαιιηΫξγεηα ησλ θαηΪιιεισλ πνηθηιηψλ ζφγηαο ζε ζπλερά ζπνξΪ δέλεη πςειΫο απνδφζεηο θαη ζα κπνξνχζε
λα απνηειΫζεη κηα αμηφινγε ελαιιαθηηθά επηινγά αξδεπφκελεο θαιιηΫξγεηαο ζπκβΪιινληαο ζηελ παξαγσγά
πξσηετλνχρσλ δσνηξνθψλ ζηε ρψξα καο. Ηδηαέηεξα, ε επέζπνξε θαιιηΫξγεηα ηεο ζφγηαο κπνξεέ λα
απνηειΫζεη κηα ζεκαληηθά παξΫκβαζε ζε πξνηεηλφκελν ζράκα θαιιηΫξγεηαο θαη ακεηςηζπνξΪο πξνζδέδνληαο
ζηνλ γεσξγφ, Ϋλα αμηφινγν ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα. Ζ ζπλΫρηζε ηνπ πεηξακαηηζκνχ θξέλεηαη απαξαέηεηε
γηα ηελ εμαγσγά αζθαιΫζηεξσλ ζπκπεξαζκΪησλ.
Δπραξηζηέεο:
Ζ παξνχζα Ϋξεπλα ρξεκαηνδνηάζεθε απφ ηε Θεζζαιηθά Γαιαθηνβηνκεραλέα «ΟΛΤΜΠΟ» ζηα πιαέζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ Ϋξγνπ:
ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΟΓΗΑ & ΑΛΛΧΝ ΠΡΧΣΔΗΝΟΤΥΧΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ Δ ΓΗΑΣΟΠΗΚΑ ΠΗΛΟΣΗΚΑ
ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΑΓΡΟΤ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ AGRO 7.
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Αμηνιόγεζε ειιεληθώλ θαη μέλσλ πνηθηιηώλ ξπδηνύ (Oryza sativa L.) σο
πξνο ηα θπζηθνρεκηθά θαη αληηνμεηδσηηθά ραξαθηεξηζηηθά
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ηελ παξνχζα κειΫηε εμεηΪζηεθαλ ηα θπζηθνρεκηθΪ θαη αληηνμεηδσηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ δεθαπΫληε
θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ ξπδηνχ, επηΪ ειιεληθψλ θαη νθηψ μΫλσλ, Ϋηζη ψζηε λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεέα γηα
ηελ εθηέκεζε ηνπ πνηνηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο. Απφ φιεο ηηο πνηθηιέεο ξπδηνχ πνπ αλαιχζεθαλ Ϋμη αλάθνπλ ζηελ
θαηεγνξέα ησλ καθξφζπεξκσλ ηχπνπ Β (ΟιπκπηΪδα, ΑιΫμαλδξνο, Arsenal, Libero θαη Sirio), δπν ζηελ
θαηεγνξέα ησλ κεζφζπεξκσλ (Μαθεδνλέα θαη Ηζπαληθά), ελψ νη ππφινηπεο αλάθνπλ ζηελ θαηεγνξέα ησλ
καθξφζπεξκσλ ηχπνπ Α, βΪζε ηεο επξσπατθάο λνκνζεζέαο. Οη ειιεληθΫο πνηθηιέεο ξπδηνχ παξνπζέαζαλ
κεγαιχηεξεο κΫζεο ηηκΫο ζπλνιηθάο απφδνζεο Ϊιεζεο, απφδνζεο Ϊιεζεο ζε νιφθιεξνπο θφθθνπο θαη
πεξηεθηηθφηεηαο ζε ακπιφδε απφ ηηο μΫλεο πνηθηιέεο ξπδηνχ. Οη αιεπξψδεηο θφθθνη πνπ επεξεΪδνπλ αξλεηηθΪ
ηελ πνηφηεηα ηνπ ξπδηνχ θπκΪλζεθαλ ζε ρακειφηεξα επέπεδα ζε ζρΫζε κε ηηο μΫλεο πνηθηιέεο, κε ηελ πνηθηιέα
Μαθεδνλέα λα εκθαλέδεη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ θαη έζν κε 2%. Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ φκσο, νη μΫλεο πνηθηιέεο
ξπδηνχ εκθΪληζαλ κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα νιηθψλ θαηλνιηθψλ ελψζεσλ, φπσο ππνινγέζηεθε βΪζε ηεο
κεζφδνπ Folin-Ciocalteu θαζψο επέζεο θαη πςειφηεξε αληηνμεηδσηηθά ηθαλφηεηα, φπσο εθηηκάζεθε κε βΪζε
ηελ ηθαλφηεηα δΫζκεπζεο ηεο ειεχζεξεο ξέδαο DPPH. Απφ φιεο ηηο πνηθηιέεο ξπδηνχ πνπ αλαιχζεθαλ, ε
πνηθηιέα Crezo παξνπζέαζε ηε κεγαιχηεξε ηηκά νιηθψλ θαηλνιηθψλ ελψζεσλ, ε νπνέα Ϋδεημε επέζεο θαη ηε
κεγαιχηεξε αληηνμεηδσηηθά ηθαλφηεηα. ζν αθνξΪ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθΪ θιαβνλνεηδά, θπκΪλζεθε ζηα
έδηα επέπεδα γηα ηηο ειιεληθΫο θαη μΫλεο πνηθηιέεο. Γελ παξαηεξάζεθαλ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ
ειιεληθψλ θαη ησλ μΫλσλ πνηθηιηψλ σο πξνο ην βΪξνο ρηιέσλ θφθθσλ, ην πξσηετληθφ πεξηερφκελν θαη ην
δεέθηε δηαζπνξΪο ζε αιθαιηθφ πεξηβΪιινλ. Ζ πθά ηνπ βξαζκΫλνπ ξπδηνχ ησλ δηαθφξσλ πνηθηιηψλ
εθηηκάζεθε κε βΪζε ην κΫγηζην ημψδεο θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα φπσο ππνινγέζηεθαλ απφ ην βηζθνακπινγξΪθν,
ρσξέο λα παξαηεξεζνχλ ζεκαληηθΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θαη μΫλσλ πνηθηιηψλ. Ζ ππεξνρά ησλ
ειιεληθψλ θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ σο πξνο ηα θπζηθνρεκηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ εέλαη εκθαλάο, ιφγσ ησλ
εθαξκνδφκελσλ βειηησηηθψλ πξνγξακκΪησλ ξπδηνχ, ελψ απαηηεέηαη πεξαηηΫξσ βειηέσζε φζν αθνξΪ ηα
αληηνμεηδσηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ.
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