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γονιδίων κατά την εαρινοποίηση και την ανάπτυξη του σπόρου στο κριθάρι 

122 

Α. ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ, Ι. ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, A. ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ, Α. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. 

ΝΙΑΝΙΟΥ-ΟΜΠΕΪΝΤΑΤ, Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, Π. ΜΑΔΕΣΗΣ. Χαρακτηρισμός με μοριακούς δείκτες 

ελληνικών ποικιλιών πιπεριάς (Capsicum annuum L.)  

123 

Π. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ, Μ. ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ, Α. ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ. Προκαταρκτική έρευνα γενετικής 

ποικιλότητας της λευκόδερμης πεύκης (Pinus leucodermis) με βιοχημικούς δείκτες 

124 

Θ. ΠΙΤΣΩΛΗ, Ι. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ. Μελέτη του «in vitro» πολλαπλασιασμού του υποκειμένου 5BB 125 

3η Συνεδρία: Σημασία & ρόλος του εγχώριου γενετικού υλικού υπό 

το πρίσμα της κλιματικής μεταβολής 

Προφορικές Ανακοινώσεις 

 

Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ, Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Κ. ΔΗΜΑΣ, Χ. ΔΟΡΔΑΣ, Η. ΗΛΙΑΣ, Ν. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Θ. ΓΑΤΣΗΣ, Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ, Γ. ΤΑΝΟΥ, Β. ΣΚΙΑΔΑ. Αξιολόγηση 

αντοχής σε αλατότητα και περιορισμένη υγρασία παλαιού και σπάνιου γενετικού υλικού κριθαριού 

127 

Κ. ΔΗΜΑΣ, Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ, Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Χ. ΔΟΡΔΑΣ, Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ, Γ. 

ΤΑΝΟΥ, Η. ΗΛΙΑΣ, Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Θ. ΓΑΤΣΗΣ. Αξιολόγηση αντοχής ποικιλιών 

κριθαριού στην αλατότητα του εδάφους 

128 

Ε. ΜΠΟΣΜΑΛΗ, Ι. ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΤΣΑΜΠΑΛΑ, Ε. ΝΙΑΝΙΟΥ-

ΟΜΠΕΪΝΤΑΤ, Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, Π. ΜΑΔΕΣΗΣ. Αποτίμηση βιοποικιλότητας και βελτίωση 

φυτών. Η περίπτωση της μεταφοράσης της γλουταθειόνης 

134 

Α. ΚΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Β. ΔΡΟΣΟΥ, Δ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ, Κ. ΜΠΛΑΔΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α. 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ. Επιγενετικοί ρυθμιστές κατά την ανάπτυξη του σπόρου και υπό 

συνθήκες καταπόνησης σε ποικιλίες κριθαριού  

135 

Ο. Ι. ΠΑΥΛΗ, Μ. ΓΚΟΥΦΑ, Χ. Ε ΒΛΑΧΟΣ, Γ. ΚΕΛΑΪΔΗ, Ε. ΦΛΕΜΕΤΑΚΗΣ, Ν. 

ΛΑΜΠΡΟΥ, Γ. ΣΚΑΡΑΚΗΣ. Προσδιορισμός του μεταγραφικού, πρωτεομικού και μεταβολικού  

προφίλ γονοτύπων ηλίανθου υπό συνθήκες υδατικής καταπόνησης 

136 

3η Συνεδρία: Σημασία & ρόλος του εγχώριου γενετικού υλικού υπό 

το πρίσμα της κλιματικής μεταβολή 

Γραπτές Ανακοινώσεις 

 

Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ , Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Α. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ. Ανθεκτικότητα γενοτύπων εξάστοιχου και 

δίστοιχου κριθαριού (Hordeum sativum Jess) στα υδατικά ελλείμματα 

138 

Π. ΚΑΖΑΗ, Δ. ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ, Χ. ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ, Α. ΧΑ. Αξιολόγηση ποικιλιών ξηρού 

φασολιού ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης 

144 



 

 
4 

Α. ΦΥΝΤΑΝΗΣ, Δ. ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ, Ε. ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ, Ι. ΔΙΒΑΝΕΣ, Δ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ, 

Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ. Συνδυασμένη επιλογή σε πληθυσμούς λευκού λούπινου για απόδοση και αντοχή 

σε υψηλό εδαφικό pH 

146 

Γ. ΤΑΝΟΥ, Κ. ΔΗΜΑΣ, Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ, Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Χ. ΔΟΡΔΑΣ, Η. ΗΛΙΑΣ, Ν. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Θ. ΓΑΤΣΗΣ, Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ, Β. ΣΚΙΑΔΑ. Πρωτεομική ανάλυση δυο 

ποικιλιών κριθαριού με διαφορετική αντοχή στην αλατότητα 

147 

Χ. ΔΡΑΜΑΛΗΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, Σ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ. Αξιολόγηση 150 ποικιλιών ρυζιού 

για την ανοχή τους στην αλατότητα 

149 

Γ. ΚΑΠΟΤΗΣ, Β. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΨΑΘΑ, Γ. ΣΑΛΑΧΑΣ. Βελτίωση κολοκυθιού 

(Cucurbita pepo L.) και δημιουργία γενοτύπων με ανεκτικότητα στις ιώσεις 

150 

Γ. ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ζ. ΧΙΛΙΩΤΗ, Ε. ΑΒΡΑΑΜ, Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ. Ολιστική μελέτη των 

μηχανισμών προσαρμογής στην ξηρασία φυσικών πληθυσμών Lotus corniculatus - η μοριακή 

προσέγγιση 

151 

Μ. ΚΟΥΤΣΙΚΑ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ, I. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΤΣΙΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΙΚ. ΤΡΑΚΑ-ΜΑΥΡΩΝΑ. 

Διερεύνηση της ομοιόστασης μιας τοπικής ποικιλίας 

154 

Ε. ΚΟΡΠΕΤΗΣ, Ε. ΝΙΝΟΥ, Μ. ΗΡΑΚΛΗ. Συγκριτική αξιολόγηση πέντε ειδών σιταριού ως προς 

αγροκομικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά 

155 

Ε. ΚΟΡΠΕΤΗΣ, Κ. ΜΠΛΑΔΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ. Δύο νέες ποικιλίες του 

Ινστιτούτου Σιτηρών: ΘΡΑΚΗ (σκληρό σιτάρι) και ΑΛΚΜΗΝΗ (τριτικάλε)  

156 

Ε. Χ. ΚΑΤΣΙΔΗ, Ε. Β. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, Α. Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ, Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Φ.Α. 

ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Προκαταρκτική γενετική και επιγενετική ανάλυση φυσικών πληθυσμών 

μαύρης πεύκης με διαφορετική επιβάρυνση αέριας ρύπανσης στο λεκανοπέδιο της Κοζάνης 

157 

Π. ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ, Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Ι. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Ε. ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ, K. ΙΣΡΑΗΛΙΔΗΣ, 

ΣΤ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Δ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ. Προσαρμοστικότητα, ανάπτυξη και παραγωγικότητα 

ορισμένων ποικιλιών ιπποφαούς σε μεσογειακές συνθήκες 

158 

4η Συνεδρία: Υποψηφιότητες Βραβείου Χριστίδη 

Προφορικές ανακοινώσεις πρωτοεμφανιζόμενων ερευνητών 

 

Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Ρ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΒΟΣΚΑΚΗΣ. 

Αξιολόγηση του παραγωγικού δυναμικού εγχώριων πληθυσμών μαυρομάτικου φασολιού (Vigna 

unguiculata L. Walp.)  

164 

Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Π. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ. Οι ρίγανες της Ικαρίας. Μορφολογικός 

και χημειοτυπικός χαρακτηρισμός των ειδών 

169 

Φ. ΓΚΕΚΑΣ, Χ. ΠΑΝΚΟΥ, Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ε. ΝΙΝΟΥ, Α. ΛΙΘΟΥΡΓΙΔΗΣ, Κ. ΤΖΑΝΤΑΡΜΑΣ, 

Ε. ΣΥΝΑΠΙΔΟΥ, Φ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΖΟΥΛΙΑΜΗΣ, Ι. 

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ, Χ. ΔΟΡΔΑΣ. Χρήση φυσιολογικών γνωρισμάτων στην αξιολόγηση καθαρών σειρών 

και υβριδίων καλαμποκιού σε διαφορετικά επίπεδα άρδευσης 

175 

Χ. Δ. ΓΟΥΓΟΥΤΣΑ, Ε. Β. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, Α. Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ, Φ. Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. Β. 

ΜΠΑΡΜΠΑΣ. Διαφορές μεθυλίωσης μεταξύ γενοτύπων κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens L.) σε 

καλλιέργεια in vitro και των αντίστοιχων φυτών-δοτών σε φυτεία.  

177 

Π. ΚΑΖΑΗ, Δ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ, Α. ΧΑ. Επίδραση της υδατικής καταπόνησης στην απόδοση και 

τα παραγωγικά χαρακτηριστικά ποικιλιών ξηρού φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) 

178 

Ε. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ, Ι. Θ. ΤΣΙΑΛΤΑΣ, Δ. ΛΑΖΑΡΗ , Η. Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ. Αξιολόγηση 

γενοτύπων Datura ως προς την παραγωγή αλκαλοειδών, πρωτεΐνης και ελαίου 

184 

Ε. ΛΑΖΑΡΙΔΗ, Γ. ΝΤΑΤΣΗ, Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Π. ΜΠΕΜΠΕΛΗ. Αξιολόγηση φαινοτυπικής 

παραλλακτικότητας εγχώριων πληθυσμών βίγνας (Vigna unguiculata (L.) Walp.) 

189 

Α. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. ΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΑΛΥΒΑΣ, Ε. ΝΙΑΝΙΟΥ-ΟΜΠΕΪΝΤΑΤ, Α. 

ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ, Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, Π. ΜΑΔΕΣΗΣ. Εγχώριες ποικιλίες κολοκυθιάς (Cucurbita 

pepo): αποτίμηση της γενετικής ποικιλότητας με μοριακούς δείκτες 

191 
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Α.-Μ. Λ. ΦΑΡΣΑΚΟΓΛΟΥ, Ε. Β. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, Α. Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ, Φ. Α.ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. 

Ανάλυση μοριακής γενετικής ποικιλότητας πλατάνου (Platanus orientalis L.) και της φυσικής 

μετάλλαξης πλατάνου (Platanus orientalis var. cretica Dode) με τη χρήση μικροδορυφορικών δεικτών 

(SSR) 

192 

Χ. ΦΩΤΗ, Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Α. ΧΑ, Δ. ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ, Ι. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ. Συγκριτική 

αξιολόγηση μεθόδων επιλογής στη φακή (Lens culinaris L.) σε διαφορετικές πυκνότητες σποράς και 

μοριακός γενετικός έλεγχος για ανθεκτικότητα στο Fusarium oxysporum sp. 

193 

5η Συνεδρία: Συμβολή του εγχώριου γενετικού υλικού στην 

ανάπτυξη της καλλιέργειας των ψυχανθών 

Προφορικές Ανακοινώσεις 

 

Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Δ. ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ. Αξιοποίηση των ψυχανθών και προοπτικές 

ανάπτυξης βελτιωτικού προγράμματος με στόχο την προώθηση της καλλιέργειας τους 

199 

Α. ΓΛΕΡΙΔΟΥ, Φ. ΜΥΛΩΝΑ, Α. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ. Ανάλυση της παραλλακτικότητας εγχώριου 

γενετικού υλικού φακής στη διάρκεια των τελευταίων 60 χρόνων 

200 

E. ΝΙΝΟΥ, I. ΜΥΛΩΝΑΣ, Α. ΤΡΑΚΑ-ΜΑΥΡΩΝΑ Μ. ΚΟΥΤΣΙΚΑ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ. Η συμβολή 

της βελτίωσης στην αειφόρο γεωργία. Το παράδειγμα της Φάβας Σαντορίνης 

206 

Χ. Α. ΔΑΜΑΛΑΣ, Σ. Δ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ. Δυναμικό απόδοσης του λευκού λούπινου σε 

συνθήκες απουσίας και παρουσίας ανταγωνισμού των ζιζανίων 

207 

Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΛΙΘΟΥΡΓΙΔΗΣ, Χ. ΔΟΡΔΑΣ. Συγκαλλιέργεια κτηνοτροφικών 

κουκιών με κριθάρι σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα σποράς 

208 

6η Συνεδρία: Προστασία φυτογενετικών πόρων εγχώριου 

/αυτόχθονου γενετικού υλικού 

Προφορικές Ανακοινώσεις 

 

Φ. Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Η γενετική παρακολούθηση ως συνεισφορά στην προστασία των 

γενετικών πόρων 

213 

Ε. Β. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ, Α. Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ, Φ. Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Χαρτογράφηση γονιδίων 

ποσοτικών γνωρισμάτων (QTLs) στο κυπαρίσσι (C. sempervirens L.)  

214 

Κ. Α. ΣΠΑΝΟΣ, Δ. ΓΑΪΤΑΝΗΣ. Έρευνα προελεύσεων του ιθαγενούς δασοπονικού είδους Fraxinus 

angustifolia Vahl. - Βιομετρικά αποτελέσματα 

215 

Σ. Δ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ, Χ. Α. ΔΑΜΑΛΑΣ, Σ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ. Σιτάρι σπέλτα: ένα αρχέγονο 

δημητριακό με νέο ενδιαφέρον 

222 

Ι. Ν. ΞΥΝΙΑΣ, Ε. ΚΟΡΠΕΤΗΣ, Θ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ. Ζέα: μύθος ή πραγματικότητα; 223 

Ε. ΚΟΡΠΕΤΗΣ, Α. ΧΑ, Ν. ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ, Κ. ΜΠΛΑΔΕΝΟΠΟΥΛΟΣ. Αξιολόγηση δέκα 

παραδοσιακών ποικιλιών μαλακού σιταριού (Triticum aestivum L. em. Thell.)  

227 

Κ. ΚΟΥΤΗΣ, Χ. ΒΑΚΑΛΗ, Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ. Ενδοποικιλιακή επιλογή και αξιολόγηση δίκοκκου 

και μονόκοκκου σιταριού σε περιβάλλον βιολογικής καλλιέργειας 

233 

Φ. ΜΥΛΩΝΑ. Ο ρόλος της τράπεζας γενετικού υλικού στη διατήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών 

ποικιλιών 

234 

6η Συνεδρία: Προστασία φυτογενετικών πόρων εγχώριου 

/αυτόχθονου γενετικού υλικού 

Γραπτές Ανακοινώσεις 

 

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΑΔΟΓΛΟΥ, Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Ε-Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ, Δ. ΔΑΦΕΡΕΡΑ, 

Π ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ, Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Αξιολόγηση αρωματικών φαρμακευτικών φυτών τύπου 

καρβακρόλης σε φυτείες ενός και έξι ετών 

236 



 

 
6 

Ν. ΚΑΔΟΓΛΟΥ, Α. ΣΚΡΟΠΟΛΗΘΑΣ, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ, Δ. 

ΔΑΦΕΡΕΡΑ, Π. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ, Π. ΤΡΙΓΚΑΣ, Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Αρωματικά και Φαρμακευτικά 

φυτά τύπου καρβακρόλης από Ικαρία και Κεφαλονιά. Υπάρχουν διαφορές;  

242 

Ε. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ, Π. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ, Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ. Χωρική 

εξάπλωση και απόδοση αιθέριου ελαίου Ιπποκράτειων φυτών από το νησί της Κω 
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Προσφώνηση του προέδρου της Ο.Ε. κ. Δ. Βλαχοστέργιου 

Αξιότιμοι: Εκπρόσωποι των κ.κ. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και Δημάρχου Λαρισαίων  
κ. Πρόεδρε του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 
κ. Γενικέ Διευθυντή της Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
κ. πρόεδρε του ΓΕΩΤΕΕ παραρτήματος Κ. Ελλάδας 
κ. πρόεδρε του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας 
κ. πρόεδρε της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.,  
Αγαπητοί Συνάδελφοι,  
Κυρίες και Κύριοι, 

 
Έχουμε την χαρά και την τιμή να σας καλωσορίζουμε σήμερα στην πόλη της Λάρισας στο 

πλαίσιο του 15ου συνεδρίου της ΕΕΕΓΒΦ. Η διοργάνωση ενός συνεδρίου έχει το ιδιαίτερο προνόμιο ότι 

μπορεί να ενώνει ανθρώπους, να αποτελεί το πρόσφορο έδαφος για την ανταλλαγή επιστημονικών 

απόψεων και την αφορμή για ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Στο 15ο συνέδριο της ΕΕΕΓΒΦ 

συμμετέχουν οι πλέον διακεκριμένοι επιστήμονες στο χώρο της Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και 

Γεωργίας από όλα τα γεωπονικά πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας και τα ερευνητικά Ινστιτούτα καθώς 

επίσης και από πολλές γεωπονικές υπηρεσίες της χώρας.  

Ο τίτλος του συνεδρίου "Εγχώριο Γενετικό Υλικό.  Μοχλός ανάπτυξης σε ένα κλιματικά μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον ", επιλέχθηκε με στόχο να αναδείξει την μεγάλη αξία που έχει το γενετικό υλικό της χώρας 

μας, της Ελλάδας, και να επισημάνει ότι η αξιοποίηση του μέσω της έρευνας μπορεί να συμβάλλει 

αποφασιστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας. Στις μέρες μας, ο ρόλος του γενετικού υλικού 

και της αγοράς σπόρων αποκτά όλο και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για τον έλεγχο της εθνικής, 

αλλά και της παγκόσμιας διατροφής και γεωργικής ανάπτυξης. Όλα αυτά γίνονται ακόμη πιο 

επίκαιρα και σημαντικά για τη χώρα μας στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης ανάπτυξης της εθνικής 

οικονομίας. Επιπλέον, ο τίτλος του συνεδρίου επιδιώκει να αγγίξει σημειολογικά και το θέμα των 

επερχόμενων κλιματικών αλλαγών η αντιμετώπιση των οποίων όπως αναγνωρίζεται από τη διεθνή 

επιστημονική κοινότητα  μπορεί να γίνει με δυο τρόπους. Τη δημιουργία νέων ποικιλιών με 

προσαρμοστικότητα στις αντιξοότητες του περιβάλλοντος και την καινοτομία στην εξάσκηση της 

γεωργίας.  

Το συνέδριο διαρθρώθηκε σε 7 θεματικές ενότητες με κριτήριο τις αναπτυξιακές προτεραιότητες 

της χώρας στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και τις ερευνητικές εργασίες που διεξάγονται σήμερα 

στα ερευνητικά κέντρα της χώρας μας. Μεταξύ αυτών διακρίνονται 3 ειδικές θεματικές ενότητες. Στην 

1η θα παρουσιαστούν οι εργασίες των πρωτοεμφανιζόμενων νέων ερευνητών. Σκοπός μας ήταν οι 

σύνεδροι να παρακολουθήσουν σε μια ενότητα όλους τους υποψηφίους για το βραβείο Χριστίδη και 

έτσι να αξιολογήσουν συγκριτικά και πιο αντικειμενικά την παρουσία των νέων ερευνητών. Η 2η 

ειδική ενότητα με τίτλο «Συμβολή του εγχώριου γενετικού υλικού στην ανάπτυξη της καλλιέργειας των 

ψυχανθών» θα διεξαχθεί στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών. Η επιλογή του χώρου έγινε 

αφενός διότι το 2014 ανακηρύχτηκε από το ΥπΑΑΤ ως «Έτος Ψυχανθών» και αφετέρου διότι το 

Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας, συμπλήρωσε 80 χρόνια συνεχούς ερευνητικής 

δραστηριότητας στον τομέα των ψυχανθών. Η 3η ειδική ενότητα με την οποία θα κλείσουν οι εργασίες 

του συνεδρίου, έχει τον τίτλο «Η ανάπτυξη ξεκινάει από το σπόρο» και θα έχει την μορφή στρογγυλής 

τράπεζας, στην οποία θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των συλλόγων των σποροπαραγωγικών εταιρειών 

και του βιομηχανικού κλάδου. Στην ανωτέρω ενότητα θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικά 

επιτυχημένα παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων με 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Επιδίωξη μας είναι να τονισθεί η σημασία του εγχώριου γενετικού 

υλικού σαν απαραίτητο εργαλείο για την αγροτική ανάπτυξη και να εκφραστούν οι προβληματισμοί 
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και οι στόχοι των εμπλεκομένων με απώτερο σκοπό να αναδειχτούν κοινές προοπτικές και σημεία 

συνεργασίας.  

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, για την άριστη συνεργασία και 

συνέπεια με την οποία εργάστηκαν κατά την προετοιμασία του συνεδρίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 

εκφράζουμε στο ΥπΑΑΤ που έθεσε εξαρχής και με μεγάλη προθυμία το συνέδριο υπό την αιγίδα του, 

στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, το ΓΕΩΤΕΕ παρ. Κ. Ελλάδας και το ΙΚΦ&Β του ΕΛΓΟ που ήταν συνδιοργανωτές. 

Τέλος, ευχαριστίες εκφράζονται στους  Χορηγούς του συνεδρίου, η οικονομική ενίσχυση των οποίων 

συνέβαλλε σημαντικά στην αρτιότερη οργάνωση και διεξαγωγή του. 

Εύχομαι ολόψυχα να έχετε ευχάριστη διαμονή στην πόλη της Λάρισας και το συνέδριο μας να 

αποδειχθεί γόνιμο, παραγωγικό και να αποτελέσει την απαρχή νέων συνεργασιών. 

 
Ο πρόεδρος της Ο.Ε. του 15ου συνεδρίου της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. 

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος 
Εντεταλμένος Ερευνητής 

 

  



 

 

 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 
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Οι γενετικοί πόροι στρατηγικός μοχλός ανάπτυξης σε μια διαρκώς 

μεταβαλλόμενη γεωργία 

Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ1,2 

1
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. 

54124 Θεσσαλονίκη, tsaft@agro.auth.gr 

2
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Ε.Κ.Ε.Τ.Α., 6ο χλμ οδού Χαριλάου- Θέρμης, Θέρμη 57001, tsaft@certh.gr 

  

Λέξεις κλειδιά: γονιδιωματική, επιγονιδιωματική  

Οι γενετικοί πόροι και γενικά η πλούσια βιοποικιλότητα του τόπου μας θα εξετασθεί ως στρατηγικό 

πλεονέκτημα και εισροή σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο καλλιεργητικό αλλά και καταναλωτικό 

περιβάλλον. Ιδιαίτερα έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση των πρόσφατων εξελίξεων στους 

διάφορους τομείς της γονιδιωματικής, επιγονιδιωματικής και μεταγονιδιωματικής και στις 

ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρουν τόσο στην αποτύπωση και αξιολόγηση όσο και στην 

αξιοποίηση των γενετικών πόρων για διάφορες χρήσεις. Παράλληλα όμως έχουν συμβάλει 

αποφασιστικά και στην κατανόηση βασικών βιολογικών φαινομένων όπως η εξημέρωση και η 

εξέλιξη των ειδών αλλά και στην αποτελεσματικότερη Βελτίωση τους για τη δημιουργία νέων 

ποικιλιών. 
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Σύστημα καλλιέργειας Clearfield PLUS. Νέα ολοκληρωμένη μέθοδος 

διαχείρισης ζιζανιoλογικών προβλημάτων στην καλλιέργεια 

ηλίανθου 

Δ. ΣΕΡΒΗΣ1, Κ. ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ1, Κ. ΤΣΑΚΙΡΗ1 

1
 BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, Λεωφόρος Μεσογείων 449, 153 43 ΑΘΗΝΑ, 210-68 60 119, dimitris.servis@basf.com 

  

Λέξεις κλειδιά: AΗΑS ανθεκτικότητα, ιμιδαζολινόνες, Clearfield Plus, διαχείριση ζιζανίων 

Η γενετική βελτίωση του ηλίανθου (Helianthus annuus L.) ως προς την ανθεκτικότητά του σε 

ζιζανιοκτόνα αναστολέων της δράσης του ενζύμου οξικογαλακτική συνθετάση (AΗΑS-inhibitors) 

της ομάδας των ιμιδαζολινονών, σε συνδυασμό με τη βελτίωση επιθυμητών για τη βιομηχανία-

μεταποίηση φαινοτυπικών χαρακτηριστικών, οδήγησε στην επιλογή μιας νέας  βελτιωμένης 

γονιδιακής ανθεκτικότητας σε υψηλότερες δόσεις του ζιζανιοκτόνου (Clearfield Plus trait). Το νέο 

σύστημα καλιέργειας ηλίανθου Clearfield Plus βασίζεται στη νέα μεταλλαγή του γονιδίου Ahasl με 

την ονομασία Ahasl1-3 ή αλλιώς CLHA-Plus. Το γονίδιο Ahasl1-3 εδράζεται στην ίδια θέση με το 

γονίδιο της υπάρχουσας και φυσικής μεταλλαγής ImiSun στον ηλίανθο, το οποίο καθιστά 

ανθεκτικό το φυτό σε μεταφυτρωτικές εφαρμογές του ζιζανιοκτόνου imazamox. Η έκφραση της 

ανθεκτικότητας του CLHA-Plus δε φαίνεται να εξαρτάται από γονίδια υποκινητές (enhancer 

genes), κυρίως εξαιτίας του ότι προέρχεται από seed mutagenesis πάνω σε καθαρή σειρά ηλίανθου 

(elite inbred line) και προσφέρει αυξημένη ανθεκτικότητα σε μεγαλύτερες δόσεις του ζιζανιοκτόνου. 

Πολυάριθμα πειράματα στη Νότια Ευρώπη έχουν επιβεβαιώσει τη βελτιωμένη ανθεκτικότητα και 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζιζανίων σε σύγκριση με τα ήδη καλλιεργούμενα υβρίδια 

ImiSun. Επιπλέον, οι αποδόσεις μεταξύ ισογενικών CLHA-Plus και συμβατικών υβριδίων δε 

διαφέρουν μεταξύ τους. Μάλιστα, πειράματα έχουν δείξει υπεροχή των CLHA-Plus υβριδίων σε 

άλλα τεχνολογικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά (όπως η περιεκτικότητα σε έλαιο), βελτίωση η οποία 

αποδίδεται στην απουσία αλληλουχιών «άγριου τύπου» στη μεταλλαγή CLHA-Plus. Το γονίδιο 

CLHA-Plus διατίθεται πλέον από την εταιρεία BASF σε βελτιωτές προκειμένου να επιτευχθεί η 

ενσωμάτωσή του σε γενετικό υλικό ηλίανθου, με τη μορφή κυρίως καθαρών σειρών, αλλά και 

σειρών κυτοπλασμικής ανδροστειρότητας (CMS). 

 



 

 

1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Προφορικές Ανακοινώσεις 
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Διαχείριση και Σποροπαραγωγή Καλλιεργούμενων Ποικιλιών 

Ι. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ1 

1 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης–Πανταζίδου 193 68200 Ορεστιάδα, itokatl@agro.duth.gr 

  

Λέξεις κλειδιά: ενδο-ποικιλιακή παραλλακτικότητα και βελτίωση, σπόρος βελτιωτή, 

πιστοποιημένος σπόρος 

Η βελτιωτική διαδικασία είναι μια χρονοβόρα και υψηλού κόστους διαδικασία, κατά συνέπεια 

είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιλογή της τεχνικής αναπαραγωγής του ‘σπόρου βελτιωτή’. Γενικά, οι 

ποικιλίες θεωρούνται ομοιογενείς και αντιμετωπίζονται ως γενετικό υλικό με περιορισμένη και 

ήσσονος σημασίας γενετική παραλλακτικότητα. Η συνήθης πρακτική περιλαμβάνει απομάκρυνση 

των φυτών με εμφανή αποκλίνοντα χαρακτηριστικά (off-type φυτά) χωρίς να εφαρμόζεται επιλογή 

ατομικών φυτών. Εντούτοις, είναι πλέον αποδεκτό ότι το γένωμα δεν είναι στατικό, απεναντίας 

εμφανίζεται ευέλικτο επιδεικνύοντας πλαστικότητα και δυναμική συνεχούς αναδιάρθρωσης υπό 

την επίδραση του περιβάλλοντος. Λανθάνουσα παραλλακτικότητα προερχόμενη από 

υπολειμματική ετεροζυγωτία σε συνδυασμό με γενετικούς και επιγενετικούς μηχανισμούς (πχ 

ενδογονιδιακός ανασυνδυασμός, άνισο χίασμα, μεθυλίωση, μεταθετά στοιχεία, γονιδιακός 

διπλασιασμός) που δημιουργούν de novo γενετική παραλλακτικότητα, συντελούν σε υπολογίσιμη 

ενδο-ποικιλιακή παραλλακτικότητα. Ως συνέπεια, ποικιλίες με συνεχή αναπαραγωγή ενδέχεται 

μακροπρόθεσμα να χάσουν τη γενετική τους ταυτότητα. Επιπλέον, άλλοι μηχανισμοί εκφυλισμού 

όπως ανεπιθύμητες σταυρογονιμοποιήσεις, φυτά ‘εθελοντές’, φυσικές αναμίξεις, φυσική επιλογή, 

μεταλλάξεις και σπορο-μεταδιδόμενες ασθένειες επιδεινώνουν την κατάσταση. Κατά συνέπεια, μια 

αποτελεσματική και συνεχής διαδικασία βελτίωσης φαίνεται να είναι βάσιμη επιλογή στοχεύοντας 

σε ορθολογική διαχείριση της ενδο-ποικιλιακής παραλλακτικότητας. Είναι γενικά αποδεκτό ότι 

υπάρχει μια ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ανταγωνιστικής και της αποδοτικής ικανότητας 

των γενοτύπων. Η αναπαραγωγή των ποικιλιών σε μεγάλες πυκνότητες ευνοεί τη συσσώρευση 

ανεπιθύμητων μεταλλάξεων που συνδέονται με την ανταγωνιστική ικανότητα, σε βάρος της 

αποδοτικής ικανότητας, και σταδιακά μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμισή τους. Για τη διαχείριση 

του ‘σπόρου βελτιωτή’ με βιώσιμο τρόπο, είναι αναγκαίες συνθήκες που επιτρέπουν την 

αναγνώριση και απομάκρυνση των ανεπιθύμητων μεταλλάξεων. Η απουσία ανταγωνισμού 

ικανοποιεί την αναγκαιότητα αυτή για δύο λόγους. Πρώτο, μεγιστοποιεί τη φαινοτυπική έκφραση 

της σχετικά περιορισμένης ενδο-ποικιλιακής παραλλακτικότητας. Δεύτερο, εξαλείφει τις 

παραπλανητικές επιδράσεις της παραπάνω αρνητικής συσχέτισης στην αναγνώριση των 

επιθυμητών και ανεπιθύμητων γενοτύπων. Η μέχρι σήμερα σχετική έρευνα σε διάφορα είδη 

(καλαμπόκι, σιτάρ, βαμβάκι, σόγια) είναι ενθαρρυντική ότι η ενδο-ποικιλιακή βελτίωση είναι 

βάσιμα υποσχόμενη στρατηγική. Παρόμοια διαδικασία σε τοπική ποικιλία φακής αποδείχθηκε 

εξαιρετικά χρήσιμη για τη δραστική μείωση του φορτίου σε σπορο-μεταδιδόμενες ιώσεις. 

Συμπερασματικά, προτείνεται συνεχής επιλογή στο ‘σπόρο βελτιωτή’ (παραγωγή προβασικού 

σπόρου) σε συνθήκες έλλειψης ανταγωνισμού και αναπαραγωγή στα στάδια του βασικού και του 

πιστοποιημένου σπόρου σε κανονικές πυκνότητες για την παραγωγή των απαιτούμενων ποσοτήτων 

αναπαραγωγικού υλικού. 

Ευχαριστίες 

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. 
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 
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Η πορεία επιλογής τριών διασταυρώσεων κριθαριού, επιλεγμένων 

από διαλληλικές διασταυρώσεις 

Ι. ΜΥΛΩΝΑΣ1, Κ. ΜΠΛΑΔΕΝΟΠΟΥΛΟΣ2, Μ. ΚΟΥΤΣΙΚΑ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ1 

1
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 541 24 Θεσσαλονίκη, (email: 

ioanmylonas@yahoo.com) 

2
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» (ΕΛ.Γ.Ο.), Ινστιτούτο Σιτηρών, 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

 

Λέξεις κλειδιά: ελληνικές ποικιλίες κριθαριού, συνδυαστική ικανότητα, αποτελεσματικότητα 

επιλογής, κυψελωτά σχέδια αγρού 

Η αποτελεσματικότητα της επιλογής στα πρώτα στάδια ενός βελτιωτικού προγράμματος συνεχίζει 

να απασχολεί τους βελτιωτές μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να έχει ενδιαφέρον η μελέτη των 

παραγόντων που επηρεάζουν το παραγωγικό δυναμικό στα πρώτα στάδια ενός βελτιωτικού 

προγράμματος. Αρχικά έγινε η διαχρονική αξιολόγηση σε κυψελωτά σχέδια αγρού 12 ελληνικών 

ποικιλιών κριθαριού (‘Κως’, ‘Νίκη’, ‘Θέρμη’, ‘Θεσσαλονίκη’, ‘Κύπρος’, ‘Δήμητρα’, ‘Περσεφόνη’, 

‘Κωνσταντίνος’, ‘Βυζάντιο’, ‘Παλαιολόγος’, ‘Ιππόλυτος’ και ‘Αθηναΐδα’) και με βάση πολλαπλά 

κριτήρια όπως η γενετική απόσταση, το ολικό παραγωγικό δυναμικό (CYP), η σταθερότητα 

συμπεριφοράς, η πρωιμότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπόρων,, επιλέχθηκαν για να 

συμμετέχουν σε δίκτυο διαλληλικών διασταυρώσεων οι ποικιλίες ‘Κως’, ‘Νίκη’, ‘Δήμητρα’, 

‘Περσεφόνη’ και ‘Αθηναΐδα’. Ακολούθησε η διαχρονική αξιολόγηση σε κυψελωτά σχέδια αγρού 

των F1 διαλληλικών υβριδίων τους και  επιλέχθηκαν τα τρία καλύτερα υβρίδια με βάση τη 

διαλληλική ανάλυση και τη συνολική βαθμολόγηση για απόδοση και σταθερότητα με βάση την 

κυψελωτή μεθοδολογία, τη GGE biplot ανάλυση, την ΑΜΜΙ ανάλυση και τους δείκτες 

σταθερότητας και το CYP. Τα υβρίδια ήταν τα εξής: ‘Περσεφόνη×Δήμητρα’, ‘Περσεφόνη×Νίκη’ και 

‘Δήμητρα×Αθηναΐδα’ τα οποία υπερτερούσαν στο CYP σε σχέση με το δίκτυο των ποικιλιών-

μαρτύρων κατά 268%, 168% και 82% αντίστοιχα. Στους F2 πληθυσμούς που προέκυψαν 

εφαρμόσθηκε γενεαλογική κυψελωτή επιλογή άκρου, με πίεση επιλογής μικρότερη του 3% και 

επιλέχθηκαν 14 φυτά από τον καθένα. Οι F3 πληθυσμοί σπάρθηκαν σε κυψελωτά σχέδια αγρού και 

ταυτόχρονα αξιολογήθηκαν διατοπικά σε συνθήκες πυκνής σποράς στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 

(Α.Π.Θ.) και στην περιοχή Ομολίου-Λάρισας. Ο F3 πληθυσμός ‘Περσεφόνη×Δήμητρα’ ξεχώρισε 

καθώς υπερείχε των ποικιλιών-γονέων στην απόδοση ανά φυτό (κατά 15,4**%), στη σταθερότητα 

συμπεριφοράς (2,4%), στο CYP (46,7%) και στη διατοπική αξιολόγηση (8,5%). Το CYP των F3 

επιλογών και των ποικιλιών-γονέων τους που εκτιμήθηκε σε κυψελωτά σχέδια αγρού, συσχετίστηκε 

θετικά με την απόδοση τους σε συνθήκες γεωργού. Συνολικά για τα συγκριτικά πειράματα στην F4 

γενεά επιλέχθηκαν με βάση την αξιολόγηση του παραγωγικού δυναμικού και την διατοπική 

συμπεριφορά 13 F3 επιλογές από τις τρεις διασταυρώσεις. Σπάρθηκαν σε συνθήκες γεωργού και 

βρέθηκε ότι ξεχώρισαν για την απόδοση ενώ ταυτόχρονα είχαν καλή σταθερότητα και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά: στη διασταύρωση ‘Περσεφόνη×Δήμητρα’ δύο επιλογές που υπερείχαν σημαντικά 

κατά 25,9% και 21,8% έναντι του μέσου όρου των αντίστοιχων ποικιλιών-γονέων, στη διασταύρωση 

‘Δήμητρα×Αθηναΐδα’ μία επιλογή καθώς υπερείχε σημαντικά του μέσου όρου των ποικιλιών-

γονέων κατά 24,0% και στη διασταύρωση  ‘Nίκη×Περσεφόνη’  μία επιλογή η οποία υπερείχε μη 

σημαντικά κατά 13,1% από το μέσο όρο των ποικιλιών-γονέων, ενώ έδειξε τη μεγαλύτερη 

σταθερότητα από όλους τους άλλους γενοτύπους του πειράματος.  
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Λέξεις κλειδιά: παραγωγικό δυναμικό, έλλειψη ανταγωνισμού, αθροιστική δράση, σταθερότητα, CV. 

Σκοπός της εργασίας ήταν η δημιουργία υψηλοαποδοτικών ελεύθερα επικονιαζόμενων (OP) σειρών 

από υβρίδια με υψηλό παραγωγικό δυναμικό. Οι διαλληλικές διασταυρώσεις και οι F2 τριών 

εμπορικών υβριδίων με υψηλό παραγωγικό δυναμικό [X1132R (ELE)], [PR31G98 (G98)] και [PR33A46 

(A46)] αποτέλεσαν το υλικό εκκίνησης. Μετά από επιλογή σε περιβάλλον έλλειψης ανταγωνισμού 

(0,74 φυτά/m2) για τέσσερεις διαδοχικές γενεές, πέντε HS4 OP σειρές με γενετική βάση την F2 του A46 

αξιολογήθηκαν σε δύο περιβάλλοντα: α) έλλειψης ανταγωνισμού και β) περιβάλλον καλλιέργειας σε 

συνθήκες γεωργού. Κατά την αξιολόγηση στην έλλειψη ανταγωνισμού ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε 

το εμπορικό υβρίδιο ELE, ενώ στο περιβάλλον καλλιέργειας χρησιμοποιήθηκαν δυο μάρτυρες, τα 

εμπορικά υβρίδια ELE και PR1114. Στο περιβάλλον έλλειψης ανταγωνισμού η HS4 OP σειρά με την 

υψηλότερη απόδοση είχε το 81% της απόδοσης του μάρτυρα ELE. Στο περιβάλλον καλλιέργειας σε 

συνθήκες γεωργού, η οικογένεια αυτή είχε επίσης την υψηλότερη απόδοση έναντι των άλλων κατά 

92% του ELE και 95% του PR1114. Σχετικά με τον συντελεστή , για το ύψος φυτού και μήκος σπάδικα 

στο περιβάλλον καλλιέργειας σε συνθήκες γεωργού, η HS4 OP με την υψηλότερη απόδοση εμφάνισε 

σταθερή συμπεριφορά. Ειδικότερα για το ύψος φυτού ο CV ήταν 7,3% ενώ για τους μάρτυρες ELE και 

PR1114 ήταν 7,6% και 5,8% αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιμές για το μήκος σπάδικα, ήταν 9,7% και των 

μαρτύρων ELE και PR1114 ήταν 12,4% και 4,5% , αντίστοιχα. Συγκρίνοντας διαχρονικά τη 

συμπεριφορά στην επιλογή των F2 με τα διπλά υβρίδια παρατηρήθηκε ότι οι F2 ως υλικό εκκίνησης, 

οδηγούν ταχύτερα στη δημιουργία OP σειρών με υψηλή παραγωγική συμπεριφορά. Εντούτοις υπήρξε 

ένδειξη για καλύτερα αποτελέσματα αξιοποιώντας την ευρύτερη γενετική βάση των διπλών υβριδίων, 

κάτι όμως που απαιτεί περισσότερες γενεές επιλογής. 

 
Εισαγωγή 

Οι ελεύθερα επικονιαζόμενες (ΟΡ) ποικιλίες στο καλαμπόκι καλλιεργούνται κυρίως σε φτωχές 

χώρες όπως αυτές της Αφρικής. Αυτό συμβαίνει γιατί η χρήση ΟΡ ποικιλιών πέραν από το μικρό 

κόστος αγοράς, επιτρέπει στους καλλιεργητές την επαναχρησιμοποίηση του σπόρου για αρκετές 

γενεές κάτι που δεν μπορεί να συμβεί στις ποικιλίες υβρίδια (Setimela κ.α., 2005). Για την αύξηση της 

παραγωγικότητας των ΟΡ ποικιλιών, ο CIMMYT προτείνει τη βελτίωση τους ως προς την αντοχή στις 

καταπονήσεις και την αξιοποίηση χαμηλών  εισροών (Banziger κ.α., 1999). Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού προτείνεται η επιλογή να γίνεται σε περιβάλλον έλλειψης ανταγωνισμού και σε επίπεδο 

ατομικού φυτού, όπου βελτιώνεται η αντοχή στις καταπονήσεις, η ανταπόκρισή στις εισροές αλλά και 

η σταθερότητα συμπεριφοράς (Fasoula και Fasoula, 2000; Fasoula και Tokatllidis 2012). με την 

ανάδειξη και αξιοποίηση της αθροιστικής δράση των γονιδίων (Fasoula και Fasoula, 2002). 

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί  η δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερα 

επικονιαζόμενων (OP) σειρών με υψηλή απόδοση και σταθερότητα συμπεριφοράς προερχόμενες από 

υβρίδια με υψηλό παραγωγικό δυναμικό. 
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Υλικά και Μέθοδοι 

Ο πειραματισμός διεξήχθη για πέντε συναπτά έτη (2009-2013) στην Ορεστιάδα. Το αρχικό 

γενετικό υλικό αποτέλεσαν οι F2 τριών απλών εμπορικών υβριδίων και οι αμοιβαίες διασταυρώσεις 

των υβριδίων, δηλαδή τα διπλά τους υβρίδια (Εικόνα 1). Τα εμπορικά υβρίδια που επιλέχθηκαν μετά 

από αξιολόγηση απουσία ανταγωνισμού (0,74 φυτά/m2) και βασικό κριτήριο επιλογής το 

παραγωγικό τους δυναμικό ήταν τα [X1132R (ELE)], [PR31G98 (G98)] και [PR33A46 (A46)] τα οποία 

διατίθενται στην ελληνική αγορά από την Pioneer Hi-Bred Hellas (Τζανταρμάς, 2010). 

Η πορεία πειραματισμού απεικονίζεται στην εικόνα 1., όπου τα έτη 2009-2012 έγινε επιλογή 

τόσο στα υλικά με γενετική βάση τις F2 των υβριδίων όσο και στα διπλά τους υβρίδια σε συνθήκες 

έλλειψης ανταγωνισμού (0,74 φυτά/m2) σύμφωνα με την κυψελωτή διάταξη (Fasoulas και Fasoula, 

1995). Για την επιλογή των ατομικών φυτών, βασικό κριτήριο αποτέλεσαν το παραγωγικό δυναμικό 

του ατομικού φυτού (Eq.A) και το παραγωγικό δυναμικό της οικογένειας όπου ανήκουν τα ατομικά 

φυτά (Eq.B) (Fasoula και Tokatlidis, 2012). Το 2013 οι επιλογές 4ης γενεάς (HS4) με γενετική βάση την 

F2 του A46 αξιολογήθηκαν σε δυο περιβάλλοντα α) έλλειψης ανταγωνισμού σε διάταξη R-7 (0,74 

φυτά/m2) και β) καλλιέργειας (7,5 φυτά/m2) σε διάταξη RCB των 3 επαναλήψεων. 

 Όλα τα έτη πειραματισμού ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε το υβρίδιο F1 X1132R (ELE) με 

εξαίρεση το τελευταίο έτος (2013) όπου πέραν από το F1 ELE χρησιμοποιήθηκε και δεύτερος μάρτυρας 

τόσο στο περιβάλλον έλλειψης ανταγωνισμού (υβρίδιο 25x26) όσο και στο περιβάλλον καλλιέργειας 

σε συνθήκες γεωργού (PR1114). Κατά την αξιολόγηση των HS4 OP οικογενειών στο περιβάλλον 

 Πορεία πειραματισμού 

 

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση της πορείας πειραματισμού. 

2009

2010

2011

2012

2013

R-7 (100 επαν.)
F₂ ELE, F₂ G98, F₂ A46, F₁ ELE X A46, F₁ G98 

X ELE, F₁ A46 X G98, F₁ ELE(M)

(A)   R-7 (100 επαν.)
2HS₁ ELE, 2HS₁ G98, 
2HS₁ A46, F₁ ELE(M)

(B)    R-7 (100 επαν.)
6HS₁ A46 X G98,    

F₁ ELE(M)

(Γ)   R-7 (100 επαν.)
4HS₁ A46 X ELE,  
2HS₁ G98 X ELE,     

F₁ ELE(M)

(A) R-13 (70 επαν.)
2HS₂ ELE, 6HS₂ G98, 
4HS₂ A46, F₁ ELE(M)

(Β) R-13 (70 επαν.)
12HS₂ A46 X G98,     

F₁ ELE(M)

(Γ)     R-13 (70 επαν.)
7HS₂ A46 X ELE,  
5HS₂ G98 X ELE,       

F₁ ELE(M)

(Β)   R-13 (70 επαν.)
4HS₃ A46 X G98, 4HS₃ 
A46 X ELE, 4HS₃ G98 X 

ELE, F₁ ELE(M)

(Α)    R-7 (100 επαν.)
2HS₃ ELE, 2HS₃ G98, 
2HS₃ A46, F₁ ELE(M)

R-7 (80 επαν.)
5HS₄ A46, F₁ ELE(M), 

F₁ 25x26(M) 

RCB (3 επαν.)
5HS₄ A46, F₁ ELE(M),       

F₁ PR1114(M) 
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καλλιέργειας εκτός από την απόδοση μετρήθηκε το μήκος του πρώτου σπάδικα και το τελικό ύψος 

φυτού καθώς επίσης υπολογίστηκαν και οι αντίστοιχοι συντελεστές παραλλακτικότητας (CV). Κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής των πειραμάτων σε όλα τα έτη πειραματισμού, τα φυτά αναπτύχθηκαν κάτω από 

συνθήκες ελεύθερης γονιμοποίησης (OP). 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Στην εικόνα 2, απεικονίζεται το ποσοστό του παραγωγικού δυναμικού (Eq.B) των επιλογών 

(οικογένειες) με γενετική βάση τις F2 των απλών υβριδίων ως προς το μάρτυρα σε κάθε γενεά 

επιλογής. Οι επιλογές 1-1-4-1 με γενετική βάση το G98 και 2-2-3-2 με βάση το Α46 εμφάνισαν το 

υψηλότερο παραγωγικό δυναμικό 141% και 130% του μάρτυρα. Οι πρόγονοι των επιλογών αυτών 

εμφάνισαν πρόοδο σε όλες τις γενεές επιλογής με εξαίρεση την επιλογή 2-2 όπου παρέμεινε σταθερή 

στην HS1 γενεά. Ωστόσο για τη δημιουργία της HS4 γενεάς η επιλογή περιορίστηκε στην 2-2-3-2 

εξαιτίας της καλύτερης αγροκομικής συμπεριφοράς που εμφάνισε συγκριτικά με την 1-1-4-1. 

 

Εικόνα 2. Ποσοστό παραγωγικού δυναμικού (Eq.B) των οικογενειών με γενετική βάση τις F2 των υβριδίων (βάση 
του μάρτυρα). 

Η αξιολόγηση των HS4 οικογενειών σε δύο περιβάλλοντα σύμφωνα με τον πίνακα 1 κατατάσσει 

την 2-2-3-2-3 οικογένεια ως την πιο παραγωγική και για τις δυο πυκνότητες. Στο περιβάλλον έλλειψης 

ανταγωνισμού η οικογένεια αυτή διέφερε 18,6% από το μάρτυρα F1 ELE ενώ στο περιβάλλον 

καλλιέργειας δεν διέφερε από τους μάρτυρες. Σχετικά με το περιβάλλον καλλιέργειας, παρόμοια ήταν 

και η συμπεριφορά της οικογένειας 2-2-3-2-5 η οποία δεν διέφερε από τους μάρτυρες αλλά στη χαμηλή 

πυκνότητα, εμφάνισε τη μικρότερη απόδοση. Σχετικά με το συντελεστή CV της απόδοσης των 

ατομικών φυτών στο περιβάλλον έλλειψης ανταγωνισμού, οι οικογένειες εμφάνισαν μεγαλύτερες 

τιμές συγκριτικά με τους δυο μάρτυρες.  

Στο πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και ο CV των HS4 οικογενειών για το ύψος φυτού 

και το μήκος του πρώτου σπάδικα σε περιβάλλον καλλιέργειας. Το ύψος των HS4 οικογενειών 

κυμάνθηκε από 2,98 έως 3,23 m και ο CV από 7,3 έως 15%, ενώ ο CV των δύο μαρτύρων F1 ELE και F1 

PR1114 ήταν 7,6 και 5,8% αντίστοιχα. Τη μικρότερη τιμή CV μεταξύ των HS4 οικογενειών εμφάνισε η 

οικογένεια 2-2-3-2-3. Για το μήκος του πρώτου σπάδικα, η παραλλακτικότητα των μαρτύρων ήταν 
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12,4% για την F1 ELE και 4,5% για το F1 PR1114 ενώ των HS4 οικογενειών κυμάνθηκε από 7,5 έως 

10,0%. 

Πίνακας 1. Αριθμός φυτών (n), μέση απόδοση ανά φυτό σε g ( x ), της κάθε οικογένειας για τα δυο περιβάλλοντα 
αξιολόγησης και συντελεστής παραλλακτικότητας (CV) στο περιβάλλον έλλειψης ανταγωνισμού (0,74 φυτά/m2). 

Πίνακας 2. Μέσος όρος για το ύψος φυτού (m), μήκος 1ου σπάδικα και οι αντίστοιχοι συντελεστές 
παραλλακτικότητας (CV) των ατομικών φυτών σε περιβάλλον καλλιέργειας (7,8 φυτά/m2). 

Γενεαλογία Γενετική Βάση n Ύψος φυτού (m) CV% Μήκος σπάδικα (cm) CV% 

Μ F1 ELE 30 3,16a 7,6 21,2bc 12,4 

Μ F1 PR1114 30 3,10ab 5,8 20,3c 4,5 

2-2-3-2-1(HS4) F2 A46 30 3,20a 15,0 21,7ab 9,5 

2-2-3-2-2(HS4) F2 A46 30 3,09ab 8,5 21,8b 8,1 

2-2-3-2-3(HS4) F2 A46 30 3,14a 7,3 22,6a 9,7 

2-2-3-2-5(HS4) F2 A46 30 3,23a 8,1 21,7ab 7,5 

2-2-3-2-6(HS4) F2 A46 30 2,98b 10,4 21,8ab 10,0 

*μέσοι όροι που χαρακτηρίζονται με το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σε επίπεδο 5%. 

O CV εκτός από την περιβαλλοντική επίδραση (Steel κ.α., 1997) αντικατοπτρίζει τη γενετική 

σταθερότητα και είναι η στατιστική παράμετρος που μπορεί να εκτιμήσει το φορτίο ομοζυγωτικού 

εκφυλισμού (Tokatlidis κ.α., 2008). Η συστηματική αντικατάσταση των εκφυλιστικών γονίδιων με 

επιθυμητά αλληλόμορφα που δρουν αθροιστικά, καθιστά εφικτή τη δημιουργία σειρών καλαμποκιού 

με υψηλή απόδοση (Fasoula και Fasoula, 2002). Ειδικότερα για το καλαμπόκι η πρόταση αυτή 

ενισχύεται από τις ενδείξεις ότι η ετέρωση ελέγχεται μέσω της κυριαρχίας (Crow, 2000) αλλά και με το 

γεγονός ότι η υψηλή απόδοση των υβριδίων οφείλεται στην αύξηση της απόδοσης των καθαρών 

σειρών και όχι στην ετέρωση (Duvick, 2005). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 1 μετά από 

τέσσερεις γενεές επιλογής δημιουργήθηκαν ΟΡ σειρές που στις συνθήκες καλλιέργειας δεν διέφεραν 

σημαντικά στην απόδοση από τους δυο εμπορικούς μάρτυρες. Ακόμη οι χαμηλές τιμές των δεικτών 

CV της απόδοσης αλλά και αυτών που συνδέονται με το ύψος φυτού και το μήκος σπάδικα (πίνακας 

2) αποτελούν ένδειξη, ότι επιτυγχάνεται γονιδιακή σταθερότητα και αξιοποίηση της αθροιστικής 

δράσης. 

Στο περιβάλλον έλλειψης ανταγωνισμού (κυψελωτή διάταξη), η αξιολόγηση μέσω της εξίσωσης 

Β θεωρείται αξιόπιστη γιατί εκτιμάται με ακρίβεια τόσο η απόδοση των σειρών, όσο και η 

σταθερότητα συμπεριφοράς τους, κάτι που είναι δύσκολο να εκτιμηθεί στη διάταξη RCB (συνθήκες 

καλλιέργειας) (Fasoula και Tokatlidis, 2012). Ακόμη η αξιολόγηση υβριδίων καλαμποκιού σε τέσσερεις 

πυκνότητες έδειξε ότι στο περιβάλλον έλλειψης ανταγωνισμού α) αυξάνεται η φαινοτυπική 

 0,74 φυτά/m2 (R-7) 7,8 φυτά/m2 (RCB) 

Γενεαλογία Γενετική Βάση n x  * CV% n x  * 

M F1 ELE 75 966,4 a 34,6 3 17375 a 

M F1 PR1114    3 16744 ab 

M F1 25x26 73 655,6 c 38,2   

2-2-3-2-3 F2 A46 67 787,0 b 48,1 3 15913 abc 

2-2-3-2-1 F2 A46 73 712,2 bc 42,8 3 13554 bc 

2-2-3-2-6 F2 A46 67 711,9 bc 48,6 3 12685 c 

2-2-3-2-2 F2 A46 73 698,5 bc 52,0 3 12648 c 

2-2-3-2-5 F2 A46 69 668,1 c 46,5 3 14286 abc 

*μέσοι όροι που χαρακτηρίζονται με το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σε επίπεδο 5% 
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διαφοροποίηση, β) αναδεικνύονται υβρίδια ανεξάρτητης πυκνότητας και γ) υπάρχει υψηλή 

συσχέτιση με την άριστη πυκνότητα (Tzantarmas κ.α., 2010). Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρήθηκε 

για την απόδοση (πίνακας 1), όπου η οικογένεια 2-2-3-2-3 αν και είχε και στα δυο περιβάλλοντα την 

υψηλότερη τιμή, διαφοροποιήθηκε στο περιβάλλον έλλειψης ανταγωνισμού από τους δυο μάρτυρες. 

Επίσης συσχετίζοντας τα δυο περιβάλλοντα, βρέθηκε συσχέτιση r=0,86 (Ρ<0,05) επιβεβαιώνοντας ότι η 

αξιολόγηση υλικών σε κυψελωτή διάταξη μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά τους σε συνθήκες 

γεωργού. 
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Breeding at nil-competition (0.74 plants/m2), could be support the development of high-yielding open 

pollinated lines from widely adopted commercial hybrids. Into this study, the starting material 
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comprised either the three F2s or the three double-crosses among the three hybrids: [X1132R (ELE)], 

[PR31G98 (G98)] and [PR33A46 (A46)]. After four successive selection cycles, 5 HS4 lines originated 

from the F2 of A46 were evaluated in two environments: a) nil-competition and b) farming conditions. 

In both density regimes, hybrid ELE was used as a control, while in high dense conditions, the hybrid 

PR1114. was also used as a control. At nil-competition the best HS4 line recorded 81% grain yield in 

relation to the control hybrid. The same HS4 was being the best line under farming density, 

accomplished yield performance equal to 92% of ELE and 95% of PR1114. This high yielding HS4 line 

was qualified as relatively stable according to the low CV values of individual plants for plant height 

and ear length in the farming environment. More specifically, CV for the plant height was 7.3% while 

those of ELE and PR1114 were 7.6% and 5.8%, respectively. Regarding the ear length, CV value was 

9.7% while the CV of control, was 12.4% (ELE) and 4.5% (PR1114), respectively. Comparing the F2s 

with double hybrids as starting material, HS lines derived from the former exhibited greater stability 

of performance. However, there was an indication that breeding of the latter in the long-term because 

of the broader genetic base could lead to higher response of selection.   
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Λέξεις κλειδιά: ABS, κανονισμός ΕΕ 511/2014, στρατηγικές βελτίωσης, προστασία γενετικών πόρων 

Η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί θερμό σημείο βιοποικιλότητας, καθώς από τα 290 συνολικά ξυλώδη 

είδη και υποείδη που φύονται στην Ευρώπη τα 201 απαντώνται αποκλειστικά στις μεσογειακές 

βιοκλιματικές περιοχές. Στη χώρα μας απαντώνται συνολικά 6.500 φυτικά είδη, εκ των οποίων τα 936 

είναι ενδημικά. Τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλότητα 

μεταξύ και εντός ειδών. Αποτελέσματα βελτιωτικών προγραμμάτων έχουν καταδείξει την ύπαρξη 

ευρείας γενετικής ποικιλότητας και τη δυνατότητα αποτελεσματικής επιλογής για γνωρίσματα 

προσαρμοργής και οικονομικού ενδιαφέροντος, γιαυτό και οι δασικοί γενετικοί πόροι της χώρας 

αποτελούν αντικείμενο ερευνητικού και εμπορικού ενδιαφέροντος διεθνώς. Το πρωτόκολλο της 

Ναγκόγια, και ο πρόσφατος κανονισμός 551/2014 της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, θέτουν το πλαίσιο των 

κανόνων που πρέπει να διέπουν την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους μιας χώρας και τον ισότιμο 

καταμερισμό των οφελών από τη χρήση τους. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται το εθνικό και 

διεθνές πλαίσιο για τη διασφάλιση/κατοχύρωση των γενετικών δασικών πόρων και τονίζεται ο ρόλος 

που μπορεί να παίξει η γενετική βελτίωση, ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της εφαρμογής 

σύγχρονων μεθόδων για την ταχεία παραγωγή δασικού γενετικού υλικού μεγάλης οικονομικής αξίας 

και προσαρμοστικής αξίας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον ισότιμο καταμερισμό οφελών σε 

περίπτωση χρήσης του από τρίτα μέρη.  

Εισαγωγή 

Η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί την ενδέκατη σημαντικότερη περιοχή του πλανήτη από 

άποψη βιοποικιλότητας, περιλαμβάνοντας το 10% των φυτικών ειδών της Γης και το 80% των 

ενδημικών φυτών της Ευρώπης (Fady and Medail, 2004, Αλιζώτη 2007), ενώ το μεγαλύτερο πλήθος 

τους απαντάται στη βόρεια Μεσόγειο. Μόνο στη χώρα μας απαντώνται συνολικά 6.450 φυτικά είδη, 

εκ των οποίων τα 936 είναι ενδημικά (Φοίτος κ.α. 2009, Ύλη 2010) . 

Τα δασικά οικοσυστήματα της βόρειας Μεσογείου χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλότητα σε 

επίπεδο ειδών, πληθυσμών, ατόμων και γονιδίων, καθώς αποτέλεσαν καταφύγια ειδών και 

πληθυσμών που μετανάστευσαν από την βόρεια και κεντρική Ευρώπη κατά την διάρκεια της 

παγετώδους περιόδου του Τριτογενούς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μοναδικών γονιδιακών 

δεξαμενών για πολλά είδη (Fady and Medail, 2004, Fady 2005). Παρά το πλήθος των φυτών που 

φύεται στον Ελληνικό χώρο, υπάρχουν 364 είδη που χαρακτηρίζονται  ως απειλούμενα με εξαφάνιση, 

εκ των οποίων τα 218 είναι ενδημικά τοπικά είδη (Ύλη, 2010).  

Η τήρηση του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού νομικού πλαισίου που αφορά το δασικό 

πολλαπλασιαστικό υλικό (ΔΠΥ) και την προστασία του, την πρόσβαση στους φυτογενετικούς πόρους, 

τη χρήση τους, καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν, είναι μεγάλης εθνικής σημασίας για 

τη χώρα μας προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των μοναδικών δασικών γενετικών της 

πόρων και ο ισότιμος καταμερισμός των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση τους από τρίτα 

μέρη. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη του παραπάνω πλαισίου και την 

ευαισθητοποίηση σε θέματα που απαιτούν προβληματισμό και επίλυση στο άμεσο μέλλον.  
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 Εγχώριο Δασικό Πολλαπλασιαστικό υλικό - Νομοθετικό Πλαίσιο χρήσης & εμπορίας 

Στο Π.Δ. 17/2003 και σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/105/EC ως Δασικό 

Πολλαπλασιαστικό Υλικό (ΔΠΥ) ορίζεται το πολλαπλασιαστικό υλικό ειδών δέντρων και τεχνητών 

υβριδιών τους, που είναι σημαντικά για δασοκομικούς σκοπούς στο σύνολο ή μέρος της Κοινότητας. 

Στο ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνονται 47 είδη και τεχνητά υβρίδια ειδών που 

ενδιαφέρουν το σύνολο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, τα κράτη μέλη όμως μπορούν να καθορίσουν και 

επιπρόσθετα είδη ή τεχνητά υβρίδια ως δασοκομικώς ενδιαφέροντα και να θέτουν τους ίδιους ή 

διαφορετικούς όρους για την παραγωγή και εμπορία τους. Ως πολλαπλασιαστικό υλικό ορίζονται: οι 

μονάδες σπόρου, τα μέρη φυτών και το μητρικό υλικό (φυτά που παράχθηκαν από μονάδες σπόρου ή 

μέρη φυτών ή φυτά από φυσική αναγέννηση). Το βασικό ΔΠΥ διακρίνεται στις παρακάτω 

κατηγορίες: Πηγή Σπόρου, Δασοσυστάδα, Αγρός Σποροπαραγωγής, Γονικά Φυτά Οικογένειας, 

Κλώνος, Μείγμα Κλώνων. Το βασικό ΔΠΥ θεωρείται κατάλληλο για παραγωγή όταν είναι: α) Γνωστής 

πηγής-προέλευσης, β) Επιλεγμένο, γ) Χαρακτηρισμένο (από αγρούς σποροπαραγωγής/γονικά φυτά 

οικογένειας/κλώνοι/μείγματα κλώνων, δ) Δοκιμασμένο (γενετικά αξιολογημένο σε συγκριτικές 

φυτείες). 

Για την συλλογή ΔΠΥ από φυσικά ή νομικά πρόσωπα απαιτείται άδεια συλλογής της αρμόδιας 

Διεύθυνση Δασών ή του αρμόδιου Δασαρχείου. Στον Δασικού κώδικα και το άρθρου 9 του Ν. 

998/1979 για την απόληψη δασικών προϊόντων ορίζεται ότι: α) μετά τη συγκομιδή το ΔΠΥ υπόκειται 

σε έλεγχο από τη δασική υπηρεσία η οποία εκδίδει γενικό πιστοποιητικό με μοναδικό αριθμό 

μητρώου και πιστοποιητικό ταυτότητας, β) στην περίπτωση συλλογής κώνων η δασική υπηρεσία 

συντάσσει πρωτόκολλο εξέλεγξης, ενώ μετά την εκκόκκιση των σπόρων εκδίδεται γενικό 

πιστοποιητικό, γ) στην περίπτωση μεταγενέστερης εφαρμογής μεθόδων αγενούς πολλαπλασιασμού 

εκδίδεται νέο πιστοποιητικό, δ) για μείγματα κλώνων, προσδιορίζονται οι αριθμοί μητρώου των 

κλώνων που απαρτίζουν το κάθε μείγμα. Σε εφαρμογή των άρθρων 2 και 7 του Π.Δ. 17/2003 

απαιτείται η κατάρτιση Εθνικού Μητρώου σχετικά με τις περιφέρειες προέλευσης βασικού υλικού και 

η κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Στα παραπάνω πλαίσια οριοθετήθηκαν με την Υ.Α. 

101833/1933 (ΦΕΚ 2311/2007) περιφέρειες προέλευσης βασικού υλικού για 10 από τα 30 αυτόχθονα 

είδη της χώρας που περιλαμβάνονται στα 47 είδη & υβρίδια δασοπονικού ενδιαφέροντος του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1999/105/EC και του Π.Δ. 17/2003.  Όταν το ΔΠΥ δεν προορίζεται για 

δασοπονικούς σκοπούς δεν υπόκειται στους περιορισμούς του Π.Δ. 17/2003 και είναι δυνατή η 

δημιουργία ελεύθερων τόπων σποροσυλλογής και συνεπώς, η ελεύθερη πρόσβαση και δυνητική 

αξιοποίηση των γενετικών πόρων για εμπορικούς σκοπούς. 

Μετά από τα παραπάνω αναγνωρίζονται οι ανάγκες: 1) Κάλυψης του κενού για τα λοιπά 

αυτόχθονα δασικά είδη υψηλού δασοπονικού ενδιαφέροντος που δεν εμπεριέχονται Υ.Α. 

101833/1933, 2) Κάλυψης του κενού αναφορικά με τη χρήση και εμπορία ΔΠΥ που δεν προορίζεται 

αποκλειστικά για δασοπονικούς σκοπούς, 3) Επέκτασης του ισχύοντος νομικού πλαισίου και  στα 

δασικά είδη που έχουν πολλαπλές χρήσεις, ώστε να μην πραγματοποιείται ανεξέλεγκτη συλλογή τους 

για μια χρήση (π.χ. καλλωπιστική) και στη συνέχεια να εμπορεύονται για δασοπονικούς σκοπούς.  

 

 Διεθνές νομικό πλαίσιο για το γενετικά βελτιωμένο υλικό  

Η διεθνής νομοθεσία περί διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας δεν έχει εφαρμοστεί εκτεταμένα για τους 

ΔΓΠ ούτε έχει αποτελέσει εμπόδιο για την καινοτομία, καθώς η διάρκεια προστασίας με πατέντα (20 

έτη) είναι μικρότερη του περίτροπου χρόνου των περισσότερων δασικών ειδών (>50 έτη).  Εντούτοις, 

βελτιωτικές μέθοδοι που δεν έχουν περιγραφεί με ακρίβεια μπορούν να προστατευθούν με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας, παρέχοντας μια έμμεση προστασία στο γενετικά βελτιωμένο υλικό. Σύμφωνα με την 

διεθνή συμφωνία (Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου-WTO) που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα για 

θέματα εμπορίας (TRIPS), μόνο οι βασικές βιολογικές διαδικασίες εξαιρούνται από την προστασία με 

πατέντα, ενώ στην Ευρώπη εξαιρούνται μόνο οι μέθοδοι που περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο 
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εντελώς φυσικά φαινόμενα (Κανονισμός ΕΕ 2004/48/EC).  Επομένως, απαιτείται μια μικρή μόνο 

επέμβαση του ανθρώπου, μέσω εφαρμογής μιας μεθόδου γενετικής βελτίωσης, για να μπορεί το 

γενετικό υλικό να προστατευθεί με πατέντα, εφόσον βέβαια η μέθοδος πληροί τα κριτήρια 

καινοτομίας, εφευρετικότητας και δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής που απαιτούνται για 

κατοχύρωση με ‘πατέντα’. Αυτό που χρήζει διευκρίνησης είναι αν η υποβοηθούμενη από γενετικούς 

δείκτες βελτίωση πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.  

To UPOV (Διεθνής ΄Ενωση για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών) αποσκοπεί στην 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών νέων φυτικών ποικιλιών. Οι συμφωνίες 

του UPOV, που παρέχουν 25ετή προστασία, ισχύουν και για τα δασικά φυτά εφόσον πληρούνται οι 

απαιτήσεις της καινοτομίας, διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας. ΄Εως σήμερα υπάρχουν 

οδηγίες UPOV για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων για 16 δασικά γένη/είδη. Από τον 

Απρίλιο του 1995 λειτουργεί στα πλαίσια της Ευρώπης το CPVO (Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών 

Ποικιλιών), με στόχο την εφαρμογή και εποπτεία  του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τα 

πνευματικά δικαιώματα (Κανονισμοί ΕΕ No 2100/94 και  874/2009). Σύμφωνα με το παραπάνω 

πλαίσιο ο “δημιουργός/βελτιωτής” αποκτά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποκλειστικά δικαιώματα της 

παραγωγής,  αναπαραγωγής, επεξεργασίας, προσφοράς, πώλησης, εισαγωγής, εξαγωγής, 

αποθήκευσης και αφαίρεσης προϊόντων που προέρχονται από τους σπόρους του προστατευμένου 

γενετικού υλικού, αν καλλιεργήθηκαν χωρίς την άδειά του. Τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών 

ποικιλιών δεν εκτείνονται σε χρήσεις για μη εμπορικούς σκοπούς, ενώ  έως σήμερα έχουν κατοχυρωθεί  

306 ποικιλίες για 12 δασικά γένη/είδη.  Η χώρα μας δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία UPOV, 

δεσμεύεται όμως έμμεσα αφού έχει υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενσωματωθεί στο 

Κοινοτικό δίκαιο. Σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας, το άρθρο 8 §1&2 του Ν. 1564/1985 ορίζει ότι 

‘δημιουργός’ ποικιλίας είναι κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ανακαλύπτει ή δημιουργεί ποικιλία 

φυσικής ή τεχνικής προέλευσης που είναι νέα, πρωτότυπη, ομοιογενής και σταθερή και ότι ο 

‘δημιουργός’ μίας φυτικής ποικιλίας μπορεί να αποκτά αποκλειστικά δικαιώματα επί αυτής εντός της 

Ελληνικής επικράτειας.  Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 1733/1987, αν ο “δημιουργός” είναι μισθωτός, 

το κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας αποκτάται σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό δίκαιο που 

ισχύει για τη σχέση εργασίας στα πλαίσια της οποίας δημιουργήθηκε ή ανακαλύφθηκε και 

αναπτύχθηκε η ποικιλία. Προκύπτει όμως το ερώτημα: Πώς διασφαλίζονται οι εγχώριοι δασικοί 

γενετικοί πόροι που μπορεί να συλλέξει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου να 

δημιουργήσει ποικιλία για την οποία μπορεί να κατοχυρώσει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για 

καλλωπιστική ή φαρμακευτική χρήση σε τρίτη χώρα, δεδομένου ότι οι χρήσεις αυτές δεν υπόκεινται 

στους περιορισμούς του Π.Δ. 17/2003 και πώς διασφαλίζεται ότι το υλικό παραπάνω υλικό δεν θα 

χρησιμοποιηθεί μελλοντικά και για δασοπονικούς σκοπούς?  

Η συνθήκη για τη Βιολογική Ποικιλότητα (Convention on Biological Diversity   -CBD) ρυθμίζει 

μεγάλο εύρος θεμάτων που σχετίζονται  με τη βιολογική ποικιλότητα, ενώ το πρωτόκολλο της 

Ναγκόγια ρυθμίζει και θεραπεύει θέματα πρόσβασης και ισότιμου καταμερισμού οφελών από τη 

χρήση των γενετικών πόρων. Σε εφαρμογή του παραπάνω πρωτοκόλλου, ψηφίστηκε στις 16 Απριλίου 

2014 ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΕ 511/2014 για τη συμμόρφωση των χρηστών σε θέματα πρόσβασης 

και ισότιμου καταμερισμού οφελών από τη χρήση γενετικών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναγνωρίζονται λοιπόν τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών επί των φυσικών πόρων της περιοχής 

δικαιοδοσίας τους, η εξουσία τους στον καθορισμό της πρόσβασης στους γενετικούς πόρους, στις 

γνώσεις, καινοτομίες, πρακτικές και παραδοσιακές γνώσεις αυτόχθονων & τοπικών κοινοτήτων που 

σχετίζονται με γενετικούς πόρους. Δίδεται η δυνατότητα λήψης μέτρων από κάθε συμβαλλόμενο 

μέρος (πάροχος και χρήστης)  για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό αποτελεσμάτων έρευνας, 

ανάπτυξης και οφελών που προκύπτουν από  εμπορική ή κάθε άλλη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων, 

βάσει αμοιβαίως αποδεκτών όρων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίζουν και εφαρμόζουν 

νομοθετικές διατάξεις ή ρυθμιστικές απαιτήσεις ως χώρες ‘πάροχοι ‘ περί πρόσβασης και 
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καταμερισμού οφελών αλλά  και κανονισμούς ως χώρες ‘χρήστες’, να διαπραγματεύονται με τους 

χρήστες αμοιβαία αποδεκτούς όρους  για τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό οφελών από χρήση 

γενετικών πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων, να ελέγχουν αν οι χρήστες συμμορφώνονται με τις 

υποχρεώσεις τους σε σχέση με τους αμοιβαία αποδεκτούς όρους, να εξασφαλίζουν την επιβολή 

αποτελεσματικών, αναλογικών, αποτρεπτικών κυρώσεων για κάθε παράβαση των κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού, να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές τρίτων 

χωρών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των χρηστών, να εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων 

του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την  υποστήριξη της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της 

βιώσιμης χρήσης της. Τα παραπάνω όμως περιπλέκονται όταν η συλλογή γενετικών πόρων γίνεται 

από την άγρια φύση (π.χ. δασικοί γενετικοί πόροι), καθώς ο έλεγχος της πρόσβασης και συλλογής 

γενετικού υλικού είναι συνήθως δύσκολος έως αδύνατος. Καμία Ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εφαρμόσει 

έως σήμερα ένα ολοκληρωμένο κανονισμό για την πρόσβαση στους γενετικούς της πόρους (κυρίως 

από την άγρια φύση) και γιαυτό ο κανονισμός ΕΕ 511/2014 αποτελεί μοναδική ευκαιρία ρύθμισης 

αυτών των θεμάτων (έως την 11η Ιουνίου 2015 τα κράτη-μέλη οφείλουν να κοινοποιήσουν στην Ε.Ε. 

τους κανόνες-διατάξεις για τις κυρώσεις που θα ισχύουν σε περίπτωση παραβάσεων του κανονισμού).  

Στον παραπάνω κανονισμό προβλέπονται όμως και σημεία ελέγχου στην αλυσίδα χρήσης των 

γενετικών πόρων διασφαλίζοντας τις χώρες σε σχέση με τα δικαιώματά τους, όπως π.χ. κατά το χρόνο 

λήψης ερευνητικών κονδυλίων, κατά το τελικό στάδιο ανάπτυξης προϊόντος και πριν την υποβολή 

αίτησης αδείας εμπορίας, κατά το τελικό στάδιο ανάπτυξης προϊόντος και πριν την πρώτη διάθεσή 

του στην αγορά της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  

Σημαντικό ζήτημα είναι ο ορισμός του τι είναι γενετικό υλικό. Σύμφωνα με το παραπάνω 

πλαίσιο είναι κάθε ζωικό, φυτικό ή άλλης προέλευσης υλικό που περιέχει λειτουργικές μονάδες 

κληρονομικότητας, ενώ ως γενετικός πόρος ορίζεται το γενετικό υλικό υφιστάμενης ή δυνητικής 

αξίας. Απαιτείται όμως περαιτέρω διευκρίνηση, αφού οι μονάδες κληρονομικότητας μπορεί να είναι 

λειτουργικές και σε επίπεδο πληροφορίας. Η πληροφορία που εμπεριέχεται στο DNA και έχει 

μεταφερθεί υπό ψηφιακή μορφή σε αρχείο υπολογιστή δεν σημαίνει ότι δεν έχει βιολογική προέλευση, 

περίπτωση που δεν καλύπτεται από τον παραπάνω κανονισμό.  

 

 Χρήση δασικών γενετικών πόρων 

Τα δασικά είδη, δεν έχουν αποτελέσει έως σήμερα αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος σε 

επίπεδο κατοχύρωσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ή δικαιωμάτων βελτιωτή, καθώς έχουν μεγάλους 

περίτροπους χρόνους (δεν ισχύει για ταυχαυξή είδη & υβρίδια), χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη 

γονιδιακή ροή και αναπαραγωγική δυναμικότητα (όχι πάντα), έχουν μεγάλη γενετική ποικιλότητα 

(όχι π.χ. για την Pinus pinea), ενώ οι βελτιωτικοί τους κύκλοι είναι μακρόχρονοι. Το τελευταίο μπορεί 

πλέον να αποφευχθεί μέσω εφαρμογής της νέας μεθόδου βελτίωσης δασικών ειδών 'Βελτίωση χωρίς 

βελτίωση (BWB)' των Εl-Kassaby and Lstibůrek (2009), σύμφωνα με την οποία επιτυγχάνεται 

δραστική συντόμευση του βελτιωτικού κύκλου και επίτευξη του 75-85% του γενετικού κέρδους των 

συμβατικών προγραμμάτων, καθώς αποφεύγονται χρονοβόρες τεχνητές επικονιάσεις, συνδυάζονται η 

χρήση γενοτυπικής και φαινοτυπικής προ-επιλογής υπέρτερων ατόμων, η χρήση γενετικών δεικτών 

για δημιουργία γενετικών αποτυπωμάτων, η γενεαλογική αναδημιουργία από ολοσυγγενικούς ή 

ημισυγγενικούς απογόνους  που προέκυψαν από φυσική διασταύρωση συγκεκριμένων γονέων, και 

εφαρμογή προσεγγίσεων ποσοτικής γενετικής για εντοπισμό υπέρτερων γενοτύπων που θα 

προωθηθούν σε επόμενους βελτιωτικούς κύκλους ή θα χρησιμοποιηθούν σε πληθυσμούς παραγωγής. 

Αποτελέσματα των βελτιωτικών προγραμμάτων δασικών ειδών στην χώρα μας έχουν δείξει την 

ύπαρξη της ευρείας γενετικής ποικιλότητας μεταξύ και εντός πληθυσμών και την δυνατότητα 

αποτελεσματικής επιλογής για γνωρίσματα οικονομικού ενδιαφέροντος και προσαρμογής σε ακραίες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι δασικοί γενετικοί πόροι της χώρας αποτελούν αντικείμενο ερευνητικού 

και εμπορικού ενδιαφέροντος διεθνώς, ενώ έχουν δυστυχώς καταγραφεί περιπτώσεις συλλογής και 
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εμπορικής χρήσης από τρίτους, υλικού που συνελέγη από φυσικούς πληθυσμούς χωρίς να έχει 

διασφαλιστεί ο ισότιμος καταμερισμός οφελών για τη χώρα  

Ο ρόλος που μπορεί να παίξει η  γενετική βελτίωση στην παραγωγή βελτιωτικού προϊόντος 

υψηλής οικονομικής αξίας και προσαρμοστικής ικανότητας στην κλιματική μεταβολή, αλλά και στη 

διασφάλιση ισότιμου καταμερισμού οφελών από τη χρήση του είναι εξαιρετικά σημαντικός, αφού 

μέσω αυτής μπορεί να διασφαλιστούν, να αξιοποιηθούν προς όφελος της χώρας  και να 

κατοχυρωθούν οι μοναδικοί γενετικοί πόροι των ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων, που 

αποτελούν αντικείμενο Ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος στα πλαίσια της κλιματικής 

μεταβολής, λόγω της ανθεκτικότητας και υψηλής προσαρμοστικής ικανότητας που διαθέτουν.  

Μετά από όλα τα ανωτέρω συμπερασματικά προτείνεται: 

1. Η συμπλήρωση του νομικού πλαισίου για το ΔΠΥ και άμεση λήψη πρωτοβουλιών για 

νομικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον κανονισμό ΕΕ 551/2014.  

2. Η ενίσχυση των βελτιωτικών προσπαθειών, στελέχωση φορέων με δασικούς βελτιωτές και 

εφαρμογή σύγχρονων στρατηγικών βελτίωσης που μειώνουν δραστικά τους βελτιωτικούς κύκλους.   

3. Η αξιοποίηση σε εθνικό επίπεδο των μοναδικών δασικών γενετικών πόρων της χώρας μέσω 

βελτιωτικών προγραμμάτων που θα στοχεύουν στην παραγωγή γενετικά βελτιωμένου υλικού υψηλών 

προδιαγραφών για σκοπούς δασοπονικούς, καλλωπιστικούς, φαρμακευτικούς, αντιμετώπισης των 

επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η ταυτόχρονη ύπαρξη του νομικού πλαισίου που θα 

διασφαλίζει θέματα πρόσβασης, χρήσης και δίκαιης & ισότιμης κατανομής οφελών θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιδιωκόμενη ‘πράσινη ανάπτυξη’.  
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The Mediterranean basin is a biodiversity hotspot, as among the 290 woody species growing in 

Europe the 201 are endemics of the Mediterranean bioclimatic region. In Greece 6.500 plants are 

growing, among which the 936 are endemics. The forest ecosystems of the country are characterized 

by extensive diversity among and within species. Results of genetic trials demonstrate the existence of 

ample genetic variation in forest species and the high efficiency of selection for adaptive and 

economically important traits. For this reason the forest genetic resources of the country are of great 

research and commercial interest across the globe. The Nagoya protocol, together with the recent 

European Regulation 551/2014, provide a detailed framework of rules on the access and equal sharing 

of benefits arising from the utilization of genetic resources and the traditional knowledge related to 

them.  In this paper the national and international legal framework controlling issues related to access, 

use and trade of forest genetic resources is presented, while the significance of applying novel tree 

breeding methods aiming towards securing the production of genetic material of high adaptive and 

economic value is stressed. The equal sharing of benefits with the third parties that may use the 

genetically improved forest reproductive material can be secured, contributing significantly to the 

economic growth of the country.  
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Λέξεις κλειδιά: βιομετρία, γεωργικός πειραματισμός, βελτίωση 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται μεθοδολογική πορεία για τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων 

που συγκεντρώθηκαν από πείραμα κυψελωτής διάταξης R-7 εγκατεστημένο σε πειραματικό αγρό. 

Αρχικά, επί του αγρού και μετά την εγκατάσταση του πειράματος σε κυψελωτή διάταξη, καθορίζονται 

εναλλακτικά σχέδια βασισμένα σε ομάδες (blocks), οι οποίες έχουν διαφορετική οριοθέτηση και 

προσανατολισμό. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται διαφορετικά πειραματικά σχέδια, ανάλογα με 

το πώς έχουν καθοριστεί οι ομάδες. Στη συνέχεια, για κάθε σχέδιο τα δεδομένα αναλύονται σύμφωνα 

με το αντίστοιχο Μεικτό Γραμμικό Υπόδειγμα (Mixed Linear Model). Τα υποδείγματα συγκρίνονται 

με βάση στατιστικούς δείκτες και κριτήρια καλής προσαρμογής και ακρίβειας. Τέλος, 

πραγματοποιείται αναλυτική στατιστική επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το “βέλτιστο” 

υπόδειγμα. Ως παράδειγμα εφαρμογής της προτεινόμενη μεθοδολογίας παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα από την ανάλυση του νωπού και ξηρού βάρους επτά ποικιλιών βίκου (Vicia faba). 

Εισαγωγή 

Σε αντίθεση με τα κλασικά γεωργικά πειράματα αγρού, όπου ως πειραματική μονάδα θεωρείται 

το τεμάχιο (plot), στο πλαίσιο της κυψελωτής μεθοδολογίας βελτίωσης ως πειραματική μονάδα 

(μονάδα αξιολόγησης) θεωρείται το ατομικό φυτό (Fasoula & Fasoula 2000, Fasoula & Tokatlidis 2012, 

Μυλωνάς 2012). Κάθε φυτό πρέπει να απέχει από τα υπόλοιπα μια συγκεκριμένη και σταθερή 

απόσταση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διάταξη των φυτών σε εξάγωνα, όπου οι μεγάλες αποστάσεις 

μεταξύ των φυτών εξασφαλίζουν την ανάπτυξή τους σε συνθήκες απουσίας ανταγωνισμού. Η 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων περιορίζεται, συνήθως, σε συγκρίσεις μέσων όρων, ανά δύο, με τη 

χρήση του t-test. Η στατιστική προσέγγιση αυτή δεν προσφέρεται για περαιτέρω αξιοποίηση των 

μετρήσεων διαφόρων χαρακτηριστικών των αξιολογούμενων φυτών, πέρα από το σκοπό της 

βελτίωσης. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Με ποιο τρόπο ένα πείραμα κυψελωτής διάταξης 

μπορεί να υπαχθεί σε κάποιο κλασικό πειραματικό σχέδιο, ώστε οι μετρήσεις των χαρακτηριστικών 

των φυτών να μπορούν να αξιοποιηθούν περεταίρω, τόσο από στατιστικής όσο και από βιολογικής 

σκοπιάς; Στην παρούσα εργασία προτείνεται μεθοδολογική πορεία για τη στατιστική επεξεργασία 

δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από πείραμα κυψελωτής διάταξης R-7 εγκατεστημένο σε 

πειραματικό αγρό.  

 

Υλικά και Μέθοδοι 

1) Επί του πειραματικού αγρού και μετά την εγκατάσταση του πειράματος σε κυψελωτή διάταξη, 

καθορίζονται εναλλακτικά σχέδια βασισμένα σε ομάδες (blocks), οι οποίες έχουν διαφορετική 

οριοθέτηση και προσανατολισμό.  

2) Καθορίζονται διαφορετικά πειραματικά σχέδια, ανάλογα με το πώς έχουν οριοθετηθεί οι 

ομάδες.  
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3) Για κάθε πειραματικό σχέδιο τα δεδομένα αναλύονται σύμφωνα με το αντίστοιχο Μεικτό 

Γραμμικό Υπόδειγμα (Mixed Linear Model).  

4) Τα υποδείγματα συγκρίνονται με βάση στατιστικούς δείκτες και κριτήρια καλής 

προσαρμογής και ακρίβειας.  

5) Επιλέγεται ως “βέλτιστο” το υπόδειγμα που έχει την καλύτερη προσαρμογή και τη 

μεγαλύτερη ακρίβεια.  

6) Πραγματοποιείται αναλυτική στατιστική επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το 

“βέλτιστο” υπόδειγμα. 

Ως παράδειγμα εφαρμογής της προτεινόμενη μεθοδολογίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

από την ανάλυση του νωπού και ξηρού βάρους επτά ποικιλιών βίκου (Vicia faba). Τα δεδομένα 

συγκεντρώθηκαν από πείραμα κυψελωτής διάταξης R-7 (21m 18,7m) που εγκαταστάθηκε στο 

Αγρόκτημα του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ. 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται τέσσερα διαφορετικά σχέδια (Η3, Η6, V3, V6), ανάλογα με το πώς 

έχουν οριοθετηθεί οι ομάδες (blocks). Τα σχέδια πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ισορροπημένα. Για το 

σκοπό αυτό ίσως χρειαστεί: α) να γίνει επιλογή φυτών με μεθόδους της τυχαίας δειγματοληψίας ή/και 

β) να απορριφθούν κάποιες γραμμές του κυψελωτού. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα τρία 

υποδείγματα (M1, M2, M3) που θα αξιολογηθούν για κάθε πειραματικό σχέδιο. Στον Πίνακα 2 

παρουσιάζονται οι στατιστικοί δείκτες και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποδειγμάτων. Ο ερευνητής 

μπορεί να καθορίσει τη βαρύτητα των κριτηρίων ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους του 

πειράματος. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της Ανάλυσης 

Παραλλακτικότητας (ANOVA) στο πλαίσιο των Μεικτών Γραμμικών Υποδειγμάτων. Για τις 

συγκρίσεις μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος του Tukey (Tukey’s HSD test). Το επίπεδο 

σημαντικότητας των στατιστικών ελέγχων προκαθορίστηκε σε α=0,05. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν 

με το SPSS v20.0. 
 

  

Πειραματικό Σχέδιο Η3 (7 γραμμές/block) Πειραματικό Σχέδιο V3 (21 γραμμές/block) 

  

Πειραματικό Σχέδιο Η6 (7 γραμμές/block) 
Πειραματικό Σχέδιο V6 (10 

γραμμές/block) 

Σχήμα 1: Τέσσερα πειραματικά σχέδια ανάλογα με την οριοθέτηση των ομάδων  
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Πίνακας 1: Τα υποδείγματα που θα αξιολογηθούν για κάθε πειραματικό σχέδιο 

Υπόδειγμα Επιδράσεις 

Μ1: Υ = Β + V + e Β: Τυχαίες, V: Καθορισμένες 

Μ2: Υ = Β + V + (B*V) + e Β: Τυχαίες, V: Καθορισμένες 

Μ3: Υ = Β + R(B) + V + (B*V) + e Β: Τυχαίες, V: Καθορισμένες, R: Τυχαίες 

B: Block, V: Ποικιλία, R: Γραμμές Κυψελωτού, e: Σφάλμα 

 

Πίνακας 2: Στατιστικοί δείκτες και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποδειγμάτων 

Δείκτες/Κριτήρια Επεξηγήσεις 
Επιθυμητές Τιμές  
ή Αποτελέσματα 

P-value: Παρατηρούμενη στάθμη 
σημαντικότητας του στατιστικού 
ελέγχου F 

<0,05 
Για τον έλεγχο της κύριας επίδρασης 
των Ποικιλιών 

Eta squared (η2): Ποσοστό παραλλακτικότητας που 
αιτιολογεί μια επίδραση (κύρια ή 
αλληλεπίδραση) με την παρουσία της 
στο υπόδειγμα 

≥0,30 
Για το μέγεθος της κύριας επίδρασης 
(effect size)  των Ποικιλιών 

Observed Power (γobs): Παρατηρούμενη Ισχύς του  στατιστικού 
ελέγχου F 

≥0,80 
Για τον έλεγχο της κύριας επίδρασης 
των Ποικιλιών 

CV: Συντελεστής Παραλλακτικότητας 
(Μεταβλητότητας) του πειράματος 

≤20% 
Γενικά, μικρές τιμές του δείκτη 
δηλώνουν και μεγαλύτερη ακρίβεια 
του πειράματος 

AICc-Corrected Akaike 
Information Criterion: 

Δείκτης ποιότητας (καλής 
προσαρμογής) του υποδείγματος. 
Εκφράζει την ποσότητα πληροφορίας 
που χάνεται όταν ένα συγκεκριμένο 
υπόδειγμα χρησιμοποιείται για να 
“προσομοιώσει” μια διαδικασία 
παραγωγής δεομένων 

Χρήσιμος δείκτης για τη σύγκριση 
“ανταγωνιστικών” υποδειγμάτων. 
Μικρότερη τιμή δηλώνει και καλύτερη 
ποιότητα/προσαρμογή των δεδομένων 
στο αντίστοιχο μαθηματικό υπόδειγμα 

Αποτελέσματα ελέγχου 
του Tukey 

Ανάδειξη στατιστικά σημαντικών 
διαφορών μεταξύ των ποικιλιών 

Αξιολογείται η “δύναμη” του ελέγχου 
να “διακρίνει” όσο το δυνατόν 
περισσότερες ποικιλίες μεταξύ τους 

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Στους Πίνακες 3 και 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων για τα 

υποδείγματα Μ2 και Μ3, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα για το Μ1 δεν παρουσιάζονται για λόγους 

συντομίας. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου του Tukey. Από τη 

σύγκριση των στοιχείων διαπιστώνεται ότι το υπόδειγμα και τα πειραματικά σχέδια, τα οποία έδωσαν 

επιθυμητές τιμές ή αποτελέσματα στους περισσότερους δείκτες και κριτήρια αξιολόγησης, είναι το Μ3 

σε συνδυασμό με τα σχέδια H3 και V6, τόσο για το ξηρό όσο και για το νωπό βάρος. Στην παρούσα 

μελέτη δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα, σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια, στη “δύναμη” του ελέγχου 

του Tukey να “διακρίνει” όσο το δυνατόν περισσότερες ποικιλίες μεταξύ τους. Η τελική επιλογή έγινε 

με βάση τις τιμές των αντίστοιχων δεικτών AICc. Διαπιστώνεται ότι, τόσο για το ξηρό όσο και για το 

νωπό βάρος, το “βέλτιστο” υπόδειγμα είναι το Μ3 σε συνδυασμό με το σχέδιο Η3. Στo Διάγραμμα 1 

παρουσιάζονται οι μέσοι όροι του ξηρού και του νωπού βάρους, αντίστοιχα, ανά ποικιλία (οι 

συγκρίσεις αφορούν στο “βέλτιστο” υπόδειγμα και πειραματικό σχέδιο). Να τονιστεί ότι ο 

προτεινόμενος συνδυασμός H3-M3 αφορά μόνο στο συγκεκριμένο πείραμα. Ο αριθμός των 

εναλλακτικών σχεδίων μπορεί να περιοριστεί ανάλογα με την κατεύθυνση μεταβολής της γονιμότητας 

και της υγρασίας του εδάφους και της φοράς του ισχυρότερου ανέμου (για συγκεκριμένο πειραματικό 

αγρό). Η βαρύτητα των κριτηρίων μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους του 
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πειράματος. Η επιλογή του “βέλτιστου” υποδείγματος μπορεί να γίνει και με βιολογικά κριτήρια, 

εκτός από στατιστικά. Για παράδειγμα, ένα επιπλέον κριτήριο θα μπορούσε να είναι ο βαθμός κατά 

τον οποίο το υπόδειγμα, σε συνδυασμό με το πειραματικό σχέδιο, μπορεί να απομονώσει σημαντικό 

μέρος της ολικής παραλλακτικότητας που οφείλεται στην επίδραση του περιβάλλοντος. 

 
Διάγραμμα 1: Μέσοι όροι ξηρού (DW) και νωπού βάρους (FW) ανά ποικιλία. Τα άγκιστρα δηλώνουν μη 
στατιστικά σημαντικές διαφορές (Tukey’s test) 

Πίνακας 3: Δείκτες αξιολόγησης για το υπόδειγμα Μ2 

Υπόδειγμα Μ2: ΞΒ = Β + V + (B*V) + e [*] ΝΒ = Β + V + (B*V) + e [*] 

Πειραματικό Σχέδιο: Η3     

Επίδραση P η2 γobs P η2 γobs 

Block (B) 0,001 0,708 0,992 0,001 0,681 0,983 

Ποικιλία (V) 0,101 0,537 0,569 0,006 0,729 0,935 

B*V 0,255 0,052 0,699 0,079 0,067 0,844 

CV: 57,8%   68,9%   

Πειραματικό Σχέδιο: Η6     

Επίδραση P η2 γobs P η2 γobs 

Block (B) <0,001 0,568 0,898 <0,001 0,601 1 

Ποικιλία (V) 0,025 0,364 0,814 <0,001 0,636 1 

B*V 0,480 0,106 0,856 0,489 0,105 0,854 

CV: 52,0%   54,1%   

Πειραματικό Σχέδιο: V3     

Επίδραση P η2 γobs P η2 γobs 

Block (B) 0,102 0,311 0,445 0,564 0,089 0,128 

Ποικιλία (V) 0,001 0,688 0,993 0,001 0,868 1 

B*V 0,997 0,010 0,140 0,994 0,011 0,155 

CV: 29,1%   32,5%   

Πειραματικό Σχέδιο: V6     

Επίδραση P η2 γobs P η2 γobs 

Block (B) 0,179 0,212 0,494 0,006 0,402 0,913 

Ποικιλία (V) 0,034 0,278 0,785 <0,001 0,550 1 

B*V 0,858 0,079 0,679 0,821 0,083 0,706 

CV: 47,9%   51,1%   

[*] ΞΒ: Ξηρό Βάρος, ΝΒ: Νωπό Βάρος, B: Block, V: Ποικιλία, e: Σφάλμα 
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Πίνακας 4: Συνοπτικά αποτελέσματα συγκρίσεων μέσων όρων (Tukey’s test) 

 Υποδείγματα 

Σχέδια Μ1 Μ2 Μ3 

H3 ΞΒ*: Διαφέρει η Π1 με την Π7 
ΝΒ*: Διαφέρουν οι Π5 και Π7 με 
τις υπόλοιπες 

ΞΒ: Διαφέρει η Π1 με την Π7 
ΝΒ: Διαφέρουν οι Π5 και Π7 με 
τις υπόλοιπες 

ΞΒ: Διαφέρει η Π7 με την Π1 
και την Π4 
ΝΒ: Διαφέρουν οι Π5 και Π7 
με τις υπόλοιπες 

H6 ΞΒ: Διαφέρει η Π1 με την Π7 
ΝΒ: Διαφέρουν οι Π5 και Π7 με 
τις υπόλοιπες 

ΞΒ: Διαφέρει η Π1 με την Π7 
ΝΒ: Διαφέρουν οι Π5 και Π7 με 
τις υπόλοιπες 

ΞΒ: Διαφέρει η Π7 με την Π1 
και την Π4 
ΝΒ: Διαφέρουν οι Π5 και Π7 
με τις υπόλοιπες 

V3 ΞΒ: Διαφέρει η Π1 με την Π7 
ΝΒ: Διαφέρουν η Π5 και Π7 με τις 
υπόλοιπες (η Π5 δεν διαφέρει με 
την Π3) 

ΞΒ: Διαφέρει η Π1 με την Π7 
ΝΒ: Διαφέρουν η Π5 και Π7 με 
τις υπόλοιπες (η Π5 δεν 
διαφέρει με την Π3) 

ΞΒ: Διαφέρει η Π1 με την Π7 
ΝΒ: Διαφέρουν η Π5 και Π7 
με τις υπόλοιπες (η Π5 δεν 
διαφέρει με την Π3) 

V6 ΞΒ: Διαφέρει η Π1 με την Π7 
ΝΒ: Διαφέρουν οι Π5 και Π7 με 
τις υπόλοιπες (η Π5 δεν διαφέρει 
με την Π3) 

ΞΒ: Διαφέρει η Π1 με την Π7 
ΝΒ: Διαφέρουν οι Π5 και Π7 με 
τις υπόλοιπες (η Π5 δεν 
διαφέρει με την Π3) 

ΞΒ: Διαφέρει η Π7 με την Π1 
και την Π4 
ΝΒ: Διαφέρουν οι Π5 και Π7 
με τις υπόλοιπες 

* ΞΒ: Ξηρό Βάρος, ΝΒ: Νωπό Βάρος 

Πίνακας 5: Δείκτες αξιολόγησης για το υπόδειγμα Μ3 

Υπόδειγμα Μ3: ΞΒ = Β + R(B) + V + (B*V) + e [*] ΝΒ = Β + R(B) + V + (B*V) + e [*] 

Πειραματικό Σχέδιο: Η3     

Επίδραση P η2 γobs P η2 γobs 

Block (B) 0,004 0,341 0,894 0,004 0,350 0,894 

Γραμμές(Block) <0,001 - [**] - <0,001 - - 

Ποικιλία (V) 0,001 0,537 0,869 0,006 0,729 0,935 

B*V 0,111 0,073 0,809 0,021 0,095 0,924 

 CV: 46,6%, AICc: 2848,374 CV: 48,2%, AICc: 3614,402 

Πειραματικό Σχέδιο: Η6     

Επίδραση P η2 γobs P η2 γobs 

Block (B) 0,017 0,323 0,831 0,008 0,359 0,888 

Γραμμές(Block) <0,001 - - <0,001 - - 

Ποικιλία (V) 0,025 0,364 0,814 <0,001 0,636 1 

B*V 0,185 0,148 0,938 0,198 0,146 0,935 

 CV: 46,5%, AICc: 2852,516 CV: 48,7%, AICc: 3621,390 

Πειραματικό Σχέδιο: V3     

Επίδραση P η2 γobs P η2 γobs 

Block (B) 0,379 0,158 0,190 0,819 0,034 0,075 

Γραμμές(Block) 0,198 - - 0,162 - - 

Ποικιλία (V) 0,001 0,683 0,988 <0,001 0,861 1 

B*V 0,991 0,013 0,166 0,992 0,013 0,162 

 CV: 55,8%, AICc: 2894,608 CV: 58,7%, AICc: 3666,686 

Πειραματικό Σχέδιο: V6     

Επίδραση P η2 γobs P η2 γobs 

Block (B) 0,728 0,061 0,188 0,773 0,173 0,509 

Γραμμές(Block) <0,001 - - <0,001 - - 

Ποικιλία (V) 0,006 0,327 0,916 <0,001 0,562 1 

B*V 0,493 0,132 0,841 0,673 0,118 0,771 

 CV: 46,1%, AICc: 2848,774 CV: 49,2%, AICc: 3616,570 

[*] ΞΒ: Ξηρό Βάρος, ΝΒ: Νωπό Βάρος, B: Block, R: Γραμμές, V: Ποικιλία, e: Σφάλμα 
[**] Χρησιμοποιείται ως σφάλμα στον έλεγχο σημαντικότητας της επίδρασης του Block 
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Συμπεράσματα 

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα: 

1. Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω αξιοποίηση 

μετρήσεων χαρακτηριστικών των φυτών στο κυψελωτό R-7.  

2. Η παρουσία του όρου R(B), δηλαδή γραμμές κυψελωτού “μέσα” στις ομάδες, στο 

μαθηματικό υπόδειγμα, ήταν καθοριστική για την επιλογή υποδειγμάτων και σχεδίων.  

3. Ο δείκτης AICc ήταν καθοριστικός για την επιλογή του “βέλτιστου” υποδείγματος και 

σχεδίου. 
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Methodology for analyzing data from an R-7 honeycomb design using 

Mixed Linear Models 
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Keywords: biometry, agricultural experimentation, breeding 

Honeycomb field experimentation is based on individual plant performance, with comparison 

between entries made on t-test for independent means and standard deviations. It is proposed a 

methodological frame for analyzing data from a honeycomb design using Mixed Linear Models. A 

resplicated-7 (R-7) trial was the source data, including seven entries evenly arranged across the whole 

area. Initially, on the experimental field, alternative designs based on blocks, are planned. The blocks 

are of different sizes and orientation. Next, for each design, the available data are analyzed according 

to the corresponding Mixed Linear Model. Following, the models are compared on the basis of “best-

fit” statistical indices and “precision” criteria. Finally, the “winner” model is determined and data are 

analyzed thoroughly according to this model. The proposed methodology is demonstrated using dry 

and fresh weight measurements of seven Vicia faba varieties coming from an R-7 honeycomb design.  
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Σύγκριση στατιστικών μεθόδων εκτίμησης της αλληλεπίδρασης 

γονοτύπου x περιβάλλοντος σε εμπορικά υβρίδια καλαμποκιού 

Ν. Α. ΜΑΡΙΟΛΗΣ1, Χ. Ε. ΒΛΑΧΟΣ1, Χ. Κ. ΓΟΥΛΑΣ2, Γ. Ν. ΣΚΑΡΑΚΗΣ1 

1
 Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

2 
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο 

Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 38446, Βόλος 

  

Λέξεις κλειδιά: γονότυπος, περιβάλλον, σταθερότητα, αλληλεπίδραση γονοτύπου με το 

περιβάλλον (GxE) 

Το καλαμπόκι είναι μια από τις κύριες καλλιέργειες δημητριακών στη Ελλάδα. Η καλλιέργειά του 

επικεντρώνεται  κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιφέρειες και σε  μεγάλη ποικιλία τύπων 

εδάφους από αμμώδη έως βαριά αργιλώδη. Το ύψος της  βροχόπτωσης είναι ασταθές κατά τη 

διάρκεια της καλλιεργητικής σεζόν όπως επίσης και στην διάρκεια του έτους. Η μέση στρεμματική 

απόδοση  κυμαίνεται μεταξύ 900 και 1300 Kg. Η αγορά απαιτεί παραγωγικά υβρίδια που να 

παρουσιάζουν υψηλή απόδοση και καλά αγρονομικά και τεχνολογικά  χαρακτηριστικά (αντοχή σε 

πλάγιασμα ριζών και στελέχους, αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες, υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο, 

πρωτεΐνες και λίπη). Επιζητά επίσης υψηλή απόδοση σε βιομάζα καλής διατροφικής αξίας για το 

ενσίρωμα και τις επικείμενες βιομηχανικές χρήσεις (βιοαέριο, βιοαιθανόλη). Η προσαρμοστικότητα 

των υβριδίων πρέπει να είναι αξιόπιστη σε ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών κατά την 

διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Η βασική αιτία των διαφορών μεταξύ των γονοτύπων σε 

σταθερότητα απόδοσης είναι η αλληλεπίδραση γονοτύπου- περιβάλλοντος (GxE). Μεγάλος αριθμός 

στατιστικών μεθόδων έχουν αναπτυχτεί  για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης αυτής, μεταξύ των 

οποίων οι Francis and Kannenburg,  Finlay and Wilkinson, Eberhard and Russel, Shukla Stability 

Variance, Multivariate Statistics, AMMI κλπ. Οι παραπάνω προσεγγίσεις ανάλυσης 

πολυπεριβαλλοντικών δεδομένων αξιολόγησης γονοτύπων διαφέρουν γιατί μερικές από αυτές 

δίνουν τη δυνατότητα εκτίμησης της σταθερότητας, ενώ άλλες ταυτόχρονα λαμβάνουν υπόψη και 

το παραγωγικό δυναμικό.  Στόχος της μελέτης αυτής ήταν α) η συγκριτική αξιολόγηση διαφόρων 

μεθόδων ανάλυσης και περιγραφής της απόδοσης των γονοτύπων του καλαμποκιού στη χώρα και 

β) η αξιολόγηση της προσαρμοστικότητας σύγχρονων  υβριδίων καλαμποκιού χρησιμοποιώντας το 

Μοντέλο των Κύριων Αθροιστικών Επιδράσεων και της Πολλαπλής Αλληλεπίδρασης (AMMI). Στο 

πλαίσιο ενός προκαταρκτικού προσδιορισμού των πλέον κατάλληλων μεθόδων ανάλυσης, 

αξιολογήθηκαν 20 ποικιλίες ως προς την παραγωγική τους ικανότητα από ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα σύγχρονων υβριδίων διάφορης προέλευσης και παραγωγικής κατεύθυνσης. Η αξιολόγηση 

έγινε σε έξι (6) περιβάλλοντα (από το 2009 έως το 2011) με βάση το σχέδιο των Τυχαιοποιημένων 

Πλήρως Ομάδων) ΤΠΟ, ακολουθώντας τις τυπικές καλλιεργητικές διαδικασίες κάθε περιβάλλοντος. 

Βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεθόδων ανάλυσης ως προς την επαναληψιμοτηττα 

τους. 
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Αξιοποίηση αρρενόστειρων σειρών μελιτζάνας στη δημιουργία 

διειδικών υβριδίων με το Solanum gilo. 
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Λέξεις κλειδιά: διειδικός υβριδισμός, κυτταροπλασματική αρρενοστειρότητα, γενετική βελτίωση, 

Solanum melongena, υποκείμενα εμβολιασμού 

Μελετήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης των κυτταροπλασματικά αρρενόστειρων σειρών των 

ποικιλιών μελιτζάνας «Λαγκαδά», «Έμι», και «Τσακώνικη» (cmsΛ, cmsE και cmsT, αντίστοιχα), στη 

δημιουργία διειδικών υβριδίων με το άγριο είδος S. gilo (SG), το οποίο είναι ανθεκτικό στη 

φουζαρίωση της μελιτζάνας. Η σειρά cmsΛ δε διασταυρώθηκε επιτυχώς με το άγριο είδος, ενώ οι 

σειρές cmsΕ και cmsT διασταυρώθηκαν και έδωσαν ικανοποιητική ποσότητα σπόρου με υψηλή 

φυτρωτική ικανότητα. Τα διειδικά υβρίδια που προέκυψαν (cmsExSG και cmsTxSG, αντίστοιχα) 

είχαν βλαστική ευρωστία που τα καθιστά αξιόλογα υποκείμενα εμβολιασμού της μελιτζάνας. Η 

γονιμότητα των αυτών των διειδικών υβριδίων, όπως φάνηκε από τη μηδενική βιωσιμότητα της γύρης 

τους και την αδυναμία αναδιασταύρωσής τους με τη μελιτζάνα και το S. gilo ήταν πολύ χαμηλή. Η 

μόνη επιτυχής αναδιασταύρωση ήταν αυτή του υβριδίου cmsTxSG με το S. gilo, η οποία έδωσε έναν 

καρπό με φαινομενικά βιώσιμους σπόρους. Από τα αποτελέσματα μας προκύπτει ότι οι σειρές cmsE 

και cmsT μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στη δημιουργία εύρωστων υποκειμένων εμβολιασμού της 

μελιτζάνας. Επίσης, οι απόγονοι της αναδιασταύρωσης του υβριδίου cmsTxSG με το S. gilo θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των ελληνικών ποικιλιών μελιτζάνας. 

 
Εισαγωγή 

Η μελιτζάνα (Solanum melongena L) είναι ένα δημοφιλές λαχανοκομικό είδος με μεγάλη 

οικονομική σημασία ειδικά στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπου παράγεται το 90% της 

παγκόσμιας παραγωγής (FAOSTAT 2013). Μια σημαντική ασθένεια της μελιτζάνας είναι η 

φουζαρίωση, που προκαλείται από το μύκητα Fusarium oxysporum f.sp. melongenae. Η φουζαρίωση 

μπορεί να αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων, με την καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών ή φυτών 

εμβολιασμένων πάνω σε ανθεκτικά υποκείμενα (Gisbert κ.ά. 2011). Ωστόσο, η γενετική 

παραλλακτικότητα εντός του είδους S. melongena είναι περιορισμένη και η διεύρυνση της γενετικής 

βάσης της ανθεκτικότητας είναι επιθυμητή. Το άγριο είδος S. gilo παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για τη βελτίωση της μελιτζάνας, γιατί είναι ανθεκτικό στο F. oxysporum και η ανθεκτικότητά του 

οφείλεται σε ένα κυρίαρχο αλληλόμορφο, για το οποίο βρέθηκε συνδεδεμένος μοριακός δείκτης 

(Toppino κ.ά. 2008). 

Το πρώτο βήμα για την ενσωμάτωση αυτής της ανθεκτικότητας στη μελιτζάνα, αλλά και για τη 

δημιουργία ανθεκτικών υποκειμένων εμβολιασμού είναι ο διειδικός υβριδισμός της μελιτζάνας με το 

S. gilo. Επειδή και τα δύο είδη σχηματίζουν ερμαφρόδιτα άνθη, οι διειδικές διασταυρώσεις 

προϋποθέτουν την έγκαιρη αποστημόνωση του άνθους, κάτι που αυξάνει τον χρόνο, τον κόπο και το 

κόστος της όλης διαδικασίας. Η διαδικασία του διειδικού υβριδισμού θα μπορούσε να γίνει 

απλούστερη και φθηνότερη με την αξιοποίηση των αρρενόστειρων σειρών μελιτζάνας ως θηλυκών 

γονέων στις διασταυρώσεις. Αυτές οι σειρές πλεονεκτούν έναντι των ποικιλιών μελιτζάνας γιατί: α) 

Δεν είναι απαραίτητη η αποστημόνωση του άνθους τους, γιατί οι ανθήρες τους δεν ελευθερώνουν τη 
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γύρη τους, β) Εξασφαλίζουν πλήρως τη γενετική καθαρότητα του σπόρου και γ) Δεν σχηματίζουν 

καρπούς μετά από αυτογονιμοποίηση. Αυτοί οι καρποί ανταγωνίζονται τους καρπούς των 

διασταυρώσεων και πρέπει να αφαιρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σήμερα είναι διαθέσιμες οι 

κυτταροπλασματικά αρρενόστειρες σειρές των ελληνικών ποικιλιών μελιτζάνας «Λαγκαδά», «Έμι» 

και «Τσακώνικη». Αυτές οι σειρές δημιουργήθηκαν μετά από τον διειδικό υβριδισμό του άγριου 

είδους S. violaceum (δότης κυτταροπλάσματος) με τις παραπάνω ποικιλίες μελιτζάνας (δότες πυρήνα) 

και πέντε διαδοχικές αναδιασταυρώσεις των διειδικών υβριδίων που προέκυψαν με τις αντίστοιχες 

ποικιλίες μελιτζάνας (Κρομμύδας κ.ά. 2009). 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των 

αρρενόστειρων σειρών μελιτζάνας στη δημιουργία διειδικών υβριδίων με το άγριο είδος S. gilo, να 

μελετηθεί η ευρωστία και η γονιμότητα αυτών των διειδικών υβριδίων και η αναδιασταύρωσή τους με 

τη μελιτζάνα και το S. gilo. 

 
Υλικά και μέθοδοι 

Το φυτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στις διειδικές διασταυρώσεις ήταν οι αρρενόστειρες 

σειρές των ποικιλιών μελιτζάνας «Λαγκαδά», «Έμι» και «Τσακώνικη» (cmsΛ, cmsE και cmsT, 

αντίστοχα) και το άγριο είδος S. gilo (SG). Η διαδικασία των διασταυρώσεων έγινε ως εξής: τον Ιούνιο 

του 2012, ανοιχτά άνθη των αρρενόστειρων φυτών επικονιάστηκαν με γύρη του S. gilo για τρεις 

συνεχόμενες ημέρες χωρίς να αποστημονωθούν και έπειτα από 30 ημέρες μετρήθηκε το ποσοστό των 

επιτυχών διασταυρώσεων. Οι καρποί που έδεσαν συγκομίστηκαν μετά από περίπου τρεις μήνες και 

εξάχθηκαν οι περιεχόμενοι σπόροι. Ακολούθως, σε 9 καρπούς από κάθε συνδυασμό διασταυρώσεων 

μετρήθηκε ο αριθμός των σπόρων ανά καρπό και υπολογίστηκε ο αριθμός των σπόρων που 

προέκυψαν ανά διασταύρωση. 

Το Μάρτιο του 2013 σπάρθηκαν 100 σπόροι του S. gilo, των ποικιλιών μελιτζάνας «Έμι» και 

«Τσακώνικη» και των δύο διειδικών υβριδίων που αποκτήθηκαν το 2012 (cmsExSG και cmsTxSG) και 

έπειτα από δύο εβδομάδες μετρήθηκε το ποσοστό της φυτρωτικής ικανότητας του σπόρου. Στις αρχές 

του Μαΐου μεταφυτεύτηκαν στον πειραματικό αγρό 10 φυτά από κάθε τύπο του παραπάνω φυτικού 

υλικού, σύμφωνα με το πλήρως τυχαιοποιημένο πειραματικό σχέδιο. Σε κάθε φυτό μετρήθηκε το ύψος 

(cm) και ο αριθμός των βλαστών και των φύλλων. Τον Ιούνιο του 2013 επιχειρήθηκε η 

αναδιασταύρωση των διειδικών υβριδίων με τις ποικιλίες μελιτζάνας και το S. gilo ακολουθώντας τη 

διαδικασία των διασταυρώσεων που περιγράφηκε προηγουμένως. Η βιωσιμότητα της γύρης του 

φυτικού υλικού εκτιμήθηκε μετά από χρώση με ακετοκαρμίνη. Συνοπτικά, ανθήρες από πρόσφατα 

ανοιγμένα άνθη κατατμήθηκαν, πιέστηκαν επάνω σε αντικειμενοφόρο πλάκα ώστε να ελευθερωθεί το 

περιεχόμενο τους και προστέθηκε σταγόνα διαλύματος ακετοκαρμίνης 2%. Ακολούθως, τα 

παρασκευάσματα παρατηρήθηκαν σε οπτικό μικροσκόπιο. και υπολογίστηκε το ποσοστό των 

βιώσιμων (χρωματισμένων) επί του συνολικού αριθμού γυρεοκόκκων. Από κάθε τύπο φυτικού υλικού 

παρατηρήθηκαν 300 γυρεόκοκκοι με τρεις επαναλήψεις. Η ανάλυση της παραλλακτικότητας και ο 

διαχωρισμός των μέσων όρων (δοκιμή του Duncan, α=0,05) έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS16. 

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Από τις τρεις αρρενόστειρες σειρές, το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχών διασταυρώσεων με το S. 

gilo επιτεύχθηκε με την cmsE (43,3%) και ακολούθησε η cmsT (22,2%), ενώ η cmsΛ δεν διασταυρώθηκε 

επιτυχώς με άγριο είδος (Πιν. 1). Αυτά τα ποσοστά ήταν ελαφρώς υψηλότερα από εκείνα που 

επέτυχαν οι Ali και Fujieda (1990) οι οποίοι διασταύρωσαν δύο ποικιλίες μελιτζάνας με το S. gilo 

(40,0% και 13,0%). Η πλήρης αποτυχία των διειδικών διασταυρώσεων στη σειρά cmsΛ πιθανότατα 

οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή η σειρά σχηματίζει μεγάλο αριθμό προβληματικών ανθέων, τα οποία 

δεν ανοίγουν κατά την άνθιση και δυσκολεύουν τη διαδικασία των διασταυρώσεων (Κρομμύδας κ.ά. 

2012). Αντίθετα, οι σειρές cmsE και cmsT σχηματίζουν λιγότερα προβληματικά άνθη, κάτι που τις 
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καθιστά καταλληλότερους θηλυκούς γονείς σε ένα πρόγραμμα διειδικού υβριδισμού. Αυτό ενισχύεται 

από τα αποτελέσματα των Κρομμύδα κ.ά. 2013, οι οποίοι διασταύρωσαν τις παραπάνω αρρενόστειρες 

σειρές μελιτζάνας με το άγριο είδος S. integrifolium και βρήκαν την ίδια κατάταξη σε σχέση με τα 

ποσοστά επιτυχών διασταυρώσεων. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο μητρικός γενότυπος παίζει 

σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των διειδικών διασταυρώσεων, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με 

παλαιότερες έρευνες στον διειδικό υβριδισμό της μελιτζάνας (Ali και Fujieda 1990, Bletsos κ.ά. 2004). 

Οι καρποί που έδεσαν μετά από τις διασταυρώσεις της σειράς cmsT με το S. gilo περιείχαν 

περίπου διπλάσιο αριθμό διειδικών σπόρων σε σχέση με αυτούς της cmsE (189,0 και 96,2, αντίστοιχα) 

(Πίν. 1). Μετά από την αναγωγή του αριθμού των σπόρων ανά καρπό προς τον αριθμό των 

διασταυρώσεων φάνηκε ότι η cmsT έδωσε ελαφρώς περισσότερους σπόρους ανά διασταύρωση από 

την cmsE (44,1 και 41,7, αντίστοιχα) (Πιν. 1). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, προκύπτει ότι ενώ 

και στις δύο σειρές απαιτείται να γίνει ο ίδιος αριθμός διασταυρώσεων για την παραγωγή μίας 

ορισμένης ποσότητας σπόρου, στην cmsT χρειάζεται να επεξεργαστεί ο μισός αριθμός καρπών, κάτι 

που θα μείωνε το κόστος λόγω απασχόλησης προσωπικού και μηχανημάτων. Τα αποτελέσματα της 

παρούσας εργασίας διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα των Ali και Fujieda (1990), οι οποίοι 

διασταύρωσαν δύο ποικιλίες μελιτζάνας με το S. gilo και απέκτησαν αρκετά λιγότερους σπόρους ανά 

καρπό (22,0 και 125,0) και 3 έως 4 φορές λιγότερους σπόρους ανά διασταύρωση (10,0 και 16,3). Αυτές 

οι διαφορές μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί γενοτύποι 

μελιτζάνας ή στο ότι τα άνθη των αρρενόστειρων σειρών δεν αποστημονώθηκαν με αποτέλεσμα την 

ελαχιστοποίηση των τραυματισμών τους και τον σχηματισμό περισσότερων σπόρων ανά καρπό. 

 

Πίνακας 1. Διειδικές διασταυρώσεις στις αρρενόστειρες σειρές μελιτζάνας cmsΛ, cmsE και cmsT με το S. gilo και 
παράμετροι σποροπαραγωγής τους. 

Θηλυκός 

γονέας 

Αρσενικός 

γονέας 

Ποσοστό επιτυχών  

διασταυρώσεων (%) (ΠΕ) 

 Αριθμός σπόρων 

ανά καρπό (ΑΣ) 

Αριθμός σπόρων ανά 

διασταύρωση (ΠΕxΑΣ/100) 

cmsΛ S. gilo 0,0 (30)1  - 0,00 

cmsE S. gilo 43,33 (30)  96,17±11,321b2 41,67 

cmsT S. gilo 23,33 (30)  189,00±46,832a 44,09 

Σύνολο 22,22 (90)  119,38±17,990 21,12 

1Εντός των παρενθέσεων δίνεται ο αριθμός των διασταυρώσεων που έγιναν. 2Δίνονται οι μέσοι όροι και τα 
αντίστοιχα τυπικά σφάλματα (±). Οι συγκρίσεις έγιναν κάθετα. Οι μέσοι όροι που ακολουθούνται από 
διαφορετικό γράμμα διέφεραν σύμφωνα με τη δοκιμή του Duncan (α=0,05). 

 

Από γενετικής άποψης, τα διειδικά υβρίδια που προέκυψαν έχουν πολύπλοκη γενετική 

σύνθεση καθώς έχουν τα πυρηνικά γενώματα της μελιτζάνας και του S. gilo και το κυτταρόπλασμα του 

S. violaceum. Ωστόσο, οι διειδικοί σπόροι φύτρωσαν χωρίς προβλήματα και το ποσοστό της 

φυτρωτικής ικανότητάς τους ήταν υψηλό και παρόμοιο με αυτό της μελιτζάνας και του S. gilo (Πιν. 2). 

Στο παρελθόν, εξίσου υψηλή φυτρωτική ικανότητα των διειδικών σπόρων αναφέρθηκε στα διειδικά 

υβρίδια της μελιτζάνας με τα είδη S. gilo και S. integrifolium (Ali και Fujieda 1990, Κρομμύδας κ.ά. 

2013). Επιπλέον, τα διειδικά υβρίδια αναπτύχθηκαν χωρίς προβλήματα στον πειραματικό αγρό, ήταν 

υψηλότερα και σχημάτισαν πολύ περισσότερους βλαστούς και φύλλα από τη μελιτζάνα και το άγριο 

είδος (Εικ. 1, Πιν. 2). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η φυτρωτική ικανότητα των διειδικών σπόρων, 

αλλά και η μετέπειτα βλαστική ανάπτυξη των φυτών δεν επηρεάστηκε δυσμενώς από την ασυνήθιστη 

γενετική σύνθεσή τους. Σύμφωνα με τους Lester και Kang (1998) τα φυτά που προκύπτουν μετά από 

τον διειδικό υβριδισμό των σολανωδών συχνά είναι πιο εύρωστα από τους γονείς τους. 

Η μελιτζάνα και το S. gilo είχαν υψηλή γονιμότητα γύρης και έδεσαν εύκολα καρπούς μετά από 

τεχνητή επικονίαση με τη γύρη τους (Πιν. 2). Αντίθετα, η γονιμότητα των διειδικών υβριδίων ήταν 

πολύ χαμηλή, κάτι που φάνηκε από τη μηδενική γονιμότητα της γύρης τους και την αδυναμία 
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αναδιασταύρωσής τους με τη μελιτζάνα και το S. gilo (Πιν. 2). Η στειρότητα των διειδικών υβριδίων 

είναι κοινό φαινόμενο εντός του γένους Solanum και συνήθως αποδίδεται σε δομικές διαφορές μεταξύ 

των γενωμάτων των γονέων τους. Αυτές οι διαφορές δημιουργούν προβλήματα στη Μείωση των 

διειδικών υβριδίων και κατ’ επέκταση στο σχηματισμό θνησιγενών γαμετών (Lester και Kang 1998). 

 

Πίνακας 2. Φυτρωτική ικανότητα του σπόρου, μορφολογικά χαρακτηριστικά του φυτού, βιωσιμότητα της γύρης 
και ποσοστό επιτυχών αναδιασταυρώσεων στο S. gilo, τις ποικιλίες μελιτζάνας «Έμι» και «Τσακώνικη» και τα 
διειδικά υβρίδια cmsExSG και cmsTxSG. 

Φυτικό  
υλικό 

Φυτρωτική 
ικανότητα 
του σπόρου 
(%) 

Ύψος φυτού 
(cm) 

Αριθμός 
βλαστών ανά 
φυτό 

Αριθμός 
φύλλων ανά 
φυτό 

Βιωσιμότητα 
γύρης (%) 

Ποσοστό επιτυχών αναδ/σεων (%)  

με το 
S. gilo 

με την 
‘Έμι’ 

με τη 
‘Τσακώνικη’ 

 

S. gilo 90,0 70,0d±4,572b 11,40±1,503c 42,60±6,801c 91,33±0,726a 70,0 (10) - -  

«Έμι» 94,0 78,75±5,543b 9,0±1,080c 35,0±7,649c 93,40±0,781a - 100,0 (10) -  

cmsExSG 94,0 101,60±5,297a 25,80±1,744b 76,80±3,666b 0,0b 0,0 (30) - 0,0 (30)  

«Τσακώνικη» 92,0 86,0±7,371b 8,67±0,333c 36,67±4,842c 91,67±0,669a - - 90,0 (10)  

cmsTxSG 96,0 102,0±7,517a 41,80±5,774a 107,0±6,907a 0,0b 3,33 (30) - 0,0 (30)  

Δίνονται οι μέσοι όροι και το τυπικό σφάλμα. Οι μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν 
στατιστικά σημαντικά σύμφωνα με το κριτήριο Duncan (α=0,05). Με έντονη γραφή σημειώνεται η μεγαλύτερη τιμή που 
καταγράφηκε για κάθε χαρακτηριστικό. Εντός παρενθέσεως δίνεται ο αριθμός των διασταυρώσεων που έγιναν. 

 

 

Εικόνα 1. Φυτά στον πειραματικό αγρό ένα μήνα μετά τη μεταφύτευση: S. gilo (αριστερά), διειδικό υβρίδιο 
cmsTxSG (μέσο) και ποικιλία «Τσακώνικη» (δεξιά). 

Η στειρότητα των διειδικών υβριδίων που δημιουργήθηκαν στην παρούσα εργασία δεν 

αποτελεί πρόβλημα, εάν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως υποκείμενα στον εμβολιασμό της 

μελιτζάνας. Ωστόσο, από την οπτική γωνία του βελτιωτή, η στειρότητα των διειδικών υβριδίων 

αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη συνέχιση ενός βελτιωτικού προγράμματος και μπορεί να 

ξεπεραστεί με τη δημιουργία αλλοτετραπλοειδών φυτών με εργαστηριακές μεθόδους, όπως η 

μεταχείριση με κολχικίνη ή ο σωματικός υβριδισμός των πατρικών ειδών (Bletsos κ.ά. 2004, Toppino 

κ.ά. 2008). Η μόνη επιτυχής αναδιασταύρωση των διειδικών υβριδίων ήταν αυτή του cmsTxSG με το 

S. gilo, η οποία έδωσε έναν καρπό με σπόρο (Πιν. 2). Αυτό σημαίνει ότι το cmsTxSG σχημάτισε έστω 

και σε μικρή συχνότητα λειτουργικούς θηλυκούς γαμέτες. Οι σπόροι που αποκτήθηκαν σπάρθηκαν 

την επόμενη χρονιά και τα φυτά που προέκυψαν διασταυρώθηκαν με σχετική ευκολία ως μητέρες με 

τη μελιτζάνα και το S. gilo (αδημοσίευτα δεδομένα), γεγονός που δείχνει ότι η γονιμότητα αυτών των 

φυτών επανήλθε σε ικανοποιητικό βαθμό χωρίς την εφαρμογή εξειδικευμένων και χρονοβόρων 

εργαστηριακών μεθόδων. 
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We investigated the potential use of cytoplasmic male sterile (CMS) lines of the eggplant cultivars 

‘Langada’, ‘Emi’ and ‘Tsakoniki’ (‘cmsL’, ‘cmsE’ and ‘cmsT’, respectively) carrying the cytoplasm of 

Solanum violaceum, in the production of interspecific hybrids with the wild species S. gilo (SG), which 

is resistant to the fungus Fusarium oxysporum fsp melongenae. The crosses of ‘cmsL’ with the wild 

species failed, however, ‘cmsE’ and ‘cmsT’ were successfully crossed and the respective interspecific 

hybrids cmsExSG and cmsTxSG were produced. The morphology of these hybrids was intermediate 

of eggplant and the wild species. Moreover, these hybrids were characterized by a very vigorous 

vegetative growth, indicating that coexistence of the cytoplasm of S. violaceum and the hybrid nucleus 

of eggplant and S. gilo did not affect the development of the plant. On the other hand, the overall 

fertility of the interspecific hybrids was very low, as indicated by low pollen viability, complete failure 

of backcrossing to the eggplant parent and low backcrossing to S. gilo. Backcrossing of the cmsTxSG to 
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S. gilo yielded only one fruit containing 25 apparently viable seeds. Our results demonstrate that 

‘cmsE’ and ‘cmsT’ can readily be utilized for the easier production of vigorous interspecific rootstocks 

for eggplant grafting. Furthermore, the progenies obtained after backcrossing cmsTxSG to S. gilo could 

be used in future efforts for the introgression of F. oxysporum resistance in the Greek eggplant 

cultivars, on condition that their fertility will allow sexual crossing with eggplant.  
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Λέξεις κλειδιά: ποικιλία, αγροκομικά, ποιοτικά, χαρακτηριστικά 

Το Ινστιτούτο Σιτηρών είναι το παλαιότερο Βελτιωτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα, το πρώτο που ιδρύθηκε 

στα Βαλκάνια, ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο και είναι υπεύθυνο για την έρευνα των σιτηρών 

στη χώρα μας. Η δημιουργία νέων ποικιλιών και η επιτυχημένη διάθεσή τους στην αγορά αποτελεί 

βασικό στόχο κάθε βελτιωτικού Ιδρύματος. Στο Ινστιτούτο Σιτηρών, από την ίδρυσή του, 

δημιουργήθηκαν και διατέθηκαν στους Έλληνες παραγωγούς πολυάριθμες ποικιλίες, εκ των οποίων 

γράφηκαν στον Εθνικό Κατάλογο (ΕΚ) από το 1985, περισσότερες από 100 διαφορετικές ποικιλίες. 

Σήμερα είναι εγγεγραμμένες 55 ποικιλίες χειμερινών σιτηρών (19 μαλακού σιταριού, 13 σκληρού 

σιταριού, 15 κριθαριού, 4 βρώμης και 4 τριτικάλε), ενώ δύο από αυτές (μία σκληρού σιταριού και μία 

τριτικάλε) εγγράφηκαν φέτος. Για τη δημιουργία νέων ποικιλιών χειμερινών σιτηρών χρησιμοποιείται 

η κλασική γενεαλογική επιλογή (pedigree selection), η οποία κρίθηκε ως η αποτελεσματικότερη. Ο 

χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία μιας νέας ποικιλίας χειμερινού σιτηρού από τις πρώτες 

διασταυρώσεις μέχρι την εγγραφή της στον ΕΚ μπορεί να φθάσει μέχρι τα 15 χρόνια. Οι νέες ποικιλίες 

που δημιουργούνται έχουν καλή προσαρμοστικότητα, σταθερή και ικανοποιητική απόδοση και 

επιθυμητά αγροκομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, επειδή επιλέγονται συνεχόμενα σε όλα τα 

στάδια της βελτίωσής τους για τουλάχιστον μια δεκαετία, ενώ η αξιολόγησή τους γίνεται σε διάφορα 

περιβάλλοντα (Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας). Η συνεχιζόμενη δημιουργία και διάθεση στην αγορά 

νέων ποικιλιών θεωρείται απαραίτητη, λόγω της γενετικής διάβρωσης, της γενετικής ευπάθειας των 

καλλιεργειών, των κλιματικών αλλαγών και των νέων συνθηκών της αγοράς. Οι ποικιλίες του 

Ινστιτούτου Σιτηρών έχουν ιδιαίτερη σημασία διότι επιλέχθηκαν κάτω από τις εδαφοκλιματικές 

συνθήκες της χώρας μας και είναι περισσότερο προσαρμοσμένες από ξένες αντίστοιχες ποικιλίες. 

 
Εισαγωγή 

Η ιστορία του Ινστιτούτου Σιτηρών αρχίζει το 1923 όταν ο Ιωάννης Παπαδάκης (1903-1997) 

εγκατέστησε τα πρώτα πειράματα αξιολόγησης διαφόρων ξένων και ντόπιων ποικιλιών. Το 1924 

αποφασίστηκε από το Υπουργείο Γεωργίας η ίδρυση του «Ειδικού Σταθμού Καλλιτερεύσεως Φυτών» 

στη Λάρισα. Το 1927 μεταφέρθηκε ο Σταθμός στη σημερινή θέση του Ινστιτούτου Σιτηρών στη 

Θεσσαλονίκη, ενώ αναπτύχθηκε δίκτυο Υποσταθμών στις κυριότερες σιτοπαραγωγικές περιοχές της 

χώρας (Λάρισα, Χαλκιδική, Σέρρες, Πτολεμαΐδα, Κρήτη κλπ.). Το 1931 ο Σταθμός μετονομάσθηκε σε 

«Ινστιτούτο Καλλιτερεύσεως Φυτών» με κύριο αντικείμενο έρευνας τη βελτίωση των φυτών και 

ειδικότερα του σιταριού, η παραγωγή του οποίου αποτελούσε στόχο πρώτης προτεραιότητας για την 

κάλυψη των αναγκών της χώρας. Έτσι, εκτός από την εισαγωγή ξένων ποικιλιών από χώρες με 

παρόμοιες εδαφοκλιματικές συνθήκες, άρχισε και η δημιουργία νέων ποικιλιών σιταριού 

χρησιμοποιώντας ως γενετικό υλικό (γονείς) τόσο τις εγχώριες ποικιλίες όσο και αυτές του εξωτερικού 

(Παπαδάκης, 1933). Το πρόγραμμα αυτό έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα και οι νέες ποικιλίες είχαν 

πολύ μεγάλες αποδόσεις με συνέπεια σύντομα η Ελλάδα να αυξήσει θεαματικά την παραγωγή 

σιταριού και το 1957 να καλύψει τις ανάγκες (σιτάρκεια) παρά τη μείωση των καλλιεργουμένων με 

σιτάρι εκτάσεων (Κοκολιός, 1959). Τη δεκαετία του '30 άρχισε και ένα μικρότερο πρόγραμμα 

βελτίωσης του κριθαριού και της βρώμης. Τη δεκαετία του ‘70 άρχισε και η βελτίωση του τριτικάλε με 
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τη δημιουργία αξιόλογων ποικιλιών. Το 1961 μετονομάστηκε σε «Ινστιτούτο Σιτηρών». Το 1990 

εντάχθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), ενώ από τα τέλη του 2011 πέρασε στο 

νεοσύστατο Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ». 

Υλικά και Μέθοδοι 

Ο σπουδαιότερος αντικειμενικός σκοπός ενός προγράμματος βελτίωσης είναι η δημιουργία 

ποικιλιών με σταθερό υψηλό δυναμικό αποδόσεων και ευρύτατη προσαρμοστικότητα τόσο στο χώρο 

όσο και στο χρόνο. Στην Ελλάδα και ο χώρος και ο χρόνος παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλότητα που δε 

μπορεί να ελεγχθεί (Σκόρδα, 1981). Πολύ σημαντική είναι η κατάλληλη μέθοδος επιλογής. Η 

γενεαλογική επιλογή (pedigree selection), η περισσότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδος βελτίωσης στα 

αυτογονιμοποιούμενα φυτά, δίνει τη δυνατότητα να επιλεγούν φυτά με περισσότερα του ενός 

επιθυμητά γνωρίσματα. Βασικά μειονεκτήματά της είναι ότι το γονιδιακό απόθεμα συνεχώς μειώνεται 

και ότι είναι χρονοβόρα μέθοδος. Στα αυτογονιμοποιούμενα φυτά η ετεροζυγωτία μειώνεται στο μισό 

για κάθε γενεά αυτογονιμοποίησης και επομένως στην F5 με την F6 γενεά, το γενετικό υλικό είναι 

πρακτικά ομοζύγωτο (Μαυρομάτης, 2007). Κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι ότι 

διατηρούνται γενεαλογικά στοιχεία κάθε επιλεγόμενου φυτού, ώστε σε οποιοδήποτε στάδιο επιλογής 

να είναι γνωστοί οι πρόγονοι του φυτού. 

 Επιλογή γονέων.  

Πρώτη μέριμνα του βελτιωτή είναι η πρόκληση ικανοποιητικής γενετικής παραλλακτικότητας, 

η οποία επιτυγχάνεται με διασταυρώσεις (Ευγενίδης, 1987). Οι παράγοντες που βοηθούν τον βελτιωτή 

να επιλέξει τους σωστούς γονείς για τις διασταυρώσεις είναι η αναγνώριση του προς βελτίωση 

χαρακτηριστικού, ο τρόπος κληρονόμησης του χαρακτηριστικού και ο εντοπισμός των πηγών της 

απαιτούμενης γενετικής παραλλακτικότητας (Ρουπακιάς, 2010). Για τη δημιουργία νέας ποικιλίας με 

επιθυμητά αγροκομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι απαραίτητος ο συνδυασμός δύο 

τουλάχιστον γονοτύπων. Κύρια πηγή γονιδίων μπορούν να αποτελέσουν ντόπιες ποικιλίες από την 

Τράπεζα Γενετικού Υλικού, αξιόλογες εμπορικές ποικιλίες, ξεπερασμένες εμπορικές ποικιλίες, 

υποσχόμενες διαλογές (strains) από βελτιωτικά προγράμματα, προχωρημένο γενετικό υλικό από 

επαναδιασταυρώσεις καθώς και μεταλλάξεις (Μπλαδενόπουλος, 2012). 

 Διασταυρώσεις.  

Για την επίτευξη επιτυχημένης διασταύρωσης πρέπει να μηδενιστεί οποιαδήποτε πιθανότητα 

αυτογονιμοποίησης των ανθέων. Κάθε διασταύρωση ξεκινά με την απαραίτητη στα μονόκλινα φυτά 

αποστημόνωση (emasculation) του άνθους που θα χρησιμεύσει ως μητέρα. Οι τεχνικές που 

ακολουθούνται συνήθως είναι η απομάκρυνση των ανθήρων και η θανάτωση της γύρης (Τσαυτάρης, 

1989, Ξυνιάς, 2004). Ακολουθώντας την πρώτη τεχνική, αρχικά απομακρύνονται τα σταχύδια που 

βρίσκονται στο πάνω και στο κάτω μέρος του σταχυού. Τα εναπομείναντα κεντρικά σταχύδια, αφού 

ψαλιδιστούν τα άκρα των λεπύρων, κόβονται και ανοίγουν, εκθέτοντας έτσι το εσωτερικό τους. Αυτό 

επιτρέπει την πρόσβαση, ώστε πριν γίνει η αυτογονιμοποίηση, να απομακρυνθούν οι τρεις στήμονες 

με λαβίδα, δημιουργώντας «θηλυκά στάχυα» έτοιμα για διασταύρωση. Μετά την αποστημόνωση τα 

στάχυα καλύπτονται με ειδικά σακουλάκια που επιτρέπουν τη φωτοσύνθεση, για να αποφευχθεί 

ανεπιθύμητη επικονίαση με ξένη γύρη. Η γύρη από τα «αρσενικά στάχυα» συγκεντρώνεται 1-2 ημέρες 

σε ειδικά petri πριν ωριμάσει, αφήνεται να ωριμάσει και τινάζεται πάνω στα «θηλυκά στάχυα». Για να 

πραγματοποιηθεί η επικονίαση πρέπει να είναι υποδεκτικό το στίγμα των «θηλυκών σταχυών» και 

ταυτόχρονα να έχει ωριμάσει η γύρη των «αρσενικών σταχυών». Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

υποδεκτικότητα του στίγματος διαρκεί 8-10 ημέρες, με μέγιστο 2-5 ημέρες μετά την αποστημόνωση, η 

βιωσιμότητα της γύρης διαρκεί 4 ημέρες στους 4°C και σχετική υγρασία 75-95% και περισσότερη γύρη 

ελευθερώνεται από 8-10 το πρωί, ενώ η έκχυσή της ευνοείται από θερμοκρασία 16-20°C και σχετική 

υγρασία 70-75% (Ξυνιάς, 2004). Για να συμπέσουν χρονικά η υποδεκτικότητα του στίγματος των 
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«θηλυκών σταχυών» και η ωρίμανση των ανθήρων των «αρσενικών σταχυών» οι γονείς σπέρνονται σε 

τρεις διαφορετικές ημερομηνίες που διαφέρουν μεταξύ τους 10-15 ημέρες. Την κατάλληλη χρονική 

στιγμή αφαιρείται το ειδικό σακουλάκι, πραγματοποιείται η επικονίαση και κατόπιν 

επανακαλύπτεται το στάχυ. Τέλος, στα διασταυρωμένα στάχυα δένονται καρτελάκια στα οποία 

αναγράφονται οι γονείς της εκάστοτε διασταύρωσης. Τα διασταυρωμένα στάχυα που προέρχονται 

από τους ίδιους γονείς συγκομίζονται και αλωνίζονται μαζί. 

 F1-F6 γενεές.  

Στην F1 γενεά, σπόροι από κάθε διασταύρωση της προηγούμενης χρονιάς, σπέρνονται 

μεμονωμένα σε αποστάσεις των 25 cm μεταξύ τους ανά διασταύρωση. Στην αρχή και στο τέλος των 

γραμμών κάθε διασταύρωσης σπέρνονται γραμμές με τους αντίστοιχους γονείς ως μάρτυρες. Τη 

χρονιά αυτή υπάρχει γενετική ομοιομορφία ανά διασταύρωση, μια και τα φυτά προέρχονται από 

ομοζύγωτους γονείς. Δε γίνεται επιλογή σ’ αυτή τη γενεά, αλλά διαπιστώνεται η ευρωστία της κάθε 

διασταύρωσης. Τα στάχυα συγκομίζονται και αλωνίζονται μαζικά ανά διασταύρωση. Στην F2 γενεά, 

όπου το γενετικό υλικό είναι πλέον διασπώμενο, σπέρνονται σπόροι που συγκομίστηκαν την 

προηγούμενη χρονιά ανά διασταύρωση, σε αποστάσεις των 20 cm μεταξύ τους. Η έλλειψη 

ανταγωνισμού, βοηθά ώστε οι υπέρτεροι γενότυποι να επισημαίνονται ευκολότερα εξαιτίας της 

μεγέθυνσης των γενετικών διαφορών και επειδή με αυτές τις μεγάλες γενετικές διαφορές η ετερογένεια 

του εδάφους δεν είναι εύκολο να ανατρέψει τη σωστή σειρά κατάταξης (Τσαυτάρης, 1989). Στην F2 

γενεά ξεκινούν οι επιλογές σταχυών από τα επιλεχθέντα φυτά. Απορρίπτονται φυτά ψηλά, με 

αδύνατο στέλεχος, πολύ πρώιμα ή πολύ όψιμα, με άλλα ανεπιθύμητα αγροκομικά χαρακτηριστικά ή 

ευαίσθητα σε ασθένειες. Κατόπιν, μεταξύ των υπολοίπων φυτών επιλέγονται στάχυα με επιθυμητά 

χαρακτηριστικά, τα οποία αλωνίζονται χωριστά. Στην F3 γενεά, σπέρνονται στάχυα από κάθε 

διασταύρωση που συγκομίστηκαν την προηγούμενη χρονιά. Οι σπόροι του κάθε σταχυού σπέρνονται 

σε γραμμή του 1 μέτρου (στάχυ σε γραμμή). Δύο γραμμές μάρτυρα (2 εμπορικές ποικιλίες) 

παρεμβάλλονται κάθε 20 γραμμές. Το δίκτυο μαρτύρων βοηθά στην αξιολόγηση των γενοτύπων και 

στον έλεγχο της ετερογένειας του εδάφους. Στην F3 γενεά υπάρχει παραλλακτικότητα τόσο μεταξύ των 

γραμμών όσο και μέσα σ’ αυτές. Απορρίπτονται οι γραμμές, οι οποίες την προηγούμενη χρονιά 

επιλέχθηκαν από υπεροχή που οφείλονταν σε μη κληρονομήσιμο γενότυπο ή στο περιβάλλον 

(Τσαυτάρης, 1989). Σ’ αυτή τη γενεά επιλέγονται στάχυα με βάση το φαινότυπο, τα συστατικά της 

απόδοσης (Μπλαδενόπουλος, 2012), αλλά και την ανθεκτικότητα στις ασθένειες. Από τις επιλεγμένες 

γραμμές, επιλέγονται 5 καλά ανεπτυγμένα και κατά το δυνατόν ομοιόμορφα στάχυα, τα οποία 

αλωνίζονται χωριστά. Στις F4 και F5 γενεές, σπέρνονται τα 5 αλωνισμένα στάχυα της προηγούμενης 

χρονιάς, 1 στάχυ σε κάθε γραμμή, σε οικογένεια των 5 γραμμών. Εγκαθίσταται δίκτυο 2 μαρτύρων (5 

γραμμές ανά 10 οικογένειες) για την αξιολόγηση των γενοτύπων και τον έλεγχο της ανομοιομορφίας 

του εδάφους. Στην F4 γενεά, πλέον παρατηρείται σταθεροποίηση μέσα στη γραμμή. Από τις γραμμές 

που συνδυάζουν τα επιθυμητά γνωρίσματα επιλέγονται 5 καλά ανεπτυγμένα και κατά το δυνατόν 

ομοιόμορφα στάχυα, τα οποία αλωνίζονται χωριστά. Στην F5, η επιλογή γίνεται τόσο μεταξύ όσο και 

εντός των οικογενειών. Έτσι επιλέγονται είτε οικογένειες που φαίνεται ότι έχουν σταθεροποιηθεί και 

προχωρούν στις γραμμές διαλογής (strains), αφού αλωνιστούν μαζικά, είτε 5 στάχυα από μία γραμμή 

τα οποία αλωνίζονται χωριστά και σπέρνονται ξανά, στην F6 γενεά, σε οικογένεια με ένα στάχυ ανά 

γραμμή. Οι οικογένειες επιλέγονται ή απορρίπτονται ενιαίες, σύμφωνα με τη φαινοτυπική αξία της 

κάθε οικογένειας. Με άλλα λόγια οι αποκλίσεις μέσα στην οικογένεια πρέπει να είναι μηδενικές. 

Οικογένειες που συνεχίζουν να εμφανίζουν διαφορές εντός τους είναι μικρής πρακτικής σημασίας 

(Falconer and Mackay, 1996). Εάν υπάρξει F6 γενεά, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με την F5 και 

επιλέγεται ολόκληρη οικογένεια, η οποία προχωρά στις γραμμές διαλογής, αφού αλωνιστεί μαζικά. 
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 Γραμμές διαλογής.  

Στις γραμμές διαλογής καταλήγουν επιλεγμένες οικογένειες είτε από την F5, είτε από την F6 

γενεά. Ο σπόρος κάθε οικογένειας σπέρνεται σε κανονικές αποστάσεις σε 2 γραμμές (γραμμές 

διαλογής) σε 4 τουλάχιστον διαφορετικές τοποθεσίες, για να είναι καλύτερη η εικόνα της γενικής 

προσαρμοστικότητας κάθε οικογένειας. Εγκαθίσταται δίκτυο 2 ή 3 μαρτύρων (2 γραμμές ανά 10 

οικογένειες) για αξιολόγηση των διαλογών και έλεγχο της ετερογένειας του εδάφους. Τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά πρέπει να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά σε όλες τις περιοχές. Συγκομίζονται οι 

γραμμές απ’ όλες τις τοποθεσίες και αλωνίζονται μαζικά. Η επιλογή γίνεται με βάση την απόδοση σε 

καρπό, χρησιμοποιώντας συνδυασμό των μεθόδων του κινητού μέσου όρου και του γειτονικού 

μάρτυρα (Μπλαδενόπουλος κ.ά., 1996), καθώς και την προτεινόμενη μεθοδολογία από τους Μενεξέ 

κ.ά. (2012).  

 Διατοπικά πειράματα αξιολόγησης.  

Πραγματοποιούνται επί 3 με 5 χρόνια σε 4 τουλάχιστον περιοχές με σχέδιο τυχαιοποιημένων 

πλήρων ομάδων (Randomized Complete Blocks) με 4 επαναλήψεις. Κάθε πειραματικό τεμάχιο 

συγκομίζεται χωριστά. Στα προκαταρκτικά πειράματα, που έχουν πειραματικά τεμάχια μήκους 2 

μέτρων, προωθούνται ποικιλίες βάσει των αγροκομικών χαρακτηριστικών, ενώ στα κανονικά 

πειράματα αξιολόγησης με πειραματικά τεμάχια μήκους 4 και 8 μέτρων, εξετάζονται επιπλέον και τα 

τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Ποικιλίες, οι οποίες δεν πληρούν τους στόχους του βελτιωτικού 

προγράμματος, αλλά και τα ποιοτικά πρότυπα (standards) απορρίπτονται. 

Αποτελέσματα 

 Καθαρισμός και περιγραφή ποικιλίας.  

Οι ποικιλίες που κρίνονται πολύ καλές βάσει των αποτελεσμάτων σπέρνονται σε ξεχωριστά 

τεμάχια και συγκομίζονται 3.000 καλά ανεπτυγμένα στάχυα ανά ποικιλία. Την τελευταία χρονιά, 

σπέρνονται 1.500-2.000 στάχυα σε γραμμές του ενός μέτρου. Αυτές είναι οι γραμμές του σπόρου 

καλλιτερευτή, όπου πραγματοποιείται ο απογονικός έλεγχος και η απομάκρυνση των off-type 

γραμμών. Παράλληλα γίνεται η περιγραφή των ποικιλιών σύμφωνα με τα πρότυπα του Ινστιτούτου 

Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών (ΙΕΠΚΦ). Πριν τη συγκομιδή επιλέγονται 3.000 καλά 

ανεπτυγμένα, ώριμα στάχυα, τα οποία τις επόμενες χρονιές θα ξανασπαρούν με τον ίδιο τρόπο (στάχυ 

σε γραμμή) για τη διατήρηση της ποικιλίας. Τα υπόλοιπα φυτά συγκομίζονται μαζικά και αποτελούν 

το σπόρο του καλλιτερευτή, ο οποίος θα αποτελέσει την εκκίνηση της σποροπαραγωγής.  

 Εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο (ΕΚ).  

Οι νέες ποικιλίες που προέκυψαν από το βελτιωτικό πρόγραμμα μπορούν να δοθούν στο 

ΙΕΠΚΦ για έλεγχο και εγγραφή στον ΕΚ, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να σποροπαραχθούν και 

να εισέλθουν σε εμπορική διαδικασία. Με το πέρας επιτυχημένου διετούς ελέγχου για Διακριτότητα-

Ομοιομορφία-Σταθερότητα (ΔΟΣ) και Καλλιεργητική Αξία Χρήσης (ΚΑΧ), κάθε νέα ποικιλία 

προτείνεται από το ΙΕΠΚΦ στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ) του ΥΠΑΑΤ 

για εγγραφή στον ΕΚ. Η θετική απόφαση της ΤΕΠΥ, επιτρέπει την εγγραφή της νέας ποικιλίας στον 

ΕΚ μετά από δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Συμπεράσματα 

Όπως φαίνεται για τη δημιουργία μιας νέας ποικιλίας χειμερινών σιτηρών με υψηλή και 

σταθερή απόδοση και ανθεκτικότητα στις ασθένειες είναι απαραίτητος ο συνδυασμός επιθυμητών 

χαρακτηριστικών. Αφού επιλεγούν οι κατάλληλοι γονείς, γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις, 

σταθεροποιηθεί το γενετικό υλικό για τουλάχιστον πέντε χρόνια (F1-F5), αξιολογηθεί και 
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πολλαπλασιαστεί για άλλα έξι χρόνια (γραμμές διαλογής-γραμμές σπόρου καλλιτερευτή), ελεγχθεί 

για τρία χρόνια από το ΙΕΠΚΦ και την ΤΕΠΥ και γραφεί στον Εθνικό Κατάλογο, η νέα ποικιλία είναι 

έτοιμη για να διατεθεί στην αγορά. Επομένως, ο ελάχιστος χρόνος για τη δημιουργία μιας νέας 

ποικιλίας από την πρώτη διασταύρωση μέχρι τη διάθεσή της στην αγορά είναι 15 χρόνια. 

Οι νέες ποικιλίες που δημιουργούνται με το συγκεκριμένο βελτιωτικό πρόγραμμα έχουν γενική 

προσαρμοστικότητα σε εδαφοκλιματικές συνθήκες, σταθερή ικανοποιητική απόδοση και 

ανθεκτικότητα στις ασθένειες, επειδή τουλάχιστον επί μια δεκαετία, σε όλα τα στάδια της δημιουργίας 

τους, επιλέγονταν, ενώ οι γραμμές διαλογής, τα προκαταρκτικά και τα κανονικά πειράματα 

αξιολόγησης έγιναν σε διάφορα περιβάλλοντα. Είναι σημαντική η κατανόηση της τεράστιας σημασίας 

της βελτίωσης και θα είναι τραγικό λάθος η διακοπή παρόμοιων βελτιωτικών προγραμμάτων, καθώς 

και η μη διαρκής στήριξη της λειτουργίας των Ινστιτούτων βελτίωσης. Δεν θα είναι μόνο χάσιμο 

χρόνου αλλά και απώλεια γνώσης. 
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Breeding of winter cereals in the Cereal Institute 
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The Cereal Institute is the oldest Breeding Foundation in Greece, the first established in the Balkans, 

one of the oldest in the world and is responsible for the cereal research in Greece. New varieties’ 

breeding and release is the key objective of any breeding Foundation. In Cereal Institute, since its 

foundation, released to Greek producers numerous varieties of which more than 100 different 

varieties were included in the National Catalogue (NC) of varieties. Today, 55 varieties of winter 

cereals (19 bread wheat, 13 durum wheat, 15 barley, 4 oats and 4 triticale) are registered in NC, 

whereas two of them (one of durum wheat and one of triticale) were registered this year. Pedigree 

selection is considered as the most effective for breeding new winter cereals varieties. The time 

required for breeding a new winter cereal variety, from the first crosses until the registration in the 

NC, can reach up to 15 years. The new varieties have good adaptability, stable and satisfactory 

performance and desirable agronomic and quality characteristics because they are selected in all 

stages of their breeding for at least a decade, while their evaluation is done in various environments 

(Agricultural Research Stations). The ongoing breeding and release of new varieties is considered 

necessary because of the genetic erosion, the genetic vulnerability of crops, climate change and new 

market conditions. The varieties of the Cereal Institute are particularly important because they were 

selected under the soil and climatic conditions of Greece and they are more adapted from the 

respective foreign varieties. 
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Λέξεις κλειδιά: τοπικές ποικιλίες, Φάβα Σαντορίνης, Τοματάκι Σαντορίνης, αξιοποίηση μειωμένων 

εισροών 

Οι ποικιλίες με προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) αποτελούν έναν μοχλό 

της ΕΕ, αφενός ολοκληρωμένης ανάπτυξης και διαχείρισης της υπαίθρου, αφετέρου ενίσχυσης και 

προώθησης της γεωργικής παραγωγής (ΕΕ Κανονισμός 2081/92). Για να ενταχθούν ποικιλίες στον 

ευρωπαϊκό αυτό θεσμό προαπαιτούνται διεργασίες γενετικής-βελτίωσης, που αποβλέπουν στην 

εκπλήρωση τριών κατευθυντήριων αξόνων: (α) το φαινοτυπικό ή μοριακό χαρακτηρισμό, (β) την 

επιλογή γενοτύπων που διαθέτουν καλύτερους συνδυασμούς παραγωγικότητας και ποιότητας και 

(γ) τη βελτίωση με την απομάκρυνση ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών. Στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι η αναφορά των εργασιών γενετικής-βελτίωσης σε δύο τοπικές ποικιλίες της 

Σαντορίνης: τη «Φάβα» και το «Τοματάκι», προκειμένου να περάσουν τη διαδικασία και τα 

προϊόντα τους να ονομαστούν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ΠΟΠ (όπως και έγινε) και 

να φθάσουν στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Η ιχνηλασιμότητα της ιδιαιτερότητας της 

τοπικής ποικιλίας «Φάβα Σαντορίνης», με βάση τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται από το 

IPGRI και είναι συνολικά 100, προσδιορίζεται από τα συγκριτικά πειράματα με ποικιλίες του 

εμπορίου, ελληνικές ή μη και άλλα γενετικά υλικά. Στην τοπική ποικιλία εφαρμόστηκε για τέσσερα 

έτη ενδοπληθυσμιακή γενεαλογική επιλογή με βάση το μεμονωμένο φυτό, για την απόδοση, τον 

αριθμό λοβών και την ευρωστία φυτού. Η διαδικασία επιλογής μείωσε τα μη παραγωγικά φυτά 

σημαντικά και πενταπλασίασε την παραγωγικότητα του μεμονωμένου φυτού. Το «Τοματάκι 

Σαντορίνης»  διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως καλλιέργεια (άνυδρη, πρώιμη, βαθύ ριζικό 

σύστημα, καλλιέργεια με απευθείας σπορά, ανοχή σε καταπονήσεις) με αποτέλεσμα να διατηρεί 

υψηλή σταθερότητα και ικανοποιητική απόδοση. Η ιχνηλασιμότητα της ιδιαιτερότητας 

διαπιστώθηκε με βάση τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται από το IPGRI και είναι συνολικά 38 

χαρακτηριστικά. Η μελέτη της υπάρχουσας εντός της ποικιλίας γενετικής παραλλακτικότητας 

κατέγραψε ως πολυπληθέστερους δύο τοπικές ποικιλίες, την «Αυθεντική» (Καθαρή) και την 

«Παραδοσιακή» (Καϊσιά). Εφαρμόστηκε για τέσσερα έτη ενδοπληθυσμιακή γενεαλογική επιλογή, 

με βάση το μεμονωμένο φυτό, για απόδοση και σταθερότητα, παράλληλα in situ και ex situ και για 

καθεμία χωριστά. Βρέθηκε ότι για την «Αυθεντική» η επίδραση του περιβάλλοντος της Σαντορίνης 

στα παραγωγικά χαρακτηριστικά είναι ισχυρή και ότι έχει ειδική προσαρμοστικότητα. Ενώ για την 

«Παραδοσιακή» διαπιστώθηκε ότι  μπορεί να γίνει αξιόπιστη επιλογή τόσο in situ όσο και ex situ 

και ότι έχει γενική προσαρμοστικότητα. Η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού για τις δύο 

τοπικές ποικιλίες ΠΟΠ πραγματοποιείται με την ευθύνη των γεωπόνων – βελτιωτών. Το 

πολλαπλασιαστικό υλικό της «Φάβα Σαντορίνης» αποτελείται από δύο τύπους σε σταθερή 

αναλογία μεταξύ τους 3:1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό από το «Τοματάκι Σαντορίνης» αποτελείται 

από  δύο κύριες σειρές, την «Αυθεντική» και την «Παραδοσιακή», σε μη σταθερή αναλογία μεταξύ 

τους. Κάθε εγχώρια ποικιλία εμπεριέχει τη δράση των μηχανισμών επιβίωσης, την αλληλεπίδραση 
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των κλιματικών αλλαγών x γενότυπό της και την προτίμηση των αγροτών και των κατοίκων των 

περιοχών με τη γευσιγνωσία. Άρα, η περαιτέρω έρευνα προσκομίζει σοφία στο βελτιωτή. Η «Φάβα» 

ερευνητικά παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον με τη μελέτη της σχέσης συμβίωσης των δύο 

πληθυσμών (αζωτοδέσμευση – φυμάτια ριζών, κ.ά.). Το «Τοματάκι» ερευνητικά παρουσιάζει 

μεγάλο ενδιαφέρον για την αντοχή της στην ανεπάρκεια νερού και η μελέτη των μηχανισμών 

αυτών είναι πολύ σημαντική. Αν σ’ αυτά προστεθεί ο παράγων υψηλή διατροφική αξία, γίνεται 

αντιληπτό, γιατί σήμερα και μελλοντικά θα ασχολούμαστε μαζί τους.  
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Αξιολόγηση τοπικών παραδοσιακών και εμπορικών ποικιλιών 

τομάτας και των F1 υβριδίων τους 

Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ1, Π. ΡΑΛΛΗ1, Α. ΤΣΙΒΕΛΙΚΑΣ1, Φ. ΜΠΛΕΤΣΟΣ1, Α. ΚΑΛΥΒΑΣ2 

1
 ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 570 01 Θέρμη 

Θεσσαλονίκης 
2
 ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών, 570 01 

Θέρμη Θεσσαλονίκης, kalyvas.cotton@nagref.gr 
 

Λέξεις κλειδιά: τομάτα, τοπικές ποικιλίες, υβρίδια, ετέρωση, θρεπτική αξία 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος NUTRITOM, της Δράσης 

«Συνεργασία 2011» της ΓΓΕΤ. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία νέων ελληνικών ποικιλιών 

τομάτας (Solanum lycopersicum Mill.) και εμπορικών F1 υβριδίων με υψηλή θρεπτική αξία και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που θα τις διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό εξασφαλίζοντας 

υψηλότερη τιμή για τον Έλληνα παραγωγό,  αξιοποιώντας ως πηγή γενετικής παραλλακτικότητας 

το μεγάλο απόθεμα τοπικών παραδοσιακών και εμπορικών ποικιλιών, που διατηρούν τα τμήματα 

της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού και Λαχανοκομίας του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας 

Βόρειας Ελλάδας, καθώς και το Ινστιτούτο Αμπέλου και Οπωροκηπευτικών Πύργου του ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ. Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση ορισμένων τοπικών παραδοσιακών και 

εμπορικών ποικιλιών τομάτας και των F1 υβριδίων τους. Το γενετικό υλικό, που χρησιμοποιήθηκε 

στις διασταυρώσεις, προήλθε από επιλογή μεταξύ 39 τοπικών ποικιλιών με βάση τη θρεπτική αξία 

του καρπού (περιεκτικότητα σε λυκοπένιο, ασκορβικό οξύ και αργινίνη) και ορισμένα 

χαρακτηριστικά, που ενδιαφέρουν το βελτιωτή (ταξιανθία, μέγεθος, σχήμα και χρώμα καρπού). 

Συγκεκριμένα, η μεγαλόκαρπη ποικιλία ‘Αρετή’ (1) διασταυρώθηκε με τις ποικιλίες ‘Ολυμπία’ (3), 

‘Κύθηρα’ (8), ‘Ροζ Εξοχής’ (9), ‘Αμμολοχίτικη’ (11) (μεγαλόκαρπες) και την ΑΝΡ-088/07 (17) 

(καρπός μεσαίου μεγέθους), ενώ η μικρόκαρπη παραδοσιακή ποικιλία ‘Σαντορίνη αυθεντική’ (32) 

διασταυρώθηκε με τις ποικιλίες ‘Λεμονιά’ (30), ΑΝΡ-110/07 (36) (μικρόκαρπες) και την ΑΝΡ-

088/07. Οι διασταυρώσεις έγιναν σε θερμαινόμενο θερμοκήπιο (Agritex-Energy S.A.) τον 

Φεβρουάριο του 2014 και τελικά αποκτήθηκαν τα υβρίδια 1x3, 3x1, 1x8, 8x1, 1x9, 1x11, 11x1, 1x17, 

17x1, 32x17, 17x32 και 32x30, τα οποία εγκαταστάθηκαν μαζί με τους γονείς τους σε υπαίθριο 

πειραματικό αγρό τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Στις μεγαλόκαρπες ποικιλίες συμπεριλήφθηκαν και οι 

ποικιλίες ‘Αρτέμιδα’ (6) και ‘Χανίων’ (10), οι οποίες έχουν επίσης καρπούς με υψηλή θρεπτική αξία. 

Ακολούθως, δύο μήνες μετά από τη μεταφύτευση, μετρήθηκαν παράμετροι της πρωιμότητας και της 

απόδοσης (αριθμός ώριμων καρπών, συνολικός αριθμός καρπών, αριθμός ταξιανθιών και 

ταξικαρπιών). Βρέθηκε ότι στις συνθήκες του πειράματος οι μικρόκαρπες ποικιλίες και τα υβρίδιά 

τους ήταν πρωιμότερα και έδεσαν περισσότερους καρπούς από τις μεγαλόκαρπες ποικιλίες και τα 

αντίστοιχα υβρίδια. Μεταξύ των μικρόκαρπων υλικών οι ποικιλίες ‘Σαντορίνη αυθεντική’ και 

ANP-088/07 ήταν πρωιμότερες και σχημάτισαν τους περισσότερους καρπούς. Επιπλέον, τα υβρίδια 

32x17, 17x32 και 32x30 παρουσίασαν ετέρωση στα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν. Οι 

μεγαλόκαρπες ποικιλίες είχαν από πολύ φτωχή έως ικανοποιητική καρπόδεση με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα την ‘Αμμολοχίτικη’ και την ‘Κύθηρα’, αντίστοιχα. Από τα μεγαλόκαρπα υβρίδια το 

πιο αξιόλογο ήταν το 1x8, καθώς παρουσίασε ετεροβελτίωση στον συνολικό αριθμό καρπών και στις 

παραμέτρους της πρωιμότητας. Επίσης, αξιόλογα ήταν τα υβρίδια 1x11, 11x1, 1x17 και 17x1, τα 

οποία ήταν ετερωτικά για τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Από τα αποτελέσματα του πειραματισμού 

προκύπτει ότι οι ελληνικές παραδοσιακές ποικιλίες μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία F1 

υβριδίων και ότι ορισμένα από αυτά τα υβρίδια είναι πρωιμότερα και σχηματίζουν περισσότερους 

καρπούς από τους γονείς τους. 
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Διερεύνηση γενετικού αποθέματος αγρωστωδών για τη βελτίωση 

των αγροκομικών χαρακτηριστικών των σιτηρών 

Π. ΡΑΛΛΗ1, Κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ1, Π. ΜΑΔΕΣΗΣ2, Χ. ΔΟΡΔΑΣ3, E. GREGOVA4, S. 
SLIKOVA4, Α. ΤΣΙΒΕΛΙΚΑΣ1, Κ. ΜΠΛΑΔΕΝΟΠΟΥΛΟΣ5, P. HAUPTVOGEL4 
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Λέξεις κλειδιά: συλλογή, διατήρηση, αξιολόγηση, τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες, αυτοφυή είδη 

Η ποικιλότητα των φυτικών γενετικών πόρων παρέχει την απαιτούμενη παραλλακτικότητα για την 

προσαρμογή των καλλιεργειών στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. Ωστόσο, η ποικιλότητα αυτή 

απειλείται συνεχώς και για αυτό υπάρχει άμεση ανάγκη συλλογής και διασφάλισης των 

φυτογενετικών πόρων προς όφελος της ανθρωπότητας. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε από την 

Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας 

του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και την ΤΓΥ του Ερευνητικού Κέντρου Φυτικής Παραγωγής Piestany (Plant 

Production Research Center Piestany) της Σλοβακίας. Αποσκοπεί στην ενίσχυση των εκτός τόπου 

(ex situ) συλλογών των δύο χωρών με την απόκτηση νέων δειγμάτων συλλογής τοπικών 

παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών συγγενών των καλλιεργούμενων ειδών, με έμφαση στο 

γενετικό απόθεμα του σιταριού και στην αξιολόγηση των ιδιαίτερων αγροκομικών 

χαρακτηριστικών τους, με στόχο την επισήμανση γενοτύπων κατάλληλων για προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή και για βελτίωση της ποιότητας του σιταριού. Εξερευνήθηκαν πολλές περιοχές 

της Ελλάδας (Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και της Σλοβακίας (νοτιοδυτικής 

και βόρειας). Τα είδη ενδιαφέροντος αφορούσαν καλλιεργούμενα και αυτοφυή είδη, που έχουν 

πρωτεύουσα σημασία για τη γεωργία των δύο χωρών. Για την αξιολόγηση των δειγμάτων συλλογής 

των αγρωστωδών, υπό διαφορετικά περιβάλλοντα, ως προς σημαντικά αγροκομικά και 

μορφολογικά χαρακτηριστικά, εγκαταστάθηκε διατοπικό πείραμα στο αγρόκτημα του ΑΠΘ και 

στο αγρόκτημα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Επίσης, πραγματοποιήθηκε μοριακός 

(με τη χρήση DNA δεικτών) και βιοχημικός (με τη χρήση αποθηκευτικών πρωτεϊνών σπόρων) 

χαρακτηρισμός. Συνολικά συλλέχθηκαν από τις δύο χώρες 64 δείγματα φυτικού γενετικού υλικού, 

35 από τα οποία ήταν αγρωστώδη (Triticum spp., Aegilops spp., κ.λπ.) και μόνο τέσσερα 

καλλιεργούμενα είδη. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανταλλαγής γενετικού υλικού, μεταξύ των δύο 

χωρών, η συλλογή της ΤΓΥ της χώρας μας εμπλουτίστηκε με 90 δείγματα από τη συλλογή μαλακού 

σιταριού της Σλοβακίας. Κατά τη διάρκεια των δύο εξερευνητικών αποστολών συλλέχθηκε ένας 

ικανοποιητικός αριθμός δειγμάτων αυτόχθονων φυτογενετικών πόρων των καλλιεργειών και 

σχετικών με τις καλλιέργειες αυτοφυών ειδών, τα οποία θα διατηρηθούν με ασφάλεια, υπό συνθήκες 

εκτός τόπου (ex situ) διατήρησης, στις εγκαταστάσεις των ΤΓΥ των δύο χωρών. Διαπιστώθηκε όμως 

ότι πολλές παραδοσιακές ποικιλίες έχουν εξαφανιστεί. Επιπρόσθετα, μέσω του χαρακτηρισμού του 

γενετικού υλικού, δόθηκε έμφαση στην ταυτοποίηση και την αξιοποίηση των γενετικών πόρων για 

αντοχή σε ένα υψηλότερο επίπεδο αβιοτικών καταπονήσεων, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις 

αναμενόμενες κλιματικές αλλαγές. 
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Αξιολόγηση συμπεριφοράς ποικιλιών κριθαριού (Hordeum vulgare L.) 

Κ. ΜΠΛΑΔΕΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ινστιτούτο Σιτηρών, ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», ΤΘ 60458, 57001, k.bladenopoulos@gmail.com 

 

Λέξεις κλειδιά: ερμηνεία απόδοσης, κριθάρι, απόδοση σε καρπό 

Μελετήθηκαν 17 ποικιλίες κριθαριού, διαφόρου προέλευσης, σε τρεις συνεχόμενες καλλιεργητικές 

περιόδους, με σκοπό την ερμηνεία της απόδοσης τους σε καρπό. Επιλέχθηκε ποικιλομορφία στα 

μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά, εξάστοιχα και δίστοιχα. Εξετάσθηκαν εκτός της 

απόδοσης σε καρπό, ο δείκτης συγκομιδής, το ύψος του φυτού, η πρωιμότητα, η περίοδος 

γεμίσματος του κόκκου, το βάρος κόκκου, ο αριθμός κόκκων ανά στάχυ και ο αριθμός στάχεων ανά 

μονάδα επιφανείας (πυκνότητα), καθώς και η ευαισθησία στο πλάγιασμα και τις ασθένειες. Με 

βάση ένα πρότυπο πολλαπλής συμμεταβολής για την απόδοση και με τη σύγκριση ποικιλιών 

δόθηκε μια καθαρή ερμηνεία της υπεροχής ή υστέρησης της απόδοσης σε καρπό των ποικιλιών 

κριθαριού. Η ερμηνεία βοήθησε ιδιαίτερα στην κατανόηση της απόδοσης σε καρπό, που είναι και 

παραμένει το πιο σύνθετο αγρονομικό χαρακτηριστικό και είναι πολύ χρήσιμο «εργαλείο» στη 

βελτίωση του κριθαριού και γενικότερα των χειμερινών σιτηρών. Οι συντελεστές της απόδοσης 

συνεισφέρουν πάντα συνδυαζόμενοι με τους άλλους σε μία ισορροπία μέσα στο φυτό. Αυτή η 

ισορροπία δίνει και τη σταθερότητα της απόδοσης που πάντα επιδιώκεται. 
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Το γενετικό υλικό σκληρού σιταριού που δημιουργήθηκε στο 

Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης 
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Λέξεις κλειδιά: περιγραφή, αγροκομικά, φυσιολογικά, τεχνολογικά κριτήρια  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται συνολική παρουσίαση του ελληνικού γενετικού υλικού σκληρού 

σιταριού, που δημιουργήθηκε στο Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων σαράντα και πλέον ετών. Για την περιγραφή του υλικού αυτού χρησιμοποιήθηκαν 

αγροκομικά, φυσιολογικά, τεχνολογικά και βιοχημικά κριτήρια. Όπως προκύπτει από τη μελέτη 

αυτή, οι ελληνικές ποικιλίες σκληρού σιταριού χαρακτηρίζονται από υψηλή αποδοτικότητα, 

ενδιάμεση έως καλή ανθεκτικότητα στο κρύο, ενδιάμεση ικανότητα αδελφώματος, καλή 

ανθεκτικότητα στο πλάγιασμα και ευρεία (οι περισσότερες) προσαρμοστικότητα. Όσον αναφορά τα 

τεχνολογικά τους γνωρίσματα οι περισσότερες ποικιλίες σκληρού σιταριού έχουν δείκτη ποιότητας 

ΙΣd μεγαλύτερο του 700 (μεγαλύτερος του 800 στις ποικιλίες Παπαδάκης και Αίας) και αυτό είναι 

ενδεικτικό υψηλής ποιότητας τελικού προϊόντος. Η βιοχημική μελέτη έδειξε ότι το ελληνικό γενετικό 

υλικό στη γονιδιακή θέση Gli-B1 φέρει αλληλόμορφα που σχετίζονται με το συστατικό γ-45. Η 

παρουσία του τελευταίου έχει βρεθεί με τη σειρά της να σχετίζεται με την παραγωγή ζυμαρικών καλής 

ποιότητας. Αντίθετα, σε δυο ποικιλίες (Σύρος και Λήμνος) και σε ένα τοπικό πληθυσμό (τοπικός 

Ηρακλείου) στην ίδια γονιδιακή θέση, βρέθηκε το αλληλόμορφο in* που σχετίζεται με το συστατικό γ-

42 και υποδηλώνει την παραγωγή κακής ποιότητας ζυμαρικών. Για τους λόγους αυτούς οι ποικιλίες 

Σύρος, Λήμνος και ο τοπικός πληθυσμός Ηρακλείου, καλό θα είναι να μη χρησιμοποιούνται σε 

βελτιωτικά προγράμματα.  

 

Εισαγωγή 

Το σκληρό σιτάρι (Triticum turgidum ssp. turgidum convar. durum (Desf.) MacKey) αποτελεί 

ενδιαφέρουσα καλλιέργεια, που χρησιμοποιείται κυρίως στην παρασκευή ζυμαρικών και 

δευτερευόντως στην αρτοποιία (Sissons, 2008). Η καλλιέργειά του είναι προσαρμοσμένη στις 

ξηροθερμικές συνθήκες της Μεσογείου (και κατά συνέπεια και στις ελληνικές) και αυτό εξασφαλίζει 

την παραγωγή υψηλής ποιότητας ζυμαρικών (Raciti κ.ά., 2003). Η περιγραφή και ταυτοποίηση του 

ελληνικού γενετικού υλικού του σκληρού σιταριού (όπως άλλωστε και η αντίστοιχη του μαλακού) 

κατά το παρελθόν, έχει στηριχθεί κυρίως σε αγροκομικά, φυσιολογικά και τεχνολογικά κριτήρια. 

Σύμφωνα όμως με τους διεθνείς οργανισμούς, πολύ χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να προκύψουν 

και από τη βιοχημική μελέτη του υλικού (UPOV, 1996). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την παρουσία 

συγκεκριμένων αλληλομόρφων των γονιδίων και δεν επηρεάζονται από το περιβάλλον (Cooke, 1995).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η λεπτομερής παρουσίαση και περιγραφή ποικιλιών 

σκληρού σιταριού που έχουν δημιουργηθεί στο Ινστιτούτο Σιτηρών (Ι.Σ.). Στις πληροφορίες του Ι.Σ. 

προστέθηκαν και δεδομένα βιοχημικής ανάλυσης, που συμπληρώνουν την ταυτοποίηση του 

ελληνικού γενετικού υλικού σκληρού σιταριού. 
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Υλικά και μέθοδοι 

Το φυτικό υλικό στο οποίο έχει στηριχθεί το Ι.Σ. είναι ντόπιες ποικιλίες και πληθυσμοί σκληρού 

σιταριού καθώς και γενετικό υλικό που έχει εισαχθεί από το εξωτερικό. Για την επιλογή και τη 

δημιουργία του βελτιωμένου υλικού χρησιμοποιήθηκαν τρεις τοποθεσίες (Θέρμη, Άγ. Μάμας και 

Λουδίας), ενώ για την αξιολόγησή του χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των Σταθμών Γεωργικής Έρευνας 

του πρώην ΕΘΙΑΓΕ.  

Η δημιουργία των νέων ποικιλιών έγινε με την κλασσική γενεαλογική επιλογή (Fehr, 1987). Για 

τη μελέτη των ποιοτικών γνωρισμάτων των ποικιλιών χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι: (α) 

για το βάρος 1000 κόκκων (ΒΧΚ) μετρήθηκαν 200 τυχαίοι υγιείς σπόροι, ζυγίστηκαν και έγινε 

αναγωγή ‰, (β) για το υαλώδες (Υ.Κ.) μετρήθηκαν οι κόκκοι με απολύτως υαλώδη δομή από σύνολο 

200 κόκκων και έγινε αναγωγή %, (γ) για την πρωτεΐνη η μέθοδος Kjeldahl, (δ) για την υγρή γλουτένη 

και το δείκτη γλουτένης οι μέθοδοι ICC Standard Νο 106/1 και 155 και (δ) για το β-καροτένιο η 

μέθοδος ICC Standard Νο 152 (Παττακού κ.ά., 1991, Παπαγεωργίου και Ηρακλή, 2004). 

Για τη βιοχημική μελέτη της σύνθεσης των αποθηκευτικών πρωτεϊνών, για μεν τις γλιαδίνες 

χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης (acid polyacrylamide gel 

electrophoresis), ενώ για τις γλουτενίνες η SDS-ηλεκτροφόρηση (Xynias κ.ά., 2011). 

 

Αποτελέσματα-συζήτηση 

Α) Φυσιολογικά γνωρίσματα 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα φυσιολογικά γνωρίσματα 17 ποικιλιών σκληρού σιταριού. 

Τέσσερις από τις ποικιλίες αυτές (Καλλιθέα, Άθως, Σάρτη, Σίφνος) παρουσιάζουν καλή ανθεκτικότητα 

στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, μία μικρή (Ηλέκτρα) ενώ οι υπόλοιπες μέτρια. Όσον αφορά 

τις χαμηλές θερμοκρασίες της άνοιξης μόνο δύο ποικιλίες (Σίφνος και Λήμνος) παρουσιάζουν καλή 

ανθεκτικότητα, ενώ οι υπόλοιπες μέτρια. 

Πίνακας 1. Φυσιολογικά και αγροκομικά γνωρίσματα των ελληνικών ποικιλιών σκληρού σιταριού, δημιουργίας 
ΙΣ (Ανώνυμος 1978, 1985, 2011). 

Ποικιλία Φυσιολογικά γνωρίσματα Αγροκομικά γνωρίσματα 

 
Ανθεκτικότητα στο 

κρύο (χειμώνας) 

Ανθεκτικότητα στο 

κρύο (άνοιξη) 
Αδέλφωμα 

Ανθεκτικότητα 

στο πλάγιασμα 

Απόδοση 

kg/στρ. 

Προσαρμο-

στικότητα 

Μεξικάλι-81 μέτρια μέτρια μέτριο ανθεκτική 470 ευρεία 

Καλλιθέα καλή μέτρια μέτριο μικρή 370 ευρεία 

Άθως καλή μέτρια μέτριο μικρή 380 ευρεία 

Σέλας μέτρια μέτρια πολύ καλό μέτρια 460 ευρεία 

Σκήτη μέτρια μέτρια μέτριο καλή 420 ευρεία 

Σάρτη καλή μέτρια μέτριο καλή (+) 400 στενήa 

Σαπφώ μέτρια μέτρια μέτριο καλή 350 ευρεία 

Σάμος μέτρια μέτρια μέτριο καλή 370 ευρεία 

Σύρος* μέτρια μέτρια μέτριο καλή (+) 380 ευρεία 

Σίφνος καλή καλή μέτριο καλή (+) 470 ευρεία 

Σκύρος μέτρια μέτρια μέτριο καλή (+) 420 ευρεία 

Σάντα καλή μέτρια μέτριο καλή (+) 400 στενήa 

Πόντος μέτρια μέτρια μέτριο καλή (+) - ευρεία 

Παπαδάκης μέτρια μέτρια μέτριο μέτρια - ευρεία 

Άννα μέτρια μέτρια μέτριο καλή (+) - ευρεία 

Λήμνος* μέτρια καλή πολύ καλό μικρή - στενήa 

Ηλέκτρα μικρή μέτρια μέτριο μέτρια - στενήa 

*γ 42, α δροσερά περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης. 
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Β) Αγροκομικά γνωρίσματα  

Οι ποικιλίες Σέλας και Λήμνος χαρακτηρίζονται από πολύ καλό αδέλφωμα (Πίνακας 1). Οι 

υπόλοιπες αδελφώνουν μέτρια. Όσον αφορά το πλάγιασμα, οι ποικιλίες Καλλιθέα, Άθως και Λήμνος 

είναι ευαίσθητες, οι ποικιλίες Σέλας, Παπαδάκης και Ηλέκτρα είναι μετρίως ευαίσθητες, ενώ οι 

υπόλοιπες είναι ανθεκτικές. Η απόδοση του ελληνικού γενετικού υλικού είναι ικανοποιητική και 

κυμαίνεται από 350 έως 470 kg/στρέμμα. Τέλος, με εξαίρεση τέσσερις ποικιλίες που έχουν ειδική 

προσαρμοστικότητα για δροσερά περιβάλλοντα κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, οι υπόλοιπες έχουν 

ευρεία. 

Πίνακας 2. Τεχνολογικά γνωρίσματα των ελληνικών ποικιλιών σκληρού σιταριού, δημιουργίας Ι.Σ. (Κοκολιός 

κ.ά., 1965, 1966, Μπουντώνας κ.ά., 1966, 1968, 1971, 1973, 1974a, 1974b, 1976α, 1976β, Παττακού κ.ά., 1979, 1986, 

Ανώνυμος 1978, 1985, 2011, Ηρακλή και Παπαγεωργίου 2001, Παπαγεωργίου και Ηρακλή, 2004, 2005, 2007).  

Ποικιλία ΒΧΚ (g) Υαλώδεις 
κόκκοι (%) 

Πρωτεΐνη (%) Υγρή 
γλουτένη (%) 

Δείκτης 
γλουτένης 

β-καροτένιο (ppm) IΣd 

Μεξικάλι-81 44 67 13,5 27,4 75,5 5,8 672,5 

Καλλιθέα 40 70 14 29,2 61 5,8 700,0 

Άθως 40 75 14,5 29,9 28,3 5,2 737,5 

Σέλας 45 70 13,8 27,8 97,6 6,6 695 

Σκήτη 40 80 14,4 26,5 59,9 4,9 760 

Σάρτη 41 70 15 38,8** 65** 5 725 

Σαπφώ 37 80 15,2 28,9** 3** 4,3 780 

Σάμος 38 78 14,8 28,2? 75,5? 5,3 760 

Σύρος* 39 75 15,1 31** 3** 6,9 752,5 

Σίφνος 45 70 14,2 31,1 88,5 6,7 705 

Σκύρος 42 78 14,9 32,3 6 5,7 762,5 

Σάντα 40 78 15,2 39,4? 47? 6,1 770 

Πόντος 43 85 14,6 35? 66? 6,9 790 

Παπαδάκης 41 87 15 32 91,3 8,1 810 

Άννα 42 75 14,5 35,6 79 5,2 737,5 

Αίας 42 90 14,9 40,8** 49** 8,7 822,5 

Λήμνος* 43,5 81 12,5 36,6** 77** 6,7? 717,5 

Ηλέκτρα 42 78 12,7 21,4** 2** - 707,5 

*γ 42, α δροσερό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, **δεδομένα ενός έτους,? δεδομένα δυο ετών 

Γ) Τεχνολογικά γνωρίσματα 

Το ελληνικό γενετικό υλικό χαρακτηρίζεται γενικά από καλή ποιότητα (Πίνακας 2). Το ΒΧΚ 

κυμάνθηκε από 37 (Σαπφώ) έως 45g (Σέλας, Σίφνος), οι υαλώδεις κόκκοι από 67 (Μεξικάλι-81) έως 

90% (Αίας), η πρωτεΐνη από 12,5 (Λήμνος) έως 15,2% (Σαπφώ, Σάντα), η γλουτένη από 21,4 (Ηλέκτρα) 

έως 40,8% (Αίας) και το β-καροτένιο από 4,3 (Σαπφώ) έως 8,7ppm (Αίας). Τέλος με βάση τις τιμές του 

αριθμού ποιότητας IΣd που υπολογίζεται από την πρωτεΐνη και το υαλώδες, 16 ποικιλίες 

κατατάσσονται στην ανώτερη ποιότητα (IΣd≥700) και οι υπόλοιπες δύο (Μεξικάλι-81, Σέλας) στη 

μεσαία κατηγορία. 

Δ) Βιοχημικά γνωρίσματα 

Η βιοχημική μελέτη 23 ποικιλιών (εμπορικών και παραδοσιακών) και πληθυσμών σκληρού 

σιταριού, που πραγματοποιήθηκε από τους Xynias κ.ά. (2011), έδειξε ότι η πλειοψηφία του ελληνικού 

γενετικού υλικού στη γονιδιακή θέση Gli-B1 φέρει αλληλόμορφα που σχετίζονται με το συστατικό γ-

45. Η παρουσία του τελευταίου έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με την παραγωγή ζυμαρικών καλής 

ποιότητας. Αντίθετα, σε δυο ποικιλίες (Σύρος και Λήμνος) και σε ένα τοπικό πληθυσμό (τοπικός 

Ηρακλείου) στην ίδια γονιδιακή θέση, βρέθηκε το αλληλόμορφο in* που σχετίζεται με το συστατικό γ-

42 και υποδηλώνει την παραγωγή κακής ποιότητας ζυμαρικών. 
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Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από τη μελέτη αυτή, οι ελληνικές ποικιλίες σκληρού σιταριού χαρακτηρίζονται 

από υψηλή αποδοτικότητα, ενδιάμεση έως καλή ανθεκτικότητα στο κρύο, ενδιάμεση ικανότητα 

αδελφώματος, καλή ανθεκτικότητα στο πλάγιασμα και ευρεία (οι περισσότερες) προσαρμοστικότητα. 

Όσον αφορά τα τεχνολογικά τους γνωρίσματα οι περισσότερες ποικιλίες σκληρού σιταριού έχουν 

δείκτη ΙΣd μεγαλύτερο του 700 και αυτό είναι ενδεικτικό υψηλής ποιότητας τελικού προϊόντος. 

Επιπλέον, χαρακτηριστικό της προόδου που έχει επιτευχθεί στο Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης 

αποτελούν οι νεώτερες ποικιλίες Παπαδάκης και Αίας οι οποίες έχουν, πέραν των υπολοίπων 

πλεονεκτημάτων τους, δείκτη ΙΣd μεγαλύτερο του 800. Τέλος, οι ποικιλίες Σύρος, Λήμνος και ο 

τοπικός πληθυσμός του Ηρακλείου στη γονιδιακή θέση Gli-B1, φέρουν το αλληλόμορφο in* που 

σχετίζεται με το συστατικό γ-42 και υποδηλώνει την παραγωγή κακής ποιότητας ζυμαρικών.  
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Keywords: description, agronomic, physiological, technological criteria 

A complete presentation of the hellenic bread wheat germplasm, developed at the Cereal Institute of 
Thessaloniki, during the last forty years is attempted in the present study. For the description of the 
aforementioned material agronomic, physiological, technological, biochemical and molecular criteria 
were used. As it can be concluded from this study, hellenic bread wheat varieties are characterized by 
high yield potential, intermediate to good resistance to low temperatures, intermediate tillering 
capacity and broad adaptability (most of the cultivars). Regarding the technological traits, most of the 
hellenic durum germplasm have a CId index greater than 700 (greater than 800 in cultivars Papadakis 
and Aias) indicative of a higher quality end product. The biochemical evaluation revealed at the Gli-
B1 locus the presence of the alleles related with the γ-45 component. The presence of the last has been 
found to be related with the production of good quality macaroni. On the other side, in two cultivars 
(Syros and Lemnos) and in one of the local populations tested (Local of Heraklio) the allele in* was 
found in the same locus. This allele is related with the γ-42 component, indicative of bad quality 
macaroni production. For this reason, cultivars Syros, Lemnos and the local population of Heraklio 
must be excluded from breeding programs. 
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Λέξεις κλειδιά: ταυτοποίηση, αγροκομικά, φυσιολογικά, τεχνολογικά, βιοχημικά, μοριακά κριτήρια  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται συνολική παρουσίαση του ελληνικού γενετικού υλικού μαλακού 

σιταριού, που δημιουργήθηκε στο Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων σαράντα και πλέον ετών. Για την περιγραφή του υλικού αυτού χρησιμοποιήθηκαν 

αγροκομικά, φυσιολογικά, τεχνολογικά, βιοχημικά και μοριακά κριτήρια. Όπως προκύπτει, οι 

ελληνικές ποικιλίες μαλακού σιταριού χαρακτηρίζονται από υψηλή αποδοτικότητα, καλή 

προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της χώρας και καλή αρτοποιητική ικανότητα (τουλάχιστον οι 

νεώτερες). Η βιοχημική ανάλυση (αποθηκευτικές πρωτεΐνες) των ποικιλιών αυτών αποκάλυψε 

χρήσιμες πληροφορίες της γονιδιακής τους σύνθεσης, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν και στην 

ακριβέστερη ταυτοποίηση του υλικού αυτού. Επιπλέον, η βιοχημική μελέτη του ελληνικού γενετικού 

υλικού, η οποία επιβεβαιώθηκε και από την αντίστοιχη μοριακή, αποκάλυψε την παρουσία της 

χρωμοσωματικής μετατόπισης 1BL.1RS, στις ποικιλίες Αχέρων, Ελισάβετ και Ορφέας. Οι ποικιλίες 

αυτές έχουν υψηλό δυναμικό απόδοσης, εξαιρετική ανθεκτικότητα σε διάφορους παράγοντες 

καταπόνησης (βιοτικούς και αβιοτικούς), και συνεπώς μικρότερη ανάγκη για χρησιμοποίηση χημικών 

σκευασμάτων. Η κατώτερη αρτοποιητική ικανότητα που είναι το μοναδικό μειονέκτημα της 

παρουσίας της μετατόπισης, μπορεί αρκετά εύκολα να υπερκερασθεί με την παρουσία ευνοϊκών 

αλληλομόρφων στις υπόλοιπες γονιδιακές θέσεις που ελέγχουν την ποιότητα. Οι ποικιλίες Αχέρων και 

Ελισάβετ, που παρά την παρουσία της μετατόπισης έχουν εξαιρετική αρτοποιητική ικανότητα 

αποτελούν παραδείγματα της τελευταίας περίπτωσης. 

 
Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες ελληνικές ποικιλίες μαλακού σιταριού (Triticum aestivum em L. Thell) 

δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Σιτηρών (Ι.Σ.) μετά από εντατική και επίπονη βελτιωτική 

προσπάθεια, που άρχισε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Οι ερευνητές του Ιδρύματος συνέχισαν 

με επιτυχία το έργο ενός από τους πλέον λαμπρούς βελτιωτές που έχει να επιδείξει η Ευρώπη, του 

ακαδημαϊκού Ιωάννη Παπαδάκη. Ο Παπαδάκης, που ήταν και ο ιδρυτής του Ι.Σ., άρχισε τη 

βελτιωτική του προσπάθεια κατά τη δεκαετία του 1920, μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και 

κατόρθωσε μέσα σε 30 χρόνια να κάνει τη χώρα από ελλειμματική σε σιτάρι, πλεονασματική. Όμως, 

εκτός από τη δημιουργία υψηλοαποδοτικών ποικιλιών, πέτυχε να αναπτύξει μοναδική μεθοδολογία 

για την παραγωγή εκλεκτού γενετικού υλικού (Papadakis, 1935α, 1935β, 1935γ). Βασισμένοι στο 

εξαιρετικό γενετικό υλικό του Παπαδάκη, οι σύγχρονοι βελτιωτές του Ι.Σ. δημιούργησαν 

υψηλοαποδοτικές ποικιλίες, οι οποίες συνδυάζουν μοναδικά γνωρίσματα τοπικών και ξενικών 

(CIMMYT) γενετικών υλικών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η λεπτομερής παρουσίαση και περιγραφή του γενετικού 

υλικού μαλακού σιταριού που έχει δημιουργηθεί στο Ινστιτούτο Σιτηρών Θεσσαλονίκης. Παράλληλα 
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όμως να καταστήσει σαφές σήμερα, 90 χρόνια μετά την ίδρυσή του, πόσο δραματική για την ελληνική 

γεωργία και οικονομία είναι η πλήρης απαξίωση και αποδυνάμωσή του από πλευράς πολιτείας. 

 

Υλικά και μέθοδοι 

Το φυτικό υλικό στο οποίο έχει στηριχθεί το Ινστιτούτο Σιτηρών είναι ντόπιες ποικιλίες και 

πληθυσμοί μαλακού σιταριού καθώς και γενετικό υλικό που έχει εισαχθεί από το εξωτερικό. Για την 

επιλογή και τη δημιουργία του βελτιωμένου υλικού χρησιμοποιήθηκαν τρεις τοποθεσίες (Θέρμη, Άγ. 

Μάμας και Λουδίας), ενώ για την αξιολόγησή του χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των Σταθμών 

Γεωργικής Έρευνας του πρώην ΕΘΙΑΓΕ.  

Η δημιουργία των νέων ποικιλιών έγινε με την κλασσική γενεαλογική επιλογή (Fehr, 1987).  

Για τη μελέτη των ποιοτικών γνωρισμάτων των ποικιλιών χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω 

μέθοδοι: (α) για το βάρος 1000 κόκκων (ΒΧΚ) μετρήθηκαν 200 τυχαίοι υγιείς σπόροι, ζυγίστηκαν και 

έγινε αναγωγή ‰, (β) για την πρωτεΐνη η μέθοδος Kjeldahl, (γ) για την Τιμή Καθίζησης η μέθοδος 

Standard ICC Νο 116 και (δ) για τον Βαλορυμετρικό αριθμό Φαρινογραφίας η μέθοδος Brabender 

(Παττακού κ.ά., 1991). 

Για τη βιοχημική μελέτη της σύνθεσης των αποθηκευτικών πρωτεϊνών, για μεν τις γλιαδίνες 

χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης (acid polyacrylamide gel 

electrophoresis), ενώ για τις γλουτενίνες η SDS-ηλεκτροφόρηση (Xynias κ.ά., 2006). Η μοριακή 

ταυτοποίηση της 1BL.1RS μετατόπισης έγινε με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της αλυσιδωτής 

αντίδρασης της πολυμεράσης (Peros κ.ά., 2014). 

 

Αποτελέσματα-συζήτηση 

Α) Φυσιολογικά γνωρίσματα 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα φυσιολογικά γνωρίσματα 28 ποικιλιών που 

δημιουργήθηκαν στο Ι.Σ., για τις οποίες υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία. Από αυτά είναι σαφές ότι 

οι ελληνικές ποικιλίες, με εξαίρεση τις Γεκόρα Ε και Siette Cerros Ε, είναι ανθεκτικές στις χαμηλές 

θερμοκρασίες τόσο του χειμώνα όσο και της άνοιξης. Όσον αφορά την ξηρασία είναι ανθεκτικές, με 

εξαίρεση τις ποικιλίες Αιγές, Γενερόζο Ε, Δίο και Ξενία, που είναι μετρίως ανθεκτικές. 

Β) Αγροκομικά γνωρίσματα 

Οι ελληνικές ποικιλίες χαρακτηρίζονται από μέτριο έως καλό αδέλφωμα, με εξαίρεση τις 

ποικιλίες Απολλωνία, Αχελώος και Ελισάβετ που αδελφώνουν πολύ καλά. Το ελληνικό γενετικό υλικό 

είναι ανθεκτικό στο πλάγιασμα και πολύ αποδοτικό, με δυναμικό απόδοσης από 500 έως 660 kg/στρ. 

Μάλιστα, σε καλλιέργεια βασικού σπόρου της ποικιλίας Αχέρων, έχει καταγραφεί απόδοση 950 

kg/στρ. Όσον αφορά την προσαρμοστικότητα οι περισσότερες (20) είναι ευρείας 

προσαρμοστικότητας, τέσσερις είναι ειδικής (Αχελώος, Γεκόρα Ε, Γοργόνα, Δωδώνη) σε γόνιμα 

περιβάλλοντα, τρεις σε κρύα και γόνιμα (Αχέρων, Γενερόζο Ε, Νέστος) και μια (Siette Cerros Ε ) σε 

θερμά και γόνιμα. 
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Πίνακας 1. Φυσιολογικά και αγροκομικά γνωρίσματα των ελληνικών ποικιλιών μαλακού σιταριού, δημιουργίας 
Ι.Σ. (Ανώνυμος 1978, 1985, 2014). 

Ποικιλία Φυσιολογικά γνωρίσματα Αγροκομικά γνωρίσματα 

 Ανθεκτικότητα στο 
κρύο (χειμώνας) 

Ανθεκτικότητα στο 
κρύο (άνοιξη) 

Ανθεκτικότητα 
στην ξηρασία 

Αδέλφωμα Ανθεκτικότητα 
στο πλάγιασμα 

Απόδοση 
kg/στρ. 

Προσαρμο-
στικότητα 

Αιγές ανθεκτική ικανοποιητική μέτρια μέτριο ανθεκτική 550±60 γενική 

Αλφειός ικανοποιητική ικανοποιητική ικανοποιητική μέτριο ικανοποιητική 500±40 γενική 

Αξιός ικανοποιητική ικανοποιητική ικανοποιητική μέτριο ανθεκτική 590±45 γενική 

Απολλωνία ανθεκτική ανθεκτική καλή πολύ καλό ανθεκτική 550±50 γενική 

Άραχθος ικανοποιητική ικανοποιητική ικανοποιητική μέτριο ανθεκτική 600±40 γενική 

Αχελώος ανθεκτική ανθεκτική ικανοποιητική πολύ καλό ικανοποιητική 650±40 ειδικήa 

Αχέρων* ανθεκτική (+) ανθεκτική (+) ικανοποιητική καλό ανθεκτική (+) 580±60 ειδικήb 

Βεργίνα ανθεκτική ανθεκτική ικανοποιητική καλό ανθεκτική 550±60 γενική 

Γεκόρα E μέτρια μέτρια ικανοποιητική μέτριο ανθεκτική 550±60 ειδικήa 

Γενερόζο E ανθεκτική ανθεκτική μέτρια μέτριο (-) ανθεκτική 500±50 ειδικήb 

Γοργόνα ικανοποιητική ικανοποιητική καλή μέτριο ανθεκτική 58040 ειδικήa 

Δίο ανθεκτική ανθεκτική μέτρια καλό ανθεκτική 55060 γενική 

Δοϊράνη ανθεκτική ανθεκτική καλή (+) καλό (+) ανθεκτική 600±60 γενική 

Δωδώνη ανθεκτική ανθεκτική ικανοποιητική καλό (+) ανθεκτική 580±50 ειδικήa 

Έβρος ανθεκτική ανθεκτική ικανοποιητική μέτριο (-) ανθεκτική 55060 γενική 

Ελισάβετ* ανθεκτική ανθεκτική ανθεκτική πολύ καλό ανθεκτική 55060 γενική 

Ευρώτας ικανοποιητική ικανοποιητική ικανοποιητική  μέτριο (+) ανθεκτική 55060 γενική 

Θύαμις ικανοποιητική ικανοποιητική ικανοποιητική μέτριο ανθεκτική 580±45 γενική 

Λούρος ικανοποιητική ικανοποιητική καλή  μέτρια (+) ανθεκτική 570±20 γενική 

Λυδία ικανοποιητική ικανοποιητική ικανοποιητική μέτρια ανθεκτική 520±40 γενική 

Μελία ικανοποιητική ικανοποιητική ικανοποιητική μέτρια ανθεκτική 560±40 γενική 

Νέστος ανθεκτική (+) ανθεκτική (+) ανθεκτική μέτριο (+) ανθεκτική (+) 600±50 ειδικήb 

Ξενία ικανοποιητική ικανοποιητική μέτρια μέτριο (+) ικανοποιητική 560±35 γενική 

Ορφέας* ανθεκτική (+) ανθεκτική (+) ανθεκτική (+) καλό ανθεκτική (+) 600±50 γενική 

Πηνειός ανθεκτική ανθεκτική ικανοποιητική μέτριο ανθεκτική 650±40 γενική 

Siette Cerros Ε μέτρια μέτρια ικανοποιητική μέτριο ικανοποιητική 560±50 ειδικήc 

Στρυμώνας ικανοποιητική ικανοποιητική ικανοποιητική μέτριο ανθεκτική 620±40 γενική 

Ωρωπός ανθεκτική ανθεκτική ανθεκτική μέτριο ανθεκτική 500±50 γενική 

(a) γόνιμα περιβάλλοντα, (b) κρύα και γόνιμα περιβάλλοντα, (c) θερμά και γόνιμα περιβάλλοντα, 
(*) παρουσία της μετατόπισης 1BL.1RS  

 

Γ) Τεχνολογικά γνωρίσματα 

Το ελληνικό γενετικό υλικό χαρακτηρίζεται γενικά από καλή ποιότητα. Οι τιμές του 

εκατολιτρικού βάρους κυμάνθηκαν από 70,5 (Βεργίνα) έως 86 kg/hL (Ωρωπός), το βάρος χιλίων 

κόκκων από 33±2 (Ξενία) έως 42±3 g (Λούρος), η τιμή καθίζησης από 19±2 (Βεργίνα) έως 42±2 mL 

(Απολλωνία), η πρωτεΐνη από 12,5 (Βεργίνα) έως 15,5% (Αχέρων), ο βαλορυμετρικός αριθμός από 38 

(Βεργίνα) έως 58 (Απολλωνία) και ο αριθμός ΙΣu (αριθμός ποιότητας που υπολογίζεται από τους τρεις 

προηγούμενους, Κοκολιός και Βαλταδώρος, 1965) από 378 (Βεργίνα) έως 58 (Απολλωνία). Από τις 

τιμές ΙΣu η αρτοποιητική ικανότητα 18 των ελληνικών ποικιλιών, κατατάσσονται στην ανώτερη 

ποιότητα (ΑΑ, Α, Β+), επτά στην ενδιάμεση (Β) και μόνο τρεις στην κατώτερη (Β-). 

Συμπεράσματα 

Από τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι οι ελληνικές ποικιλίες μαλακού σιταριού 

χαρακτηρίζονται από υψηλή αποδοτικότητα, καλή προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της χώρας και 
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καλή έως εξαιρετική αρτοποιητική ικανότητα. Επιπλέον, παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στις συνθήκες 

καταπόνησης, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η παραγωγή ασφαλών προϊόντων, χωρίς τη χρήση 

χημικών. Η παρουσία της μετατόπισης 1BL.1RS θα πρέπει να αξιοποιηθεί στη δημιουργία νέου 

γενετικού υλικού διευρύνοντας τη γενετική βάση του φυτού. Η επαναχρησιμοποίηση του ελληνικού 

γενετικού υλικού από τους αγρότες μπορεί να έχει πολύ ευνοϊκή επίδραση τόσο για την ελληνική 

οικονομία όσο και για τους καταναλωτές, προσφέροντας στους τελευταίους ποιοτικά και ασφαλή 

προϊόντα. Για να γίνει όμως αυτό δυνατό και για να διασωθεί το εξαιρετικό γενετικό υλικό της χώρας, 

θα πρέπει και η πολιτεία να πιστέψει περισσότερο στους Έλληνες βελτιωτές και να στελεχώσει με 

ικανό αριθμό ερευνητών τα ελληνικά ιδρύματα. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, έπρεπε να είχε ήδη γίνει, 

ώστε να μη χαθεί ούτε ένας σπόρος από το εξαιρετικό γενετικό υλικό μαλακού σιταριού που έχει 

δημιουργηθεί στο Ινστιτούτο Σιτηρών όλα αυτά τα χρόνια. 

Πίνακας 2. Τεχνολογικά γνωρίσματα των ελληνικών ποικιλιών μαλακού σιταριού, δημιουργίας Ι.Σ. (Κοκολιός, 
κ.ά., 1965, 1966, Μπουντώνας κ.ά., 1966, 1968, 1971, 1973, 1974α, 1974β, 1976α, 1976β, Παττακού κ.ά., 1979, 1986, 
Ανώνυμος, 1978, 1985, 2014, Ηρακλή και Παπαγεωργίου, 2001, Παπαγεωργίου και Ηρακλή, 2004, 2005, 2007). 

Ποικιλία Εκατολιτρικό 

βάρος (Kg/hL) 

ΒΧΚ (g) Τιμή καθίζησης 

(mL) 

Πρωτεΐνη (%) Βαλορυμετρικός 

αριθμός 

IΣu Αρτοποιητική 

ικανότητα 

Αιγές 78,0 36±8 21±1 13±0,5 41±1 406,7 B 

Αλφειός 76,0 37±2 35±10 12,5±0,5 53±13 530,0 A 

Αξιός 77,5 35±5 28±6 13±0,5 50±10 483,3 B (+) 

Απολλωνία 74±3 35±5 42±2 15±2 58±2 623,3 AA 

Άραχθος 75,7 40±5 35±5 13,5±05 50±5 535,0 A 

Αχελώος 78,5 36±2 35±5 14,3±v0,5 45±10 526,3 A 

Αχέρων* 77,2 35±5 35±5 15,5±0,5 50±1 555,0 A 

Βεργίνα 70,5 36±5 19±2 12,5±0,5 38±2 378,0 B (-) 

Γεκόρα E 77,9 45±5 33±3 14±1 50±5 526,7 A 

Γενερόζο E 76,0 38±5 25±5 13,5±1,5 38±5 428,3 B 

Γοργόνα 77,4 362 282 131 423 456,7 B 

Δίο 75,4 362 192 12,50,5 382 378,3 B (-) 

Δοϊράνη 77,2 35±5 35±5 14±0,5 46±4 526,7 A 

Δωδώνη 70,5 35±2 232 13±0,5 47±2 440,0 B 

Έβρος 76,8 34±2 30±6 12,5±0,7 439 468,3 B (+) 

Ελισάβετ* 78,3 35±3 38±4 15±2 52±3 576,7 A 

Ευρώτας 74,5 35±2 32±8 12,50,5 47±10 495,0 B (+) 

Θύαμις 76,8 34±3 30±6 14±0,5 50±10 506,7 A 

Λούρος 71,7 42±3 30±5 13±0,5 40±5 463,6 B(+) 

Λυδία 78,2 34±2 282 13±0,6 50±2 450,0 B 

Μελία 78,2 34±2 262 12,50,5 53±2 475,0 B (+) 

Νέστος 78,5 38±2 362 150,5 48±2 395,0 B (-) 

Ξενία 78,0 33±2 262 12,50,6 43±2 441,7 B 

Ορφέας* >80,0 33±2 362 151 50±5 556,7 A 

Πηνειός 78,0 40±5 284 130,5 45±5 466,7 B(+) 

Siette Cerros E 78,0 38±5 255 12,51 40±5 418,4 B 

Στρυμώνας 78,0 40±5 305 130,5 50±5 496,7 B(+) 

Ωρωπός 864 35±5 324 141 50±5   520,0 A 

 (*) παρουσία της μετατόπισης 1BL.1RS  
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A complete presentation of the hellenic bread wheat germplasm, developed at the Cereal Institute of 

Thessaloniki, during the last forty years is attempted in the present study. For the description of the 

aforementioned material agronomic, physiological, technological, biochemical and molecular criteria 

were used. As it can be concluded from this study, hellenic bread wheat varieties are characterized by 

high yield potential, good adaptation to the conditions of the country and good bread making quality. 

The results of the biochemical analysis could be used in a more accurate identification of the hellenic 

germplasm. Furthermore it was revealed by this analysis that three cultivars (Acheron, Elisavet and 

Orpheas) carry the 1BL.1RS wheat-rye translocation and this was further confirmed by the molecular 

analysis. The above translocation offers to host cultivars high yield potential and resistance to stress 

conditions. Its most serious drawback, inferior bread making ability, can be overcome by favorable 

alleles in the other loci controlling quality. Cultivars Acheron and Elisavet are good examples of last 

case since, despite the presence of the translocation have good bread making quality.  
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Λέξεις κλειδιά: Μαλακό σιτάρι, ετέρωση, γενική συνδυαστική ικανότητα, γενετική 

παραλλακτικότητα, επιλογή πρώτων γενεών  

Η επιλογή ελπιδοφόρων διασταυρώσεων, από τις πρώτες γενεές, στην βελτίωση μαλακού σιταριού 

(Tr. aestivum) έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση διαφόρων κριτηρίων. Ο σκοπός της παρούσας 

εργασίας ήταν η αξιολόγηση εκείνων των γενετικών κριτηρίων τα οποία θα μπορούσαν να 

αξιολογήσουν και να διαχωρίσουν με επιτυχία τις διασταυρώσεις από τις πρώτες γενεές επιλογής. 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε πειραματικούς αγρούς του Ινσιτούτου Σιτηρών 

Θεσσαλονίκης και του αγροκτήματος του Α.Π.Θ. για τέσσερις καλλιεργητικές περιόδους. Από ένα 

σύνολό δέκα διασταυρώσεων επιλέχθηκαν τέσσερις διαβαθμισμένες διασταυρώσεις με βάση σειρά 

κριτηρίων αξιολόγησης παραγωγικότητας, σταθερότητας και ετέρωσης. Προαπαιτούμενη συνθήκη 

ορίστηκε η θετική γενική συνδυαστική ικανότητα των γονέων. Πρώτη κατατάχθηκε η  διασταύρωση 

Ωρωπός x Αχελώος στην F1 γενεά, εμφάνισε σημαντική ετερωβελτίωση από την F2 μέχρι την F4 

γενεά, και έδωσε υψηλοαποδοτικές F5 σειρές οι οποίες ξεπέρασαν κατά 45,05% τον αποδοτικότερο 

μάρτυρα. Η κατάταξη των υπολοίπων τριών διασταυρώσεων παρέμεινε η ίδια στην F5 γενεά 

δείχνοντας μεγάλο βαθμό αντιστοίχησης του φαινότυπου με το γενότυπο κυρίως λόγω της 

μεθολογίας επιλογής (απουσία ανταγωνισμού, υψηλές πιέσεις επιλογής). Ο υπολογισμός της 

γενετικής παραλλακτικότητας ανά διασταύρωση και γενεά έδωσε καλή εκτίμηση της σταθερότητας 

των διασταυρώσεων στις διασπώμενες γενεές με την Ωρωπός x Αχελώος να είναι εκείνη η 

διασταύρωση που επηρεάστηκε λιγότερο από το περιβάλλον. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

επιλογή από τις πρώτες γενεές μπορεί με επιτυχία να υποδείξει εκείνη/ες τη/-ις διασταύρωση/-εις 

από την/-ις οποία/-ες θα προκύψουν υψηλοαποδοτικές F5 σειρές με την εφαρμογή κατάλληλης 

μεθοδολογίας η οποία εκτιμά: παραγωγικότητα, σταθερότητα, ετερωτικές δράσεις και γενική 

συνδυαστική ικανότητα γονέων.    
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Οι εγχώριες τοπικές ποικιλίες αποτελούν πολύτιμο γενετικό υλικό εκκίνησης καθώς παρουσιάζουν 

υψηλή παραλλακτικότητα για σημαντικά αγροκομικά χαρακτηριστικά, προσαρμοστικότητα σε 

βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις και σε περιβάλλοντα χαμηλών εισροών. H ποικιλία 

‘Αθηναΐδα’ αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα δημιουργίας ποικιλίας από εγχώριο νησιώτικο 

πληθυσμό που παραμένει στην καλλιέργεια για πολλές δεκαετίες και η οποία είναι ιδιαίτερα 

ανθεκτική σε ξηροθερμικές συνθήκες. Αρχικά ο πειραματισμός περιελάμβανε τη διετή αξιολόγηση 

της σε κυψελωτό σχέδιο αγρού (R-12) με 11 ελληνικές ποικιλίες κριθαριού και τη μελέτη των 

φυλογενετικών σχέσεων, με βάση τις οποίες επιλέχθηκε η ποικιλία 'Αθηναΐδα' για να συμμετέχει σε 

διαλληλικό δίκτυο διασταυρώσεων καθώς απείχε γενετικά από τις άλλες ποικιλίες. Ήταν η 

καλύτερη για το συνδυασμό σταθερότητα συμπεριφοράς και σταθερότητα μεταξύ των ετών, ήταν 

σημαντικά πρωιμότερη και είχε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Στη συνέχεια 

ακολούθησε διετής αξιολόγηση σε κυψελωτό σχέδιο αγρού των F1 διαλληλικών υβριδίων, όπου ένας 

από τους γενοτύπους που ξεχώρισε ήταν το F1 υβρίδιο ‘Δήμητρα×Αθηναΐδα’ το οποίο διακρίθηκε: 

(α) για τη σταθερότητα συμπεριφοράς, (β) για το ολικό παραγωγικό δυναμικό, (γ) για την 

πρωιμότητα (ήταν κατά περίπου επτά μέρες πρωιμότερο από το μέσο όρο των υπόλοιπων υβριδίων) 

και (δ) ήταν τρίτο στη συνολική βαθμολόγηση για απόδοση και σταθερότητα. Στον F2 πληθυσμό 

που προέκυψε εφαρμόσθηκε γενεαλογική κυψελωτή επιλογή με πίεση επιλογής 2,6% και 

επιλέχθηκαν 14 φυτά τα οποία: (α) υπερείχαν σε απόδοση από 61,9% έως 120,9% (μέσος όρος 89,9%) 

από το μέσο όρο του πληθυσμού, (β) υπερείχαν σε απόδοση από το μέσο όρο δακτυλίου 30 φυτών 

από 161% έως 273% (μέσος όρος 191%) και (γ) υπήρχε παραλλακτικότητα μεταξύ τους για τα 

χαρακτηριστικά που στόχευε η επιλογή: το ύψος ωρίμανσης κυμάνθηκε από 86 έως 105 cm, η 

βλαστική περίοδος από 129 έως 135 ημέρες και ο αριθμός αδελφιών από 54 έως 109.Ο F3 πληθυσμός 

σπάρθηκε σε κυψελωτό σχέδιο αγρού και ταυτόχρονα αξιολογήθηκε διατοπικά σε συνθήκες 

γεωργού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και στην περιοχή Ομολίου-Λάρισας. Η απόδοση 

ανά φυτό στο κυψελωτό σχέδιο αγρού συσχετίστηκε θετικά με την απόδοση ανά στρέμμα σε 

συνθήκες γεωργού στο αγρόκτημα Α.Π.Θ. (r=0,999**), αλλά δεν συσχετίστηκε με την απόδοση ανά 

στρέμμα στο Ομόλιο (r=0,304). Το ολικό παραγωγικό δυναμικό συσχετίστηκε θετικά με την 

απόδοση ανά στρέμμα σε συνθήκες καλλιέργειας στο αγρόκτημα Α.Π.Θ. (r=0,683**), στο Ομόλιο 

(r=0,718**) και στη διατοπική αξιολόγηση (r=0,636**).  Ο F4 πληθυσμός ‘Δήμητρα×Αθηναΐδα’ ήταν 

εξάστοιχος, είχε 48 kg/στρ. μεγαλύτερη απόδοση από την εξάστοιχη ποικιλία-γονέα ‘Αθηναΐδα’, 

ήταν πρωιμότερος από την ποικιλία ‘Δήμητρα’ ενώ επιπλέον βρέθηκε μία επιλογή η οποία υπερείχε 

κατά 24,0% από το μέσο όρο των ποικιλιών- γονέων, η οποία αποτελεί ελπιδοφόρο γενετικό υλικό 

επισημαίνοντας την αποτελεσματικότητα της επιλογής στις πρώτες διασπώμενες γενεές. 
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χαρακτηριστικά μηδικής   

Τέσσερεις Ελληνικές ποικίλες μηδικής δημιουργίες του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών & 

Βοσκών (Δολίχη, Υλίκη, Υπάτη, Χαιρώνεια) συγκρίθηκαν με 8 ξενικές ποικιλίες (Gea, Claudia, 

57Q53, Prosementi, Ultima, Maxima, Icon, Blue Ace) ως προς το παραγωγικό δυναμικό, τη 

πρωιμότητα, το πλάγιασμα, και το ύψος τους. Το πειραματικό εγκαταστάθηκε στο ΙΚΦΒ στη 

Λάρισα και ήταν πλήρως τυχαιοποιημένα τετράγωνα, με 3 επαναλήψεις ενώ εφαρμόστηκε η τυπική 

καλλιεργητική τεχνική. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 2014 έγιναν 4 κοπές ενώ 

μετρήθηκε η απόδοση σε ξερό χόρτο, το ύψος των φυτών, η πρωιμότητα ως προς την ημερομηνία 

άνθισης την άνοιξη πριν τη πρώτη κοπή και με έναν εμπειρικό δείκτη το πλάγιασμα. Από τα 

αποτελέσματα προέκυψε ότι οι πιο υψηλοαποδοτικές σε ξερό χόρτο, ήταν οι ποικίλες Υλίκη, Υπάτη, 

Δολίχη, Ultima, ενώ ακολουθούσαν με στατιστικώς σημαντική διαφορά η Χαιρώνεια, Claudia, 

Maxima, 57Q53 και μετά οι υπόλοιπες. Οι πιο πρώιμες ποικιλίες ήταν η Χαιρώνεια και μετά η 

Maxima. Οι μεγαλύτερες σε ύψος ποικιλίες ήταν η Υλίκη, Υπάτη, Χαιρώνεια και Prosementi ενώ η 

πιο κοντή η Icon. To ύψος των ποικιλιών δεν συσχετίστηκε σημαντικά με τον δείκτη πλαγιάσματος, 

ενώ καμία ποικιλία δεν παρουσίασε σημαντικό πρόβλημα πλαγιάσματος στις συνθήκες του 

πειράματος. 

  

mailto:baxevano@gmail.com


 

 
69 

Μελέτη της αλληλεπίδρασης γενοτύπου και περιβάλλοντος στο 

ρεβίθι 

Σ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ1, Σ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ1 

1
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Εργαστήριο Γεωργίας, Πανταζίδου 193, 682 00 Ορεστιάδα. 
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Η προσαρμοστικότητα της καλλιέργειας του ρεβιθιού σε μια περιοχή καθορίζεται από το γενότυπο, το 

περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή τους. Στις συνθήκες της Βόρειας Ελλάδας η 

φθινοπωρινή/χειμερινή σπορά του ρεβιθιού οδηγεί συχνά σε αποτυχία, λόγω των πολύ χαμηλών 

θερμοκρασιών στη διάρκεια του χειμώνα. Έτσι, στις περιοχές αυτές επιβάλλεται η μετατόπιση της 

σποράς την Άνοιξη. Ωστόσο, τα δεδομένα σχετικά με την επίδραση του χρόνου σποράς στην 

ανοιξιάτικη καλλιέργεια του ρεβιθιού είναι περιορισμένα. Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί η 

επίδραση της ημερομηνίας σποράς στην προσαρμοστικότητα του ρεβιθιού στην περιοχή του Βορείου 

Έβρου. Τα πειράματα έγιναν στο αγρόκτημα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε δύο 

καλλιεργητικές περιόδους (2009 και 2010). Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ποικιλίες ρεβιθιού (Zehavit-27, 

Άνδρος, Κάσσος και Σέριφος), οι οποίες αναπτύχθηκαν σε δύο ημερομηνίες σποράς (Μάρτιο-

κανονική και Απρίλιο-όψιμη). Το πειραματικό σχέδιο ήταν ομάδες με υποομάδες (split-plot) με 

τέσσερις επαναλήψεις. Ως κύρια τεμάχια χρησιμοποιήθηκαν οι ημερομηνίες σποράς και ως 

υποτεμάχια οι ποικιλίες. Παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς την φαινολογία των φυτών τόσο μεταξύ 

των ετών όσο και μεταξύ των ημερομηνιών σποράς, οι οποίες συνδέονταν κυρίως με τις αντίστοιχες 

διαφορές στις μετεωρολογικές συνθήκες (βροχόπτωση και θερμοκρασία). Οι ποικιλίες διέφεραν ως 

προς το χρόνο φυτρώματος, ωστόσο οι διαφορές δεν ακολούθησαν την ίδια τάση τα δύο έτη του 

πειραματισμού. Κατά μέσο όρο των ημερομηνιών σποράς, η ποικιλία Zehavit-27, η οποία είναι 

μεγαλόσπερμη, φύτρωσε νωρίτερα σε σχέση με τις ποικιλίες Άνδρος, Κάσσος και Σέριφος το 2009. 

Αντίθετα, το 2010 ο χρόνος φυτρώματος ήταν μεγαλύτερος για την ποικιλία Zehavit-27 σε σύγκριση 

με τις άλλες ποικιλίες, ιδιαίτερα στην όψιμη σπορά. Ο συνολικός αριθμός των γονάτων διέφερε 

μεταξύ των ετών και ακολούθησε τις διακυμάνσεις της διαθέσιμης υγρασίας του εδάφους, δηλ. ήταν 

μεγαλύτερος το έτος με την υψηλότερη βροχόπτωση (2010). Η ημερομηνία σποράς επηρέασε τη 

διάρκεια του βιολογικού κύκλου των φυτών. Κατά μέσο όρο των ποικιλιών, ο χρόνος από τη σπορά 

έως την ωρίμανση ήταν κατά 9 και 5 ημέρες μικρότερος στην όψιμη σπορά σε σύγκριση με την 

κανονική σπορά το 2009 και το 2010, αντίστοιχα. Επίσης, κατά μέσο όρο των ποικιλιών η απόδοση σε 

σπόρο μειώθηκε στην όψιμη σπορά σε σύγκριση με την κανονική σπορά, κατά 33% το 2009 (123 vs. 

184 kg/στρ.) και κατά 44% το 2010 (171 vs. 307 kg/στρ.). Στην κανονική ημερομηνία σποράς η 

απόδοση σε σπόρο ήταν παρόμοια για τις ποικιλίες Zehavit-27, Άνδρος και Κάσσος, ανεξάρτητα από 

τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν. Στην όψιμη σπορά η ποικιλία Άνδρος υπερτερούσε ως 

προς την απόδοση σε σπόρο, ακολουθούμενη από την ποικιλία Σέριφος, το έτος με τις μικρότερες 

βροχοπτώσεις, ενώ η ποικιλία Zehavit-27 ήταν υπέρτερη το έτος με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις. 

 

Εισαγωγή 

Το ρεβίθι (Cicer arietinum L.) είναι από τα σπουδαιότερα καρποδοτικά ψυχανθή στον κόσμο, 

γιατί αποτελεί άριστη πηγή υδατανθράκων και πρωτεϊνών για τον άνθρωπο και τα ζώα (Yau, 2005). 

Καλλιεργείται σε διάφορες κλιματικές συνθήκες και η εποχή σποράς ποικίλει ανάλογα με την περιοχή 

(Singh και Diwakar, 1995). Το ρεβίθι μπορεί να αποβεί σημαντική καλλιέργεια για τη χώρα μας γιατί 

μπορεί να προσαρμοστεί σε ξηρές περιοχές και να αποδώσει σε φτωχά και ελαφρά εδάφη. Η επιλογή 
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του κατάλληλου χρόνου σποράς είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της καλλιέργειας 

του ρεβιθιού. Γενικά, η σπορά μπορεί να γίνει το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Η υπεροχή της 

φθινοπωρινής σποράς έναντι της ανοιξιάτικης ως προς την απόδοση σε σπόρο έχει επιβεβαιωθεί σε 

πολλά πειράματα, εξαρτάται δε από την ποικιλία και τις καιρικές συνθήκες. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι με τη φθινοπωρινή σπορά επιτεύχθηκαν αποδόσεις σε σπόρο υψηλότερες κατά 23-

188% έναντι στης ανοιξιάτικης σποράς στην Ελλάδα (Iliadis, 2001) και κατά 60% στην Ιταλία (Sarmo 

κ.ά., 1987), Ωστόσο, στις πιο ψυχρές περιοχές της Μεσογείου, όπως είναι και η περιοχή της Βόρειας 

Ελλάδας, η φθινοπωρινή σπορά του ρεβιθιού  συχνά αποτυγχάνει, επειδή οι περισσότερες 

καλλιεργούμενες ποικιλίες δεν αντέχουν στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Έτσι, στις περιοχές 

αυτές επιβάλλεται η ανοιξιάτικη σπορά (Koutroubas κ.ά., 2009). Τα δεδομένα σχετικά με την επίδραση 

του χρόνου σποράς στην ανοιξιάτικη καλλιέργεια του ρεβιθιού είναι περιορισμένα. Σκοπός της 

εργασίας ήταν να μελετηθεί η επίδραση της ημερομηνίας σποράς στην προσαρμοστικότητα του 

ρεβιθιού στην περιοχή του Βορείου Έβρου. 
 

Υλικά & Μέθοδοι 

Τα πειράματα έγιναν στο αγρόκτημα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην 

Ορεστιάδα (γεωγραφικό πλάτος 41ο 33΄ Β, γεωγραφικό μήκος 26ο 31΄Α, υψόμετρο 33 m) τα έτη 2009 και 

2010. Το έδαφος ήταν ιλυοαργιλώδες με οργανική ουσία 1,01% και pH 6,68. Τέσσερις ποικιλίες 

ρεβιθιού (Zehavit-27, Άνδρος, Κάσσος και Σέριφος) αναπτύχθηκαν σε δύο ημερομηνίες σποράς 

(Μάρτιο-κανονική και Απρίλιο-όψιμη). Το πειραματικό σχέδιο ήταν ομάδες με υποομάδες (split-plot) 

με 4 επαναλήψεις. Ως κύρια τεμάχια χρησιμοποιήθηκαν οι ημερομηνίες σποράς και ως υποτεμάχια οι 

ποικιλίες. Στα δεδομένα έγινε ανάλυση παραλλακτικότητας με το στατιστικό πρόγραμμα MSTAT. Για 

τη σύγκριση των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε η Ελάχιστη Σημαντική Διαφορά (ΕΣΔ). 
 

Αποτελέσματα & Συζήτηση 

Σε αμφότερα τα έτη πειραματισμού το φύτρωμα των σπόρων επηρεάστηκε σημαντικά από την 

ημερομηνία σποράς. Όπως αναμενόταν, το φύτρωμα των σπόρων στην κανονική ημερομηνία σποράς 

επιβραδύνθηκε σε σχέση με την όψιμη σπορά. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των χαμηλότερων 

θερμοκρασιών που επικράτησαν νωρίς την Άνοιξη. Είναι γνωστό ότι χαμηλές θερμοκρασίες μετά την 

σπορά έχουν αρνητική επίδραση στο φύτρωμα των σπόρων του ρεβιθιού (Auld κ.ά., 1988; Ozmedir, 

1996; Ο’Toole κ.ά., 2001). Οι ποικιλίες παρουσίασαν διαφορετική αντίδραση ως προς το χρόνο 

φυτρώματος, με την ποικιλία Zehavit-27 να επηρεάζεται περισσότερο από την ημερομηνία σποράς σε 

σχέση με τις υπόλοιπες ποικιλίες. Η Zehavit-27 είναι μεγαλόσπερμη ποικιλία ρεβιθιού και απαιτεί 

αυξημένα επίπεδα εδαφικής υγρασίας για τη διάρρηξη του περιβλήματος και το φύτρωμα των 

σπόρων. Αντίθετα, ποικιλίες με μικρό μέγεθος σπόρων, όπως η Άνδρος, η Κάσσος και η Σέριφος έχουν 

ταχύτερο φύτρωμα σε συνθήκες με μειωμένη υγρασία εδάφους (Singh κ.ά., 2010). Συνεπώς, η 

καθυστέρηση του φυτρώματος των σπόρων της ποικιλίας Zehavit-27 το 2010 μπορεί να αποδοθεί στην 

μικρότερη υγρασίας του εδάφους, λόγω των μειωμένων βροχοπτώσεων, πριν ή αμέσως μετά τη σπορά, 

σε σχέση με το 2009.  

Ο συνολικός αριθμός των γονάτων, καθώς και το γόνατο στο οποίο εμφανίζονται τα διάφορα 

βλαστικά όργανα των ψυχανθών είναι μεταβλητά γνωρίσματα και εξαρτώνται από το είδος του 

ψυχανθούς και τις περιβαλλοντικές συνθήκες (Jeuffroy και Ney, 1997). Στην παρούσα εργασία, 

παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των ετών ως προς τον συνολικό αριθμό γονάτων, οι οποίες μπορούν 

να αποδοθούν στις αντίστοιχες διαφορές στη διαθεσιμότητα υγρασίας του εδάφους. Έτσι το 2009, έτος 

με χαμηλές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, ο συνολικός αριθμός 

γονάτων στο στάδιο έναρξης σχηματισμού των σπόρων ήταν κατά μέσο όρο των ποικιλιών 21, ενώ το 

2010 που παρατηρήθηκαν υψηλότερες βροχοπτώσεις, ο συνολικός αριθμός γονάτων έφτασε τα 24.  

Η ημερομηνία σποράς επηρέασε τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου των φυτών. Κατά μέσο όρο 

των ποικιλιών ο χρόνος από τη σπορά έως την ωρίμανση των φυτών ήταν κατά 9 και 5 ημέρες 
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μικρότερος στην όψιμη σπορά σε σύγκριση με την κανονική σπορά το 2009 και το 2010, αντίστοιχα. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στις υψηλότερες θερμοκρασίες που υπέστησαν τα φυτά της όψιμης σποράς, 

πράγμα που επιτάχυνε την ωρίμανσή τους σε σχέση με εκείνα της κανονικής σποράς. Παρόμοια 

αποτελέσματα αναφέρονται από τους Valimohammadi κ.ά. (2007) και Lopez-Bellido κ.ά. (2008).  

Η απόδοση σε σπόρο επηρεάστηκε σημαντικά από το έτος πειραματισμού, την ημερομηνία 

σποράς και την ποικιλία. Για την ερμηνεία των επιδράσεων αυτών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των φυτών και κυρίως η 

θερμοκρασία και η βροχόπτωση. Η απόδοση σε σπόρο ήταν γενικά υψηλότερη το έτος 2010 σε 

σύγκριση με το 2009 σε όλες τις ποικιλίες. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των υψηλότερων βροχοπτώσεων που 

παρατηρήθηκαν στην διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου το 2010, οι οποίες συνέβαλαν στην 

καλύτερη ανάπτυξη των φυτών σε σχέση με το 2009. Προηγούμενες έρευνες με διάφορα είδη 

ψυχανθών έδειξαν ότι η απόδοση σε σπόρο αυξήθηκε σημαντικά τα έτη με την υψηλότερη 

διαθεσιμότητα υγρασίας στο έδαφος (Thomson κ.ά., 1997).  Κατά μέσο όρο των ποικιλιών η απόδοση 

σε σπόρο μειώθηκε στην όψιμη σπορά σε σύγκριση με την κανονική σπορά κατά 44% το 2010 (171 vs 

307 kg/στρ.) και 33% το 2009 (123 vs 184 kg/στρ.) (Σχήμα 1). Η επίδραση της ημερομηνίας σποράς 

στην απόδοση σε σπόρο μπορεί να εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στις κλιματολογικές 

συνθήκες που επικράτησαν στη διάρκεια ανάπτυξης των φυτών μεταξύ των ημερομηνιών σποράς. Τα 

φυτά που αναπτύχθηκαν στην όψιμη σπορά υπέστησαν υψηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερη 

υδατική καταπόνηση, κυρίως από την άνθηση έως την ωρίμανση, γεγονός το οποίο συνέβαλε στη 

μείωση της απόδοσής τους σε σχέση με εκείνα της κανονικής σποράς. Προηγούμενη έρευνα στην 

περιοχή έδειξε ότι υψηλές θερμοκρασίες (>30 0C για μερικές ημέρες) κατά τη διάρκεια της άνθησης του 

ρεβιθιού μείωσαν τον αριθμό των λοβών/φυτό και τον αριθμό των σπόρων/φυτό και τελικά την 

απόδοση σε σπόρο (Koutroubas κ.ά., 2009). Στην κανονική ημερομηνία σποράς η απόδοση σε σπόρο 

ήταν παρόμοια για τις ποικιλίες Zehavit-27, Άνδρος και Κάσσος, ανεξάρτητα από τις μετεωρολογικές 

συνθήκες που επικράτησαν. Στην όψιμη σπορά, η ποικιλία Άνδρος υπερτερούσε ως προς την απόδοση 

σε σπόρο, ακολουθούμενη από την ποικιλία Σέριφος, το έτος με τις μικρότερες βροχοπτώσεις, ενώ η 

ποικιλία Zehavit-27 ήταν υπέρτερη το έτος με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις. 
 

 
Σχήμα 1. Απόδοση σε σπόρο ρεβιθιού όπως επηρεάσθηκε από την ημερομηνία σποράς (κανονική και όψιμη) και 
το έτος πειραματισμού. Τα δεδομένα είναι μέσοι όροι τεσσάρων ποικιλιών. Σε κάθε έτος, στήλες με το ίδιο γράμμα 
δεν διαφέρουν σημαντικά για πιθανότητα Ρ=0,05. 
 

Συμπεράσματα 

Η επιλογή του κατάλληλου χρόνου σποράς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία 

της καλλιέργειας του ρεβιθιού. Στην παρούσα εργασία, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην όψιμη 

σπορά τα φυτά υπέστησαν μεγαλύτερη υδατική και θερμική καταπόνηση κατά την άνθηση και την 
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περίοδο γεμίσματος των σπόρων, γεγονός που οδήγησε σε μικρότερη καρπόδεση σε σύγκριση με την 

κανονική ημερομηνία σποράς. Η όψιμη σπορά την Άνοιξη (Απρίλιος) μείωσε την απόδοση σε σπόρο 

(από 33% έως 44% κατά μέσο όρο) σε σχέση με την κανονική ημερομηνία σποράς (Μάρτιος). Συνεπώς, 

σε περιοχές στις οποίες ενδείκνυται η ανοιξιάτικη καλλιέργεια του ρεβιθιού η σπορά πρέπει να γίνεται 

όσο το δυνατόν ενωρίτερα, ώστε να επιτευχθούν υψηλές αποδόσεις.  
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The adaptability of chickpea (Cicer arietinum L.) determined by genotype, environment and their 

interaction. In conditions of North Greece, the autumn/winter sowing date lead to failure, due to 

freezing temperatures during the winter period. In these areas, frost risk can be avoided by shifting 

the sowing to the spring. However, data on the effect of sowing time in spring chickpea cultivation is 
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limited. The aim of this work was to study the effect of sowing date on the adaptability of chickpea in 

the area of Northern Evros, Greece. The experiments were conducted at the farm of Democritus 

University of Thrace in Orestiada for 2 years (2009 and 2010). Four chickpea cultivars (Zehavit-27, 

Andros, Kassos and Serifos) were grown in two sowing dates (March-normal and April-late). The 

experimental design was a split plot with 4 replications. Sowing date was used as main plots and 

cultivars as subplots. Varieties differed in their germination time, but the differences did not follow 

the same trend in both years of experiments. Differences in plant growth and development among 

years and sowing dates were observed. These differences were mainly associated with the 

corresponding variation in meteorological conditions (rainfall and temperature). Averaged across 

sowing dates, variety Zehavit-27, which has large grain size, emerged earlier than varieties Andros, 

Kassos and Serifos in 2009. In contrast, the time of germination was greater for Zehavit-27 compared 

with other cultivars, especially in the late sowing date in 2010. The total number of nodes differed 

between years, followed the fluctuations of available soil moisture and was greater the year with the 

highest rainfall (2010). The sowing date affected the duration of the biological cycle of plants. 

Averaged across cultivars, the time from sowing to maturity was 9 and 5 days less in late sowing date 

compared to optimum sowing date in 2009 and 2010, respectively. Averaged across cultivars, late 

sowing reduced grain yield compared to normal sowing by 33% in 2009 (1230 vs. 1840 kg/ha) and 

44% in 2010 (1710 vs. 3070 kg/ha). Zehavit-27, Andros and Kassos showed similar seed yield in the 

early sowing, regardless of weather conditions that prevailed each year. Andros was yielded more in 

the year with lower rainfall, followed by Serifos, while Zehavit-27 was superior the rainier year. 
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Λέξεις κλειδιά: κολχικίνη, τεχνητός διπλασιασμός χρωμοσωμάτων, Zea mays L. 

Η χρήση σειρών που προέρχονται από διπλασιασμό απλοειδών έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα 

στη δημιουργία υβριδίων καλαμποκιού. O τεχνητός διπλασιασμός των χρωμοσωμάτων απλοειδών 

φυτών αποτελεί ένα βασικό βήμα για την παραγωγή διπλασιασμένων απλοειδών καλαμποκιού σε 

εμπορική κλίμακα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να αξιολογηθούν διαφορετικές μέθοδοι 

εμβάπτισης ή έγχυσης διαλύματος κολχικίνης για την παραγωγή σπόρων από διπλασιασμένα 

απλοειδή φυτά καλαμποκιού. Ως γενετικό υλικό αξιολόγησης όλων των μεθόδων 

χρησιμοποιήθηκαν απλοειδείς σπόροι καλαμποκιού. Το πείραμα έλαβε χώρα κατά την 

καλλιεργητική περίοδο 2014 σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες. Για την εφαρμογή των μεθόδων 

εμβάπτισης προηγήθηκε ανάπτυξη των φυταρίων σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών κι έπειτα 

ακολούθησε η εμβάπτισή τους σε διάλυμα κολχικίνης διαφορετικών συγκεντρώσεων (0,04%, 0,06% 

και 0,1% v/v). Διαφορετικές επεμβάσεις περιελάμβαναν είτε τομή στο κολεόπτιλο και το ριζίδιο του 

φυταρίου, είτε μόνο στο κολεόπτιλο, υπό την επίδραση διαφορετικών συνδυασμών θερμοκρασιών 

και φωτισμού. Έπειτα από κάθε επέμβαση ακολουθούσε μεταφύτευση των φυταρίων στον αγρό. Οι 

επεμβάσεις έγχυσης περιελάμβαναν την έγχυση διαλύματος κολχικίνης συγκεντρώσεων 0,1% και 

0,2% v/v, σε φυτάρια στο στάδιο 3-4 φύλλων που είχαν μεγαλώσει είτε απευθείας στον αγρό, είτε 

έπειτα από ανάπτυξη σε θάλαμο ελεγχόμενων συνθηκών ακολουθούμενη από  μεταφύτευση στον 

αγρό. Κατά την εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων εμβάπτισης το υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης 

φυταρίων που παρατηρήθηκε ήταν 14,3%.  Μετά την εφαρμογή των διαφόρων επεμβάσεων έγχυσης 

σε φυτάρια που αναπτύσσονταν απευθείας στο χωράφι το υψηλότερο ποσοστό ήταν 51,23%. Σε 

αντιδιαστολή με την απευθείας σπορά, από τα μεταφυτευμένα φυτά που είχαν δεχθεί επέμβαση 

έγχυσης μόνο το 2,35% επέζησε. Ως αίτια της χαμηλής επιβίωσης θεωρούνται πιθανότατα η 

τοξικότητα της κολχικίνης κατά την εφαρμογή της σε υψηλές συγκεντρώσεις σε συνδυασμό με 

καταπόνηση των φυτών μετά από μεταφύτευση. Στα φυτάρια, που αναπτύσσονταν μετά από 

απευθείας σπορά και εφαρμόστηκε έγχυση 0,1%, το  ποσοστό των ταξιανθιών που παρήγαγαν 

γόνιμη γύρη και αυτογονιμοποιήθηκαν ήταν 21,13%, ενώ κατά τις επεμβάσεις έγχυσης και 

εμβάπτισης μεταφυτευμένων φυτών ήταν 0,78% και 8,33% αντίστοιχα. Από τα αποτελέσματα της 

εργασίας αυτής συμπεραίνουμε ότι η μέθοδος έγχυσης διαλύματος κολχικίνης 0,1% v/v σε φυτά με 

απευθείας σπορά στον αγρό φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος παραγωγής 

διπλασιασμένων απλοειδών φυτών. Όσον αφορά στην εφαρμογή μεθόδων εμβάπτισης ο καλύτερος 

συνδυασμός ήταν 0,06% v/v διαλύματος κολχικίνης και συνθήκες ανάπτυξης των φυταρίων σε φως 

και θερμοκρασία 26οC κατά την διάρκεια και μετά την επέμβαση. Οι άριστες συνθήκες ανάπτυξης 

των φυταρίων κατά τη διάρκεια εφαρμογής των δύο διαφορετικών μεθόδων διπλασιασμού καθώς 

και η περίοδος ανάπτυξης των φυταρίων φαίνεται να αποτελούν κύριους παράγοντες για την 

επιτυχή, μαζική παραγωγή απλοειδών φυτών καλαμποκιού. Περαιτέρω μελέτες θεωρούνται 

αναγκαίες για την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών διπλασιασμού απλοειδών φυτών καλαμποκιού. 
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Σύγκριση πειραματικών σχεδίων στην αξιολόγηση παραγωγικού 

δυναμικού ποικιλιών σίτου 

Α. ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΣ1, Γ. ΣΚΑΡΑΚΗΣ1 

1
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (katsileros@aua.gr) 

 

Λέξεις κλειδιά: μη πλήρεις ομάδες, άλφα σχέδιο, αυξημένο σχέδιο 

Για την αξιοπιστία της ερμηνείας των αποτελεσμάτων στον γεωργικό πειραματισμό απαιτείται η 

ακριβής εκτίμηση του πειραματικού σφάλματος.  Κατά τα πρώιμα στάδια των βελτιωτικών 

προγραμμάτων ο αριθμός των υπό αξιολόγηση γονοτύπων είναι συνήθως αρκετά μεγάλος και η 

διαθέσιμη ποσότητα σπόρου περιορισμένη, με συνέπεια την αύξηση της ανομοιογένειας εντός των 

ομάδων και την έλλειψη του αναγκαίου αριθμού επαναλήψεων.  Η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων αυτών προσεγγίζεται από τους βελτιωτές με την αξιοποίηση  σχεδίων μη πλήρων 

ομάδων, όπου κάθε ομάδα χωρίζετε σε μικρότερες και πιο ομοιογενείς υποομάδες οι οποίες δεν 

περιέχουν όλες τις επεμβάσεις. Για το έλεγχο της αποτελεσματικότητας αυτής της κατηγορίας 

πειραμάτων, χρησιμοποιήθηκαν εικοσιτέσσερις ποικιλίες σκληρού σιταριού και αξιολογήθηκαν τα 

εξής σχέδια: τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων, κλασσικές μη πλήρεις ομάδες, άλφα σχέδια και 

επιπλέον το αυξημένο σχέδιο. Πέρα από την σημαντική μείωση του μεγέθους των πειραμάτων, 

επετεύχθη για τη μεταβλητή της απόδοσης αύξηση του συντελεστή προσδιορισμού (R2) από 6% έως 

13%, μείωση του συντελεστή παραλλακτικότητας (CV%) από 2,5% έως 5,5% και τελικά μεγαλύτερη 

σχετική αποτελεσματικότητα σε σχέση με το σχέδιο των τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων. Τα 

καλύτερα αποτελέσματα μεταξύ των μεθόδων έδωσε το άλφα σχέδιο. 

  

mailto:katsileros@aua.gr
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Λέξεις κλειδιά: υβριδισμός, νεαρός βλαστός, φύλλο, ταξιανθία, ράγα, σταφυλή 

Η νέα λευκή ποικιλία «ΕΘΙΑΓΕ-1» δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο 

Αμπέλου Αθηνών το 2006. Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας «Κυδωνίτσα» με μίγμα από 

γύρη των ποικιλιών: Riesling, Sylvaner, Sauvignon blanc. Η χρονική διάρκεια από την έκπτυξη 

οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό της ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι 

μεγάλη (2,1 – 3,0 m.). Η ποικιλία «ΕΘΙΑΓΕ-1» με βάση τα αμπελογραφικά και φυσιολογικά της 

χαρακτηριστικά κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Η ποικιλία αυτή 

διακρίνεται για τη μεγάλη ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες 

συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. Η ποικιλία προορίζεται για την παραγωγή λευκών οίνων 

ανωτέρας ποιότητας, χυμών καθώς και για τη βελτίωση αρωμάτων των οίνων. 

 

Εισαγωγή 

Η υπερθέρμανση του πλανήτη αναμένεται να προκαλέσει μεγάλης κλίμακας αλλαγές στην 

αμπελουργία. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν 

καινούριες ποικιλίες, οι οποίες να διακρίνονται για την υψηλή προσαρμοστικότητα σε 

εναλλασσόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία [5]. Ο 

Vavilov και Negroul [ 5,7] συμβουλεύουν ότι για την επιλογή των γονικών ποικιλιών θα πρέπει να 

επιλέγονται ποικιλίες από διάφορες οικολογικό- γεωγραφικές ομάδες. Επίσης, θα πρέπει να 

μελετώνται οι γηγενείς ποικιλίες και να επιλέγονται για μητρικές, ενώ για πατρικές θα πρέπει να 

επιλέγονται οινοποιήσιμες Δυτικοευρωπαϊκές ποικιλίες, επειδή παράγουν οίνους υψηλής ποιότητας 

και είναι ενδεδειγμένης αντοχής σε ψύχος και ασθένειες Η ποικιλία αποτελεί σπουδαίο παράγοντα 

της παραγωγής, από την οποία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται η ποσότητα, η ποιότητα καθώς και η 

οικονομική αποδοτικότητα του αμπελώνα. Η δημιουργία με μέθοδο υβριδισμού νέων ποιοτικών και 

παραγωγικών, οινοποιήσιμων λευκών ποικιλιών αμπέλου, εγκλιματισμένων σε τοπικές συνθήκες και 

ανθεκτικών σε ασθένειες και εχθρούς, είναι ένα επίκαιρο πρόβλημα για τους αμπελουργούς όλων των 

χωρών και ηπείρων. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η δημιουργία και η 

αμπελογραφική περιγραφή της νέας λευκής παραγωγικής και ποιοτικής οινοποιήσιμης ποικιλίας 

αμπέλου «ΕΘΙΑΓΕ 1».  

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση και επιλογή γονέων, διαδικασία διασταύρωσης ( ευνουχισμός, 

απομόνωση ευνουχισμένου άνθους, συγκομιδή γύρης και η διασταύρωση), συγκομιδή σταφυλιών, 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
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στρωμάτωση γιγάρτων, φύτευση γιγάρτων και καλλιέργεια υβριδικών σπορόφυτων που 

πραγματοποιήθηκε με κλασικές μεθόδους [1,2,5,8,9]. Η επιλογή σποριόφυτων για τις υποψήφιες 

ποικιλίες και η μελέτη τους έγινε με παραδοσιακές μεθόδους [3,4,7]. Η νέα λευκή ποικιλία «ΕΘΙΑΓΕ-1» 

δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το 2006. Προήλθε από 

τη διασταύρωση της ποικιλίας «Κυδωνίτσα» με μίγμα από γύρη των ποικιλιών: Riesling, Sylvaner, 

Sauvignon blanc. Οι παραπάνω γονικές ποικιλίες επιλέχθηκαν επειδή η «Κυδωνίτσα » ως γηγενής 

προσαρμοσμένη στις κλιματολογικές συνθήκες της Χώρας, με μεγάλη αντοχή στην ξηρασία, μεγάλη 

παραγωγή και άρωμα κυδωνιού, ενώ οι δυτικοευρωπαϊκές ποικιλίες για τα ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά και την αντοχή στο ψύχος και στις μυκητολογικές ασθένειες. Η μελέτη και η 

περιγραφή της νέα ποικιλίας έγινε με τις ενδεδειγμένες μεθόδους [4,6,10].  

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Πίνακας 1. Αμπελογραφικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας «ΕΘΙΑΓΕ 1» με κωδικοποίηση OIV  

 
 Ποικιλία 

Χαρακτηριστικά με κωδικοποίηση OIV ΕΘΙΑΓΕ 1 

Διασταυρώσεις 
Κυδωνίτσα  x μείγμα γύρης (: Riesling, Sylvaner, 
Sauvignon blanc.)r 

Παραγωγικού Κύκλου (μέρες) (629) 146- 155 (6) 

Ανάπτυξη Βλαστού (351) Μεγάλη 2.1- 3m (7) 

Βαθμός Ωρίμανσης Κλιματίδας (604) Πολλή μεγάλη (95% +) [9] 

Άνθος (151) Ερμαφρόδυτο (3) 

Αριθμός σταφύλης ανά βλαστό (201) 1.1- 2 (2) 

Μέγεθος σταφύλης (202) Μέτριο (5) 

Σχήμα σταφυλής (208) Κωνικό (2) 

Πυκνότητα σταφυλής (204) Πυκνή (7) 

Βάρος σταφυλής (502) Μέτριο (5) 

Μέγεθος ράγας (220) Μικρό (3) 

Βάρος ράγας(503) Μικρό (3) 

Σχήμα ράγας (223) Ωοειδούς (3) 

Χρώμα ράγας (225) Πράσινο- κίτρινο (1) 

Ποσότητα σακχάρων εκατοστιαία gr/ cm3 (505) Πολύ μεγάλο 23% (9) 

Παραγωγή (504) Πολλή μεγάλη 12+ (9) 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται μερικά αμπελογραφικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της 

ποικιλίας «ΕΘΙΑΓΕ 1», με κωδικοποίηση OIV. Η χρονική διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι 

τον τρυγητό της ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες (629- 6). Η ανάπτυξη των βλαστών είναι μεγάλη (2,1 – 

3,0 m.) (351- 7). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή (604- 9). Το ποσοστό των καρποφόρων 

βλαστών είναι πάνω από 95%. Η παραγωγή είναι μεγάλη, πάνω από 3 t/στρ (504- 9). Το άνθος είναι 

ερμαφρόδιτο(151- 3). Το μέγεθος της σταφυλής είναι μέτριο(202- 5), με σχήμα κωνικό (208- 2) και 

πυκνότητα πυκνή (204- 7). Το μήκος και μέσο βάρος είναι μέτριο 350 g (502-5). Το μέγεθος της ράγας 

είναι μικρό (220-3), βάρους μικρό (503- 3), οειωδούς σχήματος (223- 3), χρώματος πράσινο-κίτρινου 

(225- 1), με κέρινη ανθηρότητα (227- 5). Το πλάτος της σταφυλής είναι μέτριο (202- 5) (203- 5). Ο 

αριθμός των σταφυλιών είναι 1,1- 2,0 ανά βλαστό (201- 2). Ο αριθμός γιγάρτων είναι 1- 2 ανά ράγα 

(623- 3). Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη αντοχή (228- 5). Η σάρκα και το γλεύκος της 

ποικιλίας είναι άχρωμα, με ιδιαίτερο άρωμα (236- 5). Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα 

είναι πολύ υψηλή (> 24% ) (505- 9).  
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Εικόνα 1 Σταφύλι ποικιλίας "ΕΘΙΑΓΕ 1" Εικόνα 2 Κορυφή νεαρού βλαστού ποικιλίας "ΕΘΙΑΓΕ 1" 
 

                      
 

Εικόνα 3 Νεαρό φύλλο ποικιλίας "ΕΘΙΑΓΕ 1" 

 

 

Εικόνα 4 Ταξιανθιά ποικιλίας "ΕΘΙΑΓΕ 1" 

Η ποικιλία «ΕΘΙΑΓΕ-1» με βάση τα αμπελογραφικά και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά 

κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Η ποικιλία αυτή διακρίνεται για τη 

μεγάλη ανθεκτικότητά της στο ψύχος (600-2), την ξηρασία (403- 7) και τις μυκητολογικές ασθένειες 

(452- 7, 455- 7, 458- 7) συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. Η ποικιλία προορίζεται για την 
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παραγωγή έντονα αρωματικών, λευκών οίνων ανωτέρας ποιότητας, αρωματικών χυμών καθώς και 

για τη βελτίωση αρωμάτων των οίνων. 
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The grape variety named ‘N.AG.RE.F.-1’ was created in Athens Institute of grape growing, in Greece 

in 2006 with crossing the variety Kydonitsa with a mixture of the varieties Riesling, Sylvaner and 

Sauvignon Blanc. The duration of the production period is 146-155 days. The growth of the sprout is 

intense (2.1 – 3.0 m).The variety ‘N.AG.RE.F.-1’ due to its morpho-, physio- logical characteristics it 

has been included in the eco geographic group of varieties such as convarietas pontica Negr. (varieties 

of the Black sea basin).The variety is suitable for making a wide range of white dry wines, sparkling 

wines, sweet wines and desserts of superior class and juices with a great aroma.  
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«ΕΘΙΑΓΕ 2», νέα ερυθρόσαρκη ποικιλία για την παραγωγή άριστης 
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Λέξεις κλειδιά: υβριδισμός, βλαστός, φύλλο, ταξιανθία, ράγα, σταφυλή,γίγαρτα 

Η ποικιλία «ΕΘΙΑΓΕ-2» δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου 

Αθηνών το 2007. Προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας «Θράψα» με την ποικιλία «Άθως». Η 

χρονική διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό της ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες Η 

ποικιλία «ΕΘΙΑΓΕ-2» με βάση τα αμπελογραφικά και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά κατατάσσεται 

στην ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Η ποικιλία αυτή διακρίνεται για τη μεγάλη 

ανθεκτικότητά της στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες 

ποικιλίες Vitis vinifera. Η ποικιλία προορίζεται για την παραγωγή ερυθρών ξηρών οίνων με πολλές 

φαινολικές ουσίες ανωτέρας ποιότητας διαφόρων κατηγοριών και ως βελτιωτικό χρώματος διαφόρων 

χυμών. 

 

Εισαγωγή  

Στην παγκόσμια συλλογή γενετικού υλικού αμπέλου, ο αριθμός των ποικιλιών με κόκκινη 

σάρκα και γλεύκος, επονομαζόμενες «ερυθρόσαρκες», είναι μικρός και βασικά εκπροσωπείται με την 

ποικιλία «Alicante Beausset». Οι έντονα έγχρωμες ποικιλίες περιέχουν μεγάλη ποσότητα φαινολικών 

ουσιών, μια από αυτές είναι η ρεσβερατρόλη, η οποία έχει αντικαρκινική, αντιβακτηριακή, 

αντιαλλεργική δράση, βελτιώνει την μνήμη, και την όραση κ.ά.[10, 11]. Η δημιουργία με την μέθοδο 

υβριδισμού νέων ποιοτικών και παραγωγικών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με υψηλή 

περιεκτικότητα φαινολογικών ουσιών, εγκλιματισμένες σε τοπικές συνθήκες και ανθεκτικών σε 

ασθένειες και εχθρούς, είναι ένα επίκαιρο πρόβλημα για όλους τους αμπελουργούς όλων των ηπείρων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία και αμπελογραφική περιγραφή της νέας 

ερυθρόσαρκης ποικιλίας «ΕΘΙΑΓΕ 2». 

Υλικά και Μέθοδοι 

Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση και επιλογή γονέων, διαδικασία διασταύρωσης ( ευνουχισμός, 

απομόνωση ευνουχισμένου άνθους, συγκομιδή γύρης και η διασταύρωση), συγκομιδή σταφυλιών, 

στρωμάτωση γιγάρτων, φύτευση γιγάρτων και καλλιέργεια υβριδικών σπορόφυτων που 

πραγματοποιήθηκε με κλασικές μεθόδους [1,2,5,7,8]. Η επιλογή σποριόφυτων για τις υποψήφιες 

ποικιλίες και η μελέτη τους έγινε με παραδοσιακές μεθόδους [3,4,6]. Η νέα ερυθρή ποικιλία «ΕΘΙΑΓΕ-

2» δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το 2007. Προήλθε 

από τη διασταύρωση της ποικιλίας «Θράψα» με την ποικιλία «Άθως». Η ποικιλία «Θράψα» επιλέχθηκε 

ως μητρική επειδή αυτή η ποικιλία είναι γηγενής, μεγάλης παραγωγικότητας και αντοχής στην 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
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ξηρασία. Η ποικιλία «Άθως» επιλέχθηκε ως πατρική γιατί είναι δημιουργημένη οινοποιήσιμη ποικιλία 

με ερυθρή σάρκα και χυμό ή ποια προήλθε από την διασταύρωση της ποικιλίας «Μαυροδάφνη» με την 

«Alicante Beausset». Η μελέτη και η περιγραφή της νέα ποικιλίας έγινε με τις ενδεδειγμένες μεθόδους 

[4,6,9].  

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Πίνακας 1. Αμπελογραφικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας «ΕΘΙΑΓΕ 2» με κωδικοποίηση OIV  

 
 Ποικιλία 

Χαρακτηριστικά με κωδικοποίηση OIV ΕΘΙΑΓΕ 2 

Διασταυρώσεις Θράψα x Άθως 

Παραγωγικος Κύκλος (μέρες) (629) 146- 155 (6) 

Ανάπτυξη Βλαστού (351) Μεγάλη 2.1- 3m (7) 

Ξυλοποίηση Κλιματίδας (604) Πολλή υψηλή (95% +) [9] 

Άνθος (151) Ερμαφρόδυτο (3) 

Μέγεθος σταφύλης (202) Μέτριο (5) 

Σχήμα σταφυλής (208) Κωνικό (2) 

Πυκνότητα σταφυλής (204) Μέτριο (5) 

Βάρος σταφυλής (502) Μέτριο (5) 

Μέγεθος ράγας (220) Μέτριο (5) 

Βάρος ράγας(503) Μικρό (3) 

Σχήμα ράγας (223) Σφαιρικού (2) 

Χρώμα ράγας (225) Μπλέ- μαύρο (6) 

Αριθμός γιγάρτων (623) 3-4 (7) 

Ποσότητα σακχάρων εκατοστιαία gr/ cm3 (505) Πολύ μεγάλο 23% (9) 

Παραγωγή (504) Πολλή μεγάλη 12+ (9) 

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται μερικά αμπελογραφικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της 

ποικιλίας «ΕΘΙΑΓΕ 2», με κωδικοποίηση OIV. Ακολουθεί περιγραφή της ποικιλίας «ΕΘΙΑΓΕ- 2». Η 

χρονική διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό της ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες 

(629- 6). Η ανάπτυξη των βλαστών είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 m.) (351-7). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι 

πολύ υψηλή (604- 9). Το ποσοστό των καρποφόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. Η παραγωγή είναι 

πολύ μεγάλη, 3-4 t/στρ (504-9). Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο (151- 3). 

H σταφυλή είναι μεσαίου μεγέθους (202-5), και σχήμα κωνικό (208-2) και μέτρια πυκνότητα 

(204-5). Το μήκος της σταφυλής είναι μακρύ (202- 7) και το πλάτος φαρδύ (203-7). Το μέσο βάρος της 

σταφυλής είναι 360 g (502-5). Το μέγεθος της ράγας είναι μέτριο (220- 5), βάρους 3,4 g (503- 3), 

σφαιρικού σχήματος (223- 2), χρώματος μπλε-μαύρο (225- 6), με κέρινη ανθηρότητα (227- 7). Ο 

αριθμός γιγάρτων κυμαίνεται από 2-4 ανά ράγα (623- 7). Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη 

αντοχή (228- 5). Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι έγχρωμα, με ιδιαίτερα έντονο άρωμα 

(236- 5) και πλούσιο σε φαινολικές ουσίες. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ 

υψηλή, με ποσοστό που ξεπερνά το 24% (505- 9). Η ποικιλία «ΕΘΙΑΓΕ-2» με βάση τα αμπελογραφικά 

και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. 

Η ποικιλία αυτή διακρίνεται για τη μεγάλη ανθεκτικότητά της στο ψύχος (600- 2), την ξηρασία (403- 

7) και τις μυκητολογικές ασθένειες(452-7, 455- 7, 458- 7) συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. Η 
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ποικιλία προορίζεται για την παραγωγή ερυθρών ξηρών οίνων με αυξημένες φαινολικές ουσίες 

ανωτέρας ποιότητας διαφόρων κατηγοριών και ως βελτιωτικό χρώματος διαφόρων χυμών.  

 

  

Εικόνα 1 Σταφυλή, ράγες και γίγαρτα της ποικιλίας «ΕΘΙΑΓΕ- 2» 

 

  

Εικόνα 2 Νεαρό φύλλο ποικιλίας "ΕΘΙΑΓΕ 2" 
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‘N.AG.RE.F.-2’ – The new black berry high quality wine grape with 

colored pulp and juice (Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C.) 
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The grape variety named ‘N.AG.RE.F-.2’ was created in Athens institute of grape growing, in Greece 

by P. Zamanidy in 2007 with crossing the variety ‘THRAPSA’ with the new variety ‘ATHOS’ 

(Mavrodafni x Alicant Bushe). The duration of the production period is 146 - 155 days. The bud burst 

color is green-brown. The tip of the young shoot is light green colored with dark red border with very 

dense density of prostrate hairs of tip. The growth of the sprout is intense (2.1 – 3.0 m) and so is the 

lignification. The leaf is large and the color of the upper side of the blade is dark green. The blade is 

wedge-shaped. Number of lobe is 5. General shape of petiole sinus is open. Length of the petiole 

compared to middle vein is larger. The color of the leaf in autumn is a magnificent purple-red. The 

fruitful sprout is 90% and more. Crop yields are very high, more than 30 t./ha. Sugar content is very 

high, more than 24%. The variety ‘N.AG.RE.F-2’ due to its morpho-, physio- logical characteristics it 

has been included in the eco geographic group of varieties such as convrietas pontica Negr (varieties 

of the Black sea basin). The variety is suitable for making a wide range of red wines of superior class 

and for making juice with intense color. Also it can be used to improve the color of other wines, juices 

and preserves.  
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Λέξεις κλειδιά: υβριδισμός, φύλλο, ταξιανθία, ράγα, σταφυλή 

Οι νέες ερυθρές οινοποιήσιμες με κόκκινο χυμό και σάρκα ανθεκτικές ποικιλίες «ΕΘΙΑΓΕ-3» 

«ΕΘΙΑΓΕ-4»  και «ΕΘΙΑΓΕ-5» δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο 

Αμπέλου Αθηνών την περίοδο 2005- 2006. Οι ποικιλίες προήλθαν από τη διασταύρωση της 

ποικιλίας με αμερικάνικα γονίδια, «Pervenetshe Magaratsha» με ανθεκτικές ερυθρές με κόκκινο 

χυμό και σάρκα ποικιλίες « Dnestrovski aksamit », «Izobilni» και «Mria» αντίστοιχα. Η χρονική 

διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό των ποικιλιών είναι 146-155 ημέρες. Η 

ανάπτυξη των βλαστών είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 m.). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το 

ποσοστό των καρποφόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. Σε κάθε καρποφόρο βλαστό υπάρχουν 2-

3 σταφυλές. H παραγωγή είναι μεγάλη, πάνω από 3-4 t/στρ. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το 

μέγεθος της σταφυλής είναι μεσαίο με σχήμα κυλινρικό έως κυλινδροκωνικό, μέτρια πυκνότητας. 

Το μήκος της σταφυλής κυμαίνεται από 16 εως 18 cm, ενώ το πλάτος 6 με 7 cm.. Το μέσο βάρος της 

σταφυλής των ποικιλιών «ΕΘΙΑΓΕ-3» είναι 260 g, της «ΕΘΙΑΓΕ-4» είναι 350 g, και της  «ΕΘΙΑΓΕ-5» 

είναι 200g. Το μέγεθος της ράγας είναι μικρό, βάρους 1,1 g εως 2,3g, οβάλ σχήματος με διαστάσεις 

1,3 cm x 1,2 cm, χρώματος μπλε-μαύρο, με  κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων είναι 2-3 ανά 

ράγα. Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας 

έχουν έντονο βαθύ άρωμα. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή. Οι 

ποικιλίες από το δεύτερο έτος φύτευσης δίνουν παραγωγή. Οι ποικιλίες μπορούν να καλλιεργηθούν 

και  αυτόριζα, καθώς διακρίνονται για τη μεγάλη ανθεκτικότητά στο ψύχος, την ξηρασία και τις 

μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis Vinifera. Για τον παραπάνω λόγο οι 

ποικιλίες αυτές είναι κατάλληλες για καλλιέργεια σε πολύ ορεινές περιοχές με αρκετά χαμηλές 

θερμοκρασίες.Οι ποικιλίες αυτές προορίζενται για την παραγωγή διάφορων ερυθρών οίνων 

ανωτέρας ποιότητας. Είναι κατάλληλες για βιολογική καλλιέργεια, καθώς έχουν πλήρη 

ανθεκτικότητα και οι ψεκασμοί που απαιτούνται είναι περιορισμένοι. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε πειράματα γενετικής βελτίωσης, ως δότης γονιδίων που προσδίδουν 

ανθεκτικότητα και έντονο βαθύ χρώμα γλεύκους και σάρκας. 

 

  

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

«ΠΑΝΑΓIΑ ΣΟΥΜΕΛA»  και «ΣEΡΡΑ»  
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Λέξεις κλειδιά: υβριδισμός, βλαστός, φύλλο, ταξιανθία, ράγα, σταφυλή, γίγαρτα 

Οι ποικιλίες «Παναγία Σουμελά» και «Σέρρα»  δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο του υβριδισμού στο 

Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το 2004 και 2007 αντίστοιχα. Για την ποικιλία «Παναγία Σουμελά» 

χρησιμοποιήθηκε στη διασταύρωση ως μητρική η ποικιλία «Ακαδημαϊκος Βασίλης Κριμπάς» και ως 

πατρική η « Alicante Boushet». Για την ποικιλία «Σέρρα» στη διασταύρωση χρησιμοποιήθηκε ως 

μητρική η «Odeski Tshiorni» και ως πατρική η «Ακαδημαϊκος Βασίλης Κριμπάς». Ο παραγωγικός κύκλος 

των ποικιλιών (από την έκπτυξη οφθαλμών μέχρι τον τρυγητό) είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των  

βλαστών είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 m.). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό των 

καρποφόρων βλαστών κυμαίνεται από 90 έως 95%. Η παραγωγή είναι μεγάλη, 2-3t/στρ. Οι δύο 

ποικιλίες με βάση τα αμπελογραφικά και φυσιολογικά τους χαρακτηριστικά κατατάσσονται στην 

ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Οι ποικιλίες αυτες έχουν μεγάλη ανθεκτικότητά  στο 

ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. 

Προορίζονται για την παραγωγή έντονα αρωματικών ερυθρών οίνων, γλυκών οίνων ανωτέρας 

ποιότητας, αρωματικών χυμών με βαθύ χρώμα καθώς και για τη βελτίωση αρωμάτων και χρωμάτων 

των οίνων. 

 
Εισαγωγή  

Η δημιουργία νέων ποιοτικότερων και παραγωγικότερων ποικιλιών αμπέλου, που να είναι 

προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και σε διάφορους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες είναι 

κύριος στόχος της γενετικής βελτίωσης των φυτών. Στην Ελλάδα και άλλες χώρες με μεσογειακό κλίμα 

(θερμό και ξηρό καλοκαίρι), όπως της Λεκάνης της Μεσογείου, της Ανατολικής Αμερικής και της 

Κεντρικής Ασίας, η δημιουργία παραγωγικών και οινοποιήσιμων νέων ερυθρών ποικιλιών με άρωμα 

μοσχάτο, με ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία είναι ένας από τους 

πρωταρχικούς στόχους των αμπελουργών. Σημειώνεται ότι στο αυτοφυές αμπέλι της Ευρω- Ασίας, 

ποικιλίες με άρωμα μοσχάτο δεν υπάρχουν (2) Στη διεθνή γενετική τράπεζα αμπέλου υπάρχουν 

μετρημένες ερυθρές οινοποιήσιμες ποικιλίες με άρωμα μοσχάτο που εκπροσωπούνται με μια ποικιλία 

«Μοσχάτο Αμβούργου».( 2, 5) Ωστόσο, για ποικιλίες με άρωμα μοσχάτο, ερυθρή σάρκα και χυμό 

υπάρχει έλλειψη και μεγάλη ζήτηση.  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η δημιουργία, μελέτη και  

αμπελογραφική περιγραφή νέων ερυθρών ποικιλιών με κόκκινο χυμό, σάρκα και άρωμα Μοσχάτο οι 

«Παναγία Σουμελά» και «Σέρρα».  

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Για την δημιουργία των δύο νέων αναζητήθηκαν και επιλέχθηκαν γονείς με την  διαδικασία 

διασταύρωσης (ευνουχισμός, απομόνωση ευνουχισμένου άνθους, συγκομιδή γύρης και η 

διασταύρωση), συγκομιδή σταφυλιών, στρωμάτωση γιγάρτων, φύτευση γιγάρτων και καλλιέργεια 

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


 

 
86 

υβριδικών σπορόφυτων που πραγματοποιήθηκε με κλασικές μεθόδους (1,4,6,7). Η μελέτη των 

ποικιλιών έγινε με παραδοσιακές μεθόδους (2,3,5). Οι ποικιλίες «Παναγία Σουμελά» και «Σέρρα» 

δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το 2004 και 2007 

αντίστοιχα. Για την ποικιλία «Παναγία Σουμελά» χρησιμοποιήθηκε στη διασταύρωση ως μητρική η 

νέα ερυθρή οινοποιήσιμη ποικιλία με άρωμα μοσχάτο «Ακαδημαϊκος Βασίλης Κριμπάς» η οποία 

προήλθε από την διασταύρωση της ποικιλίας «Αγιωργήτικο» με την ποικιλία «Μοσχάτο 

Αλεξανδρείας».Ως πατρική χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία προερχόμενη από την ομάδα ποικιλιών Δυτ. 

Ευρώπης « Alicante Boushet», η οποία έχει υψηλή ανθεκτικότητα στο ψύχος, στις μυκητολογικές 

ασθένειες, χρησιμοποιείται για την βελτίωση του χρώματος σάρκας και χυμού. Για την ποικιλία 

«Σέρρα» χρησιμοποιήθηκε στη διασταύρωση ως μητρική η ποικιλία η «Odeski Tshiorni» και ως πατρική 

η ποικιλία «Ακαδημαϊκος Βασίλης Κριμπάς». Η ποικιλία «Odeski Tshiorni» έχει σάρκα και χυμό με βαθύ 

κόκκινο χρώμα και είναι ανθεκτική στο ψύχος και στις μυκητολογικές ασθένειες. 

 
Εικόνα 1 Σταφυλή,ράγες γίγαρτα ,κόκκινος χυμός και σάρκα της ποικιλίας "Παναγία Σουμελά" 

 
Εικόνα 2 Σταφυλή της ποικιλίας "Σέρρα". 

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Στον Πίνακα 1 δίνονται στοιχεία της αμπελογραφικής περιγραφής των ποικιλιών «Παναγία 

Σουμελά» και «Σέρρα» με κωδικοποίηση OIV. Ο παραγωγικός κύκλος των ποικιλιών (από την 

έκπτυξη οφθαλμών μέχρι τον τρυγητό) είναι 146-155 ημέρες (629- 6). Η ανάπτυξη των βλαστών είναι 

μεγάλη (2,1 – 3,0 m.) (351- 7). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι υψηλή (604- 9). Το ποσοστό των 

καρποφόρων βλαστών κυμαίνεται από 90 έως 95%. Η παραγωγή είναι μεγάλη, 2-3t/στρ (504-9). Το 
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άνθος είναι ερμαφρόδιτο (151- 3). Το μέγεθος της σταφυλής είναι μέτριο έως μεσαίο (202- 6), με σχήμα 

κωνικό (208- 2) και μέτρια πυκνότητα (204- 6). Το μέσο βάρος της σταφυλής είναι 350 g (502- 5). Το 

μέγεθος της ράγας είναι μέτριο έως μεγάλο (220- 6), το βάρος είναι μικρό 1,7 g εώς 2,3 (503- 3), 

σφαιρικού σχήματος (223- 2), χρώματος μπλε-μαύρο (225- 6), με κέρινη ανθηρότητα (227- 7). Ο 

αριθμός γιγάρτων κυμαίνεται από 2-4 ανά ράγα (623- 7). Ο φλοιός είναι μεγάλου πάχους με μεγάλη 

αντοχή (228- 5). Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι έγχρωμα, με ένα ελαφρύ άρωμα μοσχάτο. 

Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή, με ποσοστό που ξεπερνά το 24% (505- 

9). Όταν οι σταφυλές αφεθούν πάνω στο πρέμνο για μεγαλύτερο διάστημα έτσι ώστε να αρχίσει η 

σταφιδοποίηση, τότε το ποσοστό των σακχάρων μπορεί να φτάσει το 40%. Η οξύτητα κυμαίνεται από 

6-9 g/l. Οι δύο ποικιλίες με βάση τα αμπελογραφικά και φυσιολογικά τους χαρακτηριστικά 

κατατάσσονται στην ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Οι ποικιλίες αυτές έχουν μεγάλη 

ανθεκτικότητά στο ψύχος (600- 2), την ξηρασία και (403- 7) και τις μυκητολογικές ασθένειες (452- 7, 

455- 7, 458- 7) συγκριτικά με άλλες ποικιλίες με άρωμα μοσχάτο, επειδή περιέχουν γονίδια των 

ποικιλιών «Odeski Tshiorni» και «Alicante Boushet». Προορίζονται για την παραγωγή έντονα 

αρωματικών ερυθρών οίνων, γλυκών οίνων ανωτέρας ποιότητας, αρωματικών  χυμών με βαθύ χρώμα 

καθώς και για τη βελτίωση αρωμάτων και χρωμάτων των οίνων.  

 

Πίνακας 1. Αμπελογραφικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών «Παναγία Σουμελά» και «Σέρρα» με 
κωδικοποίηση OIV  

 
 Ποικιλία  

Χαρακτηριστικά με κωδικοποίηση OIV Παναγία Σουμελά Σέρρα  

Διασταυρώσεις 
Alicante Boushet x 
Ακαδημαϊκος Βασίλης 
Κριμπάς 

Odeski Tshiorni x 
Ακαδημαϊκος Βασίλης 
Κριμπάς 

Παραγωγικός Κύκλος (μέρες) (629) 146- 155 (6) 146- 155 (6) 

Ανάπτυξη Βλαστού (351) Μεγάλη 2.1- 3m (7) Μεγάλη 2.1- 3m (7) 

Ξυλοποίηση Κλιματίδας (604) Πολλή υψηλή (95% +) [9] Πολλή υψηλή (95% +) [9] 

Άνθος (151) Ερμαφρόδυτο (3) Ερμαφρόδυτο (3) 

Μέγεθος σταφυλής (202) Μέτριο έως μεσαίο (6) Μέτριο έως μεσαίο (6) 

Σχήμα σταφυλής (208) Κωνικό (2) Κωνικό (2) 

Πυκνότητα σταφυλής (204) Μέτριο (6) Μέτριο (6) 

Βάρος σταφυλής (502) Μέτριο (5) Μέτριο (5) 

Μέγεθος ράγας(503) Μικρό (3) Μικρό (3) 

Σχήμα ράγας (223) Σφαιρικό (2) Σφαιρικό (2) 

Χρώμα ράγας (225) Μπλε- Μαύρου (6) Μπλε- Μαύρου (6) 

Αριθμός γιγάρτων (623) 2 έως 4 (7) 2 έως 4 (7) 

Ποσότητα σακχάρων εκατοστιαία gr/ cm3 (505) Πολύ μεγάλο 24% (9) Πολύ μεγάλο 24% (9) 

Παραγωγή (504) μεγάλη (9) μεγάλη (9) 

 

Βιβλιογραφία 

1. Τρόσιν Λ. Π. 1999. Αμπελογραφία και Γενετική Βελτίωση Αμπέλου. Κρασνοντάρ. Εκδόσεις Βόλνευ 
Μαστερά: 138 σελίδες. 

2. Βλάχος Μ. 1986, Αμπελογραφία, Θεσσαλονικη, 518 σελ 

3. Τρόσιν Λ. Π. 1990 Αξιολόγηση και επιλογή  υβριδικών υλικών του Αμπέλου. Γιάλτα: 160 σελίδες. 

4. Ριάποβα Ν. Ι και Βιτκόβσκι Β. Λ. 1988. Μελέτη των ποικιλών Αμπέλου (υποδείξεις μεθόδων). 
Λένιγκρατ ΒΥΡ, 65 σελίδες. 



 

 
88 

5. Vaviliov, N. J. 1987. The theoretical background of Genetics. Moscow, Science Publications, 169p. 

6. Μαλταμπάρ Λ.Μ και Ζνταμαρωβα Α.Γ. 1982. Μέθοδοι Αγροβιολογικών μελετών και παρατηρήσεις 
στην Αμπελουργία. Κρασνοντάρ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο του Κουμπάν. Σελίδες 28. 

7. Γκολοτρίγκα Π. Ι., Νίλωβ Β. Ι., Ντρμπογκάβ Α. κ.α 1974. Μεθοδικές υποδείξεις για γενετική 
βελτίωση Αμπέλου. Ερεβάν, Αρμενία. Εκδόσεις Αιστάν: 225 σελίδες. 

8. Μερζανιάν Α. Σ. και Σελένιν Ι. Λ. 1932. Μέθοδοι γενετικής βελτίωσεις στην Αμπελουργία. Μόσχα, 
41 σελίδες. 

9. OIV. 2013. Codes des caracteres descriptifs des varietes et especes de Vitis. Website 
http://www.oiv.int- E-mail: dgeneral@oiv.int 

 

Two new high quality wine muscat grape varieties “Serra” and 

“Panagia Soumela”  
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Keywords: hybridisation, shoot, leaf, inlorescence, berry, bunch of grapes, seeds 

Two new high quality wine muscat grape varieties “Serra” and “Panagia Soumela” was created in 

Athens Institute of grape growing, in Greece in 2007 and 2004 respectively. “Serra” variety breed with 

crossing the new variety paternal “Academic Vasilis Krimbas” with maternal variety “Odeski 

Tshiorni”. “Panagia Soumela” variety breed with crossing the new variety maternal “Academic 

Vasilis Krimbas” with paternal variety “Alicante Boushet”.The duration of the production period is 

146 - 155 days. The bud burst color is light brown. The growth of the sprout is intense (2.1 – 3.0 m) and 

so is the lignification. Crop yields are very high, more than 20 t./ha.. Sugar content is very high, more 

than 24%. The two varieties due to its morpho-, physio- logical characteristics it has been included in 

the eco geographic group of varieties such as Convrietas pontica Negr (varieties of the Black sea 

basin). The variety is suitable for making a wide range of red wines of superior class and for making 

juice with intense color. Also they can be used both to improve the color of other wines and juices. 

sparkling, dessert and sweet wines; suitable for the production of high quality aromatic juices. 



 

 

2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΓΕΝΩΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

 

Προφορικές Ανακοινώσεις 
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Ανταπόκριση στην καλλιέργεια ανθήρων ελληνικών ποικιλιών 
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Λέξεις κλειδιά: καλλιέργεια ανθήρων, σκληρό σιτάρι, διαπλοειδή, μαννιτόλη 

Η καλλιέργεια ανθήρων αποτελεί την πιο γνωστή και αποτελεσματική τεχνική για την παραγωγή 

διαπλοειδών φυτών και τη δημιουργία καθαρών σειρών σιταριού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η 

ανταπόκριση στην ανθηροκαλλιέργεια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες  όπως  το θρεπτικό 

υπόστρωμα, η προμεταχείριση με χαμηλές ή υψηλές  θερμοκρασίες και κυρίως ο γενότυπος του υπό 

μελέτη φυτού. Όσον αφορά το σκληρό σιτάρι, η έρευνα έχει δείξει ότι είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο 

φυτό  στην παραγωγή φυτών μέσω της καλλιέργειας ανθήρων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν 

η διερεύνηση της ανδρογενετικής ικανότητας τεσσάρων ελληνικών ποικιλιών σκληρού σιταριού 

(Σίφνος, Μεξικάλι, Άννα και Ελπίδα)  και της επίδρασης της μαννιτόλης στην αντίδραση των 

ποικιλιών αυτών στην καλλιέργεια ανθήρων. Για το σκοπό αυτό στάχια των υπό εξέταση ποικιλιών 

συλλέγονταν και παρέμεναν σε διάλυμα μαννιτόλης 0,3 και 0,7 Μ στους 4ο C για 7 ημέρες για 

προμεταχείρηση με χαμηλές θερμοκρασίες και οσμωτική καταπόνηση. Καλλιεργήθηκαν συνολικά 

2000 περίπου ανθήρες (προερχόμενοι από 30 στάχεις) από κάθε ποικιλία. Ως υποστρώματα 

επαγωγής χρησιμοποιήθηκαν  το τροποποιημένο W14 και το FHG ενώ ως υποστρώματα 

αναγέννησης   το 190-2 και το FHG αντίστοιχα. Τα πράσινα φυτά που σχηματίστηκαν 

τοποθετήθηκαν σε υπόστρωμα MS χωρίς προσθήκη ορμονών. Η αντίδραση στην 

ανθηροκαλλιέργεια μετρήθηκε με τον αριθμό των εμβρυοειδών  και τον αριθμό των παραγομένων 

(πράσινων και αλβίνων) φυτών. Παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των τεσσάρων ποικιλιών 

σιταριού ως προς την ανταπόκριση τους στην ανθηροκαλλιέργεια. Μεγαλύτερος αριθμός 

εμβρυοειδών παρατηρήθηκε στην ποικιλία Σίφνος, όχι όμως και μεγαλύτερος αριθμός πράσινων 

φυτών.  Γενικά καλύτερη αντίδραση παρατηρήθηκε στην υψηλή συγκέντρωση της μαννιτόλης 

(0,7Μ) και στα δύο υποστρώματα. Μεταξύ των δύο υποστρωμάτων  ελαφρώς καλύτερο εμφανίστηκε  

το τροποποιημένο W14 όσον αφορά τον σχηματισμό εμβρυοειδών, με μοναδική εξαίρεση την 

ποικιλία Μεξικάλι η οποία παρήγαγε περισσότερα εμβρυοειδή στο υπόστρωμα FHG. Σχηματισμός 

φυτών παρατηρήθηκε μόνο στο υπόστρωμα FHG και στις ποικιλίες Σίφνος (0,5 φυτά / 100 ανθήρες)  

και Μεξικάλι (3,26  φυτά / 100 ανθήρες). 
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Η αλληλούχηση και ανάλυση του μεταγραφώματος του ζιζανίου 

Solanum elaeagnifolium (γερμανός) 

Α. ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ1, Α. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ1, Φ. ΤΡΙΚΚΑ1, C. IGNEA2, Σ. KΑΜΠΡΑΝΗΣ2, Α. 
M. ΜΑΚΡΗΣ1, Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ1 

1
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ. Ε. Β.), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - 6ο χλμ 
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Τμήμα Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τ.Θ. 2208, 71003, Ηράκλειο 

 

Λέξεις κλειδιά: Solanum elaeagnifolium, μεταγράφωμα, τερπενικές συνθάσες 

Το είδος Solanum elaeagnifolium, κοινό ελληνικό όνομα γερμανός, είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο 

πολυετές ζιζάνιο της οικογένειας των Σολανωδών που απαντάται πλέον σε όλη την λεκάνη της 

Μεσογείου. Στην Ελλάδα βρίσκεται όχι μόνο στις αγροτικές περιοχές εντός καλλιεργειών τομάτας, 

βαμβακιού κτλ. αλλά και στις αστικές π.χ. σε μητροπολιτικά πάρκα. Η εισβολή και εγκαθίδρυσή 

του στις περιοχές αυτές διευκολύνθηκε από το γεγονός ότι αναπαράγεται εγγενώς με χιλιάδες 

σπόρους αλλά και αγενώς με υπόγεια βλαστικά τμήματα. Χαρακτηρίζεται δε από την αντοχή του 

στην ξηρασία και την ευκολία του να αναπτύσσεται σε ποικίλα εδαφικά περιβάλλοντα ακόμα και 

στα πιο υποβαθμισμένα εδάφη. Θεωρείται διπλοειδές είδος (2n=24) αλλά πρόσφατα ευρήματα 

έδειξαν ότι απαντάται και ως πολυπλοειδές (τετραπλοειδές και εξαπλοειδές). Για την αλληλούχηση 

του μεταγραφώματος (transcriptome) του S. elaeagnifolium, έγινε εξαγωγή mRNA από φύλλα και 

άνθη. Το mRNA αλληλουχήθηκε με την χρήση αλληλούχησης νέας γενιάς (next-generation 

sequencing).  Από την αλληλούχηση και την συναρμολόγηση των αλληλουχιών που παρήχθησαν, 

προέκυψαν 75.618 contigs με μέσο μέγεθος 1.082bp. Προκειμένου να αναγνωρισθούν οι πιθανοί 

μοριακοί μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από την αντοχή του S.elaeagnifolium στις αντίξοες 

περιβαλλοντικές συνθήκες, έμφαση δόθηκε στην μελέτη των τερπενικών συνθασών (terpene 

synthases - TPS), μιας ομάδας γονιδίων που εμπλέκεται σε ποικίλες φυτικές διεργασίες όπως την 

παραγωγή ορμονών (γιββερελλίνη, αψισικό οξύ) αλλά και στις αποκρίσεις των φυτών στις 

καταπονήσεις. Η χρήση εκτεταμένων αλγορίθμων οδήγησε στην αναγνώριση πολυάριθμων 

γονιδίων που κωδικοποιούν πιθανές τερπενικές συνθάσες στο μεταγράφωμα του S.elaeagnifolium. Οι 

βιοπληροφορικές αναλύσεις έδειξαν ότι τα γονίδια του S. elaeagnifolium εμφανίζουν υψηλή 

ομολογία με χαρακτηρισμένες τερπενικές συνθάσες της τομάτας και άλλων σολανωδών και 

τοποθετούνται φυλογενετικά στους γνωστούς κλάδους της οικογένειας, TPS-a, TPS-b, TPS-c, TPS-

e/f και TPS-g. Τρία τέτοια γονίδια απομονώθηκαν, κλωνοποιήθηκαν και μελετήθηκε η έκφρασή 

τους σε διάφορα όργανα φυτών S. elaeagnifolium. Ο τραυματισμός των φύλλων των φυτών 

S.elaeagnifolium οδήγησε σε σημαντική αύξηση στην μεταγραφή ενός από τα γονίδια το οποίο, 

σύμφωνα και με την μεταβολομική ανάλυση, είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του σεσκιτερπενίου 

(Ε)-καρυφυλλένιο, γνωστό για την εμπλοκή του στην άμυνα των φυτών εναντίον των ξενιστών. Το 

μεταγράφωμα του S.elaeagnifolium μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για την αναγνώριση 

περισσότερων γονιδίων που συνδέονται και με άλλους μοριακούς μηχανισμούς του φυτού πέραν 

της παραγωγής τερπενίων. Λόγω της συγγένειας του είδους με τα καλλιεργούμενα σολανώδη είδη 

όπως η τομάτα και η πατάτα, η μελέτη και αξιοποίηση του μεταγραφώματος του S.elaeagnifolium 

ίσως μπορεί να ρίξει φως στην εξέλιξη των γονιδίων της οικογένειας αυτής και να εμπλουτίσει τις 

έρευνες για την παραλλακτικότητα στα άγρια είδη Solanum.  
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Δημιουργία διαγονιδιακών φυτών τομάτας μέσω της τεχνολογίας 

του παρεμβατικού RNA με στόχο την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε 

μύκητες 

Λ. ΚΑΡΑΠΕΤΣΗ1, Ν. ΦΙΚΑΣ1, Π. ΜΑΔΕΣΗΣ2, Ε. ΝΙΑΝΙΟΥ-ΟΜΠΕΪΝΤΑΤ1, Φ. 
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2
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3
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Λέξεις κλειδιά: γενετική τροποποίηση, προσβολή, RNAi, φυτοπροστασία 

Οι μυκητολογικές ασθένειες αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες για τη μείωση στην 

απόδοση πολλών καλλιεργειών. Η εφαρμογή μυκητοκτόνων για την αντιμετώπισή τους συνοδεύεται 

από αρνητικά αποτελέσματα, όπως η θανάτωση ωφέλιμων οργανισμών και πιθανές ανεπιθύμητες 

παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων 

αντιμετώπισης των μυκητολογικών ασθενειών σε καλλιεργούμενα φυτά αποτελεί σημαντική εξέλιξη 

στο πεδίο της φυτοπροστασίας. Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας της τομάτας στο μύκητα Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (strain 4287), μέσω της 

γονιδιακής αποσιώπησης. Η γονιδιακή αποσιώπηση επιτυγχάνεται με τη χρήση του παρεμβατικού 

RNA (RNA Interference, RNAi), κατά την οποία προκαλείται σίγηση μιας συγκεκριμένης 

αλληλουχίας, μέσω της εισαγωγής στο γονιδίωμα ενός μορίου δίκλωνου RNA. Το δίκλωνο μόριο έχει 

την ικανότητα να αναγνωρίζεται από ένα σύμπλοκο πρωτεϊνών RISC και να οδηγείται στο mRNA 

του γονιδίου-στόχου, το οποίο αποικοδομείται, παρεμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μετάφρασή 

του. Κατασκευάστηκε δυαδικός φορέας που φέρει ένα τμήμα του γονιδίου FOXG_10510, ο οποίος 

χρησιμοποιήθηκε στην γενετική τροποποίηση φυτών τομάτας (Lycopersicon esculentum) μέσω του 

A.tumefaciens. Τα πιθανά γενετικά τροποποιημένα φυτά τομάτας ελέγχθηκαν για την ενσωμάτωση του 

διαγονιδίου με την τεχνική της PCR. Ταυτοποιήθηκε ένα φυτό Τ0 και η έρευνα βρίσκεται στη φάση 

παραγωγής Τ1 σπόρου, με σκοπό την μελέτη της ανθεκτικότητας έναντι στη προσβολή από τον 

μύκητα της φουζαρίωσης.  

 
Εισαγωγή 

Η μείωση των αποδόσεων λόγω βιοτικών παραγόντων εκτιμάται παγκοσμίως στο 40%, ενώ στις 

μυκητολογικές προσβολές σε όλα τα είδη καλλιεργειών, αποδίδεται παραπάνω από το 70% του 

ποσοστού αυτού (Agrios, 2005). Μία πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, που διερευνάται ευρέως τα 

τελευταία χρόνια στην φυτοπροστασία, είναι η χρησιμοποίηση του μηχανισμού του παρεμβατικού 

RNA για τη σίγηση γονιδίων των παθογόνων των φυτών. Το φαινόμενο της παρεμβολής RNA (RNAi) 

αναδεικνύεται ως ένα εναλλακτικό γενετικό εργαλείο στη δημιουργία και ανάπτυξη ανθεκτικών 

ποικιλιών καλλιεργούμενων ειδών (Jun-Hai Niu κ.ά., 2010). Η στρατηγική της παρεμβολής RNA 

χρησιμοποιήθηκε, αρχικά για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε προσβολές από ιούς (Wani και 

Sanghera, 2010) και βακτήρια (Jube και Borthakur, 2007, Sanghera κ.ά., 2009) και πλέον επεκτείνεται 

στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας κατά προσβολών από νηματώδεις και έντομα, παρασιτισμού από 

ζιζάνια και μυκητολογικών προσβολών (Jayaraj κ.ά., 2007). 

Με την ενεργοποίηση του μηχανισμού του RNAi, ο οργανισμός επιτυγχάνει α) τη μείωση ή 

διακοπή της έκφρασης των γονιδίων, και την κατάτμηση των mRNA-στόχων,  β) τη μείωση ή διακοπή 

της γονιδιακής έκφρασης, παρεμβαίνοντας  στη μετάφραση, γ) την κατευθυνόμενη από μικρά μόρια 
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RNA μεθυλίωση του DNA σε περιοχές του DNA, ομόλογες προς τα μικρά μόρια RNA (Dykxhoorn 

κ.ά., 2003).  

Παράδειγμα αποτελεί εργασία όπου διερευνήθηκε η δυνατότητα έκφρασης γονιδίων του 

μύκητα Magnaporthe grisea, υπό τη μορφή δίκλωνων μορίων, προκειμένου να εντοπιστεί το mRNA του 

γονιδίου–στόχου και να επιτευχθεί η αποσιώπηση του μέσω του μηχανισμού του RNAi. Επίσης, σε μία 

άλλη περίπτωση, σχεδιάστηκαν φορείς με σκοπό την αποσιώπηση των γονιδίων–στόχων του S. 

sclerotium, οι οποίοι εισήχθησαν σε φυτά A. thaliana και Glycine max και παρατηρήθηκε η πορεία της 

γονιδιακής σίγησης (Niu J.H. κ.ά., 2010). Σε μια πρόσφατη δημοσίευση, περιγράφεται η προσπάθεια 

σίγησης γονιδίων στον υποχρεωτικό παρασιτικό μύκητα Blumeria graminis (Nowara κ.ά., 2010).  

Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται η κατασκευή φορέα σίγησης με τμήμα του γονίδιου 

παθογένεσης SGE1 του μύκητα Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici και η δημιουργία διαγονιδιακών 

φυτών ντομάτας με σκοπό τη μελέτη της πιθανής  ανθεκτικότητας των φυτών αυτών στο μύκητα μέσω 

του μηχανισμού RNAi.  

 
Υλικά και Μέθοδοι 

Χρησιμοποιήθηκε ένα τμήμα του γονιδίου FOXG_10510, από το φυτοπαθογόνο μύκητα 

Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (strain 4287), το οποίο ονομάστηκε SGE1. Οι σχετικές πληροφορίες 

για το γονίδιο FOXG_10510 αντλήθηκαν από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ινστιτούτου 

Broad (http://www.broadinstitute.or/annotation/genome/fusarium_group/MultiHome.html). Η 

αλληλουχία του SGE1 συντέθηκε από την IDT (Integrated DNA Technologies), και κλωνοποιήθηκε 

στο πλασμίδιο pUCIDT, φέροντας εκατέρωθεν τις κατάλληλες αλληλουχίες που αποτελούν τις θέσεις 

αναγνώρισης των περιοριστικών ενζύμων. Οι αλληλουχίες αυτές είχαν ενσωματωθεί στο SGE1.  

Στη συνέχεια, η αλληλουχία SGE1 ενσωματώθηκε στον ενδιάμεσο φορέα pHANNIBAL, τόσο με 

κωδικό όσο και με αντικωδικό προσανατολισμό και σχηματίστηκε η κασσέτα έκφρασης SGE1x2. Ο 

κατασκευή της κασέτας επιβεβαιώθηκε με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 1% και κλωνοποιήθηκε 

στους δυαδικούς φορείς pGREEN300:35S-NOS και pART27. Με τη μέθοδο της ηλεκτροδιήθησης, 

πραγματοποιήθηκε μεταμόρφωση δεκτικών κυττάρων του στελέχους GV3101 του A. tumefaciens με τον 

φορέα pART27-SGE1x2. Ακολούθησε εμβάπτιση κοτυληδόνων 3-4 ημερών σε υγρή καλλιέργεια 

βακτηρίων και μεταφορά των εκφύτων ντομάτας  σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα MSR.  

Με στόχο την ανάπτυξη διαγονιδιακών φυτών, τα έκφυτα τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό 

υπόστρωμα αναγέννησης και επιλογής (MSR). Τα πιθανά γενετικά τροποποιημένα φυτά 

μεταφέρθηκαν για περαιτέρω ανάπτυξη και ριζοβολία σε υπόστρωμα MSR. Δημιουργήθηκαν τρεις 

σειρές (SGE1-1, SGE1-2, SGE1-3) από τις οποίες απομονώθηκε DNA, ώστε να ταυτοποιηθούν, με την 

τεχνική της PCR, τα φυτά τα οποία  φέρουν την κασέτα έκφρασης. Η σειρά SGE1-1, η οποία φέρει τη 

κασσέτα σίγησης, βρίσκεται στο στάδιο της αναπαραγωγής σπόρου Τ1.  

 
Αποτελέσματα 

Πραγματοποιήθηκε η κατασκευή κατάλληλου φορέα σίγησης της αλληλουχίας SGE1, που φέρει 

τμήμα του γονιδίου FOXG_10510, το οποίο προέρχεται από το φυτοπαθογόνο μύκητα Fusarium 

oxysporum f.sp. lycopersici. Το τμήμα SGΕ1 ελέγχει την ικανότητα παθογένεσης του μύκητα καθώς 

επηρεάζει ποσοτικά την παραγωγή των κονιδίων, ενώ δεν απαιτείται για την ανάπτυξη του (Michielse 

κ.ά., 2009).  

Η κασσέτα έκφρασης κλωνοποιήθηκε στους δυαδικούς φορείς pGREEN300:35S-NOS και 

pART27, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με τη διαδικασία της αλληλούχησης. Ο φορέας σίγησης, 

pART27-SGE1x2 (Εικόνα 1), εισήχθη εντός φυτών ντομάτας μέσω του A. tumefaciens και ύστερα από 

ταυτοποίηση, επελέγησαν οι διαγονιδιακές σειρές στις οποίες ανιχνεύθηκε η κασσέτα έκφρασης 

SGE1x2 (Εικόνα 2 και 3). Επιβεβαιώθηκε ότι ο κλώνος SGE1-1 φέρει τόσο την κωδική αλληλουχία όσο 



 

 
94 

και την αντικωδική. Η επιλεγμένη διαγονιδιακή σειρά SGE1-1 βρίσκεται στην φάση της παραγωγής 

σπόρου Τ1 γενεάς (Εικόνα 4).  

 

  
Εικόνα 1: Χάρτης του δυαδικού φορέα pART27-SGE1x2 

 
Εικόνα 2: Ανίχνευση της αντικωδικής αλληλουχίας της κασσέτας έκφρασης (ζώνη 600bp) των πιθανά γενετικά 
τροποποιημένων φυτών τομάτας με PCR.  

 
Εικόνα 3: Ανίχνευση της κωδικής αλληλουχίας της κασσέτας έκφρασης (ζώνη 484bp) των πιθανά γενετικά 
τροποποιημένων φυτών τομάτας με PCR.  

 
Εικόνα 4: Διαγονιδιακά φυτά τομάτας σε γλάστρες  

 SGE1-1     SGE1-2     SGE1-3 

 SGE1-1    SGE1-2     SGE1-3 

           SGE1-1                       SGE1-2                       SGE1-3 

484bp 

600bp 
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Συμπεράσματα 

Με την κατασκευή της κασσέτας έκφρασης SGE1x2, των φορέων σίγησης pGREEN300:35S-NOS-

SGE1x2, pART27-SGE1x2 και τη δημιουργία διαγονιδιακών  φυτών τομάτας, θα πραγματοποιηθεί η 

μελέτη της ανθεκτικότητας ενάντια στη προσβολή του μύκητα μέσω της ενεργοποίησης του 

μηχανισμού του παρεμβατικού RNA. Η τεχνολογία του παρεμβατικού RNA, αποτελεί ένα πολλά 

υποσχόμενο εργαλείο στη βελτίωση των φυτών ως ασπίδα ενάντια σε προσβολές από παθογόνα. 
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Worldwide, fungal diseases are classified as a major cause of yield loss in many economically 

important crops, such as rice, wheat, barley, cotton and vine. The application of fungicides is the most 

common management approach, although it’s accompanied by many adverse effects in human health 

and the environment, through devastating populations of beneficial organisms and pathogens. An 

alternative treatment method of fungal crop plant diseases, has been established through gene 

isolation and the development of transgenic plants. Furthermore, RNA-interference (RNAi) has been 

employed as a novel alternative strategy and has exhibited a great potential for enchasing resistance to 

fungi. The RNA-mediated resistance is based on RNA hybridization; a molecule of double-stranded 
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RNA (with a known sequence) is recognized by a protein complex (RISK), which then binds to the 

mRNA of the target gene and leads to the degradation of the mRNA initiates, preventing thereby it’s 

translation. The result of the recognition, binding and finally, the degradation, is that the target gene 

has been silenced. The aim of this work is the study of possible induced resistance, through gene 

silencing, against Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (strain 4287), in tomato plants (Lycopersicon 

esculentum). A binary vector carrying a segment of the FOXG_10510 gene was build and was used in 

the genetic modification of tomato plants, through A. tumefaciens. Possible transgenic tomato plants 

were PCR-tested for positive transgene incorporation. A T0 plant was positive for transgene 

integration and was self-fertilized to produce T1 seed, in order to study possible resistance against 

Fusarium fungus.  
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Λειτουργικός χαρακτηρισμός του ισοενζύμου PvGSTU2-2 (P. 

vulgaris) στην μεταβολική αποδόμηση του ζιζανιοκτόνου 

dimethenamid 
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Αθήνα 

 

Λέξεις κλειδιά: GST, καπνός, χλωροακεταμίδια 

Οι τρανσφεράσες της γλουταθειόνης, έχουν κεντρικό ρόλο στο μηχανισμό μεταβολικής αποδόμησης 

ζιζανιοκτόνων των φυτικών οργανισμών. Το γονίδιο PvGSTU2-2 απομονώθηκε από τα φύλλα του 

είδους Phaseolus vulgaris και το ισοένζυμο που κωδικοποιεί καταλύει τη συμπλοκοποίηση της 

γλουταθειόνης με τα ζιζανιοκτόνα alachlor και metalachlor της ομάδας των χλωροακεταμιδίων. 

Προκειμένου να μελετηθεί in planta η ικανότητα του ισοενζύμου PvGSTU2-2 να μεταβολίζει 

ζιζανιοκτόνα της ομάδας αυτής, δημιουργήθηκαν  διαγονιδιακά φυτά καπνού που υπερεκφράζουν το 

γονίδιο PvGSTU2-2. Η παρουσία του διαγονιδίου επιβεβαιώθηκε με PCR πραγματικού χρόνου (RT-

PCR) και η έκφρασή του με ποσοτική PCR. Περεταίρω, επιβεβαιώθηκε πως το διαγονίδιο κωδικοποιεί 

ενεργές πρωτεΐνες με την μέτρηση της ειδικής ενζυμικής δραστικότητας στο υπόστρωμα NBD-CI. 

Επιλέχθηκαν τρεις διαγονιδιακές σειρές οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς την ανθεκτικότητά τους στο 

ζιζανιοκτόνο dimethenamid (0,5 and 1 mg/L). Κάτω απο in vivo συνθήκες, οι διαγονιδιακές σειρές 

επέδειξαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και στις δύο συγκεντρώσεις καθώς παρουσίασαν μεγαλύτερο 

μήκος ρίζας και βλαστού σε σχέση με τα φυτά μάρτυρες. Μέσω της προσέγγισης αυτής, επιβεβαιώθηκε 

ο ρόλος του ισοενζύμου PvGSTU2-2 στην εκλεκτικότητα του ζιζανιοκτόνων της ομάδας των 

χλωροακεταμιδίων. 

 
Εισαγωγή 

Οι τρανσφεράσες της γλουταθειόνης (GSTs) είναι πολυλειτουργικές πρωτεΐνες, οι οποίες 

συμμετέχουν στη φάση II του συστήματος μεταβολικής αποδόμησης ξενοβιοτικών ουσιών, όπου 

καταλύουν την συμπλοκοποίησή τους με την γλουταθειόνη (Dietz and Schnoor, 2001). Το ισοένζυμο 

PvGSTU2-2 απομονώθηκε από τα φύλλα του P vulgaris και έχει αξιόλογη δράση έναντι του alachlor 

και metalachlor (Chronopoulou et al., 2011) τα οποία αναστέλλουν κυρίως την ανάπτυξη του ριζικού 

συστήματος. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η συσχέτιση της καταλυτικής δράσης του ισοενζύμου 

PvGSTU2-2 με το βιολογικό του ρόλο in planta. Διαμέσου της δημιουργίας γενετικά τροποποιημένων 

φυτών που υπερεκφράζουν το συγκεκριμένο γονίδιο και της αξιολόγησης της ανθεκτικότητά τους 

μετά από εφαρμογή με το ζιζανιοκτόνο dimethenamid (χλωροακεταμίδια), κατέστη δυνατός ο 

λειτουργικός χαρακτηρισμός του ισοενζύμου. 

 

Υλικά και μέθοδοι 

1. Δημιουργία του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου pART27-GSTU2-2 

 Για τη δημιουργία του ανασυνδυαμένου πλασμίδιου pART27-GSTU2-2 χρησιμοποιήθηκε o 

φορέας pΑRT27-GSTU4 (Benekos et al., 2010). Το γονίδιο PvGSTU2-2 ήταν  κλωνοποιημένο στον 

φορέα pET28Α. Για την απομόνωση του γονιδίου και του φορέα pART27 πραγματοποιήθηκε διπλή 
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πέψη των ανασυνδυασμένων πλασμιδίων με τα ένζυμα περιορισμού EcoRI και HindIII (New England 

Biolabs). Οι αντιδράσεις της λιγάσης έγιναν σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εταιρείας New England 

Biolabs. Ο ανασυνδυασμένος πλασμιδιακός φορέας pART27-PvGSTU2-2 κλωνοποιήθηκε στο A. 

tumefaciens (GV3101) με την μέθοδο της ηλεκτροδιήθησης. 

2. Γενετική τροποποίηση, ταυτοποίηση και επιλογή διαγονιδιακών σειρών καπνού 

Η γενετική τροποποίηση του καπνού πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο του A. tumefaciens, 

χρησιμοποιώντας ως έκφυτα φυλλικούς δίσκους μεγέθους 1cm2. Η αναγέννηση των εκφύτων 

πραγματοποιήθηκε σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα αναγέννησης (0,1 mg/l ΝΑΑ και 1mg/l BAP), το 

οποίο περιείχε τα αντιβιοτικά σεφοταξίμη (250 mg/L) και καναμυκίνη (50 mg/L).Η ταυτοποίηση των 

πιθανά γενετικά τροποποιημένων φυτών N. tabacum  πραγματοποιήθηκε με την τεχνική PCR 

πραγματικού χρόνου (RT-PCR). Για την επιλογή των διαγονιδιακών σειρών, μετρήθηκαν τα ειδικά 

αντίγρφα του mRNA του γονιδίου PvGSTU2-2 με την τεχνική της ποσοτικής PCR πραγματικού 

χρόνου (q-RTPCR). Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν ως σχετική ποσοτική έκφραση με βάση την 

μέθοδο 2-ΔΔCT. (Livak et al., 2001). Ως γονίδιο αναφοράς χρησιμοποιήθηκε η β-ακτίνη. Επιπλέον, σε 

εκχύλισμα φύλλων των ίδιων  διαγονιδιακών σειρών μετρήθηκε η ειδική ενζυμική δραστικότητα στο 

υπόστρωμα ΝΒD-CI, στο οποίο το ισοένζυμο PvGSTU2-2 εμφανίζει υψηλή ενζυμική δραστικότητα 

(Chronopoulou et al., 2011). 

3. In vivo δοκιμή ανθεκτικότητας στο ζιζανιοκτόνο dimethenamid 

Οι T0 σειρές ΝtGSTU2-2.9, NtGSTU2-2.13 και NtGSTU2-2.19 καθώς και μη γενετικά 

τροποποιημένα φυτά μικροπολλαπλασιάστηκαν και σκληραγωγήθηκαν. Τα φυτά ποτίστηκαν με 5ml 

υδατικoύ διαλύματος του ζιζανιοκτόνου συγκέντρωσης 0,5 και 1 mg/L (συγκέντρωση που 

χρησιμοποιείται σε συνθήκες αγρού για τον έλεγχο των ζιζανίων) και ακολούθησε πότισμα με 

απεσταγμένο νερό. Μετά από 20 ημέρες, μετρήθηκε το μήκος του βλαστού και της ρίζας. Το 

πειραματικό σχέδιο ήταν το πλήρως τυχαιοποιημένο με τρεις επαναλήψεις. Η σύγκριση των μέσων 

όρων πραγματοποιήθηκε με το κριτήριο Dunkan για P<0,05 με το στατιστικό πακέτο ΙΒΜ SPSS 

Statistics 20. 

 
Αποτελέσματα και συζήτηση 

1. Δημιουργία του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου pART27-GSTU2-2 

Απο την πέψη του pET-28a-PvGSTU2-2 και του pART27-GSTU4 με τα ένζυμα περιορισμού 

EcoRI και HindIII απομονώθηκε ένα τμήμα DNA 684bp που αντιστοιχεί στο γονίδιο PvGSTU2-2, και ο 

φορέας pART27 μαζί με την κασέτα έκφρασης μεγέθους 13.817bp (Eικόνα 1Α). Η ένωση των 

μονόκλωνων συμπληρωματικών άκρων του γονιδίου και του φορέα πραγματοποιήθηκε μέσω της 

αντίδρασης της λιγάσης. Η επιτυχία της ελέγχθηκε με την τεχνική  PCR. Το τμήμα DNA που 

ενισχύθηκε είχε μέγεθος 795bp (Εικόνα 1Β ).  

Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 19 T0 διαγονιδιακές σειρές με το γονίδιο PvGSTU2-2 (Εικόνα 2). Για 

την επιλογή των διαγονιδιακών σειρών, μετρήθηκε η ποσοτική έκφραση και η ενζυμική δραστικότητα 

του διαγονιδίου GSTU2-2. Μέσω της σχετικής ποσοτικοποίησης, προσδιορίστηκαν τα επίπεδα mRNA 

του γονιδίου PvGSTU2-2 σε 8 διαγονιδιακές σειρές. Το γονίδιο PvGSTU2-2 εκφράζεται σε όλες τις Τ0 

σειρές καπνού. Εντούτοις, υψηλότερα επίπεδα έκφρασης παρουσίασε η σειρά ΝtGSTU2-2.9, της 

οποίας η έκφραση ήταν περίπου 2 φορές μεγαλύτερη (1,99±0,33) και οι σειρές NtGSTU2-2.13 και 

NtGSTU2-2.19 των οποίων η έκφραση ήταν περίπου μία φορά μεγαλύτερη (0,93±0,55 και 0,99±0,25 

αντίστοιχα) σε σχέση με την Τ0 σειρά NtGSTU2-2.16 (calibrator) (Διάγραμμα 1Α). Η ενζυμική 

δραστικότητα στο υπόστρωμα NBD-CI ήταν παρόμοια σε όλες τις διαγονιδιακές σειρές, με εξαίρεση 

την σειρά NtGSTU2-2.13 της οποίας ήταν διπλάσια (Διάγραμμα 1Β). Τα αποτελέσματα αυτά 

επιβεβαίωσαν πως σε όλες τις σειρές το διαγονίδιο PvGSTU2-2 μεταγράφεται και οι πρωτεΐνες που 

παράγονται είναι ενζυμικά δραστικές. 
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Εικόνα 1. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1% (Α) Των προϊόντων διπλής πέψης του pART27-GSTU4 και 
του γονιδίου PvGSTU2-2 με τα ένζυμα περιορισμού EcoRI και ΗindIII μετά από τον καθαρισμό τους 1: Ο 
πλασμιδιακός φορέας pART27 2: Γονίδιο PvGSTU2-2 Μ: Δείκτης μοριακών βαρών 1Kb. (Β) Των προϊόντων PCR 
για τον έλεγχο του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου pART27-PvGSTU2-2 μετά από την αντίδραση της λιγάσης Μ: 
Δείκτης μοριακών βαρών 1Kb 1: Ανασυνδυασμένο πλασμίδιο pART27-PvGST2-2 2: Πλασμιδιακός φορέας 
pART27 κομμένος με τα ένζυμα περιορισμού EcoRI και Xba (αρνητικός μάρτυρας) 3: Αντίδραση χωρίς DNA 
εκμαγείο 

 

2.  Γενετική τροποποίηση, ταυτοποίηση και επιλογή διαγονιδιακών σειρών καπνού 

 
Εικόνα 2 Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 1% των προϊόντων RT-PCR για τον έλεγχο των Τ0 
διαγονιδιακών σειρών Ν. tabacum που εκφράζουν το γονίδιο PvGSTU2-2. Μ: Δείκτης μοριακών βαρών 100 bp 1-
21: Πιθανά γενετικά τροποποιημένα φυτά με το γονίδιο PvGSTU2-2 22: Ανασυνδυασμένο πλασμίδιο pART27-
PvGSTU2-2 (Θετικός μάρτυρας) 23: Ταυτοποιημένο γενετικά τροποποιημένο φυτό με το γονίδιο GSTU4 (Θετικός 
μάρτυρας) 24: Μη γενετικά τροποποιημένο φυτό Ν. tabacum (Αρνητικός μάρτυρας)  

 

 
Διάγραμμα 1 Eπιλογή διαγονιδιακών σειρών καπνού με το γονίδιο GSTU2-2 μέσω της μέτρησης (Α) της σχετικής 
ποσοτικής έκφρασης και (Β) της ειδικής ενζυμικής δραστικότητας (Ε.Ε.Δ) στο υπόστρωμα NBD-CI. 2.1, 2.14, 2.13, 
2.19, 2.8, 2.9, 2.14, 2.16: Ανεξαρτητες διαγονιδιακές σειρές wt: Μη γενετικά τροποποιημένο φυτό   

 
3. In vivo δοκιμή ανθεκτικότητας  στο ζιζανιοκτόνο dimethenamid 

Απο την μελέτη της επίδρασης του ζιζανιοκτόνου dimethenamid σε in vivo συνθήκες προέκυψε 

πως στις διαγονιδιακές σειρές ΝtGSTU2-2.9, NtGSTU2-2.13 και NtGSTU2-2.19 στην συγκέντρωση των 

0,5mg/L, ο μέσος όρος του μήκους της ρίζας ήταν έως και δύο φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τα μη 

γενετικά τροποποιημένα φυτά και έως τρεις φορές στην συγκέντρωση του 1mg/L (Εικόνα 3Α και Β 

και Διάγραμμα 2Α). Το μήκος του βλαστού και στις δύο συγκεντρώσεις του ζιζανιοκτόνου ήταν 

A B 
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μεγαλύτερο στις Τ0 σειρές σε σχέση με τα μη γενετικά τροποποιημένα φυτά. Ωστόσο, στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές καταγράφηκαν μόνο στην συγκέντρωση του 1mg/L, όπου ο μέσος όρος του 

μήκους βλαστού ήταν έως και 1,5 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τα μη γενετικά τροποποιημένα φυτά 

(Εικόνα 3Β και Διάγραμμα 2Β). 

 
Εικόνα 3 Αξιολόγηση σε in vivo συνθήκες της αντοχής των Τ0 διαγονιδιακών σειρών καπνού (ΝtGSTU2-2) καθώς 
και μη γενετικά τροποποιημένων φυτών 20 ημέρες μετά από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνιου dimethenamid (Α) 
0,5 mg/L (Β) 1mg/L. 1: Mη γενετικά τροποποιημένo φυτό 2-4: Τ0 σειρές ΝtGSTU2-2.9, NtGSTU2-2.19 και 
NtGSTU2-2.13 αντίστοιχα 

 

 
Διάγραμμα 2 Σύγκριση της ανθεκτικότητας μεταξύ των Τ0 διαγονιδιακών σειρών καπνού (ΝtGSTU2-2) καθώς 
και μη γενετικά τροποποιημένων φυτών 20 ημέρες μετά από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνιου dimethenamid 
(0,5 mg/L και 1mg/L) σε in vivo συνθήκες μέσω της μέτρησης του μήκους (Α) της ρίζας και (Β) του βλαστού. 1: μη 
γενετικά τροποποιημένo φυτό 2-4: ΝtGSTU2-2.9, NtGSTU2-2.13 και NtGSTU2-2.19 αντίστοιχα. Τα δεδομένα 
αντιστοιχούν στο μέσο όρο (± τυπικό σφάλμα). Οι τιμές των διαγονιδιακών σειρών που επισημαίνονται με * 
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά από αυτές των αντίστοιχων φυτών άγριου τύπου στις αντίστοιχες 
συγκεντρώσεις σε P≤0,05. 
 

Γενικά, η ανθεκτικότητα των φυτών στα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των χλωροακεταμιδίων 

σχετίζεται με την υψηλή διαθεσιμότητα της GSH και την έκφραση συγκεκριμένων GSTs (Fuerst et al., 

1998; Farago et al., 1993; Cottingham and Hatzios, 1992). Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες 
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σχετικά με το ρόλο των GSTs στην αποδόμηση του ζιζανιοκτόνου dimethenamid. Στο σιτάρι. η 

ανθεκτικότητα στο συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής 

φυτοπροστατευτικών ουσιών (safeners) οι οποίες επάγουν συγκεκριμένα GSTs ισοένζυμα (Riechers et 

al., 1996). Γενετικά τροποποιημένο σιτάρι που υπερεκφράζει ένα GST γονίδιο από τον αραβόσιτο 

παρουσίασε αυξημένη ανθεκτικότητα όχι μόνο στο ζιζανιοκτόνο dimethenamid και alachlor αλλά και 

στο ΕPTC της ομάδας των θειοκαρβαμιδικών (Milligan et al., 2001). H αύξηση της αντοχής των Τ0 

φυτών καπνού υποδεικνύει πως το ισοένζυμο PvGSTU2-2 διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην 

αποτοξίνωση του ζιζανιοκτόνου dimethenamid. Περεταίρω, είναι πολύ πιθανόν να εμπλέκεται και 

στην αντοχή του κοινού φασολιού στο συγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο, στην καλλιέργεια του οποίου 

εφαρμόζεται εκλεκτικά για την καταπολέμηση των ζιζανίων. 
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Plant glutathione transferases (GSTs) have a major role in plants’ herbicide detoxification mechanism. 

PvGSTU2-2 gene has been previously isolated from leaves of Phaseolus vulgaris plants. The enzyme, 
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catalyses the conjugation with chloroacetamide herbicides alachlor and metalachlor. With the aim of 

studying in planta the ability of PvGSTU2-2 to detoxify these herbicides, tobacco (Nicotiana tabacum L. 

cv Xanthi) plants overexpressing PvGSTU2-2 were raised via the method of A. tumefaciens. The 

introgression of the transgene in the plant genome was confirmed by RT-PCR and the expression of 

PvGSTU2-2 with qRT-PCR analysis. Furthermore, it was verified that transgene codes functional 

proteins by measuring GST enzyme activity towards NBD-CI. Three transgenic lines overexpressing 

PvGSTU2-2 were assayed for their tolerance towards the herbicide dimethenamid (0,5 and 1 mg/L). 

Under in vivo conditions,, the PvGSTU2-2 overexpressing lines exhibited significantly higher shoot 

and root elongation compared to wild type plants. Via this approach the role of PvGSTU2-2 in 

chloroacetamide selectivity was verified.  
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Η βελτίωση της τομάτας για ποικιλίες με ανεκτικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι σημαντική 

για λόγους κόστους θέρμανσης των θερμοκηπίων και περιορισμού των εκπομπών CO2. Λόγω της 

μειωμένης γενετικής ποικιλότητας εντός του είδους Solanum lycopersicum, σε συνδυασμό με τη 

μειωμένη γονιμότητα της γύρης, στα διειδικά υβρίδια με είδη αγριοτομάτας (S. habrochaites) που 

ανέχονται το κρύο, η δημιουργία τέτοιων ποικιλιών έχει αποτύχει μέχρι σήμερα. Μία εναλλακτική 

στρατηγική είναι ο εμβολιασμός υβριδίων τομάτας με υψηλή παραγωγικότητα σε διειδικά 

υποκείμενα εμβολιασμού. Για τη δημιουργία υποκειμένων με ανεκτικότητα σε χαμηλές 

θερμοκρασίες είναι αναγκαία η καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών προσαρμογής που 

σχετίζονται με λειτουργίες της ρίζας και ιδιαίτερα με τη δράση ουσιών που παράγονται στη ρίζα 

και δρουν ως διαβιβαστές μηνυμάτων, επηρεάζοντας το υπέργειο μέρος του φυτού (πχ. 

φυτορμονών, αντιοξειδωτικών ενζύμων, υδατανθράκων κ.ά.). Για το σκοπό αυτό, σε  θερμοκήπιο 

του Leibniz-Institute of Vegetable and Ornamental Crops, στο Großbeeren της Γερμανίας 

πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα με φυτά τομάτας (‘Kommet’) εμβολιασμένα σε δύο υποκείμενα με 

διαφορετική ανοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες, το ‘Moneymaker’ (ευαίσθητο) και το ‘LA1777’ 

(ανεκτικό). Τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε υδροπονικό σύστημα NFT με θερμοκρασίες ρίζας 15οC ή 

25οC και θερμοκρασία αέρα 25οC σε όλη τη διάρκεια του πειράματος. Μετά από έκθεση των φυτών 

για ένα μήνα στις προαναφερθείσες θερμοκρασίες, συλλέχθηκαν δείγματα ρίζας και φύλλων για τη 

μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας ρίζας στη γονιδιακή έκφραση χρησιμοποιώντας cDNA 

μικροσυστοιχίες. Η συγκριτική μεταγραφική ανάλυση εντόπισε μηδενική αλλαγή στην έκφραση 

των γονιδίων στα φύλλα της ποικιλίας ‘Kommeet’ που εμβολιαστήκαν στο ανεκτικό στο ψύχος 

υποκείμενο, όταν οι ρίζες των φυτών εκτέθηκαν σε οριακά χαμηλές θερμοκρασίες. Αντιθέτως, στα 

φύλλα των φυτών ποικιλίας ‘Kommeet’ που εμβολιάστηκαν στο ευαίσθητο στο ψύχος υποκείμενο 

(‘Moneymaker’), 361 γονίδια παρουσίασαν αλλαγή στην γονιδιακή τους έκφραση όταν οι ρίζες 

τους εκτέθηκαν σε οριακά χαμηλές θερμοκρασίες. Όσον αναφορά τα δύο διαφορετικά υποκείμενα, 

‘LA 1777’ και ‘Moneymaker’, 1506 και 2036 γονίδια αντίστοιχα εμφάνισαν σημαντική 

διαφοροποίηση στην έκφραση τους (υπερ-έκφραση ή υπο-έκφραση) στις ρίζες όταν αυτές εκτέθηκαν 

σε οριακά χαμηλές θερμοκρασίες. Διαπιστώθηκε υπερ-έκφραση πολλών γονιδίων που σχετίζονται 

με τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος στις ρίζες του ανεκτικού στο ψύχος γονότυπου, η οποία 

οδηγεί σε αύξηση της αναλογίας μεταξύ ρίζας και βλαστού, συμβάλλοντας θετικά στη μεταφορά 

νερού και θρεπτικών συστατικών από τις ρίζες προς τον βλαστό. Επιπλέον, οι αλλαγές στην 

παραγωγή των φυτορμονών στην ρίζα λόγω της καταπόνησης από χαμηλές θερμοκρασίες στο 
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περιβάλλον αυτής, επηρέασαν σημαντικά τη μεταφορά σημάτων μεταξύ ριζών και υπέργειου 

μέρους των φυτών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των γονιδίων του υποκειμένου ‘LA 1777’, τα 

οποία ελέγχουν βιοχημικά μονοπάτια και φυσιολογικές διαδικασίες σχετιζόμενες με ανοχή σε 

οριακά χαμηλές θερμοκρασίες είναι χρήσιμα για την κατανόηση των μοριακών μηχανισμών 

ανεκτικότητας της τομάτας σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τέλος, τα δεδομένα που προέκυψαν 

υποδεικνύουν γονίδια πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες σε προγράμματα γενετικής 

βελτίωσης με στόχο τη δημιουργία υποκειμένων εμβολιασμού τομάτας με ανεκτικότητα στις 

χαμηλές θερμοκρασίες. 
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Η φαινοτυπική παραλλακτικότητα των φυτών αποδίδεται στον συνδυασμό της επίδρασης της 

γενετικής ποικιλότητας, την επίδραση του περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρασης γενοτύπου και 

περιβάλλοντος. Η μεθυλίωση του DNA είναι ένας από τους κύριους μηχανισμούς δημιουργίας νέας 

παραλλακτικότητας που μπορεί να κληρονομείται και να επηρεάζει το σύνολο της φαινοτυπικής 

παραλλακτικότητας. Μελετήθηκε η επιγενετική κληρονομησιμότητα της μεθυλίωσης της κυτοσίνης 

για πρώτη φορά σε χαρτογραφική ομοθαλή οικογένεια κυπαρισσιού (Cupressus sempervirens L.) που 

αποτελούνταν από 382 απογόνους χρησιμοποιώντας f-MSAP μοριακούς δείκτες. Με τη χρήση 

τεσσάρων συνδυασμών f-MSAP μοριακών δεικτών προέκυψαν 266 πολυμορφικές γονιδιακές 

θέσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέση τιμή της συνολικής μεθυλίωσης του DNA στους 

απογόνους (28.2%) ήταν υψηλότερη από τη μέση τιμή των γονικών τύπων (22.18%). Επίσης βρέθηκε 

υψηλότερη μητρική κληρονομησιμότητα της μεθυλίωσης του DNA (5.65%) έναντι της πατρικής 

(3.01%). Η πιστή Μενδελική κληρονομησιμότητα μεθυλιωμένων γονιδιακών θέσεων ( μεθυλιωμένες 

θέσεις που κληρονομήθηκαν σύμφωνα με τις Μενδελικές αρχές από τους γονικούς τύπους στους 

απογόνους) παρουσιάστηκε σε ποσοστό 4.29%. Βρέθηκε επίσης ένα μεγάλο ποσοστό de novo 

μεθυλίωσης (19.65%) στους απογόνους σε σχέση με τους γονικούς τύπους. Τέλος, βρέθηκαν θετικές 

συσχετίσεις της συνολικής και της CG μεθυλίωσης για το αυξητικό γνώρισμα του ύψους, ενώ 

παρουσιάστηκε θετική συσχέτιση της CG/CNG μεθυλίωσης με το ύψος και τη διάμετρο. Τα 

αποτελέσματα αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση όσον αφορά την κατανόηση των επιγενετικών  

φαινομένων, την κληρονομισημότητα τους στα πολυετή ξυλώδη φυτά και τον τόπο που επηρεάζουν 

τη φαινοτυπική παραλλακτικότητα. 
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Το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φυσικής και πολιτιστικής 

ιστορίας της Μεσογειακής λεκάνης και βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην ξυλοπονία, στην προστασία του 

εδάφους από τη διάβρωση και στην αρχιτεκτονική τοπίου. Απαντάται σε δύο κύριες μορφές σύμφωνα 

με τον τύπο της κόμης: την οριζοντιόκλαδη (Cupressus sempervirens var. horizontalis) και την 

ορθόκλαδη μορφή (Cupressus sempervirens var. pyramidalis). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

διερεύνηση της λειτουργικότητας γενετικών δεικτών SCAR (Sequence-Characterized Amplified 

Region markers) για τη γενετική χαρτογράφηση γονιδίων που σχετίζονται με τη μορφή της κόμης. Οι 

εκκινητές SCAR προέρχονται από μοριακούς γενετικούς δείκτες RAPD (random amplified 

polymorphic DNA) οι οποίοι είχαν χαρτογραφηθεί στον πρώτο γενετικό χάρτη του είδους. Για να 

ανιχνευθεί η λειτουργικότητα των εκκινητών SCAR πραγματοποιήθηκαν δοκιμές των επτά εκκινητών 

στους δύο γονείς και σε 18 απόγονους ομοθαλούς οικογένειας κυπαρισσιού που προήλθαν από 

ελεγχόμενη διασταύρωση ενός οριζοντιόκλαδου θηλυκού και ενός ορθόκλαδου αρσενικού γονέα. 

 
Εισαγωγή 

Οι μοριακοί γενετικοί δείκτες χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στη βασική έρευνα της γενετικής 

όσο και στη βελτίωση των δέντρων. Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι δεικτών DNA. Εκείνοι που 

βασίζονται στον υβριδισμό DNA-DNA (RFLP) και αυτοί που βασίζονται στην ενίσχυση αλληλουχιών 

DNA χρησιμοποιώντας την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Στην τελευταία κατηγορία 

ανήκει το σύστημα δεικτών τυχαία ενισχυμένου πολυμορφικού DNA (RAPD) που χρησιμοποιήθηκε 

με επιτυχία στη γενετική χαρτογράφηση κωνοφόρων και στην εύρεση γενετικής παραλλακτικότητας 

του DNA .(White at al., 2007). Το σύστημα αυτό βασίζεται στη χρήση δεκαμερών ολιγονουκλεοτιδίων, 

τα οποία υβριδίζονται σε συμπληρωματικές θέσεις ως προς την αλληλουχία DNA. Η μεθοδολογία των 

δεικτών αυτών είναι γρήγορη, απλή, απαιτεί ελάχιστες ποσότητες DNA και παρουσιάζει χαμηλό 

κόστος.  

Σε προηγούμενη εργασία (Manescu et al.,2011) από τους 198 δείκτες RAPD που 

χρησιμοποιήθηκαν και εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία της διαζευκτικής ανάλυσης ομαδοποιημένου 

DNA βρέθηκαν τρεις θέσεις οι οποίες πληρούσαν τα αυστηρότερα κριτήρια χαρτογράφησης και οι 

τιμές της χαρτογραφικής απόστασης αυτών από τη γονιδιωματική περιοχή που ελέγχει τη μορφή της 

κόμης ήταν κατά Kosambi 5,9 cM, 13,8 cM και 25,6 cM αντίστοιχα (Harfouche κ.α., 2000). Σε 

πρόσφατη χαρτογράφηση, το γνώρισμα για τη μορφή της κόμης βρέθηκε σε απόσταση 36.3 cM από 

έναν δείκτη f-AFLP (EAAG_MCATC186) στο 11ο χρωμόσωμα του ενιαίου χάρτη πλαισίου που 

κατασκευάστηκε για το είδος (Αβραμίδου, 2014). 

Η κλωνοποίηση και μετατροπή των μοριακών δεικτών RAPD σε γενετικούς δείκτες 

επισημασμένων περιοχών αλληλουχημένων άκρων (SCAR, sequence characterized amplified regions) 
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αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο βελτιώνοντας δραστικά την επαναληψιμότητα και την αξιοπιστία της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Οι δείκτες SCAR χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στη 

δημιουργία γενετικών χαρτών και σε άλλα κωνοφόρα όπως στην Picea glauca (Gosselin et al.2002), 

στην Pinus palustris Mill (Weng et al., 1998) κ.α. Οι δείκτες SCAR είναι αποτελεσματικότεροι από τους 

δείκτες RAPD και έχουν συγκεκριμένη, γνωστή και όχι τυχαία αλληλουχία, λειτουργώντας σε υψηλή 

θερμοκρασία αποδιάταξης. Επιπλέον παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στις συνθήκες αντίδρασης. 

Πέρα όμως από την ανθεκτικότητά τους στις συνθήκες αντίδρασης, έχουν το πλεονέκτημα του 

σχηματισμού μιας μονής διακριτής ζώνης στο πήκτωμα αγαρόζης που αντιστοιχεί σε καθορισμένες 

γονιδιακές θέσεις για τα παραγόμενα προϊόντα από την PCR. Εξίσου σημαντικό είναι το ότι 

συμπεριφέρονται ως κυρίαρχοι και συγκυρίαρχοι δείκτες, σε αντίθεση με τους RAPD που εξαιτίας του 

κυρίαρχου χαρακτήρα τους δεν είναι δυνατή ανίχνευση της ετεροζυγωτίας (Gomez at al.2003).  

Στην παρούσα εργασία, σκοπός ήταν η διερεύνηση της λειτουργικότητας γενετικών δεικτών 

SCAR για τη γενετική χαρτογράφηση γονιδίων που σχετίζονται με τη μορφή της κόμης στο 

κυπαρίσσι, ενός γνωρίσματος με μεγάλη οικονομική σημασία. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές επτά 

εκκινητών στους δύο γονείς τύπους της οικογένειας (Σ8-21xΣ8-22 και R9-31x30M9) και σε 18 

απογόνους της ομοθαλούς οικογένειας κυπαρισσιού.  

 

Υλικά και μέθοδοι 

Το φυτικό υλικό προήλθε από ελεγχόμενη διασταύρωση ενός οριζοντιόκλαδου θηλυκού και 

ενός ορθόκλαδου αρσενικού γονέα. Πραγματοποιήθηκε απομόνωση DNA από νεαρές βελόνες με τη 

μέθοδο εκχύλισης CTAB (Doyle & Doyle, 1987) Συνολικά εκχυλίστηκε DNA από τους δυο γονείς  

καθώς και τους 18 απόγονους της διασταύρωσης. (Εικόνα 1). Δοκιμάστηκε η αποτελεσματικότητα 

ενίσχυσης επτά εκκινητών SCAR στους δύο γονικούς τύπους και στους απογόνους τους. Οι 

αλληλουχίες και το αναμενόμενο μήκος βάσεων των SCAR εκκινητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 

1. 

 
Εικόνα 1. Φυτεία κυπαρισσιού ενός έτους  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε in vitro πολλαπλασιασμός τμημάτων DNA με τη μέθοδο της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Οι συνθήκες της PCR ήταν οι εξής: αρχική αποδιάταξη 

στους 95°C για 5 λεπτά στη συνέχεια ακολούθησαν, 45 κύκλοι με τα παρακάτω 3 βήματα: (Ι) 95°C για 

1min, (ΙΙ) 65-71°C για 1min , (ΙΙΙ) 72°C για 1min και τέλος 1 κύκλος στους 72°C για 4 min .  

Τα προϊόντα της ενίσχυσης διαχωρίστηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης. Η 

απεικόνιση των προϊόντων της PCR πραγματοποιήθηκε σε τράπεζα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) 

και φωτογραφήθηκαν με τη βοήθεια  συστήματος ψηφιακής απεικόνισης MiniBisPro (DNR, Bio-

imaging Systems) .  

Τα αποτελέσματα της ενίσχυσης μετατράπηκαν σε δυαδικό πίνακα όπου το 1 παρουσίαζε την 

ύπαρξη της ενίσχυσης και το 0 την απουσία της για κάθε ένα εκκινητή SCAR. 
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Πίνακας 1. Oνόματα εκκινητών RAPD, SCAR, αλληλουχίες SCAR, αναμενόμενο μέγεθος προϊόντων, 
πολυμορφικά προϊόντα  

 

 
Εικόνα 2.Αριστερά επιτυχής πολυμορφισμός του εκκινητή ΟPD-05445 ,δεξιά  απουσία πολυμορφισμού του 
εκκινητή OPG-04330 I  

Αποτελέσματα-συζήτηση 

Από τις μοριακές αναλύσεις διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητα των δεικτών SCAR στα είκοσι 

άτομα που δοκιμάσθηκαν. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι από τους επτά εκκινητές που 

χρησιμοποιήθηκαν, παρήγαγαν πολυμορφικά προϊόντα οι πέντε (SC-D5-I, SC-D9-I, OPD 5 1A 1S, SC-

E12-I, SC-G4-III), δηλ. το 71,5% των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν. Στην Εικόνα 2 

παρουσιάζονται τα πολυμορφικά προϊόντα που προέρχονται από τη χρήση του εκκινητή OPD5-445. Οι 

δείκτες παρουσίασαν διακριτική ικανότητα και υψηλή πολυμορφικότητα σε ένα ποσοστό 71.42%. Για 

τους υπόλοιπους δύο (SC-G4-I και SC-G4-II) δεν ανιχνεύθηκαν πολυμορφικά προϊόντα (Εικόνα 2).  

Η προσπάθεια εύρεσης γονιδίων στο κυπαρίσσι που συνδέονται με τη μορφή της κόμης αλλά 

και η δημιουργία γενετικών χαρτών για το είδος ξεκίνησε το 1999, σε μια προσπάθεια 

βελτιστοποίησης του πρωτοκόλλου εκχύλισης και της μεθόδου των δεικτών RAPD (Doulis et al., 2000). 

Σε αυτήν την προσπάθεια συνέβαλε επίσης η ανάπτυξη της μεθοδολογίας της ανάλυσης διαχωρισμού 

μεγέθους,(Bulked Segregant Αnalysis) που ταυτοποίησε δείκτες RAPD που σχετίζονται με τη μορφή 

της κόμης (Harfouche et al.,2000). Στην εργασία των Manescu et al. (2011) παρουσιάστηκαν για πρώτη 

φορά δύο γενετικοί χάρτες για το είδος, ένας για την οριζοντιόκλαδη μορφή (μήκους 160,1 cM) και 

ένας για την ορθόκλαδη (144,5 CM) μορφή του κυπαρισσιού. Ωστόσο το μέγεθος της χαρτογραφικής 

οικογένειας (Ν=55) και η κυρίαρχη φύση των RAPDs δε κατέστησε δυνατή την γεφύρωση τους, 

υποδηλώνοντας τη μεγάλη σημασία συγκυρίαρχων δεικτών όπως δύνανται να είναι οι δείκτες SCAR. 

Όνομα αρχικού 

εκκινητή RAPD

Όνομα παραγόμενου 

εκκινητή SCAR

Αλληλουχία SCAR 5'-->3' Αναμενόμενο μέγεθος 

προϊόντων(βάσεις)

Πολυμορφικά 

προϊόντα

OPD-05445 SCD5-II-F SCD5-II-R

TGAGCGGACAATTTGTGTAC 

TGAGCGGACATGTCTATCCG 458 ΝΑΙ

OPD-09640  SC-D9-I–F SC-D9-I-R

CTCTGGAGACGATCTAGAAAAG 

AGACCATAGGCTGATGGCATC 667 ΝΑΙ

OPD-12570 SC-E12-I-F SC-E12-I-R 

TCGCCCCTTGGTATATATAGCAG

TGCAAAAGATCACCACCAAAAA 493 ΝΑΙ

OPD-04330  I  SC-G4-I-F SC-G4-I-R

AGCGTGTCTGGGAAATA

TGTTTAACAATGTCAAGATTAGTT 277 ΟΧΙ

OPD-04330  II  SC-G4-II-F SC-G4-II-R 

TGTCTGTTTATTATATTATTTAAGA

GTTGGTTTCCAAAAGAG 307 ΟΧΙ

OPD-04330  III  SC-G4-III-F SC-G4-III-R

AGCGTGTCTGACCACCTTAAC

TGTCTGAGGAGGGTTTTAGTG 344 ΝΑΙ

OPD5 1A 1S  SC-D5-I-F SC-D5-II-R

GAGCGGACATCAAGAGAAAGAATG

TGAGCGGACAGAAATAAAAAC 431 ΝΑΙ
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Πρόσφατα παρουσιάστηκε ένας πλήρης γενετικός χάρτης του κυπαρισσιού που αποτελείται από 11 

ομάδες σύνδεσης, όσος και ο αριθμός των χρωμοσωμάτων του (Αβραμίδου, 2014) που αποτελείται από 

94 γονιδιακές θέσεις f-AFLP και f-SSR και έχει ένα συνολικό μήκος 2146.9 cM και μια μέση απόσταση 

δεικτών 22.8 cM. Η μελλοντική εξέλιξη της ερευνάς μας θα εστιάσει στον εμπλουτισμό του χάρτη 

αυτού με τους δείκτες SCAR, δίνοντας μας τη δυνατότητα να χαρτογραφήσουμε πληρέστερα τη 

μορφή της κόμης, αλλά και άλλα ποσοτικά γνωρίσματα βελτιωτικού ενδιαφέροντος. 
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Cupressus sempervirens L is an important coniferous tree of the Mediterranean region and it is used as 

wind-breaks, for soil protection against erosion. Cypress presents two phenotypic varieties which are 

associated with the crown form: Cupressus sempervirens var. pyramidalis and Cupressus sempervirens var. 



 

 
111 

horizontalis. The purpose of this project was the investigation of the functionality of Sequenced 

characterized Amplified Region markers (SCAR in order to be used in the mapping of genes that 

control crown shape in cypress). We performed an initial screening of markers in a F1 full sib family. 

This family was previously originated from a control cross of a horizontalis female parent and a 

pyramidalis male parent. A total of seven primers were used, and five gave amplified polymorphic 

DNA fragments. The percentage of successful DNA amplification was 71, 42%. SCAR markers 

provided information and further use of the available progeny of the mapping family will present an 

opportunity to map the region which is associated with crown form. 
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Ο επιγενετικός ρυθμιστής DEMETER (HvDME) κατά την ανάπτυξη 

του σπόρου και υπό συνθήκες ξηρασίας στο κριθάρι 
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Λέξεις κλειδιά: DEMETER (DME), γλυκοσυλάσες του DNA, επιγενετική ρύθμιση, ανάπτυξη του 

σπόρου, ξηρασία, κριθάρι 

Επιγενετικοί παράγοντες όπως η μεθυλίωση του DNA και οι ιστονικές τροποποιήσεις ρυθμίζουν 

πολλές διαδικασίες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του φυτού. Η μεθυλίωση και απομεθυλίωση 

του DNA βρίσκονται σε μια δυναμική ισορροπία και έχουν συσχετιστεί με γονιδιακή αποσιώπηση 

και ενεργοποίηση, αντίστοιχα. Στην Αραβίδοψη, η απομεθυλίωση του DNA επιτυγχάνεται με 

ειδικές γλυκοσυλάσες συμπεριλαμβανομένων των AtDME (DEMETER) και AtROS1 (REPRESSOR 

OF SILENCING1) με σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του σπόρου. Ελάχιστα είναι γνωστά για τις 

γλυκοσυλάσες του DNA στα μονοκοτυλήδονα φυτά. Στη παρούσα εργασία το γονίδιο που 

κωδικοποιεί μία γλυκοσυλάση του DNA (HvDME) από το κριθάρι (Hordeum vulgare) μελετήθηκε 

κατά την ανάπτυξη του σπόρου σε ποικιλίες με διαφορετικό μέγεθος σπόρου καθώς και σε ξηρικές 

συνθήκες σε ποικιλίες κριθαριού με διαφορετική αντοχή στην ξηρασία. Πρωτεϊνική ανάλυση της 

αλληλουχίας ΗvDME εντόπισε την παρουσία όλων των εξειδικευμένων αμινοξικών περιοχών που 

καθορίζουν τις γλυκοσυλάσες του DNA πάνω στην αλληλουχία DME του κριθαριού 

υποστηρίζοντας την πιθανή δράση της ως γλυκοσυλάση του DNA. Η επακόλουθη φυλογενετική 

ανάλυση έδειξε μεγάλο βαθμό συγγένειας της HvDME με DME αλληλουχίες από άλλα δημητριακά 

κατατάσσοντας τες σε ειδική ομάδα. Ανάλυση της γονιδιακής αλληλουχίας έδειξε την παρουσία 

μεταθετών στοιχείων στην 3’ αμετάφραστη περιοχή του γονιδίου στην ποικιλία Morex. HvDME 

μεταγραφήματα βρέθηκαν παρόντα σε βλαστικούς και αναπαραγωγικούς ιστούς και η έκφραση 

του γονιδίου ήταν διαφορετική σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του σπόρου και μεταξύ μίας 

μεγαλόσπερμης και μίας μικρόσπερμης ποικιλίας. Επίσης, σημαντικά υψηλότερη επαγωγή του 

γονιδίου παρατηρήθηκε μετά από υποβολή φυταρίων κριθαριού σε ξηρικές συνθήκες και ιδιαίτερα 

στην ποικιλία Δήμητρα που παρουσιάζει αντοχή στην ξηρασία συγκριτικά με την ποικλία Caresse 

που είναι ευαίσθητη. Επιπρόσθετα, διαφορετική μεθυλίωση του DNA παρατηρήθηκε μεταξύ των 

δύο ποικιλιών σε oρισμένες περιοχές του γονιδίου. Η μελέτη ενός γονιδίου DME από το κριθάρι θα 

βοηθήσει στην κατανόηση της επιγενετικής ρύθμισης κατά την ανάπτυξη του σπόρου και την 

απόκριση σε καταπονήσεις όπως η ξηρασία καθώς και στην ανάπτυξη λειτουργικών μοριακών 

δεικτών, για χρήση σε βελτιωτικά προγράμματα.  
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Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη σπόρου, Eνδοσπέρμιο, ΑΒΑ, JA, MADS-box, Επιγενετική ρύθμιση, 

Ποικιλίες κριθαριού  

Oι πρωτεΐνες MADS-box αποτελούν μία μεγάλη οικογένεια μεταγραφικών παραγόντων, που 

λειτουργούν ως ρυθμιστές πολλών διαδικασιών κατά την ανάπτυξη του φυτού. Τα γονίδια MADS-

box Tύπου II έχουν μελετηθεί εκτενώς τόσο στα δικοτυλήδονα όσο και στα μονοκοτυλήδονα φυτά 

και εμπλέκονται κυρίως στη βλαστική και αναπαραγωγική φάση της ανάπτυξη τους. Τα γονίδια  

ΜADS-box Τύπου Ι έχουν μελετηθεί στην Αραβίδοψη κι έχει βρεθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του γαμέτη και του σπόρου και ότι ρυθμίζονται επιγενετικά μέσω της μεθυλίωσης 

του DNA και της τροποποίησης των ιστονών.  Εντούτοις, οι αναφορές για αυτά τα γονίδια σε 

σιτηρά με σημαντική αγρονομική σημασία όπως το κριθάρι (Hordeum vulgare) και το σιτάρι, είναι 

περιορισμένες. Στη παρούσα εργασία μελετήθηκαν στο κριθάρι δύο γονίδια MADS-box Τύπου Ι 

(HvMADS-box Type I), τα HvOS1  και HvOS2. Η πρωτεϊνική και φυλογενετική ανάλυσή τους έδειξε 

ότι οι αμινοξικές αλληλουχίες είναι συγγενικές με MADS-box Τύπου Ι αλληλουχίες από άλλα φυτά 

κατατάσσοντας τα σε μία ομάδα ειδική για τα δημητριακά. Έγινε ποσοτικοποίηση της έκφρασης 

των γονιδίων με την τεχνική Real Time PCR (quantitative PCR). Σημαντικές διαφορές στη 

γονιδιακή έκφραση παρατηρήθηκαν και για τα δύο γονίδια  σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια 

του σπόρου όπως και μεταξύ ποικιλιών κριθαριού με διαφορετικό μέγεθος σπόρου. . Επίσης η 

έκφραση του γονιδίου HvΟS1 επάγεται σημαντικά από το αψισικό οξύ (ΑΒΑ) και το ιασμονικό οξύ 

(JΑ), ορμόνες που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη του σπόρου και στην απόκριση του φυτού σε 

καταπονήσεις. To γονίδιο HvOS2 εντοπίστηκε σε κύτταρα της αλευρώνης και σε υποστοιβάδες 

κυττάρων  του ενδοσπερμίου υποδηλώνοντας εξειδικευμένη λειτουργική δράση στο σπόρο. 

Επιπρόσθετα βρέθηκαν αλλαγές στη μεθυλίωση του DNA που συσχετίζονται με διαφορετικά 

αναπτυξιακά στάδια του σπόρου και με την απόκριση σε εξωγενή μεταχείριση με ΑΒΑ. Αυτές οι 

διαφορές είναι πιθανόν να σχετίζονται με διαφορική γονιδιακή έκφραση των HvOS1 και HvOS2 

και υποδηλώνουν επιγενετική ρύθμιση των MADS-box Τύπου Ι γονιδίων στο κριθάρι. Η μελέτη των 

παραπάνω γονιδίων θα συνεισφέρει στη κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που ρυθμίζουν την 

ανάπτυξη του σπόρου και την απόκριση σε αβιοτικές καταπονήσεις του κριθαριού και άλλων 

σιτηρών οικονομικής σημασίας και στη δημιουργία μοριακών δεικτών για χρήση σε βελτιωτικά 

προγράμματα. 
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Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας στις ιμιδαζολινόνες σε ευαίσθητα 

και ανθεκτικά υβρίδια ηλίανθου 

Α. ΚΑΠΑΖΟΓΛΟΥ1, Ο. ΡΟΥΣΣΟΥ1, Α. ΜΑΡΟΥΛΗ1, Π. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ2, Π. 
ΜΠΕΜΠΕΛΗ1 

1 
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11855 Αθήνα 

(bebeli@aua.gr) 

2 
Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ, Μαρκόνι 5, Αιγάλεω, 12242 Αθήνα 

 

Λέξεις κλειδιά:  ιμιδαζολινόνες, ανθεκτικότητα, ηλίανθος, υβρίδια, ζιζάνια 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καλλιέργειας του ηλίανθου είναι τα ζιζάνια και ιδιαίτερα 

το ολοπαράσιτο ζιζάνιο οροβάγχη (Οrobanche cumana), το οποίο ευθύνεται για την μείωση των 

αποδόσεων μέχρι και 50%. Ο πιο δραστικός τρόπος αντιμετώπισης των ζιζανίων είναι η επέμβαση 

με ζιζανιοκτόνα, κυρίως της ομάδας των ιμιδαζολινονών (imazapyr, imazapic, imazethapyr, 

imazamox, imazamethabenz methyl, imazaquin) που έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις και μικρή τοξικότητα στα θηλαστικά. Οι ιμιδαζολινόνες είναι 

παρεμποδιστές της βιοσύνθεσης των αμινοξέων της ομάδας του πυροσταφυλικού οξέος (βαλίνη, 

λευκίνη, ισολευκίνη), τα οποία λειτουργούν ως αναστολείς της δράσης του ενζύμου συνθετάση του 

ακετοϋδροξικού οξέος (AHAS, Aceto-hydroxy-acid synthase). Αυτό έχει σαν επακόλουθο την 

αναστολή της σύνθεσης των αμινοξέων και συνεπώς των πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την αρνητική 

επίπτωση στην κυτταροδιαίρεση και στην συνολική ανάπτυξη του φυτού. Εξαιτίας της δράσης των 

ζιζανιοκτόνων και στα καλλιεργούμενα φυτά, επιτακτική είναι η ανάγκη ύπαρξης ανθεκτικών σε 

αυτά ποικιλιών. Η ανθεκτικότητα στις ιμιδαζολινόνες έχει βρεθεί σε διάφορα φυτά, όπως ο 

ηλίανθος, το σιτάρι, το κριθάρι και το ρεβύθι και οφείλεται σε μεταλλάξεις στην καταλυτική 

υπομονάδα, AHAS L (large subunit) του ενζύμου AHAS, οι οποίες παρεμποδίζουν το δέσιμο του 

ζιζανιοκτόνου και επιτρέπουν τη φυσιολογική δράση του ενζύμου. Η καταλυτική υπομονάδα του 

ενζύμου AHAS (AHAS L) κωδικοποιείται από τρία γονίδια το AHAS1, AHAS2, AHAS3 και η 

ανθεκτικότητα των φυτών στις ιμιδαζολινόνες έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με μεταλλάξεις στο γονίδιο 

AHAS1. Η πιο γνωστή είναι μία μετάλλαξη που οδηγεί στην αντικατάσταση της αλανίνης σε βαλίνη 

στην αμινοξική θέση 205 του AHAS1, που εντοπίστηκε αρχικά σε άγριους πληθυσμούς ηλίανθου 

και χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την παραγωγή ανθεκτικών υβριδίων (Clearfiled). Επίσης 

μία άλλη μετάλλαξη, Ala122Thr, έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υβριδίων ηλίανθου 

(Clearfield Plus), με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας σε ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ η 

μετάλλαξη Ser653Asn οδηγεί σε υψηλή ανθεκτικότητα στις ιμιδαζολινόνες σε μεταλλαγμένες σειρές 

κριθαριού μετά από χημική μεταλλαξιγένεση. Επιπλέον τα επίπεδα μεταγραφής τών γονιδίου 

ΑΗAS1, AHAS2, AHAS3 έχουν μελετηθεί σε ευαίσθητα και ανθεκτικά φυτά για να διαπιστωθεί η 

πιθανή συσχέτιση ανθεκτικότητας με τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων που κωδικοποιούν το 

ένζυμο AHAS. Στο κριθάρι μεταλλαγμένες ανθεκτικές σειρές παρουσίασαν επαγωγή του γονιδίου 

AHAS1 κατά 4 φορές συγκριτικά με τα ευαίσθητα φυτά, ενώ σε καθαρές ανθεκτικές σειρές ηλίανθου 

παρατηρήθηκε αύξηση της έκφρασης του AHAS1 σε νεαρά φυτάρια δύο εβδομάδων μετά από 

εφαρμογή imazapyr. Στην παρούσα εργασία γίνεται μία  αρχική μελέτη η οποία αφορά την 

αξιολόγηση της ανθεκτικότητας υβριδίων ηλίανθου στις ιμιδαζολινόνες όπως και στην διερεύνηση 

του μοριακού μηχανισμού αυτής της ανθεκτικότητας. 
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Είναι η ποικιλία ‘ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ’ μετάλλαξη της 

ποικιλίας ‘ΛΙΑΤΙΚΟ’; 

Κ. ΜΠΙΝΙΑΡΗ1, Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ1 

1
Εργαστήριο Αμπελολογίας- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Ιερά Οδός 75- Αθήνα, kbiniari@aua.gr 

 

Λέξεις κλειδιά: Κορινθιακή Σταφίδα, Λιάτικο, RAPD-PCR, γενετική μελέτη, Vitis vinifera 

Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε η διερεύνηση της προέλευσης της ποικιλίας «Κορινθιακή 

Σταφίδα» και συγκεκριμένα αν αποτελεί προϊόν σωματικής μετάλλαξης της ποικιλίας «Λιάτικο», με 

τη χρησιμοποίηση της μοριακής μεθόδου RAPD-PCR. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν 6 βιότυποι 

από κάθε μία ποικιλία αμπέλου. Δείγματα των βιότυπων της ποικιλίας «Κορινθιακή Σταφίδα» 

(μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο βιότυπος γνωστός ως «μεταλλαγμένη Κορινθιακή 

Σταφίδα») συλλέχθηκαν από τα κύρια καλλιεργητικά κέντρα της ποικιλίας και από πρέμνα που 

διατηρούνται στις αμπελογραφικές συλλογές του Ινστιτούτου Αμπέλου (Λυκόβρυση) και του 

Εργαστηρίου Αμπελολογίας, Γ.Π.Α. Οι βιότυποι της ποικιλίας «Λιάτικο» (μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνεται και ο βιότυπος γνωστός με το όνομα «Τσιμπίμπες»), είχαν επισημανθεί και επιλεγεί 

από αμπελώνες της Ανατολικής Κρήτης και διατηρούνται στις ως άνω Αμπελογραφικές συλλογές. 

Για τη γενετική μελέτη χρησιμοποιήθηκαν έξι εκκινητές που έδωσαν περισσότερες από 40 

ηλεκτροφορητικές ζώνες. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος UPGMA και ο 

συντελεστής ομοιότητας SM. Με βάση τα ενισχυμένα προϊόντα, προσδιορίστηκε ο βαθμός γενετικής 

ομοιότητας όλων των δυνατών ζευγών των βιότυπων των δύο ποικιλιών που μελετήθηκαν και 

σχηματίστηκε το σχετικό δενδρόγραμμα. Από τη συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων προκύπτει 

ότι όλοι οι βιότυποι της ποικιλίας «Λιάτικο» έδειξαν εξαιρετικά υψηλό βαθμό γενετικής ομοιότητας 

έως και ταυτότητα μεταξύ τους (Ι= 0,977 – 1,000), γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται περί 

πολυκλωνικής ποικιλίας. Ανάλογο υψηλό βαθμό γενετικής ομοιότητας (Ι= 0,954 – 0,977) 

παρουσίασαν μεταξύ τους και οι βιότυποι της ποικιλίας «Κορινθιακή Σταφίδα» που μελετήθηκαν 

και οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν ως εν δυνάμει κλώνοι. Αντίθετα, διαπιστώθηκε μεγάλη 

απόσταση μεταξύ των βιότυπων της ποικιλίας «Λιάτικο» και εκείνων της ποικιλίας «Κορινθιακή 

Σταφίδα»,  με το βαθμό γενετικής ομοιότητας να κυμαίνεται σε χαμηλές τιμές (Ι=0,774 – 0,791). Τα 

παραπάνω αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι η ποικιλία «Κορινθιακή Σταφίδα» 

προήλθε από την ποικιλία «Λιάτικο» μέσω του φαινομένου της μετάλλαξης, με ενδιάμεση μορφή το 

βιότυπο «Τσιμπίμπες», αλλά πρόκειται για διαφορετικές ποικιλίες αμπέλου. 
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Γενοτύπιση ποικιλιών ρετσινολαδιάς (Ricinus communis) 

βελτιωμένων για μηχανική συγκομιδή και η επίδραση της 

θερμοκρασίας στη φύτρωση  τους 

Γ. ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1, Β. ΔΡΟΣΟΥ1, Α. ΚΑΠΑΖΟΓΛΟΥ1, Ζ. ΧΙΛΙΩΤΗ1 

1
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), 57001 

Θέρμη, Θεσσαλονίκη. 

 

Λέξεις κλειδιά: θερμοκρασία, φυτρωτική ικανότητα, μοριακοί δείκτες, έκφραση γονιδίων 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται πρόδρομα αποτελέσματα από την αξιολόγηση ποικιλιών 

ρετσινολαδιάς που έχουν βελτιωθεί στο Ισραήλ όσον αφορά τη δυνατότητα για μηχανική συγκομιδή. 

Οι ποικιλίες αυτές καλλιεργούνται δοκιμαστικά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας προκειμένου να 

διαπιστωθούν οι εδαφοκλιματικές τους απαιτήσεις. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η γενετική 

συγγένεια των βελτιωμένων ποικιλιών μεταξύ τους και σε σύγκριση με άγριους τύπους ρετσινολαδιάς 

από την Ελλάδα. Η γενοτύπιση πραγματοποιήθηκε με χρήση μοριακών δεικτών ISSRs (Inter-Simple 

Sequence Repeats) και οδήγησε στο διαχωρισμό των βελτιωμένων ποικιλιών από τους άγριους τύπους 

της Ελλάδας. Επίσης, μελετήθηκε ο ρυθμός αύξησης της υποκοτύλης ως εν δυνάμει μορφολογικό 

χαρακτηριστικό διάκρισης των ποικιλιών χωρίς όμως να προκύψει θετική συσχέτιση. Μελετήθηκαν 

επιπλέον οι απαιτήσεις των ποικιλιών όσον αφορά την κατάλληλη θερμοκρασία για τη φύτρωσή τους 

διαπιστώνοντας διαφορετική συμπεριφορά η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυνητικά για την 

ομαδοποίηση των ποικιλιών. Τέλος, μελετήθηκε η έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται σε μηχανισμούς 

που ρυθμίζουν τη μορφογένεση, τη σύνθεση λιπιδίων, όπως και την ανταπόκριση σε περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα κατά τη διάρκεια διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων του φυτού. 

 

Εισαγωγή 

Το είδος Ricinus communis (ρετσινολαδιά) απαντάται ως αυτοφυές στις περιοχές γύρω από τη 

Μεσόγειο ενώ στην Ελλάδα είναι γνωστό από την αρχαιότητα· ωστόσο, ως τόπος προέλευσής του 

θεωρείται τόσο η Αφρική όσο και η Ασία (Anjani 2012). Πέρα από τη χρήση του ως καλλωπιστικού 

φυτού εξωτερικών χώρων, αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό φυτό από τους σπόρους του οποίου 

παράγεται υψηλής ποιότητας μη-εδώδιμο έλαιο που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για την 

παραγωγή 700 περίπου προϊόντων όπως βιοκαύσιμα, λιπαντικά, κλωστοϋφαντουργικά, 

φαρμακευτικά, καλλυντικά, σαπούνια και βαφές. Η ρετσινολαδιά, αν και διαθέτει ιδιαίτερα 

προσαρμοστική αντοχή στα περισσότερα κλίματα, συμπεριλαμβανομένων συνθηκών υψηλής 

θερμοκρασίας και ξηρασίας, παρουσιάζει ευαισθησία σε χαμηλές θερμοκρασίες (<17°C) κατά την 

διαδικασία της φύτρωσης. Ως συνέπεια, τα υψηλά επίπεδα φυτρωτικής ικανότητας αποτελούν 

παράγοντα ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική εγκατάσταση της καλλιέργειας (Kapazoglou et 

al., 2013). 

Παραδοσιακά, η βελτίωση της ρετσινολαδιάς αποσκοπούσε στην αύξηση της σποροπαραγωγής, 

στην αύξηση της περιεκτικότητας των σπόρων σε λάδι (Lavanya & Chandramohan, 2003), στην 

πρώϊμη παραγωγή, στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση μικρού μεγέθους ώστε να διευκολύνεται η 

μηχανική συλλογή περιορίζοντας τα εργατικά έξοδα (Milani & Nobrega, 2013), καθώς και στην 

ανθεκτικότητα και αντοχή έναντι σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες (Patel & Pathak, 2011).  

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται πρόδρομα αποτελέσματα αξιολόγησης βελτιωμένων και 

άγριων ποικιλιών ρετσινολαδιάς από την περιοχή της Μεσογείου. Συγκεκριμένα εξετάστηκε: i) η 

γενετική συγγένεια των ποικιλιών με την χρήση μοριακών δεικτών ISSRs (Inter-Simple Sequence 
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Repeats), ii) ο ρυθμός αύξησης της υποκοτύλης ως εν δυνάμει μορφολογικό χαρακτηριστικό διάκρισης 

των ποικιλιών, iii) το ποσοστό φύτρωσης των σπόρων σε χαμηλές θερμοκρασίες, και iv) η έκφραση 

γονιδίων που εμπλέκονται σε μηχανισμούς που ελέγχουν τη σύνθεση λιπιδίων, τη μορφογένεση, όπως 

και την αντίδραση στο περιβάλλον σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια.  

Τα αποτελέσματα της πειραματικής εργασίας υποδεικνύουν τη διαφορετική φυτρωτική 

ικανότητα των ποικιλιών σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, επιτρέποντας την  ομαδοποίηση των ποικιλιών 

με βάση τη θερμοκρασία φύτρωσής τους. Η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την επιλογή πρώιμης, 

μέσης ή όψιμης σποράς, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κλιμακωτή παραγωγή ανά περιφέρειες. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που διέπουν τη διακριτή 

φυτρωτική συμπεριφορά των ποικιλιών. Συμπερασματικά, προτείνουμε ότι για την εδραίωση του R. 

communis σε ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες, ένα ισχυρό εργαλείο πρόβλεψης είναι η μοριακή 

προσέγγιση όπως επίσης η ανάπτυξη λειτουργικών μοριακών δεικτών. 

 

Υλικά και Μέθοδοι  

Πέντε εμπορικές ποικιλίες (H11, H12, H13, H14, 105Ν) και 6 αυτοφυή φυτά της Ελλάδας 

(δόθηκαν ονομασίες ανάλογα με τον τόπο συλλογής τους- Σιταγροί Δράμας, Μικρόκαμπος Δράμας, 

Φωτολίβος Δράμας, πρώην Στρατόπεδο Καρατάσου Θεσσαλονίκης, Αμοργός και Λευκάδα) 

εξετάστηκαν ως προς τη γενετική τους συγγένεια, χρησιμοποιώντας τους παρακάτω 5 μοριακούς 

δείκτες ISSRs: UBC-827, -835, -841, -860, -881. Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις πολυμεράσης (Polymerase 

Chain Reactions- PCRs) πραγματοποιήθηκαν με ένα αρχικό βήμα 94°C / 3 min, ακολουθούμενο από 

40 κύκλους με 94°C / 30 sec αποδιάταξη, 55°C / 20 sec υβριδισμό και 72°C / 40 sec επιμήκυνση. Η 

στατιστική ανάλυση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα GenALEx Version 6, ενώ η 

κατασκευή του δενδρογράμματος με το πρόγραμμα MEGA5.  

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την εφαρμογή των 5 δεικτών ISSRs οδήγησαν 

στην κατασκευή δενδρογράμματος στο οποίο παρουσιάζεται η γενετική συγγένεια μεταξύ των 

διαφορετικών γενοτύπων (Εικόνα 1) που αξιολογήθηκαν. Στο δενδρόγραμμα, οι 5 εμπορικές ποικιλίες 

βρίσκονται όλες στον ίδιο κλάδο στον οποίο επίσης υπάρχουν 2 ελληνικοί γενότυποι (Σιταγροί και 

Μικρόκαμπος). Η συγγένεια που διαφαίνεται μεταξύ των 5 ποικιλιών δεν είναι απρόσμενη αφού 

προέρχονται από τις πειραματικές εργασίες του ίδιου βελτιωτικού προγράμματος στο Ισραήλ. Η 

συγγένεια όμως των 5 ποικιλιών με 2 ελληνικούς γενοτύπους είναι ενδιαφέρουσα και αναμένεται να 

επιβεβαιωθεί στο μέλλον μετά τη χρήση περισσότερων δεικτών ISSRs.  

 

 

Αξιοσημείωτη ήταν η διαφορετική συμπεριφορά των ποικιλιών κατά τη φύτρωσή τους σε 

ελεγχόμενη θερμοκρασία. Στους 24°C, οι σπόροι των ποικιλιών Η11, Η12, και Η14 άρχισαν να 

φυτρώνουν 8 ημέρες μετά τη σπορά. Όλοι οι σπόροι της ποικιλίας H11 φύτρωσαν εντός 12 ημερών 
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από τη σπορά, ενώ οι σπόροι της ποικιλίας Η12 χρειάστηκαν 16 ημέρες, και οι σπόροι της Η14 

(παρουσιάζοντας κλιμακωτή φύτρωση) μέσα σε 24 ημέρες (Εικόνα 2A). Τόσο οι σπόροι της H13 όσο 

και οι σπόροι της 105Ν άρχισαν να φυτρώνουν 12 ημέρες μετά τη σπορά και παρουσίασαν χαμηλή 

φύτρωση μέσα σε 28 ημέρες. Η πτώση της θερμοκρασίας φύτρωσης στους 16°C άλλαξε δραματικά την 

παραπάνω συμπεριφορά φύτρωσης των ποικιλιών (Εικόνα 2Β).  

 

 
 

Οι ποικιλίες Η11 και η Η12 χρειάστηκαν 20 και 24 ημέρες αντίστοιχα από τη σπορά για να 

αρχίσουν να φυτρώνουν. Αυτό δείχνει ότι η Η11 χρειάστηκε υπερδιπλάσιο χρόνο για να 

ενεργοποιηθεί, ενώ η Η12 χρειάστηκε τριπλάσιο χρόνο. Τελικά φύτρωσαν μόνο οι μισοί σπόροι της 

Η11 και λιγότεροι από το 1/3 της Η12 εντός 28 ημερών από τη σπορά. Η ποικιλία Η14 άρχισε να 

φυτρώνει στις 8 ημέρες και παρουσιάζοντας πάλι κλιμακωτή φύτρωση έφτασε τα επίπεδα φύτρωσης 

της Η11. Οι ποικιλίες Η13 και 105Ν άρχισαν να φυτρώνουν στις 16 και 20 ημέρες αντίστοιχα, 

επομένως χρειάστηκε σημαντικά λιγότερο χρόνος για την εγκατάστασή τους σε σχέση με τις Η11 και 

Η12. Επιπλέον, τόσο η Η13 όσο και η 105Ν έφτασαν στο 80% φύτρωσης ξεπερνώντας τα αντίστοιχα 

ποσοστά των υπολοίπων ποικιλιών. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι 

οι ποικιλίες μπορεί να διαχωριστούν με βάση την φυτρωτική τους 

ικανότητα σε διαφορετικές θερμοκρασίες: i) σε εκείνες που 

φυτρώνουν σε χαμηλές θερμοκρασίες (Η13, 105Ν), ii) σε εκείνες που 

απαιτούν υψηλότερες θερμοκρασίες (Η11, Η12), και iii) σε εκείνες 

που έχουν καλή φυτρωτική συμπεριφορά στους 16°C αλλά και στους 

24°C (Η14). Η ταυτοποίηση ποικιλιών που συμπεριφέρονται καλά 

σε διάφορα περιβάλλοντα αποτελεί βελτιωτικό στόχο.  

Επίσης, εξετάσθηκε ο ρυθμός και η μορφολογία αύξησης της 

υποκοτύλης προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό στοιχείο για τον διαχωρισμό των 

ποικιλιών. Δεν διαπιστώθηκαν αποκλίσεις πέρα από την παρουσία ή 

απουσία ανθοκυανών στους ιστούς των νεαρών φυταρίων (τα 

δεδομένα δεν παρουσιάζονται). 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση έκφρασης γονιδίων 

που συμμετέχουν σε μηχανισμούς όπως μονοπάτια σύνθεσης 

λιπιδίων (DGAT2), μορφογενετικά (MADS) και αντίδραση στο 

περιβάλλον (NFYB, ARF) έτσι ώστε να κατανοηθεί η μοριακή βάση 

της φυτρωτικής ικανότητας διαφορετικών γενοτύπων (Εικόνα 3).  

Συγκεκριμένα, ο μεταγραφικός παράγοντας ARF (Auxin Response 

Factor) εντοπίστηκε σε όλα τα υπέργεια μέρη του φυτού 

απουσιάζοντας από τις ρίζες. Το γονίδιο DGAT2 ανιχνεύτηκε στα 
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ώριμα μέρη του φυτού (ρίζες, βλαστός, φύλλα), ενώ χαμηλά επίπεδα έκφρασης ανιχνεύτηκαν σε 

νεαρούς ιστούς (κοτυληδόνες, ακραίο βλαστικό μερίστωμα), σε αντίθεση με τον μεταγραφικό 

παράγοντα NFYB μεταγραφήματα του οποίου βρέθηκαν μόνο στις κοτυληδόνες και στο ακραίο 

μερίστωμα. Το γονίδιο MADS βρέθηκε να εκφράζεται στις κοτυληδόνες, τα φύλλα και το βλαστό. Το 

γονίδιο NDUB8 χρησιμοποιήθηκε ως γονίδιο αναφοράς (house-keeping gene). 

Τα παραπάνω πειραματικά δεδομένα αποτελούν πρόδρομη φυσιολογική, γενετική και μοριακή 

προσέγγιση στη μελέτη της ρετσινολαδιάς. Τα πειράματα επαναλαμβάνονται σε μεγαλύτερη κλίμακα 

προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι αρχικές παρατηρήσεις και να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα. 
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Ricinus communis (castor bean) is an indigenous species of the Mediterranean region. Its high quality 

non-edible oil is used to manufacture more than 700 products in biofuels, lubricants, paints, 

pharmaceuticals, cosmetics, soaps and textiles. Although castor bean has wide adaptation to different 

climates including conditions characterized by high temperature and drought, it appears to be 

sensitive to low temperatures (<17 °C) during the germination stage (Kapazoglou et al., 2013). High 
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level of seed germination is a key factor for the successful establishment of the crop. In the current 

study, molecular phylogeny was used to infer evolutionary relationships among hybrids which have 

been improved for mechanized harvesting and wild-type plants from the Mediterranean region using 

the Inter-Simple Sequence Repeats (ISSRs) molecular markers. Furthermore, we studied: i) the 

efficiency of germination at low temperature, ii) the rate of hypocotyls expansion, and iii) gene 

expression in germinating seeds under different temperatures. Our results show strong effect of 

temperature in relation to genetic background. We suggest that the cultivars could be grouped based 

on their ability to germinate at low temperatures; this is a useful characteristic for selecting plants for 

sequential planting in different locations. The differential germination ability of the cultivars under 

different temperatures became evident in the expression profiles of genes involved in germination. In 

conclusion, we suggest that the molecular approach as well as the development of functional 

molecular markers could be used as predictive tools for the establishment of R. communis under 

various environmental conditions.  



 

 
121 

Γενετική ποικιλότητα και ταυτοποίηση ποικιλιών μπάμιας 

(Abelmoschus esculentus) με τη χρήση μοριακών δεικτών  

Φ. ΜΥΛΩΝΑ1, Α. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ2 

1
Τράπεζα Γενετικού Υλικού, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Τ.Θ. 60458, 57001 Θέρμη, 

phmylona@nagref.gr 

2
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη  

 

Λέξεις κλειδιά: Μπάμια, ενδο και διαπληθυσμιακή παραλλακτικότητα, μοριακοί δείκτες  

Στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, η καλλιέργεια της μπάμιας 

(Abelmoschus esculentus (L.) Moench) ως ετήσιο λαχανικό είναι παραδοσιακά γνωστή. Η θρεπτική 

αξία του λαχανικού, που είναι ο λοβός, είναι συχνά παραγνωρισμένη, λόγω των χημικών του 

ιδιοτήτων, εντούτοις η μπάμια αποτελεί μια πλούσια πηγή βιταμινών και θρεπτικών συστατικών. 

Σήμερα η αναγνώριση ποικιλιών μπάμιας στηρίζεται κυρίως σε μορφολογικούς δείκτες που 

επηρεάζονται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Από την άλλη μεριά, η ανάπτυξη μοριακών 

δεικτών που αναδεικνύουν πολυμορφισμούς σε επίπεδο γονιδιώματος, DNA, επιτρέπουν πλήρη 

και αξιόπιστη διάκριση γενοτύπων και ποικιλιών συμπεριλαμβανομένου των τοπικών 

παραδοσιακών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας 

ελληνικών ποικιλιών και επιλεγμένων παραδοσιακών, τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών μπάμιας με 

τη χρήση σύγχρονων μοριακών δεικτών. Στόχος της εργασίας είναι η ταυτοποίηση ποικιλιών και 

γενοτύπων μπάμιας για χρήση σε προγράμματα βελτίωσης αλλά και για δράσεις πιστοποίησης και 

διασφάλισης πολλαπλασιαστικού υλικού και προϊόντων. Για τη μελέτη της γενετικής 

παραλλακτικότητας στη μπάμια επιλέχτηκαν από τη διεθνή βιβλιογραφία μοριακοί δείκτες που 

βασίζονται σε μικροδορυφόρους. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες URP (Universal Rice 

Primers) με εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR). Για την ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκαν 12 εκκινητές που έχουν δώσει πολυμορφικές ζώνες. Η απομόνωση 

γονιδιωματικού DNA από νεαρούς βλαστούς έγινε με χρήση του εμπορικού kit της QIAGEN 

(DNeasy), με μικρές τροποποιήσεις. Αναλύθηκαν επτά (7) ελληνικές ποικιλίες που καλλιεργούνται 

σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και τρεις (3) παραδοσιακές ποικιλίες. Τα προϊόντα της PCR 

διαχωρίστηκαν σε πηκτή 2% αγαρόζης. Εκτιμήθηκε η  ενδο- και η διαπληθυσμιακή 

παραλλακτικότητα των ποικιλιών και οι γενετικές τους σχέσεις απεικονίστηκαν σε δενδρόγραμμα. 

Το δενδρόγραμμα κατασκευάσθηκε με τις μεθόδους UPGMA (unweighted pair group method with 

arithmetic means) και N. Join (Neighborhood Join). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι  είναι 

δυνατή η ανάλυση του πολυμορφισμού ελληνικών και τοπικών ποικιλιών με χρήση μοριακών 

δεικτών URP, καθώς μπορούν να εκτιμηθούν παράμετροι γενετικής ποικιλότητας, να υπολογιστεί ο 

βαθμός γενετικής ομοιότητας μεταξύ των ποικιλιών ώστε να εκτιμηθούν οι γενετικές τους 

αποστάσεις για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση τους. Πρόσθετα παρουσιάζονται οι δυνατότητες 

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων σε δράσεις γενετικής βελτίωσης ποικιλιών, στη γενετική 

ταυτοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού παραδοσιακών ποικιλιών μπάμιας καθώς και σε δράσεις 

προστασίας και διατήρησης παραδοσιακών ποικιλιών.  
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Τα φυτά που μεγαλώνουν σε εύκρατο κλίμα χρειάζονται να υποβληθούν σε μία περίοδο 

εκτεταμένου ψύχους προκειμένου να ανθοφορήσουν και να καρποφορήσουν, διαδικασία γνωστή 

ώς εαρινοποίηση. Ένας μεγάλος αριθμός γονιδίων παίζουν ρόλο στη διαδικασία της εαρινοποίησης 

στo κριθάρι και στο σιτάρι, συμπεριλαμβανομένων και των VRN1, VRN2, VRN3/FT1 τα οποία 

έχουν μελετηθεί εκτενώς. Εντούτοις η μελέτη του γονιδίου SUPPRESSOR OF OVEREXPRESSION 

OF CONSTANS 1 (SOC1) που συνδέει τα μονοπάτια της ανθοφορίας και της εαρινοποίησης υπήρξε 

περιορισμένη στα σιτηρά και ειδικά στο κριθάρι. Στη παρούσα εργασία απομονώθηκαν και 

χαρακτηρίστηκαν απο το κριθάρι (Hordeum vulgare) δύο ομόλογα γονίδια που κωδικοποιούν την 

πρωτεΐνη SOC1, ονομαζόμενα HvSOC1-like1 και HvSOC1-like2. Μετά την ανάλυση των 

πρωτεϊνικών αλληλουχιών τους έγινε δυνατή η κατάταξη των HvSOC1-like1 και HvSOC1-like2 

στην οικογένεια των MADS-box Τύπου ΙΙ πρωτεινών. Η επακόλουθη φυλογενετική ανάλυση 

κατέταξε τις δύο αλληλουχίες σε μια ομάδα συγγενική με SOC1 αλληλουχίες από άλλα γένη 

δημητριακών. Επίσης, παρόμοια οργάνωση παρουσιάζουν και οι γενωμικές αλληλουχίες του 

HvSOC1-like1 με τα αντίστοιχα γονίδια των συγγενικών βραχυπόδιο και ρύζι (που έχει 

χαρακτηριστεί λειτουργικά). H ανάλυση του προαγωγέα του HvSOC1-like1 έδειξε την παρουσία 

σημαντικών ρυθμιστικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένου και του CarG, που εμπλέκεται στην 

ρύθμιση της έκφρασης του SOC1 στην αραβίδοψη. Ακολούθησε περαιτέρω μελέτη με την υποβολή 

σπόρων δύο ποικιλιών του κριθαριού στους 4ºC για 4-5 εβδομάδες και σε απόλυτο σκοτάδι, έως την 

πρώιμη ανάπτυξη νεαρών φυταρίων (μεταχείριση εαρινοποίησης). Αναδείχθηκε έτσι πως μόνο το 

HvSOC1-like1 επάγεται σημαντικά στην χειμερινή ποικιλία Cannon, που έχει απόλυτη ανάγκη 

εαρινοποίησης για ανθοφορία, συγκριτικά με την ανοιξιάτικη ποικιλία Δήμητρα που δεν απαιτεί 

εαρινοποίηση. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν τον πιθανό λειτουργικό ρόλο του HvSOC1-

like1 στην διαδικασία της εαρινοποίησης. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ποσοτικοποίηση της 

γονιδιακής έκφρασης των HvSOC1-like1 και HvSOC1-like2 σε διαφορετικούς ιστούς του κριθαριού, 

με την μέθοδο Real time PCR (quantitative PCR). Βρέθηκε πως τα δύο γονίδια εκφράζονται σε 

βλαστικούς και αναπαραγωγικούς ιστούς όπως και σε διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης του 

σπόρου και επάγονται σημαντικά στο στάδιο των 5-10 ημερών μετά την γονιμοποίηση. Η μελέτη 

των SOC1 γονιδίων θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση τών μοριακών μηχανισμών που 

λειτουργούν κατά την εαρινοποίηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη 

λειτουργικών μοριακών δεικτών για την επιλογή κατάλληλων ποικιλιών.  
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54124, Θεσσαλονίκη pmadesis@certh.gr 

 

Λέξεις κλειδιά: ελληνικές παραδοσιακές ποικιλίες, πιπεριά, ISSR, SCoT, EST-SSR, HRM 

Τα τελευταία έτη λόγω σημαντικών περιβαλλοντικών αλλαγών το αγροτικό οικοσύστημα είναι 

εκτεθειμένο στη γενετική διάβρωση, με αποτέλεσμα η γενετική βάση πολλών καλλιεργούμενων 

φυτικών ειδών να έχει υποστεί σημαντική μείωση. Η μείωση της βιοποικιλότητας στα 

καλλιεργούμενα ήδη έχει οδηγήσει τη βελτιωτική έρευνα προς την αξιοποίηση άγριων συγγενών 

ειδών και παραδοσιακών ποικιλιών, πολλές από τις οποίες διαθέτουν επιθυμητά χαρακτηριστικά 

(αντοχή σε ασθένειες, υψηλή περιεκτικότητα σε ωφέλιμες ενώσεις). Η πιπεριά καλλιεργείται 

ευρύτατα στον ελλαδικό χώρο, από την Βόρεια Ελλάδα έως και τα νησιά. Λόγω της εκτεταμένης 

καλλιέργειάς της, υπάρχουν, σήμερα, χαρακτηριστικές ελληνικές ποικιλίες με διάφορα σχήματα, 

μεγέθη, χρώματα, ανάλογα με τη χρήση του καρπού, καθώς και διαφορετικά επίπεδα 

καυστικότητας. Για τη συγκεκριμένη μελέτη επιλέχθηκαν τριάντα χαρακτηριστικές ελληνικές 

παραδοσιακές ποικιλίες (landraces), καθώς και μία εμπορική ποικιλία «Σταυρός», από τις 

πολυάριθμες που έχουν συγκεντρωθεί στην τράπεζα γενετικού υλικού του ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ. Η 

γενετική ποικιλότητα των παραδοσιακών ποικιλιών καθώς και της ποικιλίας «Σταυρός», η οποία 

δημιουργήθηκε στον ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ, εκτιμήθηκε με την ανάπτυξη τριών ειδών μοριακών 

δεικτών: ουδέτερων όπως οι δείκτες εντός απλών επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών [Inter-Simple 

Sequence Repeat (ISSR)] και βασιζόμενων σε γονίδια όπως οι στοχευμένοι δείκτες στο κωδικόνιο 

έναρξης [Start Codon Targeted (SCoT)] και οι δείκτες ετικετών εκφραζόμενων αλληλουχιών - απλές 

επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες [Expressed Sequence Tag (EST) - Simple Sequence Repeat (SSR)]. 

Η εφαρμογή αυτών των τριών ειδών μοριακών δεικτών στις 31 ποικιλίες πιπεριάς, οδήγησε στον 

σαφή διαχωρισμό τους με βάση τα δενδρογράμματα που παρήχθησαν. Τα δενδρογράμματα που 

παρήχθησαν από τους μοριακούς δείκτες ISSR και SCoT παρουσίασαν μεταξύ τους αυξημένη 

ομοιομορφία. Τρεις από τις 31 ποικιλίες πιπεριάς ομαδοποιήθηκαν μαζί σε όλα τα δενδρογράμματα 

κάτι που καταδεικνύει την πιθανή φυλογενετική τους σχέση. Επιπλέον, η ανάλυση με βάση τους 

EST-SSR μοριακούς δείκτες συνδυάστηκε με την σύγκριση καμπυλών τήξης υψηλής ανάλυσης 

[High Resolution Melting (HRM)] και επετράπη, έτσι, ο επαρκέστερος και σαφέστερος διαχωρισμός 

των ποικιλιών εξαιτίας των μοναδικών καμπυλών τήξης HRM, που παρήχθησαν. Η γενοτύπηση 

του πλούσιου ελληνικού γενετικού υλικού της πιπεριάς με την χρήση τριών τύπων μοριακών 

δεικτών και η υψηλή γενετική παραλλακτικότητα που ανιχνεύθηκε, θα μπορούσε να βοηθήσει τη 

βελτιωτική διαδικασία προς την κατεύθυνση της παραγωγής ποικιλιών πιπεριάς, οι οποίες θα είναι 

καλύτερα προσαρμοσμένες στις ελληνικές συνθήκες και θα εμφανίζουν υψηλή ποιότητα και 

παραγωγικότητα.   
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Προκαταρκτική έρευνα γενετικής ποικιλότητας της λευκόδερμης 

πεύκης (Pinus leucodermis) με βιοχημικούς δείκτες 

Π. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ1, Μ. ΤΣΑΚΤΣΙΡΑ1, Α. ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ1 

1
Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, e-mail: ptsolak@for.auth.gr  

 

Λέξεις κλειδιά: ισοενζυμική ανάλυση, κλιματική αλλαγή 

Η λευκόδερμος πεύκη (Pinus leucodermis ή Pinus. heldreichii) είναι ένα ψυχρόβιο κωνοφόρο, λείψανο 

του τριτογενούς και απαντάται κυρίως στη Βαλκανική Χερσόνησο (εκτός ενός πληθυσμού στη 

Νότια Ιταλία) και για αυτό το λόγο θεωρείται από πολλούς ως ενδημικό είδος των Βαλκανίων. Στην 

παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικά πειράματα ανάλυσης της γενετικής 

ποικιλότητας του είδους με τη μέθοδο της οριζόντιας ηλεκτροφόρησης αμύλου. Συγκεκριμένα, 

μελετήθηκαν τα ενζυμικά συστήματα της μηλικής αφυδρογονάσης (MDH), της ρεδουκτάσης της 

μεναντιόνης (MNR), της φωσφογλυκομουτάσης (PGM) και της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης (IDH). 

Το υλικό έρευνας προήλθε από έναν ελληνικό πληθυσμό λευκόδερμης πεύκης (Μέτσοβο) και για 

την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν μεγαγαμετόφυτα φυτρωμένων σπόρων που προέρχονταν από μίξη 

σπόρων τουλάχιστον 30 δέντρων του πληθυσμού. Η ισοενζυμική ανάλυση του πληθυσμού 

καταγράφηκε έχοντας ως σημείο αναφοράς την ποικιλότητα της μαύρης πεύκης (Pinus nigra Αrn.) η 

οποία, ως είδος, απαντάται οριακά και σε μεικτές συστάδες με τη λευκόδερμη. Τα πρώτα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το είδος, παρά την μικρή και διάσπαρτη φυσική του εξάπλωση, διαθέτει 

ικανά μεγέθη γενετικής ποικιλότητας (ποσοστό πολυμορφικών γονιδιακών θέσεων - P, μέσος 

αριθμός αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση - A/L, αναμενόμενη ετεροζυγωτία - He), που 

δικαιολογούν τη βιωσιμότητα του είδους διαχρονικά. Τα δεδομένα αυτά συνηγορούν αβίαστα στην 

περαιτέρω διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας του είδους από όλη τη φυσική του εξάπλωση. 

Προτείνονται τα μέσα διαχείρισης του είδους που αποβλέπουν στην προστασία και διατήρησή του 

σε ένα κλιματικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
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Μελέτη του «in vitro» πολλαπλασιασμού του υποκειμένου 5BB 

Θ. ΠΙΤΣΩΛΗ1, Ι. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ2 

1
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123, Λυκόβρυση Αττικής, 

dorapitsoli@yahoo.com 

2
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αμπελουργίας-Οινολογίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: έκφυτο, θρεπτικό υπόστρωμα, μικρομόσχευμα, μεσογονάτιο, βλαστική κορυφή, 

επίκτητος οφθαλμός, μεριστωματικά κύτταρα 

Η ανάπτυξη και αντίδραση του υποκειμένου  5 ΒΒ  μελετήθηκε σε ορισμένα θρεπτικά υποστρώματα 

όπως Nitsch and Nitsch, MS + 1,0 Dropp,  MS + 3,0 Dropp,  MS + 1,0 BAP. Το πείραμα εκτελέσθηκε 

σε 3 επαναλήψεις. Η πρώτη φάση του πειράματος αποσκοπούσε στην απόκτηση βλαστού από 

έκφυτο μικρομοσχεύματος ενός κόμβου και γι αυτό εξετάστηκε ο αριθμός των εκφύτων που 

παρήγαγε βλαστούς καθώς και ο αριθμός των μεσογονατίων ανά βλαστό. Το υποκείμενο 5 ΒΒ 

δοκιμάστηκε στο θρεπτικό υπόστρωμα Nitsch and Nitsch όπου παρουσίασε ποσοστό εξέλιξης 

βλαστών 54% μέσα σε 35 ημέρες καλλιέργειας. Οι βλαστοί που προήλθαν ήταν καλοσχηματισμένοι, 

με αρκετά φύλλα. Ανά βλαστό εκφύτου μικρομοσχεύματος ενός κόμβου υπήρχαν 3,01 μεσογονάτια. 

Η δεύτερη φάση αποσκοπούσε στην απόκτηση βλαστών από έκφυτα βλαστικών κορυφών. Μετά 

από 35 ημέρες μετρήθηκε ο αριθμός βλαστών ανά έκφυτο βλαστικής κορυφής καθώς και το ποσοστό 

εκφύτων που αντέδρασαν σε κάθε θρεπτικό υπόστρωμα ξεχωριστά. Το υποκείμενο 5 ΒΒ αντέδρασε 

άριστα, με ποσοστό 100%, στην παραγωγή βλαστών από έκφυτα βλαστικής κορυφής. Όλοι οι 

οφθαλμοί εξελίχθησαν σε βλαστούς και πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε πιο έντονα μασχαλιαία 

ανάπτυξη βλαστών. Στο θρεπτικό υπόστρωμα MS + 1,0 Dropp παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ποσοστό 

εκφύτων (25% και 50%) που παρήγαγαν έως 3 και 4-6 βλαστούς αντίστοιχα. Σε κανένα υπόστρωμα 

δεν υπήρξαν έκφυτα που να παράγουν άνω των 6 βλαστών.  Στα θρεπτικά υποστρώματα MS+1,0 

BAP και MS + 3,0 Dropp, παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ποσοστό εκφύτων σ’ αυτό που παρήγαγαν 

πάνω από 6 βλαστούς (50% και 86% αντίστοιχα). Στο θρεπτικό υπόστρωμα  MS + 3,0 Dropp έδωσε 

το μεγαλύτερο αριθμό βλαστών (13,79 βλαστούς ανά έκφυτο). Στο διάστημα των 35 ημερών τα 

έκφυτα μικρομοσχευμάτων κορυφής ανέπτυξαν περισσότερους δευτερογενείς βλαστούς με μεγάλο 

μήκος μεσογονατίων και μεγάλα φύλλα σε σχέση με τα μεριστωματικά έκφυτα. Η τρίτη φάση είχε 

σκοπό την αναγέννηση δευτερογενών (επίκτητων) οφθαλμών. Μετά από 60 ημέρες in vitro 

καλλιέργειας μεριστωματικών εκφύτων, μετρήθηκε ο αριθμός των επίκτητων οφθαλμών σε κάθε 

υπόστρωμα καθώς και τα μεριστωματικά έκφυτα που παρήγαγαν τους επίκτητους αυτούς 

οφθαλμούς. Το υποκείμενο 5ΒΒ αντέδρασε άριστα στα θρεπτικά υποστρώματα MS + 1,0 Dropp και 

MS + 3,0 Dropp παράγοντας δευτερογενείς οφθαλμούς σε ποσοστό 100% ενώ στο MS+1,0 BAP το 

ποσοστό επιτυχίας κυμάνθηκε στο 43,69%. Τα μεριστωματικά έκφυτα παρουσίασαν ταχύτερη 

ανάπτυξη στο MS + 1,0 Dropp και MS + 3,0 Dropp δημιουργώντας αρχικά, στη βάση του 

μεριστώματος, μια μάζα μεριστωματικών κυττάρων από τα οποία παρήχθησαν δευτερογενείς 

οφθαλμοί οι οποίοι εξελίχθησαν σε βλαστούς.  
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Αξιολόγηση αντοχής σε αλατότητα και περιορισμένη υγρασία 

παλαιού και σπάνιου γενετικού υλικού κριθαριού  

Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ1, Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ2, Κ. ΔΗΜΑΣ2, Χ. ΔΟΡΔΑΣ3, Η. ΗΛΙΑΣ2, Ν. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ2, Θ. ΓΑΤΣΗΣ2, Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ2, Γ. ΤΑΝΟΥ3, Β. ΣΚΙΑΔΑ4 

1
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, 411 10 Λάρισα, vasilakoglou@teilar.gr 
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Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης 

3
Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

4
Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Λέξεις κλειδιά: αλατότητα, Hordeum vulgare, ποικιλίες κριθαριού, συστατικά απόδοσης, 

υδατοϊκανότητα. 

Ο περιορισμός της καλλιεργούμενης γης, εξαιτίας των μη γεωργικών δραστηριοτήτων του 

ανθρώπου, επιβάλλει την αξιοποίηση, μέσω καλλιέργειας, των προβληματικών εδαφών, όπως είναι 

τα αλατούχα και τα μη αρδευόμενα ή περιορισμένης δυνατότητας άρδευσης εδάφη. Το κριθάρι 

(Hordeum vulgare) αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα και ταυτόχρονα ελπιδοφόρα φυτά, εξαιτίας 

της ενδογενούς αντοχής του στην αλατότητα, ενώ καλλιεργείται σε πολλές περιοχές του πλανήτη 

για παραγωγή ζωοτροφής (εξάστοιχες ποικιλίες) ή για την παρασκευή μπύρας από τη βιομηχανία 

(δίστοιχες ποικιλίες). Σε πείραμα ελεγχόμενων συνθηκών (φυτοδοχεία σε δροσιζόμενο θερμοκήπιο), 

που πραγματοποιήθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο 2011/12 στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, αξιολογήθηκε η αντοχή παλαιού και ιδιαίτερα σπάνιου 

γενετικού υλικού κριθαριού σε συνθήκες συνδυασμένης αλατότητας και περιορισμένης υγρασίας 

εδάφους. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε η αντοχή 200 ποικιλιών, οι οποίες προέρχονται από τις 

σπουδαιότερες χώρες καλλιέργειας του κριθαριού όπως ο Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, 

Η.Π.Α., Μεξικό, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα κ.ά. Σε αμμώδες έδαφος ως υπόστρωμα, οι δύο 

παράγοντες του πειράματος που αξιολογήθηκαν ήταν η αλατότητα σε 2 επίπεδα (0 και 150 mM 

NaCl) και η υγρασία επίσης σε 2 επίπεδα (40 και 80% της υδατοϊκανότητας). Το πειραματικό σχέδιο 

ήταν το πλήρως τυχαιοποιημένο με 3 επαναλήψεις για κάθε συνδυασμένο παράγοντα. Κατά τη 

διάρκεια του πειράματος αξιολογήθηκαν η φυτρωτική ικανότητα των ποικιλιών, το αδέλφωμα, το 

ύψος των φυτών, τα συστατικά απόδοσης (συνολικό βάρος, αριθμός στάχεων, βάρος 1000 κόκκων) 

και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η περιεκτικότητα σε άμυλο και πρωτεΐνη. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι υπήρχε πολύ μεγάλη παραλλακτικότητα μεταξύ των ποικιλιών ως προς την αντοχή τους 

στις συνθήκες αλατότητας και περιορισμένης υγρασίας. Με βάση τη φυτρωτική ικανότητα, την 

ανάπτυξη των φυτών και την απόδοση τους σε καρπό από το σύνολο των 200 ποικιλιών 

επιλέχθηκαν οι επτά ανθεκτικότερες, τρεις από τις περισσότερο ευαίσθητες στο επίπεδο αλατότητας 

των 150 mM NaCl, καθώς επίσης και έξι ποικιλίες με ενδιάμεση αντοχή, προκειμένου να 

αξιολογηθεί περαιτέρω η αντοχή τους στην αλατότητα και η παραγωγικότητά τους σε συνθήκες 

αγρού. 
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Αξιολόγηση αντοχής ποικιλιών κριθαριού στην αλατότητα του 

εδάφους  
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Λέξεις κλειδιά: αλατότητα, κριθάρι, φωτοσύνθεση, ισότοπα C13, απόδοση. 

Σε πείραμα αγρού που πραγματοποιήθηκε σε αλατούχο έδαφος, κατά την καλλιεργητική περίοδο 

2012-13 στο αγρόκτημα του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, 

αξιολογήθηκε η αντοχή ποικιλιών κριθαριού σε συνθήκες αλατότητας του εδάφους. Ειδικότερα, 

αξιολογήθηκε η αντοχή 16 ποικιλιών (7 ανθεκτικές, 5 ευαίσθητες και 4 με ενδιάμεση αντοχή στην 

αλατότητα) σε αγρό με αγωγιμότητα από 7.3 έως 11.5 mS/cm. Οι ποικιλίες αυτές επιλέχθηκαν με 

κριτήριο τη φυτρωτική ικανότητα, την ανάπτυξη των φυτών και την απόδοση τους, από ένα σύνολο 

200 ποικιλιών που είχαν δοκιμαστεί ως προς την αντοχή τους στην αλατότητα και την ξηρασία, σε 

πειράματα ελεγχόμενων συνθηκών. Επιπλέον, με κριτήριο την εκροή ιόντων από τα κύτταρα, το 

περιεχόμενο των κυττάρων σε μαλονδιαλδεύδη και τη διαμόρφωση του πρωτεϊνικού τους προφίλ, 

επιλέχθηκαν δυο ποικιλίες με σχετική αντοχή (R-1) και σχετική ευαισθησία (S-1) στην αλατότητα, 

αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ποικιλιών ως προς την αντοχή τους στην αλατότητα. Ο ρυθμός φωτοσύνθεσης και η στοματική 

αγωγιμότητα των ευαίσθητων ποικιλιών κριθαριού μειώθηκαν κατά 50 έως 55%, σε σύγκριση με τις  

ανθεκτικές ποικιλίες.  Επίσης, η διαπνοή μειώθηκε κατά 45% στις ευαίσθητες ποικιλίες, σε σύγκριση με 

την ανθεκτικές. Επιπλέον, οι ανθεκτικές ποικιλίες παρουσίασαν σχεδόν διπλάσιους ρυθμούς 

αφομοίωσης του CO2, σε σύγκριση με τις ευαίσθητες ποικιλίες. Αντίθετα, παρατηρήθηκε αύξηση του 

υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2) των ευαίσθητων ποικιλιών κατά 80% σε σχέση με τις ανθεκτικές 

ποικιλίες, ενώ η προλίνη αυξήθηκε σημαντικά στις ανθεκτικές ποικιλίες έως και 80%. Μετά από 

σύγκριση του πρωτεομικού χάρτη της κάθε ποικιλίας σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης και σε 

συνθήκες αλατότητας προέκυψε ότι 17 και 13 πρωτεϊνικές κηλίδες διαφοροποιήθηκαν αντίστοιχα στην 

ποικιλία R-1 και στην ποικιλία S-1. Η αλατότητα του εδάφους προκάλεσε μεγαλύτερη μείωση στην 

απόδοση και στο συνολικό βάρος των ποικιλιών κριθαριού και μικρότερη στον αριθμό στάχεων. Η 

μείωση ήταν μικρότερη στις ανθεκτικές ποικιλίες, ενώ σημαντικά μεγαλύτερη στις περισσότερο 

ευαίσθητες. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις δημιουργίας 

ποικιλιών κριθαριού κατάλληλες για καλλιέργεια σε υψηλής αλατότητας εδάφη. 

 

Εισαγωγή 

Η υποβάθμιση του εδάφους εξαιτίας της αλατότητας και η έλλειψη νερού κατάλληλου για την 

άρδευση των καλλιεργειών αποτελούν δύο από τα σπουδαιότερα προβλήματα της γεωργίας στον 21ο 

αιώνα. Τα προβλήματα αυτά (αλατότητα και έλλειψη νερού) έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

γεωργικών εκτάσεων, όπου μπορούν να αποδώσουν επαρκώς τα καλλιεργούμενα φυτά και κατά 

συνέπεια τη μείωση των παραγόμενων τροφίμων.  

Η εύρεση ή η δημιουργία γενετικού υλικού με σημαντική ικανότητα αντοχής σε συνθήκες 

καταπόνησης (αλατότητας και ξηρασίας) αποτελεί σημείο αιχμής για τη γεωργική έρευνα, διότι 
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συνιστά την πιο αποτελεσματική, με μόνιμο αποτέλεσμα, μέθοδο αξιοποίησης των προβληματικών 

εδαφών και περιοχών. Το κριθάρι (Hordeum vulgare) αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα δημητριακά, 

διότι χρησιμοποιείται στην παρασκευή μπύρας, στο σιτηρέσιο των παραγωγικών ζώων και στην 

παραγωγή βιο-καυσίμων (βιο-αιθανόλης). Επιπλέον, κατατάσσεται στην κατηγορία των φυτών 

μεγάλης καλλιέργειας με τη μεγαλύτερη αντοχή στα αλατούχα και αλκαλικά εδάφη. Κατά συνέπεια, η 

αξιολόγηση του πολυπληθούς γενετικού υλικού κριθαριού παρέχει την προσδοκία εύρεσης γενότυπων 

με υψηλή ικανότητα ανοχής σε συνθήκες καταπόνησης, γεγονός που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των 

προβληματικών εδαφών που καταλαμβάνουν σχετικά μεγάλες εκτάσεις στη χώρα μας.  

Η αλατότητα αποτελεί μια συνεχώς εντεινόμενη αβιοτική καταπόνηση που καθιστά 

περιοριστική την αύξηση, την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αλατότητας, οι ερευνητικές προσπάθειες κατευθύνονται, μεταξύ των 

άλλων, στην αξιολόγηση παραδοσιακών αλλά και νέων ποικιλιών ως προς την αντοχή τους στην 

αλατότητα και τη διερεύνηση σχετικών μοριακών μηχανισμών. Η στρατηγική της αντιμετώπισης 

έγκειται στην αναζήτηση της ακολουθίας των φυσιολογικών μηχανισμών οι οποίοι καθορίζονται 

γενετικά και δίνουν την δυνατότητα επιβίωσης ενός φυτικού οργανισμού σε ένα δεδομένο 

περιβάλλον. 

Η επαρκής παραγωγή συμβατών οργανικών ενώσεων είναι μία από τις πιο συχνές αντιδράσεις 

των φυτών στις καταπονήσεις, όπως η αλατότητα (Serraj & Sinclair, 2002) και αποτελεί έναν από τους 

μηχανισμούς άμυνας των φυτών. Οι συμβατοί μεταβολίτες είναι χαμηλού μοριακού βάρους και 

υψηλού μεταβολισμού ενώσεις, που συνήθως δεν είναι τοξικές σε υψηλές συγκεντρώσεις. Οι ενώσεις 

αυτές προστατεύουν το φυτό από καταπονήσεις μέσω διαφορετικών διαδικασιών συνεισφέροντας 

στην κυτταρική οσμωτική ρύθμιση, στην αποτοξίνωση των ενεργών μορφών οξυγόνου και στην 

προστασία της ακεραιότητας των μεμβρανών (Bohnert  & Jensen, 1996). Όταν η παράγωγη των 

ενεργών μορφών οξυγόνου, όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου, υπερβαίνει την απόσβεσή τους από 

τον αντιοξειδωτικό μηχανισμό που το φυτό ενεργοποιεί, τότε προκαλείται οξειδωτική καταπόνηση 

(Apel & Hirt, 2004, Moschou et al. 2008). Οι κυριότερες βλάβες από τις ενεργές μορφές οξυγόνου σε 

βιολογικούς οργανισμούς είναι: (α) η υπεροξείδωση των λιπιδίων (β) οι οξειδωτικές βλάβες στη δομή 

των πρωτεϊνών και (γ) οι οξειδωτικές βλάβες στο DNA (Boscolo et al., 2003). Επιπλέον, πολλοί από 

αυτούς τους μεταβολίτες προστατεύουν τις κυτταρικές δομές από αφυδάτωση και είναι ευρέως 

γνωστοί ως οσμοπροστάτες.  

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η αξιολόγηση παλαιού και σπάνιου γενετικού υλικού 

κριθαριού με προσδοκία την εύρεση γενοτύπων με εξαιρετικά υψηλή ικανότητα αντοχής σε αλατούχα 

εδάφη, γεγονός που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των προβληματικών εδαφών που καταλαμβάνουν 

μεγάλες εκτάσεις στη χώρα μας.  

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Το πείραμα εγκαταστάθηκε σε αγρό με αλατούχο έδαφος στο αγρόκτημα του Αλεξάνδρειου 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης κατά την καλλιεργητική περίοδο 2012-13.  

Κατά τη διάρκεια του πειράματος αξιολογήθηκε η αντοχή 16 ποικιλιών (7 ανθεκτικές, 5 ευαίσθητες και 

4 με ενδιάμεση αντοχή στην αλατότητα) σε αγρό με αλατούχο έδαφος (με αγωγιμότητα που 

κυμαινόταν από 7.3 έως 11.5 mS/cm). Οι ποικιλίες αυτές επιλέχθηκαν από σύνολο 200 ποικιλιών που 

αξιολογήθηκαν σε πειράματα ελεγχόμενων συνθηκών. Η επιλογή έγινε με κριτήριο τη φυτρωτική 

ικανότητα, την ανάπτυξη των φυτών και την απόδοση τους. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε η αντοχή 7 

ανθεκτικότερων ποικιλιών (Galt Brea ''S'', ICB 100126, Orgei/EH 165/Cross 270.2.3, Ιππόλυτος, 

Βυζάντιο, Prestige, Scarlet), 4 με ενδιάμεση αντοχή (Meteor, Matico ''S''/LB Iran A-164, Tomillo 

''S‘/DS4931 A-172, Europa) και 5 περισσότερο ευαίσθητων (Robur/WA 2196-68, Robur/J-126/OWB, 

80.5060/Gloria ''S'' A-196, Franka/6/Mona/Nopal ''S'' A-242, 4259/CI5831/Estate A-69). Επιπλέον, με 

βάση την ανάπτυξη των φυτών σε συνθήκες αλατότητας, την εκροή ιόντων από τα κύτταρα, το 
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περιεχόμενο των κυττάρων σε μαλονδιαλδεύδη και τη διαμόρφωση του πρωτεϊνικού τους προφίλ, 

επιλέχθηκαν δυο ποικιλίες με σχετική αντοχή (R-1) και σχετική ευαισθησία (S-1) στην αλατότητα.   

Η βασική λίπανση (10 kg Ν/στρ  και 5 kg  P2O5/στρ) και η προετοιμασία του εδάφους έγιναν 

δυο εβδομάδες πριν από τη σπορά του κριθαριού. Η σπορά των ποικιλιών κριθαριού έγινε στις 17 

Νοεμβρίου του 2012 με το χέρι και ποσότητα σπόρου (16 kg/στρ) για όλες τις ποικιλίες. 

Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν των πλήρων ομάδων σε ελεύθερη διάταξη με 

4 ομάδες. Το μέγεθος των πειραματικών τεμαχίων ήταν 2 x 2 m. 

Κατά τη διάρκεια του πειράματος στις 4, 9 και 16 εβδομάδες μετά τη σπορά αξιολογήθηκαν η 

φυτρωτική ικανότητα των ποικιλιών, η ικανότητα αδελφώματος, το νωπό και ξηρό βάρος στο στάδιο 

του ξεσταχυάσματος, ενώ στη συγκομιδή αξιολογήθηκαν τα συστατικά απόδοσης, όπως το συνολική 

βιομάζα ο αριθμός στάχεων και το βάρος 1000 κόκκων. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν διάφορες 

φυσιολογικές και βιοχημικές παράμετροι, όπως ο καθαρός ρυθμός αφομοίωσης του CO2, ο ρυθμός 

διαπνοής, η στοματική αγωγιμότητα, η ενδοκυτταρική συγκέντρωση CO2, η συγκέντρωση 

υπεροξειδίου υδρογόνου (H2O2), η συγκέντρωση προλίνης, η συγκέντρωση χλωροφύλλης στα φύλλα, 

η ροή ηλεκτρονίων στο φωτοσύστημα ΙΙ, η υπεροξείδωση λιπιδίων των μεμβρανών, η εκροή ιόντων 

από τα κύτταρα, τα ισότοπα (C13) και η ταυτοποίηση πρωτεϊνών που συμμετέχουν στους παραπάνω 

μηχανισμούς. Οι αναλύσεις των δεδομένων έγιναν με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος 

MSTAT. 

  

Αποτελέσματα-Συζήτηση 

Ο ρυθμός φωτοσύνθεσης όσο και η στοματική αγωγιμότητα των φυτών των ποικιλιών 

κριθαριού με ενδιάμεση αντοχή και των ευαίσθητων στην αλατότητα ποικιλιών ήταν 30-40% και 50-

55%, αντίστοιχα, μικρότερος σε σύγκριση με τις ανθεκτικές ποικιλίες.   Η φωτοσύνθεση είναι μια 

λειτουργία που συχνά επηρεάζεται αρνητικά από παράγοντες καταπόνησης, όπως η αλατότητα 

(Arnau et al. 1997). Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της διαπνοής, η οποία μειώθηκε στις 

ποικιλίες με ενδιάμεση αντοχή και τις ευαίσθητες από 30% έως 45%, σε σύγκριση με την ανθεκτικές 

ποικιλίες. Ειδικότερα, η περισσότερο ανθεκτική ποικιλία (Galt  Brea ''S'') παρουσίασε σχεδόν 

διπλάσιους ρυθμούς αφομοίωσης του CO2 και διαπνοής, καθώς και διπλάσια στοματική αγωγιμότητα, 

σε σύγκριση με την περισσότερο ευαίσθητη ποικιλία (80.5060/Gloria ''S'' A-196). Ο Jones (2004) βρήκε 

ότι η μεταβολή της διαπνοής και της στοματικής αγωγιμότητας αποτελούν δύο από τις πρώτες 

αντιδράσεις των φυτών στην αλατότητα. Η ενδοκυτταρική συγκέντρωση CO2 δεν παρουσίασε 

σημαντικές μεταβολές μεταξύ των ποικιλιών. Αυτό πιθανόν να  οφείλεται στο γεγονός ότι στις 

ευαίσθητες ποικιλίες ο ρυθμός αφομοίωσης του CO2 είναι χαμηλός (Σχήμα 1). Επιπλέον, τo ποσοστό 

ανάπτυξης των φυτών ήταν μεγαλύτερο στην ανθεκτική ποικιλία Galt  Brea ''S'' και μικρότερο στην 

πιο ευαίσθητη ποικιλία 80.5060/Gloria ''S'' A-196. Αντίθετα, η λιπιδική υπεροξείδωση των μεμβρανών 

και η εκροή ιόντων από τα κύτταρα ήταν μεγαλύτερα στις ευαίσθητες ποικιλίες και μικρότερα στις 

ανθεκτικές. 

Η συγκέντρωση υπεροξειδίου υδρογόνου (H2O2), στα φύλα των ποικιλιών κριθαριού με 

ενδιάμεση αντοχή στην αλατότητα αυξήθηκε κατά 15%, ενώ στις ευαίσθητες ποικιλίες 80%, σε 

σύγκριση με τις ανθεκτικές ποικιλίες. Οι Apel &  Hirt (2004) και Moschou et al. (2008) αναφέρουν ότι 

όταν η παράγωγη των ενεργών μορφών οξυγόνου, όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου, υπερβαίνει 

την απόσβεσή τους από τον αντιοξειδωτικό μηχανισμό που το φυτό ενεργοποιεί, τότε προκαλείται 

οξειδωτική καταπόνηση. Αντίθετα η συγκέντρωση της προλίνης στα φύλα στις ανθεκτικές ποικιλίες 

αυξήθηκε 15% έως 80% σε σύγκριση με αυτές με ενδιάμεση αντοχή και τις ευαίσθητες τις ποικιλίες, 

αντίστοιχα (Σχήμα 2). Ο Oncel et al. (2000) αναφέρουν ότι μια γενική απόκριση των φυτών στις 

καταπονήσεις, μεταξύ των όποιων και η αλατότητα, είναι η επαγωγή της σύνθεσης μικροσκοπικών 

ενώσεων που δρουν προστατευτικά, συμβάλλοντας στην αποτοξίνωση. Μια τέτοια, αμινικής φύσης, 
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ένωση είναι η προλίνη η οποία αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών στις καταπονήσεις μέσω 

οσμωρύθμισης, προστασίας ενζύμων και σταθεροποίησης της πρωτεϊνοσύνθεσης. 

 
Σχήμα 1. Επίδραση της αλατότητας του εδάφους στο ρυθμό αφομοίωσης CO2, ρυθμό διαπνοής, στη στοματική 
αγωγιμότητα και την ενδοκυτταρική συγκέντρωση CO2. 
 

 
Σχήμα 2. Επίδραση της αλατότητας του εδάφους στη συγκέντρωση του εκλυομένου υπεροξειδίου του υδρογόνου 
και της προλίνης στα φύλλα 16 ποικιλιών κριθαριού. 
 

Οι τιμές ισοτόπων C13 στις ανθεκτικές ποικιλίες ήταν οι μεγαλύτερες, ενώ στις πιο ευαίσθητες οι 

μικρότερες. Αυτό οφείλεται στο ότι οι ευαίσθητες ποικιλίες κλείνουν πιο νωρίς τα στομάτια και 

προσλαμβάνουν μέσω της φωτοσύνθεσης περισσότερο άνθρακα 13, ενώ οι ανθεκτικές ποικιλίες 

διατηρούν τα στομάτια ανοιχτά για περισσότερο διάστημα και προσλαμβάνουν περισσότερο 

άνθρακα 12 (Σχήμα 3). 

 
Σχήμα 3. Τιμές ισοτόπων C13 των 16 ποικιλιών κριθαριού που καλλιεργήθηκαν σε αλατούχο έδαφος. 
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H απόδοση, συνολική βιομάζα και ο αριθμός στάχεων των ποικιλιών κριθαριού επηρεάστηκαν 

σημαντικά από την αλατότητα του εδάφους. Ειδικότερα, από τις ανθεκτικές ποικιλίες τη μεγαλύτερη 

απόδοση παρουσίασε η Galt Brea ''S'', από τις ποικιλίες με ενδιάμεση αντοχή η Matico “S”/LB Iran A-

164, ενώ από τις περισσότερο ευαίσθητες η ποικιλία 4259/CI5831/Estate A-69. Η απόδοση και το 

συνολικό βάρος στις ανθεκτικές ποικιλίες ήταν 30 έως 90% και 20 έως 80%, αντίστοιχα, μεγαλύτερα 

από ό,τι στις περισσότερο ευαίσθητες ποικιλίες (Σχήμα 4). 

 

Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών 

κριθαριού που αξιολογήθηκαν ως προς την αντοχή τους στην αλατότητα του εδάφους. Η ποικιλία 

Galt Brea ''S'' παρουσίασε τους καλύτερους φυσιολογικούς και βιοχημικούς δείκτες και τη μεγαλύτερη 

απόδοση. Η εύρεση ή η δημιουργία γενετικού υλικού με σημαντική ικανότητα αντοχής σε συνθήκες 

καταπόνησης (αλατότητας) αποτελεί σημείο αιχμής για τη γεωργική έρευνα. Η αξιολόγηση μεγάλου 

αριθμού γενοτύπων υλικού κριθαριού παρείχε τη δυνατότητα εύρεσης γενοτύπων (2 ποικιλιών) με 

εξαιρετικά υψηλή ικανότητα αντοχής στην αλατότητα, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την 

αξιοποίηση των αλατούχων εδαφών στη χώρα μας. 

 

Σχήμα 4. Επίδραση αλατότητας του εδάφους στον αριθμό στάχεων, συνολικό βάρος και στην απόδοση 16 
ποικιλιών κριθαριού.   
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A field experiment was conducted during the 2012/13 growing season into a saline soil in the farm of 

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki in order to evaluate the tolerance of 

barley cultivars to soil salinity. In particular, the tolerance of 16 cultivars (7 tolerant, 5 sensitive and 4 

with intermediate salinity tolerance) was evaluated in a saline field, whose ground conductivity 

ranging from 7.3 to 11.5 mS/cm. These cultivars were selected from a total of 200 cultivars evaluated 

under controlled condition for their tolerance to salinity and drought, based on their germination, 

plant growth and yield. Furthermore, based on the growth and development of plants under salinity 

conditions, the ion efflux from the cells, the malondialdehyde cell content and the configuration of 

protein profiles, two cultivars were chosen respectively with relative strength (R-1) and relative 

sensitivity (S-1) to salinity. The results of the experiment showed that there were significant 

differences among cultivars in their tolerance to salinity. The rate of photosynthesis and stomatal 

conductance was decreased in sensitive barley cultivars by 50 to 55%, as compared with those of the 

tolerant cultivars. Also, transpiration decreased by 45% in sensitive, as compared with the tolerant 

cultivars. Moreover, the tolerant cultivars showed almost doubled assimilation rates of CO2, as 

compared with the sensitive ones. Conversely, an increase of the hydrogen peroxide (H2O2) content by 

80% was found in sensitive cultivars, compared with the tolerant strains, whereas proline increased 

up to 80% in the tolerant strains. After comparing the proteomic map of each cultivar in normal 

growth and in saline conditions, it was showed that 17 and 13 protein spots were differentiated in the 

cultivar R-1 and in the cultivar S-1, respectively. The soil salinity caused greater reduction in the yield 

and total weight of barley varieties and smaller in the ears number. The reduction was smaller in the 

tolerant cultivars while considerably greater in most sensitive. The results of this research will help 

create conditions of barley production in saline soils.  
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Σήμερα παρατηρείται μια χωρίς προηγούμενο, για τη σύγχρονη ιστορία, καταστροφή των φυσικών 

οικοσυστημάτων, απεμπόλησης των αρχών της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης σε 

ανθρωπογενώς διαχειριζόμενα οικοσυστήματα και σημαντικής απώλειας γενετικών πόρων, έτσι 

ώστε η βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα η γενετική κληρονομιά του πλανήτη να βρίσκονται σε 

κίνδυνο. Μεγάλο μέρος της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της απώλειας της 

βιοποικιλότητας οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή. Η γεωργία είχε πάντα σκοπό την παροχή 

τροφίμων, ζωοτροφών και πρώτων υλών για τις ανάγκες της ανθρωπότητας. Η αστάθεια των 

γεωργικών συστημάτων και η ευπάθειά τους στα στοιχεία της φύσης, σημαίνει ότι η παροχή των 

αναγκαίων τροφίμων για τη συντήρηση του ανθρώπινου πληθυσμού δεν ήταν ποτέ ένας εύκολος 

στόχος και αναμένεται να γίνεται συνεχώς δυσκολότερος. Ταυτόχρονα μειώνονται οι παράγοντες 

της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας και περιορίζονται οι εισροές που παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας. Η άνοδος της θερμοκρασίας και παράλληλα η μείωση 

του διαθέσιμου νερού θα προκαλέσουν νέες αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον και στην 

βιοποικιλότητα δημιουργώντας  έτσι μεγαλύτερη πίεση  στις ανάγκες των γεωργών  για την 

παραγωγή τροφίμων. Είναι λοιπόν απαραίτητο να διατηρήσουμε την βιοποικιλότητα και να 

εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε φυτά ανεκτικά στις 

αντιξοότητες του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα με τη χρήση της μεταφοράσης της 

γλουταθειόνης (GST). Παράλληλα με τη χρήση των σύγχρονων γονιδιωματικών τεχνολογιών 

αποτιμούμε την βιοποικιλότητα ως ένα μέσο διατήρησης της αλλά και της εύρεσης και της μελέτης 

γονιδίων με αυξημένη ανθεκτικότητα σε αντιξοότητες του περιβάλλοντος. Οι σύγχρονες 

γονιδιωματικές τεχνολογίες και η χρήση των μοριακών δεικτών μας επιτρέπουν στην στοχευμένη 

και πιο αποτελεσματική βελτίωση των καλλιεργούμενων ειδών όπως πχ. τα ψυχανθή. Ο στόχος της 

συγκεκριμένης εργασίας ήταν η μοριακή ταυτοποίηση του εγχώριου γενετικού υλικού, η αποτίμηση 

της γενετικής του παραλλακτικότητας και η μοριακή του ταυτοποίηση. Επιπλέον με τη χρήση του 

DNA barcoding, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση σημαντικών φυτικών ειδών της ελληνικής 

επικρατείας όπως η φάβα Σαντορίνης και το τσάι του βουνού αλλά και η ιχνηλάτιση των 

προϊόντων τους ώστε να προστατευθεί η αυθεντικότητα τους ως ένα μέσο αποκλεισμού της νοθείας. 

Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται ο καταναλωτής σε μια προσπάθεια που ξεκινάει από το 

πολλαπλασιαστικό υλικό και καταλήγει στο σημείο πώλησης και τον τελικό καταναλωτή. 
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Σημαντικές βιολογικές διαδικασίες του φυτού όπως η ανάπτυξη του σπόρου και η απόκριση σε 

περιβαλλοντικές αλλαγές ρυθμίζονται συχνά από επιγενετικούς παράγοντες, όπως η μεθυλίωση του 

DNA και oι τροποποιήσεις των ιστονών, που επηρεάζουν τη δομή της χρωματίνης και τη γονιδιακή 

έκφραση. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η κατανόηση των επιγενετικών μοριακών 

μηχανισμών που ρυθμίζουν την ανάπτυξη του κριθαριού. Απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν τα 

γονίδια τα οποία κωδικοποιούν χρωματεϊνικούς ρυθμιστές, όπως οι ιστονικές μεθυλομεταφοράσες 

(ΗΜΤ), ιστονικές αποακετυλάσες (HDACs), ιστονικές απομεθυλάσες (HDMs), DNA απομεθυλάσες 

(DME), και γονίδια στόχους αυτών (π.χ. MADS-box γονίδια). Η έκφραση τους μελετήθηκε σε 

διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια του σπόρου μετά από μεταχείριση με ορμόνες σχετιζόμενες με 

καταπονήσεις, σε συνθήκες ξηρασίας, και σε διαφορετικές ποικιλίες κριθαριού. Μέλη της 

υπεροικογένειας HDAC και της οικογενείας Polycomb group των ιστονικών απομεθυλασών, όπως 

και τα ΜΑDS-box Τύπου I πιθανά γονίδια-στόχοι παρουσίασαν διαφορική γονιδιακή έκφραση 

κατά την ανάπτυξη του σπόρου σε μεγαλόσπερμες και μικρόσπερμες ποικιλίες και έπειτα από 

μεταχείριση με τις  ορμόνες αψισικό οξύ (ΑΒΑ) και ιασμονικό οξύ (JA). Επιπρόσθετα, ένα γονίδιο 

των ιστονικών απομεθυλασών (HvPKDM7) και μία απομεθυλάση του DNA (HvDME) βρέθηκαν να 

επάγονται σε συνθήκες ξηρασίας και η επαγωγή τους ήταν σημαντικά αυξημένη στην ποικιλία 

ΔΗΜΗΤΡΑ που παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην ξηρασία. .Η λειτουργική γονιδιωματική έχει 

εφαρμοστεί για να προσδιοριστεί ο ρόλος των επιγενετικών ρυθμιστών κατά την ανάπτυξη του 

σπόρου και την απόκριση τους σε καταπονήσεις. Αυτές οι μελέτες μπορούν να βοηθήσουν στη 

ανάπτυξη λειτουργικών μοριακών δεικτών για τη δημιουργία βελτιωμένων ποικιλιών κριθαριού 

αλλά και άλλων δημητριακών, όσον αφορά την απόδοση των φυτών και την αντοχή τους σε 

καταπονήσεις.  
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Με στόχο την κατανόηση των μοριακών και βιοχημικών μηχανισμών που σχετίζονται με την 

ανθεκτικότητα του ηλίανθου στην υδατική καταπόνηση, αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η 

ταυτόχρονη μελέτη της απόκρισης του φυτού σε μεταγραφικό, πρωτεομικό και μεταβολικό επίπεδο. 

Για το σκοπό αυτό, δύο ποικιλίες ηλίανθου -η μία ανθεκτική και η άλλη ευαίσθητη- υποβλήθηκαν 

σε καταπόνηση ξηρασίας σε υδροπονικό σύστημα, με την εφαρμογή πολυαιθυλενικής γλυκόλης 

(PEG6000), και σε συνθήκες αγρού με την εγκατάσταση πειράματος σε δύο διαφορετικά 

προγράμματα άρδευσης (πλήρους και ελλιπούς). Η απόκριση των υπό μελέτη γονοτύπων 

αξιολογήθηκε στο στάδιο του νεαρού φυταρίου καθώς και κατά το διάστημα 15 ημερών από την 

έναρξη της αναπαραγωγικής φάσης. Το υλικό που συλλέχθηκε αξιολογήθηκε για τις μετέπειτα 

‘ομικές’ αναλύσεις. Μέσω in silico αναζήτησης, επιλέχθηκαν γονίδια που εμπλέκονται με την 

απόκριση του ηλίανθου στην καταπόνηση ξηρασίας. Για τη μεταγραφομική ανάλυση, αρχικά 

πραγματοποιήθηκε απομόνωση ολικού RNA και ακολούθησε μεταχείριση των RNA απομονώσεων 

με DNase και σύνθεση συμπληρωματικού DNΑ (cDNA). Το cDNA χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα σε 

αντιδράσεις ημιποσοτικής PCR πραγματικού χρόνου (qRT-PCR), ενώ για την κανονικοποίηση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης του σταθερά εκφραζόμενου γονιδίου της 

ουβικιτίνης. Στα πλαίσια της πρωτεομικής, πραγματοποιήθηκε εκχύλιση και απομόνωση ολικών 

πρωτεϊνών από την ανθεκτική και ευαίσθητη στην ξηρασία ποικιλία ηλίανθου και ακολούθησε 

συγκριτική πρωτεομική ανάλυση. Για τη μεταβολομική, πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές 

εκχυλίσεις, αρχικά του κλάσματος των πολικών μεταβολιτών και στη συνέχεια του κλάσματος των 

μη πολικών μεταβολιτών, ενώ η ποσοτικοποίηση των μεταβολιτών έγινε έμμεσα, χρησιμοποιώντας 

τη ριβιτόλη ως εσωτερικό μάρτυρα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο αέριας 

χρωματογραφίας συζευγμένης με φασματογραφία μάζας (GC-MS), που επιτρέπει την ανίχνευση 

και ταυτοποίηση των σχετικών επιπέδων συσσώρευσης ενός μεγάλου εύρους μεταβολιτών που 

ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες βιομορίων (σάκχαρα, αμινοξέα, οργανικά οξέα, αζωτούχες 

ενώσεις, πολυόλες, κ.α.). Προέκυψαν σαφείς διαφοροποιήσεις και στα τρία ‘ομικά’ επίπεδα που 

αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία δεικτών προς αξιοποίηση στην επιλογή ανθεκτικών 

γονοτύπων ηλίανθου. 
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Την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014, καλλιεργήθηκαν σε στέγαστρο στον πειραματικό αγρό του 

Εργαστηρίου Γεωγίας του Γ.Π.Α και αξιολογήθηκαν δυο πληθυσμοί (ANP-233/07,F-002/06) και πέντε 

ποικιλίες (Ελασσόνα, Κως, Αθηναίδα, Cha-Cha,Grace) εξάστοιχου και δίστοιχου κριθαριού, σε 

τέσσερα διαφορετικά επίπεδα άρδευσης. Μελετήθηκαν, το υδατικό δυναμικό των φυτών, ο δείκτης του 

υδατικού δυναμικού -Water Potential Index(WPI), η αντίσταση των στοματίων των φύλλων καθώς και 

οι μεταβολές των αποδόσεων των γενοτύπων σε σχέση με το δείκτη του υδατικού δυναμικού. Η πορεία 

του υδατικού δυναμικού ήταν πτωτική με το χρόνο και στα τέσσερα επίπεδα άρδευσης για όλους τους 

γενοτύπους. Οι πλέον αρνητικές τιμές του υδατικού δυναμικού παρατηρήθηκαν στην ξηρική 

μεταχείριση. Οι τιμές του δείκτη της ολικής υδατικής καταπόνησης W.P.I ήταν περισσότερο αρνητικές 

καθώς απομακρυνόμαστε από την γραμμή άρδευσης. Σχετικά με τη αντίσταση στοματίων των φύλλων 

παρατηρήθηκαν υψηλότερες τιμές στη ξηρική μεταχείριση και χαμηλότερες τιμές στο επαρκώς 

αρδευόμενο. Ως προς τις ·αποδόσεις παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των γενοτύπων, με 

την ποικιλία Cha-Cha να έχει την μεγαλύτερη απόδοση και την ποικιλία Ελασσόνα να έχει την 

μικρότερη τόσο στο επαρκώς αρδευόμενο όσο και στην ξηρική μεταχείριση. Από την συσχέτιση του 

WPI και της απόδοσης αναδείχτηκε ο βαθμός με τον οποίο η υδατική καταπόνηση επηρέασε τις 

αποδόσεις των εξεταζομένων γενοτύπων του κριθαριού. 

 

Εισαγωγή 

Το κριθάρι είναι φυτό ανθεκτικό και παραγωγικό και υπό ξηρικές συνθήκες. Εν τούτοις, η 

υπερβολική ξηρασία και η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την 

ανάπτυξη των φυτών, καθώς επίσης τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του κριθαριού. 

Σύμφωνα με τον Kramer (1969) οι όροι υδατική καταπόνηση και υδατικό έλλειμμα θεωρούνται 

ταυτόσημοι. H ανθεκτικότητα των φυτών στη ξηρασία είναι μια σημαντική παράμετρος ιδιαίτερης 

οικολογικής σημασίας. 

Η επίδραση του νερού στα φυτά, όπως και σε όλους τους οργανισμούς, είναι θεμελιώδης και 

άμεσα ή έμμεσα συμμετέχει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους (Hsiao και Bradford, 1982). 

Κατά τους Harlan and Zohary (1966) τα δίστοιχα κριθάρια προήλθαν από συνεχείς επιλογές του 

H.spontaceum, ενώ τα εξάστοιχα προήλθαν από τα δίστοιχα με κάποια μετάλλαξη. Αντίθετα, κατά τον 

Aberg (1948), τα καλλιεργούμενα εξάστοιχα κριθάρια προήλθαν από συνεχείς επιλογές του 

H.agriocrithon ενώ τα δίστοιχα από πιθανή μετάλλαξη. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογηθούν ως προς την ανθεκτικότητα τους στην 

ξηρασία σύγχρονες αποδοτικές ποικιλίες και εγχώριοι πληθυσμοί εξάστοιχου και δίστοιχου 

βυνοποιήσιμου κριθαριού. 

 

Υλικά και μέθοδοι 

Την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014, σε στέγαστρο στον πειραματικό αγρό του Εργαστηρίου 

Γεωργίας του Γ.Π.Α καλλιεργήθηκαν και αξιολογήθηκαν δυο πληθυσμοί και πέντε ποικιλίες 
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εξάστοιχου και δίστοιχου κριθαριού. Ο εξάστοιχος πληθυσμός ANP-233/07 και ο δίστοιχος F-002/06 

είναι τοπικοί πληθυσμοί, ένα αξιόλογο γενετικό υλικό προς διερεύνηση οι οποίοι διατηρούνται στην 

Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε). Η εξάστοιχη Ελασσόνα, η δίστοιχη Κως και η εξάστοιχη 

Αθηναιδα είναι ελληνικές ποικιλίες προσαρμοσμένες στις ελληνικές συνθήκες και προέρχονται από το 

Ινστιτούτο Σιτηρών-ΕΘ.ΙΑΓ.Ε. Οι δίστοιχες ποικιλίες Cha-Cha και Grace είναι σύγχρονες ποικιλίες 

υψηλής αποδοτικότητας με άριστα χαρακτηριστικά βυνοποίησης, βελτιωτικά επιτεύγματα της 

Αθηναικής Ζυθοποιίας. Το πειραματικό σχέδιο ήταν υποδιαιρεμένες ομάδες με τέσσερις επαναλήψεις. 

Κύρια ομάδα ήταν οι εφτά γενότυποι και υποομάδες τα τέσσερα επίπεδα άρδευσης. 

Τα επίπεδα άρδευσης διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με την απόστασή τους από την πηγή νερού 

(σταλακτήρες), όπου επίπεδο άρδευσης Α, το πλησιέστερο στην πηγή νερού και επίπεδο άρδευσης Δ, 

αυτό που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τους σταλακτήρες. Τα ενδιάμεσα επίπεδα Β και Γ 

βρίσκονταν μεταξύ των δυο ακραίων (Α,Β). 

Υδατική κατάσταση των φυτών 

Η δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της υδατικής κατάστασης των φυτών γινόταν δύο 

φορές την εβδομάδα, στις 12 μ.μ όταν η τιμή του υδατικού δυναμικού λαμβάνει την ελάχιστη 

ημερήσια τιμή (δεύτερο πλήρες ανεπτυγμένο φύλλο από την κορυφή). Το υδατικό δυναμικό των 

φύλλων μετρήθηκε με τη μέθοδο του θαλάμου πίεσης (Scholander et al,1964) μετά την άμεση 

μεταφορά των φύλλων από τον αγρό στο εργαστήριο. 

Δείκτης υδατικού δυναμικού (Water Potential Index) 

Λαμβάνοντας τις δεκαπέντε μετρήσεις του υδατικού δυναμικού κατασκευάσαμε για κάθε 

γενότυπο το διάγραμμα της χρονικής πορείας του. Το ολοκλήρωμα της πορείας του υδατικού 

δυναμικού περιγράφει την διάρκεια του υδατικού δυναμικού σε μια δεδομένη περίοδο: WPD= 

  dt11I  όπου Ψ1 το υδατικό δυναμικό την ημέρα t μέσα στην περίοδο παρατηρήσεων. Ο Δείκτης 

Υδατικού Δυναμικού είναι η τιμή που προκύπτει από την σχέση WPI=WPD/n ,όπου n το μήκος της 

περιόδου των παρατηρήσεων (Karamanos και Papatheohari, 1999) 

Αντίσταση των στοματίων των φύλλων  

Ο προσδιορισμός της αντίστασης των στοματίων των φύλλων γινόταν με τη χρήση πορόμετρου, 

σε φύλλα πριν την κοπή τους για την μέτρηση της κατάστασης του υδατικού δυναμικού. 

Η απόδοση σε καρπό  

Η απόδοση σε καρπό προσδιορίστηκε κατά τη συγκομιδή 

Αποτελέσματα-Συζήτηση 

Υδατικό δυναμικό των γενοτύπων 

Από την μελέτη της γενικής πορείας του υδατικού δυναμικού διαπιστώθηκε ότι τα υδατικά 

ελλείμματα αυξάνονταν ανάλογα με την απόσταση των γενοτύπων από τους σταλακτήρες της 

γραμμής άρδευσης. Οι πορείες του υδατικού δυναμικού σε συνάρτηση με το χρόνο (εικόνα 1) ήταν 

πτωτικές για όλους τους γενοτύπους και στα τέσσερα επίπεδα άρδευσης ακόμα και στο πλήρες 

αρδευόμενο , γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απαιτήσεις των φυτών σε νερό σχετίζεται άμεσα και με 

το στάδιο ανάπτυξης τους (Salter and Goode, 1967). 

Συγκεκριμένα, για το επίπεδο άρδευσης Α, οι τιμές κυμάνθηκαν από -0,72 Mpa έως -2,43 MPa, 

με την μικρότερη τιμή να έμφανίζεται στην Αθηναίδα και την μεγαλύτερη  στην Κω και στην Cha-

Cha. Στο επίπεδο άρδευσης Β, οι τιμές κυμάνθηκαν από -0,87 MPa έως -2,59 MPa, με την μικρότερη 

τιμή να εμφανίζεται στην Αθηναίδα και την μεγαλύτερη στην Κω και στην Cha-Cha. Σχετικά με το 
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επίπεδο άρδευσης Γ, οι τιμές κυμάνθηκαν από -1,04 MPa έως -2,7 MPa, με την μικρότερη τιμή να 

εμφανίζεται στην Αθηναίδα και την μεγαλύτερη στην Cha-Cha.Στο επίπεδο άρδευσης Δ, οι τιμές 

κυμάνθηκαν από -1,23 MPa έως -2,82 MPa, με την μικρότερη τιμή να εμφανίζεται στην Αθηναίδα και 

την μεγαλύτερη στην Cha-Cha. 

 

 

 
Εικόνα 1: Η πορεία του υδατικού δυναμικού των φύλλων κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου στα 
τέσσερα επίπεδα άρδευσης, όπου Α: η πλήρως αρδευόμενη μεταχείριση και Δ: η πιο ξηρική. Β,Γ: ενδιάμεσες 
μεταχειρίσεις. Οι μπάρες συμβολίζουν το τυπικό σφάλμα των μέσων. 

Δείκτης υδατικού δυναμικού (WPI) 

Ο δείκτης υδατικού δυναμικού υπολογίσθηκε από τις πορείες του υδατικού δυναμικού για κάθε 

επέμβαση. Στο διάγραμμα 2 παρατηρήθηκαν οι τιμές του WPI για όλους τους γενοτύπους και για τα 

τέσσερα επίπεδα άρδευσης. Διαπιστώθηκε ότι και στους εφτά γενοτύπους οι πλέον αρνητικές τιμές του 

δείκτη υδατικού δυναμικού είναι στην ξηρική μεταχείριση. 
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Διαγ.2: Σύγκριση των μελετώμενων γενοτύπων κριθαριού και των επιπέδων άρδευσης (Α,Β,Γ,Δ) ως προς τις τιμές 
του δείκτη WPI .Οι μπάρες συμβολίζουν τα σφάλματα των μέσων. 

Αντίσταση των στοματίων των φύλλων 

Παρατηρήθηκαν οι τιμές της αντίστασης των στοματίων των φύλλων και έδειξαν ότι στην 

ξηρική μεταχείριση οι τιμές ήταν υψηλότερες σε σχέση με το πλήρες αρδευόμενο. 

Συγκεκριμένα, στο επίπεδο άρδευσης Α, οι μέσες τιμές της αντίστασης των στοματίων των 

φύλλων κυμάνθηκαν από 1,07 sec. cm-1 έως 71,33 sec. cm-1  , με την μικρότερη τιμή να εμφανίζεται 

στον ANP-233/07 και την μεγαλύτερη στην Ελασσόνα. Στο επίπεδο άρδευσης Β, οι μέσες τιμές της 

αντίστασης των στοματίων των φύλλων κυμάνθηκαν από 7 sec. cm-1 έως 77,41 sec. cm-1, με την 

μικρότερη τιμή να εμφανίζεται στον ANP-233/07 και την μεγαλύτερη στην Ελασσόνα. Στο επίπεδο 

άρδευσης Γ, οι μέσες τιμές της αντίστασης των στοματίων των φύλλων κυμάνθηκαν από 12,40 sec. cm-1 

έως 82,92 sec. cm-1, με την μικρότερη τιμή να εμφανίζεται στην Αθηναίδα στην Ελασσόνα. Τέλος στο 

επίπεδο άρδευσης Δ οι μέσες τιμές της αντίστασης των στομάτιων των φύλλων κυμαίνονται από 18,45 

sec. cm-1 έως 87,91sec. cm-1,με την μικρότερη τιμή να εμφανίζεται στην Αθηναίδα και την μεγαλύτερη 

στον ANP-233/07. 

Απόδοση σε καρπό 

Μετά τη συγκομιδή υπολογίσθηκε η απόδοση σε καρπό (gr/m2) για κάθε γενότυπο. Στον 

πίνακα 1 δίνονται οι αποδόσεις (gr/ m2) για τους εφτά γενοτύπους και για τα τέσσερα επίπεδα 

άρδευσης και παρουσιάζονται οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των γενοτύπων. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τόσο στο επαρκώς αρδευόμενο όσο και στην ξηρική μεταχείριση, την 

μεγαλύτερη απόδοση είχε η δίστοιχη ποικιλία Cha-Cha και κατά φθίνουσα σειρά, η δίστοιχη ποικιλία 

Grace, ο εξάστοιχος πληθυσμός ANP-233/07 , η εξάστοιχη ποικιλία Αθηναϊδα , o δίστοιχος πληθυσμός 

F-002/06 , οι εξάστοιχες ποικιλίες Κως και Ελασσόνα. 

Σύμφωνα με τους Sadiq et al(1994) υψηλές αποδόσεις σε καρπό κάτω από υδατική καταπόνηση 

αποδόθηκαν σε υψηλό δυναμικό ενώ οι Simane et al(1993) καθώς και οι El Hafid et al. (1998) έχουν 

παρατηρήσει υψηλές αποδόσεις σε καρπό κάτω από συνθήκες υδατικού στρες ,γεγονός το οποίο 

συνέδεσαν με τις υψηλές τιμές του δείκτη φυλλικής επιφάνειας(LAI).Η επίδραση της ξηρασίας μπορεί 

να επηρεάσει τον δείκτη της φυλλικής επιφανειας.(Blum, 1996).  

Πιν. 1: Σύγκριση της απόδοσης των εφτά γενοτύπων κριθαριού στα τέσσερα επίπεδα άρδευσης (Α,Β,Γ,Δ). Οι τιμές 

που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά (σύγκριση Tukey, για α=0.05) 
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Συσχέτιση-Γραμμική παλινδρόμηση WPI - Απόδοσης 

Στον πίνακα 2 δίνονται οι συντελεστές (b,r) της γραμμικής παλινδρόμησης της απόδοσης με το 

δείκτη WPI. Από τους συντελεστές της συσχέτισης του WPI και της απόδοσης διαπιστώθηκε ότι η 

υδατική καταπόνηση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις αποδόσεις των ποικιλιών και των πληθυσμών. 

Από την κλίση της ευθείας(b) που προέκυψε από την γραμμική παλινδρόμηση του WPI και της 

απόδοσης διαπιστώθηκε ότι αυξανομένων των υδατικών ελλειμμάτων οι αποδόσεις μειώθηκαν 

λιγότερο (μικρότερη κλίση b) στους γενοτύπους Ελλασόνα, ANP-233/07, Αθηναϊδα, F-002/06 και 

Κως. Αντίθετα οι δίστοιχες ποικιλίες, Cha-Cha και Grace που παρουσίασαν τις υψηλότερες απόδόσεις 

έδειξαν χαμηλότερη προσαρμοστικότητα στην επίδραση της υδατικής καταπόνησης.  

Πιν.2: Οι παράμετροι της γραμμικής παλινδρόμησης (b,r) των συστατικών της απόδοσης με το δείκτη WPI. 

 

Συμπεράσματα 

Από τα δεδομένα που προέκυψαν διαπιστώσαμε ότι τις μεγαλύτερες αποδόσεις τόσο στην 

ξηρική όσο και στην αρδευόμενη μεταχείριση παρουσιάζει η Cha-Cha και ακολουθούν κατά φθίνουσα 

σειρά οι γενότυποι: Grace, ANP-233/07, Αθηναιδα, F-002/06, Κως και Ελασσόνα. Επίσης, σχετικά με 

την ανθεκτικότητα στη ξηρασία διαπιστώθηκε ότι πιο ανθεκτική είναι η Ελασσόνα και ακολουθούν 

κατά φθίνουσα σειρά : ANP-233/07, Αθηναίδα , F-002/06, Κως, Cha-Cha και Grace. 
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Resistance in two-row and six-row barley(Hordeum sativum Jess) in 

water deficits. 

C. VASILAKI1, G. OIKONOMOU1, A. KARAMANOS1 

1
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Keywords: varieties, populations, barley, deficit irrigation 

Two populations (ANP-233/07, F-002/06) and five varieties (Elassona, Kos, Athinais, Cha-Cha, Grace) 

of two-row and six-row barley were cultivated under four different levels of irrigation. The 

experiment was carried out during the 2013-2014 crop season, in the experimental field of the 

Agriculture Laboratory of the Agricultural University of Athens (AUA) under a rainout shelter. The 

water potential of plants, the Water Potential Index (WPI), the resistance of the stomata of the leaves 

as well as the variations in performance of the genotypes compared with the Water Potential Index 

were studied. The course of the water potential was decreasing with time in all four levels of  

irrigation for all genotypes. The most negative values of water potential where observed in the water 

shortage level. The values of the total water stress index (WPI) were increased (more negative) by 

decreasing the water supply (water deficit level). Regarding the resistance from the stomata of the 

leaves, the higher values were observed in the fourth deficit irrigation level while the lower values 

were observed in first adequately irrigated level. Concerning the yields significant differences were 

observed between the genotypes. Particularly, the variety Cha-Cha showed he highest yields and 

Elassona variety lowest ones in both irrigated levels, adequately water and water shortage. The 

correlation of WPI and grain yield showed the significant effect of the water deficit on the grain yield 

of barley genotypes.  
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Αξιολόγηση ποικιλιών ξηρού φασολιού ως προς τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του σπόρου σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης 
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Λέξεις κλειδιά: Phaseolus vulgaris L, σπόρος, υδατική καταπόνηση, HI, HC, %SCP, βραστικότητα, 

πρωτεΐνες   

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης γεωργίας είναι η αύξηση της 

αποτελεσματικότητας της χρήσης του νερού δεδομένου ότι σύμφωνα με τα μοντέλα πρόγνωσης, οι 

κλιματικές αλλαγές αναμένεται να εκδηλωθούν με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένες 

περιόδους ξηρασίας. Το ξηρό φασόλι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές όσπριο με υψηλή διατροφική αξία. 

Ωστόσο, η έλλειψη νερού επηρεάζει σημαντικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την 

εμπορικότητα του τελικού προϊόντος. Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθούν οι επιπτώσεις της 

υδατικής καταπόνησης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου τεσσάρων ποικιλιών ξηρού 

φασολιού (Phaseolus vulgaris L.). Σε πείραμα που εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών 

Φυτών & Βοσκών αξιολογήθηκαν οι ποικιλίες ΠΥΡΓΕΤΟΣ, ΗΡΩ, GREAT NORTHERN και 

CANELLINO σε κανονικά επίπεδα άρδευσης (340 mm) και 40% καταπόνηση (200 mm). Η σπορά 

έγινε όψιμα (9/5/2014) σε σχέδιο υποδιαιρεμένων πειραματικών τεμαχίων με τρεις επαναλήψεις, 

έτσι ώστε τα επίπεδα άρδευσης να αποτελούν τα κύρια τεμάχια και οι ποικιλίες τα υποτεμάχια. 

Μετρήθηκαν το βάρος 1000 σπόρων, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά μήκος, ύψος και πλάτος 

σπόρου, το χρώμα, η αύξηση της ενυδάτωσης (ΗΙ) και η ικανότητα ενυδάτωσης (HC), το ποσοστό 

του περιβλήματος (SCP), ο χρόνος βρασμού και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Για τη μέτρηση της 

βραστικότητας εφαρμόστηκε η μέθοδος Ηλιάδη (2001) τροποποιημένη, οι πρωτεΐνες υπολογίστηκαν 

με τη μέθοδο Kjeldahl ενώ, για το χρώμα του σπόρου έγινε οπτικός προσδιορισμός. Από τα 

αποτελέσματα του πειράματος προέκυψε ότι η υδατική καταπόνηση μείωσε το βάρος 1000 σπόρων 

σε όλες τις ποικιλίες, σε ποσοστό 18,3%. Η ποικιλία ΗΡΩ ενώ στην κανονική άρδευση είχε το 

μεγαλύτερο βάρος 1000 σπόρων (294gr), παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση (-27,2%), 

ακολουθούμενη από την ποικιλία ΠΥΡΓΕΤΟΣ (-21,4%), την ποικιλία CANELLINO (-18,5) και την 

ποικιλία G. NORTHERN (-4,6%). Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του σπόρου επηρεάστηκαν σε 

μικρότερο βαθμό στην υδατική καταπόνηση. Η ποικιλία ΗΡΩ παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση 

τόσο στο μήκος (-10,7%) όσο και στο πλάτος (-11,7%), και η ποικιλία G. NORTHERN τη μικρότερη 

μείωση (-2,4% έως 0%) σε όλα τα χαρακτηριστικά, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στην 

πρωιμότητα της ποικιλίας. Στην συνθήκη της καταπόνησης σημειώθηκε και μικρή υποβάθμιση του 

χρώματος. Ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό του 

περιβλήματος των σπόρων και η αύξηση ενυδάτωσης δεν επηρεάστηκαν από την υδατική 

καταπόνηση, αλλά μόνο από τον γενότυπο. Αντίθετα, η ικανότητα ενυδάτωσης παρουσίασε μέση 

μείωση -25%, με μέγιστη τιμή μείωσης (-50%) στην ποικιλία ΗΡΩ. Στην κατάσταση της 

καταπόνησης, παρατηρήθηκε αυξημένη συγκέντρωση πρωτεϊνών, της τάξης του 10,2%,  σε όλες τις 

ποικιλίες και κυρίως στην ΗΡΩ με αύξηση 18,3%, ενώ ο ΠΥΡΓΕΤΟΣ παρουσίασε τη μικρότερη 

αύξηση (6,1%). Ο χρόνος βρασμού αν και κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα στην κατάσταση της 

καταπόνησης δεν παρουσίασε ιδιαίτερη διακύμανση και φάνηκε να εξαρτάται κυρίως από τον 

γενότυπο. Συμπερασματικά, η υδατική καταπόνηση επέδρασε θετικά στο ποσοστό της πρωτεΐνης, 
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αρνητικά στο βάρος 1000 σπόρων και την ικανότητα ενυδάτωσης, ενώ δεν επηρέασε το χρόνο 

βρασμού, το χρώμα, το ποσοστό του περιβλήματος των σπόρων και την αύξηση ενυδάτωσης. Η 

επιλογή πρώιμων ποικιλιών θα μπορούσε να προταθεί ως τρόπος αντιμετώπισης των αρνητικών 

επιπτώσεων της υδατικής καταπόνησης. 

 

  



 

 
146 

Συνδυασμένη επιλογή σε πληθυσμούς λευκού λούπινου για απόδοση 

και αντοχή σε υψηλό εδαφικό pH 

Α. ΦΥΝΤΑΝΗΣ1, Δ. ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ2, Ε. ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ3, I. ΔΙΒΑΝΕΣ3, Δ. 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ2, Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ1,3 

1
Εργαστήριο Γενετικής & Βελτίωσης Φυτών, Τμήμα  Γεωπονίας ΑΠΘ, apofyntanis@gmail.com  

2
Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

3
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Λέξεις κλειδιά: Lupinus albus, εδαφικό PH, ποικιλίες, πρωτεϊνούχοι σπόροι 

Το λευκό λούπινο (Lupinus albus) παρουσιάζει ενδιαφέρον ως κτηνοτροφικό φυτό λόγω της μεγάλης 

ικανότητας προσαρμογής σε συστήματα καλλιέργειας μειωμένων εισροών και της υψηλής αξίας 

των σπόρων του ως ζωοτροφή. Ωστόσο, η καλλιέργεια του δεν έχει επεκταθεί στη χώρα μας κυρίως 

λόγω της δυσκολίας ανάπτυξης του είδους σε εδάφη με PH>7 και της απουσίας κατάλληλων 

ποικιλιών. Με στόχο την απομόνωση γενοτύπων με υψηλή απόδοση και αντοχή σε υψηλές τιμές 

εδαφικού PH, αξιολογηθήκαν σε τυχαιοποιημένο σχέδιο με πλήρεις ομάδες, τρεις πληθυσμοί 

προερχόμενοι από την Κρήτη, Ιταλία και Πολωνία, κατά την καλλιεργητική περίοδο 2012-13. στο 

Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας. Οι πληθυσμοί αξιολογήθηκαν ως προς την 

απόδοση και διάφορα αγροκομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά (ύψος, πρωιμότητα άνθισης, 

εξέλιξη τιμών  χλωροφύλλης, πρωτεΐνη). Κάτω από τις συνθήκες του περιβάλλοντος καταπόνησης 

(ΡΗ 7,5), οι αποδόσεις σε σπόρο έφθασαν τα 87κιλά/στρ για τον πληθυσμό από την Πολωνία και τα 

115 κιλά/στρ. για τον πληθυσμό από την Ιταλία, ενώ ο πληθυσμός Κρήτη δεν αξιολογήθηκε για 

απόδοση γιατί είχε πολύ αραιό φύτρωμα. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη των σπόρων ήταν 34,83%, 

35,61% και 39,55% για τους πληθυσμούς από Ιταλία, Κρήτη και Πολωνία αντίστοιχα. Με βάση τα 

κριτήρια της απόδοσης και της περιεκτικότητας των σπόρων σε πρωτεΐνη, έγινε επιλογή φυτών που 

έφθασαν μέχρι την ωρίμανση και μεταξύ αυτών επιλέχθηκαν τα 27 αποδοτικότερα. Την 

καλλιεργητική περίοδο 2013-14, η εγκατάσταση των πειραμάτων έγινε τόσο σε ευνοϊκό περιβάλλον 

ως προς τις εδαφικές συνθήκες (Αδάμ Ζαγκλιβερίου/PH=6,7) όσο και σε περιβάλλον καταπόνησης 

(ΙΚΦ&Β/PH=8,1). Οι 27 διαλογές σπάρθηκαν σε δικτυωτό σχέδιο με επαναλαμβανόμενους δύο 

κοινούς μάρτυρες (πληθυσμοί από Ιταλία και Πολωνία), οι οποίοι τοποθετήθηκαν ανά τρεις 

γραμμές διαλογών λούπινου. Το πειραματικό τεμάχιο ήταν μια γραμμή μήκους 1,5 μ. Οι συγκρίσεις 

βασίστηκαν στις σχετικές αποδόσεις σύμφωνα με το τύπο Σχετική απόδοση = [(Πραγματική 

απόδοση/Απόδοση μέσου όρου δυο γειτονικών μαρτύρων)*100]*Γενικός μέσος όρος. Στο 

περιβάλλον του Ζαγκλιβερίου, οι αποδόσεις κυμάνθηκαν από143 κιλά/στρ. έως και 412 κιλά/στρ., 

ενώ στο περιβάλλον καταπόνησης από 20 έως 145 κιλά/στρ. Μετά από συνδυασμένη ανάλυση 

επιλέχθηκαν πέντε γενότυποι, οι οποίοι παρουσίασαν ενδείξεις ευρείας προσαρμοστικότητας και 

κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στη σειρά κατάταξης τόσο στο ευνοϊκό όσο και στο δυσμενές εδαφικό 

περιβάλλον. Το βελτιωτικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί με την εφαρμογή κυψελωτής μεθοδολογίας 

εντός των επιλεγέντων σειρών σε 2 περιβάλλοντα και την αξιολόγηση τους ως προς διάφορα 

χαρακτηριστικά ποιότητας (πρωτεΐνη, πεπτικότητα, αντιδιαθρεπτικοί παράγοντες) των σπόρων. 

Ευχαριστίες 
Η παρούσα έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από την Θεσσαλική Γαλακτοβιομηχανία «ΟΛΥΜΠΟΣ» στα πλαίσια 
του ερευνητικού έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΟΓΙΑΣ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΟΠΙΚΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΓΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AGRO 7». 
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Πρωτεομική ανάλυση δύο ποικιλιών κριθαριού με διαφορετική 

αντοχή στην αλατότητα 

Γ. ΤΑΝΟΥ1, Κ. ΔΗΜΑΣ2, Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ3, Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ2, Χ. ΔΟΡΔΑΣ1, Η. 
ΗΛΙΑΣ2, Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ2, Θ. ΓΑΤΣΗΣ2, Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ2, Β. ΣΚΙΑΔΑ4 

1
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη, gtanou@agro.auth.gr 

2
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης 

3
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας 

4
Τμήμα Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Λέξεις κλειδιά: αλατότητα, Hordeum vulgare, πρωτεομική ανάλυση,  ανθεκτική ποικιλία, ευαίσθητη 

ποικιλία, μηχανισμοί αντοχής. 

Η αλατότητα αποτελεί μια συνεχώς εντεινόμενη αβιοτική καταπόνηση που καθιστά περιοριστική 

την αύξηση, την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αλατότητας, οι ερευνητικές προσπάθειες κατευθύνονται, μεταξύ 

των άλλων, στην αξιολόγηση παραδοσιακών αλλά και νέων ποικιλιών ως προς την αντοχή τους 

στην αλατότητα και τη διερεύνηση σχετικών μοριακών μηχανισμών. Η στρατηγική της 

αντιμετώπισης  έγκειται στην αναζήτηση της ακολουθίας των φυσιολογικών μηχανισμών οι οποίοι 

καθορίζονται γενετικά και δίνουν την δυνατότητα επιβίωσης ενός φυτικού οργανισμού σε ένα 

δεδομένο περιβάλλον. Στο ερευνητικό αυτό πεδίο, η χρήση τεχνολογιών ευρείας κλίμακας, όπως η 

μεταγραφομική, η πρωτεομική και η μεταβολομική ανάλυση προσφέρει τη δυνατότητα της 

ολιστικής προσέγγισης στην προσπάθεια αποσαφήνισης της επίδρασης των ερεθισμάτων του 

περιβάλλοντος στο κύτταρο και της σύνδεσης του γονότυπου με το φαινότυπο ενός οργανισμού. Το 

πλεονέκτημα της ολιστικής ανάλυσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν μελετώνται χαρακτηριστικά 

που ελέγχονται από περισσότερα του ενός γονίδια, όπως η αντοχή των φυτών στην αλατότητα. 

Στην παρούσα εργασία, βάσει προκαταρτικών πειραμάτων αγρού κατά τα οποία 

πραγματοποιήθηκε φυσιολογικός χαρακτηρισμός 16 ποικιλιών κριθαριού (Hordeum vulgare) (οι 

οποίες  επιλέχθηκαν από ένα σύνολο 200 ποικιλιών που αξιολογήθηκαν σε ελεγχόμενες συνθήκες) 

ως προς την αντοχή τους στην αλατότητα με τον προσδιορισμό του ποσοστού ανάπτυξης των 

φυτών σε συνθήκες αλατότητας εδάφους, την εκροή ιόντων από τα κύτταρα, το περιεχόμενο των 

κυττάρων σε μαλονδιαλδεύδη και τη διαμόρφωση του πρωτεϊνικού τους προφίλ, επιλέχθηκαν δυο 

ποικιλίες αντίστοιχα με σχετική αντοχή (R-1) και σχετική ευαισθησία (S-1) στην αλατότητα. Στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκε συγκριτική πρωτεομική ανάλυση προκειμένου να μελετηθούν οι 

μηχανισμοί που ενεργοποιούνται σε συνθήκες αλατότητας αλλά και αυτοί που προϋπάρχουν σε 

φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών και τα καθιστούν αντίστοιχα ανθεκτικά ή μη σε 

συνθήκες αλατότητας. Σύμφωνα με την πρωτεομική ανάλυση, ανιχνεύθηκαν συνολικά 305 

πρωτεϊνικές κηλίδες στις πηκτές. Μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτυπωμάτων των πηκτών 

προέκυψε ότι σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών το πρωτεόμα των δύο ποικιλιών 

κριθαριού διαφοροποιείται κατά 6 πρωτεΐνες από τις οποίες μόνο 1 και 2 πρωτεΐνες (αντίστοιχα 

στην ανθεκτική και στην ευαίσθητη ποικιλία) διαφοροποιήθηκαν περεταίρω όταν αυτές 

καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες αλατότητας. Μετά από σύγκριση του πρωτεομικού χάρτη της κάθε 

ποικιλίας σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης και σε συνθήκες αλατότητας προέκυψε ότι 17 και 13 

πρωτεϊνικές κηλίδες διαφοροποιήθηκαν αντίστοιχα στην ποικιλία R-1 και στην ποικιλία S-1. 

Μεταξύ αυτών των διαφοροποιήσεων παρατηρήθηκε πολύ μικρή επικάλυψη αποτελούμενη από 

μόνο μια πρωτεϊνική κηλίδα η οποία διαφοροποιήθηκε και στις δύο ποικιλίες όταν αυτές 
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καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες αλατότητας συγκριτικά με τις φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης. 

Μετά από ανάλυση φασματοσκοπιας μαζών (LC-MS-MS) 32 πρωτεϊνικών κηλίδων ταυτοποιήθηκαν 

οι πρωτεΐνες του κριθαριού που συμμετέχουν στους παραπάνω μηχανισμούς και ταξινομήθηκαν 

περαιτέρω σε λειτουργικές βιολογικές κατηγορίες. 

Ευχαριστίες: 

Η εργασία χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 
πλαίσια του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. 
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Αξιολόγηση 150 ποικιλιών ρυζιού για την ανοχή τους στην 

αλατότητα 

Χ. ΔΡΑΜΑΛΗΣ1, Δ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ2, Σ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ1 

1
Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δ.Π.Θ., 682 00 Ορεστιάδα, dramalis@cerealinstute.gr 

2
Ινστιτούτο Σιτηρών, ΕΛ.Γ.Ο., Τ.Θ. 60411, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης 

 

Λέξεις κλειδιά: ρύζι, αλατότητα, ανεκτικότητα, υδροπονικές συνθήκες 

Αξιολογήθηκαν 150 ποικιλίες σε υδροπονικό σύστημα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Οι ποικιλίες 

που μελετήθηκαν λήφθηκαν από την τράπεζα γενετικού υλικού του Ινστιτούτου Σιτηρών (ΙΣ) του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού “Δήμητρα” και τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στις 

κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΣ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης τα έτη 2010, 2011 και 2012. Η 

θερμοκρασία ημέρας/νύχτας ήταν ρυθμισμένη στους 29/22oC, αντίστοιχα και η σχετική υγρασία 

στο 70%. Εφαρμόσθηκαν δύο επεμβάσεις (με και χωρίς προσθήκη άλατος) σε πέντε επαναλήψεις, με 

δύο φυτά η κάθε μία. Η επίδραση της αλατότητας στα σπορόφυτα βαθμολογήθηκε 

χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από 1 έως 9 (1=κανονική ανάπτυξη, 9=νέκρωση) κατά τη 10η και τη 

16η ημέρα μετά την προσθήκη αλάτων (ΗΜΠΑ). Επίσης, τη 10η ΗΜΠΑ εκτιμήθηκε ο δείκτης 

περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη, ενώ τη 16η ΗΜΠΑ, προσδιορίστηκαν το ύψος και η συσσώρευση 

ξηράς ουσίας των σποροφύτων. Στο αλατούχο υπόστρωμα οι ποικιλίες παρουσίασαν ευρεία 

φαινοτυπική διακύμανση. Η βαθμολογία των ποικιλιών την 16η ΗΜΠΑ  ως προς την αντίδρασή 

τους στην αλατότητα κυμάνθηκε από 3,8 (ανεκτική) έως 9 (πολύ ευαίσθητη),  οι δε 57 ποικιλίες ήταν 

σημαντικά ανεκτικότερες από τον ευαίσθητο μάρτυρα IR28 (βαθμός 7,4). Η συγκέντρωση 

χλωροφύλλης στους φωτοσυνθετικούς ιστούς γενικά μειώθηκε στα σπορόφυτα που αναπτύχθηκαν 

στο αλατούχο υπόστρωμα. Ωστόσο, η εν λόγω συγκέντρωση  σε μερικές ποικιλίες δεν παρουσίασε 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο επιπέδων αλατότητας. Η συσσώρευση ξηρά ουσίας και το 

ύψος των σποροφύτων όλων των ποικιλιών του αλατούχου υποστρώματος μειώθηκαν κατά 

σημαντικό ποσοστό σε σύγκριση με τα σπορόφυτα του κανονικού υποστρώματος. Η ανεκτικότητα 

στην αλατότητα των 57 ποικιλιών σε ελεγχόμενες υδροπονικές συνθήκες οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχει γενετικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό εκκίνησης για σκοπούς 

βελτίωσης της ανεκτικότητας του ρυζιού στην αλατότητα. 
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Βελτίωση κολοκυθιού (Cucurbita pepo L.) και δημιουργία γενοτύπων 

με ανεκτικότητα στις ιώσεις  

Γ. ΚΑΠΟΤΗΣ1, Β. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ1, Ε. ΨΑΘΑ1, Γ. ΣΑΛΑΧΑΣ1 

1
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, τέρμα Θεοδωροπουλου, 27200, Αμαλιάδα (kapotis@teimes.gr) 

 

Λέξεις κλειδιά: κομποκολόκυθο, βελτίωση, ανεκτικότητα στις ιώσεις 

Οι εγχώριοι πληθυσμοί κομποκολόκυθου εμφανίζουν αυξημένη προσαρμογή και ικανοποιητικές 

αποδόσεις όταν εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες. Η βελτίωσή τους είχε ως αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν F1 υβρίδια μετά από διασταυρώσεις καθαρών σειρών από  τους πληθυσμούς αυτούς 

που υπερέχουν σημαντικά των εισαγόμενων. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καλλιέργεια 

των κολοκυνθοειδών και ιδιαίτερα του κομποκολόκυθου στη χώρα μας, κατά την θερινή και 

πρώιμη φθινοπωρινή εποχή, είναι οι προσβολές από τις ιώσεις που μειώνουν ή και εκμηδενίζουν 

την παραγωγή της καλλιέργειας. Στα πλαίσια της μελέτης και βελτίωσης εγχώριων πληθυσμών 

κομποκολόκυθου που διεξάγεται τις δύο τελευταίες δεκαετίες στο ΤΕΙ Μεσολογγίου και πρόσφατα 

στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, εντοπίστηκαν  φυτά με καλή συμπεριφορά ως προς την 

συμπτωματολογία ιολογικών ασθενειών προκαλούμενων κυρίως από τους ιούς του κίτρινου 

μωσαϊκού της κοινής κολοκυθιάς (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV), του μωσαϊκού της αγγουριάς 

(Cucumber mosaic virus, CMV) και του ιού 2 του μωσαϊκού της καρπουζιάς (Watermelon mosaic virus 2 

(WMV2). Αυτό αποτέλεσε και το ερέθισμα για την περαιτέρω βελτίωση του κομποκολόκυθου, 

θέτοντας ως στόχο την απόκτηση υβριδίων πρώτης γενιάς με ανεκτικότητα στις ιώσεις. Αρχικά έγινε 

επιλογή και συγκέντρωση γενοτύπων κολοκυθιάς με μακροσκοπική εμφάνιση ανεκτικότητας στις 

ιώσεις τόσο από το γενετικό υλικό που υπάρχει στο Εργαστήριο Λαχανοκομίας όσο και από 

καλλιέργειες αγρού από διάφορες περιοχές της χώρας. Μετά από επιλογή και συνεχείς 

αυτογονιμοποιήσεις και αξιολογήσεις δημιουργήθηκε ένας μεγάλος αριθμός καθαρών σειρών από 

τις οποίες επιλέχθηκαν εκείνες που παρουσίασαν τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

(χρώμα, σχήμα καρπού κ.λπ.) και ικανοποιητική παραγωγή. Από αυτές οι Φ18α-1, 048F6(g-)Σ1
+, 

Φ18β(8) και 048F7(κ+g-)λ*Σ1, έδειξαν υψηλή ανεκτικότητα σ’ όλες τις καλλιεργητικές περιόδους. 

Ωστόσο οι δύο τελευταίες αποκλείστηκαν λόγω ανεπιθύμητης ανάπτυξης φυτών (βλαστομανία, 

πολλές κορυφές κ.λπ.). Οι ποικιλίες Πg(π), Π, ΠelMz και Α21 έδειξαν πολύ καλή ανεκτικότητα στις 

ιώσεις και συγχρόνως καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και αποδόσεις. Οι ποικιλίες Ζ7-πρ-στρ.,  Ζ7Μ-Χ, 

Ζ8, Ζπ, 5(1) και D2 έδειξαν μέση ανεκτικότητα ενώ οι ποικιλίες Φ5, el1β και chep.  ήταν οι πλέον 

ευαίσθητες. Οι διασταυρώσεις (υβρίδια) των καθαρών σειρών (Φ18α-1 και  048F6(g-)Σ1
+) μεταξύ τους 

καθώς επίσης και με τις (Πg(π), Π, ΠelMz και Α21) έδειξαν επίσης πολύ υψηλή ανεκτικότητα. 

Επιπλέον ο συνδυασμός των πρώτων με γενοτύπους μέσης ανεκτικότητας (Ζ7) ή ακόμα και 

ευαίσθητων (chep., Φ5) έδωσαν ικανοποιητική έως πολύ υψηλή ανεκτικότητα. Οι διασταυρώσεις 

των γενοτύπων (Πg(π) και Α21) μεταξύ τους έδωσαν υβρίδια με εξ’ ίσου πολύ καλή ανεκτικότητα, 

ενώ οι διασταυρώσεις τους με γενότυπους μέσης ανεκτικότητας έδωσαν ενδιάμεσα αποτελέσματα. 

Διασταυρώσεις μεταξύ ευαίσθητων γενοτύπων καθώς και ο συνδυασμός τους με ποικιλίες μέσης 

ανεκτικότητας έδωσαν τα πλέον ευαίσθητα υβρίδια. Η αξιολόγηση των υβριδίων θα συνεχισθεί για 

δύο ακόμα καλλιεργητικές περιόδους. 
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Εικόνα 1: Lotus corniculatus 

Ολιστική μελέτη των μηχανισμών προσαρμογής στην ξηρασία 

φυσικών πληθυσμών Lotus corniculatus - η μοριακή προσέγγιση 

Γ. ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1, Ζ. ΧΙΛΙΩΤΗ1, Ε. ΑΒΡΑΑΜ2, Μ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ3 

1
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ, 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη,

 
georgios.merkouropoulos@gmail.com 

2
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

3
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρησης Φυσικού 

Περιβάλλοντος, Δράμα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μοριακοί δείκτες, ISSRs, έκφραση γονιδίων, ξηρασία, κλιματική αλλαγή 

Η αλλαγή του κλίματος που παρατηρείται 

σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην περιοχή της 

Μεσογείου, έχει οδηγήσει σε ολοένα και συχνότερη 

εμφάνιση φαινομένων ξηρασίας. Η παρατεταμένη 

καταπόνηση ξηρασίας επηρεάζει τη φυσική 

επιλογή στους φυτικούς πληθυσμούς όπως επίσης 

και την παραγωγικότητά τους. 

Το είδος Lotus corniculatus (Εικόνα 1) 

αποτελεί ένα ευρύτατα διαδεδομένο ψυχανθές 

υψηλής θρεπτικής αξίας, κατάλληλο για τη 

βελτίωση της βλάστησης των λειμώνων, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από καλή προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, 

γεγονός που αντανακλά το ενδεχόμενο γενετικής παραλλακτικότητας μεταξύ των πληθυσμών.  

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται διερεύνηση της γενετικής συγγένειας τριών φυσικών 

πληθυσμών L. corniculatus οι οποίοι φύονται σε περιβάλλοντα με διαφορετικά βιοκλιματικά  

χαρακτηριστικά στην Κεντρική και στην Ανατολική Μακεδονία και οι οποίοι αναλύονται πρόδρομα 

με την εφαρμογή μοριακών δεικτών ISSR (Inter-Specific Simple Sequence Repeats- Απλές Ενδο-

Eπαναλαμβανόμενες Ακολουθίες). Επιπλέον, εξετάζεται η μεταγραφική δραστηριότητα γονιδίων που 

είναι γνωστό ότι συμμετέχουν σε μονοπάτια που σχετίζονται με την ενεργοποίηση ή καταστολή 

μηχανισμών που οδηγούν σε ανθεκτικότητα ή ευαισθησία σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης, όπως 

είναι η ξηρασία και η υψηλή περιεκτικότητα άλατος στο εδαφικό μείγμα. Τα δεδομένα που 

λαμβάνονται από την παραπάνω ολιστική προσέγγιση θα προωθήσουν σε μεγάλο βαθμό στην 

κατανόηση μηχανισμών  αντοχής σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων του είδους L. curniculatus και 

θα  αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικό σχεδιασμό της γενετικής βελτίωσης του είδους ειδικά σε 

συνθήκες καταπόνησης. 

 

Υλικά και Μέθοδοι  

Συνολικά συλλέχθηκαν 105 δείγματα από αυτοφυή φυτά του είδους L. curniculatus από οκτώ 

περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Οι περιοχές δειγματοληψίας απείχαν εύλογη 

απόσταση μεταξύ τους. Στην Εικόνα 2 και στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι περιοχές 

δειγματοληψίας και ο αριθμός των δειγμάτων (ατόμων από κάθε πληθυσμό) που έχουν συλλεχθεί. Στο 

χρωματικό υπόμνημα του Πίνακα 1 οι αποχρώσεις του κίτρινου αντιστοιχούν  στα δείγματα από την 

περιοχή Δράμα-Καβάλας, οι αποχρώσεις του κόκκινου αντιστοιχούν  στα δείγματα της περιοχής 

Κιλκίς, ενώ τα δείγματα της Χαλκιδικής έχουν επισημανθεί  με αποχρώσεις του γαλάζιου. Η 

χρωματική ταυτότητα των δειγμάτων έχει ως σκοπό την εύκολη οπτική ομαδοποίησή τους ανά 



 

 
152 

περιοχή δειγματοληψίας. Η γενετική 

συγγένεια των δειγμάτων εξετάστηκε 

χρησιμοποιώντας μοριακούς δείκτες 

ISSRs (Απλές Επαναλαμβανόμενες 

Ακολουθίες- Inter Simple Sequence 

Repeats).  

Οι Αλυσιδωτές Αντιδράσεις 

Πολυμεράσης (Polymerase Chain 

Reactions- PCRs) πραγματοποιήθηκαν 

με ένα αρχικό βήμα 940C / 3 min, 

ακολουθούμενο από 40 κύκλους με 

940C / 30 sec αποδιάταξη, 50-550C / 20 

sec υβριδισμό και 720C / 40 sec επιμήκυνση χρησιμοποιώντας την KAPA Taq DNA πολυμεράση 

(Kapa Biosystems). Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα 

GenALEx Version 6 (Peakall and Smouse, 2006) ενώ η κατασκευή του δενδρογράμματος με το 

πρόγραμμα MEGA5 (Tamura et al., 2011). 

 

 

Πίνακας 1: Τοποθεσίες περιοχών δειγματοληψίας και χρωματικό Υπόμνημα για την Εικόνα 3. 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Πρόδορμα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή τεσσάρων δεικτών ISSRs και 

αφορούν τα πρώτα στάδια φυλογενετικής ανάλυσης των δειγμάτων οδήγησαν στην κατασκευή 

δενδρογράμματος (Εικόνα 3). Η ανάλυση αποκάλυψε την αναμενόμενη γενετική συγγένεια μεταξύ 

δειγμάτων του ίδιου είδους ενώ επίσης ανέδειξε  τη διακριτή παραλλακτικότητα μεταξύ των 

πληθυσμών. 

Τα άτομα από τις περιοχές της Χαλκιδικής (Ταξιάρχης και Λιβάδι Χαλκιδικής) εμφανίζονται να 

διαφοροποιούνται από τα άτομα των περιοχών Δράμας-Καβάλας και Κιλκίς, παρότι ορισμένα εξ 

αυτών (#79, 85) παρουσιάζουν συγγένεια τόσο με άτομα της περιοχής Δράμας-Καβάλας (#28, 29, 30) 

όσο και με άτομα της περιοχής Κιλκίς (#69, 70).  Σύμφωνα με την τοπολογία του δενδρογράμματος, τα 

άτομα του Ταξιάρχη και του Λιβαδιού Χαλκιδικής ομαδοποιούνται ως επί το πλείστον μεταξύ τους 

και σε περιορισμένο αριθμό κλάδων στο δενδρόγραμμα. Μία πιθανή εξήγηση για τη γενετική 

διαφοροποίηση αυτών των πληθυσμών είναι ότι οι περιοχές της Χαλκιδικής είναι ορεινές με 
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αποτέλεσμα να υφίσταται ένας βαθμός απομόνωσης σε 

αντίθεση με τους υπόλοιπους πληθυσμούς που 

βρίσκονται σε πεδινές εκτάσεις και επομένως η 

επικοινωνία τους μπορεί να είναι περισσότερο εύκολη. 

Επισημαίνεται ότι 6 (#20, 21, 22, 25, 26, 27) από 

τα 14 άτομα της περιοχής Χωριστής Δράμας 

βρίσκονται στον ίδιο κλάδο, ενώ το ίδιο συμβαίνει με 8 

(#4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) από τα 14 άτομα της περιοχής 

ΤΕΙ Δράμας.  

Συμπερασματικά, η φυλογενετική ανάλυση με 

τέσσερις δείκτες ανέδειξε την ύπαρξη διαφορετικών 

πληθυσμών ανά περιοχές. Το γενονός ότι άτομα του 

ενός πληθυσμού βρίσκονται ομαδοποιημένα μεταξύ 

ατόμων άλλων πληθυσμών δεν εκπλήσει. Η χρήση 

περισσοτέρων δεικτών αναμένεται να αυξήσει τα 

επίπεδα διακριτότητας και να οδηγήσει σε 

περισσότερο εμπεριστατωμένη ομαδοποίηση η οποία 

θα αντανακλά τη γενετική συγγένεια των ατόμων και 

των πληθυσμών. 
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Holistic approaches to study drought adaptation mechanisms in Lotus 

corniculatus natural populations- The molecular approach. 

G. MERKOUROPOULOS1, Z. HILIOTI1, E. ABRAHAM2, M. LAZARIDOU3 
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Keywords: molecular markers, ISSRs, gene expression, drought, climate change 

Climate change observed worldwide and especially in the Mediterranean region, has resulted in more 

often and longer drought phenomena during the last years. The prolonged water deficit, subjects 

plants to drought stress and influences natural selection and productivity. Lotus corniculatus, a widely 

distributed legume of high nutritive value suitable for vegetation improvement of grasslands, is 

characterized by good adaptability to different soil and climatic conditions, reflecting potential genetic 

diversity among the populations. Here, the genetic diversity within and between three L. corniculatus 

natural populations grown at different bioclimates is investigated using the Inter-Specific Sequence 

Repeats (ISSRs) molecular markers. Primary results show the occurrence of genetic diversity among 

the individuals of each population creating a molecular profile that is distinct for each population. In 

addition, our study addresses fundamental questions concerning adaptation to drought conditions by 

imposing collected plants from the above three populations to controlled irrigation/non-irrigation 

regimes and measuring a variety of physiological and biochemical parameters in order to evaluate 

their productivity potential upon drought stress. Moreover, the transcriptional activity of genes 

known to be responsive to drought and salinity stresses is monitored along the irrigated/non-

irrigated regimes in order to reveal the corresponding expression profiles. Data obtained by this 

holistic approach would greatly advance our understanding on the determinants of drought tolerance 

in L. curniculatus and could be the basis for future breeding projects. 
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Διερεύνηση της ομοιόστασης μιας τοπικής ποικιλίας 
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Λέξεις κλειδιά: τοματάκι Σαντορίνης, αξιοποίηση μειωμένων εισροών, παραλλακτικότητα, 

βελτίωση 

Με σκοπό τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της ομοιόστασης των δύο σειρών που 

συνυπάρχουν στην τοπική ποικιλία Τοματάκι Σαντορίνης, αυθεντική ή καθαρή (G-σειρά) και 

παραδοσιακή ή Καϊσιά (T-σειρά), πραγματοποιήθηκε ομάδα πειραμάτων τόσο in situ σε αγρόκτημα 

στη Σαντορίνη όσο και ex situ στο αγρόκτημα του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βορείου Ελλάδος, 

στη Θεσσαλονίκη. Πειράματα επιλογής σε συνθήκες παραδοσιακής καλλιέργειας ήταν τα in situ, 

ενώ πειράματα αξιολόγησης σε συνθήκες συμβατικής καλλιέργειας ήταν τα ex situ. Τέλος, 

συγκριτικά πειράματα των επιλογών με τον αρχικό πληθυσμό έγιναν και στα δύο περιβάλλοντα. 

Στο in situ περιβάλλον η G-σειρά έδειξε υψηλή γενετική παραλλακτικότητα για τα συστατικά της 

απόδοσης και η T-σειρά χαμηλή έως μηδενική. Στο ex situ περιβάλλον τα αποτελέσματα ήταν 

αντίστοιχα. Συσχετίσεις των συστατικών της απόδοσης για κάθε περιβάλλον έδειξαν σημαντικότητα 

για την G-σειρά, ενώ για την Τ-σειρά η σημαντικότητα περιορίσθηκε στο in situ περιβάλλον. Τα 

συγκριτικά πειράματα έδειξαν σημαντικές διαφορές των επιλογών έναντι της αρχικής ποικιλίας 

μόνο για την G-σειρά, υποδεικνύοντας διαφορετικά προφίλ ομοιόστασης μεταξύ των σειρών. Η Τ-

σειρά έχει μικρότερη παραγωγικότητα, υψηλή γενετική καθαρότητα και γενετική 

προσαρμοστικότητα. Η G-σειρά διαθέτει παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα στην άμεση 

επιλογή και ειδική προσαρμοστικότητα. Τα διαφορετικά προφίλ των σειρών βοηθούν τον βελτιωτή 

τόσο στη διατήρηση της ΠΟΠ ποικιλίας όσο και στη δυνατότητα προώθησης μεμονωμένα της μίας 

σειράς ήτοι της Τ-σειράς ως ποικιλίας. 
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Συγκριτική αξιολόγηση πέντε ειδών σιταριού ως προς αγροκομικά 

και τεχνολογικά χαρακτηριστικά 

Ε. ΚΟΡΠΕΤΗΣ1, Ε. Γ. ΝΙΝΟΥ1, Μ. ΗΡΑΚΛΗ1 
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Λέξεις κλειδιά: αξιοποίηση μειωμένων εισροών, «αρχαία» σιτηρά, απόδοση, ποιότητα 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη μελέτη των ιδιοτήτων ειδών σιτηρών που 

καλλιεργούνταν στο παρελθόν, αλλά λόγω της μειωμένης παραγωγικότητάς τους, σταδιακά 

αποσύρθηκαν από την καλλιέργεια. Από αυτά, κυριότερα είδη είναι το μονόκοκκο σιτάρι (T. 

monococcum), το δίκοκκο σιτάρι (T. dicoccum) και το T. spelta, τα οποία σταδιακά επανέρχονται στην 

καλλιέργεια ως είδη κατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή, λόγω των ιδιαίτερων θρεπτικών 

χαρακτηριστικών τους. Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η περιγραφή και η μελέτη του 

μονόκοκκου, του δίκοκκου και του σπέλτα σιταριού και η σύγκριση τους με τα καλλιεργούμενα 

σκληρό (Τ. durum) και μαλακό σιτάρι (T. aestivum). Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε, κατά την 

καλλιεργητική περίοδο 2013-14 στο Αγρόκτημα του Ινστιτούτου Σιτηρών στη Θέρμη, πείραμα 

αγρού με πέντε είδη σιτηρών διαταγμένων σε σχέδιο των πλήρων τυχαιοποιημένων ομάδων με 4 

επαναλήψεις. Καταγράφηκε η απόδοση και μετρήθηκαν μορφολογικά και τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά των ειδών. Το μονόκοκκο σιτάρι είχε την μικρότερη απόδοση (76,8 κιλά/στρ.) ενώ 

η μεγαλύτερη καταγράφηκε στα καλλιεργούμενα σιτηρά (507,8 κιλά/στρ.). Επίσης, καταγράφηκαν 

χαρακτηριστικά του στάχυ με κυριότερα: το μήκος στάχυ, ο αριθμός σταχυδίων και σπόρων και το 

βάρος σπόρων καθώς και τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Μετά τη στατιστική επεξεργασία, 

διαπιστώθηκε διαφοροποίηση των υπό μελέτη παραμέτρων μεταξύ των ειδών που αποτελούν μια 

πηγή πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία για τη διατροφή του ανθρώπου. Επίσης, αποτελούν είδη άριστα 

προσαρμοσμένα σε περιβάλλοντα μειωμένων εισροών και η συστηματική μελέτη τους μπορεί να 

προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την αναζήτηση νέων χρήσεων και την αξιοποίηση τους στη 

γεωργία. 
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Δύο νέες ποικιλίες του Ινστιτούτου Σιτηρών: ΘΡΑΚΗ (σκληρό 

σιτάρι) και ΑΛΚΜΗΝΗ (τριτικάλε) 

Ε. ΚΟΡΠΕΤΗΣ1, Κ. ΜΠΛΑΔΕΝΟΠΟΥΛΟΣ1, Σ. ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ1 

1
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Σιτηρών, ΤΘ 60458, 57001, korpetis@cerealinstitute.gr 

 

Λέξεις κλειδιά: σκληρό σιτάρι, τριτικάλε, σιτηρά, ποικιλία 

Οι ποικιλίες σκληρού σιταριού ΘΡΑΚΗ και τριτικάλε ΑΛΚΜΗΝΗ είναι δύο πρόσφατες 

δημιουργίες του Ινστιτούτου Σιτηρών, οι οποίες πληρώντας τις προδιαγραφές εγγράφηκαν στον 

Εθνικό Κατάλογο των ποικιλιών μεγάλης καλλιέργειας το έτος 2014 και στη συνέχεια στον 

Κοινοτικό Κατάλογο. Παρουσιάζουν μεγάλη προσαρμοστικότητα, σταθερά πολύ υψηλές αποδόσεις 

με πολύ καλά αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και με εξαιρετική αντοχή στο πλάγιασμα 

και τις ασθένειες. Στην εργασία αυτή δίδονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών με βάση 

την αξιολόγησή τους από το Ινστιτούτο Σιτηρών και τις επίσημες δοκιμές του Ινστιτούτου Ελέγχου 

Ποικιλιών. Οι ποικιλίες δημιουργήθηκαν με κλασική γενεαλογική βελτίωση και είναι ιδανικές για 

υψηλές και σταθερές αποδόσεις. Η ποικιλία ΘΡΑΚΗ είναι μαυράγανη με πολύ καλά ποιοτικά 

χαρακτηριστικά (πρωτεΐνη, δείκτης γλουτένης) και η ποικιλία ΑΛΚΜΗΝΗ δίνει υψηλές αποδόσεις 

ακόμα και σε περιθωριακά εδάφη με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά (βάρος χιλίων κόκκων, 

εκατολιτρικό βάρος). 
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Προκαταρκτική γενετική και επιγενετική ανάλυση φυσικών 

πληθυσμών μαύρης πεύκης με διαφορετική επιβάρυνση αέριας 

ρύπανσης στο λεκανοπέδιο Κοζάνης 

Ε. Χ. ΚΑΤΣΙΔΗ1, Ε. Β. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ1, Α. ΝΤΟΥΛΗΣ2, Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ3, Φ. Α. 
ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ1 

1
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής 

Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54124, aravanop@for.auth.gr 

2
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών, Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας & 

Ανθοκομίας, Ηράκλειο, ΤΚ 71003 

3
Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50100 

 

Λέξεις κλειδιά: Pinus nigra, MSAP, AFLP, TAMP  

Διερευνήθηκαν οι γενετικές και επιγενετικές διαφορές δύο πληθυσμών μαύρης πεύκης που 

προέρχονται από περιοχές διαφορετικής επιβάρυνσης από την αέρια ρύπανση στο λεκανοπέδιο 

Κοζάνης. Η αποτύπωση των ισορρυπαντικών καμπυλών στο λεκανοπέδιο με προσημειωμένη τη 

φυσική εξάπλωση της μαύρης πεύκης έγινε  με τη χρήση του προτύπου ατμοσφαιρικής διασποράς 

TAPM. Το πρότυπο κατέδειξε τις περιοχές μέγιστων και ελάχιστων συγκεντρώσεων για τις 

παρακάτω συγκεντρώσεις: μέση ετήσια συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων, μέση ετήσια 

συγκέντρωση SO2, ξηρή εναπόθεση SO2 και υγρή εναπόθεση NOχ,. Με βάση ιδιαίτερα τα άκρα της 

κατανομής των συγκεντρώσεων SO2 και NOx, που αποτελούν ρύπους των οποίων η μακροχρόνια 

επιβαρυντική δράση δύναται να προκαλέσει αλλαγές στη γενετική συγκρότηση των φυτών, 

επιλέγηκαν οι περιοχές Μπουρίκα, (μέγιστη επιβάρυνσης) και η Αγία Κυριακή (ελάχιστης 

επιβάρυνσης περιοχή ελέγχου - control). Για την μελέτη της γενετικής ποικιλότητας 

χρησιμοποιηθήκαν οι μοριακοί γενετικοί δείκτες AFLP. Ανιχνεύθηκαν συνολικά 192 γονιδιακές 

θέσεις. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη υψηλής γενετικής ποικιλότητας στις δύο συστάδες, ενώ η 

μακροχρόνια επιβάρυνση με αέριους ρύπους δεν φαίνεται να έχει οδηγήσει σε σημαντική γενετική 

διαφοροποίηση σε επιβαρυμένη συστάδα σε σχέση με συστάδα ελέγχου όσον αφορά τη γενετική 

απόσταση και την κατανομή της γενετικής ποικιλότητας εντός και μεταξύ των πληθυσμών. Για τη 

μελέτη της επιγενετικής ποικιλότητας χρησιμοποιήθηκαν οι μοριακοί γενετικοί δείκτες MSAP που 

ανιχνεύουν τη μεθυλίωση της κυτοσίνης του DNA, η οποία δημιουργεί νέα παραλλακτικότητα 

αποτρέποντας την έκφραση γονιδίων, χωρίς να μεταβάλλεται η αλληλουχία του DNA. 

Ανιχνεύθηκαν συνολικά 757 γονιαδιακές θέσεις. Οι υπό μελέτη συστάδες παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές για το ποσοστό της συνολικής μεθυλίωσης. Το ποσοστό συνολικής μεθυλίωσης 

που εμφάνισε η επιβαρυμένη συστάδα ανέρχεται στο 6,08%, ενώ το ποσοστό της μη επιβαρυμένης 

ανέρχεται σε 7,07%. Τα προκαταρκτικά αυτά αποτελέσματα δείχνουν ότι η μακροχρόνια 

επιβάρυνση με αέριους ρύπους δεν φαίνεται να έχει δημιουργήσει προβλήματα στη γενετική 

ποικιλότητα της συστάδας ελέγχου. Αντιθέτως, υπάρχουν σαφείς επιγενετικές διαφορές μεταξύ των 

δύο συστάδων, οι οποίες πιθανώς για την περίπτωση της επιβαρυμένης συστάδας να αποτελούν ένα 

τρόπο αντίδρασης, ανταπόκρισης και προσαρμογής της συστάδας αυτής στην επιβάρυνση που 

δέχεται από την αέρια ρύπανση. 
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Προσαρμοστικότητα ανάπτυξη και παραγωγικότητα ορισμένων 

ποικιλιών ιπποφαούς σε μεσογειακές συνθήκες 

Π. ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ1, Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ2, Ι. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ3, Ε. ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ4, K. 
ΙΣΡΑΗΛΙΔΗΣ5, ΣΤ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ5, Δ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ6 

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

2
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΑΤΕΙ Καλαµάτας Αντικάλαµος 24100,Καλαµάτα 

3
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας, Ιερά Οδός 75, 11855 

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

5
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123, Λυκόβρυση Αττικής 

6
Consulting Manager, Μυτιλήνης 17 Άνοιξη Αττικής. 

 

Λέξεις κλειδιά: ποικιλία, ανάπτυξη, καρποφορία, άρδευση, συγκομιδή 

Το 2010 στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών του ΕΛ.ΓΟ “ ΔΗΜΗΤΡΑ ”, στη Λυκόβρυση, εγκαταστάθηκε 

συλλογή πάνω από 40 ποικιλιών ιπποφαούς. Στόχος της δημιουργίας της συλλογής είναι η μελέτη της 

προσαρμοστικότητας, της ανάπτυξης και παραγωγικότητας των ποικιλιών στις Μεσογειακές 

συνθήκες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο τέταρτο χρόνο ανάπτυξης των 

φυτών οι ποικιλίες διαφοροποιήθηκαν στο ύψος. Μερικές είναι πρώιμες, ενώ ορισμένες είναι μέσης 

ωρίμανσης και όψιμες ποικιλίες. Επίσης, διαφοροποιήθηκαν στην παραγωγικότητα τους. Οι ρωσικές 

ποικιλίες δεν είναι ακανθώδης, όμως όταν φέρουν αγκάθι αυτό έχει μήκος μέχρι 1 cm. Σημαντικό 

είναι η ανταπόκριση των ποικιλιών στην άρδευση κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. 

Διακρίθηκαν αρκετές ποικιλίες για τη γεύση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αξιόλογο στοιχείο 

αποτελεί η απομάκρυνση του καρπού από το βλαστό που επηρεάζει στην ποσότητα και ποιότητα της 

σοδειάς. Παρατηρήθηκε ικανοποιητική απομάκρυνση του καρπού στις Δυτικοευρωπαϊκές ποικιλίες, 

ενώ η παραγωγικότητα τους ήταν μικρή.  

 
Εισαγωγή  

Το φυτό Ιπποφαές (Hippophaes rhamnoeides)είναι γνωστό από την Ελληνική αρχαιότητα. 

Μνημονεύεται από τον Θεόφραστο και τον Διοσκουρίδη, ενώ οι γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων για 

τις ευεργετικές του ιδιότητες χάθηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Αποτελεί μια νέα καλλιέργεια για 

την Ελλάδα με προοπτική ανάπτυξης στη χώρα μας (5). Το 2010 στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών του 

ΕΛ.ΓΟ “ ΔΗΜΗΤΡΑ ”, στη Λυκόβρυση, με την συμβολή του Ινστιτούτου φυλλοβόλων δένδρων της 

Σιβηρίας, και του πειραματικού σταθμού γενετικής βελτίωσης Krimskagia της Ρώσικης Ακαδημίας, 

εγκαταστάθηκε συλλογή πάνω από 40 ποικιλιών Ιπποφαούς. Οι Ρωσικές ποικιλίες θεωρούνται 

καλύτερες, καθώς είναι μικρά φυτά σε μέγεθος, με ελάχιστα ή καθόλου αγκάθια, με μεγάλο μέγεθος 

καρπού, με μεγάλη παραγωγικότητα και αντοχή σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος. Η διατήρησης 

της συλλογής συμβάλει στη μελέτη της προσαρμοστικότητας, της ανάπτυξης και παραγωγικότητας 

των ποικιλιών στις Μεσογειακές συνθήκες καθώς, και στη δημιουργία νέων προσαρμοσμένων 

ποικιλιών και της μελλοντικής μαζικής διάδοση τους στην Ελληνική γεωργία. 

 
Υλικά και Μέθοδοι 

Η μελέτη της προσαρμοστικότητας και ανάπτυξης των ποικιλιών Ιπποφαούς, εισαγόμενων από 

τη Ρωσία, πραγματοποιήθηκε στο κτήμα του Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών του ΕΛ.Γ.Ο  "ΔΗΜΗΤΡΑ" 

που βρίσκεται στη Λυκόβρυση Αττικής. Το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή είναι υποτροπικό, 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
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μεσογειακό και με θερμό και ξηρικό καλοκαίρι και ήπιο χειμώνα. Το ύψος βροχόπτωσης φτάνει μέχρι 

350-600 mm το χρόνο με βροχοπτώσεις κύρια τους χειμερινούς μήνες. Οι απόλυτες μέγιστες 

θερμοκρασίες φτάνουν έως τους 46 0C (2007). Το έδαφος χαρακτηρίζεται σαν αμμοαργιλώδες. Ως 

αρχικό υλικό, χρησιμοποιήθηκαν μονοετείς ξυλοποιημένες κληματίδες ιπποφαούς. Η καλλιέργεια των 

μοσχευμάτων έγινε σε δοχεία 5 L σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο τέλη Φεβρουαρίου με σκοπό την 

παραγωγή μονοετών αυτόριζων φυτών. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν τα ζωηρά φυτά, τα οποία 

φυτεύτηκαν σε σχήμα 2 x 2,5 m. σε χωράφι, όπου καλλιεργούνται για μια τετραετία. Κατά τη διάρκεια 

ανάπτυξης των φυτών έγιναν μετρήσεις και φαινολογικές παρατηρήσεις σχετικές με το ποσοστό 

επιτυχίας φύτευσης, ανάπτυξης φυτών και χαρακτηριστικά καρπού. Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις 

έγιναν με ενδεδειγμένες μεθόδους που εφαρμόζονται στις πειραματικές φυτείες του Ιπποφαούς (2,3). 

Πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών ( σακχάρων και ελαίων) της 

σοδειάς. (7,8). 

Κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου του Ιπποφαούς έγιναν οι ενδεδειγμένες εργασίες, 

όπως το ξεβοτάνιασμα και ποτίσμα. Σημειώνεται ότι δεν έγινε λίπανση με χημικά λιπάσματα και 

ψεκασμοί για ασθένειες με αποτέλεσμα η καλλιέργεια να πλησιάζει τη βιολογική.  

 
Αποτελέσματα  

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν το ύψος του φυτού, την παραγωγικότητα 

ανα πρέμνο και τα ποιοτικά χαρακτηρίστηκα. 

Πίνακας 1. Στοιχεία ανάπτυξης, παραγωγικότητας και ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Ποικιλία 
Ύψος 
φυτού (m) 

Παραγωγή Kg/ 
πρέμνο (M.O) 

Μήκος 
καρπού ( cm) 

Πλάτος 
καρπού 
(cm) 

Βάρος 
(g) 

Ποσότητα 
Σακχάρων 
(%) 

Tsouiskayia 2.8 11.0 1.18 0.89 0.67 7.5 

Dar Katouni 2.7 10.0 1.15 0.98 0.65 8.5 

Zolotayia Cosa 2.0 5.5 1.09 0,90 0.64 9.1 

Zoltoplodnayia 2.0 5.5 1.13 1.10 0.62 8.2 

Elitnayia Forma 38209 2.0 5.5 12.50 11.20 0.9 8.5 

K3 2.0 5.5 11.90 11.2 0.75 7.9 

Prima Dona 1.5 5.5 2.13 0.80 0.48 10.4 

Soudarouska 1.7 8.0 12.40 10.10 0.76 9.0 

Elizaveta 1.5 8.0 13.50 10.50 1.2 12.0 

Gnom (Επικονιαστής) 1.5 - - - - - 

 

Συζήτηση- Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαπιστώθηκαν τα εξής: Στο τέταρτο χρόνο ανάπτυξης των 

φυτών το μεγαλύτερο ύψος είχαν οι ποικιλίες Laoukora (3,5 m.), Tsouiskayia (2,80m) και Dar Katouni 

(2,70m), ενώ οι ποικιλίες Zolotayia Cosa, Zoltoplodnayia, Elitnayia Forma 38209 και K3 είχαν ύψος 

περιπου 2,0m. Με περιορισμένη ανάπτυξη ( 1,50- 1,70m) ήταν οι ποικιλίες Prima Dona, Soudarouska, 

Elizaveta και ο επικονιαστής Gnom. Οι ποικιλίες Prima Dona , Elizaveta και Soudarouska 

αποδείχθηκαν ότι είναι πρώιμες, ενώ οι Zolotayia Cosa, Prima Dona, Elitnayia Forma 38209 και 

Zoltoplodnayia είναι μέσης ωρίμανσης. Όψιμες ποικιλίες ήταν οι Moriatska, Laoukora και Μ1. 

Την μεγαλύτερη παραγωγικότητα είχαν οι ποικιλίες Tsouiskayia (10- 12 χγρ/πρέμνο), Dar 

Katouni (10 χγρ/πρέμνο), Elizaveta και Soudarouska (8 χγρ/πρέμνο). Με μέτρια παραγωγικότητα (5- 

6 χγρ/πρέμνο ) ήταν Elitnayia Forma 38209, Zolotayia Cosa,  Zoltoplodnayia, Prima Dona και Κ3.  
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Την μικρότερη παραγωγικότητα (2- 3 χγρ/πρέμνο) παρουσίασαν οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες 

Herbo, Frugana, Albeco και Laoukora. Όλες οι ρώσικες ποικιλίες δεν είναι ακανθώδης, όμως όταν 

φέρουν αγκάθι αυτό έχει μήκος μέχρι 1 cm. Η Δυτικοευρωπαϊκή ποικιλία Laoukora είχε τα 

μεγαλύτερα αγκάθια (έως 5 cm.). Σημειώνεται ότι για το φυτό Ιπποφαές σημαντικό είναι η 

ανταπόκριση των ποικιλιών στην άρδευση κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Έντονα 

αντέδρασαν προς την άρδευση την περίοδο της ωρίμανσης του καρπού οι ποικιλίες  Tsouiskayia, 

Elizaveta και Soudarouska, οι οποίες είχαν μεγαλύτερη σοδειά και αυξημένο βάρος καρπού. Μέτρια 

ανταπόκριση προς την άρδευση είχαν οι ποικιλίες Elitnayia Forma 38209, Κ3 και η Zoltoplodnayia.  

Παθητική αντίδραση προς την άρδευση είχαν οι Δυτικοευρωπαϊκές ποικιλίες. Σχετικά με τη 

γεύση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (σάκχαρα, οξύτητα, άρωμα και πυκνότητα χυμού) 

διακρίνονταν οι ποικιλίες Prima Dona, Tsouiskayia, Elizaveta και Soudarouska. Τέλος, σημαντικό 

στοιχείο αποτελεί η απομάκρυνση του καρπού από το βλαστό που επηρεάζει στην ποσότητα και 

ποιότητα της σοδειάς. Καλύτερη απομάκρυνση του καρπού χωρίς μηχανικό τραυματισμό ( μαζί με το 

μίσχο) παρουσίασαν οι ποικιλίες Elitnayia Forma 38209, Κ3 και Prima Dona. Παρατηρήθηκε 

ικανοποιητική απομάκρυνση του καρπού στις Δυτικοευρωπαϊκές ποικιλίες ενώ η παραγωγικότητα 

τους ήταν μικρή.  
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In 2010 in the Institute of Vine Athens of EL.GO “DIMITRA”, in Lykobrysi, was installed a collection 

of 40 varieties Hippophae. Objective of creation of collection is the adaptability, growth and 

productivity of varieties in the Mediterranean conditions. According to the results were realized the 

followings: In the fourth year of plants growth the varieties were differentiated in the height. Certain 

are precocious, while certain are medium maturation and backward varieties. Also, they were 

differentiated in their productivity. The Russian varieties he is not thorny, however when they bring 

this thorn it has length up to 1cm. Important it is the correspondence of varieties in the irrigation at 

the duration of farming period. They were distinguished enough varieties for the flavour and the 

qualitative characteristics Appreciable element constitutes the removal of fruit from the shoot that it 

influences in the quantity and quality of crop. Was observed satisfactory removal of fruit in the 

Western European varieties, while their productivity was small. 
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Αξιολόγηση του παραγωγικού δυναμικού εγχώριων πληθυσμών 

μαυρομάτικου φασολιού (Vigna unguiculata L. Walp.)  

Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ1, Π. ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ1, Ρ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ2, Γ. ΒΟΣΚΑΚΗΣ1 
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Λέξεις κλειδιά: παραλλακτικότητα, τοπικές ποικιλίες, βίγνα, αποδόσεις, βιοποικιλότητα 

Οι εγχώριοι πληθυσμοί, ή τοπικές ποικιλίες παρουσιάζουν ετερογένεια, σημαντική γενετική 

ποικιλότητα και προσαρμοστικότητα στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και συνήθως παράγουν 

προϊόντα με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Η Vigna unguiculata (L). Walp., το 

μαυρομάτικο φασόλι είναι ένα πρωτεϊνούχο ψυχανθές με υψηλή διατροφική αξία ιδιαίτερα στις 

Μεσογειακές, τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε προγράμματα 

βελτίωσης ως φυτό με καλή προσαρμοστικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες, στην ξηρασία και 

ανεκτικότητα σε συνθήκες χαμηλής γονιμότητας, αλατότητας και οξύτητας του εδάφους συγκριτικά με 

άλλα καρποδοτικά ψυχανθή. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν εγχώριοι πληθυσμοί 

μαυρομάτικου φασολιού που συλλέχθηκαν από διαφορετικές περιοχές της χώρας μας και 

διατηρούνται στο Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού του Γ.Π.Α. Σε πείραμα 

αγρού με βάση το σχέδιο των τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων με τρεις επαναλήψεις διερευνήθηκε η 

παραλλακτικότητα 25 πληθυσμών ως προς την απόδοση, το ξηρό βάρος του υπέργειου φυτικού 

τμήματος, τον αριθμό των δευτερευουσών διακλαδώσεων και των ανθικών αξόνων του φυτού, τον 

αριθμό και το βάρος των λοβών και το βάρος των 100 σπόρων. Από τις μετρήσεις των 

χαρακτηριστικών παρατηρήθηκε σημαντική ετερογένεια εντός και μεταξύ των πληθυσμών που 

μελετήθηκαν. Ο πληθυσμός της Λέρου, της Εύβοιας και οι περισσότεροι πληθυσμοί της Λέσβου 

παρουσίασαν υψηλότερες τιμές για τα χαρακτηριστικά της απόδοσης, του ξηρού βάρους του 

υπέργειου τμήματος του φυτού, του αριθμού και του βάρους των λοβών και των σπόρων ανά φυτό 

συγκριτικά με τους περισσότερους πληθυσμούς από τη Λήμνο, την Αστυπάλαια και τη Λευκάδα. 

Ειδικότερα, από τους πληθυσμούς της Λέσβου μεγαλύτερες τιμές απόδοσης, βάρους λοβών και 

σπόρων είχαν οι πληθυσμοί από Βαρειά, Στύψη και Παράκοιλα και από τη Λήμνο οι πληθυσμοί 

Κοντοπούλι και Τσιμάνδρια. Η παρατηρούμενη γενετική ποικιλομορφία των εγχώριων πληθυσμών 

μαυρομάτικου φασολιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βελτιωτικά προγράμματα με σκοπό τη 

δημιουργία προσαρμοσμένων ποικιλιών σε καλλιεργητικά συστήματα μειωμένων εισροών. 

 

Εισαγωγή 

Οι τοπικές ποικιλίες, που αναφέρονται ακόμα με τις ονομασίες παραδοσιακές ποικιλίες, τοπικοί 

πληθυσμοί, πληθυσμοί παραδοσιακής καλλιέργειας, αποτελούν σημαντικό φυτογενετικό πόρο κάθε 

περιοχής και αποτελούν ένα δυναμικό πληθυσμό ενός καλλιεργούμενου φυτικού είδους, ο οποίος έχει 

ιστορική προέλευση, ευδιάκριτη ταυτότητα και στερείται επίσημης γενετικής βελτίωσης, καθώς συχνά 

ποικίλλει γενετικά, προσαρμόζεται τοπικά και σχετίζεται με τα παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας 

(Camacho Villa et al., 2005). Ειδικότερα, οι τοπικές ποικιλίες είναι αποτέλεσμα της επιλογής αγροτών 

που τις καλλιεργούσαν στον τόπο τους και της φύσης για εκατοντάδες χρόνια, έχουν συγκεκριμένο 

γενετικό χαρακτήρα, αναγνωρίζονται μορφολογικά, έχουν το όνομα που τους δόθηκε από τους 

γεωργούς και διακρίνονται για την προσαρμοστικότητα τους στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες 

και για τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους (Harlan, 1995). Η αξία που αποδίδεται 
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σήμερα στις τοπικές ποικιλίες, εντοπίζεται στο γεγονός ότι παρουσιάζουν ευρεία γενετική 

ανθεκτικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις και είναι κατάλληλες για γεωργία χαμηλών 

εισροών και τη βιολογική γεωργία στα πλαίσια της αειφορικής γεωργίας και διατήρησης της 

γεωργικής ποικιλομορφίας και της βιολογικής ποικιλότητας. Συνδέονται άμεσα με την παράδοση, την 

επώνυμη μεταποίηση και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας τοπικής ονομασίας 

κάθε περιοχής με ιδιαιτέρες συνταγές που σχετίζονται με τα ήθη και έθιμα, τη θρησκεία και με τα 

ιδιαίτερα και ποιοτικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Έχει παρατηρηθεί ότι σε 

χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου, η διάδοση των τοπικών ποικιλιών συνδέεται άμεσα με το 

διαιτολόγιο τους με την επιλογή εκείνων των ποικιλιών που ανταποκρίνονται στα παραπάνω 

χαρακτηριστικά (Negri, 2003). 

Το γένος Vigna (βίγνα), που στη χώρα μας είναι γνωστό και με τις ονομασίες μαυρομάτικα, 

γυφτοφάσουλα, αραποφάσουλα,αμπελοφάσουλα, καλλιεργείται σε τροπικές, υπο-τροπικές και 

εύκρατες περιοχές, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική, στην Ασία, στην Κεντρική και Νότια Αμερική 

αλλά και σε χώρες της μεσογειακής λεκάνης και στις Νότιες πολιτείες των ΗΠΑ (Δαλιάνης, 1985). Τα 

ξερά σπέρματα και οι χλωροί λοβοί χρησιμοποιούνται στη διατροφή, καθώς και τα φύλλα, λόγω της 

υψηλής διατροφικής αξίας τους, σε πολλές περιοχές της Αφρικής και της Ασίας. Τα σπέρματα και η 

βιομάζα χρησιμοποιούνται και ως ζωοτροφή. Τα φυτά παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή σε υψηλές 

θερμοκρασίες, ξηρασία, εύρος pH και σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας λόγω της μεγάλης 

προσαρμοστικότητας και του υψηλού ρυθμού αζωτοδέσμευσης αλλά και της ικανότητας για 

αποτελεσματική συμβίωση με τη μυκόρριζα. Προσαρμόζεται άριστα σε διάφορα συστήματα 

καλλιέργειας, ως αμιγής ή σε συγκαλλιέργεια με αραβόσιτο, σόργο ή βαμβάκι, καθώς είναι φυτό 

ανεκτικό στη σκίαση. Σημαντική είναι και η διατροφική αξία των σπόρων και των φύλλων αφού 

παρουσιάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ιδιαίτερα στα απαραίτητα αμινοξέα, λυσίνη, 

τρυπτοφάνη, μεγάλη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, ιχνοστοιχεία (P, Fe, Zn) και βιταμίνες του 

συμπλέγματος Β, χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες (1,4-2,7%) και φυτικές ίνες 6%. 

(Παπακώστα-Τασοπούλου, 2005).  

Για όλους αυτούς τους λόγους, η καλλιέργεια της βίγνας κατέχει σημαντικό ρόλο στην αγροτική 

ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε περιοχές που η ξηρασία και η αλατότητα περιορίζουν την παραγωγή. Η 

καλλιέργεια των οσπρίων στη χώρα μας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρειάζεται επιπλέον 

μελέτη. Τα στοιχεία που υπάρχουν για τους εγχώριους πληθυσμούς βίγνας είναι περιορισμένα. Ο 

σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της παραλλακτικότητας ελληνικών τοπικών 

πληθυσμών βίγνας ως προς τα φυτικά χαρακτηριστικά και την απόδοσή τους. 

 
 Υλικά και μέθοδοι 

Το πείραμα, συνολικής έκτασης 400 m2, πραγματοποιήθηκε σε πειραματικό αγρό του 

Εργαστηρίου Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην περιοχή του Βοτανικού (37ο 

58΄Β, 23ο 32΄Α, σε υψόμετρο 30m από τη θάλασσα) στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου από τέλη 

Μαΐου έως αρχές Σεπτεμβρίου 2012. Εικοσιπέντε ελληνικοί πληθυσμοί βίγνας, από τη συλλογή του 

Εργαστηρίου Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού του ΓΠΑ (Thomas et al., 2012), 

προερχόμενοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας, σπάρθηκαν γραμμικά με βάση το σχέδιο των 

τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων σε τρεις επαναλήψεις. Κάθε πληθυσμός σπάρθηκε σε 4 γραμμές 

μήκους 2 m σε αποστάσεις 50 cm μεταξύ των γραμμών και πυκνότητα 13 φυτών m-2. Από κάθε 

πειραματικό τεμάχιο συγκομίστηκαν όλα τα φυτά των μεσαίων γραμμών (60 φυτά από κάθε 

πληθυσμό) για τη μέτρηση της απόδοσης, του ξηρού βάρους του υπέργειου φυτικού τμήματος, του 

αριθμού των δευτερευουσών διακλαδώσεων και των ανθικών αξόνων του φυτού, του αριθμού και του 

βάρους των λοβών και του βάρους των 100 σπόρων. Για τη σύγκριση των πληθυσμών εφαρμόστηκε η 

ανάλυση διασποράς και οι μέσοι συγκρίθηκαν με την ΕΣΔ (p<0.05) με τη βοήθεια του στατιστικού 

πακέτου Statistica V.8 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). 
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Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Από τις μετρήσεις των χαρακτηριστικών παρατηρήθηκε σημαντική ετερογένεια εντός και 

μεταξύ των πληθυσμών που μελετήθηκαν. Η απόδοση και το βάρος των λόβών παρουσίασαν τη 

μεγαλύτερη παραλλακτικότητα εντός των πληθυσμών (υψηλότερες τιμές συντελεστή 

παραλλακτικότητας, τα αριθμητικά στοιχεία δεν δίνονται σε αυτό τον πίνακα). Οι πληθυσμοί της 

Λέρου, της Εύβοιας και οι περισσότεροι πληθυσμοί της Λέσβου παρουσίασαν υψηλότερες τιμές για τα 

χαρακτηριστικά της απόδοσης, του ξηρού βάρους του υπέργειου τμήματος του φυτού και του βάρους 

των λοβών συγκριτικά με τους περισσότερους πληθυσμούς από τη Λήμνο, την Αστυπάλαια και τη 

Λευκάδα (Πιν. 1). 

 
Πίνακας 1. Μέσοι όροι για τα χαρακτηριστικά του ξηρού βάρους υπέργειου φυτικού τμήματος (ΞΒΥΦΤ); του 
αριθμού των δευτερευουσών διακλαδώσεων (ΑΔΔ), των ανθικών αξόνων του φυτού (ΑΑΑ), της απόδοσης (Α), 
του αριθμού και του βάρους των λοβών (ΑΛ και ΒΛ) και του βάρους των 100 σπόρων (Β 100Σ) των  τοπικών 
πληθυσμών μαυρομάτικου φασολιού από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 

Περιοχές/Πληθυσμοί  ΞΒΥΦΤ 
(g/φυτό) 

ΑΔΔ ΑΑΑ Α 
(kg/στρ) 

ΑΛ ΒΛ 
(g/φυτό) 

Β100Σ 

ΛΗΜΝΟΣ 

ΑΤΣΙΚΗ 14,7 3,1 12,4 127,9 18,9 19,2 20,0 

ΘΑΝΟΣ 16,4 2,2 12,9 170,3 15,6 23,1 17,9 

ΚΑΡΠΑΣΙ 14,4 3,1 16,1 156,2 24,5 22,9 12,7 

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 28,7 3,8 14,3 201,3 18,9 30,0 18,7 

ΜΟΥΔΡΟΣ 10,3 3,2   7,6 76,0 6,5 14,6 13,9 

ΡΩΜΑΝΟΥ 1 23,7 3,4 13,8 129,3 16,2 18,9 17,7 

ΡΩΜΑΝΟΥ 2 12,4 3,6 16,6 122,2 26,2 18,8 21,1 

ΡΩΜΑΝΟΥ 3 9,2 1,4   5,1 27,6 2,8 7,4 15,3 

ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ 33,8 3,3 13,3 189,1 17,3 29,3 13,6 

ΛΕΣΒΟΣ 

ΧΥΔΗΡΑ 59,7 4,4 16,7 234,2 20,2 35,4 19,7 

ΒΑΡΕΙΑ 100,4 4,4 18,2 226,6 22,4 42,1 21,6 

ΜΑΛΙΩΝΤΑΣ 39,1 3,6 15,4 165,8 19,4 29,6 16,2 

ΑΓΡΑ 32,7 4,3 16,1 232,3 19,5 34,0 19,1 

ΣΤΥΨΗ 34,9 3,5 20,1 290,0 23,9 48,6 20,5 

ΑΓΙΑΣΟΣ 45,4 4,9 18,6 158,7 18,3 29,4 17,5 

ΑΝΑΞΟΣ 39,7 4,4 13,3 177,4 13,9 27,6 21,8 

ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ 26,6 3,2 13,7 135,2 15,5 22,2 19,2 

ΝΑΠΗ 41,8 2,8 12,6 171,4 18,3 29,9 19,4 

ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ 49,8 5,3 19,0 263,7 19,2 38,4 20,8 

ΑΛΛΕΣ 

ΛΕΥΚΑΔΑ 14,2 1,8 11,7 109,8 21,1 17,6 13,6 

ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΟΛΥΒΑΤΑ 20,0 2,7 7,5 74,8 8,2 12,7 10,7 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 1 24,7 1,0 8,3 118,5 11,5 17,2 23,6 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 2 37,2 4,3 14,7 192,5 27,8 29,8 18,1 

ΛΕΡΟΣ 50,6 4,0 22,0 334,7 29,3 50,9 15,8 

ΕΥΒΟΙΑ ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΛΑΣ 70,9 4,9 18,6 218,4 22,7 33,4 17,5 

F 
EΣΔ 

* 
44,1 

** 
1,88 

* 
7,98 

** 
12,7 

* 
12,3 

** 
19,6 

*** 
5,3 

*, **, *** Στατιστικά σημαντικό για P ≤ 0,05, P ≤ 0,01, P ≤ 0,001, ΜΣ μη σημαντικό.  

Ειδικότερα, από την περιοχή της Λήμνου οι πληθυσμοί Κοντοπούλι και Τσιμάνδρια 

παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές απόδοσης και βάρους λοβών και  μια τάση να εμφανίζουν 

υψηλότερες τιμές ξηρού βάρους υπέργειου φυτικού τμήματος, ενώ τις μικρότερες τιμές εμφάνισε ο 

πληθυσμός Ρωμανού 3 όσον αφορά την απόδοση, τον αριθμό των δευτερευουσών διακλαδώσεων,  των 

ανθικών αξόνων και τον αριθμό και το βάρος των λοβών. Από τις υπόλοιπες περιοχές οι πληθυσμοί 

Βαρειά Λέσβου και Ευβοίας παρουσίασων υψηλότερες τιμές ξηρού βάρους υπέργειου φυτικού 

τμήματος και αριθμού ανθικών αξόνων συγκριτικά με τους άλλους πληθυσμούς (Πιν. 1).  
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Οι πληθυσμοί Χύδηρα, Βαρειά, Παράκοιλα και Στύψη εμφάνισαν τις υψηλότερες τιμές 

απόδοσης, βάρους λοβών και σπόρων, μικρότερες τιμές παρουσίασαν οι πληθυσμοί Μεσότοπος, 

Αγιάσος ενώ το χαμηλότερο μέσο βάρος σπόρων παρουσίασε ο πληθυσμός Μαλιώντας χωρίς όμως να 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές από τους υπόλοιπους πληθυσμούς, παρά μόνο με τους 

πληθυσμούς Άναξο και Βαρειά. Οι πληθυσμοί της Λέρου, της Αστυπάλαιας 2 και της Εύβοιας 

παρουσίασαν υψηλότερες τιμές για τα χαρακτηριστικά του αριθμού των δευτερευουσών 

διακλαδώσεων, των ανθικών αξόνων και του βάρους των λοβών συγκριτικά με τους πληθυσμούς από 

τη Λευκάδα και τον Αστυπάλαια 1. Μικρότερες τιμές αριθμού λοβών και βάρους 100 σπόρων 

εμφάνισε ο πληθυσμός Κολυβάτα από τη Λευκάδα με στατιστικά σημαντική διαφορά συγρκιτικά με 

τους πληθυσμούς Αστυπάλαια 2, Λέρος και Εύβοια (Πιν. 1).  

Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν σημαντική ετερογένεια για όλα τα μελετούμενα 

χαρακτηριστικά μεταξύ των πληθυσμών που μελετήθηκαν. Ερευνητές, όπως η  Negri (2010), με 

αντίστοιχο πείραμα σε εγχώριους πληθυσμούς βίγνας στην Ιταλία εντόπισαν φαινοτυπική 

παραλλακτικότητα σε χαρακτηριστικά όπως η ευρωστία φυτού, το χρώμα και μήκος λοβών, ο αριθμός 

λοβών ανά φυτό και ο συνολικός αριθμός λοβών. Οι πληθυσμοί της Λέρου, της Εύβοιας, ο 

Αστυπάλαια 2, ο πληθυσμός Κοντοπούλι της Λήμνου και οι περισσότεροι πληθυσμοί της Λέσβου 

παρουσίασαν υψηλότερες τιμές για τα χαρακτηριστικά της απόδοσης, του αριθμού και του βάρους 

των λοβών και των σπόρων ανά φυτό συγκριτικά με τους περισσότερους πληθυσμούς από τη Λήμνο, 

την Αστυπάλαια και τη Λευκάδα.  

Τα αποτελέσματα του πειράματος της Negri και άλλων (2000) έδειξαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ και εντός των λευκών και έγχρωμών πληθυσμών που εξετάσθηκαν για τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά γεγονός που αποδίδεται στην επιλογή των αγροτών που τις καλλιεργούν. 

Παρατηρήθηκε ότι οι λευκοί τύποι εμφάνισαν καλύτερες αποδόσεις από τους έγχρωμους. Στην 

παρούσα εργασία, ο έγχρωμος πληθυσμός Κολυβάτα από τη Λευκάδα παρουσίασε σηματικά 

μικρότερες τιμές για τα περισσότερα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν. 

 

 Συμπεράσματα  

Το γενετικό υλικό των τοπικών ποικιλιών αποτελεί μια σημαντική πηγή βιοποικιλότητας και η 

παρατηρούμενη γενετική ποικιλομορφία των εγχώριων πληθυσμών μαυρομάτικου φασολιού μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως έχει για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αλλά και σε βελτιωτικά 

προγράμματα με σκοπό τη δημιουργία προσαρμοσμένων ποικιλιών σε καλλιεργητικά συστήματα 

μειωμένων εισροών καθώς και ποικιλιών κατάλληλων για την κλιματική αλλαγή.       
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Evaluation of yield potential in cowpea landraces  
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Keywords: heterogeneity, landraces, cowpea, yield, biodiversity 

Landraces or local populations have heterogeneity, considerable genetic diversity and adaptability to 

local soil and climatic conditions and typically produce products with specific organoleptic properties. 

Cowpea is a protein leguminous grain with high nutritional value grown especially in the 

Mediterranean, tropical and subtropical areas. The crop has particular interest in plant breeding 

programs due to its well adaptation to grow under high temperature and drought and tolerate low 

soil fertility, salinity and soil acidity compared to other grain legumes. In this study were used cowpea 

landraces collected from different regions of our country, kept in the Plant Breeding and Biometry 

Laboratory of Agricultural University of Athens. The experiment was laid out in a randomized 

complete block with three replicates in order to investigate the variability of 25 cowpea landraces' 

populations as to plant characteristics (eg. dry weight of the above ground part of the plant, number 

of secondary branches and floral plant axes, the number and weight of pods and the weight of 100 

seeds) and seed yield. The results showed significant heterogeneity within and between the 

populations studied. The landraces populations Leros, Euboea and most populations of Lesvos 

showed higher rates of yield, dry weight of the above-ground part of the plant, number and weight of 

pods and seeds per plant compared to most of the landraces' populations from Lemnos, Astypalaia 

and Lefcas. In particular, among the Lesbos landraces' populations, Varia, Stypsi and Parakila 

presented the highest yield rates as well as pod and seed weight and from Lemnos, the Kontopouli 

and Tsimandria populations. The observed genetic diversity of cowpea landraces can be used in 

breeding programs for the creation of adapted varieties in low-input cropping systems. 
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Οι ρίγανες της Ικαρίας. Μορφολογικός και χημειοτυπικός 

χαρακτηρισμός των ειδών 

Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ1, Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ1, Π. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ2 

1
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Τμήμα 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργίας, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 

2
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστημής Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Εργαστήριο Γενικής 

Χημείας, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 

 

Λέξεις κλειδιά: αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, αιθέριο έλαιο, καρβακρόλη 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η φαινοτυπική και χημειοτυπική διαφοροποίηση των βιοτύπων 

τεσσάρων ειδών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών τύπου καρβακρόλης με περιοχή προέλευσης 

την Ικαρία σε φυτεία τριών ετών του Εργαστηρίου Γεωργίας στο Γ.Π.Α. (2011-2012). Τα είδη που 

μελετήθηκαν ήταν: Origanum vulgare spp. hirtum (L.) , Satureja thymbra (L.) , Coridothymus capitatus (L.), 

και Origanum onites (L.). Οι παρατηρήσεις αφορούσαν στα φυτικά χαρακτηριστικά του υπέργειου 

μέρους όπου μετρήθηκε ο ρυθμός αύξησης του ύψους των φυτών και του μήκους των βλαστών τους. 

Τα φυτικά δείγματα συλλέχθηκαν στην πλήρη άνθιση για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας των 

φυτών σε αιθέριο έλαιο. Η παραλαβή του αιθερίου ελαίου έγινε με δύο μεθόδους (υδροαπόσταξη - 

υπέρηχοι) και σε δύο μορφές φυτικού υλικού (νωπό - ξηρό). Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός 

των συστατικών του αιθέριου ελαίου (π-κυμένιο, γ-τερπινένιο, καρβακρόλη και καρυοφυλλένιο) έγινε 

με την χρήση αέριας χρωματογραφίας και φασματομετρίας μαζών (GC/MS). Η εκατοστιαία απόδοση 

του αιθερίου ελαίου παρέμεινε εντός των ορίων και στα τέσσερα είδη σύμφωνα με τα δεδομένα των 

προηγουμένων ετών. Το κυρίαρχο συστατικό ήταν η καρβακρόλη και στις δύο μεθόδους παραλαβής 

του αιθέριου ελαίου. Σχετικά με τις δύο μεθόδους παραλαβής του αιθερίου ελαίου παρατηρήθηκε ότι 

με τη μέθοδο της υδροαπόσταξης τα είδη O. onites και C. capitatus σημείωσαν υψηλότερη ποσοστιαία 

περιεκτικότητα σε καρβακρόλη σε σχέση με τη μέθοδο των υπερήχων με τιμές 92,99% και 89,14% 

αντίστοιχα. Αντιθέτως, η καρβακρόλη ανιχνεύφθηκε σε υψηλότερη ποσοστιαία περιεκτικότητα με τη 

χρήση συσκευής υπερήχων στα είδη O. hirtum και S. thymbra με τιμές 92,90% και 58,68% αντίστοιχα. 

Όσον αφορά τη χρήση νωπού ή ξηρού φυτικού υλικού παρατηρήθηκε ότι τα είδη O. hirtum και O. 

onites έδωσαν υψηλότερες αποδόσεις σε καρβακρόλη όταν χρησιμοποιήθηκε νωπό φυτικό υλικό με 

τιμές 93,32% και 93,05% αντίστοιχα. Διαφορετική συμπεριφορά έδειξαν τα είδη C. capitatus και S. 

thymbra παρουσιάζοντας υψλότερα ποσοστά καρβακρόλης με τη χρήση ξηρού φυτικού υλικού με τιμές 

88,62% και 66,58% αντίστοιχα.  

 

Εισαγωγή 

Με τον όρο Α.Φ.Φ. εννοούμε μια ομάδα φυτών που περιέχουν στους ιστούς τους αιθέρια έλαια, 

δηλαδή αρωματικές ουσίες. Στην Ελλάδα τα αυτοφυή Α.Φ.Φ. χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα. 

Πολλά µέλη της οικογενείας Lamiaceae καλλιεργούνται για να χρησιµοποιηθούν ως βότανα και ως 

πηγή αιθερίων ελαίων. Τα περισσότερα αιθέρια έλαια αυτής της οικογένειας αποτελούνται από 

µονοτερπένια και σεσκιτερπένια (Buchanan et al. 2000). Παρουσιάζουν αντιµικροβιακή και 

αντιµυκητιακή δράση η οποία αποδίδεται στην περιεκτικότητά τους σε καρβακρόλη και θυµόλη 

(Baydar et al.,2002). Σε κάθε ένα από τα αιθέρια έλαια βρίσκονται μέχρι και 200 διαφορετικές χημικές 

ενώσεις. Έτσι εξηγείται και η ποικιλία των ιδιοτήτων τους, αφού δρουν σαν καλλυντικά, αντισηπτικά, 

αντιμικροβιακά, τονωτικά, στυπτικά κλπ. Η οικογένεια Lamiaceae περιέχει το γένος Origanum από το 

οποίο προέρχονται τα πιο γνωστά φυτά «Ρίγανης» (Ελληνική & Τούρκικη) (Makri, 2002). Ο όρος 
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«Ρίγανη» αναφέρεται κυρίως στο χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση που έχουν τα φυτά των όποιων το 

αιθέριο έλαιο χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά καρβακρόλης (Kokkini et al., 2003). Παγκόσμια, 4 

είδη χρησιμοποιούνται με την ονομασία «Ρίγανη»: η Ελληνική ρίγανη (Origanum vulgare ssp. hirtum 

(Link) Ietswaart), η Ισπανική ρίγανη (Coridothymus capitatus (L.), η Τούρκικη ρίγανη (Origanum onites 

L.) και η Μεξικάνικη ρίγανη (Lippia graveolens HBK) (Lawrence, 1984). Σε εκτεταμένες έρευνες στην 

Ελλάδα από τις Kokkini & Vokou (1989) αναγνωρίστηκαν 4 είδη «Ρίγανης» πλούσια σε καρβακρόλη, 

το Coridothymus capitatus (L.) Reichenb. fil., το Satureja thymbra L., η Origanum onites L. και η Origanum 

vulgare L.  

 

Υλικά και μέθοδοι 

Η μελέτη εκπονήθηκε στον πειραματικό αγρό του Εργαστηρίου Γεωργίας του Γ.Π.Α σε ήδη 

εγκατεστημένη φυτεία ηλικίας τριών ετών των ειδών O.vulgare L. subsp. hirtum, O. onites L., C. 

capitatus και S. thymbra L. προερχομένα από τη νήσο της Ικαρίας. Το πειραματικό σχέδιο που 

εφαρμόστηκε ήταν αυτό των Τυχαιοποιημένων Πλήρων Ομάδων με τρείς επαναλήψεις. Εξετάστηκαν 

τα παραγωγικά, φαινολογικά, μορφολογικά και χημειοτυπικά χαρακτηριστικά. Οι μετρήσεις των 

μορφολογικών χαρακτηριστικών αφορούσαν την περιοδική παρατήρηση του ύψους τριών φυτών 

(cm) και του μήκους τριών επισημασμένων βλαστών (cm) του κάθε φυτού και ελήφθησαν έως την 

ημερομηνία κοπής του υπέργειου μέρους κάθε είδους. Με αυτό τον τρόπο προέκυψαν οι ρυθμοί 

ανάπτυξης του ύψους του κάθε είδους Α.Φ.Φ. καθ’όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και ο ρυθμός 

ανάπτυξης των βλαστών τους. Μετά τη συγκομιδή, σε κάθε φυτό έγινε επιλογή τριών πιο 

αντιπροσωπευτικών βλαστών στους οποίους έγιναν οι παρακάτω μετρήσεις: ύψος φυτού (cm),μήκος 

βλαστών και ταξιανθιών (cm), αριθμός βλαστών, ταξιανθιών και φύλλων, νωπό-ξηρό βάρος 

βλαστών,ταξιανθιών και φύλλων (g). Τα ξηρά φυτικά βάρη προέκυψαν κατόπιν ήπιας ξήρανσης υπό 

σκιά σε καλά αεριζόμενους χώρους για 15 ημέρες. Τα αιθέρια έλαια παρελήφθησαν από νωπό και 

ξηρό φυτικό υλικό με τη μέθοδο της υδροαπόσταξης με τη χρήση της συσκευής Clevenger και με τη 

χρήση συσκευής υπερήχων όπου ο εκχυλιστής διαλύτης ήταν απιονισμένο νερό/ διαιθυλαιθέρας 1:1, 

v/v (Mason et al., 1998). Η χημική ανάλυση των αιθέριων ελαίων έγινε με την χρήση αέριας 

χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματογράφο μάζας (GC-MS). Για τη στατιστική επεξεργασία 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικο πρόγραμμα «Statgraphics Centurion της Statpoint Technologies, 

INC».  

 

Αποτελέσματα- Συζήτηση 

Από την μελέτη των αποτελεσμάτων της υδροαπόσταξης προέκυψε ότι η εκατοστιαία 

περιεκτικότητα του αιθέριου ελαίου παρέμεινε εντός των ορίων που έχουν καταγραφεί και στα 

τέσσερα είδη (Kokkini & Vokou, 1989). Παρατηρήθηκε ότι τα 4 είδη Α.Φ.Φ είχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους σε ότι αφορά στην εκατοστιαία περιεκτικότητα του αιθερίου ελαίου 

από το νωπό ή το ξηρό φυτικό υλικό με εξαίρεση μόνο το C. capitatus. Σύμφωνα με τους Novak et al. 

(2011), η φυσική ξήρανση οδήγησε σε υψηλότερες ποσότητες σε αιθέριο έλαιο σε σύγκριση με τις τιμές 

που μετρήθηκαν όταν χρησιμοποιήθηκε νωπό φυτικό υλικό στα είδη της Origanum. Επίσης, 

διαπιστώθηκαν αυξητικές τάσεις στο εύρος των τιμών της ποσοστιαίας περιεκτικότητας σε αιθέριο 

έλαιο σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των Α.Φ.Φ. του 2009 (Πίνακας 1). Τα κύρια συστατικά των 

αιθερίων ελαίων στα 4 είδη των Α.Φ.Φ. είναι τα ίδια, ανεξάρτητα από το είδος του φυτικού υλικού από 

το οποίο έγινε η παραλαβή του αιθέριου ελαίου (νωπό- ξηρό φυτικό υλικό) αλλά και τη μέθοδο 

παραλαβής (Πίνακας 2). Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξαν και οι Jerkovic et al.(2001) και Roldan-

Gutierrez et al. (2008), όταν χρησιμοποιήθηκε διαφορετική μέθοδος παραλαβής των αιθερίων ελαίων 

και νωπό και ξηρό φυτικό υλικό. Κυρίαρχο συστατικό του αιθέριου ελαίου των τεσσάρων ειδών ήταν 

η καρβακρόλη, ακολουθούμενη από το γ-τερπινένιο, το π-κυμένιο και το καρυοφυλλένιο. Συμφωνα 

με τους Kokkini & Vokou (1989) και Kirimer et al. (1995) η καρβακρόλη αναφέρεται ως το κύριο 
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συστατικό του ελαίου της O. hirtum.,του C. capitatus και της O. onites. Τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης έρχονται σε πλήρη συμφωνία με αυτά για τα αυτοφυή φυτά της νήσου Ικαρίας (Economou et 

al., 2011). Στα είδη των Α.Φ.Φ. εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην περιεκτικότητα 

των αιθερίων ελαίων σε καρβακρόλη (Πίνακας 3). Στην περίπτωση της περιεκτικότητας σε π-κυμένιο 

και γ- τερπινένιο δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων 

παραλαβής εκτός από την O. hirtum και το S. thymbra. Επίσης, η περιεκτικότητα σε καρυοφυλλένιο 

παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές στα είδη των Α.Φ.Φ. μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων 

παραλαβής των αιθερίων ελαίων με εξαίρεση την O. onites.  

Η χρονική πορεία της επιμήκυνσης του ύψους των Α.Φ.Φ. αλλά και των βλαστών παρουσίασε 

την καλύτερη προσαρμογή (r2 > 0,9) κατά την εφαρμογή της στην εξίσωση Richards (Richards, 1959). 

Επίσης,η χρονική πορεία της αύξησης του μήκους των βλαστών αλλά και του ύψους των ειδών των 

Α.Φ.Φ. ήταν σε όλες τις περιπτώσεις ασύμμετρη σιγμοειδής. Η αύξηση του μήκους των βλαστών των 

Α.Φ.Φ. χαρακτηρίζεται από μία πρώτη φάση υστέρησης όπου η αύξηση συντελείται με πολύ αργό 

ρυθμό (MacDowell, 1973). Από το σημείο όμως αυτό και μετά ο ρυθμός αύξησης λαμβάνει όλο και 

μεγαλύτερες τιμές (η καμπύλη της αύξησης γίνεται εκθετική), οι οποίες προσεγγίζουν μία μέγιστη τιμή 

στο σημείο αντιστάθμισης (inflexion point). Στη συνέχεια, ο ρυθμός αύξησης του μήκους των βλαστών 

μειώνεται και η ανάπτυξη διακόπτεται όσο πλησιάζει η ημερομηνία κοπής-συλλογής του προς 

απόσταξη φυτικού υλικού (Διάγραμμα 1).Τέλος, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στη ξηρή δρόγη 

μεταξύ των ειδών των Α.Φ.Φ. η οποία θα μπορούσε να αποδοθει στην ηλικία των βιότυπων και στο ότι 

η καλλιέργεια βρίσκεται στην 3η χρονιά παραγωγής της ενώ η σταθερότητα στους διάφορους 

αβιοτικούς παράγοντες (Πίνακας 4). 

Πίνακας 1. Εύρος τιμών της % περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο ανάλογα με το είδος του φυτικού υλικού (νωπό ή 
ξηρό) που χρησιμοποιήθηκε και το έτος παραλαβής. 

 

Πίνακας 2. Μέση ποσοστιαία περιεκτικότητα των αιθέριων ελαίων όλων των φυτικών ειδών στα τέσσερα (4) 
κυρίαρχα συστατικά τους. 

 

Πίνακας 3. Μέσος όρος εκατοστιαίας (%) περιεκτικότητας του αιθερίου ελαίου σε που καρβακρόλη προέκυψε 
μετά από ήπια ξήρανση. 
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Πίνακας 4. Ξηρό βάρος ανά βλαστό (3 βλαστοί/φυτό) 

 

 

Διάγραμμα 1. Η γενική πορεία αύξησης του μήκους των βλαστών των Α.Φ.Φ. Η σιγμοειδής καμπύλη προέκυψε 
από την εισαγωγή των δεδομένων στην εξίσωση Richards. Οι κατακόρυφες ράβδοι συμβολίζουν την ελάχιστη 
σημαντική διαφορά των μέσων για a=0.05. 
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“The “Oregano plants” originated from Ikaria. Morphological and 

chemotypic characterisation of the species.” 
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Keywords: aromatic-medicinal plants, essential oil, carvacrol 

The objective of this study was the phenological and chemotypic differentiation of carvacrol type 

Medicinal and Aromatic Plants, from plants originated from the region of Ikaria. The plantation was 

three years old and was established in Laboratory of Agronomy at AUA the period 2011-2012. The 

studied species were: Origamun vulgare spp. hirtum (L.), Satureja thymbra (L.), Coridothymus capitatus 

(L.), and Origanum onites (L.). In all four plant species, the characteristics of their overground part 

were measured (number of shoots, number of inflorescences, number of leaves, plant height, 
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inflorescence length, dry weight of shoots, leaves and flowers). Additionally, the growth rates of 

M.A.P.’s were measured and the rate of increase in the length of their shoots. All plant samples were 

collected in full bloom for determination of plant concentration of essential oil. The extract of essential 

oil was made by two methods (hydro distillation - ultrasound) and were used two types of plant 

material (fresh – dry matter). The qualitative and quantitative determination of the main components 

of the essential oil (p-cymene, gamma-terpinene, carvacrol and caryophyllene) was conducted using 

gas chromatography and mass spectrometry (GC / MS). The percentage yield of essential oil 

remained within the same level and in all four species according to the data derived from the previous 

studies on the same species. The dominant component was the carvacrol in both methods of 

extraction. It was observed that the method of hydrodistillation for species O. onites and C. capitatus 

showed higher percentage content of carvacrol in relation to the method of ultrasound with the values 

92.99% and 89.14% respectively. In contrary, in O. hirtum and S. thymbra carvacrol was detected in 

higher levels using the ultrasound method with values 92.90% and 58.68% respectively. In the case of 

the use of fresh or dry plant material it was observed that the species O. hirtum and O. onites produced 

higher yields of carvacrol when fresh plant material was used with values of 93.32% and 93.05% 

respectively. Different results have shown the species C. capitatus and S. thymbra where the carvacrol 

highest content was detected in dry plant material with values 88.62% and 66.58% respectively.  
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Λέξεις κλειδιά: αραβόσιτος, κυψελωτά σχέδια, ξηρασία, SPAD, φωτοσύνθεση 

Η ξηρασία είναι μια από τις κυριότερες περιβαλλοντικές καταπονήσεις που περιορίζουν την 

ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και κατά συνέπεια, την απόδοση της καλλιέργειας του 

καλαμποκιού. Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν η αξιολόγηση 31 καθαρών σειρών και 

υβριδίων καλαμποκιού που προέκυψαν από διασταυρώσεις συγκεκριμένων καθαρών σειρών που 

αξιολογήθηκαν για την αντοχή τους σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης. Τα πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν σε τρεις περιοχές της βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Γιαννιτσά – 

Νέος Σκοπός) και σε δύο επίπεδα άρδευσης (κανονική και μειωμένη κατά 50%). Η αξιολόγηση των 

γενοτύπων πραγματοποιήθηκε σε R-31 πειραματικά σχέδια (125cm απόσταση από φυτό σε φυτό), 

αλλά και σε πειράματα πυκνής σποράς. Για την αξιολόγηση των γενοτύπων, εκτός από την 

απόδοσή τους σε καρπό, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα φυσιολογικά (περιεκτικότητα των φύλλων σε 

χλωροφύλλη, φθορισμός χλωροφύλλης, καθαρή φωτοσύνθεση, υδατικό δυναμικό των φύλλων, 

σχετική περιεκτικότητα των φύλλων σε υγρασία) και αγροκομικά χαρακτηριστικά. Με βάση τις 

τιμές της εξίσωσης Β, από τις 31 καθαρές σειρές, ξεχώρισαν οι κωδικοί 26,25,29,28 και 7. Οι ίδιες 

καθαρές σειρές ξεχώρισαν και με βάση τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά αλλά και με διάφορους 

δείκτες αντοχής στην ξηρασία, κάτι που υποδηλώνουν και οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με 

τις τιμές της εξίσωσης Β. Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς των πειραμάτων, 

επιλέχθησαν οι διασταυρώσεις των καθαρών σειρών οι οποίες και αξιολογήθηκαν την επόμενη 

καλλιεργητική περίοδο. Στην αξιολόγηση των 31 υβριδίων, η μεταχείριση με τη μειωμένη άρδευση 

δεν επηρέασε την περιεκτικότητα των φύλων σε χλωροφύλλη, ενώ επέφερε σημαντική μείωση στις 

τιμές της καθαρής φωτοσύνθεσης (24,3%), μείωσε τις τιμές του φθορισμού των φύλλων (10,2%), 

αύξησε τις τιμές του υδατικού δυναμικού των φύλλων (16,2%) και μείωσε σημαντικά τις τιμές της 

σχετικής περιεκτικότητας των φύλλων σε υγρασία (9,7%). Στα πειράματα πυκνής σποράς, η 

συνολική απόδοση μειώθηκε κατά 37,7%. Η απόδοση επηρεάστηκε από τα επίπεδα άρδευσης και 

από τα υβρίδια, ενώ τα περισσότερα φυσιολογικά χαρακτηριστικά επηρεάστηκαν και από την 

τοποθεσία. Συμπερασματικά, η αξιολόγηση σε απουσία ανταγωνισμού εμφανίζεται ως μία 

αξιόπιστη μέθοδος για ταυτοποίηση γενοτύπων ανεκτικών στην έλλειψη νερού, με τις τιμές της 

εξίσωσης Β να αποτελούν ένα αντικειμενικό κριτήριο για την επιλογή αυτή. Επίσης, τα δεδομένα 

δείχνουν πως η φωτοσυνθετική δραστηριότητα, το υδατικό δυναμικό και η περιεκτικότητα των 

φύλλων σε χλωροφύλλη έχουν το δυναμικό να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή ανθεκτικών 

γενοτύπων καλαμποκιού (καθαρών σειρών και υβριδίων). 

 

Ευχαριστίες 

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) 



 

 
176 

και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Mε κωδικό 09 
ΣΥΝ-22-604 ‘‘ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ2009’’- Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας. 

  



 

 
177 

Διαφορές μεθυλίωσης μεταξύ γενοτύπων κυπαρισσιού (Cupressus 

sempervirens L.) σε καλλιέργεια in vitro και των αντίστοιχων φυτών-

δοτών σε φυτεία 
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Το Μεσογειακό κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.) ένα από τα κύρια είδη των ευαίσθητων 

μεσογειακών οικοσυστημάτων, που παρουσιάζει ευρεία αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Ωστόσο, η εξάπλωση της ασθένειας του έλκους του κυπαρισσιού που προκαλείται από το 

μύκητα Seiridium cardinale, έχει καταστρέψει αρκετούς φυσικούς πληθυσμούς και απειλεί πολλούς 

άλλους. Η ιστοκαλλιέργεια, μια τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το μαζικό 

πολλαπλασιασμό ανθεκτικών φαινοτύπων, προϋποθέτει την επανεμφάνιση χαρακτηριστικών 

νεότητας που θα επιτρέψουν τη ριζοβολία των μικρομοσχευμάτων, φαινόμενο που σχετίζεται με 

επιγενετικούς μηχανισμούς. Η μεθυλίωση των βάσεων της κυτοσίνης του DNA είναι ένας 

επιγενετικός μηχανισμός που εμπλέκεται στην έκφραση των γονιδίων. Αποτελεί έναν από τους 

κύριους μηχανισμούς παραλλακτικότητας, η οποία κληρονομείται και επηρεάζει τη φαινοτυπική 

παραλλακτικότητα. Οι διαφορές της μεθυλίωσης μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας φθορίζοντες f-

MSAP (πολυμορφισμός ενισχυμένων θραυσμάτων ευαίσθητων στη μεθυλίωση) μοριακούς δείκτες. 

Με τη βοήθεια των δεικτών MSAP μπορεί να εξεταστεί αποτελεσματικά η ποικιλότητα της 

μεθυλιωμένης κυτοσίνης του DNA σε πολλές γονιδιακές θέσεις χρησιμοποιώντας δυο ισοσχιζομερή 

ένζυμα, MspI και HpaII τα οποία παρουσιάζουν διαφορετική ευαισθησία στη μεθυλίωση της 

κυτοσίνης. Πέντε γενότυποι κυπαρισσιού εισήχθησαν σε καλλιέργεια in vitro και εξετάστηκαν οι 

διαφορές της μεθυλίωσης των in vitro πολλαπλασιασμένων φυταρίων σε σχέση με τους ίδιους 

γενοτύπους της φυτείας (4ετή φυτά)  με τέσσερις συνδυασμούς f-MSAP εκκινητών. Προέκυψαν 

24100 πολυμορφικές θέσεις και υπολογίστηκε η συνολική μεθυλίωση, η ημιμεθυλίωση και η 

εσωτερική μεθυλίωση. Αναλυτικότερα, στα in vitro φυτά βρέθηκαν 16070 πολυμορφικές θέσεις από 

τις οποίες οι 958 παρουσίασαν μεθυλίωση στην εσωτερική κυτοσίνη (5,96 %) και οι 1182 

ημιμεθυλίωση (7,36%). Στα φυτά της φυτείας βρέθηκαν 8030 πολυμορφικές θέσεις από τις οποίες οι 

630 παρουσίασαν μεθυλίωση στην εσωτερική κυτοσίνη (7,85%) και οι 506 ημιμεθυλίωση (3,15%). Tα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γενότυποι σε καλλιέργεια in vitro παρουσίασαν μεγαλύτερο ποσοστό 

μεθυλίωσης έναντι των αντιστοίχων γενοτύπων στη φυτεία. 
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Επίδραση της υδατικής καταπόνησης στην απόδοση και τα 

παραγωγικά χαρακτηριστικά ποικιλιών ξηρού φασολιού 
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Λέξεις κλειδιά: Phaseolus vulgaris L., ποικιλίες, υδατική καταπόνηση, απόδοση, SPAD, ύψος 

Το ξηρό φασόλι αποτελεί μια δυναμική εαρινή καλλιέργεια. Η ποσότητα της διαθέσιμης υγρασίας 

κατά τις περιόδους της άνθισης και της καρπόδεσης αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα για την 

επίτευξη υψηλών αποδόσεων και η δημιουργία ποικιλιών με αντοχή στην υδατική καταπόνηση 

αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισης. Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθούν 

οι επιπτώσεις της υδατικής καταπόνησης στα παραγωγικά χαρακτηριστικά του ξηρού φασολιού 

(Phaseolus vulgaris L.) και στο παραγωγικό δυναμικό τεσσάρων εμπορικών ποικιλιών. Σε πείραμα 

που εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών αξιολογήθηκαν οι ποικιλίες 

ΠΥΡΓΕΤΟΣ, ΗΡΩ,  τύπου GREAT NORTHERN και CANELLINO σε κανονικά επίπεδα άρδευσης 

και 40% καταπόνηση. Οι ποικιλίες σπάρθηκαν στις 9/5/2014 σε σχέδιο υποδιαιρεμένων 

πειραματικών τεμαχίων με τρεις επαναλήψεις, όπου τα επίπεδα άρδευσης αποτέλεσαν τα κύρια 

τεμάχια και οι ποικιλίες τα υποτεμάχια. Κατά τη διάρκεια του πειράματος μετρήθηκε η πρωιμότητα 

των ποικιλιών, η περιεκτικότητα των φύλλων σε χλωροφύλλη, το ύψος του φυτού, ο αριθμός λοβών 

ανά φυτό, ο αριθμός σπόρων ανά λοβό, ο συντελεστής συγκομιδής και η απόδοση. Παρατηρήθηκε 

ότι η ποικιλία CANELLINO ήταν πρωιμότερη ακολουθούμενη από την G. NORTHERN, τον 

ΠΥΡΓΕΤΟ και την ΗΡΩ. Στο ύψος των φυτών η καταπόνηση οδήγησε σε μέση μείωση -6,6%. Η 

ποικιλία ΗΡΩ παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση (-13,2%) ως προς το ύψος, ενώ η ποικιλία 

CANELLINO τη μικρότερη (2,6%). Η υδατική καταπόνηση μείωσε σημαντικά το μέσο αριθμό 

λοβών/φυτό (-53%), τον αριθμό σπόρων/λοβό (-9,7), το δείκτη συγκομιδής (-49%) και τη μέση 

απόδοση των ποικιλιών (-58%). Ως προς το παραγωγικό δυναμικό καταγράφηκε σημαντική 

παραλλακτικότητα μεταξύ των ποικιλιών. Η ποικιλία CANELLINO έδειξε στοιχεία σταθερότητας 

καθώς έδωσε σημαντικά υψηλότερη απόδοση τόσο στη μεταχείριση της κανονικής άρδευσης (107 

kg/στρ), όσο και στην συνθήκη της υδατικής καταπόνησης (66 kg/στρ). Το γεγονός αποδόθηκε 

κατά κύριο λόγο στην πρωιμότητα που της έδωσε τη δυνατότητα να αποφύγει την περίοδο των 

πολύ υψηλών θερμοκρασιών και της έντονης ξηρασίας και κατά δεύτερο λόγο στην ευρωστία και τη 

γρήγορη καρπόδεση. Συμπερασματικά, η υδατική καταπόνηση αποτελεί σημαντικό περιοριστικό 

παράγοντα της απόδοσης του ξηρού φασολιού ενώ, η επιλογή πρώιμων ποικιλιών με μικρό 

βιολογικό κύκλο θα μπορούσε να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της υδατικής καταπόνησης. 

 

Εισαγωγή  

Το ξηρό φασόλι (Phaseolus vulgaris L.) είναι ιδιαίτερα δημοφιλές όσπριο με υψηλή διατροφική 

αξία και αντιπροσωπεύει το 50% των οσπρίων που καταναλώνονται παγκοσμίως (McClean et al., 

2004). Η υδατική καταπόνηση λόγω ξηρασίας ή έλλειψης νερού άρδευσης αποτελεί βασικό 

περιοριστικό παράγοντα της παγκόσμιας παραγωγής του φασολιού (Boutraa and Sanders, 2001) 

καθώς επηρεάζει σημαντικά τα παραγωγικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την εμπορικότητα του 

τελικού προϊόντος και το οικονομικό όφελος του παραγωγού. Ωστόσο, στην Ελλάδα η αντίστοιχη 
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έρευνα είναι αρκετά περιορισμένη. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να αυξήσει τη συχνότητα της 

ξηρασίας (Jarvis et al., 2010), ενώ περιοχές όπως η νότια Ευρώπη αναμένεται να λάβουν λιγότερες 

βροχοπτώσεις οδηγώντας σε αύξηση της έλλειψης νερού (Lobell and Burke, 2010). Τα παραπάνω 

αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την καλλιέργεια του φασολιού στην Ελλάδα και να στρέψουν 

την γεωργική έρευνα σε νέες κατευθύνσεις που έχουν ως αντικείμενο τη βελτιστοποίηση των 

καλλιεργητικών τεχνικών και την δημιουργία ποικιλιών με μεγαλύτερη αντοχή/ανοχή σε συνθήκες 

υδατικής καταπόνησης.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθούν οι επιπτώσεις της υδατικής καταπόνησης 

στα παραγωγικά χαρακτηριστικά του ξηρού φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) και στο παραγωγικό 

δυναμικό τεσσάρων εμπορικών ποικιλιών. 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Το γενετικό υλικό της μελέτης αποτέλεσαν τέσσερις νάνες ποικιλίες ξηρού φασολιού (Phaseolus 

vulgaris L.). Δύο ελληνικές, η Πυργετός και η Ηρώ, που δημιουργήθηκαν από το Ινστιτούτο 

Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών (ΙΚΦ&Β) και δύο εμπορικές, η Canellino και μια ποικιλία τύπου 

Great Northern. Το πείραμα εγκαταστάθηκε στο κεντρικό αγρόκτημα του ΙΚΦ&Β στη Λάρισα 

εφαρμόζοντας μειωμένες εισροές σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα σε πειραματικό σχέδιο 

υποδιαιρεμένων πειραματικών τεμαχίων (Split - plot) με τρεις επαναλήψεις. Τα επίπεδα άρδευσης 

αποτέλεσαν τα κύρια τεμάχια και οι ποικιλίες τα υποτεμάχια. Το πειραματικό τεμάχιο αποτελούνταν 

από τέσσερις γραμμές μήκους 3 m με 0,5 m απόσταση μεταξύ τους και 5-7 cm μεταξύ των φυτών επί 

της γραμμής. Μετά από ανεπιτυχή πρώιμη σπορά (4/4/2014), λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και 

παρατεταμένων βροχοπτώσεων, έγινε όψιμη σπορά στις 9/5/2014. Εφαρμόστηκε πότισμα 

φυτρώματος (10 mm) και πότισμα ανάπτυξης (25 mm) στο σύνολο του πειράματος. Στη συνέχεια 

εφαρμόστηκαν τα δύο επίπεδα άρδευσης, κανονικό (≈340 mm) και 40% καταπόνηση (≈200 mm). Η 

καταπόνηση άρχισε στις 14/6/2014 και σταμάτησε 31/7/2014. Εγκαταστάθηκε αυτόματο δίκτυο 

στάγδην άρδευσης με χωριστούς μετρητές παροχής νερού για κάθε μεταχείριση. Καταγράφηκαν 

βροχοπτώσεις συνολικού ύψους 40,4 mm. Κατά τη διάρκεια του πειράματος μετρήθηκε η πρωιμότητα 

των ποικιλιών, η περιεκτικότητα των φύλλων σε χλωροφύλλη (δείκτης SPAD), το ύψος του φυτού, ο 

αριθμός λοβών ανά φυτό (PP), ο αριθμός σπόρων ανά λοβό (SP), ο συντελεστής συγκομιδής (HI) και η 

απόδοση σε σπόρο (SY). Οι παρατηρήσεις πάρθηκαν από τις δυο εσωτερικές γραμμές που 

συγκομίστηκαν χωριστά από τις περιθωριακές γραμμές και σε πέντε φυτά ανά γραμμή. Για τον 

υπολογισμό του περιεχομένου των φύλλων σε χλωροφύλλη χρησιμοποιήθηκε η συσκευή SPAD 502 της 

Minolta. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20. Τα μετεωρολογικά 

δεδομένα αντλήθηκαν από τον Μετεωρολογικό σταθμό ''Αλέξανδρος Τακούδης'', ιδιοκτησίας του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο οποίος βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον 

πειραματικό αγρό (≈ 1 Km σε ευθεία). 

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Παρατηρήθηκε ότι η ποικιλία Canellino ήταν η πρωιμότερη, ακολουθούμενη από την ποικιλία 

Great Northern, τον Πυργετό και την Ηρώ. Στις 14 Ιουνίου που άρχισε η υδατική καταπόνηση η 

ποικιλία Canellino βρισκόταν σε πλήρη άνθιση, στη Great Northern είχε αρχίσει η άνθιση (17/6 σε 

πλήρη άνθιση) ενώ στον Πυργετό (21/6 σε πλήρη άνθιση) και στην Ηρώ (25/6 σε πλήρη άνθιση) δεν 

είχε αρχίσει ακόμη. Η διαφορά των ποικιλιών ως προς την πρωιμότητα σε συνδυασμό με την 

επίδραση υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν στα τέλη Ιουνίου αποτέλεσε καθοριστικό 

παράγοντα της απόδοσης στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Στις 25 έως και 27 Ιουνίου υπήρχε 

ισχυρός καύσωνας με τη μέγιστη θερμοκρασία ημέρας να φτάνει στους 38,8, 40,2 και 38,6 οC 

αντίστοιχα. Στη μεταχείριση της καταπόνησης ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και έλλειψης 

νερού ήταν ιδιαίτερα αισθητός στην ποικιλία Ηρώ στην οποία παρατηρήθηκε ατελής επικονίαση και 
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πτώση των ανθέων με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η καρπόδεση και ανάπτυξη των λοβών. 

Αμέσως μετά την Ηρώ η ποικιλία Πυργετός  υπέστη την μεγαλύτερη επίπτωση ενώ οι άλλες δύο 

ποικιλίες δεν φάνηκε να επηρεάστηκαν στον ίδιο βαθμό. Η μέτρηση του περιεχομένου της 

χλωροφύλλης (δείκτης SPAD) πραγματοποιήθηκε  από το στάδιο της άνθισης μέχρι σχεδόν την πλήρη 

ωρίμανση (Σχήμα 1) ενώ κυμάνθηκε σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα στη μεταχείριση της 

καταπόνησης γεγονός που βρίσκει σύμφωνους τους Akbar et al. (2013). Αντίστοιχα και το ύψος του 

φυτού επηρεάστηκε από την καταπόνηση παρουσιάζοντας μέση μείωση -6,6%. Η ποικιλία ΗΡΩ 

παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση (-13,2%) ως προς το ύψος, ενώ η ποικιλία CANELLINO τη 

μικρότερη (2,6%). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε άλλες εργασίες (Emam et al, 2010). 

 

 
Σχήμα 1. Διακύμανση του δείκτη SPAD 10 μέρες μετά την έναρξη της καταπόνησης (45 μέρες μετά τη σπορά) έως 

και 1 μήνα μετά 

 

 
Σχήμα 2. Εξέλιξη ανάπτυξης ύψους κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου (το βέλος δείχνει την έναρξη 

της καταπόνησης) 

 

Η απόδοση επηρεάστηκε σημαντικά από την μεταχείριση της υδατικής καταπόνησης 

σημειώνοντας μέση μείωση 58,4 % (Πίνακας 1 και 3). Αντίστοιχα, ο Singh (2007) βρήκε μέση μείωση 

της απόδοσης κατά 52% σε ποικιλίες ξηρού φασολιού σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης. 

Διαφορετική αντίδραση στην υδατική καταπόνηση παρουσίασαν οι ποικιλίες που αξιολογήθηκαν 

(Πίνακας 2). Συγκεκριμένα η ποικιλία Canellino είχε τη μεγαλύτερη απόδοση τόσο στη μεταχείριση 

της κανονικής άρδευσης (106,5 Kg/στρ), όσο και στην συνθήκη της καταπόνησης (66,4 Kg/στρ) με 

απόδοση 31,4 Kg/στρ πάνω από το γενικό μέσο όρο στις συνθήκες καταπόνησης. Αντίθετα, η όψιμη 

ποικιλία Ηρώ ενώ κατατάχθηκε δεύτερη με 80,85 Kg/στρ,  μετά την Canellino στην κανονική 

άρδευση, είχε πρακτικά μηδενική απόδοση στη μεταχείριση της καταπόνησης καθώς παρουσίασε 

μείωση παραγωγής κατά 99% φτάνοντας μόλις στα 0,8 Kg/στρ. Η ποικιλία Great Northern είχε τη 

μικρότερη μείωση (30,8 Kg/στρ) στην υδατική καταπόνηση αλλά κατατάχθηκε προτελευταία στην 
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κανονική άρδευση, ενώ ο Πυργετός που είχε τη μικρότερη απόδοση στην κανονική άρδευση (63,6 

Kg/στρ) εμφάνισε μείωση 73,5% στην υδατική καταπόνηση (16,8 Kg/στρ). 

 

Πίνακας 1. Ανάλυση παραλλακτικότητας για τα συστατικά της απόδοσης 

Πηγή παρ/τητας 
Τιμές στατιστικού F 

SY PP SP HI 

Άρδευση (W) 18,260* 10,197ns 0,779ns 1,342ns 

Ποικιλία (V) 13,303*** 6,663** 0,769ns 3,498* 

W x V 3,845* 5,665* 0,137ns 1,124ns 

*, **, *** Σ.Δ. σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05, 0,01 και 0,001 αντίστοιχα.  ns: Μη ΣΣ διαφορές 

O αριθμός λοβών ανά φυτό δεν επηρεάστηκε από τη μεταχείριση της άρδευσης, ωστόσο 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών (p<0,01) καταγράφοντας 

μείωση που κυμάνθηκε από 7,9 έως 95,8% (Πίνακες 1, 2 και 3). Η παραπάνω παρατήρηση δείχνει ότι 

το χαρακτηριστικό του αριθμού λοβών ανά φυτό εξαρτάται κυρίως από το γενότυπό και όχι από την 

υδατική μεταχείριση. Οι τελικές τιμές του χαρακτηριστικού ωστόσο επηρεάστηκαν σημαντικά από την 

αλληλεπίδραση της ποικιλίας με την υδατική μεταχείριση (Πίνακας 1 και 2). Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι στο πείραμα φάνηκε ότι ο αριθμός λοβών ανά φυτό είναι ένα 

χαρακτηριστικό που συνδέεται πολύ στενά με την απόδοση (Πίνακας 4, Σχήμα 3) και συνεπώς μπορεί 

να αποτελέσει ένα πιο αξιόπιστο κριτήριο έμμεσης επιλογής ποικιλιών με υψηλή απόδοση. Η θετική 

συσχέτιση επιβεβαιώθηκε και στις δύο μεταχειρίσεις. Επίσης ο αριθμός σπόρων ανά φυτό δεν 

επηρεάστηκε από την υδατική καταπόνηση και φάνηκε να εξαρτάται κυρίως από το γενότυπο, αν και 

μεταξύ των ποικιλιών που αξιολογήθηκαν στην παρούσα μελέτη δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές. 

 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι για απόδοση σπόρου (SY), αριθμό λοβών/φυτό (PP), αριθμό σπόρων/λοβό (SP), δείκτη 
συγκομιδής Harvest Index (HI), σε κανονικές συνθήκες άρδευσης (N) και σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης (S). 

Ποικιλία SY (Kg/στρ)  PP  SP  HI 

 N S  N S  N S  N S 

Πυργετός 63,6C 16,8B  8,8A 1,8C  2,1A 1,9A  0,13C 0,06BC 

Ηρώ 80,8B 0,8C  8,6A 0,4C  2,4A 2,0A  0,19BC 0,003C 

G. Northern 76,7B 53,1A  8,1A 5,6B  2,2A 2,0A  0,30A 0,14B 

Canellino 106,5A 65,5A  9,3A 8,6A  2,3A 2,1A  0,24AB 0,24A 

MO 81,9 34,0  8,7 4,1  2,2 2,0  0,21 0,11 

CV% 25,38  28,85  13,8  33,86 

LSD 0.05 13,09  1,64  0,26  0,89 

Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά για p<0,05 

Πίνακας 3. Ποσοστό μείωσης (%) στα συστατικά της απόδοσης που καταγράφηκε μετά την εφαρμογή της 
υδατικής καταπόνησης 

Ποικιλία SY PP SP HI ΎΨΟΣ ΦΥΤΟΥ 

Πυργετός 73,5 79,2 11,1 50,0 5,3 

Ηρώ 99,0 95,8 14,1 98,3 13,3 

Great Northern 30,8 31,0 7,7 53,9 6,9 

Canellino 38,4 7,9 5,9 1,4 2,6 

ΜΟ 58,4 53,1 9,7 48,6 6,6 

 

Για τον συντελεστή συγκομιδής προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ποικιλιών για p<0,05. Οι τιμές του συντελεστή συγκομιδής ήταν χαμηλές και κυμάνθηκαν κατά μέσο 

όρο από 0,11 στη συνθήκη της καταπόνησης έως 0,22 στην κανονική άρδευση καταγράφοντας μέση 

μείωση 48,6% στη μεταχείριση της καταπόνησης. Σύμφωνα με τον Jain (1971) τα όσπρια παράγουν 

μεγάλη φυτομάζα αλλά αρκετά λιγότερο καρπό γεγονός που οδηγεί σε χαμηλές τιμές συντελεστή 
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συγκομιδής. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρουν στη φακή και οι Vlachostergios and Roupakias 

(2008). Ακόμη ο συντελεστής συγκομιδής έδειξε αρκετά υψηλή συσχέτιση με την απόδοση (Πίνακας 4) 

και ίσως θα μπορούσε να προταθεί για περαιτέρω διερεύνηση ως κριτήριο έμμεσης επιλογής (Solanki, 

2006). 

Τέλος από τον Πίνακα 4 των συσχετίσεων κατά Pearson προκύπτει ισχυρή θετική συσχέτιση 

μεταξύ της απόδοσης και των συστατικών της για p<0,01 με πιο χαρακτηριστική τη συσχέτιση της 

απόδοσης με τον αριθμό των λοβών ανά φυτό (0,888) (Σχήμα 3). 

 
Πίνακας 4. Συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ των χαρακτηριστικών 

 SY PP SP HI 

SY 1    

PP 0,888** 1   

SP 0,622** 0,624** 1  

HI 0,784** 0,752** 0,715** 1 

** p<0,01 

 
Σχήμα 3. Συσχέτιση SY με PP και SY με SP 

 

Συμπεράσματα 

Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μεταχειρίσεων της κανονικής 

άρδευσης και της υδατικής καταπόνησης οι οποίες κυμάνθηκαν από 0,7 έως 58,4% ενώ στατιστικά 

σημαντικές διαφορές καταγράφηκαν και μεταξύ των ποικιλιών. Φάνηκε ότι ο σημαντικότερος 

παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση των ποικιλιών είναι η πρωιμότητα. Συγκεκριμένα 

παρατηρήθηκε ότι οι πιο πρώιμες ποικιλίες αξιοποίησαν καλύτερα τη διαθέσιμη υγρασία, απέφυγαν 

την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών και της έντονης ξηρασίας και είχαν πιο σταθερή απόδοση.  

Συμπερασματικά προτείνεται να επιλέγονται πρώιμες ποικιλίες με μικρό βιολογικό κύκλο για να 

περιορισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της υδατικής καταπόνησης προκειμένου να αποφευχθούν οι 

καύσωνες, η μεγάλη ξηρασία, η ανθόρροια και η ελλιπής καρπόδεση, η συνέχιση του πειραματισμού 

και ο προγραμματισμός δημιουργίας ποικιλιών ανθεκτικών στην έλλειψη νερού. 
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Effect of water stress on yield and yield components of dry bean 
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Key words: Phaseolus vulgaris L., cultivars, water stress, yield, SPAD 

Dry bean is a dynamic spring crop with sufficient income. The amount of available moisture during 

periods of flowering and fruit setting is the crucial factor to achieve high yields and the creation of 

varieties resistant to water stress is the most effective way to tackle. The aim of this work was to study 

the effect of water stress on yield and yield components on four  dry bean (Phaseolus vulgaris L.) 

cultivars  of dry bean  In a field experiment that was established at the farm of Fodder Crops and 

Pastures Institute, cvs. PYRGETOS, IRO, type of GREAT NORTHERN and CANELLINO evaluated 

under normal water level and 40% stress. Cultivars were sown at 05/09/2014 in an split-plot 

experimental design with three replications. Irrigation levels were the main-plots and cultivars the 

sub-plots. The traits measured were earliness of cultivars, content of leaf chlorophyll, plant height, 

number of pods per plant, number of seeds per pod, Harvest Index and seed yield. It was observed 

that the cv. CANELLINO flowered earlier followed by G. NORTHERN, PIRGETOS and IRO. The cv. 

IRO showed the largest decrease (-13.2%) in height, while the cv. CANELLINO the lowest (2.6%). The 

water stress treatment reduced the average number of pods / plant (-53%), number pf seeds / pod (-

9.7%), harvest index (-49%) and the average yield of the cultivars (-58%). In regard to the production 

capacity, CANELLINO indicated stability as provided significantly higher performance both in the 

treatment of normal irrigation (107 kg/ha-1), and the condition of water stress (66 kg/ha-1). These 

results were attributed primarily to the earliness which enabled it to avoid the period of very high 

temperatures and severe drought and secondly to the robustness and quick pod set. In conclusion, 

water stress is a significant limiting factor for seed yield and yield components of dry beans, however, 

selection of early-flowering and quick pod-setting varieties is proposed to reduce the negative effects 

of water stress.  
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Αξιολόγηση γενοτύπων Datura ως προς την παραγωγή 

αλκαλοειδών, πρωτεΐνης και ελαίου  

Ε. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ1, Ι. Θ. ΤΣΙΑΛΤΑΣ1, Δ. ΛΑΖΑΡΗ2, Η. Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ1 

1
ΑΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας, 541 24 Θεσσαλονίκη  

2
ΑΠΘ, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας, 541 24 Θεσσαλονίκη 

 

Λέξεις κλειδιά: Datura stramonium, Datura ferox, ατροπίνη, έλαιο, πρωτεΐνη, σκοπολαμίνη 

Τα είδη Datura είναι κοινά ζιζάνια των εαρινών καλλιεργειών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

και σαν φαρμακευτικά φυτά λόγω των αλκαλοειδών τους (ατροπίνη, σκοπολαμίνη, υοσκιαμίνη). 

Επίσης, ο σπόρος τους μπορεί να αποτελέσει πηγή ελαίου και πρωτεΐνης. Σε διετές πείραμα αγρού 

(2012 και 2013), στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, αξιολογήθηκαν πέντε γενότυποι Datura [D. stramonium f. 

stramonium (Π, πράσινος), D. stramonium f. tatula [Κ1, Κ2, Κ3, (κόκκινοι)], D. ferox (F), οι οποίοι 

συλλέχθηκαν στις περιοχές Λάρισας (Π, Κ1, Κ2, Κ3) και Σερρών (F)], ως προς την παραγόμενη 

βιομάζα, την παραγωγή αλκαλοειδών, πρωτεΐνης και ελαίου. Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό 

σχέδιο των Πλήρως Τυχαιοποιημένων Ομάδων με τρεις επαναλήψεις για κάθε γενότυπο. Η 

εγκατάσταση του πειράματος έγινε τον Απρίλιο και στις 105 ημέρες μετά τη σπορά (ΗΜΣ), έγινε 

συγκομιδή φυτών για προσδιορισμό της απόδοσης σε ξηρή βιομάζα και της συγκέντρωσης 

αλκαλοειδών. Στις 150 ΗΜΣ, συγκομίστηκε παρόμοια επιφάνεια και προσδιορίστηκε η απόδοση σε 

σπόρο και η περιεκτικότητα ελαίου και πρωτεΐνης. Οι γενότυποι Π και F παρήγαγαν τη μεγαλύτερη 

βιομάζα το 2012 (1,36 tn/στρ και 1,25 tn/στρ, αντίστοιχα), ενώ ο Κ1 ήταν ο παραγωγικότερος (1,72 

tn/στρ) το 2013. Η υψηλότερη περιεκτικότητα αλκαλοειδών προσδιορίστηκε στα φύλλα και 

ακολούθησαν τα άνθη και οι καρποί. Η απόδοση σε αλκαλοειδή ήταν υψηλότερη το 2012. Ο 

γενότυπος Κ3 παρήγαγε την περισσότερη ατροπίνη (22,3 g/στρ και 3,11 g/στρ, αντίστοιχα) και 

σκοπολαμίνη (8,36 g/στρ και 0,57 g/στρ, αντίστοιχα) στα δύο έτη πειραματισμού. Το 2012, η 

υψηλότερη απόδοση σε πρωτεΐνη βρέθηκε στους γενότυπους F και Κ3 (33,2 kg/στρ και 30,6 kg/στρ, 

αντίστοιχα), ενώ σε έλαιο στον γενότυπο Κ3 (29,7 kg/στρ). Το 2013, ο γενότυπος F παρήγαγε την 

περισσότερη πρωτεΐνη (57,9 kg/στρ), ενώ οι γενότυποι F και Κ3 είχαν την υψηλότερη παραγωγή 

ελαίου (21,2 kg/στρ και 19,2 kg/στρ, αντίστοιχα). Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι ο γενότυπος Κ3 

υπερτερεί έναντι των άλλων γενοτύπων ως προς την παραγωγή αλκαλοειδών, απόδοση σε πρωτεΐνη 

και έλαιο, γεγονός που επιτρέπει την περαιτέρω αξιοποίησή του για πολλαπλή μελλοντική χρήση.  

 

Εισαγωγή  

Το γένος Datura περιλαμβάνει ετήσια θερινά είδη, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια 

Solanaceae και απαντώνται ως ζιζάνια σε εαρινές καλλιέργειες (π.χ. βαμβακιού, αραβοσίτου, 

ηλίανθου, τα ζαχαρότευτλων και μηδικής) των περισσότερων χωρών της νότιας και κεντρικής 

Ευρώπης (Ελευθεροχωρινός και Γιανναπολίτης 2009).  

Τα φυτικά τους μέρη περιέχουν υψηλά ποσοστά αλκαλοειδών ουσιών, εκ των οποίων τα τρία 

σημαντικότερα είναι η ατροπίνη, η σκοπολαμίνη και η υοσκυαμίνη (Berkov κ.α. 2006). Οι ουσίες 

αυτές, όταν εισαχθούν σε μεγάλες συγκεντρώσεις εντός του οργανισμού, προκαλούν παροδική 

απώλεια όρασης, ξήρανση του λαιμού και του στόματος, πονοκέφαλο, αστάθεια, δηλητηριάσεις σε 

ανθρώπους και ζώα, ενώ οι χαμηλές δόσεις προκαλούν παραισθήσεις (DEA/OD/ODE 2013). Τα είδη 

Datura, παρά τον προαναφερθέντα βαθμό επικινδυνότητας, χρησιμοποιούνται ως 

φαρμακευτικά/θεραπευτικά φυτά (Alexander κ.α. 2008, Henig 2012), ενώ ο σπόρος τους μπορεί να 

αποτελέσει πηγή πρωτεΐνης και λαδιού για βιομηχανική χρήση. Συγκεντρώσεις ελαίου υψηλότερες 
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από 21% έχουν βρεθεί στον σπόρο του D. stramonium και το λάδι αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

στην παραγωγή βιοντίζελ (Koria και Thangaraj 2010, Wang κ.α. 2012).  

Η πρόσφατη επισκόπηση στην Ελλάδα έδειξε ότι, εκτός από την πλέον διαδεδομένη μορφή D. 

stramonium f. stramonium, υπάρχει και η μορφή D. stramonium f. tatula στην ευρύτερη περιοχή της 

Λάρισας και των Σερρών, οι οποίες συνυπάρχουν με το είδος D. ferox (Tsialtas κ.α. 2013, 2014).  

Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η συγκριτική μελέτη των δύο μορφών του είδους D. 

stramonium και του είδους D. ferox, ως προς το δυναμικό παραγωγής αλκαλοειδών, πρωτεΐνης και 

ελαίου. 

 

Υλικά και μέθοδοι 

Το πείραμα εγκαταστάθηκε στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ τον Απρίλιο του 2012 και 2013. 

Αξιολογήθηκαν πέντε γενότυποι Datura [D. stramonium f. stramonium (Π, πράσινος), D. stramonium f. 

tatula (Κ1, Κ2, Κ3, κόκκινοι), D. ferox (F)], οι οποίοι είχαν συλλεχθεί από την περιοχή της Λάρισας (Π, 

Κ1, Κ2, Κ3) και των Σερρών (F). Το πειραματικό σχέδιο ήταν των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων 

με τρεις επαναλήψεις (πειραματικά τεμάχια των 5m x 2,5m) για κάθε γενότυπο). Η σπορά έγινε σε 

πέντε γραμμές των 5 m (απόσταση μεταξύ των γραμμών 0,50 m), ενώ σε κάθε γραμμή η σπορά έγινε 

κατά όρχους/θέσεις που απείχαν 0,2 m. Στο στάδιο των δύο πραγματικών φύλλων, έγινε αραίωμα, 

ώστε να παραμείνει ένα φυτό ανά όρχο/θέση.  

Η διαδικασία της αξιολόγησης έγινε με μέτρηση του νωπού και ξηρού βάρους του υπέργειου 

τμήματος των φυτών κάθε γενοτύπου στις 105 ημέρες μετά τη σπορά (ΗΜΣ). Συγκεκριμένα, από τις 

δύο εσωτερικές γραμμές κάθε πειραματικού τεμαχίου, συγκομίστηκαν τα φυτά από επιφάνεια 1 m2. 

Στη συνέχεια, επιλέχθηκε το πιο αντιπροσωπευτικό φυτό κάθε τεμαχίου, το οποίο διαχωρίστηκε σε 

βλαστό, φύλλα, άνθη και καρπούς. Τα δείγματα αυτά, μετά από ξήρανση στους 75oC για 48 h, 

ζυγίστηκαν (ξηρό βάρος) και κονιοποιήθηκαν για περαιτέρω αναλύσεις. Ειδικότερα, ο προσδιορισμός 

της συγκέντρωσης των αλκαλοειδών στα φυτικά μέρη έγινε σε 1 g κονιοποιημένης δρόγης, με τη 

μέθοδος των Caligiani κ.α. (2011) και τη χρήση της αερίου χρωματογραφίας μάζας (GC-MS). Η 

απόδοση αλκαλοειδών (g/στρέμμα) υπολογίστηκε ως το γινόμενο της αντίστοιχης απόδοσης σε ξηρό 

βάρος και της συγκέντρωσης των αλκαλοειδών (μg/g). 

Στις 150 ΗΜΣ, έγινε συγκομιδή φυτών από επιφάνεια 1 m2, αφαιρέθηκαν οι καρποί των φυτών 

και από τους ώριμους καρπούς συλλέχθηκαν οι σπόροι για τον προσδιορισμό της απόδοσης σε σπόρο 

(kg/στρ). Η συγκέντρωση σε έλαιο και πρωτεΐνη έγινε σε κονιοποιημένο σπόρο βάρους 1 g. Η 

περιεκτικότητα σε άζωτο (Ν %) προσδιορίστηκε με τη μέθοδο Kjeldahl, ενώ το ποσοστό πρωτεΐνης 

υπολογίστηκε ως το γινόμενο %Ν×6,25. Η περιεκτικότητα σε έλαιο μετρήθηκε με τη μέθοδο Soxhlet 

και τη χρήση της συσκευής SOXTHERM 416 (Gerhardt Analytical Systems, Germany). Οι δύο 

περιεκτικότητες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της απόδοσης σε έλαιο και πρωτεΐνη 

(kg/στρ). 

Τα δεδομένα του πειραματισμού υποβλήθηκαν σε συνδυασμένη, ως προς τα δύο έτη 

πειραματισμού, ανάλυση παραλλακτικότητας με το σχέδιο των Πλήρως Τυχαιοποιημένων Ομάδων. 

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο IBM SPSS v. 20 και η σύγκριση των μέσων 

όρων έγινε με το κριτήριο της Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς (ΕΣΔ) σε επίπεδο σημαντικότητας 

<0,05. 

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Το 2012, ο γενότυπος Π παρήγαγε την περισσότερη βιομάζα (1,36 tn/στρ), ενώ ο γενότυπος Κ3 

είχε τη μικρότερη (0,98 tn/στρ) (Σχήμα 1). Αντίθετα, το 2013, ο γενότυπος Κ1 παρουσίασε την 

υψηλότερη απόδοση (1,72 tn/στρ) και ακολούθησαν οι Κ2 (1,50 tn/στρ) και Κ3 (1,49 tn/στρ), ενώ ο 

γενότυπος F είχε τη χαμηλότερη απόδοση με 1,14 tn/στρ (Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1. Συνολικό ξηρό βάρος (tn/στρ) των γενοτύπων D. stramonium (Κ1, Κ2, Κ3 και Π) και D. ferox (F). 

Η ανάλυση των αλκαλοειδών έδειξε ότι οι γενότυποι D. stramonium περιέχουν περισσότερη 

ατροπίνη από ό,τι σκοπολαμίνη, αλλά όχι και ο D. ferox (F). Η υψηλότερη συγκέντρωση αλκαλοειδών 

βρέθηκε στα φύλλα. Ο γενότυπος Κ3 είχε την υψηλότερη απόδοση σε ατροπίνη (22,3 g/στρ και 3,11 

g/στρ, στις δύο καλλιεργητικές περιόδους, αντίστοιχα), ενώ ο γενότυπος F είχε τη μικρότερη απόδοση 

(0,52 g/στρ και 0,07 g/στρ, αντίστοιχα) (Σχήμα 2). Επίσης, ο γενότυπος Κ3 είχε την υψηλότερη 

απόδοση σε σκοπολαμίνη και στα δύο έτη (8,36 g/στρ και 0,57 g/στρ, αντίστοιχα), ενώ ο γενότυπος Π 

είχε τη μικρότερη απόδοση (4,32 g/στρ και 0,25 g/στρ, αντίστοιχα) (Σχήμα 2). 

 

  

Σχήμα 2. Απόδοση ατροπίνης και σκοπολαμίνης (g/στρ) των γενοτύπων D. stramonium (Κ1, Κ2, Κ3 και Π) και D. 

ferox (F). 

 

Το 2012, η υψηλότερη απόδοση σε σπόρο παρατηρήθηκε στον γενότυπο Κ3 (207,2 kg/στρ) ενώ 

η μικρότερη στον Κ1 (97 kg/στρ) (Σχήμα 3). Αντίθετα, το 2013, ο F είχε τη υψηλότερη απόδοση σε 

σπόρο (299,9 kg/στρ) και ο Κ2 τη μικρότερη (149,9 kg/στρ).  

Ο γενότυπος F είχε τη μεγαλύτερη απόδοση σε πρωτεΐνη και στις δύο καλλιεργητικές περιόδους 

(33,2 kg/στρ το 2012 και 57,9 kg/στρ το 2013). Αντίθετα, οι γενότυποι Κ1 και Π παρήγαγαν τη 

λιγότερη πρωτεΐνη με 15 kg/στρ και 29,7 kg/στρ, αντίστοιχα (Σχήμα 4). Στην περίπτωση του ελαίου, 

την υψηλότερη απόδοση κατά το 2012 είχε ο γενότυπος Κ3 (29,7 kg/στρ), ενώ τη μικρότερη ο 

γενότυπος Π (15,8 kg/στρ) και ο Κ1 (15,6 kg/στρ). Το 2013, ο γενότυπος F παρήγαγε το περισσότερο 

λάδι (21,2 kg/στρ) και ακολούθησε ο Κ3 (19,3 kg/στρ), ενώ ο γενότυπος Π είχε τη μικρότερη απόδοση 

(10,3 kg/στρ). 
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Σχήμα 3. Απόδοση σε σπόρο (kg/στρ) των γενοτύπων D. stramonium (Κ1, Κ2, Κ3 και Π) και D. ferox. 

 

  

Σχήμα 4. Απόδοση πρωτεΐνης και ελαίου (kg/στρ) των γενοτύπων D. stramonium (Κ1, Κ2, Κ3 και Π) και D. ferox 

(F). 

Τα δεδομένα της εργασίας αυτής δείχνουν ότι ο γενότυπος Κ3 συνδυάζει την υψηλότερη 

παραγωγή αλκαλοειδών και υψηλές αποδόσεις σε πρωτεΐνη και έλαιο, γεγονός που επιτρέπει την 

περαιτέρω αξιοποίησή του για πολλαπλή μελλοντική χρήση.  
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Testing Datura genotypes as a source of alkaloids, proteins and oil 
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The species of genus Datura are common weeds of spring crops, but they could have medicinal uses 

due to their alkaloid content (atropine, scopolamine, hyoscyamine). Also, their seeds could potentially 

be a source of protein and oil. In a two-year field experiment (2012-2013), in the University Farm, five 

Datura genotypes [D. stramonium f. stramonium (G, green), D. stramonium f. tatula [R1, R2, R3, (red)], D. 

ferox (F)], collected from Larissa (G, R1, R2, R3) and Serres (F) regions, were compared for their dry 

above-ground biomass production, and the production of alkaloids, protein and oil. The Randomized 

Complete Block design was used with three replications for each genotype. The experiment was 

established in April and 105 days after sowing (DAS), the plants from an 1 m2 area were harvested to 

assess the dry biomass production, its distribution to the different plant parts and to measure the 

concentration of alkaloids. Similarly, 150 DAS, an 1 m2 area was harvested to assess seed yield along 

with seed protein and oil content. Genotypes G and F produced the highest biomass in 2012 (13.6 

tn/ha and 12.5 tn/ha, respectively), while the R1 (17.2 tn/ha) in 2013. The highest alkaloid content 

was determined in leaves compared to flowers and fruits and the alkaloid yield was highest in 2012. 

Genotype R3 had the highest atropine (223 g/ha and 311 g/ha, respectively) and scopolamine yields 

(83.6 g/ha and 5.7 g/ha, respectively) in both years. In 2012, the highest protein yield was found for F 

and R3 (332 kg/ha and 306 kg/ha, respectively), and R3 outperformed in oil yield (297 kg/ha). In 

2013, genotype F produced the highest protein yield (579 kg/ha), while F and R3 had the highest oil 

production (212 kg/ha and 192 kg/ha, respectively). Concluding, R3 genotype showed to combine the 

highest alkaloid production with high protein and oil yields holding promises for future utilization as 

a multi-purpose crop.  
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Αξιολόγηση φαινοτυπικής παραλλακτικότητας εγχώριων 
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Λέξεις Κλειδιά: μαυρομάτικο φασόλι, μορφολογικά χαρακτηριστικά, τοπικές ποικιλίες, 

φαινοτυπικός χαρακτηρισμός 

Οι εγχώριοι πληθυσμοί αποτελούν σημαντικούς φυτογενετικούς πόρους κάθε περιοχής, είναι 

προσαρμοσμένοι στις τοπικές βιοτικές και αβιοτικές συνθήκες και συνήθως έχουν μεγάλη 

μορφολογική και γονοτυπική παραλλακτικότητα, που τους καθιστά αξιοσημείωτες γονιδιακές 

δεξαμενές των καλλιεργούμενων ποικιλιών (cultivars). Η γνώση της παραλλακτικότητας των 

εγχώριων πληθυσμών βίγνας (Vigna unguiculata (L.) Walp.), θα μπορούσε να συμβάλλει στη 

βελτίωση των καλλιεργούμενων ποικιλιών του είδους αλλά και στην ανάδειξη των τοπικών 

πληθυσμών που τα προϊόντα τους, με τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, μπορούν 

να έχουν αναγνώριση και θέση στην αγορά. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 23 Ελληνικοί 

εγχώριοι πληθυσμοί βίγνας, που συλλέχθηκαν από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, 

χαρακτηρίστηκαν με βάση 18 αγρο-μορφολογικά χαρακτηριστικά που αφορούσαν στο βλαστητικό 

και αναπαραγωγικό στάδιο ανάπτυξης των φυτών. Για τις ανάγκες του πειράματος 

χρησιμοποιήθηκε επίσης μία εμπορική ποικιλία με προέλευση από την Ιταλία. Υπολογίστηκε η 

φαινοτυπική παραλλακτικότητα εντός και μεταξύ των πληθυσμών και η μέση φαινοτυπική 

παραλλακτικότητα κάθε πληθυσμού. Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA) χρησιμοποιήθηκε για 

την κατάταξη των ποικιλιών. Το πειραματικό σχέδιο ήταν αυτό των Τυχαιοποιημένων Πλήρων 

Ομάδων, με τέσσερις επαναλήψεις. Η συλλογή των εγχώριων πληθυσμών χαρακτηρίστηκε από 

χαμηλή ζωηρότητα φυταρίων, μικρό αριθμό κόμβων και κύριων διακλαδώσεων, φύλλα πράσινου 

χρώματος,  ημι-λογχοειδές σχήμα επάκριου φυλλαρίου, απουσία τάσης περιέλιξης, ημι-όρθια 

ανάπτυξη, μικρό ύψος, απουσία χρωματισμού στελέχους και βραχιόνων και περιορισμένο 

χρωματισμό στη βάση και την κορυφή των μίσχων. Επίσης, χαρακτηρίστηκε από μέτρια 

πρωιμότητα έναρξης της ανθοφορίας και της ωρίμανσης των λοβών, λευκό χρώμα άνθους με 

ελαφρά παρουσία μωβ χρώματος στον πέτασο σχήματος V, νωπό λοβό πράσινου χρώματος με 

απουσία χρωστικών και μέτριο ύψος 1ου λοβού. Παρατηρήθηκε ευρεία ποικιλομορφία σε όλους 

τους πληθυσμούς σχεδόν για όλα τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά (ΗΤ = 0,51). Το χαρακτηριστικό 

χρόνος εμφάνισης 1ου άνθους παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία (ΗΤ = 0,97) σε όλη τη 

συλλογή. Η μέση φαινοτυπική παραλλακτικότητα μεταξύ των πληθυσμών (GST) ήταν 0,32. Για την 

πλειονότητα των χαρακτηριστικών παρατηρήθηκε μικρή ποικιλομορφία εντός κάθε πληθυσμού. Η 

μικρότερη φαινοτυπική παραλλακτικότητα εντός κάθε ποικιλίας παρατηρήθηκε για τα 

χαρακτηριστικά χρώμα φύλλου και χρώμα άνθους, ενώ τη μεγαλύτερη για το ύψος 1ου λοβού και 

τον τύπο ανάπτυξης. Η πλειονότητα των εγχώριων πληθυσμών δεν παρουσίασε σημαντικές 

διαφορές ως προς τη μέση φαινοτυπική παραλλακτικότητα (ḢP), το εύρος της οποίας κυμάνθηκε 

από 0,21 έως 0,47, με μέσο όρο 0,32. Η σύγκριση μέσων με την μέθοδο Tukey έδειξε ότι οι 

περισσότερες ποικιλίες δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους ως προς την ḢP. Συγκεκριμένα, τρεις 

ποικιλίες διέφεραν σημαντικά των υπολοίπων, ενώ την υψηλότερη (ḢP = 0,47) παρουσίασε ένας 

πληθυσμός προερχόμενος από τα Κύθηρα. Τη χαμηλότερη τιμή της ḢP παρουσίασαν δύο 

πληθυσμοί προερχόμενοι από τη Λήμνο (ḢP = 0,21). Η PCA ομαδοποίησε τους πληθυσμούς που 
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προέρχονταν από τη Λήμνο σε μία διακριτή ομάδα. Όσον αφορά στους 6 πληθυσμούς που 

προέρχονταν από την Άνδρο ομαδοποιήσει μόνο τους 3, ενώ η εμπορική ποικιλία διαχωρίστηκε 

ευκρινώς των τοπικών πληθυσμών. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν την ύπαρξη 

παραλλακτικότητας για τους εξεταζόμενους εγχώριους τοπικούς πληθυσμούς βίγνας. 
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Εγχώριες ποικιλίες κολοκυθιάς (Cucurbita pepo): αποτίμηση της 
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γενετική ποικιλότητα. 

Η σύγχρονη γεωργία, οι συμβατικές μέθοδοι καλλιέργειας και η αλόγιστη χρήση των υψηλών 

εισροών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της γενετικής ποικιλότητας και τη στασιμότητα των 

αποδόσεων ειδικά σε λιγότερο ευνοϊκές περιοχές. Ο χαρακτηρισμός της γενετικής ποικιλότητας των 

εγχώριων ποικιλιών μιας συλλογής γενετικού υλικού, με χρήση ουδέτερων και βασισμένων σε 

γονίδια μοριακών δεικτών, εφαρμόζεται ως συμπληρωματική στρατηγική με τις παραδοσιακές 

προσεγγίσεις για τον επαναπροσδιορισμό των φυτογενετικών πόρων. Στην παρούσα μελέτη έγινε 

σύγκριση της αποτελεσματικότητας των μοριακών δεικτών SCoT και ISSR στη γενετική ανάλυση 36 

εγχώριων ποικιλιών κολοκυθιάς (Cucurbita pepo). Για τον σκοπό αυτό προσδιορίστηκε η ισχύς της 

διάκρισης και το επίπεδο πολυμορφισμού του κάθε δείκτη αλλά και οι γενετικές σχέσεις των 

εξεταζόμενων γενοτύπων με τη χρήση δενδρογραμμάτων και ανάλυσης κυρίων συντεταγμένων 

(Principal Coordinate Analysis- PCA). Επιπλέον, συνδυάστηκε η υψηλής διακριτικής ικανότητας 

ανάλυση των καμπυλών τήξης (ανάλυση HRM), με την γενοτύπιση των EST-SSR μοριακών δεικτών 

με σκοπό να διευκολυνθεί η αναγνώριση των υπό μελέτη παραδοσιακών ποικιλιών. Οι έξι EST-SSR 

γονιδιακές θέσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πληροφοριακές και παρήγαγαν ένα μοναδικό 

προφίλ καμπυλών τήξης των μικροδορυφόρων που προέρχονται από EST περιοχές για κάθε 

γενότυπο, επιτρέποντας έτσι την σύγκριση και την ταξινόμηση τους. Η ανάλυση HRM βρέθηκε να 

είναι υψηλά πληροφοριακή καθώς με τη χρήση μόνο τεσσάρων μικροδορυφορικών δεικτών 

πραγματοποιήθηκε ο διαχωρισμός των 36 παραδοσιακών ποικιλιών και με την χρησιμοποίηση έξι 

δεικτών δημιουργήθηκε ένα δενδρόγραμμα υψηλής ανάλυσης όπου οι 36 παραδοσιακές ποικιλίες 

ταξινομήθηκαν σε έξι διαφορετικές ομάδες. Η βιοπληροφορική ανάλυση έδειξε ότι οι EST-SSR 

δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη αυτή ήταν υβριδοποιημένοι  σε γονίδια που 

εμπλέκονται στην αντίδραση των φυτών σε στρες από βαρέα μέταλλα καθώς και από βιοτικές 

καταπονήσεις. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν  ότι ο  συνδυασμός σωστά επιλεγμένων  EST - SSR 

δεικτών και HRM ανάλυσης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο σε ποικίλες εφαρμογές, όπως η αξιολόγηση 

της βιοποικιλότητας αλλά και ποιο ειδικά  η διαχείριση του γενετικού υλικού των τοπικών 

ποικιλιών του κολοκυθιού σε προγράμματα βελτίωσης. Η διατήρηση των τοπικών ελληνικών 

ποικιλιών είναι πολύ σημαντική διότι δίνει την δυνατότητα της οικονομικής ανάπτυξης του 

αγροτικού τομέα της χώρας μας. Το κολοκύθι είναι ένα είδος που διακρίνεται από μεγάλη 

ποικιλομορφία και ένα μεγάλο μέρος της βρίσκεται στις εγχώριες ποικιλίες. Συνεπώς είναι 

προφανής η σημασία της μελέτης της γενετικής ποικιλότητας και της ταυτοποίησης των ελληνικών 

ποικιλιών οι οποίες αποτελούν μια χρήσιμη και πολύτιμη πηγή γενετικού υλικού για τα 

Προγράμματα Βελτίωσης. 
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Ανάλυση μοριακής γενετικής ποικιλότητας πλατάνου (Platanus 

orientalis L.) και της φυσικής μετάλλαξης πλατάνου (Platanus 

orientalis var. cretica Dode) με τη χρήση μικροδορυφορικών 

δεικτών (SSR) 
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γενετική ποικιλότητα 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα μελέτης της γενετικής ποικιλότητας 

επτά φυσικών πληθυσμών του είδους Platanus orientalis L. της Ελλάδας και της σύγκρισης με τη 

φυσική μετάλλαξη αειθαλότητας (Platanus orientalis var. cretica Dode) με τη χρήση γενετικών 

δεικτών μικροδορυφόρων (f-SSR). Μελετήθηκαν έξι πληθυσμοί από τη  Μακεδονία και την Κρήτη 

(Platanus orientalis) και ένας πληθυσμός Platanus orientalis var. cretica. Οι δείκτες SSR εμφάνισαν 

υψηλό ποσοστό πολυμορφισμού με σημαντική διακριτική ικανότητα, γεγονός που τους καθιστά 

ιδιαίτερα  ικανούς για τη διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας, της σύγκρισης τόσο μεταξύ των 

πληθυσμών όσο και εντός αυτών και την ανάλυση της δομής και της διαφοροποίησης τους. Οι 

πληθυσμοί εμφάνισαν σημαντική γενετική ποικιλότητα και γενετική διαφοροποίηση. Παρόλο που 

οι φυσικοί πληθυσμοί του τυπικού είδους εμφανίζουν κοινό γονιδιακό απόθεμα με τη μετάλλαξη, 

παρουσιάζουν σημαντική γενετική απόσταση και διαχωρισμό σε πολυμεταβλητό διάστημα. Είναι η 

πρώτη φορά στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκαν f-SSR 

μικροδορυφόροι για την εύρεση γενετικής ποικιλότητας στο είδος Platanus orientalis στην Ευρώπη. 

Τα αποτελέσματα συνηγορούν στην in situ προστασία τόσο της τυπικής μορφής του είδους όσο και 

της μετάλλαξης, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της απειλής της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους. 
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Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων επιλογής στη φακή (Lens culinaris 

L.) σε διαφορετικές πυκνότητες σποράς και μοριακός γενετικός 

έλεγχος για ανθεκτικότητα στο Fusarium oxysporum sp. 
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Λέξεις κλειδιά: Fusarium oxysporum f.sp. lentis, κυψελωτό σχέδιο επιλογής, SSR μοριακοί δείκτες, 

πυκνότητα σποράς 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η αξιολόγηση και επιλογή εντός του τοπικού πληθυσμού 

φακής "Εγκλουβή" για ανθεκτικότητα στο μύκητα εδάφους Fusarium oxysporum f.sp. lentis. Απώτεροι 

στόχοι των πειραμάτων ήταν: ο εντοπισμός της καταλληλότερης απόστασης μεταξύ των 

αξιολογούμενων φυτών που επιτρέπει την πρώιμη έκφραση της προσβολής καθώς και ο γενετικός 

έλεγχος των αξιολογούμενων φυτών μέσω μοριακών δεικτών τύπου SSR στενά συνδεδεμένων με την 

ανθεκτικότητα στο Fusarium oxysporum. Ο πειραματισμός διεξήχθει στο αγρόκτημα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε της 

Λάρισας. Κατά την πρώτη καλλιεργητική περίοδο (2011-2012), εγκαταστάθηκαν δύο σχέδια 

κυψελωτής διάταξης (NR-0) σε διαφορετικές αποστάσεις φύτευσης (1,8 φυτά/m2 και 4,6 φυτά/m2) και 

επιλέχθηκαν τα 15 υψηλοαποδοτικότερα φυτά από κάθε πυκνότητα. Τη δεύτερη καλλιεργητική 

περίοδο πραγματοποιήθηκε η απογονική αξιολόγηση των 30 οικογενειών 1ης γενεάς σε κυψελωτή 

διάταξη R-31. Με βάση το παραγωγικό δυναμικό ξεχώρισαν 5 οικογένειες. Η μικρή πυκνότητα 

σποράς φαίνεται να μεγιστοποιεί τη φαινοτυπική διαφοροποίηση και συνεπώς, λειτουργεί ως 

αποτελεσματικότερο εργαλείο ανίχνευσης ανθεκτικών-ανεκτικών γενοτύπων. Με στόχο την εύρεση 

πολυμορφισμών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα της φακής Εγκλουβής στην ασθένεια της 

φουζαρίωσης, εφαρμόστηκε ανάλυση DNA τύπου SSR σε δείγματα ατομικών φυτών. Τα ευρήματα της 

παρούσας μελέτης παρέχουν ενδείξεις για την εύρεση μίας νέας πολυμορφικής ζώνης που προκύπτει 

από την εφαρμογή του δείκτη SSR 59-2 και πιθανότατα σχετίζεται με την γενετική ανθεκτικότητα στη 

φουζαρίωση. 

 

Εισαγωγή  

Η φακή είναι ετήσιο διπλοειδές φυτό (2x=2n=14) με επιστημονικό όνομα  Lens culinaris L. 

Medik. subsp. Culinaris και μέγεθος απλοειδούς γονιδιώματος 4.063 Mb. Ανήκει βοτανικά στην 

οικογένεια των ψυχανθών (Leguminοsae) και είναι μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες οσπρίων 

σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι ασθένειες που είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για την καλλιέργεια της 

φακής προκαλούνται από παθογόνα εδάφους. Σημαντικότερη ασθένεια θεωρείται η φουζαρίωση που 

οφείλεται στο μύκητα Fusarium oxysporum f.sp. lentis και κάτω από ευνοϊκές συνθήκες μπορεί να 

προκαλέσει μείωση της απόδοσης έως και 70%. Λόγω της έλλειψης κατάλληλων μέτρων για την 

καταπολέμηση του μύκητα, η αποτελεσματικότερη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ασθένειας 

είναι η δημιουργία και αξιοποίηση γενετικά ανθεκτικών ποικιλιών (πχ.LC-590). Προς την κατεύθυνση 

αυτή, οι εγχώριοι τοπικοί πληθυσμοί φακής, λόγω της μεγάλης σχετικά γενετικής παραλλακτικότητας 
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συγκριτικά με αντίστοιχες βελτιωμένες ποικιλίες, παρουσιάζουν πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς μπορεί 

να αξιοποιηθούν ως γονιδιακά αποθέματα για την εύρεση σημαντικών πηγών ανθεκτικότητας. 

Σκοπός της εργασίας αποτέλεσε η αξιολόγηση και επιλογή εντός του τοπικού πληθυσμού φακής 

"Εγκλουβή" για ανθεκτικότητα στο μύκητα εδάφους Fusarium oxysporum f.sp. lentis, μετά από 

συγκριτική εφαρμογή της κυψελωτής μεθοδολογίας σε δύο διαφορετικές πυκνότητες σποράς καθώς 

και ο απογονικός έλεγχος των επιλογών. Απώτεροι στόχοι των πειραμάτων ήταν :  

α. ο εντοπισμός της καταλληλότερης απόστασης μεταξύ των αξιολογούμενων φυτών που επιτρέπει 

την πρώιμη έκφραση της προσβολής καθώς και  

β. ο γενετικός έλεγχος των αξιολογούμενων φυτών φακής μέσω μοριακών δεικτών τύπου SSR 

στενά συνδεδεμένων με την ανθεκτικότητα στο Fusarium oxysporum ώστε η χρήση τους να αποτελέσει 

βοηθητικό εργαλείο στην τελική διαδικασία επιλογής.  

 

Υλικά και μέθοδοι 

Γενετικό υλικό αποτέλεσε ο παραδοσιακός πληθυσμός Εγκλουβής Λευκάδας. Πρόκειται για ένα 

παραδοσιακό πληθυσμό που καλλιεργείται εδώ και 800 χρόνια στο χωριό Εγκλουβή καθώς και στην 

ευρύτερη περιοχή της Λευκάδας. Η φακή Εγκλουβής έχει αποδεδειγμένα μεγάλη θρεπτική αξία καθώς 

αποτελεί πλούσια πηγή υδατανθράκων, φυτικών πρωτεϊνών, φυτικών ινών, βιταμινών, μετάλλων, 

ιχνοστοιχείων, ασβεστίου και σιδήρου. Αποτελεί σπάνιο γενετικό υλικό και δείγμα της φυλάσσεται 

στον ΟΗΕ και στη Συρία στο διεθνές κέντρο έρευνας για ξηρές περιοχές με κωδικό ΙLL 293. Τα 

τελευταία χρόνια, καταβάλλονται προσπάθειες κατοχύρωσης της φακής Εγκλουβής ως προϊόν 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). 

 Ο πειραματισμός διεξήχθη στο φουζαριωμένο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών 

Φυτών και Βοσκών στην περιοχή της Λάρισας (Γεωγραφικό Πλάτος: 39°36′, Γεωγραφικό Μήκος: 

22°25′) κατά την διάρκεια των καλλιεργητικών περιόδων 2011-2012 και 2012-2013. Κατά την πρώτη 

καλλιεργητική περίοδο εγκαταστάθηκαν 2 πειράματα σύμφωνα με το σχέδιο της κυψελωτής 

μεθοδολογίας ΝR-0 με διαφορετικές αποστάσεις φύτευσης, ενώ κατά τη δεύτερη καλλιεργητική 

περίοδο και με κριτήριο αποκλειστικά την απόδοση σε σπόρο ανά φυτό, επιλέχθηκαν τα 15 

υψηλοαποδοτικότερα φυτά από κάθε πυκνότητα, τα οποία αποτέλεσαν 15 οικογένειες 1ης γενεάς 

(κάθε φυτό και οικογένεια) και σπάρθηκαν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο σε κυψελωτή διάταξη 

R-31 έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ο απογονικός έλεγχος των επιλογών. Το παραγωγικό δυναμικό 

(LCYP) κάθε οικογένειας υπολογίστηκε με βάση την εξίσωση 22 )/()/( sxxxB t   (Fasoula and 

Fasoula, 2000; 2002). Για τις μοριακές αναλύσεις επιλέχθηκαν 26 φυτά από το χωράφι τα οποία και 

κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τη συμπτωματολογία τους σε: ευαίσθητα, ανθεκτικά και μέτριας 

εμφάνισης συμπτωμάτων (όπου ευαίσθητα: φυτά που παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα 

χλώρωσης/μεταχρωματισμού, νανισμού και μαρασμού, ανθεκτικά: ασυμπτωματικά φυτά και μέτρια: 

φυτά που παρουσίαζαν ήπια συμπτώματα χλώρωσης και νανισμού). Πραγματοποιήθηκε απομόνωση 

DNA των δειγμάτων και ακολούθησε η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) με τη χρήση 10 

εκκινητών τύπου SSR, εκ των οποίων ο SSR 59-2 είναι στενά συνδεόμενος με την ανθεκτικότητα της 

φακής στο Fusarium oxysporum f.sp. lentis ενώ τέλος χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες οι πιστοποιημένες 

από το ICARDA ποικιλίες LC-6031 ως ευαίσθητη και η LC-590 ως ανθεκτική. 

 

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Κατά τη πρώτη καλλιεργητική περίοδο στο πείραμα αραιής πυκνότητας συγκομίστηκαν 848 

φυτά, δηλαδή υπήρξαν απώλειες περίπου 15 %, ενώ από αυτά μόλις τα 440 ήταν παραγωγικά. Η μέση 

απόδοση ανά φυτό, η τυπική απόκλιση και ο συντελεστής παραλλακτικότητας παρουσιάζονται στο 

Πίνακα 1, με μέγιστο απόδοσης τα 35 g και ελάχιστο τα 0,1 g ανά φυτό. 
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Πίνακας 1: Στατιστικές παράμετροι για απόδοση σε σπόρο ανά φυτό (g) για το πείραμα των 80 cm: Αριθμός 
συγκομιζόμενων και επιλεγέντων φυτών (n), μέση απόδοση x , τυπική απόκλιση (s) και συντελεστής 

παραλλακτικότητας (CV). 

 ΣΥΓΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΦΥΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΦΥΤΑ 

n 816 440 

   3,61 6,96 

s 5,84 6,52 

CV% 161,71 93,6 

 

Αντίστοιχα για το πείραμα μέσης πυκνότητας, ο αριθμός των συγκομισμένων φυτών ήταν 894, 

με απώλειες περίπου 10,5% ενώ ο αριθμός των παραγωγικών φυτών ήταν 501. Στον Πίνακα 2 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την μέση απόδοση, τη τυπική απόκλιση και το 

συντελεστή παραλλακτικότητας, με μέγιστο απόδοσης  34g και ελάχιστο 0,1 g. 
 

Πίνακας 2 : Στατιστικές παράμετροι για απόδοση ανά φυτό σε σπόρο ανά φυτό (g) για το πείραμα των 50 cm. 
Αριθμός συγκομιζόμενων και επιλεγέντων φυτών (n),μέση απόδοση x , τυπική  απόκλιση (s) και συντελεστής 

παραλλακτικότητας (CV). 

 ΣΥΓΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΦΥΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΦΥΤΑ 

n 894 501 

   4,71 8,41 

s 6,61 6,86 

CV% 140,42 81,58 

 
Η κατανομή συχνότητας της απόδοσης του πληθυσμού παρουσίασε έντονη εκτροπή από την 

κανονικότητα και για τα δύο πειράματα. Η πλειοψηφία των φυτών κατατάχθηκε στις 

χαμηλοαποδοτικές κλάσεις, με αποτέλεσμα η μέση απόδοση ανά φυτό να εμφανίζει μεγάλη απόκλιση 

από την ενδιάμεση τιμή.  

Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η μέση απόδοση, το παραγωγικό δυναμικό, και ο δείκτης 

ομοιόστασης των 30 οικογενειών σε σχέση με τον αρχικό πληθυσμό. Οι τιμές του συντελεστή 

ομοιόστασης (CH) κυμάνθηκαν από 42% του αρχικού πληθυσμού στην οικογένεια 3 έως 154% στην 

οικογένεια 27. Το παραγωγικό δυναμικό κάθε οικογένειας κυμάνθηκε από 8,5% για την οικογένεια 12 

έως 254,8% του αρχικού πληθυσμού για την οικογένεια 27. Συνολικά 5 οικογένειες ξεπέρασαν τον 

αρχικό πληθυσμό αναφορικά με την τιμή της εξίσωσης Β. Κατά αύξουσα σειρά οι οικογένειες που 

ξεπέρασαν τον αρχικό πληθυσμό είναι: η οικογένεια 27 (LCYP=254,8%), η οικογένεια 24 

(LCYP=173,1%), η οικογένεια 20 (LCYP=156,3%), η οικογένεια 7 (LCYP=152,4%) και η οικογένεια 26 

(LCYP=119,2%). Ενώ οι αντίστοιχες τιμές του CH των παραπάνω οικογενειών είναι: 154%, 82,5%, 

108,6%, 124,2% και 119,8%.Όσο αναφορά την πυκνότητα στην οποία η έκφραση της προσβολής ήταν 

πρωιμότερη ήταν αυτή στο πείραμα της αραιής πυκνότητας (Fasoulas, 1998). 

Σε σχέση με τα μοριακά πειράματα, αξιοποιήθηκαν 10 SSR δείκτες, από τους οποίους οι 6 

αποδείχθηκαν μονομορφικοί και συνεπώς, ακατάλληλοι για τη διάκριση γενοτυπικών διαφορών που 

σχετίζονται με την ανθεκτικότητα των φυτών στην ασθένεια της φουζαρίωσης. Ταυτόχρονα, η έλλειψη 

υψηλών επιπέδων πολυμορφισμού, όπως αυτή αποκαλύφθηκε από τις αναλύσεις δεικτών τύπου SSR, 

αποτελεί ένδειξη για χαμηλή ενδοπληθυσμιακή παραλλακτικότητα. Στο σύνολό τους, τα ευρήματα 

των μοριακών αναλύσεων παρέχουν ενδείξεις για τη σύνδεση του δείκτη SSR 59-2 με την 

ανθεκτικότητα της φακής στη φουζαρίωση (Hamwieh A. et al., 2005). Αναφορικά με το δείκτη SSR 59-

2, η ανάλυση αποκάλυψε την ύπαρξη 2 τουλάχιστον πολυμορφικών ζωνών, μεγέθους περίπου 175 και 

1100 bp. Επιπρόσθετα, υποδεικνύει συσχέτιση των ανιχνευμένων πολυμορφισμών με τη φαινοτυπική 

κατάταξη των φυτών σε ευαίσθητα, ανθεκτικά ή φυτά με μέτρια ανάπτυξη συμπτωμάτων τόσο για 
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τους ταυτοποιημένους μάρτυρες (ποικιλίες LC-590 και LC-6031) όσο και για τα υπό μελέτη δείγματα 

φακής (εικ.1). Συγκεκριμένα, το πρότυπο ζωνών που προέκυψε από τη χρήση του δείκτη SSR 59-2 

ανέδειξε παρουσία πολυμορφικής ζώνης μεγέθους 175 bp στον ευαίσθητο μάρτυρα (LC-6031) καθώς 

και σε ορισμένα δείγματα φυτών που ήταν ευαίσθητα (2, 4-8) ή παρουσίασαν μέτρια ανάπτυξη 

συμπτωμάτων (3, 9-15) και αντίστοιχα, απουσία της σε όλα τα δείγματα που κατηγοριοποιήθηκαν ως 

ανθεκτικά (16-26). Παρά το γεγονός ότι η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων απαιτεί περαιτέρω 

διερεύνηση και ακριβέστερη φαινοτύπιση, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης και οι 

υπάρχουσες βιβλιογραφικές αναφορές συνηγορούν στη δυνατότητα αξιοποίησης του δείκτη αυτού 

για την υποβοηθούμενη από μοριακούς δείκτες έμμεση επιλογή (marker-assisted selection, MAS). 

 

 
Διάγραμμα 1: Διαγραμματική απεικόνιση της μέσης απόδοσης ( x ), του παραγωγικού δυναμικού (LCYP) και 
του δείκτη ομοιόστασης (CH), των 30 οικογενειών εκφρασμένοι επί τοις εκατό του αρχικού πληθυσμού. 

 

 

 

Εικόνα 1. Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης των προϊόντων ενίσχυσης χρησιμοποιώντας το δείκτη SSR 59-2.  Α  
16-26: Φυτά φακής που χαρακτηρίστηκαν ως ανθεκτικά (ασυμπτωματικά). Β 3, 9-15: Φυτά φακής που 
παρουσίασαν μέτρια ανάπτυξη συμπτωμάτων. 2, 4-8: Φυτά φακής που χαρακτηρίστηκαν ως ευαίσθητα. Γ 27: 
Ευαίσθητος μάρτυρας (ICARDA, LC-6031). 28: Ανθεκτικός μάρτυρας (ICARDA, LC-590). M: Marker (bp) (100 bp, 
NEB). 
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Keywords: Fusarium oxysporum f.sp. lentis, honeycomb design, SSR molecular markers, plant density 

The objectives of the present study was the evaluation  of the local landrace cv. Eglouvi (Lens culinaris 

spp) and the selection of plants with respect to resistance against Fusarium wilt, a disease caused by 

Fusarium oxysporum f.sp. lentis. In particular, the study aimed at determining the most suitable plant 

density so as to allow for an early expression of disease symptoms and the screening on a single plants 

basis using SSR molecular markers linked to trait of disease resistance. Two non-replicated (NR-0) 

honeycomb experiments were established in the region of Larisa, Greece, during the 2011-212 season, 

at density of 1,8 plants/m2 and 4,6 plants/m2, respectively. Following selection of fifteen high 

yielding plants from each density, during the second growing season, progeny evaluation was 

conducted in an R-31 experiment. Based on the genotype crop yield potential five lines were selected. 

Our findings demonstrate that the low density planting allows for a maximization of phenotypic 

differentiation and thus, may prove more efficient in screening resistant and/or tolerant genotypes. 

Aiming at revealing polymorphisms related to genetic resistance of the landrace cv. Eglouvi against 

fusarium. This finding provide evidence that the marker SSR 59-2 results in the amplification of a 

novel polymorphic band which is probably related to the genetic resistance against fusarium. 

 



 

 

5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ 
 

Προφορικές ανακοινώσεις 
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Αξιοποίηση των ψυχανθών και προοπτικές ανάπτυξης βελτιωτικού 

προγράμματος με στόχο την προώθηση της καλλιέργειας τους 

Α. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ1,3 , Δ. ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ2 

1
Εργαστήριο Γενετικής & Βελτίωσης Φυτών, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

amavromat@auth.gr 

2
Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Θεοφράστου 1, ΤΚ 41335, Λάρισα 

3
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

Λέξεις κλειδιά: Σόγια, λούπινο, κτηνοτροφικό ρεβίθι, μπιζέλι, κουκί, ποικιλίες, πρωτεϊνούχοι 

σπόροι, ζωοτροφές 

Η ερευνητική εργασία στοχεύει στη συστηματική μελέτη της καλλιέργειας ψυχανθών 

(κτηνοτροφικού ρεβιθιού, κουκιών, λούπινου και μπιζελιού) καθώς και συμβατικής σόγιας (GMO 

free) με στόχο την προώθηση νέου μοντέλου καλλιέργειας που θα έχει ως άξονα την ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία και τις ανάγκες κάθε γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Με την ολοκλήρωση του 

έργου και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αναμένεται να δοθεί σημαντική υποστήριξη στους 

γεωργοκτηνοτρόφους ως προς τις επιλεγόμενες ζωοτροφές και τα σχήματα διαχείρισης του 

σιτηρεσίου ώστε να εξασφαλιστεί αφενός η οικονομικότητα του συστήματος εκμετάλλευσης και 

αφετέρου η υγιεινή και ασφάλεια του προσφερόμενου τελικού προϊόντος, αποκλείοντας την 

εισαγωγή γενετικά τροποποιημένης ή επιμολυσμένης σόγιας. Στα πλαίσια του ερευνητικού 

προγράμματος εγκαταστάθηκαν πειράματα αγρού (2012-2014) στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών 

Φυτών & Βοσκών, όπου αξιολογήθηκαν 10 ποικιλίες σόγιας ως προς την απόδοση σε σπόρο τόσο σε 

κανονική όσο και επίσπορη καλλιέργεια, σε δύο διαφορετικές πυκνότητες σποράς (γραμμική σπορά 

25 εκ. και 75 εκ.). Ανάλογα πειράματα εφαρμόστηκαν σε ποικιλίες χειμερινών ψυχανθών 

(κτηνοτροφικό ρεβύθι, μπιζέλι) ενώ επανεξετάστηκε η περίπτωση εισαγωγής της καλλιέργειας του 

λούπινου. Επιπλέον σχεδιάστηκαν διαλληλικές διασταυρώσεις μεταξύ ποικιλιών σόγιας και 

ποικιλιών λούπινου που είχαν ως στόχο την παραγωγή ετερωτικών F1 με την προοπτική 

δημιουργίας υψηλοαποδοτικών ποικιλιών προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες και με 

επιθυμητές διατροφικές ιδιότητες (υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χαμηλή συγκέντρωση 

αντιδιαθρεπτικών παραγόντων). Ταυτόχρονα εγκαταστάθηκαν πιλοτικοί αγροί αξιολόγησης 

ποικιλιών σόγιας, λούπινου, μπιζελιού, κουκιών και ρεβυθιού (strip plot) σε υποδειγματικούς 

γεωργοκτηνοτρόφους, μετά από σύσταση της γαλακτοβιομηχανίας ΟΛΥΜΠΟΣ και εκτιμήθηκε η 

απόδοση και η προσαρμοστικότητα των ποικιλιών για 2 χρόνια. Τέλος έγινε έλεγχος των 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων και ανάλυση  της σύνθεσης και αναλογίας πρωτεϊνών όπως και των 

αντιδιαθρεπτικών παραγόντων στα εξεταζόμενα είδη και ποικιλίες ψυχανθών, με στόχο την 

εκτίμηση της διατροφικής τους αξίας ως ζωοτροφή αλλά και την αξιοποίηση της πληροφορίας για 

το σχεδιασμό των μελλοντικών διασταυρώσεων που θα ακολουθήσουν στο εφαρμοζόμενο 

βελτιωτικό πρόγραμμα.   

Ευχαριστίες 
Η παρούσα έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τη Θεσσαλική Γαλακτοβιομηχανία «ΟΛΥΜΠΟΣ»  στα πλαίσια του 
ερευνητικού έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΟΓΙΑΣ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΩΝ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΟΠΙΚΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΓΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AGRO 7. 
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Ανάλυση της παραλλακτικότητας εγχώριου γενετικού υλικού φακής 

στη διάρκεια των τελευταίων 60 χρόνων 

Α. ΓΛΕΡΙΔΟΥ1, Φ. ΜΥΛΩΝΑ2, Α. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ1  

1
Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη, (palexios@agro.auth.gr) 

2
Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, 57001 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 

 

Λέξεις κλειδιά: γενετική παραλλακτικότητα, μοριακοί δείκτες URP, μορφολογικά χαρακτηριστικά  

Στην παρούσα εργασία έγινε ανάλυση της γενετικής παραλλακτικότητας σε 85 δείγματα φακής, εκ 

των οποίων τα 27 αποτελούν γενετικό υλικό που καλλιεργείται σήμερα στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα 

58 αντιπροσωπεύουν γενετικό υλικό που συλλέχθηκε από την Ελλάδα τα έτη 1941-1942 

αντιπροσωπεύοντας δείγματα φακής που καλλιεργούνταν πριν (και πιθανόν αμέσως μετά) τον 2ο 

παγκόσμιο πόλεμο. Για τη μελέτη των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν 12 εκκινητές  URP (Universal 

Rice Primers) και 18 μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η ανάλυση τόσο των μοριακών όσο και των 

μορφολογικών δεδομένων ομαδοποίησε τα δείγματα με βάση τη χρονολογία συλλογής τους και την 

περιοχή προέλευσής τους. Όσον αφορά τη συσχέτιση μοριακών και μορφολογικών δεδομένων, 

βρέθηκε ότι ήταν ασθενής και το γεγονός ύπαρξης συσχέτισης κάθε μορφολογικού χαρακτηριστικού 

με πολλές γενετικές θέσεις οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα συγκεκριμένα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά είναι ποσοτικά, δηλαδή η έκφρασή τους ελέγχεται από πολλά γονίδια. Η διερεύνηση 

ύπαρξης διαφορών ανάμεσα στα δείγματα με βάση τη χρονολογία συλλογής τους είχε ως αποτέλεσμα 

την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικών διαφορών ως προς 37 γενετικές θέσεις και όλα τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά. Συμπερασματικά, η χρήση των εκκινητών URP ήταν αποτελεσματική, διευκόλυνε τη 

διάκριση των δειγμάτων και η χρησιμοποίηση τους προτείνεται σε έρευνες που σχετίζονται με τη 

μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας στη φακή. 

 

Εισαγωγή 

Οι φυτογενετικοί πόροι αποτελούν επί αιώνες ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία για την ανάπτυξη 

της γεωργίας, διότι είναι η πρώτη ύλη από την οποία δημιουργήθηκαν οι διάφορες παραδοσιακές 

τοπικές ποικιλίες και οι εμπορικές βελτιωμένες ποικιλίες. Η προσπάθεια του ανθρώπου για Γενετική 

Βελτίωση των φυτών είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια επιτάχυνσης της εξελικτικής διαδικασίας την 

οποία επιδιώκει να κατευθύνει προς συγκεκριμένους στόχους, όπως δημιουργία υψηλοαποδοτικών 

ποικιλιών, ανθεκτικότητα σε ασθένειες και ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όμως, η 

κατευθυνόμενη εξελικτική διαδικασία έχει προχωρήσει με πολύ γρήγορους ρυθμούς τις τελευταίες 

δεκαετίες με αποτέλεσμα τη διάδοση σύγχρονων εμπορικών φυτικών τύπων (ποικιλιών, υβριδίων, 

πληθυσμών) και την εξάλειψη φυτικού γενετικού υλικού που είχε εξελιχθεί με φυσική επιλογή ή με 

εμπειρική επιλογή των αγροτών που δεν απέβλεπαν στην πλήρη ομοιομορφία των καλλιεργούμενων 

φυτών. Η απώλεια γενετικής παραλλακτικότητας λόγω της αντικατάστασης των παραδοσιακών 

τοπικών ποικιλιών από εμπορικές ποικιλίες έχει επιζήμιες συνέπειες όσον αφορά τη διαθέσιμη 

παραλλακτικότητα. Η απώλεια γενετικού υλικού από τις επεμβάσεις του ανθρώπου οι οποίες έχουν ως 

συνέπεια  τη συρρίκνωση της διαθέσιμης παραλλακτικότητας και τον περιορισμό της γενετικής βάσης 

των ειδών ονομάζεται γενετική διάβρωση. 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Συνολικά  μελετήθηκαν 85 δείγματα γενετικού υλικού φακής, εκ των οποίων τα 27 προήλθαν 

από το Ινστιτούτου κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας (ΙΚΦ & Β) με χρονολογίες συλλογής 
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2004-2007 και τα υπόλοιπα 58 από το Λάιμπνιτς - Ινστιτούτο Γενετικής Φυτών και Ερευνών 

Καλλιεργούμενων Φυτών (Leibniz-Institute of Plant Genetics and Cultivated Plant Research) που 

βρίσκεται στη Γερμανία με χρονολογίες συλλογής 1941-1942 και προέλευση από διάφορες περιοχές 

της Ελλάδας. Όσον αφορά τα δείγματα που προέρχονται από το Λάιμπνιτς, είναι δείγματα φακής που 

συλλέχτηκαν από γερμανούς ερευνητές κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με περιοχή 

προέλευσης την Πελοπόννησο και την Κρήτη. 

Για την προετοιμασία του φυτικού υλικού χρησιμοποιήθηκαν 10-20 σπόροι από κάθε δείγμα, οι 

οποίοι απολυμάνθηκαν και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε δοχεία ιστοκαλλιέργειας σε συνθήκες 

σκότους με σκοπό τη βλάστηση.  Η συλλογή  των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε όταν οι βλαστοί 

απέκτησαν μήκος 8-10εκ.. Για την απομόνωση του γονιδιωματικού DNA των δειγμάτων 

χρησιμοποιήθηκε το Plant Mini Kit της Qiagen σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή. Για 

τον προσδιορισμό της ποσότητας του DNA πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων σε 1% 

πηκτή αγαρόζης με ρυθμιστικό διάλυμα ΤΑΕ,  και στη συνέχεια ανάλυση της με το πρόγραμμα Gel 

Analyzer 2010. 

Για την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης χρησιμοποιήθηκαν 12 εικοσαμερείς εκκινητές 

URP (Universal Rice Primers). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση των προϊόντων PCR 

σε 1% πηκτή αγαρόζης με ρυθμιστικό διάλυμα ΤΒΕ με σκοπό τον διαχωρισμό των ενισχυμένων 

ζωνών. Η ανάλυση των προϊόντων PCR πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα Gel Analyzer 2010 

(Εικόνα 1). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού του μοριακού βάρους 

κάθε ζώνης σε σύγκριση με ένα μάρτυρα γνωστού μοριακού βάρους.  

 

Εικόνα 1: Η επιφάνεια εργασίας του προγράμματος GelAnalyzer 2010 κατά την ανάλυση των δεδομένων  
ηλεκτροφόρησης προϊόντων PCR  δειγμάτων ενισχυμένων με τον εκκινητή URP38F. 

 

Για τη μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων εγκαταστάθηκε πείραμα στο 

θερμοκήπιο του Εργαστηρίου Γενετικής Βελτίωσης Φυτών που βρίσκεται στο αγρόκτημα του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Η σπορά έγινε σε γλάστρες σε μείγμα τύρφης - περλίτη 

σε αναλογία 2:1. Σε κάθε γλάστρα σπάρθηκαν 5 σπόροι από κάθε ποικιλία. Μετά από ορισμένο 

χρονικό διάστημα τα φυτά μεταφέρθηκαν σε υπαίθριο χώρο, όπου παρέμειναν μέχρι το τέλος του 

πειράματος. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν ήταν: φύλλο: μήκος (mm), πλάτος 

(mm), εμβαδόν (mm2), περίμετρος (mm), στρογγυλότητα, σπόρος: μήκος (mm), πλάτος (mm), 

εμβαδόν (mm2), περίμετρος (mm), στρογγυλότητα, χρώμα, αριθμός ανθέων ανά φυτό, αριθμός λοβών 

ανά φυτό, αριθμός 1ης τάξης διακλαδώσεων ανά φυτό, λοβός: μήκος (mm), πλάτος (mm), αριθμός 
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σπόρων ανά λοβό, ρυθμός αύξησης: ύψος (mm) ανά ημέρα. Για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των 

σπόρων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Smartgrain version1.1 (2012/8/1) (Εικόνα 2α), καθώς και το 

πρόγραμμα Adobe Photoshop CS5.1(Εικόνα 2β), ενώ για τα χαρακτηριστικά που αφορούν τα φύλλα 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Adobe Photoshop CS5.1(Εικόνα 2γ). 

 

 

Εικόνα 2: (α) μέτρηση των διαστάσεων των σπόρων με το πρόγραμμα Smartgrain version1.1, (β) μέτρηση των 
διαστάσεων και εκτίμηση του χρώματος των σπόρων με το πρόγραμμα Adobe Photoshop CS5.1, (γ) μέτρηση των 
διαστάσεων των φύλλων με το πρόγραμμα Adobe Photoshop CS5.1 

 

Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την ανάλυση των προϊόντων 

PCR με τους 12 εκκινητές URP πραγματοποιήθηκε η μετατροπή τους σε δυαδική μορφή, δηλαδή 0 για 

την απουσία ζώνης και 1 για την παρουσία ζώνης. Αρχικά, υπολογίστηκαν το ποσοστό 

πολυμορφισμού, η περιεχόμενη πληροφορία πολυμορφισμού (PIC), η γονιδιακή ποικιλομορφία (GD) 

και ο δείκτης ομοιότητας Shannon (Ι) για κάθε ενισχυμένη ζώνη και στη συνέχεια για κάθε εκκινητή. 

Για την παράμετρο PIC χρησιμοποιήθηκε το διαδικτυακό πρόγραμμα PICcalc (Nagy κ.ά., 2012). Οι 

παράμετροι I και GD υπολογίστηκαν με το πρόγραμμα GenAlex 6.5. Επίσης, υπολογίστηκαν  η 

διακριτική ικανότητα (Rp) και η ένδειξη μοριακού δείκτη (ΜΙ) για κάθε εκκινητή.   Με τη χρήση του 

προγράμματος XLSTAT 2009 υπολογίστηκε η γενετική απόσταση μεταξύ των γενοτύπων με βάση τα 

μοριακά δεδομένα με την εφαρμογή του συντελεστή Jaccard (1901), όπου δημιουργήθηκε μήτρα 

γενετικών σχέσεων μεταξύ των γενοτύπων. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε δενδρόγραμμα ιεραρχικής 

ταξινόμησης με τη μέθοδο ομαδοποίησης UPGMA. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ανάλυση κύριων 

συντεταγμένων για τα μοριακά και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ξεχωριστά με το πρόγραμμα 

XLSTAT 2013. Για τη διερεύνηση πιθανής  συσχέτισης μοριακών και μορφολογικών δεδομένων 

εφαρμόστηκε ο στατιστικός έλεγχος Mantel (Mantel, 1967), ενώ για την εξέταση συσχέτισης κάθε 

μορφολογικού χαρακτηριστικού χωριστά με τα μοριακά δεδομένα εφαρμόστηκε το υπόδειγμα 

πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με το πρόγραμμα SPSS V20 και τη μέθοδο "βήμα προς βήμα" . 

Τέλος, με τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney εξετάστηκε η σχέση ανάμεσα σε νέο και παλιό 

γενετικό υλικό με το πρόγραμμα XLSTAT 2009. 

 

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Από τα 85 δείγματα φακής που μελετήθηκαν, τα 72 έδωσαν επαρκή αποτελέσματα για 

περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Οι 12 εκκινητές URP που χρησιμοποιήθηκαν έδωσαν συνολικά 148 

ενισχυμένες ζώνες εκ των οποίων οι 143 ήταν πολυμορφικές (96,6%). Η περιεχόμενη πληροφορία 

πολυμορφισμού (PIC) κυμάνθηκε από 0,158 έως 0,304 με μέση τιμή 0,233, η γονιδιακή ποικιλομορφία 

(GD) κυμάνθηκε από 0,198 έως 0,458 με μέση τιμή 0,310 και ο δείκτης ομοιότητας Shannon (I) είχε 

εύρος τιμών από 0,308  έως 0,494 με μέση τιμή 0,415. H διακριτική ικανότητα (Rp) παρουσίασε τιμές με 

εύρος 13,22 - 34,34 με μέση τιμή 22,64 ενώ η ένδειξη μοριακού δείκτη (MI) κυμάνθηκε από 12,64 έως 

28,52. 

Μετά από την ανάλυση των μοριακών δεδομένων κατασκευάστηκε δενδρόγραμμα γενετικής 

απόστασης με την εφαρμογή του συντελεστή Jaccard (Εικόνα 3α), όπου σχηματίστηκαν συνολικά 12 

ομάδες και πραγματοποιήθηκε ανάλυση κύριων συντεταγμένων. Παρατηρήθηκε ότι τα δείγματα 

  (β) (γ) (α) 
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έχουν την τάση να ομαδοποιούνται με βάση την παλαιότητά τους και την περιοχή προέλευσης τους. Η 

παραπάνω διαπίστωση μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των 

ποικιλιών φακής που καλλιεργούνται σήμερα στην Ελλάδα. Η ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στις 

σύγχρονες ποικιλίες φακής και στις ποικιλίες που καλλιεργούνταν τα έτη 1940-1941 στην Ελλάδα  

καθώς και ανάμεσα στο νέο γενετικό υλικό της Βόρειας Ελλάδας και στο παλιό γενετικό υλικό της 

Νότιας υποδηλώνει τη μη εκμετάλλευση αρκετών πηγών γενετικού υλικού  φακής από βελτιωτικά 

προγράμματα με συνέπεια τη γενετική διάβρωσή τους. Επίσης, η μικρή γενετική απόσταση μεταξύ 

ορισμένων δειγμάτων με προέλευση την ιδία περιοχή του ίδιου νομού επιβεβαιώνει την κοινή 

καταγωγή τους. 

Από τα 18 μορφολογικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν τα 11 έδωσαν επαρκείς μετρήσεις 

για στατιστική ανάλυση. Από το δενδρόγραμμα που κατασκευάστηκε με βάση την απόσταση των 

δειγμάτων που υπολογίστηκε με την εφαρμογή της ευκλείδειας απόστασης καθώς και από την 

ανάλυσης κύριων συντεταγμένων (Εικόνα 3β) προέκυψε η ομαδοποίηση των δειγμάτων με βάση την 

παλαιότητά τους. 

 

Εικόνα 3: (α) δενδρόγραμμα γενετικής απόστασης με την εφαρμογή του συντελεστή Jaccard και ομαδοποίηση με 
τη μέθοδο UPGMA, (β) ανάλυση κύριων συντεταγμένων (PCoA) για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και (γ) 
διάγραμμα συσχέτισης των δύο μητρών (μοριακών και μορφολογικών δεδομένων)  

 

Με την εφαρμογή του ελέγχου Mantel (Εικόνα 3γ), που είχε ως σκοπό την διερεύνηση πιθανής 

συσχέτισης μεταξύ μοριακών και μορφολογικών δεδομένων, παρατηρήθηκε ασθενής θετική συσχέτιση 

(συντελεστής συσχέτισης του Pearson r(ΑΒ) = 0,079). Η μικρή τιμή του συντελεστή συσχέτισης 

υποδηλώνει ότι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά δεν συσχετίζονται με τη γενετική απόσταση μεταξύ 

των δειγμάτων. Η διερεύνηση της σχέσης κάθε μορφολογικού χαρακτηριστικού χωριστά με όλα τα 

μοριακά δεδομένα με την εφαρμογή της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, είχε σαν αποτέλεσμα 

τη συσχέτιση κάθε μορφολογικού χαρακτηριστικού με πολλές γενετικές θέσεις. Τόσο από τον έλεγχο 

(α) 

( 

(γ) 

(β) 

( 
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Mantel, όπου βρέθηκε ασθενής συσχέτιση μοριακών και μορφολογικών δεδομένων, όσο και από την 

εφαρμογή της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, όπου παρατηρήθηκε συσχέτιση κάθε 

μορφολογικού χαρακτηριστικού με πολλές γενετικές θέσεις, συμπεραίνεται ότι τα συγκεκριμένα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά είναι ποσοτικά, δηλαδή ελέγχονται από πολλές γενετικές θέσεις οι 

οποίες είναι διάσπαρτα κατανεμημένες μέσα στο γένωμα καθώς και ότι οι μοριακοί δείκτες URP δεν 

συνδέονται με τις γενετικές θέσεις που ελέγχουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν. 

Τέλος, με τον έλεγχο Mann-Whitney εξετάστηκε η ύπαρξη διαφορών ανάμεσα στα δείγματα 

ανάλογα με τη χρονολογία συλλογής τους. Τα αποτελέσματα του ελέγχου έδειξαν ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < 0,05) ανάμεσα σε νέο και παλιό γενετικό υλικό όσον αφορά 37 

γενετικές θέσεις και σχεδόν όλα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Με την εφαρμογή του 

συγκεκριμένου ελέγχου επιβεβαιώνεται ο διαχωρισμός των γενοτύπων με βάση τη χρονολογία 

συλλογής τους που προέκυψε από τα δενδρογράμματα τόσο της μοριακής όσο και της μορφολογικής 

ανάλυσης των δεδομένων. 

Συμπερασματικά, οι μοριακοί δείκτες URP παρουσίασαν υψηλό βαθμό πολυμορφισμού με 

ικανοποιητική τιμή διακριτικής ικανότητας και προτείνεται η εφαρμογή τους στη μελέτη της 

γενετικής παραλλακτικότητας φακής. Η ομαδοποίηση των δειγμάτων με βάση την περιοχή 

προέλευσης τους (δείγματα με προέλευση τη Β. Ελλάδα ξεχωρίζουν από δείγματα με προέλευση τη Ν. 

Ελλάδα)  όσο και με βάση τη χρονολογία συλλογής πιθανόν υποδεικνύει ότι οι σημερινές ποικιλίες 

δεν ενσωματώνουν γενετικό υλικό που προέρχεται από τη Ν. Ελλάδα. Τέλος, η ύπαρξη ασθενούς 

συσχέτισης μεταξύ μοριακών και μορφολογικών δεδομένων και κατ’ επέκταση η σύνδεση κάθε 

μορφολογικού χαρακτηριστικού με πολλές γενετικές θέσεις υποδηλώνει ότι τα συγκεκριμένα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά είναι ποσοτικά δηλαδή η έκφρασή τους ελέγχεται από πολλά γονίδια 

και ότι οι εκκινητές URP που χρησιμοποιήθηκαν δεν συνδέονται στενά με τις γενετικές θέσεις που 

ελέγχουν τα συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά. 
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Genetic analysis of Greek lentil landraces cultivated during the last 60 
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In the present study, a genetic analysis of Greek lentil germplasm was conducted using 85 lentil 

samples. The samples represented 27 currently cultivated lentil landraces and 58 accessions from the 

IPK- Gatersleben Genebank that were collected between 1941-1942 from various locations in Greece. 

The samples were analysed using 12 URP (Universal Rice Primers) primers and 18 morphological 
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traits. The lentil's samples were grouped by molecular and morphological analysis, into clusters and 

sub-clusters on the basis of their collection date and their origin. Concerning the relation between 

molecular and morphological data a weak correlation was recorded indicating that no major markers 

affecting each morphological trait could be identified with this analysis. The study of samples' 

differences on the basis of their collection date resulted in statistical differences for 37 genetic loci and 

all morphological traits. The use of URP primers was effective, facilitated samples' discrimination and 

their use is recommended for genetic diversity studies in lentil. 
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Η συμβολή της βελτίωσης στην αειφόρο γεωργία. Το παράδειγμα 

της Φάβας Σαντορίνης 
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Λέξεις κλειδιά: τοπικές ποικιλίες, ψυχανθή, Lathyrus sp., αξιοποίηση μειωμένων εισροών 

Η μελέτη και η αξιοποίηση της εγχώριας γενετικής παραλλακτικότητας με την εφαρμογή 

βελτιωτικών προγραμμάτων, μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της απόδοσης των τοπικών 

ποικιλιών οι οποίες είναι άριστα προσαρμοσμένες σε συνθήκες μειωμένων εισροών. Στόχος της 

παρούσας εργασίας ήταν η βελτίωση της τοπικής ποικιλίας ψυχανθούς «Φάβα Σαντορίνης» 

(Lathyrus clymenum sp.) με την εφαρμογή γενεαλογκής επιλογής σε συνδυασμό με την αναλυτική 

βελτίωση. Κατά το πρώτο στάδιο ο αρχικός πληθυσμός αξιολογήθηκε σε κυψελωτό πείραμα αγρού 

(R-0) απουσία ανταγωνισμού όπου διαπιστώθηκε ότι το 60,80% των φυτών δεν ήταν παραγωγικά 

και με βάση την απόδοση του ατομικού φυτού και τον αριθμό των λοβών ανά φυτό επιλέχθηκαν 7 

υψηλοαποδοτικά υγιή ατομικά φυτά. Στο δεύτερο στάδιο, ο πειραματισμός πραγματοποιήθηκε σε 

κυψελωτά πειράματα αγρού απουσία ανταγωνισμού και η βελτίωση της απόδοσης βασίστηκε στην 

επιλογή της απόδοσης του ατομικού φυτού σε συνδυασμό με την εφαρμογή της αναλυτικής 

επιλογής για τον αριθμό των λοβών ανά φυτό, το χρώμα του φύλλου και την ευρωστία. Το δεύτερο 

στάδιο διήρκησε δυο διαδοχικά έτη και οδήγησε στη διάκριση δυο τύπων: με λευκό και μωβ άνθος. 

Στο τελικό στάδιο (το τρίτο στάδιο) πειραματισμού έγινε η διατοπική αξιολόγηση των τελικών 

επιλογών σε σχέση με τον αρχικό πληθυσμό σε συνθήκες γεωργού σε δύο περιοχές, στην περιοχή 

όπου έγιναν οι επιλογές δηλ. αγρόκτημα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην 

Σαντορίνη. Διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση της απόδοσης δήλ. από 42% έως 108% σε σχέση με τον 

αρχικό πληθυσμό. Επιπλέον τα επόμενα οι επιλογές καλλιεργήθηκαν από παραγωγούς στη 

Σαντορίνη δίνοντας υγιή φυτά και υψηλές αποδόσεις. Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι προϊόν 

πολυετούς πειραματισμού που έχει παρουσιαστεί βαθμιαία και ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση 

σε συνθήκες γεωργού με διαχρονικό και διατοπικό πειραματισμό. 
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Δυναμικό απόδοσης του λευκού λούπινου σε συνθήκες απουσίας και 

παρουσίας ανταγωνισμού των ζιζανίων 

Χ. Α. ΔΑΜΑΛΑΣ1, Σ. Δ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ1 
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Λέξεις κλειδιά: εαρινή σπορά, ξηρική καλλιέργεια 

Το λούπινο είναι ετήσιο ψυχανθές που καλλιεργείται τόσο για καρπό όσο και χλωρή βιομάζα και 

αποτελεί εξαιρετική ζωοτροφή, καθώς οι καρποί του έχουν υψηλά ποσοστά πρωτεΐνης. Σε πείραμα 

αγρού, το οποίο διεξήχθη στο αγρόκτημα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην 

Ορεστιάδα, μελετήθηκε η αύξηση και ανάπτυξη του λευκού λούπινου σε εαρινή σπορά τόσο σε 

συνθήκες απουσίας ανταγωνισμού από ζιζάνια όσο και σε συνθήκες ανταγωνισμού από φυσικό 

πληθυσμό ζιζανίων. Η παρουσία ζιζανίων, κυρίως της λουβουδιάς (Chenopodium album) και του 

βέλιουρα (Sorghum halepense), μείωσε τη συσσώρευση της υπέργειας ξηράς ουσίας κατά 18 και 25% 

στο βλαστικό στάδιο (1,8 και 2 μήνες από τη σπορά, αντίστοιχα), ενώ μετά την άνθηση η μείωση 

περιορίστηκε σε επίπεδα κάτω από 10%, υποδεικνύοντας ευαισθησία της καλλιέργειας ιδιαίτερα 

κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Η μέση απόδοση σε σπόρο έφτασε τα 220 κιλά ανά στρέμμα σε 

συνθήκες απουσίας ανταγωνισμού από ζιζάνια και τα 158 κιλά ανά στρέμμα σε συνθήκες 

ανταγωνισμού από ζιζάνια (μείωση κατά 28%). Η παρουσία ζιζανίων δεν επηρέασε τον αριθμό 

λοβών ανά φυτό, αλλά μείωσε κυρίως τον αριθμό σπόρων ανά φυτό και δευτερευόντως το βάρος 

1000 σπόρων. Γενικά, το λευκό λούπινο έδειξε ικανοποιητική ανάπτυξη και απόδοση σε σπόρο σε 

συνθήκες απουσίας ανταγωνισμού από τα ζιζάνια, αλλά επηρεάστηκε σημαντικά από την 

παρουσία ζιζανίων με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η δυνητική απόδοση εξαιτίας του 

ανταγωνισμού. Συμπερασματικά, ο αποτελεσματικός έλεγχος των ζιζανίων, ιδίως κατά τα πρώτα 

στάδια μετά την εγκατάσταση των φυτών στον αγρό, είναι απαραίτητος για την επιτυχία της 

καλλιέργειας. 
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Συγκαλλιέργεια κτηνοτροφικών κουκιών με κριθάρι σε τέσσερα 

διαφορετικά συστήματα σποράς 
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Λέξεις κλειδιά: μίγματα, ανταγωνισμός, βιομάζα, λόγος ισοδύναμης επιφάνειας 

Η συγκαλλιέργεια είναι παλιά γεωργική πρακτική που έχει στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των 

καλλιεργούμενων ειδών με τις λιγότερες δυνατές εισροές. Η συγκαλλιέργεια σιτηρών με ψυχανθή 

αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή συγκαλλιέργειας. Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί η 

απόδοση σε βιομάζα και ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών σε συγκαλλιέργεια κτηνοτροφικού 

κουκιού με κριθάρι (ποσοστό σπόρων 50:50) σε τέσσερα συστήματα σποράς, ήτοι: 1:1, 2:1, 2:2 

(εναλλακτικές γραμμές σποράς), και μικτή σπορά των δύο ειδών στην ίδια γραμμή. Το πείραμα 

πραγματοποιήθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο 2010-2011 στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ. 

Μετρήθηκαν το ύψος των φυτών, η περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη, η απόδοση σε ξηρά ουσία και 

υπολογίστηκε ο δείκτης ανταγωνισμού LER. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι συγκαλλιέργειες του κουκιού με το κριθάρι είχαν υψηλότερη απόδοση σε 

βιομάζα σε σύγκριση με τις μονοκαλλιέργειες των δύο ειδών. Οι συγκαλλιέργειες κουκιού με κριθάρι 

στα συστήματα σποράς 1:1, 2:1, και το μίγμα τους έδειξαν να πλεονεκτούν στη χρήση 

περιβαλλοντικών πόρων για την ανάπτυξη των φυτών, σε σύγκριση με τις μονοκαλλιέργειες των δύο 

ειδών. 

 

Εισαγωγή 

Η συγκαλλιέργεια είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης των καλλιεργούμενων ειδών, με τις λιγότερες δυνατές εισροές 

(Lithourgidis κ.ά., 2011). Η συγκαλλιέργεια σιτηρών με ψυχανθή αποτελεί την κυριότερη μορφή 

συγκαλλιέργειας (Szumigalski and VanAcker, 2006), που επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή 

διαχείριση του αζώτου και την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των συγκαλλιεργούμενων ειδών 

(Jensen, 2006).  

Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί η επίδραση του διαφορετικού τρόπου σποράς σε 

συστήματα συγκαλλιέργειας κτηνοτροφικού κουκιού με κριθάρι στην απόδοση, στην περιεκτικότητα 

σε χλωροφύλλη, στο ύψος των φυτών και στον ανταγωνισμό μεταξύ των συγκαλλιεργούμενων ειδών. 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Το πείραμα εγκαταστάθηκε στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. κατά την καλλιεργητική περίοδο 2010-

2011. Το πειραματικό σχέδιο ήταν οι πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη, με 6 επεμβάσεις και 4 

επαναλήψεις. Εγκαταστάθηκαν δύο μονοκαλλιέργειες (κριθάρι, ποικιλία Θεσσαλονίκη και 

κτηνοτροφικό κουκί, ποικιλία Πολυκάρπη) και τέσσερα συστήματα συγκαλλιέργειας του κουκιού με 

το κριθάρι (με αναλογία σπόρων 50:50) ως εξής: 1:1, 2:1, 2:2 (εναλλακτικές γραμμές σποράς) καθώς και 

μικτή σπορά των δύο ειδών στην ίδια γραμμή.  Η σπορά έγινε με το χέρι στις 11 Νοεμβρίου 2010 και 

τα πειραματικά τεμάχια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 4x1,5 m.  

Στο στάδιο της άνθισης των φυτών έγινε μέτρηση της χλωροφύλλης (με SPAD) και του ύψους 

των φυτών. Η συγκομιδή έγινε το 2ο 10ήμερο του Μαΐου, όταν το κριθάρι βρισκόταν στο στάδιο του 

γάλακτος. Στο στάδιο αυτό, από επιφάνεια 1 m2 κόπηκε το υπέργειο μέρος των φυτών και έγινε 
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διαχωρισμός των δύο ειδών. Δείγματα βάρους 0,5 kg, από κάθε είδος, τοποθετήθηκαν για 48 h στους 

72 οC για να υπολογισθεί το ξηρό βάρος. 

Για να εκτιμηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των συγκαλλιεργούμενων ειδών υπολογίστηκε ο λόγος 

ισοδύναμης επιφάνειας (LER), ως εξής (Dhima κ.ά., 2007): 

LER = (YΚi/YΚ) + (YΣi/YΣ), 

όπου YΚ και YΣ είναι η απόδοση σε ξηρό βάρος του κουκιού και του κριθαριού στην 

μονοκαλλιέργεια, αντίστοιχα, ενώ YΚi και YΣi είναι οι αποδόσεις του κάθε είδους στο μίγμα. Όταν ο 

δείκτης LER είναι μεγαλύτερος από την μονάδα τα δύο είδη που συγκαλλιεργούνται αναπτύσσονται 

καλύτερα μέσα στο μίγμα από ό,τι όταν καλλιεργούνται μόνα τους, διότι εκμεταλλεύονται καλύτερα 

τους πόρους του περιβάλλοντος. Αντιθέτως, όταν ο δείκτης είναι μικρότερος από τη μονάδα η 

συγκαλλιέργεια έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη και στην απόδοση των συγκαλλιεργούμενων 

ειδών (Dhima κ.ά., 2007).  

Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 

SPSS 16.0. Για τις συγκρίσεις των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε η ελάχιστη σημαντική διαφορά 

(LSD0.05). 

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Οι τιμές της χλωροφύλλης, καθώς και το ύψος των φυτών δεν διέφεραν μεταξύ των επεμβάσεων 

και στα δύο είδη (Πίνακας 1). Παρόμοια αποτελέσματα έχουν βρεθεί επίσης σε συγκαλλιέργεια 

κουκιού με σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη και βρώμη, καθώς και σε άλλα συστήματα συγκαλλιέργειας 

(Agegnehu κ.ά., 2006). Αντίθετα, σε μίγματα κουκιού με βρώμη και σιταρόβριζα παρατηρήθηκε 

αύξηση του ύψους του συγκαλλιεργούμενου κουκιού κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών, 

λόγω ανταγωνισμού με το σιτηρό (Dordas και Lithourgidis, 2011). 

 

Πίνακας 1. Περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη (μονάδες SPAD) και ύψος των φυτών των μονοκαλλιεργειών και 
συγκαλλιεργειών κουκιού με κριθάρι  

Επέμβαση 
Χλωροφύλλη (μονάδες SPAD) Ύψος φυτών (cm) 

Κριθάρι Κουκί Κριθάρι Κουκί 

Κριθάρι  35,98 - 120,7 - 

Κουκί  - 46,55 - 86,6 

Κουκί – κριθάρι (1:1) 36,78 39,73 122,4 84,6 

Κουκί – κριθάρι (2:2) 39,55 40,75 120,9 87,3 

Κουκί – κριθάρι (2:1) 37,08 41,33 123,1 84,6 

Κουκί – κριθάρι (μίγμα) 36,95 39,35 121,5 86,4 

ΕΣΔ0.05 ns ns ns ns 

 

Τα συστήματα σποράς κουκί-κριθάρι 1:1 και 2:1 είχαν τη μεγαλύτερη απόδοση σε ξηρή βιομάζα 

από ό,τι οι υπόλοιπες επεμβάσεις (Πίνακας 2). Ειδικότερα, οι αποδόσεις όλων των συστημάτων 

σποράς ήταν μεγαλύτερες από τις μονοκαλλιέργειες του κουκιού και του κριθαριού, με εξαίρεση το 

σύστημα σποράς κουκί-κριθάρι 2:2, που δεν διέφερε σημαντικά από τη μονοκαλλιέργεια του 

κριθαριού. Αντιθέτως, σε αρκετές περιπτώσεις έχει βρεθεί ότι οι αποδόσεις μιγμάτων ψυχανθούς-

σιτηρού ήταν ενδιάμεσες ή ακόμη και χαμηλότερες σε σύγκριση με τις μονοκαλλιέργειες, προφανώς 

λόγω ανταγωνισμού μεταξύ των ειδών (Caballero κ.ά., 1995).  

Οι τιμές του λόγου ισοδύναμης επιφάνειας (LER) ήταν μεγαλύτερες στα συστήματα σποράς 

κουκί-κριθάρι 1:1 και 2:1, καθώς και στο μίγμα κουκί-κριθάρι (Πίνακας 2). Στις παραπάνω 

συγκαλλιέργειες, η τιμή του LER ήταν μεγαλύτερη από 1.00, γεγονός που δείχνει ότι τα δύο 

συγκαλλιεργούμενα είδη αναπτύχθηκαν καλύτερα από ό,τι όταν καλλιεργήθηκαν μόνα τους, 
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προφανώς λόγω καλύτερης αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων (Dhima κ.ά., 2007). Παρόμοια 

αποτελέσματα αναφέρονται από τους Caballero κ.ά. (1995) σε μίγματα βίκου με βρώμη. Επιπλέον, σε 

όλες τις συγκαλλιέργειες ο δείκτης LER του κριθαριού ήταν μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο δείκτη 

του κουκιού. Αυτό δείχνει ότι το κριθάρι ήταν πιο ανταγωνιστικό από το κουκί σε όλες τις 

συγκαλλιέργειες (Dordas και Lithourgidis, 2011).  

Πίνακας 2. Απόδοση σε ξηρή βιομάζα (kg/στρ) και λόγος ισοδύναμης επιφάνειας (LER) των μονοκαλλιεργειών 
και συγκαλλιεργειών κουκιού με κριθάρι 

 Απόδοση ξηρής βιομάζας  

(kg/στρ) 

Λόγος ισοδύναμης επιφάνειας 

Επέμβαση Κριθάρι Κουκί Σύνολο LERκριθ LER κουκί LER σύνολο 

Κριθάρι  912 - 912 1,00 --- 1,00 

Κουκί  - 865 865 --- 1,00 1,00 

Κουκί – κριθάρι (1:1) 1520 151 1671 1,67 0,18 1,85 

Κουκί – κριθάρι (2:2) 885 115 1000 0,97 0,13 1,11 

Κουκί – κριθάρι (2:1) 1526 98 1624 1,67 0,11 1,78 

Κουκί – κριθάρι (μίγμα) 1409 61 1469 1,55 0,07 1,62 

ΕΣΔ0.05 125 35 112 0,16 0,06 0,22 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι τα συστήματα σποράς κουκί-κριθάρι 1:1 και 2:1 

καθώς και το μίγμα κουκί-κριθάρι πλεονεκτούν έναντι των μονοκαλλιεργειών τους και του 

συστήματος σποράς 2:2, προφανώς λόγω καλύτερης συμβίωσης και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης 

των διαθέσιμων πόρων. 
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Intercropping of faba bean and barley with four systems of sowing 
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Keywords: intercropping, competition, biomass, land equivalent ratio 

Intercropping is an old agricultural practice that aims in maximizing the yield of crop plants with 

minimum inputs. The intercropping of cereals with legumes is the most important intercropping 

system. The objective of the present study was to study the yield and competition of the intercropping 

system of faba bean and barley (in 50:50 seeding ratio) in different sowing patterns, i.e. 1:1, 2:1, 2:2 

(alternative rows) and mixed sowing on the same row. The experiment was conducted during 2010-

2011 growing season at the experimental farm of the Aristotle University of Thessaloniki. Chlorophyll 

content, plant height, and the competition index land equivalent ratio (LER) were determined. The 

results showed that faba bean-barley intercrops 1:1, 2:1 and mixed at the same row produced the 

highest biomass. Plant height and chlorophyll content were not affected by the intercropping. Based 

on biomass production and LER values, the intercropping of faba bean-barley was more 

advantageous than faba bean or barley sole cropping. 

Key words: mixtures, competition, biomass yield, land equivalent ratio 
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Λέξεις κλειδιά: οικολογία γονιδίων, φυσική επιλογή, γενετική εκτροπή, ροή γονιδίων  

Η γενετική παρακολούθηση των φυσικών πληθυσμών των βιολογικών ειδών είναι η 

ποσοτικοποίηση των χρονικών και δυναμικών μεταβολών σε παραμέτρους γενετικής ή/και 

γονιδιωματικής πληθυσμών και τοπίου, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανίχνευση της αρμοστικότητας 

και της προσαρμογής. Για τη γενετική παρακολούθηση των φυσικών πληθυσμών των ανώτερων 

πολυετών φυτών ιδιαίτερα των δασικών ειδών και των άγριων συγγενών καλλιεργούμενων φυτών 

(CWR). Για τη γενετική παρακολούθηση προτείνεται η προσέγγιση της οικολογίας γονιδίων και για 

την αξιολόγηση των πληθυσμών προτείνονται τρεις δείκτες (indicators): φυσική επιλογή, γενετική 

εκτροπή και ροή γονιδίων-σύστημα σύζευξης. Οι παραπάνω δείκτες αξιολογούνται  περαιτέρω 

μέσω δημογραφικών και γενετικών παραμέτρων (verifiers).  Προτείνονται τρεις δημογραφικές 

παράμετροι: κατανομή ηλικιών και διαμέτρων, αναπαραγωγική αρμοστικότητα, αφθονία 

αναγέννησης (ποσοτικές μετρήσεις) και τέσσερεις γενετικές παράμετροι: δραστικό μέγεθος 

πληθυσμού, αριθμός αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση, λανθάνον γενετικό δυναμικό, ρυθμός 

σταυρογονιμοποίησης / πραγματικής ομομειξίας (γενετικοί - γονιδιωματικοί δείκτες). 

Επιπροσθέτως προτείνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της φυσικής επιλογής και με 

γονιδιωματικούς δείκτες (π.χ. SNP, ή EST) που επηρεάζονται από τη φυσική επιλογή και 

παρουσιάζουν απομονωμένες τιμές π.χ. σε ανάλυση Fst. Η προτεινόμενη μεθοδολογία βρίσκεται σε 

διαδικασία εφαρμογής με την ανάλυση φυσικών πληθυσμών δασικών ειδών προστατευόμενων 

περιοχών σε μια γραμμική διατομή από τις Βαυαρικές Άλπεις έως το όρος Όλυμπος. 
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Λέξεις κλειδιά: γονιδιακές θέσεις ποσοτικών γνωρισμάτων (QTL), κυπαρίσσι, κόμη, ύψος, 

διάμετρος, Seiridium cardinale 

Η οικονομική σημασία της μορφής της κόμης, στα ξυλώδη πολυετή φυτά είναι πολύ μεγάλη και 

αφορά τόσο τη δασοπονία, όσο και τη δενδροκομία. Το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.) είναι 

σημαντικό είδος της μεσογειακής χλωρίδας και αποτελεί ένα από τα κύρια είδη των ευαίσθητων 

μεσογειακών οικοσυστημάτων, καθώς παρουσιάζει ευρεία αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Απαντάται σε δύο κύριες μορφές λόγω της ιδιαιτερότητας της μορφής της κόμης που 

παρουσιάζει: την οριζοντιόκλαδη (Cupressus sempervirens var. horizontalis) και την ορθόκλαδη 

μορφή (Cupressus sempervirens var. pyramidalis). Επιλέγοντας το κυπαρίσσι ως φυτό πρότυπο 

πραγματοποιήθηκε έρευνα γενετικής χαρτογράφησης για την ανίχνευση QTL που σχετίζονται με τη 

μορφή της κόμης, το ύψος, τη διάμετρο και την αντοχή στην ασθένεια που προκαλείται από το 

μύκητα Seiridium cardinale. Χρησιμοποιήθηκε η χαρτογράφηση διαστημάτων (Interval Mapping), 

που με βάση αναφοράς έναν γενετικό χάρτη σύνδεσης και παράλληλη σάρωση του γονιδιώματος, 

ανιχνεύει γονιδιακές θέσεις που ελέγχουν ποσοτικά γνωρίσματα. Για την ανίχνευση των QTL 

δημιουργήθηκε γενετικός χάρτης σύνδεσης του κυπαρισσιού αποτελούμενος από 11 ομάδες 

σύνδεσης. Ο γενετικός χάρτης δημιουργήθηκε με χρήση f-AFLP και f-SSR μοριακών δεικτών σε μια 

ομοθαλή οικογένεια που προήλθε από ελεγχόμενη διασταύρωση ενός οριζοντιόκλαδου θηλυκού και 

ενός ορθόκλαδου αρσενικού γονέα και αποτελούταν από 382 απογόνους. Βρέθηκε ένα QTL που 

είναι συνδεδεμένο με μια f-AFLP γονιδιακή θέση στο 11ο χρωμόσωμα και σχετίζεται στατιστικά 

σημαντικά (LOD=3.30) με τη μορφή της κόμης. Ο δείκτης αυτός ενδέχεται να αποτελέσει εν δυνάμει 

μοριακό δείκτη πρώιμης επιλογής για τη μορφή της κόμης, μπορεί δηλαδή να εφαρμοστεί η 

υποβοηθούμενη από γονίδια σημάνσεως επιλογή (MAS) και η διερεύνηση ύπαρξης αντίστοιχων 

QTL σε άλλα είδη. Επιπλέον ανιχνεύθηκαν δύο QTLs με ασθενέστερη σύνδεση σε δείκτες f-AFLP 

στο 3ο και 11ο χρωμόσωμα για τα ποσοτικό γνώρισμα του ύψους με στατιστική ωστόσο 

σημαντικότητα (LOD= 1.65 και LOD=1.63, 0.001<p<0.004). Για την αντοχή στην ασθένεια του 

έλκους του κυπαρισσιού βρέθηκαν δύο QTL ασθενώς συνδεδεμένα με δύο δείκτες f-AFLP, με τιμές 

LOD=1.78 (0.01<p<0.04) και LOD=1.48 (0.01<p<0.04) στo 10ο και στο 3ο χρωμόσωμα αντίστοιχα. Για 

το γνώρισμα της διαμέτρου δεν ανιχνεύθηκαν QTL με αποδεκτή στατιστική σημαντικότητα. 
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Το ιθαγενές δασοπονικό είδος Fraxinus angustifolia Vahl. ανήκει στα ταχυαυξή ευγενή πλατύφυλλα και 

είναι ένα ενδιαφέρον και σημαντικό είδος δέντρου για τη χώρα. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος FRAXIGEN (EVK2-CT-2001-00180), οχτώ (8) φυσικοί πληθυσμοί (κωδ.: 08FAN, 

09FAN, 11FAN, 12FAN, 13FAN, 14FAN, 15FAN, 16FAN) αναγνωρίσθηκαν σε όλη την ηπειρωτική 

Ελλάδα και επιλέχθηκαν για έρευνα. Σπόροι συλλέχθηκαν (30 δέντρα/προέλευση) 

(Οκτώβριος/Νοέμβριος, 2002) από τους πληθυσμούς και δημιουργήθηκαν διετή φυτάρια. Το 

Δεκέμβριο του 2004 έγινε εγκατάσταση πειραματικής φυτείας προελεύσεων στο αγρόκτημα του 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα). Το Δεκέμβριο του 2010 

καταγράφηκαν τα βιομετρικά δεδομένα (ύψος και στηθιαία διάμετρος) και έγινε ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. Σε σχέση με τη διάμετρο, η ανάλυση έδειξε σημαντικές διαφορές (p<0.001) μεταξύ 

των προελεύσεων. Στο στάδιο αυτό της καταγραφής όλες σχεδόν οι προελεύσεις εμφάνισαν σημαντική 

κατά διάμετρο αύξηση. H προέλευση  Λούρος (15FAN) φαίνεται να υπερέχει των άλλων, ενώ αντίθετα  

των Καλαβρύτων (16FAN) να υστερεί. Όσον αφορά το συνολικό ύψος, τα αποτελέσματα οριακά δεν 

έδειξαν σημαντικές διαφορές (p>0.05) μεταξύ των προελεύσεων. Επιπρόσθετα, η συσχέτιση (γραμμικό 

μοντέλο) διαμέτρου και ύψους (για το σύνολο των προελεύσεων) βρέθηκε στατιστικά σημαντική με 

p<0,001 και r2 = 0.30. Η έρευνα συνεχίζεται ενώ ταυτόχρονα η φυτεία λειτουργεί σαν ex situ 

προστασία των γενετικών πόρων του είδους καθώς επίσης και για τη συλλογή επιστημονικά 

ηλεγμένου αναπαραγωγικού υλικού. 

 

Εισαγωγή  

Το ιθαγενές δασοπονικό είδος Fraxinus angustifolia Vahl. ανήκει στην οικογένεια Oleaceae και 

είναι ένα από τα τρία αυτοφυή είδη φράξου στην Ευρώπη (Fraxinus excelsior, F. angustifolia, F. ornus) 

(Fraxigen 2005, Spanos και συν. 2004, Verdu και συν. 2007). Είναι είδος διπλοειδές (2n=46) και 

παρουσιάζει μεγάλη γενετική ποικιλότητα μέσα στους πληθυσμούς καθώς και μεταξύ των πληθυσμών 

(σε μικρότερο βαθμό) (Fraxigen, 2005; Papi και συν. 2012). Aνήκει στα ταχυαυξή ευγενή πλατύφυλλα 

και είναι ένα ενδιαφέρον και σημαντικό είδος δέντρου για τη χώρα (πολλαπλή χρήση/πολύτιμο 

ξύλο). Το ξύλο του είναι σχετικά βαρύ (700-750 kg/m3), έχει υψηλή θερμιδική απόδοση και διάρκεια 

στην καύση (καυσόξυλο) (data unpubl.). Το ξύλο του είναι πολύτιμο με τιμές >800 EURO το κυβικό 

μέτρο (πριστή ξυλεία). Το είδος είναι άριστο για την παραγωγή ξυλώδους βιομάζας καθώς και χλωρής 

βιομάζας (για ζωοτροφή). Έχει πολύ υψηλή πρεμνοβλαστική και κορμοβλαστική ικανότητα. Είναι 

ιδανικό για την αποκατάσταση και βελτίωση των παραποτάμιων οικοσυστημάτων και άλλων 

υγροτόπων καθώς και εποχιακά πλημμυρισμένων εδαφών (Fraxigen, 2005;  Spanos και συν. 2004). Το 

είδος έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των Δασοπονικών ειδών για αναδασώσεις γεωργικών γαιών (και 

εν δυνάμει μπορεί να επιδοτείται). Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους στην Ευρώπη, Ασία και Β. 

Αφρική παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η  σύγκριση οχτώ (8) 

προελεύσεων του είδους Fraxinus angustifolia (στην Ελλάδα) σε σχέση με σημαντικά βιομετρικά 

χαρακτηριστικά (στηθ. διάμετρος, συνολ. ύψος).  
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Εικ. 1. Γεωγραφική εξάπλωση του είδους Fraxinus angustifolia στην Ευρώπη (Fraxigen, 2005). 

 
Υλικά και Μέθοδοι  

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος FRAXIGEN (EVK2-CT-2001-00180), οχτώ (8) 

φυσικοί πληθυσμοί του είδους Fraxinus angustifolia αναγνωρίσθηκαν (Πιν. 1) σε όλη την ηπειρωτική 

Ελλάδα και επιλέχθηκαν για έρευνα. 

 

Πίνακας 1. Γεωγραφικά χαρακτηριστικά των φυσικών πληθυσμών του F. angustifolia που επιλέχθηκαν για τη 
μελέτη.  

Κωδικός πληθυσμού Πληθυσμός (Περιοχή) Γεωγρ. Πλάτος (°) Γεωγρ. Μήκος (°)  Υψόμετρο (m) 

08FAN  Μελία 40.58.300 26.07.400 155-170 

09FAN  Κομοτηνή 40.59.506 25.23.300 10-15 

11FAN  Δοϊράνη 41.14.701 22.46.357 50 

12FAN  Ιερισσός 40.27.550 23.49.000 10-20 

13FAN  Ομόλιο 39.53.575 22.37.186 16-20 

14FAN  Εύβοια 38.49.144 23.25.25 120 

15FAN  Λούρος 39.09.190 20.45.778 50 

16FAN  Καλάβρυτα 37.56.291 22.04.093 870 

 

Σπόροι συλλέχθηκαν (30 δέντρα/προέλευση, απόσταση μεταξύ δέντρων >50 m) - 

Οκτώβριος/Νοέμβριος, 2002 - από τους επιλεγμένους πληθυσμούς. Για απολύμανση, οι σπόροι 

εμβαπτίστηκαν σε μίγμα οινοπνεύματος και νερού  βρύσης (1:1) για 20΄ της ώρας. Κατόπιν 

στραγγίστηκαν και τοποθετήθηκαν (Δεκέμβριος 2002 έως Μάρτιος 2003) -για ψυχρή στρωμάτωση -σε 

πλαστικές σακούλες με μίγμα εμπορίου (φυτόχωμα με μίγμα ξανθιάς και μαύρης τύρφης 

εμπλουτισμένο με περλίτη). Στη συνέχεια οι πλαστικές σακούλες τοποθετήθηκαν σε ψυκτικό θάλαμο 

(2-4ο C) του Ι.Δ.Ε. για διάστημα 4 περίπου μηνών. Σκοπός της στρωμάτωσης των σπόρων ήταν η 

βελτίωση της φυτρωτικότητας (που κυμάνθηκε από 40% έως 70%). Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν 

διετή φυτά σε πλαστικά τελάρα (12 θέσεων) και έγινε εγκατάσταση (Δεκέμβριος 2004) πειραματικής 

φυτείας προελεύσεων (με 5 επαναλήψεις/ομάδες) στο αγρόκτημα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ (Γ.Π. 40° 30' 27'', Γ.Μ. 23° 04' 58'', υψόμετρο 30 m). Ο φυτευτικός σύνδεσμος ήταν 2x2 m2. 

Κάθε προέλευση φυτεύθηκε σε γραμμικό πειραματικό τεμάχιο που περιελάμβανε 15 φυτά και έκταση 

4 (2x2)  x 15 = 60 m2.  Συνολικά φυτεύθηκαν 40 (5 ομαδ./blocks x 8 προελ./ομαδ.) πειραμ. τεμάχια με 
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συνολικό αριθμό 40 x 15 = 600 φυτών σε μια έκταση 40 x 60=2.400 m2. Τα φυτά ζώνης (στα εξωτερικά 

όρια της φυτείας - 4 ανά πειραμ. τεμ.) δεν μετρήθηκαν. Οι απώλειες της φυτείας κυμαινόταν από 15-

30% -για διάφορους λόγους (προέλευση, μικροκλίμα, φυτ. υλικό, φύτευση, μικρά τρωκτικά, κλπ.) και 

σε λογικά πλαίσια, όπως συνήθως συμβαίνει σε πειράματα υπάιθρου. 

Τα βιοκλιματικά και μετεωρολογικά δεδομένα (35ετίας) της περιοχής έχουν ως εξής: ζώνη 

βλάστησης – ανήκει στην χαμηλότερη υποζώνη (Quercion ilicis) της ζώνης της δρυός (GUERCETALIA 

PUBESCENTIS), βιοκλιματικός όροφος- ημίξηρος με ψυχρό χειμώνα, θερμότερος μήνας Ιούλιος (μέση 

μέγιστη θερμ. 32,6° C), ψυχρότερος μήνας Ιανουάριος (μέση ελαχ. θερμ. 0,8° C), μέσο ύψος βροχής 454 

mm, μέση ετήσια θερμ. αέρος 15,5° C, απόλυτα μέγιστη θερμ. αέρος 45° C, απόλυτα ελάχιστη θερμ. 

αέρος -12° C, ετήσιο θερμ. εύρος 31,8, τιμή Q2 EMBERGER =49,2. Τα χαρακτηριστικά του εδάφους της 

φυτείας συνοψίζονται ως εξής: έδαφος μέσης μηχανικής σύστασης (CL - αργιλλο-πηλώδες), σχεδόν 

ουδέτερης αντίδρασης (pH = 6.95), κανονικής αλατότητας (0.433 mmhos/cm), μέσης περιεκτικότητας 

σε ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3 - 3,20%) και υψηλή οργανική ουσία (2,14%). Το Δεκέμβριο του 2010 

καταγράφηκαν τα βιομετρικά δεδομένα (συνολ. ύψος και στηθιαία διάμετρος/DBH) και έγινε 

ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η ομοιογένεια της παραλλακτικότητας μεταξύ των προελεύσεων 

εξετάσθηκε με  με τον έλεγχο του Bartlett και η κανονικότητα των μετρήσεων με τον έλεγχο w/s (όπου 

w είναι το εύρος του δείγματος = μέγιστη - ελαχ. τιμή και s είναι η σταθερή απόκλιση) (Freese, 1984; 

Kanji,1994) ξεχωριστά για κάθε πληθυσμό (προέλευση). Η επίδραση της προέλευσης στις βιομετρικές 

παραμέτρους (στηθ. διάμετρος & συνολ. ύψος)  ελέγχθηκε με τη μέθοδο ANOVA και η σύγκριση των 

μέσων όρων έγινε με το κριτήριο LSD (Least Sugnificant Difference) σε επίπεδο σημαντικότητας 

p 0,05 (LSD=0.955). Το λογισμικό SPSS (vers. 11) χρησιμοποιήιηκε για την στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων. 

 

Αποτελέσματα  

Τα αποτελέσματα των βιομετρικών παραμέτρων των 8 προελεύσεων του Fraxinus angustifolia 

παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες και στο Σχήμα 1. H ανάλυση παραλλακτικότητας 

(ANOVA) για τη διάμετρο (DBH) (Πίν. 2), έδωσε σημαντικές διαφορές (p<0.001) μεταξύ των 

προελεύσεων.  Από τη σύγκριση των μέσων όρων (Πιν. 3) των οκτώ (8) προελεύσεων για την αύξηση 

της διαμέτρου (DBH) βρέθηκε ότι η προέλευση του Λούρου (15FAN) εμφάνισε τη μεγαλύτερη 

διάμετρο (μ.ο. 7,30±0,16 cm) και διέφερε στατιστικά σημαντικά (p<0.05) από τις 8FAN, 9FAN, 11FAN 

και 16FAN. Αντίθετα η προέλευση 16FAN (Καλάβρυτα) έδωσε την μικρότερη αύξηση της διαμέτρου 

(μ.ο. 5,75±0,16 cm)  και διέφερε σημαντικά (p<0.05) από την 15 (Πιν. 3).   

Πίνακας 2. Ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) των προελεύσεων του Fraxinus angustifolia για την 
αύξηση της διαμέτρου (DBH) (cm). 

Πηγή 

παραλλακτικότητας 

Άθροισμα 

τετραγώνων 

(SS) 

Βαθμοί 

ελευθερίας 

(df) 

Μέσα 

τετράγωνα 

(MS) 

F p 

Ομάδα (Block) 34,142 4 8,536 4,951 0.001 

Προέλευση 88,849 7 12,693 7,362 <0.001 

Ομάδα *Προελ. 97,051 28 3,466 2,011 0.002 

Σφάλμα (Error) 736,142 427 1,724   

Σύνολο (Total) 956,184 466    

 

H ανάλυση της παραλλακτικότητας για το συνολικό ύψος (H) (Πίν. 4) οριακά δεν έδωσε 

σημαντικές διαφορές (p=0.051) μεταξύ των προελεύσεων. Από τη σύγκριση των μέσων όρων (Πιν. 5) 

των οκτώ (8) προελεύσεων για το συνολικό ύψος δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους 

(p>0.05), όπως και αναμενόταν από τα αποτελέσματα της (ANOVA). Η προέλευση 13FAN (Ομόλιο) 
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έδωσε το μεγαλύτερο συνολικό ύψος (μ.ο. 352,43±6,96 cm) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, όχι όμως 

στατιστικά σημαντικό (p>0.05) (Πιν. 5).   

 

Πίνακας 3. Σύγκριση των μέσων όρων των οκτώ (8) προελεύσεων του Fraxinus angustifolia για την αύξηση της 
διαμέτρου (DBH) (cm).  

Προέλευση (Κωδ.) Αρ. δείγμ. (N) Μέσος* όρος ±τ.σ. 

08FAN 60 6,09±0,15ac 

09FAN 52 6,06±0,18ac 

11FAN 56 6,14±0,19ac 

12FAN 65 6,47±0,17abc 

13FAN 61 6,74±0,20abc 

14FAN 63 6,77±0,22abc 

15FAN 55 7,30±0,16b 

16FAN 55 5,75±0,16c 

Σύολο/μ.ο. 467 6,43±0,07 

* Οι μέσοι όροι που φέρουν ίδιο γράμμα/εκθέτη δεν διαφέρουν σημαντικά  μεταξύ τους σύμφωνα με το κριτήριο 
LSD (unbalanced data). 

 

Πίνακας 4. Ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) των προελεύσεων του Fraxinus angustifolia για το 
συνολικό ύψος Η (cm).  

Πηγή 

παραλλακτικότητας 

Άθροισμα 

τετραγώνων 

(SS) 

Βαθμοί 

ελευθερίας (df) 

Μέσα 

τετράγωνα 

(MS) 

F p 

Ομάδα (Block) 324756,394 4 81189,098 40,191 <0.001 

Προέλευση 28647,472 7 4092,496 2,026 >0.05 

Ομάδα*Προελ. 133309,031 28 4761,037 2,357 <0,001 

Σφάλμα (Error) 862578,042 427 2020,089   

Σύνολο (Total) 1349290,9 466    

 

Πίνακας 5. Σύγκριση των μέσων όρων των οκτώ (8) προελεύσεων του Fraxinus angustifolia για το συνολικό ύψος 

(cm)  

Προέλευση (Κωδ.) Αρ. δείγμ. (N) Μέσος όρος± τ.σ. (Mean±s.e.) 

08FAN 60 349,72±6,82a 

09FAN 52 341,30±5,47a 

11FAN 56 327,40±7,35a 

12FAN 65 346,90±6,59a 

13FAN 61 352,43±6,96a 

14FAN 63 349,50±9,00a 

15FAN 55 349,44±7,0a 

16FAN 55 344,84±6,89a 

Σύνολο/μ.ο. 467 345,43±2,53 

* Οι μέσοι όροι που φέρουν ίδιο γράμμα/εκθέτη δεν διαφέρουν σημαντικά (p>0.05) μεταξύ τους (LSD 
test). 

Τέλος, από τον Πίνακα 6 και το Σχήμα 1 διαπιστώνεται ότι to γραμμικό  μοντέλο της 

συσχέτισης διαμέτρου με το συνολικό ύψος - στο έτος της καταγραφής των βιομετρικών δεδομένων 
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και για το σύνολο των προελεύσεων - έδειξε υψηλή σημαντικότητα (p<0.001) αλλά εμφάνισε σχετικά 

χαμηλό  συντελεστή προσδιορισμού (r2 = 0.3). 

 

Πίνακας 6. Γραμμική παλινδρόμηση  - μοντέλο και εκτιμήσεις των παραμέτρων (σύνολο προελεύσεων) του 

Fraxinus angustifolia. 

Εξίσωση* Σύνοψη μοντέλου 

(Model Summary) 

Εκτιμήσεις παραμέτρων 

(Parameter Estimates) 

r2 F df1 df2 p Σταθερά  b1 (συντελ.)  

Linear 0.30 199,55 1 465 <0.001 211,780 20,796  

* Εξαρτημένη μεταβλητή: συνολικό ύψος (Η) (cm), ανεξάρτητη μεταβλητή: διάμετρος (DBH) (cm). 

 

Σχήμα 1. Συσχέτιση συνολικού ύψους (Η) με τη διάμετρο (DBH) όπως παρουσιάζεται με τη γραμμική 
παλινδρόμηση (σύνολο προελεύσεων). 

 
Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Όσον αφορά τη στηθιαία διάμετρο (DBH), η ανάλυση των βιομετρικών δεδομένων της 

πειραματικής φυτείας του είδους Fraxinus angustifolia έδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

προελεύσεων. Στο στάδιο αυτό της καταγραφής όλες σχεδόν οι προελεύσεις εμφάνισαν σημαντική 

κατά διάμετρο αύξηση (περίπου 1,0 cm ετησίως), η προέλευση του Λούρου (15FAN) εμφάνισε τη 

μεγαλύτερη διάμετρο ενώ φαίνεται ότι η προέλευση των Καλαβρύτων (16FAN) – η πιο ορεινή 

προέλευση -  να υστερεί συγκριτικά με τις άλλες. Όσον αφορά το συνολικό ύψος, τα αποτελέσματα, 

οριακά, δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των προελεύσεων, πιθανά λόγω της μικρής ηλικίας 

της φυτείας και του πυκνού φυτ. συνδέσμου που συνεπάγεται ισχυρό ανταγωνισμό. Η προέλευση 

13FAN (Ομόλιο) έδωσε το μεγαλύτερο συνολικό ύψος όχι όμως στατιστικά σημαντικό. Τέλος η 

συσχετιση (γραμμικό μοντέλο) διαμέτρου και ύψους βρέθηκε στατιστικά σημαντική με p<0.001 και  r2 

= 0,30.  

Διαφορές μεταξύ προελεύσεων του στενόφυλλου φράξου (Fraxinus angustifolia) σε σχέση με τα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. διάμετρος, ύψος, όγκος) βρέθηκαν σε πολλές πειραματικές φυτείες 

στην Τουρκία (Cicek and Yilmaz, 2002), Ευρώπη (Fraxigen, 2005), επίσης για τον κοινό φράξο 

(Fraxinus excelsior) σε έρευνα υπαίθρου στη Βρετανία (Cundall και συν. 2003) καθώς και για τον 

Fraxinus pennsylvanica στη Β. Αμερική (Geyer και συν., 2005) γεγονότα που υποστηρίζουν τα 

αποτελέσματα της παρούσης έρευνας.  
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Η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής για την παραγωγή βελτιωμένου 

φυτευτικού υλικού του υπό μελέτη είδους θεωρείται σημαντική. Η έρευνα συνεχίζεται ενώ ταυτόχρονα 

η φυτεία λειτουργεί σαν ex situ προστασία των γενετικών πόρων του είδους καθώς επίσης και για 

συλλογή επιστημονικά ηλεγμένου γενετικού υλικού (σπόροι, μοσχεύματα, γύρη).  
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Provenance research of the indigenous forest species Fraxinus 

angustifolia Vahl. – BIOMETRIC RESULTS  
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Keywords: narrowleaf ash, diameter, height, linear model, genetic material, conservation 

The indigenous forest tree species Fraxinus angustifolia Vahl. is a fast growing noble hardwood and is 

an interesting and important tree species for  the country. In the framework of the European research 

program FRAXIGEN (EVK2-CT-2001-00180), eight (8) natural populations (codes: 08FAN, 09FAN, 

11FAN, 12FAN, 13FAN, 14FAN, 15FAN, 16FAN) were identified all over continental Greece and 

selected for research. Seeds were collected (30 trees/provenance) (October/November, 2002) from the 

populations and 2 year-old nursery plants were developed. In December 2004, an experimental 

planting of provenance trial was established at the arboretum of the FOREST RESEARCH INSTITUTE 

(Thessaloniki, Greece). In December 2010, biometric data (height and diameter/DBH) were recorded 
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and analysis of the results was done. In relation to diameter, analysis showed significant differences 

(p<0.001) among provenances. At this stage of the recording, almost all provenances depicted 

significant diameter growth. The provenance Louros (15FAN) seems to surpass the others whereas 

provenance Kalavrita (16FAN) lags behind. In relation to the total height, results did not showed 

(marginally) significant differences (p>0.05) among provenances. Furthermore, linear regression of 

diameter against height (for all provenances) was found statistically significant with p<0.001 and r2 = 

0.30. The research keeps on, whereas at the same time the planting serves as ex situ conservation of 

species genetic resources as well as for the collection of scientifically controlled reproductive material. 
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Σιτάρι σπέλτα: ένα αρχέγονο δημητριακό με νέο ενδιαφέρον 

Σ. Δ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ1, Χ. Α. ΔΑΜΑΛΑΣ1, Σ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ1  

1
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Ορεστιαδα, e-mail: skoutrou@agro.duth.gr 

 

Λέξεις κλειδιά: Σπέλτα, προσαρμοστικότητα, απόδοση, ποιότητα 

Το σπέλτα (Triticum aestivum (L) Thell. ssp. spelta Thell), εξαπλοειδές είδος σιταριού γνωστό και ως 

όλυρα, είναι ένα από τα αρχαιότερα καλλιεργούμενα σιτηρά στον κόσμο. Παρά το γεγονός ότι από 

γενετικής άποψης θεωρείται υποείδος του μαλακού σιταριού (Triticum aestivum (L.) Thell. ssp. 

vulgare (Will) MK.), παρουσιάζει διαφορές με το μαλακό σιτάρι τόσο στα αγροκομικά και 

φυσιολογικά γνωρίσματα του φυτού όσο και στα ποιοτικά γνωρίσματα του κόκκου. To σπέλτα 

ανήκει στην κατηγορία των ‘ντυμένων’ σιταριών, όπως επίσης το μονόκοκκο (Triticum monococcum 

L.) και το δίκοκκο σιτάρι (Triticum dicoccum Schübler), στα οποία τα λέπυρα παραμένουν στον 

κόκκο μετά τον αλωνισμό, σε αντίθεση με τα κοινά είδη σιταριού (μαλακό και σκληρό σιτάρι). Για 

την απομάκρυνση των λεπύρων είναι απαραίτητη η επιπρόσθετη επεξεργασία των σπόρων, η οποία 

απαιτεί επιπλέον χρόνο και αυξάνει το κόστος. Το ενδιαφέρον για το σπέλτα αναθερμάνθηκε 

τελευταία στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς προσαρμόζεται σε συστήματα παραγωγής 

μειωμένων εισροών και επίσης το αλεύρι του χρησιμοποιείται για παραγωγή ειδικών τύπων 

ψωμιού και άλλων αρτοσκευασμάτων με ευεργετικές ιδιότητες από άποψη υγιεινής διατροφής. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αγροκομικά και φυσιολογικά γνωρίσματα του σπέλτα 

που σχετίζονται με την προσαρμοστικότητα της καλλιέργειας, καθώς και ορισμένα ποιοτικά 

γνωρίσματα που σχετίζονται με τη θρεπτική αξία των προϊόντων του στη διατροφή του ανθρώπου. 

Επίσης, συνοψίζονται τα αποτελέσματα πρόσφατα δημοσιευμένων ερευνών, οι οποίες διεξήχθησαν 

στο αγρόκτημα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, σχετικά με την 

προσαρμοστικότητα, το δυναμικό απόδοσης και τα κυριότερα προβλήματα της καλλιέργειας του 

σπέλτα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, οι αποδόσεις του σπέλτα σε γόνιμα-παραγωγικά 

εδάφη κυμάνθηκαν από 430 έως 600 kg/στρ., λίγο χαμηλότερα από εκείνες του μαλακού σιταριού. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα για την καλλιέργεια ήταν το πλάγιασμα των φυτών, το οποίο 

παρατηρήθηκε σε όλα τα έτη του πειραματισμού ανεξάρτητα από τη δόση του αζώτου που 

εφαρμόστηκε με την λίπανση. Συμπερασματικά, το σπέλτα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 

εναλλακτική καλλιέργεια στη χώρα μας, ιδιαίτερα σε ορεινές ή ημιορεινές περιοχές και σε λιγότερο 

γόνιμα εδάφη. Ωστόσο, για την αξιοποίηση σε εμπορική κλίμακα της καλλιέργειας του σπέλτα είναι 

απαραίτητες ποικιλίες με γνωρίσματα που προσαρμόζονται στις Μεσογειακές συνθήκες, όπως για 

παράδειγμα πρώιμη ωρίμανση και αντοχή στο πλάγιασμα.  
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Ζέα: Αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τον μύθο 
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1
Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και 

Διατροφής, 53 100 Φλώρινα, xynias@teikal.gr; ioannis_xynias@hotmail.com 

2
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ –Ινστιτούτο Σιτηρών, Τ.Θ. 60458, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, http://www.cerealinstitute.gr  

 

Λέξεις κλειδιά: «ντυμένα» σιτάρια, μονόκοκκο σιτάρι, δίκοκκο σιτάρι, σιτάρι σπέλτα 

Κατά τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση όσον αφορά την καλλιέργεια της Ζειας 

ή Ζέας. Σύμφωνα με τους «ειδικούς» αυτή η «ποικιλία» σιταριού ήταν η κύρια αιτία της πνευματικής 

αλλά και σωματικής υπεροχής των αρχαίων προγόνων μας και εξοστρακίσθηκε (!) ύστερα από 

απόφαση του Ελ. Βενιζέλου το 1926. Το ερώτημα που δημιουργείται αβίαστα είναι: Ήταν ποτέ 

δυνατόν αρχηγός κράτους να απαγορεύσει την καλλιέργεια μιας τόσο «εξαιρετικής ποικιλίας 

σιταριού», όταν μάλιστα η χώρα του, που προέρχονταν από τη Μικρασιατική καταστροφή με τα 

εκατομμύρια των προσφύγων, ήταν ελλειμματική σε σιτάρι; Αυτό αποτέλεσε το ερέθισμα για την 

αναζήτηση της αλήθειας. Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες αναφορές, η Ζεια ανήκει στα σιτηρά και 

θα μπορούσε να είναι η όλυρα, η τίφη, το μονόκοκκο σιτάρι, το δίκοκκο σιτάρι, το σιτάρι σπέλτα, το 

κριθάρι, η βρίζα (σίκαλη), το σόργο ή και κάτι άλλο. Το συμπέρασμα που προκύπτει από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι ότι η όποια ποικιλία Ζεια, καλλιεργήθηκε κύρια για ζωοτροφή 

στην αρχαία Ελλάδα και ανήκε στα «ντυμένα σιτάρια» και από τον 3ο π. Χ. αιώνα άρχισε να χάνεται. 

Οι σπόροι των «ντυμένων» σιταριών που διακινούνται σήμερα, είτε είναι μονόκοκκο, είτε δίκοκκο 

σιτάρι, είτε σιτάρι σπέλτα, πρέπει να αναφέρονται με το όνομα του αντίστοιχου είδους, ώστε να μην 

παραπλανώνται ούτε οι παραγωγοί, ούτε οι καταναλωτές από το μυθικό όνομα και τις «μαγικές» 

ιδιότητες της Ζειας. 

 

Εισαγωγή 

Η αύξηση της ζήτησης για παραδοσιακά και φυσικά τρόφιμα έχει ανανεώσει κατά τα τελευταία 

χρόνια το ενδιαφέρον των καταναλωτών αλλά και των παραγωγών για το αρχαίο δημητριακό «Ζεια» 

ή «Ζέα». Αυτή η «ποικιλία σιταριού», σύμφωνα με τις διαδόσεις των καφενείων, ήταν η κύρια αιτία 

της πνευματικής αλλά και σωματικής υπεροχής των αρχαίων προγόνων μας και, όπως αναφέρουν 

ορισμένοι επαΐοντες, εξοστρακίσθηκε ύστερα από απόφαση του Ελ. Βενιζέλου για την απαγόρευση της 

καλλιέργειάς της το 1926. 

Από τα παραπάνω δημιουργείται αβίαστα το εξής ερώτημα: Ήταν ποτέ δυνατόν αρχηγός 

κράτους να απαγορεύσει την καλλιέργεια μιας τόσο «εξαιρετικής ποικιλίας σιταριού» όταν η χώρα 

του, που προέρχονταν από τη Μικρασιατική καταστροφή με τα εκατομμύρια των προσφύγων, ήταν 

απελπιστικά ελλειμματική σε σιτάρι; Και από την άλλη πλευρά οι Έλληνες παραγωγοί θα δέχονταν 

αδιαμαρτύρητα την απόσυρση μιας τόσο ευεργετικής (και συνεπώς προσοδοφόρου) καλλιέργειας; 

Πέρα από τις ιστορικές ανακρίβειες που διαβάζονται καθημερινά στο διαδίκτυο, στις 

εφημερίδες, αλλά και σε συνεντεύξεις επιστημόνων, η Ζεια παρουσιάζεται ως «ποικιλία σιταριού» που 

έχει περιεκτικότητα μηδενική ή χαμηλή σε γλουτένη, υψηλή σε μαγνήσιο, υψηλή σε λυσίνη 

(απαραίτητο αμινοξύ), αλλά και με πολλά άλλα εξαιρετικά «μαγικά» γνωρίσματα.  

Όλα αυτά έδωσαν το ερέθισμα για την αναζήτηση της αλήθειας που κρύβεται πίσω από τον 

μύθο. 
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Ανασκόπηση της ιστορίας 

Ο Ακαδημαϊκός Ιωάννης Παπαδάκης, ιδρυτής του Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης, και 

κύριος συντελεστής της επίτευξης αυτάρκειας της χώρας σε σιτάρι, αναφέρει χαρακτηριστικά σε 

σύγγραμμα της εποχής της εποχής κατά την οποία λέγεται ότι εκδιώχθηκε η Ζεια από την Ελλάδα - ότι 

σε εκτεταμένη έρευνα που έκανε, δεν συνάντησε ούτε το δίκοκκο σιτάρι, ούτε το σιτάρι σπέλτα στην 

Ελλάδα ενώ σε κανένα σημείο της «σιταρογραφίας» του δεν αναφέρει είδος ή ποικιλία σιταριού με το 

όνομα Ζεια ή με κάποιο άλλο παρεμφερές (Παπαδάκης 1929). 

Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά το δίκοκκο σιτάρι, στη σελίδα 5 του βιβλίου «Ελληνικοί 

τύποι σίτου» ο Παπαδάκης αναφέρει τα εξής: "Η διαίρεσις των δυο πρώτων φυλών είναι πολύ εύκολος 

εν Ελλάδι, καθ’ όσον του μεν δίκοκκου δεν συναντήσαμεν ουδένα σίτο εν Ελλάδι,……". Όσον αφορά 

το σιτάρι σπέλτα, στη σελίδα 38 του ιδίου βιβλίου, ο Παπαδάκης αναφέρει τα εξής: "Εκ των τριών 

φυλών (του Ομίλου Σπέλτα) μόνον η φυλή του Σίτου του Κοινού απαντάται εν Ελλάδι.". Να 

σημειωθεί εδώ ότι σίτος ο κοινός είναι το μαλακό σιτάρι. Το μόνο «ντυμένο» σιτάρι που καταγράφει ο 

Ιωάννης Παπαδάκης στη σελίδα 5 του βιβλίου του είναι το μονόκοκκο σιτάρι και πιο συγκεκριμένα η 

ποικιλία «Καπλουτζάς» (Παπαδάκης 1929). 

Οι επικαλούμενοι την αποπομπή της «Ζειας» από τον Βενιζέλο στηρίζονται σε νομοθετικό 

διάταγμα του 1926 που απαγόρευε την εισαγωγή αλλά και την παρασκευή αλεύρων με περιεκτικότητα 

σε γλουτένη κάτω του 26%. Στο πρώτο άρθρο του διατάγματος αυτού αναφέρονται τα εξής: «Τα 

άλευρα πρώτης ποιότητος πρέπει να έχωσιν οξύτητα εις θειϊκόν οξύ το πολύ μέχρις 0,120% και υγράν 

γλουτένην ουχί κατωτέραν των 26%». Τα άλευρα δεύτερης ποιότητος, ως και τα πιτυρούχα, πρέπει να 

έχωσιν οξύτητα  εις θειϊκόν οξύ μέχρις 0,160%, με όριον ανοχής επί πλέον 10% δια τους τρεις θερινούς 

μήνας και υγράν γλουτένην ουχί κατωτέραν των 26%. Η οσμή των αλεύρων πρέπει να είναι 

ιδιάζουσα ευχάριστος, η δε γεύσις ουχί πικρά ουδέ ταγκή. Απαγορεύεται απολύτως η εκ του 

εξωτερικού εισαγωγή αλεύρων μη πληρούντων τους ανωτέρω όρους, ως επίσης και η παρασκευή 

εγχωρίων τοιούτων, ως και η χρησιμοποίησις αυτών προς αρτοποίησιν είτε εν γένει προς διατροφήν 

των ανθρώπων» (ΦΕΚ, 266/Α/5-8-1926). Πουθενά δηλαδή δεν υπάρχει κάποια αναφορά σε ποικιλία 

με το όνομα Ζέα, Ζεια ή κάτι άλλο.  

Μήπως λοιπόν τελικά η Ζεια ήταν κάτι άλλο; Ο Γεννάδιος (1914), τον οποίο επίσης 

χρησιμοποιούν οι επιμένοντες στην ύπαρξη της Ζειας, στη σελίδα 400 του «Φυτολογικού Λεξικού» του 

και μετά από σχετική μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ποικιλία ή είδος σόργου. 

Θα μπορούσε ίσως η Ζεια να είναι σιτάρι σπέλτα; Στη σελίδα 61 του λεξικού του, με τίτλο «Flore 

Complète» o Gaston Bonnier (1911) αναφέρει ως συνώνυμο του Triticum spelta το όνομα Triticum zea. 

Ογδόντα περίπου χρόνια πριν ο Γρηγόριος Παλαιολόγος (1883), στηριζόμενος σε κείμενα του 

Θεόφραστου και του Διοσκουρίδη, διατυπώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει ούτε Ζεια, ούτε όλυρα, ούτε 

και σπέλτα (epautre) στην Ελλάδα. 

Μήπως όμως τελικά η Ζεια ήταν καλαμπόκι, όπως υποστήριξε ο Οικονομόπουλος (1901) στη 

σελίδα 27 του βιβλίου του «Πρακτική Ελληνική Γεωργία»; Άλλωστε το λήμμα Zea είναι το πρώτο 

συστατικό του επιστημονικού ονόματος του καλαμποκιού: Zea mays. Όμως το καλαμπόκι εισήχθη 

στην Ελλάδα μόλις το 1600 μ. Χ. από τη Βόρεια Αφρική. 

 

Υπήρξε λοιπόν ποτέ η Ζεια και τι ακριβώς ήταν; 

Από διάφορες καταγεγραμμένες μαρτυρίες, από τον Όμηρο έως τον Ηρόδοτο και τον 

Θεόφραστο προκύπτει ότι φυτό με το όνομα Ζεια, καλλιεργήθηκε κυρίως ως ζωοτροφή στην αρχαία 

Ελλάδα (Κορπέτης 2013, Γραβάνης 2014). Από τον 3o αιώνα π.Χ. άρχισε να χάνεται σταδιακά από τη 

βιβλιογραφία και 4 αιώνες αργότερα επανεμφανίστηκε, οπότε και άρχισε η ατέρμονη συζήτηση για 

την ταυτότητά της. Αποσύρθηκε δηλαδή, από την ελληνική γεωργία πολύ πριν από τον 1ο αιώνα μ.Χ., 

όταν πλέον είχαν γίνει γνωστά σε όλους τα γυμνόσπερμα σιτάρια, τα οποία απαιτούσαν πολύ 

λιγότερη μετασυλλεκτική επεξεργασία από τα «ντυμένα». 
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Σήμερα, μερίδα καλλιεργητών της Ζειας, θεωρεί ότι πρόκειται για το δίκοκκο σιτάρι (Triticum 

dicoccum Schrank ex Schübler), ενώ άλλη μερίδα ότι πρόκειται για το σιτάρι σπέλτα (T. spelta L.). Ό,τι 

όμως και να είναι η φερόμενη ποικιλία με το όνομα Ζεια θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί στη 

χρήση του ονόματος αυτού. Οι σπόροι των «ντυμένων» σιταριών που διακινούνται σήμερα, είτε είναι 

μονόκοκκο σιτάρι, είτε δίκοκκο σιτάρι, είτε σιτάρι σπέλτα, πρέπει να αναφέρονται με το όνομα του 

αντίστοιχου είδους, ώστε να μην παραπλανώνται ούτε οι παραγωγοί, ούτε οι καταναλωτές από το 

μυθικό όνομα και τις «μαγικές» ιδιότητες της Ζειας. 

Τόσο το δίκοκκο όσο και το σιτάρι σπέλτα καλλιεργούνται σήμερα κυρίως σε ημιορεινές 

περιοχές, λόγω της ανθεκτικότητάς τους σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις (Kaplan κ.ά., 2014). 

Τα ντυμένα σιτάρια γενικά, είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες (τοκοφερόλες, καροτενοειδή, 

πολυφαινόλες και σελήνιο), βιταμίνες και διαιτητικές ίνες (Lachman κ.ά., 2011). Τα φαινολικά οξέα 

βρίσκονται ως επί το πλείστον στα πίτυρα και στο φύτρο, ενώ στο ενδοσπέρμιο απαντώνται σπάνια. 

Όσον αφορά τις πρωτεΐνες πρόσφατα δεδομένα (Konvalina κ. ά. 2013) δείχνουν ότι η μέση 

συγκέντρωση τους είναι  16,13 και 16,33% στο σιτάρι σπέλτα και στο δίκοκκο αντίστοιχα. Οι ίδιοι 

ερευνητές αναφέρουν ότι η περιεκτικότητα σε ακατέργαστες πρωτεΐνες είναι μεγαλύτερη στο δίκοκκο 

απ’ ότι στο μαλακό σιτάρι (17,91% έναντι 13,73 στο μαλακό σιτάρι). Οι πρωτεΐνες αυτές είναι 

κατώτερης τεχνολογικής ποιότητας και η ζύμη που προκύπτει είναι κολλώδης, δύσκολη στο ζύμωμα 

και παράγει ψωμί μικρού όγκου. Οι Κορπέτης κ.ά. (2013) ύστερα από έρευνα κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι τα ντυμένα σιτάρια πρέπει να προτείνονται κυρίως ως εναλλακτικές πηγές σιτηρών 

παρά ως πλούσιες πηγές θρεπτικών συστατικών, καθότι δεν υπερέχουν από το μαλακό, και σκληρό 

σιτάρι, ούτε ως προς τη χημική τους σύσταση, εκτός του υψηλού πρωτεϊνικού περιεχομένου στο 

μονόκοκκο σιτάρι, ούτε ως προς την αντιοξειδωτική τους ικανότητα. Επίσης, οι Κορπέτης κ.ά. (2014) 

μελετώντας τα ποιοτικά γνωρίσματα των ντυμένων σιταριών που καλλιεργούνται σήμερα στην 

Ελλάδα βρήκαν ότι η περιεκτικότητα σε γλουτένη του δίκοκκου σιταριού και του σιταριού σπέλτα 

είναι υψηλότερη από τις αντίστοιχες του μαλακού και σκληρού σιταριού (44,2%, 63,3%, 30,5 και 28,7 

στο μονόκοκκο, δίκοκκο και σπέλτα αντίστοιχα). Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι τα 

«ντυμένα» σιτάρια είναι ακατάλληλα για κατανάλωση από άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη. 

 

Συμπεράσματα 

Η όποια ποικιλία με το όνομα Ζέα ή Ζεια υπήρξε κατά την αρχαιότητα, εξαφανίσθηκε με τη 

πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες αναφορές, η Ζεια ανήκει στα σιτηρά και θα 

μπορούσε να είναι η όλυρα, το μονόκοκκο σιτάρι, το δίκοκκο σιτάρι, το σιτάρι σπέλτα, το κριθάρι, η 

βρίζα (σίκαλη), το σόργο ή και κάτι άλλο. Το βέβαιο είναι ότι η «ποικιλία» αυτή δεν εκδιώχθηκε από 

τον Ελ. Βενιζέλο. Είναι πιθανόν να ονομάζονταν έτσι όλα τα «ντυμένα» σιτάρια (μονόκοκκο, δίκοκκο 

και σπέλτα). Κάθε είδος από τα τρία «ντυμένα» σιτάρια, είναι μια ετερογενής ομάδα μεγάλου αριθμού 

γενοτύπων με μεγάλη παραλλακτικότητα σε όλα τα αγροκομικά και τεχνολογικά γνωρίσματα. Μόνο 

στην περίπτωση των μηδενικών ή χαμηλών εισροών μπορεί να αυξηθεί η αξία του προϊόντος των 

«ντυμένων» σιταριών. Εν κατακλείδι η χρήση των «ντυμένων» σιταριών ενδείκνυται κυρίως ως 

εναλλακτικές πηγές σιτηρών, παρά ως πλούσιες πηγές θρεπτικών συστατικών.  
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During the past years a huge confusion has been observed in Hellas regarding the cultivation of Zia or 

Zea ʺwheatʺ. According to the ʺspecialistsʺ this ʺcultivarʺ was the main reason for the intellectual and 

physical superiority of our ancient ancestors and was ostracized (!) after a decision of Eleftherios 

Venizelos in 1926. The question that is created unstrained is: Was it ever possible for the Governor of a 

country to forbid the cultivation of such an astonishing cultivar in a period in which his state was 

deficient in wheat? This was our motive to investigate for the truth. According to written reports, Zea 

belongs to cereals, which means it could have been olyra, tifi, einkorn, emmer, spelta, barley, rye, 

shorgum or any other species. The conclusion that is coming after a deep review of the existing 

literature is that whatever cultivar Zea was, it was grown in ancient Hellas as animal feed belonged to 

hulled wheats and started disappearing after the 3rd century BC. Therefore, seeds of hulled wheats 

that are being sold in the market nowadays, no matter if they belong to einkorn, emmer or spelta, 

should be referred with the name of the corresponding species in order to avoid misguiding of 

farmers and consumers by the mythical name and the ʺmagicʺ properties of Zea wheat.    
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Λέξεις Κλειδιά: ντόπιο, γενετικό υλικό, βιοποικιλότητα, προσαρμοστική ικανότητα 

Με στόχο την αξιολόγηση για την αξιοποίηση παραδοσιακών ποικιλιών μαλακού σιταριού (Triticum 

aestivum L.) εγκαταστάθηκε πείραμα αγρού, την περίοδο 2013-14, σε δύο περιβάλλοντα διαφορετικών 

εδαφοκλιματικών συνθηκών, στο Ινστιτούτο Σιτηρών στη Θέρμη και στο ΣΓΕ Αγίου Μάμαντα. Το 

σχέδιο ήταν πλήρων τυχαιοποιημένων ομάδων, τεσσάρων επαναλήψεων με 12 επεμβάσεις, που 

απετέλεσαν δέκα παραδοσιακές και δύο εμπορικές ποικιλίες μαλακού σιταριού. Στο πλαίσιο των 

πειραμάτων, μελετήθηκαν η απόδοση σε καρπό, το βάρος χιλίων κόκκων (ΒΧΚ), η περιεκτικότητα σε 

πρωτεΐνη και ο δείκτης γλουτένης των ποικιλιών. Εξαιτίας της ειδικής προσαρμοστικότητάς τους, οι 

παραδοσιακές ποικιλίες παρουσίασαν διαφορετική συμπεριφορά στα δύο περιβάλλοντα 

πειραματισμού. Η αλληλεπίδραση γενοτύπου περιβάλλοντος στα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν, 

έδωσε θετικά συμπεράσματα με τη σύγκριση των ποικιλιών στα δύο περιβάλλοντα. Κατά την 

αξιολόγηση των παραδοσιακών ποικιλιών, στην απόδοση ξεχώρισε σημαντικά η ποικιλία 

«Ξυλόκαστρο». Οι ποικιλίες «Ζουλίτσα» και «4 Κοντοπούλι» διέφεραν σημαντικά στο ΒΧΚ από όλες 

τις ποικιλίες εκτός από την «Τσιπούρα» και το «Μαυραγάνι Αργολίδας». Στην περιεκτικότητα σε 

πρωτεΐνη υπερείχαν οι ποικιλίες «Χάσικο», «Αθέρας», «Ζουλίτσα» και «Μαυραγάνι Αργολίδας», ενώ 

στο δείκτη γλουτένης μετά τη «Γεκόρα ‘Ε’» που διέφερε σημαντικά από όλες τις άλλες ποικιλίες, 

ξεχώρισαν οι ποικιλίες «Ξυλόκαστρο», «Γκόγκας-2», «Ζουλίτσα» και «Ασπρόσταρο». Από τα 

αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι μεταξύ των παραδοσιακών ποικιλιών υπάρχει διαθέσιμο 

υποσχόμενο γενετικό υλικό για να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις (ποιότητα, 

καταπονήσεις, προσαρμογή σε κλιματικές αλλαγές). Οι παραδοσιακές ποικιλίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές διασταυρώσεις, αποτελώντας δεξαμενή επιθυμητών γονιδίων για 

την αύξηση της γενετικής παραλλακτικότητας, ενώ η ειδική προσαρμοστική ικανότητα που επέδειξαν, 

επιτρέπει την καλλιέργειά τους σε οριακά περιβάλλοντα. 

 

Εισαγωγή 

Το σιτάρι στην πορεία της εξέλιξής του, έχασε την ικανότητα διασποράς των σπόρων του και 

του ληθάργου, με αποτέλεσμα η καλλιέργεια και η διατήρηση των ποικιλιών που έχουν δημιουργηθεί 

να εξαρτάται αποκλειστικά από τον άνθρωπο. Τον τελευταίο αιώνα η βελτίωση του σιταριού 

στράφηκε στη δημιουργία γενοτύπων με υψηλή και σταθερή απόδοση και καλύτερη ποιότητα 

προϊόντος και ανθεκτικών σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.  

Η υπεροχή των σύγχρονων βελτιωμένων ποικιλιών έναντι των παραδοσιακών, οφείλεται στην 

πρωιμότητα, στο νανισμό, στην ανθεκτικότητα στο πλάγιασμα. Σύμφωνα με τους Donmez κ.ά. (2001), 

η σημαντική βελτίωση των αποδόσεων των μοντέρνων ποικιλιών σιταριού αποδίδεται στη μεγαλύτερη 

παραγωγή κόκκων ανά μονάδα επιφανείας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές. Οι Terzopoulos και 

Bebeli (2006) παρατήρησαν σημαντική και αξιόλογη ετερογένεια σε διάφορα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά μεταξύ ελληνικών πληθυσμών σκληρού σιταριού. μελετώντας τη δομή τους. Ο 

Παπασταύρου (2009) παρατήρησε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των βιοτύπων ως προς την 
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ευαισθησία τους στην υδατική καταπόνηση, αλλά και ως προς τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με 

την αντοχή στην ξηρασία. Οι βιότυποι χαμηλής παραγωγικότητας παρουσίασαν χαμηλότερη 

ευαισθησία στην ξηρασία, ενώ οι υψηλής παραγωγικότητας ενδιάμεση ευαισθησία. Ο αριθμός κόκκων 

ανά στάχυ ήταν η συνιστώσα της απόδοσης που επηρεάστηκε από την ξηρασία στις περισσότερες 

περιπτώσεις, ενώ σε μικρότερο βαθμό επηρεάστηκαν το ΒΧΚ και ο αριθμός των γόνιμων αδελφιών 

ανά φυτό.  

Η βελτίωση όμως, οδήγησε προοδευτικά σε σχετική ομοιομορφία των φυτών σε σύγκριση με την 

αρχική μεγάλη γενετική εγχώρια γενετική παραλλακτικότητα (Pecetti και Annicchiarico, 1998). Η 

σταδιακή αντικατάσταση των ντόπιων ποικιλιών από τις νέες βελτιωμένες, οδήγησε στην 

απομάκρυνση από την καλλιέργεια, μέρους του παραδοσιακού γενετικού υλικού, συντελώντας στη 

διάβρωση της βιοποικιλότητας. Στην Ελλάδα, στις προηγούμενες δεκαετίες, οι γεωργοί 

ενθαρρύνθηκαν να σταματήσουν να καλλιεργούν τους τοπικά προσαρμοσμένους γενότυπους και να 

τους αντικαταστήσουν µε σύγχρονες ποικιλίες, με συνέπεια την οριστική εξαφάνιση του περισσότερου 

γενετικού υλικού (Κούτσικα, 2004). Από τη μία πλευρά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 

γενετικής διάβρωσης και από την άλλη να απαντηθούν οι μελλοντικές προκλήσεις, όπως καλύτερη 

ποιότητα, αντοχή σε καταπονήσεις, προσαρμογή σε κλιματικές αλλαγές. Γι’ αυτό, η βελτίωση θα 

πρέπει να στραφεί πιο πίσω, στις παραδοσιακές ποικιλίες, οι οποίες θα εμπλουτίσουν τη γενετική 

δεξαμενή με νέα γονίδια, αλλά και να κατευθυνθεί προς τη δημιουργία νέων γενοτύπων που 

αξιοποιούν καλύτερα τις εισροές (Schmidt, 1984).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η απόδοση και η ποιότητα του σπόρου 

δέκα παραδοσιακών τοπικών ποικιλιών μαλακού σιταριού, ώστε αυτές να αξιοποιηθούν σε 

μελλοντικά προγράμματα βελτίωσης, για τη δημιουργία ποικιλιών προοριζόμενων για συστήματα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης, χαμηλών εισροών αλλά και βιολογικής καλλιέργειας, αλλά και ως 

εμπορικές ποικιλίες με ειδική προσαρμοστικότητα για περιοχές ακραίων κλιματολογικών συνθηκών 

για την καλλιέργεια του σιταριού.  

 
Υλικά και Μέθοδοι 

Το πείραμα εγκαταστάθηκε σε δύο αγροκτήματα του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο Ινστιτούτο 

Σιτηρών στη Θέρμη και στο ΣΓΕ Αγίου Μάμαντα, κατά την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014. Μετά 

την ανάλυση των εδαφικών δειγμάτων που λήφθηκαν και αναλύθηκαν από το Ινστιτούτο 

Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, το έδαφος του πρώτου αγρού χαρακτηρίζεται πηλώδες (L), ενώ του 

δεύτερου αργιλώδες (C) και είναι της τάξης των ερυθρών μεσογειακών εδαφών Alfisols.  

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία των δύο περιοχών, ο χειμώνας ήταν ήπιος, χωρίς 

ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες κατά την εποχή σποράς και φυτρώματος, με αυξανόμενη σταδιακά 

τη θερμοκρασία έτσι ώστε οι θερμοκρασίες να μην επιδράσουν αρνητικά ούτε στο φύτρωμα, αλλά 

ούτε και στην ανάπτυξη των φυτών. Ενώ η συνολική ποσότητα της βροχόπτωσης ήταν σχεδόν η ίδια, 

υπήρξε διαφορετική κατανομή της στις δύο περιοχές, με περισσότερη βροχή κατά την κριτική περίοδο 

(Απρίλιος) και λιγότερη κατά την ωρίμανση (Ιούνιος) στη Θέρμη, σε αντίθεση με τον Άγιο Μάμα, 

όπου έβρεξε λιγότερο τον Απρίλιο και περισσότερο τον Ιούνιο. 

Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε και στις δύο περιοχές για την εγκατάσταση του 

πειράματος, ήταν τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες (Randomized Complete Blocks-RCB), με τέσσερις 

επαναλήψεις. Σπάρθηκαν 48 πειραματικά τεμάχια επτά γραμμών μήκους 2 m, με απόσταση μεταξύ 

των γραμμών 0,25 m. Οι παρατηρήσεις και η συγκομιδή των τεμαχίων έγινε από τις πέντε κεντρικές 

γραμμές (μη περιθωριακές). 

Το γενετικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν οι δέκα ντόπιες παραδοσιακές ποικιλίες μαλακού 

σιταριού «Αθέρας Κέρκυρας 185», «Ζουλίτσα Αρκαδίας», «18 Κοντοπούλι 16», «4 Κοντοπούλι», 

«Τσιπούρα Σάμου», «Μαυραγάνι Αιτωλοακαρνανίας», «Χάσικο Κρήτης», «Ασπρόσταρο Λάρισας», 

«Μαυραγάνι Αργολίδας» και «Ξυλόκαστρο Λαμίας» που προήλθαν από τη συλλογή του δικτύου για 
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τη βιοποικιλότητα και την οικολογία στη γεωργία «ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ» και οι δύο εμπορικές «Γεκόρα ‘Ε’» 

και «Γκόγκας-2» που χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες και αποτελούν δημιουργίες του Ινστιτούτου 

Σιτηρών. 

Μετά τη συγκομιδή στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Σιτηρών του Ινστιτούτου 

Σιτηρών μετρήθηκαν η απόδοση σε καρπό, το βάρος χιλίων κόκκων (ΒΧΚ), η περιεκτικότητα σε 

πρωτεΐνη και ο δείκτης γλουτένης. 

Στη συνέχεια, με χρήση των στατιστικών πακέτων MSTAT και IBM SPSS Statistics, 

εφαρμόστηκε στα δεδομένα ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA), η δοκιμή σημαντικότητας έγινε 

με τη μέθοδο Fisher (κριτήριο F) και η σύγκριση των μέσων όρων µε το κριτήριο Duncan, ενώ έγιναν 

συσχετίσεις κατά Pearson μεταξύ των γνωρισμάτων που μετρήθηκαν (Sokal και Rohlf, 1995).  

 

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Από τις αναλύσεις παραλλακτικότητας (Πίνακας 1) καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (P<0,01) στην απόδοση σε καρπό, στο ΒΧΚ και στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μεταξύ των 

περιβαλλόντων (τοποθεσίες), οι οποίες υπογραμμίζουν τη σημασία της διατοπικής αξιολόγησης των 

ποικιλιών, αλλά και την ορθή επιλογή των Αγροκτημάτων της Θέρμης και του Αγίου Μάμαντα, ως 

δύο περιβάλλοντα με διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στις 

ποικιλίες να εκφράσουν διατοπική ικανότητα και να μελετηθεί η αλληλεπίδραση γενοτύπου 

περιβάλλοντος στα υπό μελέτη χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα των αγροκομικών παρατηρήσεων 

είναι αξιόπιστα, λαμβάνοντας υπόψη τα CV των πειραμάτων αγρού (Raykundaliya κ.ά., 2013). 

Μεταξύ των γενοτύπων (ποικιλίες) και στην αλληλεπίδραση γενοτύπου περιβάλλοντος (τοποθεσία x 

ποικιλία) καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (P<0,01 και P<0,05), οι οποίες 

καταδεικνύουν σαφώς την ποικιλομορφία του υπό μελέτη γενετικού υλικού. Η αλληλεπίδραση 

γενοτύπου περιβάλλοντος στα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν, έδωσε θετικά συμπεράσματα με τη 

σύγκριση των ποικιλιών στα δύο περιβάλλοντα.  

Καταγράφηκε θετική συσχέτιση της απόδοσης σε καρπό με το δείκτη γλουτένης και αρνητική με 

το ΒΧΚ (Πίνακας 2). Η αρνητική συσχέτιση μεταξύ απόδοσης και ΒΧΚ στις ποικιλίες καταγράφηκε και 

από τους Waddington κ.ά. (1986), Perry και d’ Antuono (1989) και Koutis κ.ά. (2012). Επίσης, 

αρνητικά σημαντικά συσχετίστηκε το ΒΧΚ με την περιεκτικότητα των κόκκων σε πρωτεΐνη. 

 
Πίνακας 1. Ανάλυση παραλλακτικότητας για τα μελετηθέντα χαρακτηριστικά  

Πηγή Τοποθεσία Ποικιλία Τ x Π CV(%) 

ΒΕ 1 11 11  

Απόδοση ** ** ** 12,41 

ΒΧΚ ** ** ** 5,42 

Πρωτεΐνη ** ** ** 3,28 

Δείκτης γλουτένης NS ** * 14,56 

* στατιστικά σημαντικά για P<0,05, ** στατιστικά σημαντικά για P<0,01 

Πίνακας 2. Συσχετίσεις μεταξύ των μελετηθέντων χαρακτηριστικών 

 Απόδοση ΒΧΚ Πρωτεΐνη Δείκτης Γλουτένης 

Απόδοση 1,000  -0,402** 0,145    0,477** 

ΒΧΚ  1,000  -0,434** -0,180 

Πρωτεΐνη   1,000 -0,035 

Δείκτης Γλουτένης     1,000 

*. Σημαντική συσχέτιση για P<0,05, **. Σημαντική συσχέτιση για P<0,01 
 

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από τους μέσους όρους (Πίνακας 3) στην απόδοση σε καρπό, 

εμφανίζει τους μάρτυρες (εμπορικές ποικιλίες) να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από όλες τις 
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παραδοσιακές ποικιλίες, κάτι που άλλωστε ήταν αναμενόμενο. Σημαντική όμως παρατήρηση είναι ότι 

η ποικιλία «Ξυλόκαστρο» υπερείχε στατιστικά σημαντικά από τις υπόλοιπες εννιά παραδοσιακές 

ποικιλίες, οι οποίες δε διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους. Οι Koutis κ.ά. (2012) δεν κατέγραψαν 

διαφορές στην απόδοση των ποικιλιών «Γεκόρα ‘Ε’», «Ξυλόκαστρο» και «Μαυραγάνι Αργολίδας» σε 

βιολογική καλλιέργεια, οι οποίες όμως διέφεραν από το «Μαυραγάνι Αιτωλοακαρνανίας». 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι των χαρακτηριστικών και η κατάταξή τους κατά Duncan 

Ποικιλία Απόδοση ΒΧΚ Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη Δείκτης Γλουτένης 

Αθέρας 185 130,0     C 38,38       DE 15,90 A 44,64     CD 

Ζουλίτσα 138,5     C 44,80 A 15,79 AB 47,65   BC 

18 Κοντοπούλι 16 147,5     C 36,05           FG 15,06     CDE 43,13     CD 

4 Κοντοπούλι 134,0     C 44,49 A 15,19     CDE 38,15       D 

Τσιπούρα 151,0     C 42,94 AB 14,82       DEF 41,91     CD 

Μ. Αιτ/νίας 138,3     C 41,55   BC 15,13     CDE 44,78     CD 

Χάσικο 156,5     C 41,68   BC 15,93 A 38,70       D 

Ασπρόσταρο 139,0     C 39,31     CD 15,32   BCD 46,91   BC 

Μ. Αργολίδας 152,5     C 42,76 AB 15,43 ABC 41,67     CD 

Ξυλόκαστρο 264,5   B 34,35             G 14,31            F 53,14   B 

Γεκόρα ‘Ε’ 327,0 A 41,67   BC 14,65         EF 75,67 A 

Γκόγκας-2 319,5 A 37,01         EF 14,86       DE 47,93   BC 

ΕΣΔ0,05 22,69 2,188 0,4981 6,834 

Μέσοι όροι που συνοδεύονται από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν σημαντικά, για P<0,05 

Στο ΒΧΚ, υπερείχαν οι ποικιλίες «Ζουλίτσα», «4 Κοντοπούλι», «Τσιπούρα» και «Μαυραγάνι 

Αργολίδας», ενώ υπολειπόταν οι «Ξυλόκαστρο» και «18 Κοντοπούλι 16». Στις αντίστοιχες μετρήσεις 

για το ΒΧΚ των Koutis κ.ά. (2012) υπερείχαν οι «Ξυλόκαστρο» και «Μαυραγάνι Αιτωλοακαρνανίας», 

που διέφεραν σημαντικά από την επόμενη Γεκόρα ‘Ε’ που επίσης διέφερε από την ποικιλία 

«Μαυραγάνι Αργολίδας» που ακολουθούσε.  

Υψηλότερο πρωτεϊνικό περιεχόμενο καταγράφηκε στις ποικιλίες «Χάσικο» και «Αθέρας 185» οι 

οποίες δε διέφεραν σημαντικά μόνο από τη «Ζουλίτσα» και το «Μαυραγάνι Αργολίδας». Η ποικιλία 

«Γεκόρα ‘Ε’» είχε την υψηλότερη στατιστικά σημαντική τιμή του δείκτη γλουτένης, ενώ από τις 

παραδοσιακές υπερείχαν οι ποικιλίες «Ξυλόκαστρο», «Ζουλίτσα» και «Ασπρόσταρο». 

 
Συμπεράσματα 

Από την ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών, αγροκομικών και ποιοτικών, συνάγεται ότι οι 

μελετηθείσες παραδοσιακές ποικιλίες μπορούν να αποτελέσουν τη γενετική βάση για μεταφορά 

γονιδίων με διασταυρώσεις σε νέες βελτιωμένες καθαρές σειρές, ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

μελλοντικές προκλήσεις.  

Παράλληλα φαίνεται ότι η ποικιλία «Ξυλόκαστρο» θα μπορούσε να καλλιεργηθεί μετά από 

μερική ενδοποικιλιακή επιλογή για φυτά μικρότερου ύψους, με υψηλότερες αποδόσεις και 

βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η ειδική προσαρμοστική ικανότητα που επέδειξαν όλες οι 

παραδοσιακές ποικιλίες, επιτρέπει την καλλιέργειά τους σε οριακά περιβάλλοντα.  

Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας συνίσταται στο γεγονός ότι μελετά την παραγωγική 

συμπεριφορά παραδοσιακών ποικιλιών σιταριού, καθώς και τα αγρονομικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τις εμπορικές ποικιλίες. Επιπροσθέτως, αξιολογεί τη διακριτική 

ικανότητα και την αποτελεσματικότητα αξιολόγησης τοποθεσιών πειραματισμού για την επιλογή 

κατάλληλων γενοτύπων. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ωθούν ώστε να γίνει περαιτέρω έρευνα για τα 

πλεονεκτήματα και την πλούσια παραλλακτικότητα των παραδοσιακών πληθυσμών σιταριού σε 
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διάφορα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος για έμμεση ή άμεση επιλογή και για την αναγνώριση 

γενοτύπων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως αντοχή σε καταπονήσεις, ποιότητα και ευρεία ή ειδική 

προσαρμοστικότητα σε στοχευμένες περιοχές. 
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Evaluation of ten bread wheat (Triticum aestivum L.) landraces 
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Aiming at the evaluation for the utilization of bread wheat (Triticum aestivum L.) landraces, a field trial 

was established during the cultivation period 2013-14, in two locations under different climatic 

conditions, in the main farm of the Cereal Institute in Thermi and the Agricultural Research Station of 

Agios Mamas. A complete randomized block design was used with four replications and twelve 

treatments (ten landraces and two commercial bread wheat cultivars). The following traits were 



 

 
232 

evaluated: grain yield, 1000 kernels weight (TKW), protein content and gluten index. Due to their 

narrow adaptability, the landraces showed a different behavior as for the agronomical was well as for 

the qualitative traits in both environments. The interaction of genotype and environment in the traits 

studied gave interesting conclusions comparing the varieties in both environments. It was recorded 

that the landrace “Xylokastro” differed significantly in grain yield from the other genotypes tested. 

The landraces “Zoulitsa” and “4 Kontopouli” had significantly higher TKW than the other except the 

“Tsipoura” and “Mavragani Argolidas”. The landraces “Chasiko”, “Atheras”, “Zoulitsa”, and 

“Mavragani Argolidas” had the highest protein content and “Yekora ‘E’” was significantly higher in 

gluten index than the other varieties. The landraces “Xylokastro”, “Gogas-2”, “Zoulitsa” and 

“Asprostaro” had adequate gluten index. Due to the variability of the results the fact can be concluded 

that among the landraces promising genetic material can be found to face future challenges (quality, 

stresses, adaptability to climatic changes). Thus, the bread wheat landraces can be used as parents in 

future crosses, constituting a tank with desirable genes for the improvement of genetic variability. 

Finally, the narrow adaptability of the landraces allows their cultivation in marginal environments.  

  



 

 
233 

Ενδοποικιλιακή επιλογή  και αξιολόγηση δίκοκκου και μονόκοκκου 

σιταριού σε περιβάλλον βιολογικής καλλιέργειας 
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Λέξεις κλειδιά: Triticum monococcum, Triticum dicoccum, Triticum spelta, ενδοποικιλιακή επιλογή, 

βιολογική γεωργία 

Τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες καταναλωτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ποιοτικά αρτοποιητικά 

προϊόντα σιταριού, βιολογικώς παραγόμενα, τα οποία προέρχονται από παραδοσιακές ποικιλίες 

των λεγομένων «αρχαίων» ή « ντυμένων»  σιτηρών (Triticum monococcum, T. dicoccum, T. spelta), τα 

οποία χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες φυσικοχημικές ιδιότητες και υψηλή θρεπτική αξία. 

Επιπλέον, ως αρνητικό ισοζύγιο για την ελληνική οικονομία αποτελούν οι αθρόες εισαγωγές 

δικόκκου σταριού και σιταριού spelta από Ιταλία και Κεντρική Ευρώπη, που γίνονται για να 

ικανοποιήσουν την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών σε τελικό προϊόν αλλά και των 

γεωργών που ζητούν σπόρο ως πολλαπλασιαστικό υλικό λόγω της ελκυστικότητας της νέας αυτής 

αναπτυσσόμενης αγοράς. Δεδομένου της έλλειψης εμπορικών ελληνικών ποικιλιών, καθίσταται 

αναγκαία η βελτίωση υπαρχόντων και η επιλογή νέων ποικιλιών ντυμένων σιτηρών, που 

προσαρμόζονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες των περιοχών της χώρας μας και ανταποκρίνονται 

στα συστήματα βιολογικής γεωργίας και χαμηλών εισροών, δίδοντας αξιόλογη και σταθερή 

απόδοση. Με σκοπό την ενδοποικιλιακή επιλογή ατομικών φυτών, αξιολογήθηκαν στο Αγρόκτημα 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε πειραματική διάταξη GRID-GARDNER και σε βιολογικό 

περιβάλλον καλλιέργειας, τρεις ποικιλίες δικόκκου σιταριού (T. dicoccum) και η παραδοσιακή 

ελληνική ποικιλία μονόκοκκου σταριού (T. monococcum) Καπλουτζάς. Κατά την εφαρμογή του 

πειράματος έγινε καταγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών και μελέτη των διάφορων 

χαρακτηριστικών αγρονομικής συμπεριφοράς. Με βάση την απόδοση των ποικιλιών, επιλέχτηκαν 

τελικά  τα 5 - 7 καλύτερα  φυτά ανά ποικιλία (ένταση επιλογής 10-12%), τα οποία σπάρθηκαν το 

2014, σε βιολογικό  αγρόκτημα της ίδιας περιοχής, σε γραμμές και σε διάταξη  «στάχυς στη 

γραμμή». Με βάση την αγρονομική συμπεριφορά των φυτών επιλέχτηκαν τελικά οι καλύτερες 

σειρές, οι οποίες θα αποτελέσουν υλικό εκκίνησης μελλοντικής διατοπικής αξιολόγησης. Επιπλέον 

έγινε ανάλυση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος με τον προσδιορισμό των πρωτεϊνών και 

του δείκτη γλουτένης. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι το μονόκοκκο σιτάρι διακρίθηκε για την 

υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και τον χαμηλό δείκτη γλουτένης  ενώ οι ποικιλίες του δίκκοκου 

σιταριού παρουσίασαν ιδιαίτερα χαμηλό δείκτη γλουτένης. Η συνέχεια της βελτιωτικής 

προσπάθειας αναμένεται να δώσει χρήσιμο γενετικό υλικό και ποικιλίες που θα προσαρμόζονται 

στις συνθήκες της χώρας μας και στις επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών που επίκεινται στο 

μέλλον.  
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πλαίσιο  

Η Ελλάδα, στο σταυροδρόμι τρίων ηπείρων, αποτελεί θερμό  σημείο βιοποικιλότητας 

καλλιεργούμενων, συγγενών αγρίων των καλλιεργούμενων καθώς και αγρίων ειδών της 

Μεσογείου. Το έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο, η ποικιλότητα των κλιματικών συνθηκών, η 

ενασχόληση με τη γεωργία, καθώς και οι ήπιες παρεμβάσεις αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις 

εγκλιματισμού και ανάπτυξης τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών, που είναι γνωστές ως παραδοσιακές 

ποικιλίες. Διαχρονικά ο εγκλιματισμός στις τοπικές εδαφο-κλιματικές συνθήκες μαζί με την αβίαστη 

ανθρώπινη επιλογή ενίσχυσαν την ανάπτυξη γενετικής ποικιλότητας, διασφαλίζοντας την 

παραγωγή τροφίμων. Σήμερα, η χρήση παραδοσιακών ποικιλιών στη σύγχρονη γεωργία έχει 

περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση υψηλο-αποδοτικών ποικιλιών μαζί με την παροχή 

κατάλληλων εδαφο-θρεπτικών και υδατικών πόρων. Από την άλλη μεριά όμως, οι κλιματικές 

αλλαγές κάνουν πιεστική την προσαρμογή στις αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις για την 

αειφορία της γεωργίας και τη διασφάλιση των τροφίμων παγκοσμίως. Συνεπώς ο ρόλος των 

τοπικών αβελτίωτων ποικιλίων στη γενετική βελτίωση της προσαρμοστικότητας των ποικιλιών 

παραμένει επίκαιρος και σημαντικός. Η Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) αποτελεί τον 

κύριο  ταμιευτήρα των φυτογενετικών πόρων συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών 

ποικιλιών. Ο ρόλος της ΤΓΥ εστιάζεται στην προστασία, διατήρηση, χαρακτηρισμό και αξιολόγηση 

των παραδοσιακών ποικιλιών. Σήμερα ο χαρακτηρισμός ελληνικών παραδοσιακών ποικιλιών είναι 

περιορισμένος, κυρίως σε μορφολογικά στοιχεία. Μελέτες από εθνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα 

έχουν επισημάνει αξιόλογα σημαντικά γενετικά χαρακτηριστικά. Με την ανάπτυξη της 

βιοτεχνολογίας, των γενωμικών και πληροφορικών τεχνολογιών η δυνατότητα αξιολόγησης της 

γενετικής παραλλακτικότητας τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών καθίσταται εφικτή. Παρουσιάζονται 

παραδείγματα εκτίμησης των επιπέδων παραλλακτικότητας των παραδοσιακών ποικιλιών με τη 

χρήση σύγχρονων τεχνολογιών καθώς και προσπάθειες αξιολόγησης για επιλεγμένα  

χαρακτηριστικά σε είδη κηπευτικών και ψυχανθών. Αναλύεται ο ρόλος της ΤΓΥ στην αποτίμηση 

και αξιολόγηση του φυτογενετικού πλούτου στο πλαίσιο δράσεων γενετικής βελτίωσης ποικιλιών. 

Πρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες 

δίνεται έμφαση στο ρόλο των παραδοσιακών ποικιλιών στη γεωργία των μειονεκτικών περιοχών, 

στην ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων καθώς και στην αγροτική 

οικονομία. Οι αβελτίωτες τοπικές ποικιλίες της χώρας μας αποτελούν ένα ανεξερεύνητο 

φυτογενετικό πλούτο που με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων συστημάτων 

καλλιέργειας και παραγωγής δύναται να παρέχουν μέτρα ενίσχυσης της γεωργίας και της 

οικονομίας καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
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ΑΥΤΟΧΘΟΝΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Γραπτές ανακοινώσεις 
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Αξιολόγηση αρωματικών φαρμακευτικών φυτών τύπου 

καρβακρόλης σε φυτείες ενός και έξι ετών 

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ1, Ν. ΚΑΔΟΓΛΟΥ1, Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ1, Ε.-Ι. ΜΑΝΙΑΤΗΣ1, Δ. 
ΔΑΦΕΡΕΡΑ2, Π. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ2, Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ1 

1
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος, 

1
Τμήμα Επιστήμης 

Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργίας, 

2
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 

 

Λέξεις κλειδιά: O.hirtum, O.onites, S.thymbra, T.capitata, αιθέρια έλαια, Clevenger, GC-MS 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί το παραγωγικό δυναμικό και η χημική σύσταση 

των αιθερίων ελαίων, στα είδη Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) Ietsw. (ήμερη ρίγανη), Origanum 

onites L. (άγρια ρίγανη), Thymbra capitata (L.) Cav. (θυμάρι) και Satureja thymbra L. (θρούμπι), με τόπο 

προέλευσης τη νήσο Ικαρία, σε φυτείες  ηλικίας ενός και έξι ετών. Τα δεδομένα που προέκυψαν από 

δειγματοληψίες στα Σπάτα (1 έτους φυτεία) και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) (6 ετών 

φυτεία) αφορούσαν τα φαινολογικά χαρακτηριστικά, την απόδοση αιθερίου ελαίου και τη χημική 

σύστασή του. Πρώιμη ανθοφορία παρουσίασε το είδος S. thymbra, στις αρχές Απριλίου και στις δύο 

εγκατεστημένες φυτείες ενώ ακολούθησαν τα είδη O. onites, Ο. hirtum και T. capitata. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φυτειών, ως προς την απόδοση σε 

αιθέριο έλαιο σε όλα τα υπό εξέταση είδη της παρούσας μελέτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το O. hirtum 

παρουσίασε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο τόσο στην εξαετή φυτεία (ΓΠΑ), όσο και 

στην ενός έτους (Σπάτα), με αποδόσεις που κυμάνθηκαν από 7,7-9,5% (v/w). Όσον αφορά το είδος O. 

onites το ποσοστό σε αιθέριο έλαιο κυμάνθηκε από 2,4-3,0% (v/w) και στις δύο φυτείες. Παρομοίως τα 

είδη T. capitata και S. thymbra παρουσίασαν σχεδόν το ίδιο ποσοστό σε αιθέριο έλαιο και στις δύο 

φυτείες με τιμές που κυμάνθηκαν από 4,3-5,6% (v/w). Από τα δεδομένα προκύπτει ότι τα 

συγκεκριμένα είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών εγκλιματίστηκαν εύκολα στις 

εδαφολογικές - κλιματικές συνθήκες των Σπάτων, παρουσιάζοντας παρόμοιο ποσοστό σε αιθέριο 

έλαιο στο νέο τους περιβάλλον σε σχέση με εκείνο που καταγράφτηκε στην εγκατεστημένη φυτεία των 

έξι ετών. Παράλληλα έγινε ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των χημικών συστατικών του 

αιθερίου ελαίου των παραπάνω αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Χαρακτηριστική ήταν η 

περίπτωση της ρίγανης, στο αιθέριο έλαιο της οποίας, το ποσοστό της καρβακρόλης ξεπέρασε το 95% 

(v/v). 

 
Εισαγωγή 

Η «ρίγανη» είναι ιθαγενές φυτό της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Ανάμεσα στα είδη της 

«ρίγανης», τα  O. hirtum και O. onites αναπτύσσονται φυσιολογικά σε άγριες περιοχές της Ελλάδας και 

της Τουρκίας (Ozdal et al., 2010). Στην Ελλάδα αναγνωρίστηκαν τέσσερα είδη ρίγανης πλούσια σε 

καρβακρόλη: το Coridothymus capitatus (L.) Reichenb. fil., το Satureja thymbra L., το Origanum onites L. 

και το Origanum vulgaris L. (Kokkini & Vokou, 1989). Τα τυπικά αυτά είδη της Μεσογειακής χλωρίδας 

παρουσιάζουν προσαρμοστικότητα σε ένα μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών (Παναγόπουλος κ.α., 

2012; Bernath, 1997). 

 Το χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση που έχουν τα φυτά της «ρίγανης», οφείλεται στα 

συστατικά των αιθερίων ελαίων τους (Kokkini et al., 2003). Αναφορές υπάρχουν για την επίδραση του 

φυσικού οικοσυστήματος στη περιεκτικότητα της σε καρβακρόλη και στη διακύμανση της απόδοσης 

του αιθερίου ελαίου (Karousos et al., 2005). Δεδομένου ότι το αιθέριο έλαιο αποτελεί μεταβολικό 

προϊόν των φυτικών κυττάρων, τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά επηρεάζονται από τους 
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περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η ποικιλομορφία των χημειοτύπων είναι αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης  ανάμεσα στο περιβάλλον και στο γονότυπο του αρωματικού φυτού (Burkart & 

Buhler, 1997). 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Το Νοέμβριο του 2013, τα φυτικά είδη εγκαταστάθηκαν στο αγρόκτημα του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Σπάτα. Η καλλιέργεια προέκυψε μετά από μεταφύτευση έρριζων 

μοσχευμάτων από τη μητρική φυτεία. Η μητρική φυτεία βρίσκεται  από το 2008 στο πειραματικό αγρό 

του εργαστηρίου Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). H μητρική αυτή φυτεία 

(έξι ετών) αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση του εγκλιματισμού της νέας φυτείας (1 

έτους) στα Σπάτα. 

Η εγκατάσταση των φυτικών ειδών Origanum hirtum L., Origanum onites L., Thymbra capitata (L) 

Cav. και Satureja thymbra L. και στις δύο φυτείες πραγματοποιήθηκε με βάση το πειραματικό σχέδιο το 

Τυχαιοποιημένων Πλήρων Ομάδων με 3 επαναλήψεις για κάθε φυτικό είδος. Κάθε επανάληψη 

αποτελούνταν από 8 πειραματικά τεμάχια και κάθε τεμάχιο από 9 φυτά. 

Στις φυτείες δεν έγινε χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών και λιπασμάτων. Η αντιμετώπιση 

των ζιζανίων έγινε με βοτάνισμα, με μερικό στρώσιμο γεωυφάσματος και με μηχανικά μέσα. Η 

διατήρηση των φυτειών έγινε κυρίως υπό ξηρικές συνθήκες. Τα φυτικά είδη συλλέχτηκαν στο στάδιο 

της πλήρους άνθισης. Η συγκομιδή αφορούσε 3 βλαστούς από 3 φυτά σε κάθε πειραματικό τεμάχιο, 

που προορίζονταν για μετρήσεις μορφολογικών χαρακτηριστικών. 

 Η περιγραφή της αύξησης του ύψους των φυτικών ειδών έγινε με τη χρήση της εξίσωσης της 

παλινδρόμησης y=αx+β, όπου α: ο ρυθμός αύξησης, ο οποίος παρατηρήθηκε μέχρι το στάδιο 

ανθοφορίας. Οι ανθοφόροι βλαστοί μετά τη συγκομιδή, υπέστησαν φυσική ξήρανση για 15 ημέρες και 

έπειτα με τη μέθοδο της υδροαπόσταξης-Clevenger συλλέχθηκε το αιθέριο έλαιο. Η απόδοση σε 

αιθέριο έλαιο για κάθε είδος εκφράστηκε σε mL αιθερίου ελαίου ανά 100g ξηρού φυτικού υλικού. 

Ακολούθως με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας και φασματομετρίας μαζών (GC-MS) έγινε 

ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των συστατικών των αιθερίων ελαίων. Η ταυτοποίηση των 

συστατικών έγινε συγκρίνοντας τους χρόνους έκλουσης και το φάσμα μαζών με τα αντίστοιχα 

δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών NIST 98, WILEY 275 καθώς και με τη χρήση δημοσιευμένων 

δεδομένων (Adams 2007, 4η Έκδοση). Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό 

πρόγραμμα Portable JMP 8 και Excel 2007. 

 

Αποτελέσματα-Συζήτηση 

Πρώιμη ανθοφορία παρουσίασε το είδος S. thymbra, στις 10 Απριλίου 2014 ενώ ακολούθησαν τα 

είδη O. onites, Ο. hirtum και T. capitata στις 20 Μαΐου, 30 Μαΐου και 27 Ιουνίου 2014 αντίστοιχα και 

στις δύο φυτείες (6 και 1 έτους). 

Η ανάλυση της διασποράς (ANOVA) των μέσων όρων του ρυθμού αύξησης του ύψους των 

φυτικών ειδών, πριν τη συγκομιδή, έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ειδών και μεταξύ των φυτειών (σε α=0,05). Το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης παρουσίασαν τα είδη Ο. 

onites και O. hirtum στην 6 ετών φυτεία και τα είδη O. hirtum και T. capitata στην 1 έτους φυτεία (Σχήμα 

1).  

Σύμφωνα με τη δοκιμασία των πολλαπλών συγκρίσεων (ANOVA, α=0,05), ανά είδος 

παρατηρήθηκε παρόμοιο ποσοστό σε αιθέριο έλαιο και στις δύο φυτείες. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε 

αιθέριο έλαιο κατά μέσο όρο παρατηρήθηκε στο O.hirtum 8,5-8,8% (v/w) ενώ η μικρότερη στο O. 

onites 2,4-3,0% (v/w) και για τις δύο φυτείες (Σχήμα 2).  
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Σχήμα 1: Ο μέσος ρυθμός αύξησης ύψους των ειδών (cm/ημέρες) για τις φυτείες (6 και 1 έτους) τη καλλιεργητική 
περίοδο 2013-2014. Ίδια γράμματα στη κορυφή των ιστογραμμάτων υποδηλώνουν μη σημαντικές διαφορές των 
μέσων όρων.  

 

Σχήμα 2: Η διαφοροποίηση της μέσης εκατοστιαίας περιεκτικότητας (v/w) αιθερίου ελαίου. Ίδια γράμματα στη 
κορυφή των ιστογραμμάτων υποδηλώνουν μη σημαντικές διαφορές των μέσων όρων. 
 

Από την ανάλυση των αιθερίων ελαίων προσδιορίστηκαν τα συστατικά ανά φυτικό είδος. Η 

καρβακρόλη μαζί με το p-κυμένιο, το γ-τερπινένιο και το β-καρυοφυλλένιο αποτελούν τα κύρια 

συστατικά του αιθερίου ελαίου όλων των υπό μελέτη φυτών. (Εικόνα 1 και Πίνακας 1). 

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση των O. hirtum και O. onites, στο αιθέριο έλαιο των οποίων, η 

εκατοστιαία περιεκτικότητα της καρβακρόλης  ξεπέρασε το 95% (v/v) και στις δύο φυτείες. Η 

δοκιμασία πολλαπλών συγκρίσεων έδειξε ότι όλα τα είδη και στις δυο φυτείες διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά τη περιεκτικότητα του ελαίου σε καρβακρόλη (Σχήμα 3). Ο 

διαχωρισμός των μέσων έγινε με δοκιμή Tukey, σε α=0,05.  

Αναφορές για το παραγωγικό δυναμικό των φυσικών πληθυσμών έδειξαν οτι η απόδοση σε 

αιθέριο έλαιο κατά μέσο όρο ήταν 7,77% (v/w) για την O. hirtum, 5,08% (v/w) για το S. thymbra, 

4,40% (v/w) για το T. capitata  3,62% (v/w) για την O. onites. Η χημειοτυπική ανάλυση έδειξε ότι το 

κύριο συστατικό ήταν η καρβακρόλη σε ποσοστό 51,9% για τo S. thymbra, 79,6% για τo O.onites, 

90,29% για τo O. hirtum και 87,54% για το T. capitata (Παναγόπουλος κ.α., 2010). Ερευνητές κατά το 2ο 

χρόνο μετά την εγκαταστασή της μελετούμενης φυτείας στην Αθήνα αναφέρουν οτι η  καρβακρόλη, 

το p-κυμένιο το γ-τερπινένιο και το καρυοφυλλένιο ήταν τα κύρια συστατικά των αιθερίων ελαίων στα 
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υπό εξέταση είδη. Επιπλέον το ποσοστό της καρβακρόλης κυμάνθηκε για τα είδη S. thymbra, O. onites, 

O. hirtum και T. capitata στα επίπεδα 42–49%, 75–80%, 72–83%, 67–79% αντίστοιχα (Economou et al., 

2014). 

 

 
Σχήμα 3: Η διαφοροποίηση της μέσης εκατοστιαίας περιεκτικότητας (v/v) καρβακρόλης στο αιθέριο έλαιο. 
Διαφορετικά γράμματα στη κορυφή των ιστογραμμάτων υποδηλώνουν σημαντικές διαφορές των μέσων όρων.  

 

Εικόνα 1: Τυπικό αέριο χρωματογράφημα (GC-MS) αιθερίου ελαίου  για τα είδη O. onites και Ο. hirtum στις 

φυτείες 6 και 1 έτους. 

 

Επίσης από άλλους ερευνητές, η ανάλυση του αιθερίου ελαίου του S. thymbra μέσω GC-MS 

έδειξε ότι μερικά από τα κύρια συστατικά που προσδιορίστηκαν ήταν η καρβακρόλη 40,15%, γ-

τερπινένιο 26,56%, р-κυμένιο 16,39% (Gӧren et al., 2004).  Αναφέρεται ακόμα ότι το είδος O. onites 

είναι σταθερά πλούσια σε καρβακρόλη και το O. hirtum πλούσιο σε αιθέριο έλαιο 8% (v/w) και 

μεταβλητό σε καρβακρόλη να κυμαίνεται από 2,4-95% (v/v) (Kokkini S. & Vokou D., 1989). Επίσης, 

έχει αναφερθεί ότι η καρβακρόλη είναι το κύριο συστατικό του είδους O. onites σε ποσοστό 69,4–81,6% 

(Arnold et al., 1993) και για το είδος T. capitata σε ποσοστό 79% (Faleiro et al., 2005). 

 

Συμπεράσματα 

Τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά τύπου καρβακρόλης εγκλιματίστηκαν εύκολα στις 

εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες των Σπάτων, παρουσιάζοντας παρόμοιο ποσοστό σε αιθέριο 
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έλαιο στο νέο τους περιβάλλον (1 έτους φυτεία) σε σχέση με εκείνο που καταγράφτηκε στην 

εγκατεστημένη φυτεία στο ΓΠΑ (6 ετών φυτεία).  

Στις δυο υπό μελέτη φυτείες η εκατοστιαία περιεκτικότητα της καρβακρόλης στο αιθέριο έλαιο  

των ειδών ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών και ερευνητών. Η 

περίπτωση των O. hirtum και O. onites ξεχώρισε, καθώς, η εκατοστιαία περιεκτικότητα της 

καρβακρόλης ξεπέρασε το 95% (v/v) και στις δύο φυτείες (6 και 1 έτους). 

 

 
Πίνακας 1: Η μέση εκατοστιαία περιεκτικότητα (v/v) των κύριων συστατικών των ΑΦΦ. Ο οριζόντιος άξονας 
δείχνει το αρωματικό φαρμακευτικό είδος και  την ηλικία της φυτείας (6 και 1 έτους). Ο κατακόρυφος άξονας 
δείχνει τα κύρια συστατικά των αιθερίων ελαίων. 
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The purpose of this study was to evaluate the production potential and the essential oil chemical 

composition of two separate crops (one and six years old respectively) for the species Origanum hirtum 

L., Origanum onites L., Thymbra capitata (L.) Cav. and Satureja thymbra L, from the island of Ikaria. The 

sampling was performed on two plantations (1year old at Spata and 6 years old at AUA). The 

resulting data measured the phenological characteristics, the essential oil yield and the chemical 

composition of the species. S. thymbra was early-flowered the first April days in both plantations, 

followed by the timely flowering of O. onites, O. hirtum and T. capitata. The results, showed that there 

was no significant variation in the essential oil yield between the two plantations. More specifically, O. 

onites percentage of essential oil ranged from 2,4-3,0% (v/w) while the according values of  T. capitata 

and S. thymbra ranged from 4,3-5,6% (v/w). It is worth mentioning that O. hirtum showed the highest 

essential oil yield with values ranging from 7,7-9,5% (v/w). Conclusively, all species easily acclimated 

to soil and climatic conditions of Spata plantation (1 year old), showing similar essential oil yield with 

the AUA plantation (6 years old). Furthermore, the constituents of the essential oil of all species were 

qualitatively and quantitatively determined. Typical was the case of oregano, where the proportion of 

carvacrol exceeded 95% (v/v). 
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Λέξεις κλειδιά: Αρτυματικά φυτά, αιθέριο έλαιο, αυτοφυές είδος, ξηρό βάρος, Clevenger.   

Τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά (Α.Φ.Φ.) της Ελλάδας έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών 

ερευνών λόγω της ευρύτατης σημασίας τους ως στοιχείο της βιοποικιλότητας, αλλά και των 

θεραπευτικών ιδιοτήτων τους. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση και αξιολόγηση 

διαφορών ως προς τα φαινολογικά και χημειοτυπικά χαρακτηριστικά αυτοφυών πληθυσμών Α.Φ.Φ. 

τύπου καρβακρόλης, προερχόμενων από τα νησιά της Ικαρίας και της Κεφαλονιάς. Συγκεκριμένα, τα 

αυτοφυή είδη που μελετήθηκαν ήταν: Origanum vulgare subsp. hirtum (κν. ελληνική ρίγανη), Origanum 

onites (κν. άγρια ρίγανη), Thymbra capitata (κν. θυμάρι, Syn.: Coridothymus capitatus) και Satureja 

thymbra (κν. θρούμπι) από την Ικαρία και Thymbra capitata, Origanum vulgare subsp. hirtum και Thymus 

holosericeus (κν. λεμονοθύμαρο) από την Κεφαλονιά. Οι μετρήσεις των φυτικών χαρακτηριστικών του 

υπέργειου μέρους ελήφθησαν στη πλήρη άνθιση. Όσον αφορά το ποσοστό συγκέντρωσης αιθέριου 

ελαίου, το υποείδος O. vulgare subsp. hirtum κυμάνθηκε από 3,8-5,0 %(v/w) στα φυτά της Κεφαλονιάς 

και 8,2-9,4 %(v/w) στα φυτά της Ικαρίας. Τα είδη T. holosericeus και T. capitata απέδωσαν από 1,5-1,7 

%(v/w) και 4,2-4,5 %(v/w) αντίστοιχα. Το είδος O. onites κυμάνθηκε από 2,2-2,6 %(v/w), αντιθέτως 

με το είδος S. thymbra που απέδωσε από 5,0-5,8 %(v/w). Επιπλέον, η ποσοστιαία περιεκτικότητα των 

αιθέριων ελαίων σε καρβακρόλη κυμάνθηκε με μέσες τιμές από 20,26 %(v/v) για το είδος T. 

holosericeus έως και πάνω από 95 %(v/v) για τα O. vulgare subsp. hirtum και O. onites. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι η θυμόλη ανιχνεύτηκε μόνο στα είδη που προήλθαν από την Κεφαλονιά και 

συγκεκριμένα στα T. holosericeus και O. vulgare subsp. hirtum. 

 

Εισαγωγή 

Ο τομέας των Α.Φ.Φ. στην Ελλάδα δεν έχει γνωρίσει τη δέουσα ανάπτυξη, παρότι ο χλωριδικός 

πλούτος αυτής της κατηγορίας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός. Τα είδη της οικογένειας Lamiaceae είναι 

τα πιο γνωστά που φύονται τόσο σε περιοχές με υψόμετρο, όσο και σε νησιωτικές περιοχές. Τα 

καλούμενα ως Α.Φ.Φ. είναι τυπικά της μεσογειακής χλωρίδας, προσαρμοσμένα όμως σε ένα μεγάλο 

εύρος κλιματικών συνθηκών. Η ετερογένεια των περιβαλλοντικών συνθηκών, είναι πιθανώς ο κύριος 

λόγος της παραλλακτικότητας που παρουσιάζουν σε ποσοστό απόδοσης αιθέριου ελαίου και σύστασης 

σε καρβακρόλη. Τα είδη με τη μεγαλύτερη εξάπλωση στην Ελλάδα και την υψηλότερη ποσοστιαία 

περιεκτικότητα σε καρβακρόλη είναι: το θυμάρι, το θρούμπι, η άγρια ρίγανη και η καλλιεργούμενη 

ρίγανη. Τα είδη αυτά χρησιμοποιούνται στην χώρα μας με την εμπορική ονομασία «ρίγανη». Σε 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τα παραπάνω φυτικά είδη παρουσιάζουν με τη σειρά 

τους μεγάλη διακύμανση, τόσο στην απόδοσή τους σε αιθέριο έλαιο, όσο και στην περιεκτικότητα του 

σε καρβακρόλη (Vokou et al., 1993). 

Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια εκπονούνται μελέτες με αντικείμενο τη 

βιοδραστικότητα των αιθέριων ελαίων, καθώς παρουσιάζουν αντιβακτηριακή, αντιμυκητιακή και 
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αντισπασμωδική δράση. Είναι κατανοητό λοιπόν, για ποιους λόγους η εμπορική αξία των Α.Φ.Φ. στις 

διεθνείς αγορές εξαρτάται από την σύσταση του αιθέριου ελαίου τους.  

 

Υλικά & Μέθοδοι 

Η μελέτη εκπονήθηκε κυρίως στο αγρόκτημα του Γ.Π.Α στα Σπάτα, ενώ ταυτόχρονα 

μελετήθηκαν και αυτοφυή είδη της νήσου Κεφαλονιάς. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 2 

πειραματικοί αγροί. Ο ένας αποτελείτο από φυτικά είδη που προήλθαν από την Αρέθουσα της νήσου 

Ικαρίας, ενώ ο άλλος από είδη που προήλθαν από τον Λαγκάδα και το όρος Φαγιά της νήσου 

Κεφαλονιάς. Η εγκατάσταση των φυτών έγινε τον Νοέμβριο του 2013 με έρριζα μοσχεύματα από 

αυτοφυείς πληθυσμούς των ειδών Origanum vulgare subsp. hirtum, Origanum onites, Thymbra capitata 

(Syn.: Coridothymus capitatus) και Satureja thymbra από την Ικαρία και Thymbra capitata, Origanum 

vulgare subsp. hirtum και Thymus holosericeus από την Κεφαλονιά. 

Οι μετρήσεις των διαφόρων φυτικών χαρακτηριστικών του υπέργειου μέρους ελήφθησαν στη 

πλήρη άνθιση, εκεί όπου η συγκέντρωση σε αιθέριο έλαιο είναι μέγιστη. Ταυτόχρονα, ελάμβαναν 

χώρα μετρήσεις σε αντιπροσωπευτικά φυτά κάθε είδους ανά 10 μέρες. Τα εύρωστα αυτά φυτά είχαν 

τρεις σημαδεμένους βλαστούς, και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την εκτίμηση των 

ρυθμών αύξησης χαρακτηριστικών τόσο των φυτών, όσο και των βλαστών των φυτικών ειδών. 

Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι τα δεδομένα που προέκυψαν δεν προσαρμόστηκαν στην εξίσωση 

Richards, η οποία και χρησιμοποιείται στις περισσότερες των περιπτώσεων για εκτίμηση των ρυθμών 

ανάπτυξης φυτικών ειδών.  

Τα αιθέρια ελαία παρελήφθησαν με τη τεχνική της υδροαπόσταξης χρησιμοποιώντας συσκευή 

τύπου Clevenger στο εργαστήριο Γεωργίας του Γ.Π.Α, αφού προηγουμένως το φυτικό υλικό είχε 

υποστεί ήπια ξήρανση υπό σκιά για δύο εβδομάδες. Με το πέρας της τρίωρης διαδικασίας 

ακολουθούσε αποθήκευσή τους στους -18°C, ενώ τα εναπομείναντα υδρολύματα σε κοινό ψυγείο.        

Τέλος, με τη χρήση αέριου χρωματογράφου και φασματόμετρου μαζών (GC/MS) έγινε 

προσδιορισμός των χημειοτύπων των φυτικών ειδών στο εργαστήριο Γενικής Χημείας του Γ.Π.Α. Η 

ταυτοποίηση των συστατικών των αιθερίων ελαίων πραγματοποιήθηκε με βάση τις βιβλιοθήκες 

Adams07, Wiley275 και Nist98, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον σχετικό χρόνο έκλουσης όσο και το 

φάσμα μάζας της «άγνωστης» ουσίας. 

Η πειραματική διάταξη των τεμαχίων και ανάλυση των δεδομένων ακολούθησε το σχέδιο των 

Τυχαιοποιημένων Πλήρων Ομάδων (Τ.Π.Ο.). Οι συγκρίσεις των μέσων των επεμβάσεων έγιναν με τη 

μέθοδο της Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς (LSD) σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.      

 

Αποτελέσματα & Συζήτηση 

Όπως είναι φυσικό, διαφοροποιούνται οι μέσοι όροι των ειδών σχεδόν σε όλα τα φυτικά 

χαρακτηριστικά και για τις δύο περιοχές προέλευσης. Οι μεγαλύτερες μέσες τιμές προέκυψαν στο 

υποείδος O. vulgare subsp. hirtum προερχόμενο τόσο από τη νήσο Ικαρία, όσο και από τη Κεφαλονιά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα αποτελέσματα των μετρήσεων του μέσου ξηρού βάρους των βλαστών 

ανα φυτικό είδος. Η ανάλυση της διασποράς και η δοκιμασία των πολλαπλών συγκρίσεων υπέδειξαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα O. vulgare subsp. hirtum και O. onites με τα υπόλοιπα 

φυτικά είδη της Ικαρίας. Αντίστοιχα, υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ειδών, αλλά 

δεν παρουσιάστηκαν διαφορές εντός των φυτικών ειδών της Κεφαλονιάς λαμβάνοντας υπόψιν τον 

τόπο ανάπτυξης των ειδών. Εξαίρεση αποτέλεσε το O. vulgare subsp. hirtum από το όρος Φαγιά όπου 

και παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μέσων όρων.  

Όσον αφορά τους μέσους ρυθμούς αύξησης των μελετούμενων χαρακτηριστικών, οι 

μεγαλύτερες τιμές παρουσιάστηκαν στο υποείδος O. vulgare subsp. hirtum προερχόμενο και από τις 

δύο νήσους. Η μοναδική περίπτωση που δεν συνέβη αυτό ήταν στον ρυθμό αύξησης του αριθμού των 

φύλλων όπου το είδος O. onites φαίνεται ότι αύξανε τη φυλλική του επιφάνεια με έναν μέσο ρυθμό 



 

 
244 

0,88 φύλλα/ημέρα. Σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ειδών παρατηρήθηκαν μόνο στους 

μέσους ρυθμούς αύξησης του ύψους των φυτών της Ικαρίας. Συγκεκριμένα, το υποείδος O. vulgare 

subsp. hirtum δείχνει τον υψηλότερο μέσο ρυθμό αύξησης με τιμή 0,19 cm/ημέρα, ενώ ταυτόχρονα 

διαφέρει σημαντικά με τα υπόλοιπα είδη. Η φθίνουσα κατάταξη του μέσου ρυθμού ύψους των ειδών 

ακολούθησε την εξής σειρά: O. vulgare subsp. hirtum, O. onites, S. thymbra και T. capitata. Η μη 

προσαρμογή των αποτελεσμάτων στην εξίσωση Richards, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η έναρξη 

λήψης των μετρήσεων έγινε ετεροχρονισμένα από το σημείο έναρξης της βλαστικής φάσης των φυτών.  

Η μέση ποσοστιαία απόδοση αιθέριου ελαίου για το υποείδος O. vulgare subsp. hirtum ήταν της 

τάξεως του 8,77 %(v/w) προερχόμενο από την Ικαρία, ενώ οι αντίστοιχες τιμές κυμάνθηκαν από 4,10-

6,57 %(v/w) προερχόμενο από το Λαγκάδα και το όρος Φαγιά της Κεφαλονιάς. Τιμές που ήρθαν σε 

αντίθεση με τις αντίστοιχες του ίδιου υποείδους σε άλλη εργασία (Economou et al., 2011). Αντιθέτως, 

το είδος O. onites απέδωσε μέση συγκέντρωση αιθέριου ελαίου μόλις 2,43 %(v/w), ενώ το S. thymbra 

5,40 %(v/w) αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα του πρώτου ήρθαν σε σύγκρουση με τους Economou et al. 

(2011). Όσον αφορά το είδος T. holosericeus, τα μέσα ποσοστά περιεκτικότητας αιθέριου ελαίου ήταν 

της τάξεως του 1,63 %(v/w) και 3,80 %(v/w) για καλλιεργούμενα και αυτοφυή είδη αντίστοιχα. Οι 

μέσες συγκεντρώσεις για το T. capitata εκτιμήθηκαν στο 4,37 %(v/w) και 4,10 %(v/w) για φυτά από τη 

νήσο Ικαρία και Κεφαλονιά αντίστοιχα, ποσοστά που συγκλίνουν πολύ με τα αντίστοιχα των 

Economou et al. (2011) και Kirimer et al. (1995). Στην περίπτωση των φυτικών ειδών της Ικαρίας, όλα 

τα είδη διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους (Διάγραμμα: 1). Σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

μέσων φαίνεται ότι υπήρξαν στα είδη που προήλθαν από την Κεφαλονιά (Διάγραμμα: 2). Στο 

υποείδος O. vulgare subsp. hirtum οι μέσοι όροι διαφέρουν σημαντικά, τόσο οι αυτοφυείς μορφές 

μεταξύ τους αλλά και τα αυτοφυή με τα αντίστοιχα είδη που είναι εγκατεστημένα στα Σπάτα. 

Φαίνεται ότι δεν υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα καλλιεργούμενα είδη O. 

vulgare subsp. hirtum και στο αυτοφυές είδος T. capitata. Τέλος, είναι ολοφάνερο ότι όλα τα είδη της 

Κεφαλονιάς διαφέρουν σημαντικά από το είδος T. holosericeus που είναι εγκατεστημένο στα Σπάτα, 

καθότι απέδωσε τη μικρότερη μέση συγκέντρωση αιθέριου ελαίου με τιμή μόλις 1,63 %(v/w). Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τα φυτικά είδη της Ικαρίας πλησιάζουν κατά πολύ αντίστοιχα 

όρια που έχουν βρεθεί σε άλλες μελέτες (Γαβριήλ, 2013). Τα μέσα ποσοστά απόδοσης αιθέριου ελαίου 

κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα για τα είδη της νήσου Κεφαλονιάς, και αυτό ίσως να οφείλεται 

στο γεγονός τόσο της μεταφυτευτικής καταπόνησης (stress) που υπέστησαν τα φυτά, όσο και στις 

μεταβολές των κλιματικών συνθηκών στον τόπο εγκατάστασής τους (Κατσιώτης & Χατζοπούλου, 

2013). 

 

Διάγραμμα 1: Διαφοροποίηση της μέσης ποσοστιαίας απόδοσης του αιθέριου ελαίου των τεσσάρων φυτικών 
ειδών της νήσου Ικαρίας. Μέσοι όροι που δεν συνδέονται με το ίδιο λατινικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά.  
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Από την ανάλυση των αιθέριων ελαίων προσδιορίστηκαν για κάθε φυτικό είδος τα συστατικά 

τους. Κυρίαρχο συστατικό σχεδόν για όλα τα είδη ήταν η καρβακρόλη, με τις υψηλότερες ποσοστιαίες 

συγκεντρώσεις να παρουσιάζονται στα είδη O. onites και O. vulgare subsp. hirtum, με μέσες τιμές έως 

και πάνω από 95 %(v/v). Αποτελέσματα, που δεν συμφωνούν με την έρευνα των Economou et al. 

(2011). Μόνη εξαίρεση αποτέλεσε το καλλιεργούμενο είδος T. holosericeus με μέσο ποσοστό 

συγκέντρωσης μόλις 20,26 %(v/v), ενώ φαίνεται ότι σαν κυρίαρχο συστατικό ήταν η γερανιόλη στο 

ποσοστό της τάξεως του 75,80 %(v/v). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός της άστοχης χρονικά 

συγκομιδής του φυτικού δείγματος, που ως βασικό συστατικό τη δεδομένη περίοδο περιείχε τη 

γερανιόλη έναντι της καρβακρόλης (De Lisi et al., 2011). Όπως και σε άλλα αντίστοιχα πειράματα, έτσι 

και εδώ παρατηρήθηκε χημειοτυπική σταθερότητα των περισσοτέρων μελετούμενων ειδών (Γαβριήλ, 

2013). Εδώ οι μέσοι όροι διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους απ’όπου και να προέρχονται τα φυτικά 

είδη. Συγκεκριμένα, στη σύγκριση των ειδών της Ικαρίας παρατηρούνται στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα σε όλα της τα είδη, ενώ το ίδιο συμβαίνει σε αντίστοιχη σύγκριση των μέσων όρων 

των ειδών στο σύνολό τους και για τις δύο περιοχές προέλευσης.  

 

Διάγραμμα 2: Διαφοροποίηση της μέσης ποσοστιαίας απόδοσης του αιθέριου ελαίου των επτά φυτικών ειδών της 
νήσου Κεφαλονιάς. Μέσοι όροι που δεν συνδέονται με το ίδιο λατινικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά.  

 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για τη φυτεία με είδη προερχόμενα από τη νήσο Ικαρία, έδειξε 

εγκλιματισμό της σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Αντιθέτως η φυτεία με είδη από την Κεφαλονιά δεν 

συμπεριφέρθηκε αναλόγως, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων το είδος T. holosericeus το οποίο 

και αποτελεί ενδημικό είδος των Ιονίων νήσων. Ωστόσο τηρουμένων των αναλογιών, τα 

αποτελέσματα που ελήφθησαν την τρέχουσα αυτή περίοδο ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. 
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Medicinal and aromatic plants type carvacrol from the islands of Ikaria 

and Kefalonia. Does discrepancy exist? 
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Keywords: aromatic plants, essential oil, wild species, dry weight, Clevenger 

The Medicinal and Aromatic plants (MAPs) of Greece have been greatly studied due to their huge 

importance as a part of biodiversity as long as their therapeutical attribute. The purpose of this study 

is to estimate and evaluate the phenological and chemotypical characteristics of “carvacrol type 

plants”, originated from the islands Ikaria and Kefalonia. In particular, the native species which were 

studied were: Origanum vulgare subsp. hirtum, Origanum onites, Thymbra capitata (Syn.: Coridothymus 

capitatus) and Satureja thymbra from Ikaria and Thymbra capitata, Origanum vulgare subsp. hirtum and 

Thymus holosericeus from Kefalonia. Measurements of the characteristics of the overground part were 

taken in full blooming stage. As far as the percentage content of essential oil, the subspecies O. vulgare 

subsp. hirtum ranged from 3,8 to 5,0 %(v/w) in the kefalonian species and from 8,2 to 9,4 %(v/w) in 

the ikarian species. The species T. holosericeus and T. capitata yielded from 1,5 to 1,7 %(v/w) and from 

4,2 to 4,5 %(v/w) respectively. The species O. onites ranged from 2,2 to 2,6 %(v/w), in contrast with 

the S. thymbra which yielded from 5,0 to 5,8 %(v/w). Furthermore, the percentage content of essential 

oils in carvacrol ranged with means from 20,26 %(v/v) for the species T. holosericeus and over 95 

%(v/v) for O. vulgare subsp. hirtum and O. onites. It is worth to be mentioned, that thymol was 

detected only in the species which came from Kefalonia and particularly in T. holosericeus and O. 

vulgare subsp. hirtum.  
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Χωρική εξάπλωση και απόδοση αιθέριου ελαίου Ιπποκράτειων 

φυτών από το νησί της Κω 

Ε. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ1, Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ1, Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ2, Π. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ3, Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ1 
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Γεωργίας, Βελτίωση φυτών και Γεωργικού  Πειραματισμού, Τμήμα 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργίας, Ιερά οδός 75, 11855, Αθήνα 

2 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής,  Εργαστήριο 

Γεωργικής Χημείας και Εδαφολογίας, Ιερά οδός 75, 11855, Αθήνα 

3 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Ιερά οδός 75, 11855, 

Αθήνα 
 

Λέξεις κλειδιά: Iπποκράτεια φαρμακευτικά φυτά, χωροταξική απεικόνιση, υδροαπόσταξη 

Η υψηλή ποικιλομορφία της φαρμακευτικής χλωρίδας είναι χαρακτηριστικό της χώρας μας. Ο 

Ιπποκράτης, ήταν ο πρώτος ο οποίος αναγνώρισε τη θεραπευτική αξία των φαρμακευτικών φυτών, 

χρησιμοποιώντας τα στις θεραπευτικές του πρακτικές. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αποτύπωση 

και την αξιολόγηση ορισμένων Ιπποκράτειων φαρμακευτικών φυτών της Νήσου Κω. Τα αντικείμενα 

της έρευνας αφορούν στη χωροταξική απεικόνιση, τα ιδιαίτερα φυσιογραφικά στοιχεία των θέσεων 

προέλευσης και την αξιολόγηση της εκατοστιαίας απόδοσης του αιθέριου ελαίου οκτώ διαφορετικών 

φυτικών ειδών (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.). Πιο συγκεκριμένα, στο νησί της Κω καταγράφηκαν 41 θέσεις των υπό μελέτη φυτών, οι 

οποίες εκτείνονται σε όλη τη γεωγραφική έκταση του νησιού. Η οργάνωση όλων των πληροφοριών 

και η χαρτογράφηση των θέσεων των φυσικών πληθυσμών, έγινε με τη χρήση Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών. Αναλυτικότερα, σε μεγαλύτερους πληθυσμούς βρέθηκαν τα είδη C. 

salviifolius L., T. capitatum L. και H. empetrifolium Willd. Αντιθέτως σε μικρότερους πληθυσμούς η A. 

arvensis L. και η F.communis L., ενώ σε μία μόνο θέση βρέθηκαν τα C. maritimum L. και η A. arborescens 

(Vaill.) L. Το φυτικό είδος H. hircinum L. βρέθηκε να διατηρείται μόνο σε μικροαποθέματα σε βοτανικό 

κήπο. Από τις ήδη καταγεγραμμένες θέσεις που παρατηρήθηκαν στο νησί της Κω, συλλέχθηκε φυτικό 

υλικό από το οποίο και προσδιορίστηκε η εκατοστιαία απόδοση αιθερίου ελαίου, με τη μέθοδο της 

υδροαπόσταξης, χρησιμοποιώντας συσκευή Clevenger. H απόδοση του αιθερίου ελαίου κατά μέσο 

όρο ήταν 0,01% για την A. arvensis L., 0,04% για τη F. communis L., 0,07% για το C. salviifolius L., 0,35% 

για το T. capitatum L., 0,35% για το C. maritimum L., και 0,25% για το H. hircinum L. Ιδιαίτερα υψηλές 

αποδόσεις αιθερίου ελαίου, από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί διεθνώς, παρουσίασαν τα είδη 

H. empetrifolium Willd και A. arborescens (Vaill.) L. Οι τιμές των οποίων έφτασαν σε συγκεκριμένες 

θέσεις το 4% και 2% αντίστοιχα. 

 

Εισαγωγή 

Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω το 460 π.Χ. και πέθανε στη Λάρισα γύρω στο 377 π.Χ.. Η 

Ιπποκρατική ιατρική θεωρείται το απόγειο της αρχαίας ορθολογικής ιατρικής. Σύμφωνα με τις 

προσεγγίσεις του ελάμβανε υπ’ όψιν το ιστορικό του αρρώστου, τη συμπτωματολογία της νόσου αλλά 

και την επίδραση του περιβάλλοντος πάνω στον ασθενή και στην ασθένεια. Η θεραπευτική του 

Ιπποκράτη στηριζόταν κυρίως: α) στη φύση του ασθενούς, β) στη διατροφή, γ) στη φαρμακευτική 

αγωγή και δ) στις χειρουργικές επεμβάσεις. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούσε θεωρούσε ότι έπρεπε να 

χορηγούνται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να προκύπτει πάντοτε ωφέλεια, κατά την Ιπποκρατική ρήση 

«ώφελέειν ή μη βλάπτειν». Χρησιμοποιούσε κυρίως φυτικής προελεύσεως φάρμακα, λίγα ζωικής 

καθώς και μεταλλικά ορυκτά. Στα Ιπποκρατικά κείμενα αναφέρονται τα ονόματα 248 φυτών. (Littré, 



 

 
248 

E. 1830) Δεν υπάρχει σε αυτά όμως καμία περιγραφή φυτού με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, για 

πολλά είδη, προβλήματα ταυτοποίησης με τα σημερινά.  

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν α) η χωροταξική απεικόνιση οκτώ Ιπποκράτειων φυτικών 

ειδών A. arvensis L., C. salviifolius L., T. capitatum L., C. maritimum L., A. arborescens (Vaill.) L., H. 

hircinum L., H. empetrifolium Willd, F. communis L., με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών, στην νήσο Κω, περιοχή που έζησε και λειτούργησε ο Ιπποκράτης β) η αξιολόγηση της 

εκατοστιαίας απόδοσής τους σε αιθέριο έλαιο και γ) η αποτύπωση της εδαφικής σύστασης στις θέσεις 

που αναπτύσσονται τα υπ’όψιν φυτά. Ιδιαίτερα η εδαφική σύσταση θα δώσει πληροφορίες για την 

προσαρμοστικότητα και τις ανάγκες των υπό μελέτη φυτών σε θρεπτικά στοιχεία με σκοπό την 

παραγωγική τους αξιοποίηση. Τα παραπάνω είδη, ήδη αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία ως 

Ιπποκράτεια από πολλούς ιστορικούς, ερευνητές και ιατρούς. (Dierbach, J.H.1824, Heidelberg, 1824, 

Littré, E. 1830) 

 

Υλικά και μέθοδοι 

Κατά την διαδικασία της δειγματοληψίας ελήφθησαν εδαφικά και φυτικά δείγματα από τις 

θέσεις των αυτοφυών πληθυσμών των A. arvensis L., C. salviifolius L., T. capitatum L., C. maritimum L., 

A. arborescens (Vaill.) L., H. hircinum L., H. empetrifolium Willd, F. communis L. της νήσου Κω. Ο 

εντοπισμός των σημείων αυτών έγινε με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. (GIS 

ArcMap 10.1) (Εικόνα 1).  

Μετά την παραλαβή του φυτικού υλικού από τα άνθη και τα φύλλα του κάθε είδους, έγινε 

αποξήρανση αυτού, κονιοποίηση και τέλος ακολουθήθηκε η μέθοδος της υδροαπόσταξης για την 

παραλαβή του αιθερίου ελαίου, χρησιμοποιώντας την συσκευή Clevenger. Η διαδικασία της 

απόσταξης διήρκησε 3 ώρες. Το φυτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε προήλθε από φυτά στη πλήρη 

άνθιση. 

 

 

Εικόνα 1 Χάρτης χωρικής αποτύπωσης φυτικών δειγμάτων 
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Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Αναπτύχθηκε βάση δεδομένων (είδος φυτού, δείγμα εδάφους, έκθεση, ποσοστό κάλυψης, κύρια 

βλάστηση) σε σημειακό επίπεδο γεωγραφικής πληροφορίας με τη χρήση GIS ArcMap 10.1. 

Καταγράφηκαν τα παρακάτω είδη φυτών, A. arvensis L., C. salviifolius L., T. capitatum L., C. maritimum 

L., A. arborescens (Vaill.) L., H. hircinum L., H. empetrifolium Willd, F. communis L. (Εικόνα 1). Σε 

μεγαλύτερους πληθυσμούς βρέθηκαν τα είδη C. salviifolius L., T. capitatum L. και H. empetrifolium 

Willd. Αντιθέτως σε μικρότερους πληθυσμούς η A. arvensis L. και η F.communis L., ενώ σε μία μόνο 

θέση βρέθηκαν τo C. maritimum L., η A. arborescens (Vaill.) L. και το H. hircinum L.  

Από τη μελέτη της εκατοστιαίας απόδοσης αιθερίου ελαίου των καταγεγραμμένων φυτών, 

παρατηρήθηκε ότι ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις σε σύγκριση με τη βιβλιογραφία, παρουσίασαν τα είδη 

H. empetrifolium Willd και A. arborescens (Vaill.) L., οι οποίες έφτασαν σε συγκεκριμένες θέσεις το 4% 

και 2% αντίστοιχα. (A. Bertoli, et al 2011, Marc El Beyrouthy et al, 2011) (Πίνακας 1). Στα υπόλοιπα 

είδη δεν παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τις τιμές που αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία. 

(Felice Senatore et al, 2001, Bernard Ferrari et al, 2001, F. Maggi et al, 2008, Stéphanie Cozzani et al, 

2004, Costas Demetzos et al, 2004, K. Javidnia et al, 2004) 

 
Πίνακας 1 Εκατοστιαία απόδοση αιθέριου ελαίου 

Φυτικό είδος Εκατοστιαία απόδοση αιθέριου ελαίου 

A. arvensis 0,01% 

C. salviifolius 0,07% 

T. capitatum 0,35% 

C. maritimum 0,25% 

A. arborescens 2% 

H. hircinum 0,25% 

H. empetrifolium 4% 

F. communis 0,04% 

 
Χαρακτηριστικά του εδάφους στις θέσεις δειγματοληψίας των φυτών που μελετήθηκαν 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Αναλυτικότερα, το φυτικό είδος F. communis L. βρέθηκε να 

αναπτύσσεται στο ανατολικό μέρος της νήσου Κω, ενώ από την εδαφική ανάλυση προέκυψε ότι στις 

θέσεις συλλογής του το pΗ κυμάνθηκε από 7,66 - 9,02, οι τιμές του CACO3
 

από 44 - 11,5, ενώ 

εμφανίστηκε σε εδάφη με μεγαλύτερο ποσοστό άμμου. Η κύρια συγκέντρωση του είδους A. arvensis L. 

βρέθηκε στο νοτιοανατολικό μέρος της νήσου, το pΗ του εδάφους κυμάνθηκε από 6,95 - 7,58, 

παρατηρήθηκε ότι υπάρχει απουσία ανθρακικού ασβεστίου, ενώ εμφανίστηκε σε εδάφη με μεγαλύτερο 

ποσοστό άμμου. Ο πληθυσμός του είδους C. maritimum L. παρατηρήθηκε δυτικά της νήσου, το pΗ 

εδάφους βρέθηκε 9,02, μεγαλύτερο ποσοστό στο εδαφικό δείγμα βρέθηκε να έχει η άμμος, ενώ η τιμή 

του CACO3 ήταν 44. Το T. capitatum L. παρατηρήθηκε έντονα κεντρικά και ανατολικά του νησιού, το 

pΗ του εδάφους κυμάνθηκε από 6,83 - 8,3, οι τιμές του ανθρακικού ασβεστίου κυμάνθηκαν από 0 - 83, 

ενώ στα εδαφικά δείγματα βρέθηκε μεγαλύτερο ποσοστό άμμου. Το C. salviifolius L. εμφανίστηκε 

κεντρικά και δυτικά της νήσου, το εδαφικό pΗ κυμάνθηκε από 7,63 - 8,6, τιμή του CACO3 κυμάνθηκε 

από 0 - 67 ενώ σε μία μόνο θέση παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ποσοστό αργίλου στο εδαφικό δείγμα. Η 

A. arborescens (Vaill.) L. παρατηρήθηκε σε ένα μόνο σημείο, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Το είδος H. 

empetrifolium Willd εμφανίστηκε μόνο κεντρικά του όρους Δίκαιος, το pΗ του εδάφους κυμάνθηκε 

από 7,87 - 8,18 ενώ παρατηρήθηκαν ποικίλα ποσοστά στην μηχανική σύσταση. 

Οι παραπάνω εδαφικές μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές εγκαταστάσεις 

φυτειών των προαναφερθέντων φυτών, για την καλύτερη αποδοτικότητα καθώς και τη 

βελτιστοποίηση και σταθερότητα των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305197801001454
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Πίνακας 2 Αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων 

Φυτικό είδος 
Θέση 

δειγματοληψίας 
Άμμος Άργιλος Ιλύς 

Ανθρακικό 
ασβέστιο 

pH 

A. arvensis 22 59,2 24,8 16 0 6,95 

A. arvensis 35 50,6 26,8 22,6 0 7,46 

A.  arvensis 36 73,2 10,8 16 0 7,58 

C. salviifolius 5 70,6 11,4 18 33 8,1 

C. salviifolius 6 81,2 10,8 8 23,5 8,6 

C. salviifolius 8 71,2 11,4 17,4 0 7,81 

C. salviifolius 10 63,2 22,8 14 67 8,14 

C. salviifolius 16 64,4 19,6 16 24,5 7,86 

C. salviifolius 20 53,2 18,8 28 47 7,96 

C. salviifolius 23 74,6 6,8 18,6 0 7,63 

C. salviifolius 25 69,5 12,8 17,7 44 7,64 

C. salviifolius 26 10,9 49,4 39,7 62 8,74 

C. maritimum 9 77,2 12,8 10 44 9,02 

F. communis 11 73,2 10,8 16 11,5 8 

F. communis 12 80,4 8,2 11,4 13 7,63 

F. communis 13 51,2 24,8 24 38 7,46 

F. communis 27 66,4 13,6 20 44 9,02 

F. communis 30 69,2 12,8 18 12,5 7,66 

H.empetrifolium 46 43,2 24,8 32 13 8,02 

H.empetrifolium 47 46,6 25,4 28 75,5 8,18 

H.empetrifolium 48 57,2 16,8 26 69 7,87 

H.empetrifolium 49 65,2 15,4 19,4 0 8,06 

H.empetrifolium 56 65,2 20,8 14 11,5 7,96 

T. capitatum 7 55,2 24,8 20 83 7,37 

T. capitatum 14 43,2 34,8 22 68 8,13 

T. capitatum 15 78,6 8,8 12,6 0 7,89 

T. capitatum 17 57,2 20,8 22 71 7,9 

T. capitatum 18 55,2 26,8 18 38 7,46 

T. capitatum 21 39,2 38,8 22 60 8,15 

T. capitatum 28 49,2 32,8 18 9,5 7,43 

T. capitatum 33 57,2 24,8 18 0 6,83 

T. capitatum 45 36,4 23,6 40 50,5 8,3 

T. capitatum 54 62,6 13,4 24 11 8,04 

T. capitatum 37 24,6 43,4 32 81,5 8 
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The high variety of pharmaceutical flora is a feature of our country. Hippocrates was the first who 

recognized the therapeutic value of medicinal plants, and used them in therapeutic practices. The 

present study aims at the evaluation of some plants of Kos island, which were used by Hippocrates. 

The objects of research constitute the spatial distribution, the particular physiographic data from 

collection sites and the evaluation of the percentage yield of the essential oil of eight different plant 

species (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.). More specifically, in Kos Island ,41 locations of the studied plants were recorded, which were 

extended across the geographical area of the island. The data and the mapping of natural populations 

were accomplished by using GIS. Moreover, in higher populations were found species such as C. 

salviifolius L., T. capitatum L. and H. empetrifolium Willd. On the contrary, in lower populations were 

found species such as A. arvensis L. and F. communis L., whereas C. maritimum L. and A. arborescens 

(Vaill.) L were found in only one site. The plant species of H. hircinum L. were maintained only in low 

population in a botanical garden. From a aforementioned 41 locations, the plant material and the 
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percentage yield of their essential oil was determined by the method of hydrodistillation, using a 

Clevenger device. Regarding the results of hydrodistillation, the yield of essential oil was on average 

0.01% for A. arvensis L., 0,04% for F. communis L., 0,07% for C. salviifolius L., 0 35% for the T. capitatum 

L., 0,35% for C. maritimum L., 0,25% for H. hircinum L. Particularly high yields of essential oil, which 

are the largest recorded in the literature, showed the species H. empetrifolium Willd and A. arborescens 

(Vaill.) L which reached in specific positions 4% and 2% respectively. 
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Λέξεις Κλειδιά: Νωπός λοβός, μορφολογικά χαρακτηριστικά, μαυρομάτικο φασόλι, τοπικές 

ποικιλίες. 

Η καλλιέργεια της βίγνας (V. unquiculata ssp. unguiculata και V. unquiculata ssp. sesquipedalis) για 

την παραγωγή σπερμάτων (μαυρομάτικα φασόλια) και νωπών λοβών (αμπελοφάσουλα) αποτελεί 

μια παραδοσιακή καλλιέργεια στην περιοχή της μεσογειακής λεκάνης όπως και στη χώρα μας με 

σχετικά περιορισμένη οικονομική σημασία αλλά σημαντική συνεισφορά στην διατροφή των 

τοπικών κοινωνιών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η παραγωγή της βίγνας στην Ελλάδα 

αλλά και γενικότερα στις χώρες της Μεσογείου βασίζεται και στην καλλιέργεια τοπικών πληθυσμών 

που παρουσιάζουν ευρεία παραλλακτικότητα. Επομένως, η διατήρηση και η περιγραφή τους 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του πολύτιμου αυτού γενετικού 

υλικού. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, σε 37 τοπικούς πληθυσμούς βίγνας που προέρχονται 

από τη μεσογειακή λεκάνη μελετήθηκαν διάφορα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

νωπών λοβών, ενώ προσδιορίστηκε για κάθε πληθυσμό το κατάλληλο στάδιο συγκομιδής τους με 

βάση τις ημέρες από την άνθηση. Οι 37 πληθυσμοί εκ των οποίων 9 προέρχονται από την Ελλάδα, 9 

από την Ισπανία και 19 από την Πορτογαλία, καλλιεργήθηκαν το καλοκαίρι του 2014 στον αγρό 

του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με 

το πειραματικό σχέδιο των Τυχαιοποιημένων Πλήρων Ομάδων, με τέσσερις επαναλήψεις και τρία 

φυτά ανά επανάληψη για κάθε πληθυσμό. Προσδιορίστηκαν διάφορα μορφολογικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των νωπών λοβών, τα οποία διακρίνονται σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά (νωπό 

βάρος, μήκος, μέγιστη διάμετρος και αριθμός σπόρων του λοβού στο κατάλληλο στάδιο 

συγκομιδής) και σε οπτικά χαρακτηριστικά ποιότητας (ένταση πράσινου χρώματος -ανοικτό, 

ενδιάμεσο ή σκούρο, παρουσία ή μη χνόωσης στο νωπό λοβό, κυρτότητα ή ευθύτητα κυρίως σε 

μικρού μήκους λοβούς, ύπαρξη μεταχρωματισμού στο άκρο του λοβού και τέλος, η ένταση των 

επαρμάτων στον λοβό από την ανάπτυξη των σπερμάτων, ενδεικτική της ανάπτυξης των 

σπερμάτων στο κατάλληλο στάδιο συγκομιδής). Ως κατάλληλο στάδιο συγκομιδής των νωπών 

λοβών κάθε πληθυσμού ορίστηκε η ανάπτυξη του λοβού σε ημέρες από την άνθηση κατά τον οποίο 

ο λοβός είχε το μέγιστο δυνατό μήκος αλλά διατηρούσε σε ικανοποιητικό βαθμό την τρυφερότητά 

του. Για τον προσδιορισμό του σταδίου αυτού, λοβοί από κάθε πληθυσμό συγκομίστηκαν σε 

διαφορετικές ημέρες μετά την άνθηση και προσδιορίστηκε χρονικά η έναρξη σκλήρυνσης του λοβού 

και ανάπτυξης ινών. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η Διακριτική Ανάλυση (Discriminant Analysis), με 

σκοπό τον έλεγχο διάκρισης των πληθυσμών τόσο σε επίπεδο γεωγραφικής προέλευσης, όσο και σε 

επίπεδο υποείδους. Τα αποτελέσματα έδειξαν έντονη παραλλακτικότητα μεταξύ των διαφόρων 

πληθυσμών, όσον αφορά το κατάλληλο στάδιο συγκομιδής το οποίο κυμάνθηκε από 8 έως 12 

ημέρες. Παράλληλα στο κατάλληλο στάδιο συγκομιδής οι λοβοί και οι σπόροι των φυτών  

αποκτούσαν διάφορο μέγεθος, σχήμα και χρώμα, ανάλογα με τον πληθυσμό και το υποείδος στο 

οποίο ανήκαν. Πιο συγκεκριμένα οι πληθυσμοί που ανήκαν στο υποείδος V. unquiculata ssp. 
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sesquipedalis παρουσίασαν μεγαλύτερο μήκος και βάρος νωπού λοβού. Κατά τη Διακριτική 

Ανάλυση οι πληθυσμοί δε διαχωρίστηκαν με βάση την χώρα προέλευσής τους. Διαχωρίστηκαν 

όμως σε επίπεδο υποείδους με τους πληθυσμούς του υποείδους Vigna unguiculata ssp. unguiculata να 

σχηματίζουν μια διακριτή ομάδα ενώ κάθε πληθυσμός του υποείδους V. unquiculata ssp. 

sesquipedalis διακρινόταν των υπολοίπων.  
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φυτών, Τράπεζα Γενετικού Υλικού. 

Παραδοσιακή ποικιλία είναι μια ποικιλία που κατάγεται από μια συγκεκριμένη περιοχή και τα 

χαρακτηριστικά της μπορούν να αποδοθούν σε ένα βαθμό στην συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή. Οι παραδοσιακές ποικιλίες, δημιούργημα της επιλογής των γεωργών και του φυσικού 

περιβάλλοντος για εκατοντάδες χρόνια διακρίνονται για την προσαρμοστικότητα τους στις τοπικές 

εδαφοκλιματικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Η σύγχρονη γεωργία, οι 

συμβατικές μέθοδοι καλλιέργειας και η αλόγιστη χρήση των υψηλών εισροών έχει ως αποτέλεσμα 

την απώλεια της γενετικής ποικιλότητας και τη στασιμότητα των αποδόσεων ειδικά σε λιγότερο 

ευνοϊκές περιοχές. Όλο και περισσότερες εγχώριες ποικιλίες έχουν αντικατασταθεί από εμπορικές 

ποικιλίες που είναι λιγότερο ανθεκτικές στα παράσιτα, στις ασθένειες αλλά και στις αβιοτικές 

καταπονήσεις, χάνοντας έτσι μια πολύτιμη πηγή γενετικού υλικού για την κάλυψη των 

μελλοντικών αναγκών της αειφόρου γεωργίας στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και η μεγάλη ποικιλομορφία των παραδοσιακών ποικιλιών τις καθιστούν χρήσιμο 

γενετικό υλικό για τη βελτίωση των φυτών. Η Ελλάδα λοιπόν πέραν του ότι αποτελεί ένα από τα 

πιο σημαντικά κέντρα βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, ταυτόχρονα αποτελεί το σημαντικότερο 

κέντρο ενδημισμού στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Η διατήρηση και η χρήση των φυτικών 

γενετικών πόρων είναι απαραίτητες για την συνεχή συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής 

παραγωγής και επιπλέον στην αειφόρο ανάπτυξη και στην άμβλυνση της φτώχειας. Το Ινστιτούτο 

Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β) σε συνεργασία με την Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΕΛΓΟ-

Δήμητρα) πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη μελέτη αποτίμησης της γενετικής ποικιλότητας και 

ταυτοποίησης των κυριότερων οπωροφόρων και καλλιεργούμενων ειδών του ελλαδικού χώρου με 

τη χρήση ουδέτερων και λειτουργικών μοριακών δεικτών. Σε αυτά περιλαμβάνονται ευρέως 

γνωστά είδη όπως το φασόλι, η φακή, η μελιτζάνα, το κολοκύθι, η πιπεριά, η κερασιά και η συκιά. 

Αποτέλεσμα της μελέτης ήταν η ανάδειξη της μεγάλης γενετικής ποικιλότητας του τόπου μας για 

όλα τα εξεταζόμενα είδη. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μοριακή ταυτοποίηση του εγχώριου 

γενετικού υλικού και αποκαλύφθηκε το γενετικό αποτύπωμα της κάθε ποικιλίας. Συμπερασματικά, 

αν και οι μοριακοί δείκτες επιτρέπουν την γρήγορη εκτίμηση της γενετικής ποικιλότητας των 

παραδοσιακών ποικιλιών για τον εντοπισμό χρήσιμης παραλλακτικότητας για τα προγράμματα 

βελτίωσης ή τη διαχείριση των γενετικών πόρων σε συλλογές γενετικού υλικού θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους μορφολογικούς δείκτες. 
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δημητριακά 

Οι εξερευνητικές αποστολές με σκοπό τη συλλογή φυτογενετικών πόρων, ιδιαίτερα τοπικών 

ποικιλιών, θέτουν πάντα το ζήτημα της μεγιστοποίησης της γονιδιακής δεξαμενής από τους 

γενετικούς πόρους μιας περιοχής. Αυτό απαιτεί συστηματική εργασία πεδίου. Για την διερεύνηση 

του θέματος αυτού επιλέχθηκε  η  Άνδρος,  ένα σχετικά μεγάλο νησί με έκταση 380 km2, με ορεινό 

ανάγλυφο, το οποίο αποτελείται από τέσσερις οροσειρές, με υψηλότερη κορυφή το Πέταλο (994m). 

Ανάμεσα στα βουνά η ύπαρξη πολλών φαραγγιών και μικρών πεδιάδων σε διαφορετικά υψόμετρα 

δημιουργούν διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα ιδανικά για τη διαφοροποίηση των ποικιλιών. 

Στους παράγοντες διαφοροποίησης πρέπει να προστεθεί και η επίδραση που άσκησε ο Ανδριώτης 

αγρότης με τις καλλιεργητικές τεχνικές και με την καλλιέργεια των ποικιλιών σε αφιλόξενες άγονες 

περιοχές (μεγάλες κλίσεις, ξηρικά χωράφια, κατασκευή αναβαθμίδων και τοίχων ξερολιθιάς) ή 

ποτιστικές (αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα).  Ο πληθυσμός της Άνδρου συγκεντρώνεται σε 

τέσσερις πόλεις, 70 χωριά και οικισμούς. Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2013 – Μαρτίου 2014 

οργανώθηκαν πολλές αποστολές καταγραφής και συλλογής γενετικού υλικού καλλιεργουμένων 

ειδών. Οι εργασίες πεδίου σχεδιάστηκαν ώστε να γίνει τουλάχιστον μία συνέντευξη σε κάθε χωριό ή 

οικισμό με σκοπό την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών 

καθώς και τη συλλογή γενετικού υλικού, όταν αυτό ήταν δυνατό. Προκειμένου να διαμορφωθεί μια 

γεωγραφικά και περιβαλλοντικά ολοκληρωμένη άποψη της διαφορετικότητας των τοπικών 

ποικιλιών και των πληθυσμών τους πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 74 χωριά/πόλεις του νησιού 

και έγιναν 89 συνεντεύξεις με κατοίκους. Στα πολυετή είδη (οπωροφόρα και αμπέλι), σε επίπεδο 

ονομασιών, καταγράφηκαν πολλά ονόματα ποικιλιών (πχ. αμπέλι: 53, αχλαδιές: 36, εσπεριδοειδή: 

26, συκιές 17, ροδιές 17, μηλιές 12 κλπ.). Η αποσαφήνιση του πραγματικού αριθμού τοπικών 

ποικιλιών των πολυετών ειδών απαιτεί εξειδικευμένη εργασία πεδίου λόγω ύπαρξης συνωνυμιών ή 

της πιθανότητας να συμπίπτουν με παλιές καλλιεργούμενες ποικιλίες. Συνολικά συλλέχθηκαν 

περισσότερα από 300 δείγματα σπόρων ετήσιων τοπικών πληθυσμών, ένας εντυπωσιακός αριθμός 

σε σύγκριση με άλλες αποστολές της ερευνητικής μας ομάδας (π.χ. Λήμνος: 146, Λευκάδα: 101). 

Σχεδόν το 60% των δειγμάτων που συλλέχθηκαν ήταν κηπευτικά, ακολουθούμενα από όσπρια 

(35%) και τελευταία τα δημητριακά, κυρίως αραβόσιτος. Η εξερευνητική μας αποστολή επιβεβαίωσε 

για ακόμα μία φορά ότι η γενετική διάβρωση αφορά κατά κύριο λόγο τα δημητριακά. Τα ευρήματά 

μας αποδεικνύουν ότι η λεπτομερής εργασία πεδίου σε μεγάλα νησιά με διαφοροποιημένη 

μορφολογία εδάφους μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών ειδών 

και πληθυσμών τοπικών ποικιλιών.  
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Γενετική ποικιλότητα της Medicago arborea L., φυσικών πληθυσμών 

Αιγαίου, με μικροδορυφορικούς δείκτες 

Α. Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ1, Ε. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ1,2, Ρ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ3, Φ. Α. ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ2 

1
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Λέξεις κλειδιά: συλλογή, ενδημικό είδος, κτηνοτροφικό είδος, τετραπλοειδές 

Το γένος της μηδικής (Medicago) περιλαμβάνει 88 είδη, εκ των οποίων τρία είναι πολυετή-θαμνώδη. 

Από αυτά, στην Ελλάδα, είναι ιθαγενή δύο είδη˚ η μηδική η δενδρώδης (M. arborea) και η M. 

strasseri η οποία είναι ενδημικό είδος της Κρήτης, ενώ το τρίτο είδος, η M. citrina, είναι ιθαγενές των 

Βαλεαρίδων νήσων της Ισπανίας. Η M. arborea είναι, κατά κύριο λόγο, Αιγιακό είδος. Απαντάται σε 

νησίδες και γκρεμούς και έτσι δεν βοσκείται. Κατά την διάρκεια της θερινής ξηρασίας απορρίπτει 

τα φύλλα της περνώντας μια φάση θερινής νάρκης ενώ παρουσιάζει ευαισθησία και στις χαμηλές 

θερμοκρασίες. Παρά τα μειονεκτήματα αυτά η νομευτική της αξία έχει εκτιμηθεί θετικά και έχει 

γίνει αρκετή έρευνα σχετικά με την κτηνοτροφική της χρήση.  Στη χώρα μας μάλιστα είχε εγγραφεί 

και μια καλλιεργούμενη ποικιλία, η «Νάξος», δημιουργία του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών 

και Βοσκών Λάρισας. Η εύρεση φυσικών πληθυσμών σε διαφορετικά περιβάλλοντα για τη γενετική 

βελτίωση του είδους μπορεί να αυξήσει τις βελτιωτικές επιλογές. Η χρήση μοριακών δεικτών μπορεί 

να αποκαλύψει την εντός και μεταξύ των πληθυσμών μοριακή ποικιλότητα του είδους και να 

αποτελέσει βάση για συλλογή γενετικού υλικού. Με σκοπό να μελετηθεί η μοριακή γενετική 

ποικιλότητα της M. arborea καταρτίστηκε πρόγραμμα συλλογής γενετικού υλικού σε 13 θέσεις στο 

Αιγαίο, από τις Βόρειες Σποράδες μέχρι τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Επίσης έγινε συλλογή 

γενετικού υλικού της M. strasseri και των πολυετών ποωδών ειδών M. castriensis, M. marina, M. sativa 

ssp. sativa για συγκριτικούς λόγους. Έτσι, στα πλαίσια της συγκεκριμμένης εργασίας 

παρουσιάζονται δεδομένα από συνολικά 18 πληθυσμούς. Η ανάλυση της μοριακής γενετικής 

ποικιλότητας έγινε σε φυτικούς ιστούς με τη χρήση  μικροδορυφορικών δεικτών (SSR). Η εκχύλιση 

του DNA πραγματοποιήθηκε με βάση το πρωτόκολλο CTAB. Τα προϊόντα ενίσχυσης της PCR 

αναλύθηκαν σε αυτοματοποιημένο αλληλουχητή φθορισμού ΑΒΙ3730xl χρησιμοποιώντας το 

λογισμικό Genemapper 4.0 παρέχοντας ακρίβεια μεγέθους των γονιδιακών θέσεων μιας (1) βάσης.  

Αρχικά διερευνήθηκε η δυνατότητα ενίσχυσης ήδη δημοσιευμένων μικροδορυφορικών γονιδιακών 

θέσεων και επιλέγηκαν οι πλέον επαναλήψιμοι. Αν και τα αναλυόμενα είδη είναι 

αυτοτετραπλοειδή, ειδικά για το πρώτο αυτό στάδιο της ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν, 

μικροδορυφορικοί δείκτες που εμφανίζουν δισωμική συμπεριφορά (δηλαδή εμφάνισαν μέχρι δύο 

αλληλόμορφα ανά γενότυπο). Αυτοί είναι οι AW698869, AW698723, AJ248338 και AJ248338. Από 

αυτούς τους τόπους ενισχύθηκαν συνολικά 30 αλληλόμορφα ενώ όλοι οι SSR ανέδειξαν υψηλή 

ποικιλομορφία (75 – 100% ανά πληθυσμό M. arborea). Η μέση αναμενόμενη ετεροζυγωτία για όλους 

τους πληθυσμούς ήταν 0.45 και η μέση παρατηρούμενη ετεροζυγωτία 0.71. Η ανάλυση συνεχίζεται 

με την χρησιμοποίηση SSR που επέδειξαν τετρασωμική συμπεριφορά.  
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Αξιολόγηση ποικιλιών βασιλικού ως προς την απόδοση και την 

περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο 
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Λέξεις κλειδιά: φυσιολογικά χαρακτηριστικά, φυλλική επιφάνεια, απόδοση, αιθέριο έλαιο 

Ο βασιλικός (Οcimum basilicum) είναι από τα πλέον γνωστά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. 

Είναι ένα πολυμορφικό φυτό με πολλές ποικιλίες και πολλούς τύπους που ξεχωρίζουν από το 

μέγεθος, το χρώμα και την υφή των φύλλων, από το χρώμα της ταξιανθίας, καθώς και από τη 

χημική σύσταση των αιθέριων ελαίων. Ο βασιλικός καλλιεργείται ως ετήσιο φυτό σε πολλές χώρες, 

κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αίγυπτο, τη Μαδαγασκάρη, την Ουγγαρία, την Ινδονησία, το 

Μαρόκο, το Ισραήλ, και τις ΗΠΑ, ενώ η καλλιέργεια του στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Σκοπός 

της εργασίας ήταν να αξιολογηθεί η συμπεριφορά 20 ποικιλιών-γενοτύπων βασιλικού σε συνθήκες 

καλλιέργειας. Το πείραμα εγκαταστάθηκε το 2013, σε αγρό του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου 

Θες/νίκης και χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο των πλήρων τυχαιοποιημένων ομάδων. Οι 

φυσιολογικές παράμετροι που προσδιορίστηκαν ήταν η περιεκτικότητα χλωροφύλλης και η 

φωτοσυνθετική αποτελεσματικότητα, ενώ οι αγροκομικές, αφορούσαν προσδιορισμό της φυλλικής 

επιφάνειας, του ύψους φυτών, του νωπού και ξηρού βάρους και της περιεκτικότητας σε αιθέριο 

έλαιο. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ποικιλιών ως προς τα φυσιολογικά και αγροκομικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν. Οι ποικιλίες 

τύπου Genovese είχαν το μεγαλύτερο ύψος και φυλλική επιφάνεια, οι ποικιλίες του μικρόφυλλου 

βασιλικού είχαν το μικρότερο ύψος και την μικρότερη φυλλική επιφάνεια, ενώ οι ποικιλίες του 

κόκκινου βασιλικού είχαν ενδιάμεση συμπεριφορά. Η απόδοση σε χλωρή και ξηρή βιομάζα, καθώς 

και η περιεκτικότητα και η απόδοση σε αιθέριο έλαιο επηρεάστηκε σημαντικά από το γενότυπο. 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ο βασιλικός μπορεί να καλλιεργηθεί στο αγρό κάτω από τις 

ελληνικές συνθήκες και να δώσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα για τον παραγωγό. 
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«Σκληρόπετρα», «Ξυλόκαστρο», «Μαυραγάνι» : Δύο πληθυσμοί και 

ένα μίγμα καλλιεργούμενων παραδοσιακών ποικιλιών σιταριού 

Κ. ΚΟΥΤΗΣ1 

1
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Λέξεις κλειδιά: Σκληρόπετρα, Ξυλόκαστρο, Μαυραγάνι, βιολογική γεωργία 

Στη δεκαετία του 80, οπότε και ιδρύθηκε η Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού, είχε απομείνει 

περίπου το 1% της βιοποικιλότητας του εγχώριου γενετικού υλικού σιταριού που καλλιεργούνταν προ 

του 50 στην Ελλάδα. Ένας τύπος «Μαυραγανιού» που βρέθηκε στη Χαλκιδική συνεχίζει και σήμερα 

να καλλιεργείται βιολογικά ως μίγμα με διάφορες ποικιλίες μαλακού σιταριού αλλά και με κριθάρι. Η 

ποιότητα του ψωμιού που παράγει το μίγμα αυτό, το επιδοκιμάζουν οι καταναλωτές, και οι γεωργοί 

συνεχίζουν να το καλλιεργούν ως έχει. Αναλύσεις ποιότητας του Ινστιτούτου Σιτηρών επιβεβαίωσαν 

τις καλές αρτοποιητικές ικανότητες του μίγματος. Το «Ξυλόκαστρο» και η «Σκληρόπετρα» είναι 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις παλαιών, βελτιωμένων, από το Ινστιτούτο Σιτηρών , ποικιλιών σιταριού 

οι οποίες σταμάτησαν να καλλιεργούνται μετά το 1970 λόγω των πιο σύγχρονων παραγωγικών 

ποικιλιών και διατηρήθηκαν στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού ως πληθυσμοί από συλλογές που έγιναν 

σε διάφορες περιοχές. Σήμερα, χάρη στην επαναεισαγωγή τους στην καλλιέργεια, το 2005, από την 

ΜΚΟ ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ συνεχίζουν να καλλιεργούνται λόγω των ιδιαίτερων αγρονομικών 

χαρακτηριστικών τους, όσο και των αποδόσεών τους στη Βιολογική γεωργία. Πειράματα των 

Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης,  άλλωστε, επιβεβαίωσαν την προσαρμοστικότητα των 

ποικιλιών αυτών σε συνθήκες μειωμένων εισροών και βιολογικής γεωργίας και την απόδοσή τους σε 

επίπεδα ίδια και καλύτερα με τις σύγχρονες βελτιωμένες εμπορικές ποικιλίες, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τη «Σκληρόπετρα». 

 

Εισαγωγή 

Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται διεθνώς είναι γενικά ομοειδείς και αντιπροσωπεύουν ένα 

στενό φάσμα της γενετικής παραλλακτικότητας στη μακροχρόνια εξελικτική πορεία του σιταριού. Η 

γενετική αυτή συρρίκνωση ήταν αποτέλεσμα της προόδου που σημειώθηκε στη βελτίωση των φυτών 

και γενικά στη γεωργία, ειδικότερα στα βασικά είδη διατροφής όπως το σιτάρι. Οι περισσότερες 

παραδοσιακές ποικιλίες αντικαταστάθηκαν από νέες βελτιωμένες ποικιλίες, (όπως οι ποικιλίες του 

CIMMYT της πράσινης επανάστασης του βελτιωτή Βorlaug, χάρη στις οποίες πήρε και το βραβείο 

Νόμπελ Ειρήνης το 1970) που εξαφάνισαν από τις χώρες της Μ. Ανατολής, τις ντόπιες ποικιλίες οι 

οποίες ήταν αποτέλεσμα τεχνητής και φυσικής επιλογής πολλών χιλιετηρίδων (Γαλανοπούλου-

Σενδουκά, 2002).  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, το 60% της καλλιεργούμενης έκτασης με σιτάρι της στη χώρα 

μας ανήκε σε βελτιωμένες ποικιλίες και το υπόλοιπο στις παραδοσιακές. Αποτέλεσμα της σταδιακής 

αντικατάστασης των ντόπιων ποικιλιών από βελτιωμένες ήταν η επίτευξη της σιτάρκειας το 1957. 

Στην Ελλάδα, γενικά, καλλιεργούνταν πολλές παραδοσιακές ποικιλίες σιταριού προσαρμοσμένες στα 

διάφορα μικροκλίματα της χώρας. Σήμερα χάθηκε η βιοποικιλότητα με αποτέλεσμα να υπάρχει μόνο 

το 5% της αρχικής. Στις προηγούμενες δεκαετίες, οι έλληνες γεωργοί ενθαρρύνθηκαν να 

αποχωριστούν τους τοπικά προσαρμοσμένους γενότυπους (ποικιλίες) και να τους αντικαταστήσουν 

με σύγχρονες ποικιλίες που είχαν παραχθεί στο Μεξικό. Το περισσότερο από το υλικό που 

αντικαταστάθηκε χάθηκε για πάντα (Κούτσικα, 2004) 
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Οι παραδοσιακές ποικιλίες είναι κατά κανόνα προσαρμοσμένες σε καλλιεργητικά συστήματα 

μειωμένων εισροών (Βrancourt κ.α., 2003) και υπερέχουν ως προς την ποιότητα (κατά κανόνα 

αρνητική γενετική συσχέτιση ποιότητας και ποσότητας), η οποία γενικώς, κατά τη διαδικασία της 

βελτίωσης και της καλλιεργητικής πρακτικής θυσιάστηκε στο βωμό των υψηλών αποδόσεων. 

Περιοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία των καλλιεργειών τους – μεταξύ αυτών και η έλλειψη 

κατάλληλου σπόρου - ώθησαν πολλούς γεωργούς και βιοκαλλιεργητές να παράγουν το δικό τους 

σπόρο. Για να το επιτύχουν αυτό, συχνά έπρεπε να διατηρούν παραδοσιακές ποικιλίες και να 

αναπτύσσουν ένα δικό τους σύστημα επιλογής και διακίνησης του σπόρου αυτού (Rios Labrada κ.α., 

2002)..   

Σε πολλές περιπτώσεις, τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν ανταλλαγή του σπόρου μεταξύ των 

γεωργών και ιδιαίτερα σε γιορτές και λαϊκές αγορές των βιοκαλλιεργητών. Σε άλλες περιπτώσεις 

λήφθηκε σοβαρά υπ’ όψιν, η άπoψη των καταναλωτών για τη γεύση και ποιότητα των ποικιλιών 

αυτών. Στις περιπτώσεις των εγχώριων ποικιλιών, υπάρχει  ωστόσο πρόβλημα τόσο στην αναζήτηση 

κατάλληλων ποικιλιών, στην εξεύρεση ποσοτήτων ποιοτικού σπόρου αλλά και στη διακίνηση και 

εμπορία τους (π.χ. αδυναμία πλήρωσης των κριτηρίων εγγραφής σε εμπορικούς καταλόγους). 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να δώσει πληροφορίες για μερικές από τις παραδοσιακές 

ποικιλίες που καλλιεργούνται σήμερα στην Ελλάδα καθώς και τους λόγους για τους οποίους οι 

παραγωγοί συνεχίζουν ή προτιμούν την καλλιέργειά τους. 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Oι πληθυσμοί μαλακού σιταριού «Σκληρόπετρα» και «Ξυλόκαστρο» που καλλιεργούνται 

σήμερα προήλθαν από την Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού .Το διάστημα 2005-2007  μελετήθηκε η 

αγρονομική συμπεριφορά των ποικιλιών καθώς και η απόδοση τους σε σύγκριση με εμπορικές 

ποικιλίες του Ι.Σ σε αγρούς βιολογικής καλλιέργειας μελών του ΑΙΓΙΛΟΠΑ (Κουτής κ.α, 2008).  Από 

το 2005, με μέριμνα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ επανεισήχθησαν σε  αγρούς 

βιολογικής καλλιέργειας  στη Θεσσαλία (Λάρισα) και Βόρεια Ελλάδα (Κιλκίς, Θεσσαλονίκη) αρχικά 

και διαδόθηκαν περαιτέρω και σε άλλες περιοχές ακόμη και σε μη βιοκαλλιεργητές (Κουτής, 2011)) 

Ο πληθυσμός σκληρού σιταριού «Μαυραγάνι» οποίος καλλιεργούνταν παραδοσιακά στην 

περιοχή της Χαλκιδικής, καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια ως μίγμα πλέον με άλλες παραδοσιακές 

ποικιλίες μαλακού σιταριού Tr. aestivum («Σκληρόπετρα», «Ξυλόκαστρο»), σε ποσοστό 10-20%, με το 

είδος Tr. turanicum (είχε εισαχθεί τη δεκαετία 1990 -2000 με το όνομα «Τουταγχαμών») σε ποσοστό 

<5% καθώς και με κριθάρι  σε ποσοστό <5% λόγω των προσμίξεων κατά το θερισμό, ακούσια.  

Το 2014, έγινε ανάλυση της ποιότητας του αλεύρου των 2 ποικιλιών («Σκληρόπετρα», 

«Ξυλόκαστρο») καθώς και του μίγματος «Μαυραγάνι» στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας  

Σιτηρών του Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης. 

 

Αποτελέσματα 

Η «Σκληρόπετρα» εμφανίζει μέτριο ύψος (68,9 cm), καλή αντοχή στην γήρανση των φύλλων 

και στο πλάγιασμα (Πίνακας 1).  Επίσης έχει μικρότερο βάρος 1000 κόκκων και την μεγαλύτερη 

απόδοση (338 kg/στρ) σε σχέση με όλες τις άλλες ποικιλίες.  

Το «Ξυλόκαστρο» είναι υψηλόσωμη ποικιλία (95 cm)  που δεν αντέχει στο πλάγιασμα όμως 

παρουσιάζει αντοχή στην γήρανση των φύλλων, μεγάλο βάρος 1000 κόκκων και μέση απόδοση (270 

kg/στρ) 

 Στον Πίνακα. 2 διακρίνουμε υψηλά ποσοστά πρωτεΐνης (>12,5%) για την ποικιλία 

«Σκληρόπετρα» (13,53%) και περισσότερο από 25% γλουτένη για τις δυο ποικιλίες μαλακού σιταριού 

«Σκληρόπετρα» και »Ξυλόκαστρο»  (ποσοστό 29,9 και 32,67, αντίστοιχα). 

Το «Μαυραγάνι» έχει υψηλό δείκτη γλουτένης ( >75%) και συνεπώς έχει καλή αρτοποιητική 

συμπεριφορά. 
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Πινάκας 1. Μέσες τιμές απόδοσης και χαρακτηριστικών για  τα έτη πειραματισμού 2005-2007  

Ποικιλία 
Τελικό 
Ύψος 

Γήρανση 
φύλλων 

Πλάγιασμα 
Στάχεις ανά 
m2 

Απόδοση 
Βάρος 1000 
κόκκων 

Αριθμός 
κόκκων ανά 
στάχυ 

 cm 1-9 1-9  Kg/στρ g  

Μ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 90,7 α 2,9    β 2,6   β 319       γδ 193          δ 41,3 α 14,0 
           
δ 

ΣΚΛΗΡΟΠΕΤΡΑ   68,9    β 2,7    β 1,3      γδ 422 α 338 α 34,6      γ 21,2    β 

Μ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 62,9        γ 3,2  αβ 1,4      γ 339    βγ 307 αβ 34,4      γ 24,7 α 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 95,0 α 2,9    β 3,2 α 383 αβ 270    βγ 41,7 α 16,6       γ 

YECORA – E 52,8          δ 3,7 α 1,0           ε 382 αβ 284    βγ 39,3   β 17,2       γ 

MEXICALLI 61,6      γ 3,6 α 1,1         δε 285          δ 240       γδ 40,4 αβ 20,7    β 

               

Μέσος Όρος 72,0  3,2  1,8  355  272  38,6  19,0  

C.V.% 10,5  28,2  30,5  24,9  32,7  5,7  20,3  

Ε.Σ.Δ. 0.5 4,3  0,5  0,3  50,8  51,1  1,3  2,2  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  

*,**,*** Σημαντικότητα για το επίπεδο 0,05, 0,01 και 0,001, αντίστοιχα 
Ποικιλίες που περιέχουν  ίδια γράμματα  ( α,β,γ,.. ) στην ίδια στήλη, 
δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους  στο επίπεδο σημαντικότητας 5% 

 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα αναλύσεων χαρακτηριστικών αλεύρου 

Ποικιλία Πρωτεΐνη (% επί ξηρού) Γλουτένη (%) Δείκτης γλουτένης (%) Τιμή καθίζησης (mL) 

“Ξυλόκαστρο” 12,39 29,9 30 20 

“Σκληρόπετρα” 13,53 32,67 27 21 

“Μαυραγάνι” 10,41 16,1 85  

 

Συζήτηση 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας των προηγούμενων ετών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

ποικιλίες μεταξύ των παλιών ή αβελτίωτων ποικιλιών σιταριού που συλλέχθηκαν από την Τράπεζα 

Γενετικού Υλικού οι οποίες παρουσιάζουν ευρεία προσαρμοστικότητα και χαρακτηρίζονται  από 

σταθερότητα απόδοσης σε περιβάλλον βιολογικής γεωργίας όπως η «Σκληρόπετρα»  και το 

«Ξυλόκαστρο» που συνεχίζουν να καλλιεργούνται και σήμερα. Η «Σκληρόπετρα» εμφάνισε 

υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες ποικιλίες, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην 

ικανότητα παραγωγής περισσότερων κόκκων  ανά στάχυ καθώς και στο μέτριο ύψος των φυτών 

(68,9cm) , που περιόρισε το πλάγιασμα σε σχέση με τις άλλες ποικιλίες. 

Την καλή προσαρμοστικότητα της Σκληρόπετρας, ιδίως σε δροσερές και γόνιμες περιοχές της 

Βόρειας (Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Αριδαία), Κεντρικής (Λάρισα) και Δυτικής Ελλάδας ( Κεφαλονιά) 

επιβεβαίωσαν βιοκαλλιεργητές – μέλη του ΑΙΓΙΛΟΠΑ (προσωπική επικοινωνία) με σταθερή 

παραγωγή 300 έως και 450 Kgr/στρ που σήμερα συνεχίζουν να καλλιεργούν την ποικιλία.  

Το «Ξυλόκαστρο», λόγω του μεγάλου σχετικά ύψους του (95 cm), είναι πιο ευαίσθητο στο 

πλάγιασμα (Πίνακας 1) και δίνει αποδόσεις χαμηλότερες από τη «Σκληρόπετρα» (200-300 kg/στρ). 

Ωστόσο βιοκαλλιεργητές μέλη του ΑΙΓΙΛΟΠΑ παρατήρησαν ότι αντέχει στην ξηρασία, δεν πλαγιάζει 

σε ημιγόνιμα και φτωχά ξηρικά εδάφη, γι’ αυτό και προσαρμόζεται καλύτερα σε περιοχές της 

κεντρικής και νότιας Ελλάδας (καλλιεργητές, προσωπική επικοινωνία), όπου έχει μέτρια αλλά  

σταθερή παραγωγή . 

Για το «Μαυραγάνι» δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα παρά μόνο η εμπειρία καλλιέργειας 

του μέχρι σήμερα σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας όπου προσαρμόζεται καλύτερα σε 

δροσερά και γόνιμα εδάφη με σταθερά καλές αποδόσεις από 250 έως και 450 Kgr/στρ (καλλιεργητές, 

προσωπική επικοινωνία.) Ως μία από τις ελάχιστα σωζόμενες παραδοσιακές ποικιλίες τη δεκαετία του 
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90, και λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια κυκλοφόρησε μέσω ανταλλαγής 

μεταξύ των καλλιεργητών με αποτέλεσμα να αναμιχτεί με άλλες ποικιλίες αλλά και είδη (μίγμα). 

Μίγματα (συνθετικά) προτείνονται εξάλλου από σύγχρονους οργανικούς βελτιωτές (Welsch and 

Wolfe,2002) αρκεί να λειτουργούν στα πλαίσια της βιολογικής πρακτικής και το τελικό προϊόν να έχει 

τις επιθυμητές ιδιότητες. Στην περίπτωση του μίγματος  «Μαυραγάνι», αν και ακούσιο, οι 

καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση λόγω των καλών αρτοποιητικών ιδιοτήτων του και της 

εξαιρετικής γεύσης του. Το γεγονός  της καλής ποιότητας του αλεύρου επιβεβαιώνει και το 

αποτέλεσμα της ανάλυσης της ποιότητας (Πίνακας 2) όπου ο δείκτης γλουτένης είναι 85 %. Εξάλλου 

και  οι γεωργοί προτιμούν να το καλλιεργούν  λόγω του ότι τα συστατικά του μίγματος ωριμάζουν 

σχεδόν ταυτόχρονα (εκτός του κριθαριού που ωριμάζει νωρίτερα) και έχει καλή απόδοση και 

προσαρμοστικότητα σε ένα ευρύ φάσμα εδαφοκλιματικό (καλλιεργητές, προσωπική επικοινωνία) 

Προβλήματα ωστόσο από την έλλειψη συστηματικής σποροπαραγωγής των παραδοσιακών 

ποικιλιών  στην Ελλάδα και σε συστήματα βιολογικής καλλιέργειας έχουν επισημανθεί στο πρόσφατο 

παρελθόν. (Koutis and Galanopoulou – Sendouka, 2005.). Αυτό δυσχεραίνει την ανάπτυξη της 

βιολογικής γεωργίας λόγω χρήσης αμφιβόλου ποιότητας σπόρου από τους βιοκαλλιεργητές (πιθανά 

προβλήματα από μετάδοση ασθενειών) ή χρήσης ποικιλιών που δεν προσαρμόζονται καλά στις 

ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες όπως το εγχώριας προέλευσης πολλαπλασιαστικό υλικό. 

 
Συμπεράσματα 

Οι εγχώριες ποικιλίες – πληθυσμοί «Σκληρόπετρα» και «Ξυλόκαστρο» καθώς και το μίγμα 

«Μαυραγάνι» αποτελούν μέρος της ελαχίστης εναπομείνασας ελληνικής βιοποικιλότητας που 

καλλιεργούνται ακόμη σήμερα στην Ελλάδα κυρίως από βιοκαλλιεργητές. 

Στα συστήματα βιολογικής παραγωγής οι εγχώριοι πληθυσμοί απέδειξαν ότι προσαρμόζονται 

καλύτερα και επιτυγχάνουν σταθερές και ικανοποιητικές αποδόσεις 

Οι έλληνες καταναλωτές στηρίζουν τόσο τις παραδοσιακές ποικιλίες  όσο ακόμη και τα μίγματα 

τους λόγω της ποιότητας του προϊόντος τους και λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος σήμερα για 

την διατήρηση και διάδοση τους. 

Η έλλειψη συστηματικής σποροπαραγωγής των παραδοσιακών ποικιλιών δυσχεραίνει  την 

προσπάθεια καλλιεργητών στη χώρα μας να παράξουν ποιοτικό, επώνυμο, τοπικό προϊόν 

χρησιμοποιώντας καλής ποιότητας σπόρο και τους έλληνες καταναλωτές να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες και προτιμήσεις τους. 

Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και μελέτη των δυνατοτήτων της ελληνικής βιοποικιλότητας 

καθώς και ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο σποροπαραγωγής και επαναεισαγωγής των παραδοσιακών 

ποικιλιών σε συνθήκες βιολογικής καλλιέργειας ή γεωργίας μειωμένων εισροών.  
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‘Skliropetra’, ‘Xylokastro’,  ‘Mavragani’: Two populations and a 

mixture of traditional wheat varieties  
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1
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Key words: Skliropetra, Xylokastro, Mavragani, organic agriculture  

Traditional wheat varieties in Greece declined as crops after 1970s due to modern and more 

productive released varieties  and are maintained as populations  after been collected by Gene Bank 

expeditions. In the 80s, when Greek Gene Bank was founded, approximately the 1% of the total local 

wheat  biodiversity -  been grown before 50s  in Greece-  was still  cultivated. One type  of black 

awned wheat  type Mavragani) found in the area of  Chalkidiki  (North Greece) continues today to be  

cultivated organically as a mixture with various soft wheat varieties  and  also barley. The quality of 

the bread produced by this mixture is approved  by consumers and farmers are encouraged  to keep  

growing  it. Bread quality  analysis confirmed the good baking quality of the mixture.. On the other 

hand, Xylokastro and Skliropetra are typical cases of traditional soft wheat varieties, been  improved 

by Cereal Institute breeders and then replaced by modern ones. Today, after their  reintroduction into 

cultivation in  2005 by the NGO AIGILOPS these abandoned varieties  are being cultivated due to 

their specific agronomic characteristics and good yields under organic agriculture. Experiments of the 

Universities  of Thessaly and Thessaloniki, moreover, confirmed their adaptability in  low input and 

organic farming conditions and also that their agronomic performance is similar or even better 

compared to commercial varieties under these conditions . Skliropetra seems to be a typical example 

of such a variety. 
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Περιγραφή και αξιολόγηση της παραδοσιακής ποικιλίας 

κρεμμυδιού «Βατικιώτικο» 
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Λέξεις κλειδιά: Alium cepa L., βατικιώτικο, κρεμμύδι, παραδοσιακές ποικιλίες 

Το «Βατικιώτικο κρεμμύδι» είναι τοπικός πληθυσμός του είδους Allium cepa L., που ανήκει στην 

οικογένεια των Λιλιίδων (Liliaceae). Είναι κρεμμύδι μικρής ημέρας, με ιστορική καταγωγή καθώς 

καλλιεργείται από τους Βυζαντινούς αιώνες στην περιοχή των Βατίκων του νομού Λακωνίας. Το 

γεγονός ότι πρόκειται για ένα τοπικό πληθυσμό, συνεπάγεται μεγάλη γενετική παραλλακτικότητα 

που προσδίδουν ειδική προσαρμοστικότητα και αντοχή στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της 

συγκεκριμένης περιοχής. Οι παραγόμενοι βολβοί αποτελούν προϊόν με υψηλές προδιαγραφές και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χάρη στα οποία έχει αποκτήσει καλή φήμη στην αγορά. Στα πλαίσια της 

παρούσας μελέτης έγινε μια πρώτη προσπάθεια περιγραφής και αξιολόγησης του συγκεκριμένου 

κρεμμυδιού. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

κατά την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014, όπου έγινε σύγκριση στην ανάπτυξη και παραγωγή 

σποροφύτων και κοκκαριού καθώς και του μεγέθους και των διαστάσεων του κοκκαριού στο τελικό 

σχήμα και μέγεθος του βολβού, μελέτη της επίδρασης της εποχής φύτευσης στο ποσοστό της άνθισης 

και περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών του φυτού. Ο συγκεκριμένος τύπος έχει 

βολβούς με ρομβοειδές σχήμα με ελαφρά πιεσμένο το σημείο του λαιμού, διάμετρο μεταξύ 35 mm 

και 87 mm και βάρος από 70 γρ. έως 350 γρ.  Ο εξωτερικός χιτώνας, είναι χρώματος  ερυθροϊώδους, 

στιλπνός και ανθεκτικός, αποτελούμενος από πολλά στρώματα με στενή αλληλοεπικάλυψη, που 

προστατεύουν τους εσωτερικούς χιτώνες από μυκητολογικές προσβολές. Η σάρκα του είναι λευκή 

με ιώδη απόχρωση στην εξωτερική μεμβράνη, σφικτή, συμπαγής, τραγανή και πολύ αρωματική. 

Επίσης το αυξημένο ποσοστό ολικών διαλυτών στερεών (13-14° Brix) το κάνουν εξαιρετικά νόστιμο, 

τόσο σε νωπή κατανάλωση όσο και μαγειρευμένο. Είναι από τα κρεμμύδια με μεγάλο ποσοστό 

ξηράς ουσίας η οποία ξεπερνά το 16-17% μετά τη μεθωρίμανση των βολβών με αποτέλεσμα να 

μπορεί να διατηρηθεί εκτός ψυκτικών θαλάμων σε άριστη κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα 

μετά τη συγκομιδή. Η οξύτητα του χυμού είναι επίσης μεγαλύτερη (0,031-0,038 γρ. κιτρικού οξέος/ 

100 ml χυμού) σε σχέση με τα υβρίδια που καλλιεργούνται στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το «Βατικιώτικο κρεμμύδι» είναι ένα χαρακτηριστικό 

προϊόν της συγκεκριμένης περιοχής, με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αναγνωρισιμότητα, 

του οποίου η καλλιέργεια χρήζει προστασίας, ενώ θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες ώστε 

να διατηρηθεί ένας πολύτιμος γενετικός πόρος για τις επόμενες γενεές μέσω του χαρακτηρισμού του 

συγκεκριμένου προϊόντος ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης αλλά και με την εγγραφή 

του στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ως ντόπιου πληθυσμού. 
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Σύγκριση ποικιλιών και πληθυσμών μελιτζάνας ως προς την 

περιεκτικότητά τους σε ανόργανα στοιχεία και ολικά φαινολικά 
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Λέξεις κλειδιά: S. melongena, ανόργανα στοιχεία, φαινολικά, τοπικοί πληθυσμοί  

Η μελιτζάνα (Solanum  melongena L.) ανήκει στην οικογένεια των Σολανωδών (Solanaceae), στο 

γένος Solanum και στο υπογένος Leptostemonum. Σύμφωνα με τον FAO η μελιτζάνα είναι η τρίτη 

σημαντικότερη καλλιέργεια μεταξύ των σολανωδών, μετά την τομάτα και την πατάτα. Η μελιτζάνα 

καλλιεργείται σε όλο τον κόσµο και ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας. Η Ελλάδα κατέχει 

την 4η θέση µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την παραγωγή, 

καλλιεργούμενη έκταση και στρεµµατική απόδοση. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται τοπικές και 

εισαγόμενες ποικιλίες και F1 υβρίδια. Από τις ελληνικές ποικιλίες οι Λαγκαδά, ΕΜΙ και Τσακώνικη 

καθώς και η Σκούταρι, είναι οι πλέον διαδεδομένες. Η επικράτηση στην καλλιεργητική πρακτική 

των βελτιωμένων εμπορικών ποικιλιών και υβριδίων εκτοπίζει τις τοπικές ποικιλίες και μειώνει την 

γενετική ποικιλότητα, καθιστώντας έτσι επιτακτική την ανάγκη για διατήρηση και μελέτη όλων των 

διαθέσιμων φυτογενετικών πόρων. Οι τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες και πληθυσμοί (landraces) 

αποτελούν πολύτιμο γενετικό υλικό, αφού εμφανίζουν υψηλό βαθμό πολυμορφισμού, 

συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας και τη προστασία από τη γενετική 

διάβρωση. Επιπλέον οι ποικιλίες αυτές  διακρίνονται για την προσαρμοστικότητά τους στις τοπικές 

εδαφοκλιματικές συνθήκες, την ανθεκτικότητά τους και τα αξιόλογα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά τους. Οι τοπικοί πληθυσμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε βελτιωτικά 

προγράμματα εμπορικών ποικιλιών όσο και στη δημιουργία και βελτίωση εγχώριων ποικιλιών που 

διαθέτουν σημαντικό παραγωγικό δυναμικό και εμπορικό ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα η ανάπτυξη 

ποικιλιών με αυξημένη συγκέντρωση υψηλής διαιτητικής αξίας ανόργανων στοιχείων καθώς και 

φαινολικών ουσιών με πλούσια αντιοξειδωτική δράση αποτελεί σημαντικό βελτιωτικό στόχο. Με 

σκοπό τη σύγκριση των σημαντικότερων γενοτύπων (ποικιλιών και υβριδίων) μελιτζάνας που 

καλλιεργούνται στη χώρα μας καθώς και των σημαντικότερων τοπικών πληθυσμών (landraces) ως 

προς την περιεκτικότητά τους σε υψηλής διαιτητικής αξίας ανόργανα στοιχεία και φαινολικές 

ενώσεις υπολογίστηκε στους καρπούς οκτώ εμπορικών ποικιλιών και υβριδίων, επτά τοπικών 

ποικιλιών καθώς και τριαντατριών τοπικών πληθυσμών η συγκέντρωση έξι ανόργανων στοιχείων 

(Κ, Cu, Zn, Fe, Mg, Mn) καθώς και η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών. Ο μέσος όρος της 

συγκέντρωσης των Cu και Mn ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στις ελληνικές ποικιλίες και τους 

τοπικούς πληθυσμούς (0,123 και 0,137 μmol g-1 ΞΒ αντίστοιχα για το Cu και 0,224 και 0,218 για το 

Mn) ενώ για τα υπόλοιπα στοιχεία δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η 

συγκέντρωση των φαινολικών ήταν μεγαλύτερη στις εισαγόμενες ποικιλίες και υβρίδια καθώς και 

στις καλλιεργούμενες ελληνικές ποικιλίες (961,482 και 929,116 μgg-1 Β αντίστοιχα), ενώ ήταν 

σημαντικά μικρότερη στους τοπικούς πληθυσμούς (735,443 μgg-1 Β). Αναφορικά με κάθε γενότυπο 

που μελετήθηκε η υψηλότερη συγκέντρωση K (809,889 μmol g-1 ΞΒ) υπολογίστηκε στον πληθυσμό 

Γρεβενά, του Mg στην εμπορική ποικιλία Larga negra (114,952 μmol g-1 ΞΒ), του Cu στον πληθυσμό 

Ιωάννινα (0,285 μmol g-1 ΞΒ), του Fe στον πληθυσμό Σάμος (0,713 μmol g-1 ΞΒ), του Μn στους 

πληθυσμούς Ρόδος και Λέσβος ενώ του Zn σε πληθυσμό από τη Μεσσηνία (1,181 μmol g-1 ΞΒ). Η 
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μεγαλύτερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών υπολογίστηκε στον πληθυσμό Χίος (1418,861 μgg-1 Β). 

Η εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στους υπό μελέτη πληθυσμούς, ποικιλίες και υβρίδια 

θα συμβάλλει στην επιλογή γενοτύπων με σκοπό τη βελτίωση της διαιτητικής αξίας των καρπών 

στους καλλιεργούμενους πληθυσμούς μελιτζάνας.  
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Χαρακτηρισμός μεσογειακών τοπικών πληθυσμών βίγνας  

Ε. ΛΑΖΑΡΙΔΗ1, Γ. ΝΤΑΤΣΗ2, Δ. ΣΑΒΒΑΣ2, Π. ΜΠΕΜΠΕΛΗ1 

1
 Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (bebeli@aua.gr) 

2
 Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Λέξεις κλειδιά: εγχώριοι πληθυσμοί, τοπικές ποικιλίες, Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna 

unguiculata ssp. unguiculata 

Στην παρούσα μελέτη 37 τοπικοί πληθυσμοί βίγνας αξιολογήθηκαν με βάση 20 αγρονομικά και 

μορφολογικά χαρακτηριστικά που αφορούσαν στο βλαστητικό και αναπαραγωγικό στάδιο 

ανάπτυξης των φυτών. Πιο συγκεκριμένα, οι πληθυσμοί που εξετάστηκαν ανήκαν σε δύο από τα 

καλλιεργούμενα υποείδη βίγνας (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. 

unguiculata), ενώ 9 ήταν ισπανικής προέλευσης, 19 πορτογαλικής και 9 αποτελούσαν εγχώριο 

τοπικό υλικό. Τα υπό εξέταση χαρακτηριστικά κατά το βλαστητικό στάδιο περιελάμβαναν τον 

αριθμό των κόμβων και κύριων διακλαδώσεων των φυτών, το σχήμα του επάκριου φυλλαρίου, το 

χρώμα των φύλλων, την ύπαρξη χρωματισμού στο στέλεχος, τους βραχίονες και τους μίσχους των 

φύλλων, τη χνόωση του στελέχους, την τάση περιέλιξης, τον τύπο ανάπτυξης  και το ύψος των 

φυτών. Επίσης, εξετάστηκαν η θέση εμφάνισης ταξιανθίας, ο χρόνος εμφάνισης του 1ου άνθους, το 

χρώμα του άνθους, η ύπαρξη ή όχι ανθικού μοτίβου, το χρώμα και η ύπαρξη χρωματισμού του 

νωπού λοβού, ο χρόνος εμφάνισης του 1ου ώριμου λοβού καθώς και το ύψος του 1ου λοβού. Η 

Διακριτική  Ανάλυση (Discriminant Analysis) χρησιμοποιήθηκε με σκοπό τον έλεγχο διάκρισης των 

πληθυσμών τόσο σε επίπεδο γεωγραφικής προέλευσης, όσο και σε επίπεδο υποείδους. Επίσης, 

υπολογίστηκε η φαινοτυπική παραλλακτικότητα εντός και μεταξύ των πληθυσμών και η μέση 

φαινοτυπική παραλλακτικότητα κάθε πληθυσμού. Το πείραματικό σχέδιο που ακολουθήθηκε ήταν 

αυτό των Τυχαιοποιημένων Πλήρων Ομάδων, με τέσσερις επαναλήψεις. Οι πληθυσμοί δε 

διαχωρίστηκαν με βάση την χώρα προέλευσής τους κατά την Διακριτική Ανάλυση. Διαχωρίστηκαν 

όμως σε δύο διακριτές ομάδες που αντιπροσώπευαν τα υποείδη στα οποίο ανήκαν, ενώ εντός του 

υποείδους Vigna unguiculata ssp. unguiculata οι πληθυσμοί ομαδοποιήθηκαν περαιτέρω σε δύο 

διακριτές υπομάδες. Παρατηρήθηκε ευρεία ποικιλομορφία σε όλη τη συλλογή, σχεδόν για όλα τα 

εξεταζόμενα χαρακτηριστικά (ΗΤ=0,46). Το χαρακτηριστικό ύπαρξης ή μη χρωματισμού στους 

μίσχους των φύλλων παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία (ΗΤ=0,68) σε όλη τη συλλογή 

καθώς και εντός κάθε πληθυσμού (HS=0,49). Η μέση φαινοτυπική παραλλακτικότητα μεταξύ των 

πληθυσμών (GST) ήταν 0,39. Για την πλειονότητα των χαρακτηριστικών παρατηρήθηκε μικρή 

ποικιλομορφία εντός κάθε πληθυσμού. Η μικρότερη φαινοτυπική παραλλακτικότητα εντός κάθε 

πληθυσμού παρατηρήθηκε για τα χαρακτηριστικά χρώμα άνθους και ύψος του 1ου λοβού. Η 

πλειονότητα των τοπικών πληθυσμών παρουσίασε μη σημαντικές διαφορές ως προς τη μέση 

φαινοτυπική παραλλακτικότητα (ḢP), το εύρος της οποίας κυμάνθηκε από 0,12 έως 0,40, με μέσο 

όρο 0,28. Η σύγκριση μέσων με την μέθοδο Tukey έδειξε ότι οι περισσότεροι πληθυσμοί δεν 

διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους ως προς την ḢP. Δύο πληθυσμοί όμως διέφεραν σημαντικά από 

τους υπόλοιπους. Ειδικότερα, την υψηλότερη μέση φαινοτυπική παραλλακτικότητα (ḢP=0,39) 

παρουσίασε ένας πληθυσμός προερχόμενος από την Ισπανία, ο οποίος ανήκε στο υποείδος Vigna 

unguiculata ssp. sesquipedalis, ενώ τη μικρότερη ένας πληθυσμός του υποείδους Vigna unguiculata 

ssp. unguiculata, εγχώριας προέλευσης, από τη Σάμο (ḢP=0,12). 
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Μελέτη γενετικής ποικιλομορφίας της τοπικής ποικιλίας κερασιών 

Μπακιρτζέικα 

Γ. Δ. ΝΑΝΟΣ1, Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ2, Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ2, Α. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ3 

1 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Εργ. Δενδροκομίας, Οδός Φυτόκου, 38446 Βόλος  

2
 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, 6

ο
 χλμ Χαριλάου 

Θέρμης, ΤΘ 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη  

3
 ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., 59300 Νησέλι Ημαθίας 

 

Λέξεις κλειδιά: Prunus avium, ποιότητα, φαινότυπος, μοριακοί δείκτες 

Τα Μπακιρτζέικα κεράσια είναι μία τοπική ποικιλία κερασιών που καλλιεργείται εκτενώς στη 

Μακεδονία και σε άλλες περιοχές της χώρας χωρίς να έχει υποστεί γενετική μελέτη και βελτίωση. Οι 

παραγωγοί χρησιμοποιούν εμβόλια από επιλεγμένα δέντρα με γνωστά καλά χαρακτηριστικά σε 

αυτούς. Ο καρπός της κερασιάς Μπακιρτζέικα έχει υψηλή εμπορική αξία και για εξαγωγές λόγω του 

μεγέθους του και της ισορροπημένης γευστικής του ποιότητας. Σκοπός της εργασίας ήταν η 

περιγραφή της συγκεκριμένης ποικιλίας με βάση μορφολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά των 

φυτών, φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των καρπών και γενετική ανάλυση με 

μοριακούς δείκτες με απώτερο σκοπό την επιλογή κλώνων για πολλαπλασιασμό και διάδοση. 

Επιλέχθηκαν 3-5 δέντρα ανά κερασεώνα σε 9 πεδινές έως και πολύ ορεινές περιοχές της Μακεδονίας 

όπου καλλιεργείται η κερασιά. Για τη μορφολογική περιγραφή κάθε κλώνου, συλλέχθηκαν φύλλα, 

βλαστοί και καρποί και μελετήθηκαν στο εργαστήριο με βάση την κλείδα UPOV. Επίσης μελετήθηκαν 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών που περιελάμβαναν το βάρος καρπού, χρώμα φλοιού, 

διαλυτά στερεά συστατικά, και ογκομετρούμενη οξύτητα. Σε επιλεγμένα δείγματα φυτικών ιστών από 

7 κερασεώνες ακολούθησε εκχύλιση γενωμικού DNA και ανάλυση με ουδέτερους μοριακούς δείκτες 

ISSR (InterSpecific Sequence Repeats, επαναλαμβανόμενες απλές ακολουθίες) και SCoT (Start Codon 

Targeted Polymorphism). Τα αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης έδειξαν τη σημαντική 

ποικιλομορφία μεταξύ κερασεώνων και τη σχετικά περιορισμένη ικανότητα των επιλεγμένων δεικτών 

να διαχωρίσουν άτομα στον επιλεγμένο πληθυσμό τα οποία, σε συνδυασμό με τα φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά, να βοηθήσουν στην επιλογή των καλύτερων κλώνων με σκοπό τη γενετική βελτίωση 

και πολλαπλασιασμό της ποικιλίας Μπακιρτζέïκα. 

 

Εισαγωγή 

Η ποικιλία κερασιών Μπακιρτζέικα είναι μια αξιολογότατη ελληνική ποικιλία κερασιών, που 

επισημάνθηκε σχετικά πρόσφατα (πριν λίγες δεκαετίες) σε κερασεώνα βόρεια της Έδεσσας. Ο καρπός 

της έχει χαρακτηριστική γλυκοπικρόξινη γεύση που προτιμάται από τους ευρωπαίους καταναλωτές 

(Καζαντζής και Χατζηχαρίσης, 2011). Ο πολλαπλασιασμός της γίνεται με επιλογή από τους 

παραγωγούς των καλύτερων δέντρων σε κάθε κερασεώνα. Αυτό έχει δημιουργήσει μια 

παραλλακτικότητα μεταξύ των καλλιεργούμενων δέντρων, ενώ δεν έχει γίνει καμιά οργανωμένη 

βελτίωση της ποικιλίας. 

Η ιδιαίτερη γεύση του καρπού πιθανόν να σχετίζεται με υψηλή συγκέντρωση φαινολών και 

λοιπών δευτερογενών συστατικών, που με τη σειρά τους σχετίζονται με υψηλή αντιοξειδωτική 

ικανότητα ή και αντοχή σε ασθένειες και εχθρούς. Επίσης ενδιαφέρον είναι και ο συνδυασμός της 

τραγανής σάρκας του καρπού με την αντοχή του καρπού στο σχίσιμο. Η ποικιλία είναι ζωηρή και 

ορθόκλαδη, χαρακτηριστικό που σχετίζεται με την επιλογή υποκειμένου και διαμόρφωσης κόμης. 

Τέλος, η παραγωγικότητα της ποικιλίας είναι συχνά μειωμένη, όταν καλλιεργείται σε χαμηλά 
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υψόμετρα, και ικανοποιητική σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για την 

επέκταση της ποικιλίας που χρήζει περαιτέρω μελέτης. 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και η δυναμική της ποικιλίας Μπακιρτζέικα κάνουν την ποικιλία 

αξιολογότατη για μελέτη και ανάπτυξη της καλλιέργειας της. Σκοπός της εργασίας ήταν η περιγραφή 

της συγκεκριμένης ποικιλίας με βάση μορφολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά των φυτών, 

φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των καρπών και γενετική ανάλυση με μοριακούς 

δείκτες ISSR σε σειρά ατόμων-δένδρων σε κερασεώνες ποικίλων εδαφοκλιματικών χαρακτηριστικών. 

Οι ISSR δείκτες θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη μελέτη στενά συγγενικών ατόμων που 

επιδεικνύουν χαμηλά επίπεδα πολυμορφισμού και έχουν εφαρμοστεί σαν μια εναλλακτική μέθοδος 

γενετικής αποτύπωσης και γενετικών αναλύσεων σε πολλές καλλιέργειες φυτών (Monte-Corvo κ.ά., 

2001). Έτσι θα μπορέσει να αναδειχθεί, πολλαπλασιαστεί και βελτιωθεί γενετικά η ποικιλία κερασιών 

Μπακιρτζέικα. 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Αρχικά έγινε επιλογή 3-5 δέντρων κερασιάς Μπακιρτζέικα σε 9 κερασεώνες της Μακεδονίας με 

τη βοήθεια του ιδιοκτήτη (όσον αφορά την ιστορική αξία των φυτών) και τη φαινομενική φυτουγεία 

και ανάπτυξη. Ακολούθησε μέτρηση ή εκτίμηση μορφολογικών χαρακτηριστικών βλαστών, φύλλων 

και καρπών βάσει UPOV ανά δέντρο και κερασεώνα τον Ιούνιο (UPOV, 2014). Επιπλέον, στα φύλλα 

μετρήθηκαν η συγκέντρωση ξηράς ουσίας (από το νωπό και ξηρό βάρος) και χλωροφύλλης βάσει της 

μεθόδου των Wintermans και de Mots (1965). Ακολούθησε μέτρηση της ποιότητας των καρπών στη 

συγκομιδή ανά δέντρο σε όσους κερασεώνες ήταν αυτό εφικτό λόγω ελάχιστης καρπόδεσης. Η 

ποιότητα καρπού περιελάμβανε το βάρος καρπού, το χρώμα φλοιού, τα διαλυτά στερεά συστατικά 

(ΔΣΣ), την ογκομετρούμενη οξύτητα, τα ολικά φαινολικά και την αντιοξειδωτική ικανότητα. 

Ειδικότερα, μετρήθηκε το χρώμα φλοιού με χρωματόμετρο Minolta, και στο χυμό των κερασιών τα 

διαλυτά στερεά συστατικά με επιτραπέζιο διαθλασίμετρο Atago, η ογκομετρούμενη οξύτητα χυμού με 

τιτλοδότηση (0,1 N NaOH έως pΗ 8,2), τα ολικά φαινολικά με τη μέθοδο Folin-Ciocalteau και 

πρότυπα διαλύματα γαλλικού οξέος, και η αντιοξειδωτική ικανότητα αυτού με τη μέθοδο DPPH και 

πρότυπα διαλύματα ασκορβικού οξέος (Brand-Williams κ.ά., 1995). 

Επίσης σε νεαρά φύλλα από 7 κερασεώνες και 33 δέντρα έγινε εξαγωγή DNA και στη συνέχεια 

εκχύλιση αυτού με εμπορικό κιτ ( ). Ακολούθησε γενετική ανάλυση με 10 ISSR γενετικούς δείκτες. Ο 

διαχωρισμός των αλληλομόρφων πραγματοποιήθηκε με ηλεκτροφόρηση των PCR προϊόντων σε 

πηκτή αγαρόζης 1,5%, ενώ ο προσδιορισμός του μεγέθους των ζωνών έγινε αυτόματα με τη χρήση του 

λογισμικού UVIDocMw version 99.04. Οι σχέσεις ανάμεσα στους κλώνους διερευνήθηκαν σύμφωνα με 

τη μη σταθμισμένη μέθοδο ομαδοποίησης UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 

mean) με τη χρήση του προγράμματος MEGA6 (Tamura κ.ά., 2013). 

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Καταγράφηκαν τα φαινολογικά μορφολογικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας κερασιάς 

Μπακιρτζέικα με σημαντική ποικιλομορφία σε κάθε  δέντρο και κερασεώνα (Πίνακας 1). 

Όσον αφορά την ποιότητα καρπού βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κερασεώνων, 

ιδιαίτερα στο χρώμα φλοιού, ΔΣΣ και σχήμα καρπού, αλλά και στις υπόλοιπες παραμέτρους που 

μετρήθηκαν (Πίνακας 2). Να σημειωθεί ότι οι κερασεώνες βρίσκονται α) στο Ριζό, πεδινή Ημαθία, β) 

στη Φιλώτεια και Μεγαπλάτανο, πεδινή Αλμωπία, ενώ στην ορεινή Πέλλα βρίσκονται οι κερασεώνες 

γ) στους Αρχάγγελους, 800 μ υψόμετρο στο βουνό Πάικο, και δ) Σαρκινιώτικα Κάστανα, 750 μ 

υψόμετρο και Σούποταρ, 1300 μ υψόμετρο στο Καϊμακτσαλάν. Διαφορές μεταξύ των δέντρων στην 

ποιότητα καρπού βρέθηκαν επίσης σε σημαντικό βαθμό, όπως φαίνεται στον Πίν. 3 για δύο ορεινούς 

κερασεώνες, που δημιουργήθηκαν είτε με εμβόλια του ίδιου του παραγωγού επιτόπου με εμβολιασμό 

άγριων φυτών (Σούποταρ), είτε με φυτωριακό υλικό από αγνώστου ταυτότητας εμβόλια 
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(Αρχάγγελοι). Οι διαφορές στην ποιότητα καρπών οφείλονταν στο γενετικό υλικό κάθε δέντρου, στις 

κλιματικές και καλλιεργητικές συνθήκες για κάθε κερασεώνα και την ωριμότητα στη συγκομιδή. 

 

Πίνακας 1. Μορφολογικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας κερασιάς Μπακιρτζέικα.  

Βλαστός Μ.Ο. Εύρος Καρπός Μ.Ο. Εύρος 

Μεσογονάτιο (mm) 36,1 29,9-42,5 Βάρος καρπού (g) 11,1 8,6-12,5 

Φακίδια (#/μεσογον) 16,0 8,8-19,6 Μήκος/Πλάτος 0,89 0,85-0,93 

Πλάτος (mm) 4,7 3,9-5,5 Ποδίσκος (g) 0,13 0,09-0,22 

Ξηρά ουσία (%) 58,5 56,9-59,5 Πυρήνας (g) 0,42 0,22-0,56 

Φύλλα Μ.Ο. Εύρος Νεκτάρια Παρόντα 

Μήκος/Πλάτος 2,5 2,1-2,9 Σχήμα καρπού Reniform 

Μίσχος (cm) 4,1 3,7-4,5 Άκρη καρπού Flat  

Ξηρά ουσία (%) 43,5 38,3-48,6 Ένταση ραφής μηδενική 

Χλωρ/λλη (mg/m2) 195 168-232 Φακίδια Λίγα - πολύ πυκνά 

 

Πίνακας 2. Ποιότητα καρπών: διαφορές μεταξύ κερασεώνων. 

Περιοχή Chroma ΔΣΣ (%) Οξύτητα (%) Βάρος 

καρπού (g) 

Μήκος/Πλάτος 

καρπού 

Μήκος 

ποδίσκου (mm) 

Ριζό 17,2±1,4 19,0±1,3 0,49±0,04 12,2±0,3 0,87±0,04 48,8±1,4 

Φιλώτεια 18,5±1,2 17,7±2,1 0,45±0,06 11,9±0,4 0,86±0,01 44,2±2,9 

Μεγαπλάτανος 16,2±2,3 19,6±2,4 0,47±0,05 11,9±1,2 0,86±0,03 44,2±3,7 

Σαρκιν. Κάστ. 34,5±1,5 17,3±0,2 0,45±0,02 9,1±0,7 0,93±0,02 43,8±1,7 

Σούποταρ 29,5±2,7 16,6±1,0 0,55±0,13 10,5±0,5 0,93±0,03 45,3±3,5 

Αρχάγγελοι 34,4±3,0 16,6±0,5 0,36±0,02 8,6±0,6 0,91±0,01 51,2±3,8 

 

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά ποιότητας καρπών ανά δέντρο για δύο κερασεώνες. 

Περιοχή # Chroma ΔΣΣ 

(%) 

Οξύτητα 

(%) 

Βάρος 

καρπού (g) 

Μήκ/ 

Πλάτος  

Μήκος 

ποδίσκου (mm) 

Σούποταρ 1 35,5 16,0 0,43 10,2 0,93 51,1 

 2 25,6 17,3 0,62 10,5 0,91 47,0 

 3 23,7 17,6 0,45 11,1 0,92 40,3 

 4 33,1 15,6 0,70 10,1 0,97 44,1 

 5 29,5 16,6 0,55 10,5 0,93 45,2 

Αρχάγγελοι 1 35,0 17,5 0,37 7,7 0,89 51,0 

 2 30,8 16,1 0,35 8,8 0,92 52,9 

 3 31,9 16,3 0,38 8,3 0,91 44,8 

 4 37,1 16,6 0,38 8,9 0,91 54,8 

 5 37,4 16,6 0,34 9,2 0,91 53,3 

 

Πίνακας 4. Ανάλυση γενετικής ποικιλότητας για το σύνολο του πληθυσμού. 

 

Μέγεθος 

πληθυσμού ne* h* I* 

Μ.Ο. 33 1,4837 0,2856 0,4323 

Τυπ.Απ.  0,3520 0,1745 0,2337 

* ne = Δραστικός αριθμός αλληλομόρφων 

* h = Συντελεστής γενετικής ποικιλότητας Nei's 

* I = Δείκτης ποικιλότητας Shannon 
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Οι ISSR δείκτες πολλαπλασίασαν ένα σύνολο 126 ζωνών με 12,6 ζώνες ανά εκκινητή. Το μέγεθος 

των ζωνών κυμάνθηκε από 835 έως 8569 bp. Το συνολικό ποσοστό των πολυμορφικών τόπων ήταν 

υψηλό (89,68%) με 113 σημαντικά πολυμορφικές γενετικές θέσεις. Ο δραστικός αριθμός των 

αλληλομόρφων ανά γενετική θέση (ne), ο δείκτης ποικιλότητας Shannon (I), και ο συντελεστής 

γενετικής ποικιλότητας του Nei (h) καταδεικνύουν την υψηλή γενετική ποικιλότητα του πληθυσμού 

(Πίν. 4). Η ανάλυση κύριων συντεταγμένων για τις δυο πρώτες κύριες συνιστώσες (PCoA) 

ομαδοποίησε τους πληθυσμούς σε ομάδες που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές τοποθεσίες, 

επιβεβαιώνοντας το δενδρόγραμμα UPGMA (Εικ. 1). Είναι αξιοσημείωτο ότι μεμονωμένα δένδρα 

κερασεώνων καλλιεργούμενων σε μεγάλες αποστάσεις βρέθηκαν πολύ κοντά στο δενδρόγραμμα 

UPGMA, όπως τα δένδρα Αρχάγγελοι 1 και Ριζό 5 ή τα δένδρα Ράχη 1 (ημιορεινή Πιερία) και 

Σαρκινιώτικα Κάστανα 4, που καλλιεργούνται ολόκληρες περιφερειακές ενότητες μακριά. 

 

 

Εικόνα 1. UPGMA δενδρόγραμμα βάσει των γενετικών αποστάσεων των πληθυσμών στους 7 κερασεώνες. 

 

Συμπερασματικά, βρέθηκε σημαντική φαινοτυπική και γενετική παραλλακτικότητα μεταξύ των 

δέντρων ανά κερασεώνα καθώς και μεταξύ κερασεώνων λόγω των πολύ διαφορετικών 

εδαφοκλιματικών συνθηκών καλλιέργειας. Τα δέντρα με διαφορετικά φαινολογικά χαρακτηριστικά 

σε κάθε κερασεώνα δεν σχετίστηκαν τις περισσότερες φορές με το διαχωρισμό των ατόμων βάσει του 

δενδρογράμματος UPGMA. 
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Mpakirtzeika cherries are a local cv cultivated extensively mainly in central Macedonia, that has never 

been studied genetically. Propagation is usually practiced with bud wood selected from each grower 

based on his experience. Mpakirtzeika cherries have high organoleptic quality and commercial value 

for exports. Our purpose was to describe this cherry cv based on morphological and agronomic plant 

traits, fruit quality characteristics and molecular marker genetic analysis. Three to five trees were 

selected in nine cherry orchards from low to very high elevation. The experimental trees were selected 

based on the farmer’s experience and macroscopic appearance. Leaf, shoot and fruit morphological 

characteristics were analysed based on UPOV guidelines. Fruit quality evaluation included fruit mass, 

skin color, soluble solids content, and titratable acidity. In selected leaf samples from 7 cherry 

orchards genomic DNA was separated and analysed with neutral ISSR molecular markers 

(InterSpecific Sequence Repeats) και SCoT (Start Codon Targeted Polymorphism). The results showed 

that there was significant variability between orchards in morphological characteristics and partial 

separation potential between trees to select the best performing clones to further genetically study and 

propagate cherry cv Mpakirtzeika. 
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Λέξεις κλειδιά: Prunus persica, φαινοτυπικά χαρακτηριστικά, μοριακοί δείκτες 

Το Λεμονάτο ροδάκινο Πηλίου είναι μια σειρά κλώνων γνωστή στην περιοχή της Μαγνησίας που 

προήλθαν από τοπική επιλογή για διαφορετική εποχή ωρίμανσης και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

καρπών. Οι καρποί είναι χαρακτηριστικά διαφορετικοί φαινοτυπικά από τις υπόλοιπες 

καλλιεργούμενες ποικιλίες ροδακινιάς με χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα φλοιού και σάρκας, 

ελάχιστο ή καθόλου κόκκινο επίχρωμα και χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση. Σκοπός της εργασίας 

ήταν η περιγραφή της συγκεκριμένης ποικιλίας με βάση μορφολογικά και αγρονομικά 

χαρακτηριστικά των φυτών, φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των καρπών και η 

γενετική ανάλυση με μοριακούς δείκτες. Επιλέχθηκαν 5 δέντρα ανά κλώνο σε διαφορετικούς 

οπωρώνες της περιοχής καλλιέργειας του λεμονάτου και για 3 κλώνους με βάση την εποχή ωρίμανσης. 

Η επιλογή των δέντρων έγινε με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη (όσον αφορά την ιστορική διαδρομή των 

φυτών) και τη μακροσκοπική φυτοϋγεία και ανάπτυξη. Για τη μορφολογική περιγραφή κάθε κλώνου, 

συλλέχθηκαν άνθη, φύλλα, βλαστοί και καρποί και μελετήθηκαν στο εργαστήριο με βάση την κλείδα 

UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants). Όσον αφορά τα 

φυσιολογικά χαρακτηριστικά των φύλλων, μελετήθηκε το ειδικό βάρος και η συγκέντρωση 

χλωροφυλλών το Μάιο και Σεπτέμβριο. Επίσης μελετήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

καρπών που περιελάμβαναν το βάρος καρπού, χρώμα φλοιού, σκληρότητα σάρκας, διαλυτά στερεά 

συστατικά, ογκομετρούμενη οξύτητα, ολικά φαινολικά και αντιοξειδωτική ικανότητα. Σε επιλεγμένα 

δείγματα φυτικών ιστών ακολούθησε εκχύλιση γενωμικού DNA και ανάλυση με ουδέτερους 

μοριακούς δείκτες ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) και SCoT (Start Codon Targeted 

Polymorphism). Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψε ότι υπάρχει παραλλακτικότητα ανά 

εξεταζόμενο κλώνο και περιοχή καλλιέργειας ως προς τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των φύλλων, 

τη βλαστική ανάπτυξη, τον χρόνο έναρξης ανθοφορίας, το χρόνο και την ομοιομορφία ωρίμανσης 

καθώς και την ποιότητα των καρπών τους. Σε συνδυασμό με τη μοριακή ανάλυση βρέθηκε ότι υπάρχει 

σημαντική παραλλακτικότητα με δυνατότητα διαχωρισμού κάθε κλώνου σε ομάδες δέντρων για την 

επιλογή των άριστων εξ αυτών, την περαιτέρω μελέτη τους και τον πολλαπλασιασμό τους.  

 
Εισαγωγή 

Το Λεμονάτο ροδάκινο Πηλίου είναι μια σειρά κλώνων γνωστή στην περιοχή της Μαγνησίας 

και του Πηλίου ειδικότερα. Η καλλιέργειά του έχει τοπικό χαρακτήρα, αλλά η διάθεσή του γίνεται και 

σε περιοχές εκτός νομού. Το ενδιαφέρον του έγκειται στο ότι έχει προέλθει από μια μακριά τοπική 

επιλογή κλώνων με διαφορετική εποχή ωρίμανσης και αρκετά διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 

καρπών. Έτσι οι κλώνοι που καλλιεργούνται καλύπτουν πάνω από 70 ημέρες διάθεσης των 

λεμονάτων ροδάκινων στην αγορά, με ποικιλομορφία στην ποιότητα. Οι καρποί του είναι 

χαρακτηριστικά διαφορετικοί φαινοτυπικά από τις υπόλοιπες καλλιεργούμενες ποικιλίες ροδακινιάς, 
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με ιδιαίτερο κίτρινο χρώμα φλοιού και σάρκας, ελάχιστο ή καθόλου κόκκινο επίχρωμα και 

χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση. 

Για να μελετηθεί αυτή η ποικιλομορφία και να επιλεγούν χαρακτηριστικά φυτά του κάθε 

κλώνου απαιτείται μελέτη αυτών των κλώνων σε επιλεγμένα καλλιεργούμενα φυτά με μακροσκοπικά 

καλά χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά των δέντρων και καρπών και τη γενετική 

ανάλυση της ποικιλομορφίας αυτών. Στην παρούσα εργασία τα μορφολογικά και αγρονομικά 

χαρακτηριστικά των δέντρων προσεγγίστηκαν με καταγραφή χαρακτηριστικών των μερών του 

δέντρου κατά UPOV, φυσιολογικών χαρακτηριστικών των φύλλων, ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

καρπών στην ωρίμανση και με ανάλυση δεικτών ISSR (ενδο-επαναλαμβανόμενες απλές ακολουθίες). 

Οι ISSR δείκτες θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη μελέτη στενά συγγενικών ατόμων που 

επιδεικνύουν χαμηλά επίπεδα πολυμορφισμού και έχουν εφαρμοστεί σαν μια εναλλακτική μέθοδος 

γενετικής αποτύπωσης και γενετικών αναλύσεων σε πολλές καλλιέργειες φυτών (Monte-Corvo κ.ά., 

2001). 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Αρχικά, επιλέχθηκαν πέντε δένδρα από κάθε κλώνο, σε διαφορετικές περιοχές καλλιέργειας και 

για τρεις κλώνους. Η επιλογή των δένδρων έγινε με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη, όσον αφορά την 

ιστορική αναδρομή των φυτών, και με βάση τη φυτουγεία και ανάπτυξη αυτών. Για την καταγραφή 

των μορφολογικών γνωρισμάτων κάθε κλώνου βάσει της κλείδας UPOV, συλλέχθηκαν φύλλα, άνθη, 

βλαστοί και καρποί και μελετήθηκαν στο εργαστήριο. Για τα γνωρίσματα όμως που αφορούσαν το 

μέγεθος, την ευρωστία και τη μορφή των δένδρων, πάρθηκαν παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια 

επισήμανσης των δένδρων (πριν από το κύριο κλάδεμα). Για τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των 

φύλλων, το Μάιο και Σεπτέμβριο) συλλέχθηκαν έξι ώριμα υγιή φύλλα περιμετρικά της κόμης τριών 

επιλεγμένων δένδρων για κάθε κλώνο και αγρό. Δίσκοι ελάσματος γνωστής διαμέτρου ζυγίσθηκαν 

πριν και μετά την ξήρανση στους 80 οC και υπολογίστηκε το ειδικό βάρος φύλλου (ξηρά ουσία ανά 

μονάδα επιφάνειας ελάσματος). Σε παρόμοιους δίσκους ελάσματος φύλλου υπολογίσθηκε η 

συγκέντρωση χλωροφύλλης a και b με τη μέθοδο των Wintermans and Mots (1965). Επίσης, κατά την 

εμπορική συγκομιδή του κάθε κλώνου μελετήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών, τα 

οποία περιελάμβαναν το βάρος καρπού, το χρώμα φλοιού, τη σκληρότητα σάρκας, τα διαλυτά στερεά 

συστατικά, την ογκομετρούμενη οξύτητα, τα ολικά φαινολικά και την αντιοξειδωτική ικανότητα. 

Ειδικότερα, το χρώμα φλοιού μετρήθηκε με χρωματόμετρο Minolta, η σκληρότητα της σάρκας με 

πενετρόμετρο Turoni και έμβολο διαμέτρου 9 mm, τα διαλυτά στερεά συστατικά χυμού με 

επιτραπέζιο διαθλασίμετρο Atago και η ογκομετρούμενη οξύτητα χυμού με τιτλοδότηση με 0,1 N 

NaOH μέχρι pΗ 8,2. Στον ίδιο χυμό μετρήθηκαν και τα ολικά φαινολικά με τη μέθοδο Folin-

Ciocalteau και πρότυπα διαλύματα γαλλικού οξέος και η αντιοξειδωτική ικανότητα αυτού με τη 

μέθοδο DPPH και πρότυπα διαλύματα ασκορβικού οξέος (Brand-Williams κ.ά., 1995). 

Από τα νεαρά φύλλα 38 δένδρων έγινε εξαγωγή DNA και εκχύλιση αυτού με εμπορικό κιτ. Για 

την ανάλυση των κλώνων χρησιμοποιήθηκαν δέκα ISSR μοριακοί δείκτες και η ενίσχυση των PCR 

προϊόντων πραγματοποιήθηκε σε θερμοκυκλοποιητή Verity®. Ο διαχωρισμός των αλληλομόρφων  

πραγματοποιήθηκε με ηλεκτροφόρηση των PCR προϊόντων σε πηκτή αγαρόζης 1.5%, ενώ ο 

προσδιορισμός του μεγέθους των ζωνών έγινε αυτόματα με τη χρήση του λογισμικού UVIDocMw 

version 99.04. Οι σχέσεις ανάμεσα στους κλώνους διερευνήθηκαν σύμφωνα με τη μη σταθμισμένη 

μέθοδο ομαδοποίησης UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean) με τη χρήση 

του προγράμματος MEGA6 (Tamura κ.ά., 2013). 

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Η καταγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών βάσει της κλείδας UPOV έδειξε ότι κάποια 

από αυτά, όπως ο τύπος του άνθους, το σχήμα και ο αριθμός των πετάλων, το μέγεθος των φύλλων, το 
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χρώμα της σάρκας και το σχήμα του πυρήνα είναι όμοια και για τους τρεις κλώνους. Αντίθετα, το 

μέγεθος και σχήμα των δένδρων, η πυκνότητα των ανθοφόρων οφθαλμών, το χρώμα της στεφάνης, η 

συμμετρία των καρπών, η ύπαρξη ανθοκυανινών κοντά στον πυρήνα και το χρώμα του πυρήνα 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον καλλιεργούμενο κλώνο, την περιοχή καλλιέργειας, 

και, συχνά, το δένδρο.  

 

Πίνακας 1: Οι ISSR μοριακοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των πληθυσμών. 

Εκκινητής 
Θερμοκρασία 
υβριδισμού (Ta, 
°C) 

Εύρος 
μεγέθους 
ζωνών (bp) 

Αναλογία 
Πολυμορφικών 
ζωνών 

Ποσοστό 
Πολυμορφισμού (%) 

Δείκτης 
Shannon 
(I) 

UBC807 51 239-1527 0/10 0.00 0.00 

UBC808 59 223-1431 2/8 25.00 0.17 

UBC811 53 459-1615 4/7 57.14 0.32 

UBC814 50 568-1981 1/6 16.66 0.07 

UBC816 54 461-1858 0/3 0.00 0.00 

UBC823 53 755-2282 0/7 0.00 0.00 

UBC827 53 645-6957 4/6 66.66 0.31 

UBC834 52 411-1980 9/13 69.23 0.29 

UBC860 52 696-5879 0/7 0.00 0.00 

UBC881 53 1625-2412 0/2 0.00 0.00 

Μ.Ο.   20/69   

 
Τα αποτελέσματα ανάλυσης των φυσιολογικών χαρακτηριστικών των φύλλων, έδειξαν ότι το 

ειδικό βάρος φύλλου διέφερε κατά τις δύο ημερομηνίες δειγματοληψίας, αλλά όχι για τους τρεις 

εξεταζόμενους κλώνους και τις περιοχές καλλιέργειας. Η ποσότητα της ολικής χλωροφύλλης (και 

μεμονωμένα της χλωροφύλλης α και β) φύλλου ήταν παρόμοια και τις δύο ημερομηνίες 

δειγματοληψίας, και ήταν χαμηλότερη στην περιοχή του Παλαιόκαστρου. Τα αποτελέσματα αυτά 

μπορούν να εξηγηθούν από τη διαφορετική θέση των οπωρώνων και, πιθανόν, τις ελαφρά 

διαφορετικές καλλιεργητικές φροντίδες που δέχονταν τα δέντρα των εξεταζόμενων κλώνων στις τρεις 

περιοχές μελέτη παρόλο που οι παραγωγοί ακολουθούσαν τις συμβουλές του ίδιου γεωπόνου.  Το 

χρώμα φλοιού (L*, a*) των καρπών δεν διέφερε μεταξύ των τριών περιοχών των οπωρώνων και μεταξύ 

των εξεταζόμενων κλώνων. Η σκληρότητα της σάρκας ήταν υψηλότερη στους καρπούς του κλώνου Ι 

στην περιοχή του Παλαιόκαστρου, κάτι το οποίο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί κύρια από την 

ωριμότητα στη συγκομιδή των καρπών και δεν ήταν χαρακτηριστικό του κλώνου και στους τρεις 

οπωρώνες. Τέλος, η συγκέντρωση διαλυτών στερεών συστατικών, ολικών φαινολικών, η 

ογκομετρούμενη οξύτητα, και η αντιοξειδωτική ικανότητα  του χυμού βρέθηκε ότι εξαρτώνται από 

τον εξεταζόμενο κλώνο και την περιοχή των οπωρώνων και ήταν χαμηλότερη για τους κλώνους ΙΙ και 

ΙΙΙ της περιοχής της Αγχιάλου). Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το ότι η συγκέντρωση των 

φαινολικών συστατικών, όπως και η αντιοξειδωτική ικανότητα αυτών, διαφοροποιείται εντός των 

ποικιλιών (και των κλώνων) λόγω γενετικών διαφορών, λόγω ωριμότητας στη συγκομιδή και 

καιρικών συνθηκών πριν τη συγκομιδή (σημαντικότατες διαφορές στην παρούσα μελέτη των τριών 

κλώνων), αλλά και λόγω των εδαφοκλιματικών συνθηκών καλλιέργειας γενικότερα (όπως στην 

παρούσα μελέτη) για τις διαφορές μεταξύ των τριών οπωρώνων (Layne and Bassi, 2008). Αρκετές 

διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών βρέθηκαν και μεταξύ των δέντρων ανά κλώνο 

και ροδακινεώνα.  

Τα αποτελέσματα των γενετικών αναλύσεων έδειξαν ότι τα δείγματα που μελετήθηκαν 

αποτελούν έναν πληθυσμό με υψηλή γενετική συγγένεια. Συγκεκριμένα, οι ISSR δείκτες 

πολλαπλασίασαν ένα σύνολο 69 ζωνών με μέσο όρο 6,9 ζώνες ανά εκκινητή (Πίνακας 1). Το μέγεθος 

των ζωνών κυμάνθηκε από 223 έως 6957 bp. Το συνολικό ποσοστό των πολυμορφικών τόπων ήταν 
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χαμηλό (28,99%) με 20 σημαντικά πολυμορφικές γενετικές θέσεις. Ο δραστικός αριθμός των 

αλληλομόρφων ανά γενετική θέση (ne), ο δείκτης ποικιλότητας Shannon (I), και ο συντελεστής 

γενετικής ποικιλότητας του Nei (h) καταδεικνύουν την υψηλή γενετική συγγένεια του πληθυσμού 

(Πίνακας 2). Η ανάλυση κύριων συντεταγμένων για τις δυο πρώτες κύριες συνιστώσες (PCoA) δεν 

έδειξε κάποια διακριτή ομαδοποίηση των πληθυσμών που μελετήθηκαν, όπως φαίνεται και στο 

δενδρόγραμμα UPGMA (Εικόνα 1). 

 

Πίνακας 2. Ανάλυση γενετικής ποικιλότητας για το σύνολο του πληθυσμού. 

 Μέγεθος πληθυσμού ne* h* I* 

Μ.Ο. 38 1.1615 0.0937 0.1405 
St. Dev.  0.3140 0.1717 0.2481 
* ne = Δραστικός αριθμός αλληλομόρφων 
* h = Συντελεστής γενετικής ποικιλότητας Nei's  
* I = Δείκτης ποικιλότητας Shannon  

 
 

 
Εικόνα 1. UPGMA δενδρόγραμμα στηριζόμενο στις γενετικές αποστάσεις των πληθυσμών.   

 

Βρέθηκε λοιπόν ότι υπάρχει παραλλακτικότητα ως προς τα φαινολογικά και γενετικά 

χαρακτηριστικά ανά εξεταζόμενο δέντρο, κλώνο και περιοχή καλλιέργειας, ώστε, πολλές φορές, να 

δύνανται να διαχωριστούν τα δέντρα ανά κλώνο, και να επιλεγούν τα άριστα εξ αυτών για περαιτέρω 

μελέτη και πολλαπλασιασμό. 
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The peach cultivar Lemonato is a series of clones well known in Magnesia that derived from selection 

for different time of ripening and different fruit quality traits. The fruit are characteristically different 

from the other peach cultivars, concerning the phenotype, with typical yellow skin color when ripe, 

very little red hue and unique flavor and taste. The scope of the present work was the description of 

this cultivar based on morphological and agronomic plant characteristics, physicochemical and 

organoleptic fruit characteristics and genetic analysis using molecular markers. Five trees of cv 

Lemonato per clone in different locations throughout the cultivation area were selected based on 

ripening time. For the morphological description of each clone, flowers, leaves, shoots, and fruit were 

studied using the UPOV guidelines. Specific leaf weight and leaf chlorophyll concentration were 

measured in May and September. Fruit quality traits were also studied including fruit mass, skin 

color, fruit firmness, soluble solids content, titratable acidity, total phenols and antioxidant activity. In 

selected plant tissue samples, genomic DNA was extracted and analyzed with ISSR and SCoT 

molecular markers. Our results showed significant variation per clone and cultivation area for 

physiological leaf characters, shoot development, blooming time initiation, maturity time and 

uniformity as well as fruit quality. In conjunction with molecular analysis we found that there is 

significant variation, with the ability to separate each clone in groups of trees and select the best of 

those to further exploit through breeding programmes and to propagate and spread the cultivation of 

this indigenous fruit clone series. 
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Prunus avium. 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αξιολόγηση ορισμένων εγχώριων ‘γαλανών’ (ωχροέρυθρων) 

ποικιλιών κερασιάς (Prunus avium L.) στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων 

Δένδρων. Οι ποικιλίες που εξετάστηκαν ήταν οι: ‘Όψιμη καραμέλα Τριπόλεως’, ‘Φράουλα Βόλου’, 

‘Κηφισιάς πρωιμότερο’, ‘Πετροκέρασο τραγανό Αχαΐας’, ‘Μοσχάτο τραγανό όψιμο Εύβοιας’, 

‘Καψιώτικα’, ‘Ναπολέων καραμέλα’ και ‘Καραμέλα Λιλαντίου’. Οι προαναφερθείσες ποικιλίες 

συγκρίθηκαν με τη γνωστή ποικιλία ‘Rainier’ επί σειρά 10 ετών. Η ποικιλία ‘Όψιμη καραμέλα 

Τριπόλεως’ παρουσίασε τη μεγαλύτερη συνολική απόδοση, ακολουθούμενη από τη ‘Rainier’, ενώ τη 

μικρότερη είχε η ποικιλία ‘Καψιώτικα’. Η μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά μετρήθηκε 

στις ποικιλίες ‘Καψιώτικα’ και ‘Rainier’, ενώ η μικρότερη στις ποικιλίες ‘Κηφισιάς πρωιμότερο’ και 

‘Ναπολέων καραμέλα’. Μικρότερη αναλογία βάρους πυρήνα/ολόκληρου καρπού βρέθηκε στις 

ποικιλίες ‘Όψιμη καραμέλα Τριπόλεως’ και ‘Rainier’. Η εποχή ωρίμασης των διαφόρων ποικιλιών 

παρουσίασε παραλλακτικότητα ξεκινώντας από τις 23 Μαΐου-3 Ιουνίου για την ποικιλία ‘Μοσχάτο 

τραγανό όψιμο Εύβοιας’, μέχρι τις 5-15 Ιουνίου για την ποικιλία ‘Φράουλα Βόλου’. Συμπερασματικά, 

λόγω των χαρακτηριστικών που έχουν, οι υπό εξέταση ποικιλίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για χρήση 

σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης. 

 

Εισαγωγή 

Διάφορα ερευνητικά προγράμματα γενετικής βελτίωσης γαλανών ποικιλιών κερασιάς 

πραγματοποιούνται σε διάφορες χώρες (Gozob et al., 1985, Sansavini and Lugli, 2008, Καζαντζής, 

2013, Χατζηχαρίσης και Καζαντζής, 2014). Οι καρποί των ‘γαλανών’ ποικιλιών κερασιάς 

χρησιμοποιούνται ευρέως στη ζαχαροπλαστική και πιθανώς στο εγγύς μέλλον να χρειαστεί η 

εγκατάσταση κερασεώνων με ‘γαλανές’ ποικιλίες από οργανωμένες βιομηχανίες μεταποίησης. Ο 

σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση ορισμένων εγχώριων ‘γαλανών’ ποικιλιών 

καλλιεργούμενης κερασιάς (Prunus avium L.) στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του Ινστιτούτου 

Φυλλοβόλων Δένδρων του ΕΛ.Γ.Ο. ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’. 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Οι ποικιλίες που εξετάστηκαν ήταν οι: ‘Όψιμη καραμέλα Τριπόλεως’, ‘Φράουλα Βόλου’, 

‘Κηφισιάς πρωιμότερο’, ‘Πετροκέρασο τραγανό Αχαΐας’, ‘Μοσχάτο τραγανό όψιμο Ευβοίας’, 

‘Καψιώτικα’, ‘Ναπολέων Καραμέλα’ και ‘Καραμέλα Λιλαντίου’. Οι προαναφερθείσες ποικιλίες 

συγκρίθηκαν με τη γνωστή γαλανή ποικιλία ‘Rainier’ επί σειρά 10 ετών. Tα δένδρα στον πειραματικό 

οπωρώνα ήταν ηλικίας 8 ετών κατά την έναρξη του πειράματος, εμβολιασμένα σε σπορόφυτα 
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αγριοκερασιάς (Prunus avium L./mazzard), διαμορφωμένα σε ελεύθερο κύπελλο και φυτεμένα σε 

αποστάσεις 7 x 7 m. Κατά την περίοδο της συγκομιδής (Μάιος-Ιούνιος κάθε έτος την περίοδο 2000-

2009) συλλέχθηκαν ώριμοι καρποί σε ξύλινα τελάρα, μεταφέρθηκαν αμέσως στο εργαστήριο και 

ακολούθως ζυγίστηκαν. Μετρήθηκε η συνολική απόδοση σε καρπό και οι μετρήσεις που έγιναν στους 

καρπούς ήταν οι εξής: μέσο βάρος καρπού, βάρος πυρήνα (σπόρου), αναλογία πυρήνα/καρπού, 

μήκος πλάτος και πάχος καρπού, μήκος ποδίσκου και περιεκτικότητα του χυμού σε διαλυτά στερεά. 

Επίσης, συλλέχθηκαν πλήρως σχηματισμένα φύλλα περί τα μέσα Ιουλίου κάθε έτος για την 

προαναφερθείσα χρονική περίοδο σε χάρτινες σακούλες και μετρήθηκαν οι διαστάσεις των φύλλων 

(μίσχου και ελάσματος). Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν εκείνο των πλήρως 

τυχαιοποιημένων ομάδων (randomized block design). Η διαφοροποίηση μεταξύ των χειρισμών 

(ποικιλιών) και η σημαντικότητα (p) αυτής εξετάσθηκε με την ανάλυση της παραλλακτικότητας 

(ANOVA, με p≤0,05). Η σύγκριση των μέσων όρων έγινε με το κριτήριο Duncan (Duncan Multiple 

Range Test, P≤0,05).  

 

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Η ποικιλία ‘Όψιμη καραμέλα Τριπόλεως’ παρουσίασε τη μεγαλύτερη (p<0,05) συνολική 

απόδοση, ακολουθούμενη από τη ‘Rainier’, ενώ τη μικρότερη (p<0,05) είχε η ποικιλία ‘Καψιώτικα’ 

(Πίνακας 1). Η ποικιλία ‘Rainier’ είχε το μεγαλύτερο (p<0,05) μέσο βάρος καρπού σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες. Η ποικιλία ‘Rainier’ είναι αξιόλογη ποικιλία με μεγάλος μέγεθος καρπού και με καλά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που καλλιεργείται σε πολλές χώρες παγκοσμίως     (Albertini and Della 

Strada, 1996). Αν και έχει συγκριθεί με άλλες ποικιλίες σε διάφορες άλλες χώρες, ωστόσο στην 

παρούσα εργασία γίνεται πρώτη φορά σύγκρισή της με Ελληνικές ποικιλίες. Οι ποικιλίες ‘Φράουλα 

Βόλου’, ‘Κηφισιάς πρωιμότερο’ και ‘Πετροκέρασο τραγανό Αχαΐας’ είχαν μεγαλύτερο (p<0,05)  βάρος 

καρπού σε σχέση με τις ‘Καψιώτικα’, ‘Ναπολέων Καραμέλα’ και Καραμέλα Λιλαντίου’. Η μεγαλύτερη 

(p<0,05) περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά μετρήθηκε στις ποικιλίες ‘Καψιώτικα’ και ‘Rainier’, ενώ η 

μικρότερη (p<0,05) στις ποικιλίες ‘Κηφισιάς πρωιμότερο’ και ‘Ναπολέων καραμέλα’. Η ποικιλία 

‘Καψιώτικα’ είχε το μεγαλύτερο (p<0,05) ποδίσκο των καρπών. Μεγαλύτερο μήκος καρπού (p<0,05) 

μετρήθηκε στην ποικιλία ‘Φράουλα Βόλου’, ενώ μεγαλύτερο (p<0,05) πάχος και πλάτος καρπού στην 

ποικιλία ‘Rainier’ σε σχέση με τις υπόλοιπες. Οι διαστάσεις των φύλλων των υπό εξέταση ποικιλιών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Μικρότερη αναλογία βάρους (p<0,05) πυρήνα/ολόκληρου καρπού 

βρέθηκε στις ποικιλίες ‘Όψιμη καραμέλα Τριπόλεως’ και ‘Rainier’ (Πίνακας 3). Η εποχή ωρίμασης των 

διαφόρων ποικιλιών παρουσίασε σημαντικό εύρος ξεκινώντας από τις 23 Μαΐου-3 Ιουνίου για την 

ποικιλία ‘Μοσχάτο τραγανό όψιμο Ευβοίας’, μέχρι τις 5-15 Ιουνίου για την ποικιλία ‘Φράουλα Βόλου’ 

(Γράφημα 1). Συμπερασματικά, οι υπό εξέταση ποικιλίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για σκοπούς 

γενετικής βελτίωσης όπως η ‘Όψιμη καραμέλα Τριπόλεως’ που έχει μικρό πυρήνα, η ‘Καψιώτικα’ που 

έχει υψηλή περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά, η ‘Μοσχάτο τραγανό όψιμο Ευβοίας’ για την 

πρωιμότητά της και η ‘Φράουλα Βόλου’ για την οψιμότητά της.  
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Πίνακας 1. Συνολική απόδοση, μέσο βάρος καρπών (πυρήνας+σάρκα), διαστάσεις καρπών και περιεκτικότητα σε 
διαλυτά στερεά των καρπών των υπό εξέταση ποικιλιών καλλιεργούμενης κερασιάς (μέσοι όροι 10 
ετών±τ.α./τυπική απόκλιση).  

Ποικιλία  
Μήκος 
καρπού (mm)  

Πλάτος 
καρπού (mm)  

Πάχος 
καρπού 
(mm)  

Μέσο βάρος 
καρπού (g)  

Συνολική 
απόδοση 
(kg/δένδρο)  

Διαλυτά 
στερεά   
(% Brix)  

Φράουλα Βόλου 23,5 a*± 0,41 23,0 b ± 0,39 20,0 b ± 0,52 7,3 b ± 0,91  80 c ± 9,12 19,1 b ±  3,80 

Όψιμη Καραμέλα 
Τριπόλεως 

21,0 b ± 0,25 20,0 c ± 0,28 18,0 c ± 0,31 4,9 d ± 0,72 115 a ± 14,50 18,7 bc ± 2,91 

Ναπολέων 
Καραμέλα 

21,6 b ± 0,52 22,3 b ± 0,56 19,2 b ± 0,26 5,7 c ± 0,97 35 de ± 5,63 16,3 d ±  3,72 

Καραμέλα 
Λιλαντίου 

21,0 b ± 0,38 21,6 c ± 0,28 18,5 c ± 0,21 5,9 c ± 0,87  40 d ± 5,41 17,0 cd ± 5,24  

Καψιώτικα 22,8 ab ± 0,36 20,9 c ± 0,37 18,1 c ± 0,19 5,8 c ± 0,61 30 e ± 5,12 21,1 a ± 3,40 

Κηφισιάς 
Πρωιμότερο 

21,6 b ± 0,39 24,4 ab ± 0,51 20,1 b ± 0,49 7,1 b ± 0,91 35 de ± 4,84 16,4 c ± 3,91 

Πετροκέρασο 
Τραγανό Αχαΐας 

21,6 b ± 0,20 22,2 b ± 0,68   19,1 b ± 0,34 6,9 b ± 0,94 40 d ± 3,52 18,1 c ± 4,15 

Μοσχάτο 
Τραγανό Όψιμο 
Ευβοίας 

20,3 c ± 0,15 20,7 c ± 0,42 17,3 d ± 0,25 5,1 bc ± 0,88 35 de ± 5,13 19,7 b ± 3,62 

Rainier  22,0 b ± 0,41 25,0 a ± 0,59 21,5 a ± 0,37 8,8 a ± 1,05 99 b ± 11,20 20,6 ab ± 4,42 

*Μέσοι όροι ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα στην ίδια στήλη δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά  
(Duncan’s Multiple Range Test, P>0,05). 

 

Πίνακας 2. Διαστάσεις φύλλων των υπό εξέταση ποικιλιών καλλιεργούμενης κερασιάς (μέσοι όροι 10 
ετών±τ.α./τυπική απόκλιση).  

Ποικιλία  
Μήκος 
ελάσματος 
(cm)  

Πλάτος 
ελάσματος 
(cm)  

Μήκος/πλάτος 
ελάσματος  

Μήκος 
μίσχου (cm)  

Πάχος 
μίσχου  (cm)  

Αριθμός 
νεκταρίων 
ανά φύλλο  

Φράουλα Βόλου 12,4 a* ±1,81 5,46 ab ± 0,81 1/0,44 a ± 0,31 3,96 b ± 0,61 0,14 ab ± 0,02 2 a ± 0,29 

Όψιμη 
Καραμέλα 
Τριπόλεως 

11,9 ab ± 2,02 5,57 ab ± 0,76 1/0,48 a ± 0,37 3,89 c ± 0,55 0,15 ab ± 0,03 2 a ± 0,35 

Ναπολέων 
Καραμέλα 

12,6 a ± 1,84 5,69 a ± 0,77 1/0,45 a ± 0,35 3,99 b ± 0,63 0,15 ab ± 0,04 2 a ± 0,31 

Καραμέλα 
Λιλαντίου 

12,8 a ± 2,11  5,96 a ± 0,91 1/0,47 a ± 0,41 4,01 b ± 0,49 0,14 ab ± 0,04 2 a ± 0,19 

Καψιώτικα 12,0 ab ± 1,52 6,05 a ± 0,90 1/0,50 ab ± 0,56 5,29 a ± 0,77 0,14 ab ± 0,05 2 a ± 0,37 

Κηφισιάς 
Πρωιμότερο 

10,6 b ± 1,74 4,75 b ± 0,61 1/0,45 a ± 0,29 3,93 b ± 0,56 0,11 b ± 0,03 2 a ± 0,32 

Πετροκέρασο 
Τραγανό Αχαΐας 

12,5 a ± 1,83 5,62 a ± 0,58 1/0,44 a ± 0,34 4,04 b ± 0,34 0,16 a ± 0,02 2 a ± 0,28 

Μοσχάτο 
Τραγανό Όψιμο 
Ευβοίας 

10,7 b ± 1,12 5,76 a ± 0,66 1/0,54 b ± 0,41 3,95 b ± 0,33 0,12 b ± 0,05 1 b ± 0,17 

Rainier  11,7 ab ± 1,90 5,96 a ± 0,78 1/0,51 ab ± 0,50 2,72 d ± 0,39 0,18 a ± 0,07 2 a ± 0,22 

*Μέσοι όροι ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα στην ίδια στήλη δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά  
(Duncan’s Multiple Range Test, P>0,05). 
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Πίνακας 3. Διαστάσεις των πυρήνων (σπόρων) των υπό εξέταση ποικιλιών καλλιεργούμενης κερασιάς (μέσοι όροι 
10 ετών±τ.α./τυπική απόκλιση).  

Ποικιλία  Μήκος (mm)  
Πλάτος 
(mm)  

Πάχος 
(mm)  

Βάρος (g)  
Αναλογία βάρους 
πυρήνα/καρπού  

Φράουλα Βόλου 11,4 ab*±1,81 8,5 b ± 0,96 6,8 b ± 0,85 0,34 c ± 0,05 1/21,5 c ± 0,006 

Όψιμη Καραμέλα Τριπόλεως 11,0 b ± 1,65 8,0 b ± 0,91 6,0 bc ± 0,81 0,19 d ± 0,04 1/26,2 d ± 0,004 

Ναπολέων Καραμέλα 12,4 a ± 1,88 8,7 ab ± 1,02 6,9 b ± 0,98 0,65 a ±  0,09 1/8,8 a ± 0,013 

Καραμέλα Λιλαντίου 12,4 a ± 1,51 8,9 ab ± 0,99 7,0 ab ± 0,84 0,65 a ± 0,10 1/9,1 a ± 0,015 

Καψιώτικα 11,9 ab ± 1,10 8,9 ab ± 1,13 6,6 b ± 0,72 0,46 b ± 0,08 1/12,6 b ± 0,010 

Κηφισιάς Πρωιμότερο 11,9 ab ± 1,32 8,9 ab ± 0,95 6,8 b ± 0,65 0,50 b ± 0,08 1/14,2 b ± 0,009 

Πετροκέρασο Τραγανό Αχαΐας 11,9 ab ± 1,46 8,5 b ± 0,89 6,8 b ± 0,86 0,50 b ± 0,07 1/13,8 b ± 0,008 

Μοσχάτο Τραγανό Όψιμο 
Ευβοίας 

10,8 b ± 1,25 7,9 b ± 0,97 6,3 b ± 0,79 0,39 c ± 0,05 1/13,1 b ± 0,011 

Rainier  10,0 bc ± 1,32 9,5 a ± 1,39 8,0 a ± 1,01 0,34 c ± 0,04 1/25,6 d ± 0,005 

*Μέσοι όροι ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα στην ίδια στήλη δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά  

(Duncan’s Multiple Range Test, P>0,05). 

Γράφημα 1. Εποχή και εύρος (μπάρες) ωρίμασης των υπό εξέταση ποικιλιών καλλιεργούμενης κερασιάς (μέσοι 

όροι 10 ετών). 

 
Πινάκας 4. Ανάλυση της παραλλακτικότητας (ANOVA) 

 Μέσο τετράγωνο σφάλματος F P 

Ποικιλίες 1395,5 7,7 <0,0001 

Έτος 1422,7 11,5 <0,0005 

Ποικιλίες χ Έτος 182,9 9,3 <0,0001 

Σφάλμα 4,6   
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Evaluation of some local (yellow-orange) cultivars of sweet cherry.  
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Keywords: fruit weight, ‘yellow-orange cultivars’, soluble solids, cherry tree, Prunus avium. 

The scope of this research is to evaluate some local Greek sweet cherry cultivars with yellow fruits 

under the soil-climatic conditions of the Pomology Institute in northern Greece. The studied cultivars 

were the following: ‘Late karamela Tripoleos’, ‘Fraoula Volou’, ‘Kifisias proimotero’, ‘Petrokeraso 

tragano Achaias’, ‘Moshato tragano opsimo Evoias’, ‘Kapsiotika’, ‘Napoleon karamela’, ‘Karamela 

Lilantiou’. The above mentioned cultivars were compared with the well known cultivar ‘Rainier’ for a 

period of 10 years. ‘Late karamela Tripoleos’ cultivar showed the highest productivity, followed by 

‘Rainier’. The rest cultivars showed lower productivity with ‘Kapsiotika’ the most low. Highest total 

soluble solids content was recorded for ‘Kapsiotika’ and ‘Rainier’, whereas the lowest for ‘Kifisias 

proimotero’, and ‘Napoleon Karamela’. Lower seed/fruit weight ratio was recorded for ‘Late 

karamela Tripoleos’ and ‘Rainier’ compared to the other cultivars. Ripening dates of the studied 

cultivars varied from May 23 to June 3 for ‘Moshato tragano opsimo Evoias’, till June 5 to June 15 for 

‘Fraoula Volou’ indicating an extended harvesting period. In conclusion, due to their characteristics 

the studied cultivars support the potential for using them in future breeding programs.  
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Λέξεις κλειδιά: υβριδισμός, βλαστός, φύλλο, ταξιανθία, ράγα, σταφυλή, γίγαρτα 

Οι νέες αρωματικές ποικιλίες «Αγάπη» και «Ευτυχία» δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο του υβριδισμού 

στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το 2005. Προήλθαν από τη διασταύρωση της ευρωπαϊκής ποικιλίας 

«Gewürztraminer» ως πατρική με τις ελληνικές ποικιλίες ως μητρικές «Αθήρι» και «Μαλαγουζιά»  

αντίστοιχα. Η χρονική διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό των ποικιλιών είναι 

146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 m). Οι ποικιλίες με βάση τα 

αμπελογραφικά και φυσιολογικά τους χαρακτηριστικά κατατάσσονται στην οικολογικογεωγραφική 

ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Οι ποικιλίες αυτές διακρίνονται για την ανθεκτικότητά 

τους στο ψύχος, την ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis 

Vinifera. Ως αρωματικές ποικιλίες μπορούν μα χρησιμοποιηθούν στην γενετική βελτίωση ποικιλιών με 

την μέθοδο του υβριδισμού. Οι ποικιλίες προορίζονται για την παραγωγή ξηρών  λευκών οίνων 

ανωτέρας ποιότητας, αφρωδών και γλυκών οίνων, αρωματικών χυμών καθώς και για τη βελτίωση 

αρωμάτων των οίνων.  

 

Εισαγωγή 

Η δημιουργία νέων ποιοτικότερων και παραγωγικότερων ποικιλιών αμπέλου, που να είναι 

προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες και σε διάφορους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες είναι 

κύριος στόχος της γενετικής βελτίωσης των φυτών. Στην Ελλάδα και άλλες χώρες με μεσογειακό κλίμα 

(θερμό και ξηρό καλοκαίρι), όπως της Λεκάνης της Μεσογείου, της Ανατολικής Αμερικής και της 

Κεντρικής Ασίας, η δημιουργία παραγωγικών και οινοποιήσιμων νέων αρωματικών με 

ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους 

των αμπελουργών. Στη διεθνή γενετική τράπεζα αμπέλου υπάρχει πληθώρα λευκών ποικιλιών, 

ωστόσο είναι ελάχιστες οι ποιοτικά αρωματικές. Οι λευκοί αρωματικοί οίνοι είναι ελαφριοί με μεστή 

γεύση που τους καθιστά περιζήτητους. (9). Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία και 

αμπελογραφική περιγραφή των νέων οινοποιήσιμων παραγωγικών ποικιλιών προσαρμοσμένων στις 

εδαφοκλιματικές συνθήκες της Χώρας. 

 

Υλικά και μέθοδοι 

Για την δημιουργία των δύο νέων ποικιλιών αναζητήθηκαν και επιλέχθηκαν γονείς με την  
διαδικασία διασταύρωσης (ευνουχισμός, απομόνωση ευνουχισμένου άνθους, συγκομιδή γύρης και η 
διασταύρωση), συγκομιδή σταφυλιών, στρωμάτωση γιγάρτων, φύτευση γιγάρτων και καλλιέργεια 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82%20%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1&source=web&cd=1&ved=0CE4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elgo.gr%2F&ei=2_YYUOuOJMGq0QW674GQAg&usg=AFQjCNEBFa6iuJfm6DCStY6V4cqvh-YoDQ
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υβριδικών σπορόφυτων που πραγματοποιήθηκε με κλασικές μεθόδους [1,4,6,7]. Η μελέτη των 
ποικιλιών έγινε με παραδοσιακές μεθόδους [2,3,5]. Οι νέες αρωματικές ποικιλίες «Αγάπη» και 
«Ευτυχία» δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών το 2005. 
Προήλθαν από τη διασταύρωση της ευρωπαϊκής ποικιλίας «Gewürztraminer» ( πολύ αρωματική, 
αντοχή σε ψύχος και περινόσπορο) ως πατρική με τις ελληνικές ποικιλίες ως μητρικές «Αθήρι» και 
«Μαλαγουζιά» (γηγενής, πολύ παραγωγικέ, προσαρμοσμένες στην ξηρασία, παραγωγή υψηλής 
οξύτητας οίνων) αντίστοιχα.  

 
Αποτελέσματα και συζήτηση 

Στον Πίνακα 1 δίνονται στοιχεία της αμπελογραφικής περιγραφής των ποικιλιών «Αγάπη» και 

«Ευτυχία» με κωδικοποίηση OIV. Η χρονική διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό 

των ποικιλιών είναι 146-155 ημέρες (629- 6). Η ανάπτυξη των βλαστών είναι μεγάλη (2,1 – 3,0 m.) (351- 

7). Η ξυλοποίηση της κληματίδας είναι πολύ υψηλή (604- 9). Το ποσοστό των καρποφόρων βλαστών 

κυμαίνεται από 81 έως 95%. Η παραγωγή είναι μεγάλη από 2.5 έως 3t/στρ (504- 9).  

Πίνακας 1. Αμπελογραφικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών «Αγάπη» και «Ευτυχία» με 
κωδικοποίηση OIV  

  Ποικιλία  

Χαρακτηριστικά με κωδικοποίηση OIV Αγάπη Ευτυχία 

Διασταυρώσεις Αθήρι x Traminer Rose Μαλαγουζιά x Traminer 

Rose 

Παραγωγικός Κύκλος (μέρες) (629) 146- 155 (6) 146- 155 (6) 

Ανάπτυξη Βλαστού (351) Μεγάλη 2.1- 3m (7) Μεγάλη 2.1- 3m (7) 

Ξυλοποίηση Κλιματίδας (604) Πολλή υψηλή (95% +) [9] Πολλή υψηλή (95% +) [9] 

Άνθος (151) Ερμαφρόδυτο (3) Ερμαφρόδυτο (3) 

Μέγεθος σταφυλής (202) Μέτριο (5) Μέτριο (5) 

Σχήμα σταφυλής (208) Κωνικό (2) Κυλινδρικό κωνικό (3) 

Πυκνότητα σταφυλής (204) Μέτριο (5) Μέτριο (5) 

Βάρος σταφυλής (502) Μέτριο (5) Μέτριο (5) 

Μέγεθος ράγας(503) Μικρό (3) Μικρό (3) 

Σχήμα ράγας (223) Ωοειδούς (3) Ωοειδούς (3) 

Χρώμα ράγας (225) Ανοιχτού Λευκού- Ροζ (1)  Gewürztraminer (2) 

Αριθμός γιγάρτων (623) 1έως 2 (3) 1έως 2 (3) 

Ποσότητα σακχάρων εκατοστιαία gr/ cm3 (505) Πολύ μεγάλο 23% (9) Πολύ μεγάλο 23% (9) 

Παραγωγή (504) μεγάλη  (9) μεγάλη (9) 

Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο (151- 3). Σε κάθε καρποφόρο βλαστό αναπτύσσονται 2-3 σταφυλές 

(201- 3). Το μέγεθος της σταφυλής είναι μέτριο (202- 5), το σχήμα σταφυλής της ποικιλίας «Αγάπη» 

είναι κωνικό (208- 2), ενώ της ποικιλίας «Ευτυχία» είναι κυλινδροκωνικό (208- 3) με μέτρια 

πυκνότητα(204- 5). Το μέσο βάρος της σταφυλής είναι μέτριο από 250- 300 g (502-3). Το μέγεθος της 

ράγας είναι μικρό (503- 3) σχήματος ωοειδούς (223- 3), χρώματος λευκού ή ανοικτού ροζέ της 

ποικιλίας «Αγάπη» ( 225- 1) ενώ της ποικιλίας «Ευτυχία» (225- 2), με έντονη κέρινη ανθηρότητα. Ο 

αριθμός γιγάρτων είναι 1-2 ανά ράγα (623- 3).   

Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη αντοχή (228- 5). Η σάρκα και το γλεύκος της 

ποικιλίας «Αγάπη» είναι άχρωμο με ιδιαίτερο άρωμα (236- 5) ενώ της ποικιλίας «Ευτυχία» είναι  

«Gewürztraminer». Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή πάνω από 24% (g/ 

100cm3) (505- 9). Οι ποικιλίες με βάση τα αμπελογραφικά και φυσιολογικά τους χαρακτηριστικά 

κατατάσσονται στην οικολογικογεωγραφική ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Οι ποικιλίες 

αυτές διακρίνονται για την ανθεκτικότητά τους στο ψύχος (600- 2), την ξηρασία (403- 7) και τις 
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μυκητολογικές ασθένειες(452-7, 455- 7, 458- 7) συγκριτικά με άλλες ποικιλίες Vitis vinifera. Ως 

αρωματικές ποικιλίες μπορούν μα χρησιμοποιηθούν στην γενετική βελτίωση ποικιλιών με την μέθοδο 

του υβριδισμού. Οι ποικιλίες προορίζονται για την παραγωγή ξηρών λευκών οίνων ανωτέρας 

ποιότητας, αφρωδών και γλυκών οίνων, αρωματικών χυμών καθώς και για τη βελτίωση αρωμάτων 

των οίνων.  

 

Εικόνα 1: Σταφυλή ποικιλίας " Αγάπη" 

 

Εικόνα 2: Σταφυλή ποικιλίας "Ευτυχία" 
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Two new grape aromatic varieties named “Agapi” and ‘Eftihia’ was created in Athens Institute of 

grape growing, in Greece by P. Zamanidy in 2005 with crossing the variety as paternal 

“Gewürztraminer” with the varieties as mathernal “ Athiri” and “Malagouzia” correspondingly. The 

duration of the production period is 146-155 days. The bud burst color is dark brown. The tip of the 

young shoot is ashy colored with pink border and with very dense density of prostrate hairs of tip. 

The growth of the sprout is intense (2.1 – 3.0 m) and so is the lignification (81-95%). The leaf is large 

and the color of the upper side of the blade is medium green. The blade is wedge-shaped. Number of 

lobe is 5. General shape of petiole sinus is open. Length of the petiole compared to middle vein is 

longer. The fruitful sprout is 95% and more. Crop yields are very high, more than 25-30 t./ha. Sugar 

content is very high, more than 24%. When berries are left withering on the vine, the sugar content can 

reach the amount of 40%. It has a high winter hardiness, drought resistance and high resistance to 

fungal diseases in comparison with industrial varieties of Vitis vinifera. The variety ‘Eftihia’ due to its 

morpho-, physiological characteristics it has been included in the eco geographic group of varieties 

such as convarietas pontica Negr. (varieties of the Black sea basin). The variety shows early maturity 

and is suitable for areas with high altitude and problems with low sugar content. 
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Συνδυαστική προσέγγιση για τη μελέτη 94 ελληνικών ποικιλιών 

αμπέλου:  I) αμπελογραφική περιγραφή, II) φαινοτυπικές 

παρατηρήσεις, III) γενετική ταυτοποίηση. 

Γ. ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ1, Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ1, Α. ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ2, Ε. ΖΙΩΖΟΥ2, Σ. 
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΣ2, Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ1, Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ2 

1
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Λέξεις κλειδιά: Άμπελος, Ελληνικές ποικιλίες, Μοριακοί Δείκτες, SSRs 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διατηρεί από τη δεκαετία του 1950 ex-situ 

Aμπελογραφική Συλλογή ποικιλιών αμπέλου στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στη Θέρμη 

Θεσσαλονίκης. Ενενήντα τέσσερις (94) γηγενείς ποικιλίες αμπέλου της Ελλάδας της παραπάνω 

συλλογής, αποτέλεσαν το αντικείμενο μελέτης με συνδυαστική μέθοδο που περιλάμβανε 

αμπελογραφική περιγραφή, φαινοτυπικά  χαρακτηριστικά , και γενετική ταυτοποίηση. 

I) Για την αμπελογραφική περιγραφή των χαρακτηριστικών των ποικιλιών χρησιμοποιήθηκαν 

48 από τους κώδικες αμπελογραφικής περιγραφής του διεθνούς Οργανισμού  Αμπέλου και 

Οίνου ( OIV). 

II) Τα φαινοτυπικά  χαρακτηριστικά προσδιορίστηκαν στο στάδιο της ωρίμανσης ανιχνεύοντας 

υψηλή περιεκτικότητα σακχάρων στις περισσότερες ποικιλίες που μελετήθηκαν, ενώ η οξύτητα 

ήταν χαμηλή ιδιαίτερα στις λευκές ποικιλίες. Επιπλέον, οι τιμές των ανθοκυανών του φλοιού 

της ράγας βρέθηκαν να κυμαίνονται μεταξύ 0.09 και 39.4 mg.g-1 f.w., ενώ οι τιμές για τα ολικά 

φαινολικά και τα φαινολικά των γιγάρτων κυμαίνονταν μεταξύ 2.05 και 30.65 mg.g-1 f.w., και  

2.83 και 32.72 mg.g-1 f.w., αντιστοίχως. 

III) Για τη γενετική ταυτοποίηση των ποικιλιών χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση μικροδορυφόρων 

(SSR- Simple Sequence Repeats). Επιλέχτηκαν δέκα γονιδιακές θέσεις SSR (VVS2, VrZAG62, 

VrZAG67, VrSZAG79, VVMD5 , VVMD7, VVMD27, VVMD28, VVMD32, VVMD25) οι οποίες 

παρουσίασαν υψηλή γενετική παραλλακτικότητα ανάμεσα στις ποικιλίες της αμπέλου. Οι 

δείκτες SSR διαχώρισαν γενετικά τις υπό μελέτη ποικιλίες και επιβεβαίωσαν το υψηλό επίπεδο 

συγγένειας που εντόπισε η αμπελογραφική περιγραφή μεταξύ των ποικιλιών Φωκιανό και 

Αρμελετούσα, όπως επίσης μεταξύ των ποικιλιών Μοσχάτο Σπίνας και Μοσχάτο Σάμου. 
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Η μοριακή ανάλυση τραχείας πεύκης Κρήτης αναδεικνύει για 

πρώτη φορά την ύπαρξη φυσικού υβριδισμού με τη μη ενδημική 

χαλέπιο πεύκη  
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Λέξεις κλειδιά: Τραχεία πεύκη, χαλέπιος πεύκη, διειδικός υβριδισμός, μοριακή ανάλυση,  

χλωροπλαστικό DNA 

Η Ελλάδα αποτελεί το μοναδικό χώρο φυσικής εξάπλωσης των δύο παραμεσογειακών κωνοφόρων 

ειδών P. brutia και P. halepensis τα οποία ωστόσο δεν είναι συμπατρικά. Τα είδη αυτά έχει αποδειχτεί 

ότι παρουσιάζουν φυσικό υβριδισμό, όταν το ένα φυτευτεί τεχνητά εντός της φυσικής εξάπλωσης 

του άλλου. Στα πλαίσια διερεύνησης της γενετικής ποικιλότητας του χλωροπλαστικού 

γονιδιώματος της τραχείας πεύκης της Κρήτης λήφθηκαν δείγματα από τις περιοχές Ακρωτήρι 

(Νομός Χανίων), Ευληγιάς ( Νομός Ρεθύμνου), Ζαρός (Νομός Ηρακλείου) και Μεσελέροι (Νομός 

Λασιθίου). Μετά την εκχύλιση και απομόνωση του DNA ακολούθησε η διαδικασία αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) με χρήση των εκκινητών trnl 114 και trnl 115. Από την 

αλληλούχιση των χλωροπλαστικών περιοχών του DNA προέκυψαν, πέραν των χαρακτηριστικών 

αλληλουχιών της τραχείας πεύκης και αλληλουχίες χαρακτηριστικές του μη ενδημικού στην Κρήτη 

είδους της χαλεπίου πεύκης. Τα άτομα από τα οποία έγινε η συλλογή προέρχονται από τρεις 

φυσικούς πληθυσμούς και ένα τεχνητό πληθυσμό (αναδάσωση) και εμφανίζουν όλα μορφολογικά 

γνωρίσματα που τα κατατάσσουν φαινοτυπικά στην τραχεία πεύκη. Τα παραπάνω δεδομένα 

οδηγούν στο αρχικό συμπέρασμα ότι τα άτομα που εμφανίζουν χλωροπλαστικό γονιδίωμα 

χαρακτηριστικό της χαλεπίου πεύκης είναι δυειδικά υβρίδια και συγκεκριμένα προϊόντα της 

διασταύρωσης: τραχεία πεύκη (μητρικό άτομο) x χαλέπιος πεύκη (πατρικό άτομο), καθώς έχει 

αποδειχθεί ότι το χλωροπλαστικό γονιδίωμα στα κωνοφόρα γενικά και επιπρόσθετα στα 

συγκεκριμένα είδη κληρονομείται πατρικά, ενώ η παραπάνω είναι η μοναδική κατεύθυνση της 

δυειδικής διασταύρωσης που είναι δυνατή στη φύση.  Η συχνότητα εμφάνισης των υβριδίων δεν 

παρουσιάζει συσχέτιση με τον γεωγραφικό άξονα ανατολή – δύση, δηλαδή με τη γεωγραφική 

κατανομή της φυσικής εξάπλωσης της τραχείας πεύκης στο νησί. 
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Ταυτοποίηση κλώνων πλατάνου (Platanus sp.) και λεύκης (Populus 

sp.) με γενετικούς δείκτες μικροδορυφορικού DNA  
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Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν πέντε κλώνοι υβριδίων πλατάνου (Platanus sp.) και επτά λεύκης 

(Populus sp.), που είναι αποτέλεσμα του προγράμματος γενετικής βελτίωσης ταχυαυξών ειδών του 

Εργαστηρίου Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών του Α.Π.Θ. (1975 – 2010). Οι 

κλώνοι μελετήθηκαν με τη χρήση εννέα (πλάτανος) και επτά (λεύκη) εκκινητών μοριακών δεικτών 

μικροδορυφορικού DNA (SSR). Από τους εννέα εκκινητές του πλατάνου, οι πέντε ήταν πολυμορφικοί 

(55,55%). Ο μέσος αριθμός αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση ήταν 2,6. Οι τιμές της αναμενόμενης 

ετεροζυγωτίας κυμάνθηκαν από 0,46 μέχρι 0,62 και της παρατηρούμενης ετεροζυγωτίας από 0,25 

μέχρι 1,00. Από τους επτά εκκινητές της λεύκης οι έξι ήταν πολυμορφικοί (60%). Ο μέσος αριθμός 

αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση ήταν 1,8. Η μέση αναμενόμενη ετεροζυγωτία ήταν 0,32 και η 

μέση παρατηρούμενη ετεροζυγωτία ήταν 0,50. Οι δείκτες μικροδορυφορικού DNA (SSR) 

παρουσίασαν υψηλή διακριτική ικανότητα γεγονός που τους κατέστησε ιδιαίτερα αποτελεσματικούς 

για τη δημιουργία του μοριακού αποτυπώματος των γενοτύπων των δύο γενών. Για την ταυτοποίηση 

των κλώνων ήταν αρκετοί δύο μόνο μικροδορυφορικοί εκκινητές. Από τα αποτελέσματα των 

μοριακών αναλύσεων, υπολογίστηκαν οι γενετικές αποστάσεις κατά Nei και δημιουργήθηκαν 

δενδρογράμματα γενετικών αποστάσεων πλατάνου και λεύκης με τα λογισμικά GenAlEx και MEGA-

5. Οι κλώνοι του πλατάνου προέρχονται από οικογένειες που προήλθαν από ελεγχόμενες 

διασταυρώσεις Platanus orientalis x Platanus occidentalis και είναι απόγονοι εξ’ ελευθέρας επικονιάσεως, 

γεγονός που επιβεβαιώνεται με βάση τις γενετικές αποστάσεις. Οι κλώνοι της λεύκης που προέρχονται 

από πρόγραμμα διασταυρώσεων έχουν στενή συσχέτιση μεταξύ τους και αυτό είναι ορατό και από το 

διαχωρισμό τους σε ομάδες που αντιστοιχούν στις προελεύσεις από τις οποίες προέρχονται. 

 

Εισαγωγή 

Η Ελλάδα, σε σχέση με την έκταση της, είναι χώρα πλούσια σε βιοποικιλότητα με πάρα πολλά 

δασικά είδη. Ανάμεσα στα δασικά είδη συναντώνται και είδη με ταχεία ανάπτυξη. Τα είδη αυτά 

υπερέχουν από τα υπόλοιπα διότι χρησιμοποιούνται για ξυλοπαραγωγή αλλά και σε φυτείες 

βιομάζας. Στη χώρα μας, απαντώνται ο ανατολικός πλάτανος, είδη λεύκης και ιτιάς, η ακακία και ο 

ευκάλυπτος (Αθανασιάδης, 1986), τα οποία έχουν αποτελέσει το πρωτογενές υλικό γενετικής 

βελτίωσης που εμπλουτίστηκε με τη χρήση γενετικού υλικού ξενικών ειδών και τον υβριδισμό 

(Aravanopoulos, 2010). Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν κλώνοι υβριδίων πλατάνου και λεύκης, 

που προέρχονται από το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης ταχυαυξών ειδών του Εργαστηρίου Δασικής 

Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών του Α.Π.Θ. (1975 - 2010). Πραγματοποιήθηκε 

αξιολόγηση του γενετικού υλικού των συγκεκριμένων κλώνων και ταυτοποίηση με τη χρήση των 

μοριακών δεικτών μικροδορυφορικού DNA (SSR). 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Το γενετικό υλικό συλλέχθηκε από την πειραματική επιφάνεια φυτείας κλώνων λεύκης και 

πλατάνου που εγκαταστάθηκε στο δεξιό ανάχωμα του Αξιού ποταμού από το Εργαστήριο Δασικής 
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Γενετικής και Βελτίωσης Δασικών Ειδών του Α.Π.Θ. Η φυτεία περιλαμβάνει 12 κλώνους σε 

τυχαιοποιημένο σχέδιο πλήρων ομάδων με τρεις επαναλήψεις και πειραματικό τεμάχιο των τεσσάρων 

φυτών, από τους οποίους οι πέντε ήταν κλώνοι πλατάνου και οι επτά κλώνοι λεύκης. Το γενετικό 

υλικό περιγράφεται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1: Κλώνοι Platanus και Populus της πειραματικής φυτείας Αξιού και η αντίστοιχη προέλευση τους. 

Όνομα κλώνου Προέλευση 

Π2 Platanus occidentalis x P. orientalis 

Π3 Platanus occidentalis x P. orientalis 

Π4 Platanus occidentalis x P. orientalis 

Π7 Platanus occidentalis x P. orientalis 

Π8 Platanus occidentalis x P. orientalis 

Χ3 Populus nigra var deltoides x P. nigra var italica 

Χ10 Populus nigra var deltoides x P. nigra var italica 

Αξιός 3 Populus nigra var thevestina x P. nigra var italica 

Κ7 Populus nigra x P. nigra var  italica 

Σπάρτη 1 Populus tremula cv. spartiatica 

Σπάρτη 2 Populus tremula cv. spartiatica 

Θεσσαλονίκη 1 Populus deltoides x P. deltoides 

Η συλλογή των φύλλων έγινε τον Απρίλιο του 2013 από κλαδιά που βρίσκονταν στο ύψος της 

στηθιαίας διαμέτρου. Η εκχύλιση του DNA πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο CTAB (Doyle 

& Doyle, 1990). Για τη γενετική ταυτοποίηση του πλατάνου χρησιμοποιήθηκαν συνολικά εννέα 

εκκινητές οι οποίοι επιλέχθηκαν σύμφωνα με τον Kylene, (2010) και για τη γενετική ταυτοποίηση της 

λεύκης χρησιμοποιήθηκαν έξι εκκινητές. Τρεις εκκινητές επιλέχθηκαν σύμφωνα με τους Schoot et al., 

(2000) και τρεις σύμφωνα με τους Smulders et al., (2001).   

Εκτιμήθηκαν οι παράμετροι: ο μέσος αριθμός αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση (Na), ο 

αριθμός των αποτελεσματικών αλληλομόρφων (Ne), η αναμενόμενη ετεροζυγωτία (He), η 

παρατηρούμενη ετεροζυγωτία (Ho) και ο δείκτης Shannon (I) με το λογισμικό GenAlEx 6.5 (Peakall 

and Smouse, 2012). Τέλος πραγματοποιήθηκε πολυμεταβλητή ανάλυση κύριων συντεταγμένων 

(PCoA) χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ανά γονιδιακή θέση ως μεταβλητή. Για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων στις πρώτες δύο κύριες συνιστώσες χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα GenAlEx 6.5 

(Peakall and Smouse, 2012). Από τα αποτελέσματα των μοριακών αναλύσεων, υπολογίστηκαν οι 

γενετικές αποστάσεις κατά Nei (1978) και δημιουργήθηκαν τα δενδρογράμματα του πλατάνου και της 

λεύκης με το λογισμικό MEGA-5 (Hall, 2013). 

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση  

Από τους εννιά εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση των κλώνων πλατάνου, 

οι πέντε ήταν πολυμορφικοί (55,55%). Τα αλληλόμορφα που εκτιμήθηκαν κυμαίνονταν από 2 έως 3 με 

το μέσο αριθμό αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση να είναι 2,6 (Πίνακας 2). Στην εργασία των 

Grueva και Zhelev (2011), όπου μελετήθηκαν φυσικοί πληθυσμοί Platanus orientalis L. στη Βουλγαρία, 

ο μέσος αριθμός αλληλομόρφων ήταν 2,26.  Οι τιμές της αναμενόμενης ετεροζυγωτίας κυμάνθηκαν 

από 0,46 μέχρι 0,62 και της παρατηρούμενης ετεροζυγωτίας από 0,25 μέχρι 1,00 (Πίνακας 3). Οι τιμές 

του δείκτη Shannon κυμάνθηκαν από 0,66 μέχρι 1,04 (Πίνακας 3). Στην εργασία των Grueva και 

Zhelev (2011), ο μέσος όρος της αναμενόμενης και της παρατηρούμενης ετεροζυγωτίας ήταν 0,25 και 

0,24 αντίστοιχα και ο μέσος όρος του δεικτη Shannon ήταν 0,45. Οι κλώνοι του πλατάνου προέρχονται 

από οικογένειες που προήλθαν από ελεγχόμενες διασταυρώσεις Platanus orientalis x Platanus 

occidentalis (Πανέτσος, 1990). Είναι μισαδέλφια, εκ του συστήματος των αρχικών διασταυρώσεων. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και με βάση τις γενετικές αποστάσεις.  
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Η ομαδοποίηση με την πολυμεταβλητή ανάλυση κύριων συντεταγμένων επεξήγησε το 85,57% 

της συνολικής ποικιλότητας και κατέταξε τους κλώνους σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με το Σχήμα 1.  

 
Πίνακας 2: Αριθμός γενοτύπων, ποσοστό πολυμορφισμού, αριθμός γονιδιακών θέσεων, μέσος αριθμός 
αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση, μέση αναμενόμενη ετεροζυγωτία και μέση παρατηρούμενη ετεροζυγωτία 
των εξεταζόμενων γενοτύπων Platanus. 
Αριθμός 
γενοτύπων 

Ποσοστό 
πολυμορφισμού 

Αριθμός γονιδιακών 
θέσεων που έδωσαν 
πολυμορφικά 
προϊόντα 

Μέσος αριθμός 
αλληλομόρφων ανά 
γονιδιακή θέση 

Μέση 
αναμενόμενη 
ετεροζυγωτία 

Μέση 
παρατηρούμενη 
ετεροζυγωτία 

4 55,55 13 2,6 0,54 0,65 

 

Πίνακας 3: Γονιδιακές θέσεις, αριθμός αλληλομόρφων, αριθμός δραστικών αλληλομόρφων, δείκτης Shannon, 
παρατηρούμενη και αναμενόμενη ετεροζυγωτία των εξεταζόμενων κλώνων Platanus. 

Locus Na Ne I Ho He 

PLMS 29 2 1,88 0,66 0,25 0,46 

PLMS 68 3 2,13 0,90 0,75 0,53 

PLMS113 3 2,66 1,04 1,00 0,62 

PLMS 130 3 2,66 1,04 0,50 0,62 

PLMS 176 2 1,88 0,66 0,75 0,46 

Μ.Ο. 2,6 2,24 0,86 0,65 2,69 

 

 
Σχήμα 1: Αποτελέσματα PCoA ανάλυσης των κλώνων Platanus για τις δύο πρώτες συντεταγμένες. Οι 
κλώνοι ομαδοποιούνται σε τρεις άξονες με ορατή τη συγγένεια των P2 και P3. 

 

Από τα αποτελέσματα των μοριακών αναλύσεων, υπολογίστηκαν οι γενετικές αποστάσεις κατά 

Nei (1978) και δημιουργήθηκε το δενδρόγραμμα του πλατάνου, με το λογισμικό MEGA-5 (Hall, 2013). 

 

 
Σχήμα 2: Δενδρόγραμμα γενετικών αποστάσεων κατά Nei των κλώνων Platanus κατόπιν εφαρμογής του 
αλγόριθμου UPGMA όπως παρουσιάζονται σύμφωνα με το λογισμικό MEGA-5. 

 

Οι έξι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση των κλώνων λεύκης ήταν 

πολυμορφικοί (60%). Ο μέσος αριθμός αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση είναι 1,8. Το αποτέλεσμα 

βρίσκεται σε συμφωνία με την εργασία των Fossati et al., (2003) όπου μελετήθηκαν υβρίδια της 

Populus deltoides και ο μέσος αριθμός αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση ήταν 1,50. Η μέση 
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αναμενόμενη ετεροζυγωτία είναι 0,32 και η μέση παρατηρούμενη ετεροζυγωτία είναι 0,50 (Πίνακας 

4). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές σε σχέση με την εργασία των Fossati et al., 

(2003) όπου η μέση αναμενόμενη και η μέση παρατηρούμενη ετεροζυγωτία ήταν 0,20. Η ομαδοποίηση 

με την πολυμεταβλητή ανάλυση κύριων συντεταγμένων (PCoA) επεξηγούσε το 55,29% της συνολικής 

ποικιλότητας και κατέταξε τους κλώνους σε τέσσερεις κατηγορίες σύμφωνα με το Σχήμα 3. Από τα 

αποτελέσματα των μοριακών αναλύσεων υπολογίστηκαν οι γενετικές αποστάσεις κατά Nei (1978) και 

δημιουργήθηκε το δενδρόγραμμα της λεύκης με το λογισμικό MEGA-5 (Hall, 2013). 

 

Πίνακας 4: Αριθμός γενοτύπων, ποσοστό πολυμορφισμού, αριθμός γονιδιακών θέσεων, μέσος αριθμός 
αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση, μέση αναμενόμενη ετεροζυγωτία και μέση παρατηρούμενη ετεροζυγωτία 
των κλώνων Populus. 

Αριθμός 
γενοτύπων 

Ποσοστό 
πολυμορφισμού 

Αριθμός 
γονιδιακών θέσεων 
που έδωσαν 
πολυμορφικά 
προϊόντα 

Μέσος αριθμός 
αλληλομόρφων ανά 
γονιδιακή θέση 

Μέση 
αναμενόμενη 
ετεροζυγωτία 

Μέση 
παρατηρούμενη 
ετεροζυγωτία 

7 60 16 1,8 0,325 0,500 

  

Πίνακας 5: Γονιδιακές θέσεις, μέσος αριθμός αλληλομόρφων, μέσος αριθμός δραστικών αλληλομόρφων, μέσος 

όρος δείκτη Shannon, μέση παρατηρούμενη και μέση αναμενόμενη ετεροζυγωτία των κλώνων Populus. 

Locus Na Ne I Ho He 

WPMS-5 1,6 1,53 0,34 0,30 0,22 

WPMS-7 1,8 1,80 0,55 0,60 0,40 

WPMS-9 1,4 1,40 0,27 0,40 0,20 

WPMS-14 2,6 2,53 0,90 0,90 0,57 

WPMS-18 2,2 2,06 0,69 0,80 0,45 

WPMS-20 1,2 1,20 0,13 0,00 0,10 

 

 

Σχήμα 3: Αποτελέσματα PCoA ανάλυσης των κλώνων Populus για τις δύο πρώτες συντεταγμένες. Οι κλώνοι 

ομαδοποιούνται σε τέσσερεις άξονες με ορατή τη συγγένεια των S1, S2 και τη συγγένεια των A3 και Χ10. 

 

 
Σχήμα 4: Δενδρόγραμμα γενετικών αποστάσεων κατά Nei των κλώνων Populus κατόπιν εφαρμογής του 
αλγόριθμου UPGMA, όπως παρουσιάζονται σύμφωνα με το λογισμικό MEGA-5. 
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Συμπεράσματα 

Οι δείκτες του μικροδορυφορικού DNA (SSRs), ήταν πολυμορφικοί και εμφάνισαν υψηλή 

διακριτική ικανότητα για τους γενοτύπους των δύο γενών. Το γεγονός αυτό τους κατέστησε ιδιαίτερα 

αποτελεσματικούς για τη δημιουργία του μοριακού αποτυπώματος των γενοτύπων που εξετάστηκαν 

και για την ταυτοποίηση των κλώνων με δύο μόνο μικροδορυφορικές θέσεις. Καθώς διαχωρίστηκαν οι 

κλώνοι και προσδιορίστηκαν τα μοριακά αποτυπώματα τους, οι κλώνοι αυτοί μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ευχερέστερα στη ξυλοπαραγωγή και επίσης στην παραγωγή βιομάζας διότι είναι 

πλέον ακριβής και εύκολη η διαχείριση τους, καθώς ο καθένας έχει ταυτοποιηθεί με χρήση μοριακών 

δεικτών. 
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Five hybrid clones of Platanus and seven of Populus, resulting from the Fast-Growing Species Genetic 

Improvement Program of the Forest Genetics and Tree Breeding Laboratory, Aristotle University of 

Thessaloniki (1975 – 2010), were investigated. The study material originated from an experimental 
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plantation located on the right embankment of Axios river. Clonal DNA fingerprinting was carried 

out using nine (Platanus) and seven (Populus) microsatellite DNA (SSR) primers. SSR loci were 

polymorphic and presented a high discriminating capacity for both genera. They were therefore 

particularly effective for DNA fingerprinting. Overall, full clonal identification of all genotypes 

studied could be achieved by employing only two microsatellite primers. For Platanus clones, five off 

the nine SSR markers were polymorphic (55.55%). The mean number of alleles per locus was 2.6 and 

expected heterozygosity ranged from 0.46 to 0.62, whereas observed heterozygosity from 0.25 to 1.00. 

SSR markers for Populus were also polymorphic in a percentage of 60%. The mean number of alleles 

per locus was 1.8 and the mean expected and observed heterozygosity, were 0.32 and 0.50 

respectively. Nei genetic distances were estimated and dendrograms were constructed with the 

GenAlEx and MEGA-5 software programs. The Nei genetic distances are in concordance to the origin 

and the open pollinated family relationships of Platanus clones. Furthermore, results showed that 

clones of Populus of similar origin were grouped together and groups were separated according to 

clonal origin. 
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Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εκάλης 7, 14561, Κηφισιά 

3
 Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Εργαστήριο Οικολογίας Εδάφους, Λεβίδου 13, 14562 Κηφισιά 

 

Λέξεις κλειδιά: Γεωργία ακριβείας, Βαμβάκι, καινοτόμες τεχνολογίες, αισθητήρες φυλλώματος 

υγρασίας εδάφους 

Η γεωργία ακριβείας αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται στη 

διαχείριση των εισροών σε ένα αγρό σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας τόσο 

χωρικά όσο και χρονικά. Τα συστήματα που χρησιμοποιεί η γεωργία ακριβείας ποικίλουν, κυρίως 

στηρίζονται στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για την αναγνώριση της χωρικής-

χρονικής παραλλακτικότητας των αναγκών της καλλιέργειας και την ανάπτυξη συστημάτων 

μεταβλητών παροχών των εισροών. Το 2010 έως 2012 υλοποιήθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα 

HydroSense (www.hydrosense.org) που είχε ως βασικό στόχο την εφαρμογή των αρχών της 

γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια βάμβακος στο θεσσαλικό κάμπο και την επίδειξη νέων 

τεχνολογιών για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, αζωτούχου λίπανσης και 

φυτοπροστατευτικών ουσιών. Σε πέντε πιλοτικούς αγρούς του Ν. Λάρισας, μέσω χαρτογράφησης 

της ανάκλασης του εγγύς υπέρυθρου φάσματος, με την χρήση πολυφασματικών αισθητήρων ή/και 

δορυφορικής εικόνας υψηλής διακριτικής ικανότητας διαχωρίστηκαν τμήματα των αγρών, με 

διαφορετικές τιμές ανάκλασης.  Με τον τρόπο αυτό οριοθετήθηκαν διαχειριστικές ζώνες (ΔΖ), που 

διέφεραν ως προς την οργανική ουσία και την υδατοικανότητα του εδάφους. Σε κάθε ΔΖ 

εγκαταστάθηκε σύστημα αισθητήρων υπέρυθρης ακτινοβολίας παρακολούθησης της θερμοκρασίας 

του φυλλώματος για τον προσδιορισμό έναρξης της άρδευσης, και αισθητήρες υγρασίας εδάφους 

για τον έλεγχο του ρυθμού μείωσης της υγρασίας του εδάφους μετά από κάθε άρδευση. Μια 

συσκευή μέτρησης της εξατμισοδιαπνοής εγκατεστημένη σε κάθε αγρό προσδιόριζε την αρδευτική 

δόση η οποία εφαρμόζονταν μέσω ειδικού συστήματος μεταβλητής παροχής που είχε τη δυνατότητα 

άρδευσης κάθε ΔΖ χωριστά. Η εκτίμηση των απαιτήσεων σε άζωτο των ΔΖ στηρίχθηκε στην 

παραγωγή χαρτών του δείκτη χλωροφύλλης κάθε αγρού ο οποίος υπολογίστηκε μέσω ειδικών 

πολυφασματικών αισθητήρων από την ανάκλαση του φυλλώματος σε δύο φάσματα. Έγινε 

προφυτρωτική  ζιζανιοκτονία σε λωρίδες επί της γραμμής σποράς και μεταφυτρωτικά με 

κατευθυνόμενο και χωρικά καθορισμένο ψεκασμό με τη χρήση της τεχνολογίας αισθητήρων 

«WeedSeeker», όπου οι ψεκασμοί στοχεύουν αποκλειστικά τα ζιζάνια και όχι το γυμνό έδαφος. 

Κατά μέσο όρο η γεωργία ακριβείας μείωσε το νερό άρδευσης κατά 18%, τα αζωτούχα λιπάσματα 

κατά 35% και το σύνολο των ζιζανιοκτόνων κατά 62% σε σύγκριση με τη συμβατική μέθοδο 

καλλιέργειας, ενώ αύξησε την παραγωγή σε σύσπορο βαμβάκι κατά 10%. Η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας χρήσης του νερού άρδευσης του αζώτου και των ζιζανιοκτόνων κατά μέσο 

όρο κυμάνθηκε στο 26%, 60% και 168% αντίστοιχα. 
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Συμπεριφορά αυτόριζων ποικιλιών αμπέλου των Κυκλάδων στη 

διαδικασία εξυγίανσης διαμέσου της in vitro θερμοθεραπείας 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ1, Ε. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ1, Α. ΑΥΓΕΛΗΣ2 

1
 ΤΕΙ Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων, Εργαστήριο Γεωργίας & Παραγωγής 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού. ΤΚ 710 04, Ηράκλειο Κρήτης, e-mail: grammat@staff.teicrete.gr 
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Εργαστήριο Φυτικής Ιολογίας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ηρακλείου Κρήτης 

 

Λέξεις κλειδιά: grapevine viruses, in vitro thermotherapy, sanitation 

Η αμπελουργία των Κυκλάδων, σε πείσμα των καιρών, διατηρεί ακόμη παραδοσιακούς αμπελώνες 

σε μικρές αναβαθμίδες με αυτόριζα πρέμνα αρκετών γηγενών ποικιλιών, κυρίως άγνωστης 

αμπελουργικής και οινολογικής αξίας. Μεταξύ των στόχων ενός έργου εφαρμοσμένης έρευνας για 

τη βελτίωση της κυκλαδίτικης αμπελουργίας, χρηματοδοτούμενο από την Π.Ν. Αιγαίου, ήταν η 

δημιουργία υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, για τον περιορισμό των υφιστάμενων σημαντικών 

προβλημάτων από τις εκφυλιστικές ασθένειες (ιώσεις) της αμπέλου. Η μεθοδολογία της in vitro 

θερμοθεραπείας σε συνδυασμό με την in vitro καλλιέργεια μεριστωματικών κορυφών εφαρμόστηκε 

για την εξυγίανση 10 ποικιλιών [Αετονύχι, Αηδάνι ερυθρό (δύο πρέμνα), Αηδάνι λευκό, 

Αυγουλάτο, Αυγουστιάτικο, Καραμπραΐμι, Μαλουκάτο (τρία πρέμνα), Μανδηλαριά λευκή, 

Παπατσούδα και  Ποταμίσι], μολυσμένων με ιούς που ανήκουν στα γένη Nepovirus, Ampelovirus, 

Velarivirus και Vitivirus. Από βλαστούς των 13 πρέμνων που μικροπολλαπλασιάστηκαν in vitro 

δημιουργήθηκαν συνολικά 412 φυτάρια τα οποία παρέμειναν σε θάλαμο θερμοθεραπείας (36,5 ± 0,20C 

) για περίοδο κυμαινόμενη μεταξύ 82-98 ημερών. Μετά από τον προσδιορισμό του ποσοστού 

βιωσιμότητας, ακολούθησε λήψη των μεριστωματικών κορυφών, τόσο από τον κεντρικό όσο και 

από πλάγιους βλαστούς, και καλλιέργεια σε θάλαμο ανάπτυξης. Διαδοχικές υποκαλλιέργειες των 

βιώσιμων μεριστωμάτων οδήγησαν σε έριζα φυτάρια in vitro, που μικροπολλαπλασιάσθηκαν 

δημιουργώντας μια πλειάδα θυγατρικών από το αρχικό μολυσμένο πρέμνο. Ακολούθησε 

εγκλιματισμός και φύτευση σε γλάστρες σε εργαστηριακό θερμοκήπιο. Ο ιολογικός έλεγχος με 

τεχνικές της δοκιμής ELISA πραγματοποιήθηκε τέσσερεις τουλάχιστον φορές (με τη συμπλήρωση 

του 3oυ μήνα της ζωής των θυγατρικών φυτών in vitro, μετά τον εγκλιματισμό, μετά 1 χρόνο και 2 

χρόνια στη γλάστρα). Ο αριθμός των φυταρίων in vitro που επιβίωσαν στη διαδικασία της 

θερμοθεραπείας εξαρτήθηκε κυρίως από το πρέμνο-δωρητή και κυμάνθηκε από 16,67 έως 80% 

[επιβίωσαν τα 261 (63,35%) από τα 412]. Από τις 212 κεντρικές και 212 πλάγιες μεριστωματικές 

κορυφές τα ποσοστά επιβίωσης ήταν 33,96 και 25,47%,αντίστοιχα. Από τις καλλιεργούμενες 

μεριστωματικές κορυφές προέκυψε ένας σημαντικός αριθμός βιώσιμων αναγεννημένων φυτών: 834 

και 594 από κεντρικούς και πλάγιους βλαστούς, αντίστοιχα.  Συνολικά από τα 13 πρέμνα 

αναγεννήθηκαν 1566 φυτά από τα οποία επιβιώσαν τα 1428 (91,19%). Μετά τον εγκλιματισμό και 

τη διαλογή των εύρωστων και υγιών τελικά τα αμπελόφυτα για μεταφύτευση στον αμπελώνα είναι 

622. Ο τετραπλός ιολογικός έλεγχος ανίχνευσε τους ιούς του μητρικού πρέμνου μόνο σε ορισμένες 

ομάδες αμπελόφυτων των ποικιλιών Αυγουλάτο (μια ομάδα 10 αμπελόφυτων), Καραμπραΐμι (μια 

ομάδα 7 αμπελόφυτων), Μαλουκάτο (πρέμνο 17/08 τέσσερις ομάδες 7, 8, 5 και 11 αμπελόφυτων, 

πρέμνο 37/09 μια ομάδα 8 αμπελόφυτων). Συνολικά μόνο 56 αμπελόφυτα βρέθηκαν να φιλοξενούν 

τους ιούς του μητρικού πρέμνου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο συνδυασμός της in vitro 

θερμοθεραπείας και του μεριστωματικού πολλαπλασιασμού αποδίδει ένα υψηλό ποσοστό 

εξυγίανσης (≈ 96%). Οι ποικιλίες Μανδηλαριά λευκή, Παπατσούδα και Αηδάνι ερυθρό και λευκό 
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εμφανίστηκαν λιγότερο προσαρμόσιμες στην εφαρμοσθείσα μεθοδολογία με αποτέλεσμα ο τελικός 

αριθμός υγιών έριζων αμπελόφυτων να μην υπερβαίνει τη δεκάδα. Αντίθετα οι άλλες ποικιλίες 

έδειξαν καλύτερη προσαρμογή, με αποτέλεσμα σημαντικά υψηλότερη απόδοση. Τα αποτελέσματα 

που επιτεύχθηκαν μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για την επιτυχή αξιοποίησή τους, τόσο στη 

διάσωση αυτοχθόνων ποικιλιών, όσο και στην ανασυγκρότηση της κυκλαδίτικης αμπελουργίας με 

την ανάπτυξη νέων τοπικών οίνων, ανταγωνιστικών στην εθνική και διεθνή αγορά. 
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Επίδραση της φωσφορικής λίπανσης στην αζωτοδέσμευση, την 

υδατικη οικονομία και την απόδοση τεσσάρων ποικιλιών φακής 

(Lens culinaris Medik.) 

Γ. ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ1, Ι. Θ. ΤΣΙAΛΤΑΣ1 

1
ΑΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας, 541 24, Θεσσαλονίκη 

 

Λέξεις-κλειδιά: διάκριση ισοτόπων άνθρακα, δ15Ν, φώσφορος 

Σε πείραμα αγρού, την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014, εφαρμόστηκαν τέσσερα επίπεδα 

φωσφορικής λίπανσης [0 (P0), 3 (P3), 6 (P6) και 9 (P9) kg P2O5/στρ] σε τέσσερις ποικιλίες φακής 

[Σάμος, Θεσσαλία, Flip 2003-24L (Flip), Ικαρία]. Το πειραματικό σχέδιο ήταν αυτό των 

υποδιαιρεμένων τεμαχίων (split-plot) με τρεις επαναλήψεις και κύρια τεμάχια τα επίπεδα 

φωσφορικής λίπανσης. Στο στάδιο της πλήρους άνθησης έγινε δειγματοληψία υπέργειας βιομάζας για 

τον προσδιορισμό της φυσικής αφθονίας των σταθερών ισοτόπων αζώτου (δ15Ν) και άνθρακα (δ13C) 

με σκοπό την εκτίμηση το ποσοστού Ν2-δέσμευσης και της αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του 

νερού (ΑΧΝ). Στο στάδιο της ωρίμανσης αξιολογήθηκε η απόδοση σε σπόρο και ο δείκτης συγκομιδής 

(ΔΣ). Τόσο η απόδοση όσο και ο ΔΣ επηρεάστηκαν από την ποικιλία και την αλληλεπίδραση 

Ρ×ποικιλία, ενώ το ποσοστό Ν2-δέσμευσης επηρεάστηκε από την ποικιλία και η ΑΧΝ από τις 

επεμβάσεις P. Επίσης, βρέθηκε υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης σε σπόρο και του ΔΣ 

(r=0,92, P<0,01). Η πιο αποδοτική ποικιλία ήταν η Flip με 336 kg/στρ και ΔΣ 0,34, ενώ η λιγότερο 

αποδοτική ήταν η Ικαρία με 156 kg/στρ και 0,21. Η Flip είχε την υψηλότερη απόδοση στο P9 με 413 

kg/στρ και ΔΣ 0,39, ενώ για το P0, οι τιμές ήταν αντιστοίχως 248 kg/στρ και 0,27. Το ποσοστό Ν2-

δέσμευσης επηρεάστηκε από τον γενότυπο και κυμάνθηκε από 45,6% έως 70,8% για την Ικαρία και τη 

Θεσσαλία, αντίστοιχα. Οι τιμές της διάκρισης ισοτόπων άνθρακα (Δ) κυμάνθηκαν από 21,8‰ έως 

23,1‰, στα επίπεδα P6 και P0 δείχνοντας ότι η λίπανση με Ρ αύξηση την ΑΧΝ. Συμπερασματικά, η 

θετική αντίδραση στη λίπανση με Ρ επηρεάστηκε από την ποικιλία της φακής και ήταν συνέπεια της 

αύξησης του ΔΣ, ενώ το γενετικό υλικό επηρέασε την δέσμευση του Ν και ο Ρ την υδατική οικονομία. 

 

Εισαγωγή 

Ο φώσφορος (Ρ) είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο καθώς αποτελεί συστατικό πολλών 

δομικών ενώσεων. Είναι βασικό συστατικό της φυτίνης ενώ συνδέεται άμεσα με την αζωτοδέσμευση 

στα ψυχανθή (Reed κ.ά. 2007), πιθανώς λόγω της σχέσης του με τους μηχανισμούς μεταφοράς 

ενέργειας. Η συγκέντρωση του Ρ στο εδαφικό διάλυμα είναι συχνά χαμηλή (2 έως 10 μΜ) και 

συνεπώς, η παροχή του στην επιφάνεια της ρίζας με διάχυση είναι βραδεία. Ως εκ τούτου, ο Ρ είναι 

ένα από τα λιγότερο διαθέσιμα μακροθρεπτικά συστατικά του εδάφους και συχνά περιορίζει την 

ανάπτυξη των φυτών (Hammond κ.ά. 2004). Δεδομένου ότι τα ψυχανθή και συγκεκριμένα η φακή, 

αζωτοδεσμεύουν αποτελεσματικά στις περισσότερες συνθήκες, ο P αποτελεί τον πιο κοινό 

περιοριστικό παράγοντα τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην απόδοση τους. Η έλλειψή του μπορεί να 

ευθύνεται για μειωμένη Ν2-δέσμευση, λόγω της μη σωστής ανάπτυξης των φυματίων (Datta κ.ά. 2013). 

Η μέθοδος της φυσικής αφθονίας 15Ν αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο για τον προσδιορισμό του 

αζώτου που προέρχεται από Ν2-δέσμευση. Επιπλέον, η διάκριση ισοτόπων άνθρακα (Δ) έχει 

αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της επίδρασης των διαφόρων βιοτικών και αβιοτικών 

παραμέτρων στην λειτουργία των στομάτων στα C3 φυτά (Tsialtas και Maslaris 2008). Καθώς η 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των τιμών Δ και της αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης νερού (ΑΧΝ) 
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είναι απόλυτα τεκμηριωμένη, οι τιμές Δ αποτελούν ένα έμμεσο κριτήριο προσέγγισης της ΑΧΝ στα C3 

φυτά (Tsialtas και Tokatlidis 2008). 

Ωστόσο, ελλείπουν ερευνητικά δεδομένα όσον αφορά την επίδραση του Ρ στη κύρια 

συμβιωτική σχέση που αναπτύσσει η φακή, δηλαδή την Ν2-δέσμευση αλλά και πως επηρεάζεται η 

υδατική οικονομία του φυτού από την παρουσία του Ρ. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να 

μελετηθεί, σε τέσσερις ποικιλίες φακής, η επίδραση διάφορων επιπέδων φωσφορικής λίπανσης στην 

Ν2-δέσμευση, την ΑΧΝ αλλά και την απόδοση της καλλιέργειας. 

 

Υλικά και μέθοδοι 

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014 στο Αγρόκτημα του 

ΑΠΘ (40ο32΄12N, 22ο59΄21E, 6 m). Oι γενότυποι/ποικιλίες που αξιολογήθηκαν προέρχονται από το 

Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα». Το γενετικό υλικό που 

επιλέχθηκε ήταν τέσσερις ποικιλίες φακής οι οποίες διέφεραν ως προς το χρώμα του σπόρου, με τις 

Θεσσαλία, Ικαρία και Σάμο να κατηγοριοποιούνται στις πράσινες φακές, ενώ η τέταρτη, η Flip 2003-

24L στις κόκκινες. Επίσης, οι ποικιλίες διέφεραν ως προς το μέγεθος του σπόρου με τις Σάμο και Flip 

2003-24L να ανήκουν στις μεσόσπερμες (4-6mm) και τις Θεσσαλία και Ικαρία στις μεγαλόσπερμες (6-

9mm). 

Το πειραματικό σχέδιο ήταν αυτό των υποδιαιρεμένων τεμαχίων (split-plot) με τρεις 

επαναλήψεις και κύρια τεμάχια τα επίπεδα P. Ο P εφαρμόστηκε, προσπαρτικά, σε τέσσερα επίπεδα (0, 

3, 6, και 9 kg P2O5/στρ) και ακολούθησε φρέζα για ενσωμάτωση του στο έδαφος. Σε κάθε πειραματικό 

τεμάχιο υπήρχαν 24 γραμμές σποράς (έξι γραμμές για κάθε ποικιλία), μήκους 4m και απόσταση 

μεταξύ τους 25cm. Η σπορά έγινε με το χέρι στις 6 Δεκεμβρίου 2013 και ήταν συνεχής επί της γραμμής. 

Στο στάδιο της πλήρης άνθησης (R2) πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία υπέργειας βιομάζας 

για τον προσδιορισμό της φυσικής αφθονίας των σταθερών ισοτόπων αζώτου (δ15Ν) και άνθρακα 

(δ13C), με σκοπό την εκτίμηση του ποσοστού Ν2-δέσμευσης και της αποτελεσματικότητας 

χρησιμοποίησης του νερού (ΑΧΝ), για κάθε γενότυπο και επίπεδο Ρ-ουχου λίπανσης. Το %Ν2-

δέσμευσης υπολογίστηκε με την εξίσωση (Shearer και Kohl 1986): 

%Ndfa = (δ15Nref − δ15Nfp)/(δ15Nref − Β)100 

όπου, δ15Nref είναι η φυσική αφθονία του 15N ενός μη-αζωτοδεσμευτικού φυτού που 

προμηθεύεται Ν μόνο από το έδαφος [κριθάρι, (ποικιλία Galang)], δ15Nfp είναι η φυσική αφθονία 15Ν 

του αζωτοδεσμευτικού φυτού όταν προμηθεύεται Ν τόσο από αζωτοδέσμευση όσο και από το έδαφος, 

ενώ Β είναι η τιμή δ15N του αζωτοδεσμευτικού είδους όταν στηρίζεται, αποκλειστικά, στην 

αζωτοδέσμευση για να καλύψει τις ανάγκες του. Η τιμή Β λήφθηκε από τη βιβλιογραφία (Kurdali κ.ά. 

2010) και ήταν ίση με -0,54‰. Οι τιμές της φυσικής αφθονίας των σταθερών ισοτόπων άνθρακα (δ13C) 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των τιμών της διάκρισης των ισοτόπων άνθρακα Δ, όπως 

προκύπτει από την εξίσωση (Farquhar κ.ά. 1982): 

Δ (‰)= (δa- δp)/(1+ δp/1000) 

όπου, δa είναι η φυσική αφθονία του ατμοσφαιρικού CO2 (-8‰) και δp η φυσική αφθονία του 13C για 

το υπό μελέτη φυτό. 

Στο στάδιο της πλήρης ωρίμανσης συγκομίστηκε, με το χέρι, επιφάνεια 125cm2 για τον 

προσδιορισμό της απόδοσης σε σπόρο και του δείκτη συγκομιδής (ΔΣ).  

Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε Ανάλυση Παραλλακτικότητας (ANOVA) ως Ομάδες με 

Υποομάδες (Split-Plot), με κύριο παράγοντα τις επεμβάσεις με Ρ και υποομάδες τις ποικιλίες. Για την 

ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά προγράμματα Microsoft Excel και SPSS v. 17 (SPSS Inc., 

USA, IL: Chicago) και η σύγκριση των μέσων όρων έγιναν με τo κριτήριο της Ελάχιστης Σημαντικής 

Διαφοράς (LSD) για Ρ<0,05.   
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Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Ο P είναι πολύ σημαντικό μακροστοιχείο για τα ψυχανθή, καθώς έχει θετικές επιπτώσεις στον 

σχηματισμό φυματίων και την Ν2-δέσμευση (Togay κ.ά. 2008). Για τη φακή, το εκτιμώμενο ποσοστού 

του N που προέρχεται από την Ν2-δέσμευσης κυμαίνεται από 28%-87%, με μέσο όρο 63% (Quinn 

2009). Στην παρούσα εργασία, το ποσοστό της Ν2-δέσμευσης επηρεάστηκε μόνο από τον γενότυπο και 

κυμάνθηκε από 53,8% έως 66,1% για την Ικαρία και τη Θεσσαλία, αντίστοιχα. Για την ποικιλία Σάμο 

ήταν 63,6%, ενώ για την Flip 2003-24L ήταν 62,3% (Σχήμα 1). Ομοίως, οι Bremer κ.ά. (1989) 

αναφέρουν πως παρόλο που η φωσφορική λίπανση αύξησε την απόδοση δεν επηρέασε την Ν2-

δέσμευση, ενώ οι Kurdali κ.ά. (1997), μελετώντας πέντε ποικιλίες φακής, οι οποίες διέφεραν ως προς το 

μέγεθος του σπόρου, διαπίστωσαν ότι η Ν2-δέσμευση επηρεάστηκε σημαντικά από τον γενότυπο. 

 

 

Σχήμα 1. Ποσοστό Ν2-δέσμευσης για τις τέσσερις ποικιλίες φακής. Οι τιμές είναι οι μέσοι όροι των επεμβάσεων 
για κάθε ποικιλία. 

 

Οι τιμές της διάκρισης ισοτόπων άνθρακα (Δ) επηρεάστηκαν μόνο από τα επίπεδα της 

φωσφορικής λίπανσης. Στην επέμβαση Ρ0, η τιμή Δ ήταν 22,8‰, ενώ η υψηλότερη τιμή βρέθηκε στην 

Ρ3 και ήταν ίση με 22,9‰, χωρίς να διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. Οι τιμές Δ για επεμβάσεις Ρ6 

και Ρ9 ήταν ίδιες και ίσες με 22,5‰ (Σχήμα 2). Καθώς υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ των τιμών 

Δ και της ΑΧΝ, η μείωση των τιμών Δ υποδηλώνει αύξηση της ΑΧΝ, με αύξηση της φωσφορικής 

λίπανσης. Η προσθήκη Ρ και η επίδραση του στην ΑΧΝ έχει καταγραφεί σε περιορισμένο αριθμό 

καλλιεργειών. Οι Hatfield κ.ά. (2001) αναφέρουν πως προσθήκη Ρ αύξησε την ΑΧΝ τόσο στο ρεβίθι 

(Singh και Bhushan 1980) όσο και στο κεχρί (Payne κ.ά. 1995), ενώ οι Tsialtas κ.ά. (2005), διαπίστωσαν 

μείωση των τιμών Δ, μετά από λίπανση Ρ, στο είδος Lollium perenne αλλά όχι σε άλλα είδη. 

 
Σχήμα 2. Τιμές της διάκρισης ισοτόπων άνθρακα (Δ‰) για τα τέσσερα επίπεδα φωσφορικής λίπανσης. Οι τιμές 
είναι οι μέσοι όροι των ποικιλιών για κάθε επέμβαση. 
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Ο P θεωρείται πως συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης των ψυχανθών μέσω της θετικής του 

επίδρασης στις φυσιολογικές λειτουργίες και την αύξηση του ριζικού συστήματος (Wen κ.ά. 2008). Στη 

βιβλιογραφία αναφέρεται αύξηση της απόδοσης της φακής μετά από εφαρμογή φωσφορικής 

λίπανσης που κυμαίνεται από 0-60% (Datta κ.ά. 2013). Στην παρούσα μελέτη, η απόδοση επηρεάστηκε 

τόσο από την ποικιλία όσο και από την αλληλεπίδραση επιπέδων Ρ και των ποικιλιών. Για τη Σάμο, η 

απόδοση δεν επηρεάστηκε σημαντικά από τα επίπεδα της φωσφορικής λίπανσης, ενώ η Θεσσαλία είχε 

την υψηλότερη απόδοση στον μάρτυρα. Η απόδοση της Flip αυξήθηκε με την αύξηση των μονάδων P, 

ενώ τέλος η Ικαρία εμφάνισε τις μικρότερες αποδόσεις (Σχήμα 3).  

 
Σχήμα 3. Επίδραση των επιπέδων φωσφορικής λίπανσης στην απόδοση (kg/στρ) των τεσσάρων ποικιλιών 
φακής. Οι τιμές είναι οι μέσοι όροι των τριών επαναλήψεων κάθε επέμβασης. 
 

Γενικά, η πιο αποδοτική ποικιλία ήταν η Flip (336 kg/στρ), ακολούθησε η Θεσσαλία (215 

kg/στρ), η Σάμος (188 kg/στρ) και τελευταία η Ικαρία (156 kg/στρ). Ομοίως με την απόδοση, ο ΔΣ 

επηρεάστηκε από την ποικιλία και την αλληλεπίδραση επιπέδων Ρ×ποικιλία. Ο ΔΣ είχε την ίδια τάση 

με την απόδοση, με τον υψηλότερο να σημειώνεται στην Flip στην επέμβαση Ρ9 και να αγγίζει το 39% 

ενώ ο μικρότερος εμφανίστηκε στην Ικαρία στον μάρτυρα και ήταν ίσος με 17% (Σχήμα 4). Τέλος, 

βρέθηκε υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης σε σπόρο και του ΔΣ (r=0,92, P<0,01), ενώ δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των υπόλοιπων χαρακτηριστικών. 

 
Σχήμα 4. Επίδραση των επιπέδων φωσφορικής λίπανσης στον ΔΣ των τεσσάρων ποικιλιών φακής. Οι τιμές 
είναι οι μέσοι όροι των τριών επαναλήψεων κάθε επέμβασης. 
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Effect  of phosphorus fertilization on nitrogen fixation, water economy 
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During 2013-14 growing season, in a field experiment, four levels of phosphorus were applied [0 (P0), 

30 (P3), 60 (P6) and 90 (P9) kgP2O5/ha] on four lentil cultivars [Samos, Thessaly, Flip 2003-24L (Flip), 

Ikaria]. The experimental design was a split-plot with P levels in main plots and three replications. At 

R2 stage (full bloom), above-ground biomass was sampled to determine the natural abundance of 

nitrogen and carbon stable isotopes (δ15N and δ13C) to estimate N2-fixation percentage and water use 

efficiency (WUE). At full maturity, a 0.125m2 surface was harvested by hand to determine seed yield 

(SY) and harvest index (HI). Both parameters were affected by cultivars and the P×cultivar interaction, 

while N2-fixation was influenced by cultivars and WUE by P levels. Also, a strong correlation 

associated SY and HI (r=0.92, P<0.01). Flip had the highest mean yield (3.36kg/ha) and HI (0.34), 

whereas Ikaria ranked last with 1.56kg/ha and 0.2, respectively. Also, Flip showed the highest yield in 

P9 with 4.13kg/ha and HI 0.39, while the respective values in P0 were 2.48kg/ha and 0.27. N2-fixation 

rate was affected by cultivars and spanned from 45.6% up to 70.8% in Ikaria and Thessaly, 

respectively. Carbon isotope discrimination (Δ) values were from 21.8‰ to 23.1‰ at P6 and P0, 

respectively, indicating that P fertilization increased the WUE. In conclusion, the positive response to 

P fertilization was influenced by cultivars and was associated with increased HI. Cultivars were 

determinant for N2-fixation percentage and P level for water economy. 
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Παραγωγικό δυναμικό στη συγκαλλιέργεια μπιζελιού και κριθαριού 
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Λέξεις κλειδιά: Αμειψισπορά, κτηνοτροφικό μπιζέλι, κριθάρι, βιομάζα 

Ξηρικά ψυχανθή καλλιεργούνται ευρέως για την παραγωγή ζωοτροφών, ενώ η συγκαλλιέργειά 

τους με σιτηρά να δίνει μεγαλύτερες αποδόσεις σε ενσίρωμα ή σανό. Σκοπός της εργασίας ήταν να 

μελετηθεί το παραγωγικό δυναμικό της συγκαλλιέργειας κριθαριού (Hordeum vulgare L.) και 

κτηνοτροφικού μπιζελιού (Pisum arvense P.) σε σχέση με τη μονοκαλλιέργειά τους, καθώς και ο 

λόγος ισοδύναμου επιφανείας (LER). Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο Μαγνησίας τη χειμερινή καλλιεργητική περίοδο 2012-

2013 σε έδαφος αργιλώδες, με Ph 8,2 και οργανική ουσία 1,7%. Το πειραματικό σχέδιο ήταν 4 

μεταχειρίσεων με 3 επαναλήψεις. Κάθε μεταχείριση περιλάμβανε διαφορετικό μείγμα σπόρων 

κριθαριού (Κ) και κτηνοτροφικού μπιζελιού (Μ), ως εξής: Κ100:Μ0, Κ0:Μ100, Κ80:Μ80 και 

Κ60:Μ60. Τα νούμερα αναφέρονται στο ποσοστό κάθε σπόρου που σπάρθηκε σε σχέση με τη 

μέγιστη ποσότητα σπόρου που σπέρνεται συνήθως σε περίπτωση μονοκαλλιέργειας, με το Κ100 να 

αντιστοιχεί σε 20 κιλά σπόρου κριθαριού και το Μ100 σε 18 κιλά σπόρου μπιζελιού. Κατά τη 

διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες κατά τις οποίες 

μετρήθηκε το χλωρό και ξηρό βάρος των υπέργειων οργάνων των φυτών (βλαστοί, φύλλα, 

καρποφόρα όργανα) και ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας (LAI). Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική 

αύξηση της παραγωγής βιομάζας του κριθαριού στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας σε σχέση με την 

μονοκαλλιέργεια παρόλο που η ποσότητα σπόρου κριθαριού που φυτεύτηκε ήταν μειωμένη. Η 

παραγωγή βιομάζας του μπιζελιού παρουσίασε σημαντική μείωση στη συγκαλλιέργεια λόγο της 

μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας του κριθαριού, του οποίου η φυλλική επιφάνεια κάλυψε το 

έδαφος με γρηγορότερους ρυθμούς περιορίζοντας την ανάπτυξη του μπιζελιού. Η παραγωγή 

βιομάζας ήταν αυξημένη στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας λόγο της αυξημένης παραγωγής του 

κριθαριού. 
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Επίδραση των καλλιεργειών κάλυψης στο δυναμικό παραγωγής και 

στην αποδοτικότητα χρήσης αζώτου του σόργου 
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Λέξεις κλειδιά: Σόργο, κουκιά, καλλιέργειες κάλυψης, αποδοτικότητα χρήσης αζώτου. 

Οι καλλιέργειες κάλυψης με ψυχανθή και η χλωρή λίπανση με ψυχανθή είναι ευρέως αποδεκτές ως 

πρακτικές που συμβάλουν στην αειφορία των γεωργικών συστημάτων. Για την αξιολόγηση της 

επίδρασης των καλλιεργειών κάλυψης με κουκιά στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας του 

ινώδους σόργου, διενεργήθηκαν πειράματα αγρού για μια περίοδο τριών συνεχόμενων ετών, σε 

αμμοπηλώδες και αργιλώδες έδαφος. Χρησιμοποιήθηκε το Σχέδιο Υποδιαιρεμένων Τεμαχίων 4x3x3, 

όπου στα κύρια πειραματικά τεμάχια εφαρμόστηκαν τέσσερα επίπεδα αζωτούχου λίπανσης στην 

καλλιέργεια του σόργου (0, 50, 100, 150 Kg N ha-1), και στα υποτεμάχια εφαρμόστηκαν τρεις διαφορετικές 

καλλιεργητικές πρακτικές ως προς το ψυχανθές ((C) μάρτυρας, (Ι) χλωρή λίπανση και (H) καλλιέργεια 

κάλυψης), σε τρεις επαναλήψεις. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν σημαντική επίδραση των καλλιεργειών 

κάλυψης και στους δύο εδαφικούς τύπους. Η παραγωγικότητα σε ξηρή βιομάζα των τεμαχίων με 

προηγούμενη καλλιέργεια κουκιών στο αμμοπηλώδες έδαφος εμφάνισε μια διαφορά σε σχέση με τα 

τεμάχια της μονοκαλλιέργειας που άγγιξε τους 5,5 t ha-1 και στο αργιλώδες έδαφος μια μέση διαφορά 

της τάξης των 4,4 t ha-1, αντίστοιχα. Το καθαρό κλάσμα ανάκτησης αζώτου (NRf) παρουσίασε επίσης 

σημαντικές διαφορές και στους δύο εδαφικούς τύπους, καταγράφοντας μεγάλες αυξήσεις μετά από 

καλλιέργεια κάλυψης με κουκιά. 

 

Εισαγωγή 

Το ινώδες σόργο (Sorghum bicolor) συγκεντρώνει μια σειρά από χαρακτηριστικά που καθιστούν 

την καλλιέργειά του για ενεργειακούς σκοπούς εξαιρετικά συμφέρουσα, ενώ φαίνεται να υπερτερεί 

από τις περισσότερες ενεργειακές καλλιέργειες σε πολλούς τομείς (Beslemes et al., 2013). Στην 

προσπάθεια ελαχιστοποίησης των ενεργειακών εισροών, η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας 

επιτυγχάνεται από τις τεχνικές που αποσκοπούν στην μείωση των εισροών ανόργανου αζώτου, όπως 

οι καλλιέργειες κάλυψης με ψυχανθή (Jensen et al., 2010). Η ανόργανη αζωτούχος λίπανση είναι 

υπεύθυνη για την κατανάλωση του μεγαλύτερου μέρους της ενέργειας που δαπανάται στις αροτραίες 

καλλιέργειες, φτάνοντας έως και το 50% των συνολικών ενεργειακών εισροών (Kuesters and Lammel, 

1999). 

Οι καλλιέργειες κάλυψης με ψυχανθή και η χλωρή λίπανση με ψυχανθή είναι ευρέως αποδεκτές 

ως πρακτικές που συμβάλουν στην αειφορία των γεωργικών συστημάτων (Crews and Peoples, 2005), 

λόγω της ανανεώσιμης φύσης του αζώτου που παρέχουν και της αυξημένης παραγωγικότητας του 

όλου συστήματος. Ανάμεσα στα ψυχανθή, τα κουκιά (Vicia faba L.) αποτελούν άριστη επιλογή για 

χρήση ως καλλιέργεια κάλυψης, συμβάλλοντας στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ορυκτής 

προέλευσης από την ακολουθούμενη καλλιέργεια (Nemecek et al., 2008), καθώς και στην καλύτερη 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (έδαφος, θρεπτικά στοιχεία-ειδικά το εδαφικό άζωτο, φως, νερό) 

(Hauggaard-Nielsen et al., 2008). Για να είναι δυνατή η αποδοτικότερη αξιοποίηση των καλλιεργειών 

κάλυψης ψυχανθών, είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν μια σειρά από οικο-φυσιολογικές παράμετροι 
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της ακολουθούμενης καλλιέργειας, όπως η τελική παραγωγή ξηρής ουσίας και η χρήση του αζώτου 

(Williams et al., 1996; Moll et al., 1983).  

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν ως τώρα, βασικό στόχο της μελέτης αποτέλεσε η 

ποσοτική ανάλυση της παραγωγής σε βιομάζα, της αποδοτικότητας της χρήσης του αζώτου και των 

παραμέτρων γύρω από αυτή, σε συστήματα χρήσης γης καλλιεργειών ινώδους σόργου για 

ενεργειακούς σκοπούς, κάτω από συμβατικές (ανόργανη λίπανση) και μειωμένες (καλλιέργειες 

κάλυψης με κουκιά) εισροές αζώτου, σε δύο διαφορετικούς εδαφικούς τύπους.  

 

Υλικά και Μέθοδοι. 

Η διεξαγωγή των πειραμάτων έγινε σε συνθήκες αγρού και περιελάμβανε στην καλλιέργεια 

ινώδους σόργου (Sorghum bicolor cv. H133) μετά από καλλιέργεια κουκιών (Vicia faba cv. Extra 

Precoce) ως χειμερινή καλλιέργεια κάλυψης, για τρία συνεχόμενα έτη από το 2007 έως το 2009. 

Λεπτομερής περιγραφή των περιοχών της έρευνας και των τεχνικών της καλλιέργειας αναφέρονται 

από τους  Beslemes et al. (2013). 

Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε, ήταν το Σχέδιο Υποδιαιρεμένων Τεμαχίων (Split 

plot design) 4x3x3, όπου στα κύρια πειραματικά τεμάχια εφαρμόστηκαν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα 

αζωτούχου λίπανσης (0, 50, 100, 150 Kg N ha-1), και στα υποτεμάχια εφαρμόστηκαν τρεις διαφορετικές 

καλλιεργητικές πρακτικές ως προς το ψυχανθές (C=μάρτυρας-χωρίς καλλιέργεια ψυχανθούς, 

I=ενσωμάτωση του ψυχανθούς στο έδαφος (χλωρή λίπανση), στο στάδιο του 50% της άνθησης και 

H=καλλιέργεια κουκιών για παραγωγή καρπού (καλλιέργεια κάλυψης), σε τρεις επαναλήψεις.  

Στην συγκομιδή, πραγματοποιήθηκαν καταστροφικές δειγματοληψίες σε κάθε υποτεμάχιο για 

τον υπολογισμό του ξηρού βάρους της παραγόμενης βιομάζας και όλων των παραμέτρων της 

αποδοτικότητας χρήσης του Ν, ακολουθώντας τις τυπικές διαδικασίες που περιγράφονται από τους 

Beslemes et al. (2013). 

Όλα τα δεδομένα που μετρήθηκαν ή υπολογίστηκαν υποβλήθηκαν σε ανάλυση της διασποράς 

(ANOVA) με το λογισμικό SPSS18, ακολουθώντας το πειραματικό σχέδιο. Για την ανίχνευση 

στατιστικά σημαντικών διαφορών ανάμεσα στους μέσους χρησιμοποιήθηκε η Ελάχιστη Σημαντική 

Διαφορά LSD0.05 (Steel and Torrie, 1982). Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αφορούν στον 

τρίτο χρόνο διεξαγωγής των πειραμάτων.  

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση. 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει πως τόσο οι μεταχειρίσεις με καλλιέργειες κάλυψης κουκιών 

σε όλα τα επίπεδα λίπανσης, όσο και τα ίδια τα επίπεδα της εφαρμοζόμενης ανόργανης αζωτούχου 

λίπανσης, είχαν σημαντικές επιδράσεις (Ρ<0,05 και Ρ<0,01) στην συνολική παραγωγή βιομάζας του 

ινώδους σόργου, στο ποσό του απορροφημένου αζώτου από την καλλιέργεια και στο καθαρό κλάσμα 

ανάκτησης αζώτου (NRf), και στους δύο εδαφικούς τύπους.  

Η ανταπόκριση του ινώδους σόργου στο εφαρμοζόμενο ανόργανο άζωτο έγινε εμφανής, καθώς 

η συσσώρευση ξηρής ουσίας στο σόργο αυξάνει για αυξημένες εισροές αζώτου (Muchow, 1988) και η 

παραλλακτικότητα με την οποία εκφράζεται η ανταπόκριση αυτή, σχετίζεται με διαφορές ανάμεσα 

στην ικανότητα του κάθε εδαφικού τύπου να παρέχει το διαθέσιμο άζωτο και στην αποδοτικότητα 

ανάκτησης της εφαρμοζόμενης λίπανσης (Muchow, 1998). Όπως απεικονίζεται στα Σχ. 1 και 2 

quadrant Ι, η χαμηλή γονιμότητα του αμμοπηλώδους εδάφους αντικατοπτρίζεται από τις χαμηλές 

βασικές παραγωγές (16,14 t ha-1 συνολικής ξηρής βιομάζας). Ακόμη και όταν εφαρμόστηκε μεγάλη 

δοσολογία ανόργανης λίπανσης (150 kg N ha-1), η αύξηση που σημειώθηκε στην παραγωγή βιομάζας 

δεν ήταν αρκετή ώστε να εξισώσει τις παραγωγές του πειραματικού στο αργιλώδες έδαφος, καθώς η 

μέγιστη παραγωγή σε συνολική ξηρή βιομάζα περιορίστηκε σε 21,89 t ha-1. Ειδικά στις περιπτώσεις 

αξιοποίησης της καλλιέργειας του ψυχανθούς ως χλωρή λίπανση, η αύξηση σε όλες τις επεμβάσεις 
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ήταν θεαματική, καθώς ήταν δυνατή η παραγωγή 23,08 t ha-1 συνολικής ξηρής βιομάζας χωρίς 

ανόργανες εισροές αζώτου. 

Η αποδοτικότητα της εφαρμοζόμενης λίπανσης εκφράζεται από το κλάσμα ανάκτησης του 

αζώτου (NRf; %), και παρουσιάζεται σχηματικά για κάθε περιοχή και κάθε έτος στο τεταρτημόριο ΙΙΙ 

των Σχ. 1, και 2, από την κλίση των αντίστοιχων γραμμών τάσης, με τον κάθετο άξονα. Τα σημεία 

τομής με τον οριζόντιο άξονα (άξονας x) αντιπροσωπεύουν την βασική απορρόφηση (base uptake), 

δηλαδή την απορρόφηση αζώτου χωρίς επιπλέον εισροές, η οποία είναι συνδεδεμένη με την ετήσια 

ορυκτοποίηση του αζώτου και συνεπώς αποτελεί έκφραση της εγγενούς γονιμότητας του 

συγκεκριμένου εδάφους. Για το ολικό απορροφημένο άζωτο υπήρξε θετική επίδραση και από τις δύο 

μεταχειρίσεις των καλλιεργειών κάλυψης. Η βασική απορρόφηση αζώτου από το έδαφος 

διακυμάνθηκε παρόμοια και στα δύο εδάφη, καταδεικνύοντας πως επιπλέον 65 kg Ν ha-1 και 81 kg Ν 

ha-1 μπορεί να ορυκτοποιήθηκαν για τις επεμβάσεις της συγκομισμένης καλλιέργειας και της χλωρής 

λίπανσης στο αργιλώδες έδαφος για παράδειγμα, επιβεβαιώνοντας την ευεργετική συμβολή της 

καλλιέργειας κάλυψης με κουκιά στα επίπεδα του διαθέσιμου αζώτου, και σε αυτόν τον εδαφικό τύπο.    

 

 

Σχήμα 1. Τρι-τεταρτημοριακό διάγραμμα της ανταπόκρισης της παραγωγής του ινώδους σόργου στα επίπεδα 
λίπανσης και στις καλλιέργειες κάλυψης, σε αμμοπηλώδες έδαφος, το 2009. Οι κάθετες μπάρες αντιπροσωπεύουν 
την τυπική απόκλιση των μέσων. 

Σημαντική ήταν η επίδραση των καλλιεργειών κάλυψης και στο κλάσμα ανάκτησης του αζώτου 

(NRf), οι τιμές του οποίου πρακτικά διπλασιάστηκαν, καθώς το ινώδες σόργο είναι ένα C4 φυτό με 

πολύ μεγάλη αποδοτικότητα φωτοσύνθεσης, ικανό να μετατρέπει την υψηλή διαθεσιμότητα 

θρεπτικών στοιχείων, σε υψηλή απορροφητικότητα των στοιχείων αυτών (Dolciotti et al., 1996). Το 

NRf παρουσίασε αύξηση από 43% στα τεμάχια του μάρτυρα σε 78% στα τεμάχια που έγινε χλωρή 

λίπανση με κουκιά για το αμμοπηλώδες έδαφος, και από 48% σε 83% στα αντίστοιχα τεμάχια για το 

αργιλώδες έδαφος, επιβεβαιώνοντας την συμβολή της συγκεκριμένης πρακτικής διαχείρισης της 

καλλιέργειας κάλυψης στην βελτίωση του NRf. Την ίδια χρονιά, διαπιστώθηκε αύξηση του NRf κατά 

περίπου 30% και όταν η καλλιέργεια κάλυψης συγκομίστηκε πριν την σπορά του ινώδους σόργου, 

καταδεικνύοντας πως και αυτή η πρακτική διαχείρισης της καλλιέργειας κάλυψης έχει μεγάλη 

συμβολή στην αύξηση του NRf. Η ανάκτηση του εφαρμοζόμενου λιπάσματος, είναι αποτέλεσμα της 

ισορροπίας μεταξύ της απορρόφησης του Ν από την καλλιέργεια και της αποδέσμευσης Ν από τις 

μικροβιακές διεργασίες στο έδαφος, οι οποίες και διαφέρουν ανάμεσα στους διαφορετικούς εδαφικούς 
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τύπους. Συνεπώς η έννοια της NUE και των εκφράσεών της θα πρέπει να λογίζεται και ως συνάρτηση 

της εδαφικής δομής, των κλιματικών συνθηκών και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του εδάφους και 

των διεργασιών των βακτηρίων (Burger and Jackson, 2004) και φυσικά ως συνάρτηση της φύσης των 

οργανικών ή ανόργανων αζωτούχων εισροών  (Schulten and Schnitzer, 1998).  

 
Σχήμα 2.  Τρι-τεταρτημοριακό διάγραμμα της ανταπόκρισης της παραγωγής του ινώδους σόργου στα επίπεδα 
λίπανσης και στις καλλιέργειες κάλυψης, σε αργιλώδες έδαφος, το 2009. Οι κάθετες μπάρες αντιπροσωπεύουν την 
τυπική απόκλιση των μέσων. 

Η αποδοτικότητα αξιοποίησης του αζώτου (Ν utilization efficiency – NUtE) ποσοτικοποιεί το 

ύψος της παραγόμενης βιομάζας ανά μονάδα απορροφημένου αζώτου. Η NUtE υπολογίστηκε σε 60 

kg ξ. β. ανά kg απορροφημένου Ν για το αμμοπηλώδες έδαφος και 62 kg ξ. β. ανά kg 

απορροφημένου Ν για το αργιλώδες έδαφος. Από τα διαγράμματα είναι εμφανές πως για το 

αργιλώδες έδαφος (Σχ. 2 quadrant ΙΙ) προκύπτουν γραμμικές σχέσεις της συνολικής ξηρής βιομάζας 

προς το ολικό απορροφημένο άζωτο, που είναι συνδεδεμένες με μικρές συγκεντρώσεις αζώτου στους 

φυτικούς ιστούς κάτω από συνθήκες στέρησης, και υποδηλώνουν πως δεν επιτεύχθηκε η μέγιστη 

δυνητικά παραγωγή.  

Αντίθετα, παραγωγές της τάξης των 28 t ha-1 σε ξηρή βιομάζα για το ινώδες σόργο θα πρέπει να 

θεωρηθούν ως δυνητικά μέγιστες για την περιοχή των Τρικάλων, όπου για αυξανόμενη εφαρμογή 

αζώτου η NUtE παρέκκλινε από την γραμμικότητα, σηματοδοτώντας μεγάλες συγκεντρώσεις αζώτου 

στους φυτικούς ιστούς (πολυτελής ανάπτυξη), για τις επεμβάσεις στις οποίες έγινε ενσωμάτωση στο 

έδαφος της καλλιέργειας κάλυψης των κουκιών. Η ύπαρξη γραμμικότητας χωρίς παρέκκλιση από 

αυτήν, στη σχέση της συνολικής ξηρής βιομάζας προς το ολικό απορροφημένο άζωτο τόσο για την 

μονοκαλλιέργεια όσο και για την πρακτική της συγκομιδής της καλλιέργειας κάλυψης, υποδηλώνουν 

πως η αξιοποίηση της καλλιέργειας κάλυψης των κουκιών ως χλωρή λίπανση αποτελεί την 

αποδοτικότερη γεωργική πρακτική ανάμεσα στις δύο που εξετάστηκαν, για τον συγκεκριμένο εδαφικό 

τύπο. 
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Effect of cover cropping on productivity dynamics and nitrogen use 

efficiency of sorghum 
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To evaluate the effect of cover cropping faba bean with fibre sorghum, compared to monocrop 

cultivation, on yield as well as on nitrogen use efficiency (NUE) of sorghum, field experiments were 

carried out in central Greece, on a fertile, clayey textured soil, and on a sandy to loamy soil of 

moderate fertility, over a period of three years. A factorial combination of four nitrogen application 

rates (0, 50, 100, 150 kg ha-1) and three legume treatments (incorporated into the topsoil or harvested 
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before the sowing of sorghum and mono-cropping) were tested in a split plot design in three blocks. 

The results showed a substantial importance of the legume cover crop for both soil types, as sorghum 

total dry biomass yield of plots with previous faba bean cultivation, in the case of sandy soil, reached 

a mean difference up to 5.5 t ha-1, compared to mono-cultivated, with an average of 25 t ha-1 total dm, 

while in the case of clayey soil, a mean difference of 4.4 t ha-1 was equably present between the 

rotation management practices, slightly lower than the mean difference for the sandy soil, reflecting 

the higher fertility status of the specific soil type. The NUE was estimated at 62 kg kg-1 and 60 kg kg-1 

for clayey and sandy soil, respectively. The N recovery fraction was practically doubled after 

incorporating faba bean as green manure, reaching high rates for both soil types.  
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Λέξεις κλειδιά: κριθάρι, Null-Lox, βυνοποίηση, απόδοση, ποιότητα, συμπληρωματική άρδευση 

Οι ποικιλίες βυνοποιήσιμου κριθαριού Null-Lox δεν συνθέτουν τα ένζυμα λιποξυγενάση-1 (LOX-1) 

και λιποξυγενάση-2 LOX-2 και αποτελούν ένα εντελώς καινούργιο προϊόν, τόσο για την ελληνική, όσο 

και την παγκόσμια αγορά σπόρων. Επειδή η διεθνής βιβλιογραφία δεν περιέχει ακόμα στοιχεία για 

την αγρονομική τους συμπεριφορά, η παρούσα εργασία έρχεται να καλύψει αυτό το κενό για τις 

συνθήκες της Ελλάδας και επιπλέον εστιάζει και στην ωφελιμότητα της συμπληρωματικής άρδευσης, 

καθώς οι ποικιλίες αυτές απαιτούν υψηλές εισροές για να εκφράσουν το πλούσιο γενετικό τους 

δυναμικό. 

 

Εισαγωγή 

Οι ποικιλίες βυνοποιήσιμου κριθαριού Null-Lox έχουν αναπτυχθεί και αναπαραχθεί με 

παραδοσιακές μεθόδους βελτίωσης και χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι δεν συνθέτουν τα ένζυμα 

LOX-1 και LOX-2, που είναι μέλη της οικογένειας των ενζύμων της λιποξυγενάσης. Τα συγκεκριμένα 

ένζυμα συνθέτονται στο έμβρυο κυρίως κατά το φύτρωμα των σπόρων του κριθαριού και καταλύουν 

την οξυγόνωση των λιπαρών οξέων (κυρίως λινολεϊκό οξύ), σε υδροϋπεροξείδια, οδηγώντας τελικά 

στη σύνθεση μη επιθυμητών καρβονυλίων (Yang et al., 1993) . Το LOX-1 οδηγεί τελικά στη σύνθεση της 

χημικής ένωσης Ε-2-εννεανάλη (trans-2-nonenal ή Τ2Ν), η οποία είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως η 

κύρια αιτία για την ανάπτυξη της χαρακτηριστικής δυσάρεστης γεύσης στις ηλικιωμένες μπύρες, ενώ 

το LOX-2 οδηγεί στη σύνθεση της χημικής ένωσης εξανάλη (13-HPODE).  

Με βάση το γεγονός ότι οι ποικιλίες Null-Lox έχουν βελτιωθεί με κύριο στόχο τη διατήρηση μη 

λειτουργικού του γονιδίου που ελέγχει τη σύνθεση των ενζύμων LOX-1 και LOX-2, στόχος της 

παρούσας εργασίας ήταν να εξακριβώσει πως η συγκεκριμένη ιεραρχία στους βελτιωτικούς στόχους 

επέδρασε τελικά στα αποδοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και στην προσαρμοστικότητά τους στις 

ελληνικές συνθήκες. 

 

Υλικά και μέθοδοι 

Τα πειράματα διεξήχθησαν τις καλλιεργητικές περιόδους 2011-2012 και 2012-2013 στα Σπάτα 

και συγκεκριμένα στην περιοχή Γυαλού (Συντεταγμένες: 37o 58’44”B, 23o 54’47”E, υψόμετρο 123 m 

πάνω απ’ το επίπεδο της θάλασσας). Το έδαφος ήταν Αμμοαργιλοπηλώδες (SCL), με pH 8,2 και 

αγωγιμότητα 0,45mS σε βάθος 0-20cm. 

Το πειραματικό σχέδιο που ακολουθήθηκε και τα δύο έτη ήταν των υποδιαιρεμένων τεμαχίων 

(split-plot design), με κύρια τεμάχια την εφαρμογή συμπληρωματικής άρδευσης (Irrigated) ή τη μη 

εφαρμογή συμπληρωματικής άρδευσης (Rainfed) και με υπό-τεμάχια τις τρεις ποικιλίες 

βυνοποιήσιμου κριθαριού Null-Lox (Chiraz, Cha-Cha, Chill). Η κάθε ποικιλία καταλάμβανε έκταση 9 

m2 σε κάθε επέμβαση του νερού (ή 18 m2 σε κάθε μία από τις τρεις επαναλήψεις που εφαρμόστηκαν) 

και περιελάμβανε 15 γραμμές σποράς, με απόσταση 20 cm (πυκνότητα σποράς 350 σπόροι/m2). Για 

τον πλήρη έλεγχο της εδαφικής υγρασίας τοποθετήθηκαν σε 16 διαφορετικά πειραματικά τεμάχια από 
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2 αισθητήρες εδαφικής υγρασίας (EC-5 και 10HS, Decagon Devices Inc.) σε δύο διαφορετικά βάθη (20 

και 35cm). Η χορήγηση του νερού γινόταν με σύστημα στάγδην άρδευσης όταν η υγρασία του 

εδάφους σε βάθος 20-25cm έπεφτε κάτω από το 10-17% στο σύνολο των αισθητήρων και η δόση 

άρδευσης κάθε φορά ήταν περίπου 33 mm. 

Για τον προσδιορισμό της υδατικής κατάστασης των φυτών προσδιοριζόταν εβδομαδιαίως το 

υδατικό δυναμικό των φύλλων (3 δείγματα/τεμάχιο) με τη μέθοδο του θαλάμου πίεσης (Scholander et 

al.,1964). Στη συνέχεια ο δείκτης υδατικού δυναμικού (WPI) υπολογίσθηκε από τις χρονικές πορείες 

του υδατικού δυναμικού, όπως περιγράφεται από τους Karamanos και Papatheohari (1999). 

Στο στάδιο της οικονομικής ωρίμανσης (υγρασία καρπών <13%) από κάθε πειραματικό τεμάχιο 

συγκομίστηκε 1 m2 φυτών με τη χρήση δειγματοληπτικού πλαισίου, με μέριμνα ώστε το πλαίσιο να 

μην τοποθετείται σε σημεία όπου θα λαμβάνονταν φυτά από το περιθώριο του τεμαχίου. Για το κάθε 

δείγμα προσδιορίστηκε η απόδοση σε καρπό/στρ., ο αριθμός των στάχεων/m2, ο αριθμός των 

καρπών/m2, ο αριθμός των καρπών/στάχυ (από 10 τυχαίους στάχεις εντός του δείγματος), η 

συνολική υπέργεια βιομάζα, το βάρος χιλίων κόκκων και ο δείκτης συγκομιδής (ως ο λόγος της 

απόδοσης σε καρπό προς στη συνολική υπέργεια βιομάζα). Στη συνέχεια έγινε εκτίμηση ποιοτικών 

χαρακτηριστικών και συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός της πρωτεΐνης των καρπών (EBC 3.3.1 Kjeldahl 

method) και η κατάταξη του μεγέθους των καρπών σε κλάσεις σύμφωνα με τη μέθοδο EBC 3.11.1 

“Sieving Test for Barley”. Για την εκτίμηση της επίδρασης της διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας στην 

απόδοση των φυτών πραγματοποιήθηκε γραμμική παλινδρόμηση με τον δείκτη WPI 

 
Αποτελέσματα και συζήτηση 

Αν και η συνολική βροχόπτωση κατά το δεύτερο έτος ήταν υψηλότερη σε σχέση με το πρώτο, 

ωστόσο το δεύτερο έτος προστέθηκαν λιγότερα χιλιοστά βροχής στο έδαφος την περίοδο από το τέλος 

του καλαμώματος έως την ωρίμανση (Διάγραμμα 1). Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι έως ένα βαθμό 

επέδρασε στις χαμηλότερες αποδόσεις που παρατηρήθηκαν κατά μέσο όρο το 2013 σε σχέση με το 2012 

(Πίνακας 2). Την υψηλότερη απόδοση παρουσίασε με 646 κιλά/στρ η ποικιλία Chill υπό συνθήκες 

συμπληρωματικής άρδευσης το πρώτο έτος και με 488 κιλά/στρ η ποικιλία Cha-Cha το δεύτερο έτος 

και πάλι υπό συνθήκες συμπληρωματικής άρδευσης. Η ποικιλία Chill παρουσίασε το μεγαλύτερο 

αποδοτικό δυναμικό όταν υπάρχει επάρκεια εδαφικής υγρασίας κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής 

περιόδου και παράλληλα τη μικρότερη προσαρμογή στην αύξηση των υδατικών ελλειμμάτων, αφού 

όσο αύξανε η ένταση της υδατικής καταπόνησης (πιο αρνητικές τιμές του δείκτη WPI) με μεγαλύτερο 

ρυθμό μειωνόταν η απόδοσή της σε καρπό (b=5.507) (Διάγραμμα 2). 

Με εξαίρεση το βάρος χιλίων κόκκων η εφαρμογή της συμπληρωματικής άρδευσης δε φάνηκε 

να επηρεάζει με σημαντικό τρόπο την απόδοση και τα συστατικά της (Πίνακας 1). Αν και το 

συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε αντίθεση με άλλες ερευνητικές εργασίες, ωστόσο δικαιολογείται από 

το γεγονός ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες και τα δύο πειραματικά έτη ήταν τέτοιες που οδήγησαν 

την έναρξη των αρδεύσεων από το τέλος του καλαμώματος. Εξάλλου τόσο, στο σιτάρι, όσο και στο 

κριθάρι ο καθορισμός του τελικού αριθμού των σταχυδίων πραγματοποιείται στο στάδιο σχηματισμού 

του τελευταίου σταχυδίου (Slafer et al., 2009), δηλαδή έως την έναρξη του καλαμώματος (Vahamidis et 

al., 2014). Επιπλέον, την περίοδο που ξεκίνησαν οι αρδεύσεις ο σχηματισμός των δευτερογενών 

στελεχών είχε ήδη ολοκληρωθεί, ωστόσο δεν είχε καθοριστεί πλήρως ο αριθμός των γόνιμων στελεχών 

και αυτό φαίνεται από τη θετική, αλλά στατιστικά μη σημαντική, επίδραση που άσκησε η 

συμπληρωματική άρδευση στον αριθμό των στάχεων/m2 (Πίνακες 1 και 2). Όσον αφορά τους 

καρπούς/στάχυ, με εξαίρεση την ποικιλία Chiraz, φάνηκε ότι η συμπληρωματική άρδευση ευνόησε 

την παραγωγή περισσότερων καρπών, χωρίς όμως αυτό να πραγματοποιείται με στατιστικά 

σημαντικό τρόπο. Στο κριθάρι η επίδραση αβιοτικών παραγόντων στον καθορισμό του τελικού 

αριθμού των καρπών ανά στάχυ, από το τέλος του καλαμώματος και μέχρι πριν το ξεστάχυασμα, έχει 

επιβεβαιωθεί, και σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με την πορεία εκφυλισμού των ανθέων στον 
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αναπτυσσόμενο στάχυ και ως εκ τούτου με τον καθορισμό των γόνιμων ανθέων στο στάδιο της 

άνθησης (Arisnabarreta και Miralles, 2008). 

 

 

 
Διάγραμμα 1. Η βροχόπτωση και η συμπληρωματική άρδευση (πάνω) και η εδαφική υγρασία (κάτω) για τα 
τεμάχια που αρδεύονταν (Irrigated) ή δέχονταν μόνο φυσική βροχόπτωση (Rainfed). Τα κάθετα βέλη 
συμβολίζουν τις ημερομηνίες των αρδεύσεων.  

 
Πίνακας 1. Η ανάλυση της διασποράς της απόδοσης σε καρπό (Α), των στάχεων ανά m2 (Στμ), των καρπών ανά 
m2 (Κτμ), των καρπών ανά στάχυ (ΚΣ), του βάρους χιλίων κόκκων (ΒΧΚ), του δείκτη συγκομιδής (ΔΣ) και της 
περιεκτικότητας των καρπών σε πρωτεΐνη (ΠΚ). 

Πηγή Παραλ/τας ΒΕ Α Στμ Κτμ ΚΣ ΒΧΚ ΔΣ ΠΚ 

2012         

Ποικιλία (V) 2 ns ns ns ns ns ns ns 

Νερό (W) 1 ns ns ns ns * ns ns 

(V) X (W) 2 ns ns ns ns * ns ns 

2013         

Ποικιλία (V) 2 * * ns * * * ns 

Νερό (W) 1 ns ns ns ns * * ns 

(V) X (W) 2 ns ns ns ns ns ns ns 

*, **, ***, Σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05, 0.01 και 0.001, αντίστοιχα και ns: μη σημαντικό 
ΒΕ: Βαθμοί ελευθερίας 

 

 
Διάγραμμα 2. Η γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ του δείκτη WPI και της απόδοσης σε καρπό. 
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Οι καρποί/m2 ως άμεσο αποτέλεσμα των στάχεων ανά m2 και του αριθμού των καρπών ανά 

στάχυ έδειξαν στις περισσότερες περιπτώσεις να ευνοούνται από την εφαρμογή της συμπληρωματικής 

άρδευσης, όχι όμως και με σημαντικό τρόπο (Πίνακας 1). Τόσο η ποικιλία Cha-Cha, όσο και η 

ποικιλία Chill παρουσίασαν ένα ιδιαίτερα υψηλό αριθμό στάχεων/m2 που κυμάνθηκε από 662 έως 

767 στάχεις/m2 για την Cha-Cha και από 627 έως 935 στάχεις/m2 για την Chill. Αυτό με τη σειρά του 

οδήγησε στην ιδιαίτερα υψηλή παραγωγή καρπών/m2, όπου σε κάποιες περιπτώσεις (Chill: Irrigated, 

2012) έφτασε ακόμη και τους 24,2 * 103 καρπούς/m2. Η ποικιλία Chiraz και για τα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά υπολειπόταν έναντι των άλλων δύο ποικιλιών, χωρίς ωστόσο αυτό να συνοδεύεται 

και με στατιστικά σημαντικές διαφορές. Και οι τρεις συγκεκριμένες ποικιλίες σε καμία περίπτωση δεν 

κατάφεραν να σχηματίσουν περισσότερους από 30 καρπούς/στάχυ (Πίνακας 2). Η απόδοσή τους σε 

καρπό φαίνεται ότι στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή πολλών καρπών/m2 (R2=0,89, 

p<0.001), που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σχηματισμό πολλών στάχεων/m2 (R2=0,71, p<0.001) και 

πολύ λιγότερο στη σχετικά μέτρια ικανότητά τους να παράγουν πολλούς καρπούς ανά στάχυ 

(R2=0,15, p<0.05). Το γεγονός ότι η απόδοση του κριθαριού σχετίζεται πολύ ισχυρά με την παραγωγή 

καρπών ανά μονάδα επιφάνειας έχει εξακριβωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμη και υπό τις συνθήκες 

που επικρατούν στις Μεσογειακές χώρες (Cossani et al., 2009; Serrago et al., 2013). Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό, αφού η εμφάνιση ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του γεμίσματος 

των καρπών, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στη Μεσογειακή λεκάνη, είναι ευρέως γνωστό 

ότι προκαλεί μείωση στο βάρος των καρπών (Sofield et al., 1977). Για το λόγο αυτό, το 2013 που ήταν 

μία πιο ξηροθερμική χρονιά από την άνθηση και μετά (Διάγραμμα 1), η συμπληρωματική άρδευση 

αύξησε με στατιστικά σημαντικό τρόπο το βάρος χιλίων κόκκων, ειδικά στις ποικιλίες Chill και Chiraz 

(Πίνακας 2). 

Πίνακας 2. Τα αποδοτικά χαρακτηριστικά των τριών ποικιλιών. 

Χαρακ/κό Έτος 
Cha-Cha Chill Chiraz 

R I R I R I 

Απόδοση 
(kg/στρ) 

2012 483±16 466±39 554±34 646±82 308±47 474±40 
2013 394±48 488±10 274±22 390±18 322±29 355±30 

Δείκτης 
συγκομιδής 

2012 0,47±0,02 0,36±0,03 0,43±0,03 0,45±0,04 0,25±0,02 0,41±0,03 
2013 0,34±0,01 0,34±0,02 0,28±0,01 0,32±0,01 0,26±0,01 0,31±0,01 

Καρποί 
/στάχυ 

2012 25,1±0,8 29,7±0,4 27,7±1,3 26,8±1,3 29,9±0,7 27,4±0,6 
2013 23,4±1,2 25,4±0,5 22,1±0,5 23,0±0,5 28,0±0,6 23,9±0,7 

Στάχεις/m2 2012 767±32 662±79 782±61 935±208 543±81 634±76 
2013 667±79 711±12 627±65 688±44 562±113 577±68 

Βάρος χιλίων 
κόκκων 

2012 42,0±0,26a 42,5±0,17a 42,6±0,86a 40,9±1,18a 37,9±1,45a 50,2±0,37b 

2013 43,9±0,67a 46,6±0,88ac 36,7±0,99b 43,2±0,04a 39,4±1,10ab 50,3±0,48c 

Καρποί *103/m2 2012 19,2±0,9 19,6±2,2 21,7±2,7 24,2±3,7 16,1±2,2 17,2±1,6 
2013 15,9±3,4 18,0±0,5 13,9±2,1 15,8±1,0 15,8±1,6 13,7±1,4 

Οι τιμές αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών επαναλήψεων ± τυπικό σφάλμα. 
Οι τιμές στην ίδια γραμμή που ακολουθούνται από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά (σύγκριση L.S.D. 
για α =0,05) 
R: οι ποικιλίες αναπτύσσονταν μόνο με τη φυσική βροχόπτωση 
Ι: εκτός από τη φυσική βροχόπτωση εφαρμοζόταν και συμπληρωματική άρδευση 

 

Όσον αφορά την πρωτεΐνη των καρπών, επίσης δε φάνηκε να επηρεάζεται από τη 

συμπληρωματική άρδευση, ενώ και οι ποικιλίες μεταξύ τους δε διέφεραν σημαντικά. Το πρώτο 

πειραματικό έτος η συγκέντρωση των καρπών σε πρωτεΐνη κυμάνθηκε από 9,7% έως 12,3% για όλες τις 

ποικιλίες και τις μεταχειρίσεις του νερού και το δεύτερο πειραματικό έτος από 8,6% έως 10,5%. Η 

ποικιλία Chill παρουσίασε την πιο σταθερή συμπεριφορά όσον αφορά την περιεκτικότητα των 

καρπών της σε πρωτεΐνη, η οποία και τα δύο πειραματικά έτη ήταν εντός των επιθυμητών ορίων 

(Διάγραμμα 3).  
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Σημαντική ήταν η επίδραση της συμπληρωματικής άρδευσης, ειδικά το δεύτερο έτος που ήταν 

πιο ξηροθερμικό κατά το γέμισμα, στην παραγωγή μεγαλύτερου ποσοστού μεγάλων σπόρων 

(>2.8mm), καθώς και στη μείωση του ποσοστού των πολύ μικρών σπόρων (<2.2mm) (Πίνακας 3). Η 

ποικιλία Chiraz έδειξε ότι έχει ένα πολύ πλούσιο δυναμικό για την παραγωγή μεγάλων σπόρων 

(>2.8mm), στατιστικά υψηλότερο σε σχέση με τις άλλες δύο ποικιλίες, αρκεί βέβαια να εξασφαλίζεται 

επάρκεια εδαφικής υγρασίας κατά το γέμισμα (Πίνακας 3).  
 

 

Διάγραμμα 3. Η πρωτεΐνη των καρπών για τα δύο πειραματικά έτη. Οι κάθετες μπάρες συμβολίζουν το τυπικό 
σφάλμα των μέσων. Rainfed: μη αρδευόμενα τεμάχια, Irrigated: αρδευόμενα τεμάχια. 
 

Πίνακας 3. Κατάταξη των καρπών (%) σε κλάσεις με βάση το μέγεθός τους. 
Κατάταξη 
καρπών 

 2012 2013 

 
ChaCha Chill Chiraz ChaCha Chill Chiraz 

>2.8mm 

R 42,2±1,0 47,1±1,6 30,1±2,3 32,3±1,1 25,25±2,0 34,3±2,0 
I 29,6±2,0 34,6±2,9 69,2±2,3 55±2,3 27,9±1,9 75,3±1,5 
Δ(%) -29,8 -26,6 +129,8 +70,1 +10,5 +119,4 
l.s.d(0.05) 6,98 7,06 

2.5-2.8mm 

R 48,3±1,0 41,8±2,2 34,1±1,6 42,0±2,5 34,9±2,4 40,3±1,4 
I 35,4±3,6 46,6±3,5 25,6±2,4 30,2±2,4 46,6±1,1 19,7±1,5 
Δ(%) -26,7 +11,5 -24,8 -28,0 +33,2 -51,1 
l.s.d(0.05) 9,27 7,65 

2.2-2.5mm 

R 8,9±0,7 9,3±0,8 25,0±1,5 18,0±1,2 34,4±1,0 12,1±0,9 
I 27,8±1,6 16,5±0,7 3,6±0,2 10,2±0,6 20,0±1,3 3,3±0,4 
Δ(%) +211,7 +77,4 -85,7 -43,2 -41,7 -72,5 
l.s.d(0.05) 3,20 2,65 

<2.2mm 

R 0,6±0,0 1,9±0,1 10,8±0,8 7,6±0,5 5,4±0,4 13,3±0,7 
I 7,2±0,6 2,4±0,1 1,6±0,3 4,5±1,1 5,5±0,8 1,7±0,4 
Δ(%) +1028,1 +27,9 -85,2 -40,4 +2,0 -87,1 
l.s.d(0.05) 1,19 2,87 

Οι τιμές αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο τριών επαναλήψεων ± τυπικό σφάλμα. 
R: οι ποικιλίες αναπτύσσονταν μόνο με τη φυσική βροχόπτωση 
Ι: εκτός από τη φυσική βροχόπτωση εφαρμοζόταν και συμπληρωματική άρδευση 
Παρουσιάζεται επίσης η διαφορά % (Δ) των δύο μεταχειρίσεων του νερού (R = 100%), καθώς και η ελάχιστη 
σημαντική διαφορά (l.s.d.) για κάθε κλάση κατάταξης των καρπών και κάθε πειραματική περίοδο 
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Null-Lox malt barley varieties are defective in synthesis of two lipoxygenase enzymes, LOX-1 and 

LOX-2 and are a completely new product, both for the Greek, and the global seed market. Because 

there is a lack of data in the international literature concerning their agronomic behavior, this study 

aims to fill this gap for the Greek conditions and in addition to focus on the usefulness of 

supplementary irrigation, as these varieties require high inputs in order to express their rich genetic 

potential. The experiments were conducted in the experimental field of the Agricultural University of 

Athens at Spata in the seasons 2011/12 and 2012/13 and arranged in a split plot design with main 

factor the application of supplementary irrigation. With the exception of thousand grain weight 

supplementary irrigation did not appear to affect in a significant way the yield and its components. In 

most of the cases grain yield was favored by the existence of supplemental irrigation, however, this 

effect was not presented in a statistically significant manner. The Null-Lox variety Chill presented the 

highest grain yield with 6,46 t/ha the first season under supplemental irrigation and with 4,88 t/ha 

the variety Cha-Cha under supplemental irrigation the second season. Grain size was affected by both 

the variety and soil water content during the grain filling period.  
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αιθέρια έλαια  

Η ελληνική ρίγανη (Origanum vulgare ssp. hirtum) είναι είδος με μεγάλη βιομηχανική και εμπορική 

αξία,  λόγω των υψηλών αποδόσεων σε αιθέριο έλαιο και στα συστατικά αυτού καρβακρόλη και 

θυμόλη, που προσδιορίζουν την ποιότητά του. Με στόχο τη δημιουργία ομοιογενούς και 

υψηλοαποδοτικού γενετικού υλικού για καλλιέργεια, επιλέχθηκαν, με υλικό εκκίνησης αυτοφυείς 

πληθυσμούς και μέσω διαδοχικών επιλογών, υπέρτεροι γενότυποι ως προς τα αγρονομικά και τα 

βιοχημικά χαρακτηριστικά τους. Για τον χαρακτηρισμό τους αναπτύχθηκε κατάλογος περιγραφής 

που περιλαμβάνει ορισμένα αγρονομικά, τριάντα κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για να εκτιμηθεί το επίπεδο της γενετικής ποικιλότητας εντός- και μεταξύ 

των πληθυσμών ρίγανης χρησιμοποιήθηκαν οι μοριακοί δείκτες ISSR. Τα αποτελέσματα  έδειξαν ότι 

οι επιλεγμένοι καλλιεργούμενοι γενότυποι έχουν κατάλληλα αγρονομικά χαρακτηριστικά και υψηλές 

αποδόσεις σε βιομάζα (450-900γρ/φυτό) και αιθέριο έλαιο (6-9%), ενώ τα ποσοστά της καρβακρόλης 

κυμαίνονται από 76% έως 87%. Η ανάλυση της μοριακής διακύμανσης (AMOVA) έδειξε ότι το 

μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης αποδόθηκε σε διαφορές μεταξύ των ατόμων εντός των πληθυσμών 

(78%) και το υπόλοιπο 22% σημειώθηκε μεταξύ των πληθυσμών. 

 

Εισαγωγή 

Η Ρίγανη (Origanum vulgare) είναι από τα πλέον γνωστά αρτυματικά φυτά, με μεγάλη 

κατανάλωση σε παγκόσμιο επίπεδο και αξιόλογες βιολογικές ιδιότητες και βιοδραστικότητα 

(αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική, αντιμυκητιακή, κ.α). Το εμπόριο της ρίγανης διεθνώς παρουσιάζει 

αυξητικές τάσεις, ενώ μεγαλύτεροι εισαγωγείς θεωρούνται οι ΗΠΑ, Ιαπωνία  και  η Γερμανία.  Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον και ζήτηση για χρήση της ρίγανης, εκτός των 

άλλων,   σε ζωοτροφές και στη βιολογική φυτοπροστασία.  

Η Ελληνική Ρίγανη (Origanum vulgare ssp. hirtum), αυτοφύεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα  και 

συλλέγεται εκτεταμένα από τη φύση. Αποτελεί επίσης, μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες 

αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα. Θεωρείται είδος με μεγάλη βιομηχανική και 

εμπορική αξία, λόγω της ποιότητάς της, που καθορίζεται από τις υψηλές αποδόσεις σε αιθέριο έλαιο -

Ριγανέλαιο – και των συστατικών  αυτού καρβακρόλης και θυμόλης.   

Η απόδοση και η ποιότητα του αιθερίου ελαίου της ρίγανης εξαρτώνται, εκτός από τη γενετική 

σύσταση, από την προέλευση, τις εδαφοκλιματικές συνθήκες καθώς και τις καλλιεργητικές  πρακτικές 

(άρδευση – λίπανση), ενώ είναι γνωστό ότι οι αυτοφυείς πληθυσμοί παρουσιάζουν μεγάλη 

παραλλακτικότητα ως προς τα μορφολογικά και τα βιοχημικά χαρακτηριστικά τους.  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για καλλιέργεια της ρίγανης (Origanum 

vulgare ssp. hirtum) στην Ελλάδα και ιδιαίτερα ελληνικών ποικιλιών του είδους, μέσω πιστοποιημένου 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού.  
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Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία ομοιογενούς και υψηλοαποδοτικού γενετικού υλικού 

Ελληνικής Ρίγανης για καλλιέργεια. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται βελτιωτικό πρόγραμμα, με κύρια 

κριτήρια την βελτίωση ως προς τα: 

1) Βιοχημικά χαρακτηριστικά: Υψηλές αποδόσεις αιθερίου ελαίου και υψηλή περιεκτικότητα των 

συστατικών καρβακρόλη και θυμόλη  

2) Αγρονομικά χαρακτηριστικά: πρώϊμη και ομοιόμορφη άνθηση των φυτών και υψηλή απόδοση 

βιομάζας. 

3) Μορφολογικά χαρακτηριστικά : Ορθόκλαδη ανάπτυξη φυτών,  με μεγάλο ύψος βλαστών και 

ευρείες ταξιανθίες. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την προβελτιωτική αξιολόγηση 

και ειδικότερα ο χαρακτηρισμός των επιλεγμένων πληθυσμών ρίγανης ως προς τα μορφολογικά, 

αγρονομικά, βιοχημικά και γενετικά χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον, η αξιολόγηση ως προς μεγάλο 

αριθμό μορφολογικών χαρακτηριστικών, αποτελεί πρόδρομη περιγραφή του εξεταζόμενου γενετικού 

υλικού ρίγανης, ως εν δυνάμει ελληνική «ποικιλία». 

 
Υλικά και μέθοδοι 

 Υλικό εκκίνησης 

Δεκαπέντε αυτοφυείς πληθυσμοί ρίγανης (Origanum vulgare ssp. hirtum),  που συλλέχθηκαν από 

διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των ετών 2008-2010 και ένας καλλιεργούμενος  

από παραγωγό, αξιολογήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο, ως προς την απόδοσή τους σε αιθέριο έλαιο 

και της περιεκτικότητάς τους στα πλέον χαρακτηριστικά συστατικά αυτού, την  καρβακρόλη και 

θυμόλη.  

Από τους  πληθυσμούς με τις υψηλότερες αποδόσεις σε αιθέριο έλαιο και του συστατικού 

καρβακρόλη (Νο 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16) αναπτύχθηκαν φυτά τα οποία εγκαταστάθηκαν στο 

αγρόκτημα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΙΓΒΦΠ (Θέρμη Θεσσαλονίκη). 

Οι παραπάνω επιλεγμένοι πληθυσμοί αξιολογήθηκαν σε συνθήκες καλλιέργειας - στις ίδιες 

οικολογικές συνθήκες, μετά τον δεύτερο χρόνο εγκατάστασης των φυτών, και για δυο συνεχόμενα έτη, 

ως προς ορισμένα αγρονομικά και τα βιοχημικά χαρακτηριστικά τους. Από τους παραπάνω εννέα, οι 

δύο υπέρτεροι πληθυσμοί,  (S, V), ως προς τα χαρακτηριστικά που αξιολογήθηκαν, εγκαταστάθηκαν 

κλωνικά αλλά και με σπόρο, σε νέες γραμμές παρατηρήσεων, με αποστάσεις μεταξύ των φυτών 1m. 

Αυτοί οι δύο επιλεγμένοι γενότυποι (που κωδικοποιούνται ως  S και V) αποτέλεσαν τη βάση για 

περαιτέρω αξιολόγηση ως προς τα μορφολογικά, βιοχημικά και γενετικά χαρακτηριστικά τους, αλλά 

και για σύγκρισή τους με ήδη επιλεγμένους κλώνους μάρτυρες Α, Η, Γ.(Goliaris et al 2002).  

 

 Κατάλογος περιγραφής χαρακτηριστικών ελληνικής ρίγανης 

Η δημιουργία καταλόγου περιγραφής χαρακτηριστικών της ρίγανης βασίστηκε σε αντίστοιχο 

κατάλογο για το είδος O. vulgare (ECPGR, 2011), σε καταλόγους περιγραφής φυτών με παρόμοια 

μορφολογία  της UPOV (UPOV, 2002), στη βιβλιογραφία (Farias et al 2010), και στη βοτανική 

περιγραφή του είδους (Karousou et al.1998) 

 

 Παραλαβή αιθερίων ελαίων και ανάλυση με Αέρια Υγρή Χρωματογραφία/ Φασματοσκοπία Μάζας 

Το φυτικό υλικό (φύλλα και άνθη) συλλέχθηκε σε στάδιο πλήρους ανθοφορίας, από όλα τα 

φυτά εκάστου των εξεταζόμενων πληθυσμών και κλώνων. Τα δείγματα των φυτικών υλικών 

ξηράνθηκαν  υπό σκιά και η  παραλαβή του αιθερίου ελαίου έγινε με υδροαπόσταξη με την κλειστή 

αποστακτική συσκευή τύπου Clevenger, για δύο ώρες.  

Ο προσδιορισμός της σύστασης των αιθερίων ελαίων – ποιοτικής και ποσοτικής, έγινε με Αέρια  

Υγρή Χρωματογραφία σε συνδυασμό με  Φασματοσκοπία Μάζας (GC/MS).  Οι αναλύσεις έγιναν σε 
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σύστημα αέριου χρωματογράφου 17A Ver. 3 σε σύζευξη με Φασματογράφο Μάζας QP-5050A της 

Εταιρείας  Shimadzu, υποστηριζόμενο από το λογισμικό Class 5000, σε στήλη (fused silica) DB-5. 

  

 Γενετική ανάλυση 

Για την απομο  νωση του γονιδιωματικου   DNA χρησιμοποιη  θηκαν  νεαρα   φυ  λλα απο   15 φυτα  

ρίγανης ανα πληθυσμό. Η απομο  νωση πραγματοποιη  θηκε με ε  να τροποποιημε  νο πρωτο  κολλο 

απομο  νωσης γονιδιωματικου   DNA απο  νεαρα   φυ λλα (Doyle, 1987).Συνολικα   χρησιμοποιη  θηκαν 5 

διαφορετικα   ζευ γη ΙSSR (UBC822, UBC834, UBC849, UBC864 και UBC880) μοριακω  ν εκκινητω  ν που 

ενισχυ  ουν πολυμορφικε  ς περιοχε  ς στο γονιδι  ωμα τουείδους Origanum vulgare ssp. hirtum. Η PCR με 

τους ISSR εκκινητε  ς πραγματοποιη  θηκε σύμφωνα με τους Ganopoulos et al. (2011). 

Το ποσοστο   των πολυμορφικω  ν γονιδιακω  ν θε  σεων (P), ο δραστικο  ς αριθμο  ς αλληλομο  ρφων 

(ne), οι αμερο  ληπτες γενετικε  ς αποστα  σεις συ  μφωνα με τον Nei (1978), η αναμενο  μενη ετεροζυγωτι  α 

(He) και ο δει  κτης ποικιλο  τητας του Shannon (I) υπολογι  στηκαν με το προ  γραμμα PopGene32. Η 

ιεραρχικη   κατανομη   της γενετικη  ς ποικιλο  τητας μεταξυ   αλλα   και με  σα στους εξεταζο  μενους 

πληθυσμου  ς υπολογι  στηκε επι  σης με τη με  θοδο της ανα  λυσης της μοριακη  ς παραλλακτικο  τητας 

(analysis of molecular variance (AMOVA). 

Η AMOVA πραγματοποιη  θηκε χρησιμοποιω  ντας το προ  γραμμα GENALEX 6.51 

(Peakall&Smouse, 2012). Η μη σταθμισμε  νη με  θοδος ομαδοποι  ησης (unweighted pair group method 

using arithmetic means, UPGMA)) χρησιμοποιω  ντας αριθμητικου  ς με  σους χρησιμοποιη  θηκε για να 

κατασκευαστει   ε να δενδρο  γραμμα βασιζο  μενο στις αμερο  ληπτες γενετικε  ς αποστα  σεις του Nei's (1978) 

που απεικονι  ζει τις σχε  σεις μεταξυ   των πληθυσμω  ν. Πραγματοποιη  θηκε ανα  λυση κυ ριων συνιστωσω  ν 

Principal coordinate analysis (PCΑ) για να οπτικοποιη  σουμε την γενετικη   δομη   κα θε πληθυσμου   

κα  νοντας χρη  ση του προγρα  μματος GENALEX 6.51 (Peakall & Smouse, 2012) χρησιμοποιω  ντας τις 

γενετικε  ς αποστα  σεις των πληθυσμω  ν.  

 
Αποτελέσματα 

Οι επιλεγμένοι γενότυποι ρίγανης έχουν διακριτά μορφολογικά χαρακτηριστικά (Εικ.1). Στον 

Πίνακα 1, παρατίθεται ο Κατάλογος περιγραφής μορφολογικών, αγρονομικών και βιοχημικών 

χαρακτηριστικών τους.  

 

     

Εικόνα 1: Μορφολογικά χαρακτηριστικά των επιλεγμένων γενοτύπων ρίγανης 

 

Γενετική ανάλυση 

Ένα σύνολο 87 ζωνών ISSR ελήφθησαν από τους πέντε επιλεγμένουςεκκινητές και 

αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο σε 17,4ζώνες ανά εκκινητή. Το ποσοστό πολυμορφισμού (Ρ) σε επίπεδο 

πληθυσμού κυμαίνονταν από 21,84 % (πληθυσμός Γ) σε 79,31% (πληθυσμός S), με μέση τιμή 46,55%. Ο 
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δραστικός αριθμός των αλληλομόρφων ανά γενετική θέση (ne) κυμαινόταν από 1,161(πληθυσμός Γ) 

έως 1,349 (πληθυσμός S) με μία μέσητιμή 1,252 (Πίνακας 2). Η τιμή του δείκτη Shannon (Ι)  έδειξε  

παρόμοιες τάσεις και κυμάνθηκε από 0,127 έως 0,341 στους πληθυσμούς Γ και S, αντίστοιχα (μέσος 

όρος Ι = 0,228). 

Ο συντελεστής γενετικής ποικιλότητας του Nei (He), στο επίπεδο του πληθυσμού κυμάνθηκε 

από 0,087 (πληθυσμός Γ) έως 0,218 (πληθυσμός S) μεμια μέση τιμή 0,150. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η γενετική ποικιλότητα του O. vulgare του πληθυσμού S ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ των πληθυσμών. Η 

γενετική ποικιλότητα τους συνολικού δείγματος ήταν σχετικά υψηλή (P = 100%, ne = 1,252, I = 0,228, 

He = 0,150; Πίνακας 1). 

 

 
Πίνακας 1. Κατάλογος περιγραφής Μορφολογικών, Αγρονομικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών των 
επιλεγμένων γενοτύπων ρίγανης 

  
Πίνακας 2:Γενετικη  ποικιλότητα των πληθυσμω  ν ρίγανης με βα  ση τους ISSR μοριακου  ς δει  κτες. 

Πληθυσμός N Na Ne I He 

A 6,874 0,931 1,179 0,162 0,107 

Γ 6,448 0,678 1,161 0,127 0,087 

H 6,092 0,747 1,186 0,151 0,104 

SO* 6,552 1,195 1,310 0,278 0,184 

S 21,552 1,655 1,349 0,341 0,218 

V 7,563 1,402 1,327 0,310 0,201 

Μέσος όρος 9,180 1,102 1,252 0,228 0,150 

* SO, υποομάδα του S. 
 

Σύμφωνα με την AMOVA του συνόλου δεδομένων των μοριακών δεικτών ISSR, εντοπίστηκαν 

πολύ σημαντικές (p<0,001) γενετικές διαφορές μεταξύ των πληθυσμών Ο. vulgare. Είκοσι δύο τις εκατό 

της συνολικής γενετικής ποικιλότητας αποδόθηκε στην διαφοροποίηση μεταξύ των πληθυσμών. Η 

AMOVA (ΦST=0,216) υποστήριξε τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης της γενετικής 

ποικιλότητας κατά Nei και του δείκτη Shannon (I), υποδεικνύοντας την ύπαρξη γενετικής 

διαφοροποίησης μεταξύ των πληθυσμών (Πίνακας 3). 
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H ομαδοποίηση με την πολυμεταβλητή ανάλυση κύριων συντεταγμένων (PCοΑ) επεξήγησε το 

49.53% της συνολικής ποικιλότητας και κατέταξε τους πληθυσμούς σε τέσσερις ομάδες σύμφωνα με 

την Εικόνα 2. 

 

Πι  νακας 3. Ανα λυση μοριακής διακυ  μανσης (AMOVA) των πληθυσμών ρίγανης με βα  ση τους ISSR 
μοριακου ςδει  κτες. 

Πηγή 
Βαθμοί 
ελευθερίας 

SS MS 
Εκτιμώμενη 
παραλλακτικότητα 

% 
 

Μεταξύ 
Πληθυσμών 

5 271,286 54,257 4,132 22% 
 

Εντός Πληθυσμών 55 826,042 15,019 15,019 78% 
 

Σύνολο 60 1097,328 
 

19,151 100% 
PhiPT=0.216 
p<0.001 

 

Εικόνα 2: Ανάλυση κυρίων συντεταγμένων (PCoA) των εξεταζόμενων πληθυσμών ρίγανης. 
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Greek Oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum) is a species with high industrial and commercial value, 

due to the high essential oil yield and its constituents, namely carvacrol and thymol, which determine 

its quality. Towards our aim to create a homogeneous and high yielding germplasm,  to be used for 

efficient crop establishment,  native populations were subjected to successive rounds of selection, 

selected until superior genotypes regarding the agronomic and biochemical characteristics were 

isolated. In order to characterize the isolated superior lines we developed a description catalogue that 

includes some agronomic, thirty main morphological and also quality characteristics. The genetic 

variation and population structure of O. vulgare ssp. hirtum populations, were investigated using Inter 

Simple Sequence Repeat (ISSR) markers. Besides the effective agronomic traits, the selected genotypes 

demonstrate high biomass (450-900g/plant) and essential oil (6-9%) yields, and carvacrol content (76-

87%). The analysis of molecular variance (AMOVA) showed that most of the variance was attributed 

to differences among individuals within populations (78%) and the remaining variation occurred 

among populations (22%). 
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Δυναμικό απόδοσης σε βιομάζα και αιθέριο έλαιο της ρίγανης και 

του θυμαριού στην περιοχή του βόρειου Έβρου 
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1
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3
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Ορεστιάδα 

 

Λέξεις κλειδιά: αρωματικά φυτά, άρδευση, δρόγη, προσαρμοστικότητα 

Σε πείραμα αγρού που διεξήχθη στο Αγρόκτημα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου στην Ορεστιάδα 

μελετήθηκε η αύξηση, η ανάπτυξη και η προσαρμοστικότητα της ρίγανης και του θυμαριού σε 

αρδευόμενη και ξηρική καλλιέργεια. Η εγκατάσταση του πειράματος έγινε τον Μάιο του 2012 με 

φύτευση ανεπτυγμένων εμπορικών σποροφύτων των δύο ειδών. Το πρώτο έτος (χρονιά 

εγκατάστασης) τα φυτά της ρίγανης έδειξαν καλή προσαρμοστικότητα, με ύψος 13 cm και 6 στελέχη 

ανά φυτό κατά μέσο όρο, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ αρδευόμενης και ξηρικής καλλιέργειας. 

Ωστόσο, οι αποδόσεις σε ξηρή δρόγη ήταν μικρές (< 3 g ανά φυτό). Η μέση απόδοση σε αιθέριο έλαιο 

στο άνω μέρος των φυτών ήταν 4,3 ml/100g ξηρής δρόγης για την αρδευόμενη καλλιέργεια και 3,8 

ml/100g ξηρής δρόγης για την ξηρική καλλιέργεια. Τα φυτά του θυμαριού στην ξηρική καλλιέργεια 

αποδείχτηκαν ευαίσθητα μετά την εγκατάσταση στον αγρό λόγω ξηροθερμικών συνθηκών που 

επικράτησαν στην περιοχή και συνεπώς χρειάστηκε επαναφύτευση. Αντίθετα, στην αρδευόμενη 

καλλιέργεια τα φυτά του θυμαριού αναπτύχτηκαν ικανοποιητικά, με ύψος 16 cm και 4 στελέχη ανά 

φυτό κατά μέσο όρο. Ωστόσο, οι αποδόσεις σε ξηρή δρόγη τη χρονιά εγκατάστασης ήταν επίσης μικρές 

(< 1 g ανά φυτό) και για το λόγο αυτό η απόδοση σε αιθέριο έλαιο δεν προσδιορίστηκε. Τη δεύτερη 

χρονιά (2013) τα φυτά της ρίγανης έδειξαν ευρωστία, με ύψος 83 cm και 67 στελέχη ανά φυτό κατά 

μέσο όρο στην αρδευόμενη καλλιέργεια και ύψος 70 cm και 32 στελέχη ανά φυτό κατά μέσο όρο στην 

ξηρική καλλιέργεια. Οι μέσες αποδόσεις σε νωπή δρόγη ήταν 435 g και 195 g ανά φυτό για την 

αρδευόμενη και την ξηρική καλλιέργεια, αντίστοιχα. Η μέση απόδοση σε αιθέριο έλαιο στο άνω μέρος 

των φυτών ήταν 5,6 ml/100 g ξηρής δρόγης για την αρδευόμενη καλλιέργεια και 6,6 ml/100 g ξηρής 

δρόγης για την ξηρική καλλιέργεια. Κύριο συστατικό του αιθέριου ελαίου ήταν η καρβακρόλη σε 

ποσοστό 75-76%, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ αρδευόμενης και ξηρικής καλλιέργειας. Τα φυτά 

του θυμαριού έδειξαν επίσης ευρωστία τη δεύτερη χρονιά, με ύψος 29 cm και 41 στελέχη ανά φυτό 

κατά μέσο όρο στην αρδευόμενη καλλιέργεια και ύψος 22 cm και 14 στελέχη ανά φυτό κατά μέσο όρο 

στην ξηρική καλλιέργεια. Οι μέσες αποδόσεις σε νωπή δρόγη ήταν 242 g και 70 g ανά φυτό για την 

αρδευόμενη και την ξηρική καλλιέργεια, αντίστοιχα. Η μέση απόδοση σε αιθέριο έλαιο στο άνω μέρος 

των φυτών ήταν 1,2 ml/100 g ξηρής δρόγης για την αρδευόμενη καλλιέργεια και 1,9 ml/100 g ξηρής 

δρόγης για την ξηρική καλλιέργεια. Κύριο συστατικό του αιθέριου ελαίου ήταν η θυμόλη σε ποσοστό 

60% στην αρδευόμενη και 54% στην ξηρική καλλιέργεια. Συμπερασματικά, τα δύο είδη (ρίγανη και 

θυμάρι) θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως εναλλακτικές καλλιέργειες στην περιοχή, με τη ρίγανη να 

έχει καλύτερη προσαρμοστικότητα με μεγαλύτερη απόδοση σε ξηρή δρόγη και σε αιθέριο έλαιο. 

 

Εισαγωγή 

Τα αρωματικά φυτά και η εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων τους είναι τομέας ανάπτυξης με 

μεγάλο ενδιαφέρον και προοπτικές ιδιαίτερα για τις χώρες της Μεσογείου, δεδομένου ότι τα τελευταία 
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χρόνια παρατηρείται στροφή του καταναλωτικού κοινού σε πρότυπα υγιεινής διατροφής (Bianchi, 

2015). Στο πλαίσιο αυτό έχει αυξηθεί η ζήτηση για φυσικά προϊόντα, κυρίως στον τομέα της 

βιομηχανίας τροφίμων και καλλυντικών, καθώς τα είδη αυτά παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία. 

Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών αποτελεί σχετικά νέο πεδίο δράσης για τη γεωργική 

επιχειρηματικότητα στον ελλαδικό χώρο και από πολλούς θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει ένα 

αξιόλογο συμπληρωματικό εισόδημα για τον παραγωγό. Η ελληνική χλωρίδα είναι ιδιαίτερα πλούσια 

σε είδη αρωματικών φυτών, πολλά από τα οποία απαντούν μόνο στον ελλαδικό χώρο. Αυτό όμως που 

καθιστά ακόμα πιο ελκυστικές τις καλλιέργειες αυτές είναι η μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό για 

ελληνικά αρωματικά φυτά, κάτι που γίνεται αντιληπτό από τις πολύ υψηλές τιμές που προσφέρονται 

σε σχέση με τις ελληνικές μεταποιητικές μονάδες. Αυτό οφείλεται στις πολύ ενδιαφέρουσες 

θεραπευτικές ιδιότητες των περισσότερων αρωματικών φυτών που αναπτύσσονται στις Μεσογειακές 

συνθήκες (Exarchou κ.ά., 2002; Botsoglou κ.ά., 2003; Ozkan κ.ά., 2003; Tibaldi κ.ά., 2011; Roby κ.ά., 

2013). 

Από γεωργική άποψη, πρόκειται για καλλιέργειες που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, 

προσαρμόζονται πολύ καλά στο μεσογειακό κλίμα, μπορούν να αξιοποιήσουν φτωχά και άγονα 

εδάφη και να αποφέρουν ικανοποιητικό εισόδημα στους παραγωγούς. Παρά το γεγονός ότι οι 

εδαφοκλιματικές συνθήκες στη χώρα μας ευνοούν την ανάπτυξη αρωματικών φυτών που δίνουν 

προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, τα πειραματικά δεδομένα για την καλλιέργεια των περισσότερων 

αρωματικών φυτών είναι περιορισμένα. 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της προσαρμοστικότητας του θυμαριού και της 

ρίγανης στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του Β. Έβρου τόσο σε ξηρική όσο και σε αρδευόμενη 

καλλιέργεια, καθώς και η ποιοτική ανάλυση του αντίστοιχου αιθέριου ελαίου και η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων. 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Ανεπτυγμένα σπορόφυτα θυμαριού και ρίγανης που προήλθαν από πιστοποιημένο, σύμφωνα 

με τα πρότυπα του ευρωπαϊκού κανονισμού EC 834/2007 περί πρακτικών βιολογικής καλλιέργειας, 

εμπορικό φυτώριο της Αριδαίας του Ν. Πέλλας χρησιμοποιήθηκε ως φυτικό υλικό για την 

εγκατάσταση του πειράματος. 

Τα σπορόφυτα μεταφυτεύθηκαν γραμμικά σε πειραματικό αγρό του αγροκτήματος του Δ.Π.Θ. 

στην Ορεστιάδα στις 10 Μαΐου του 2012. Το έδαφος ήταν ιλυοαργιλοπηλώδες, με οργανική ουσία 

1,01% και pH 6,68. Οι αποστάσεις φύτευσης ήταν 80 cm μεταξύ των γραμμών και 60 cm επί των 

γραμμών. Μεταξύ των διαφορετικών ειδών διατηρήθηκε διάδρομος πλάτους 1 m. Στη συνέχεια, ο 

πειραματικός αγρός χωρίστηκε σε δυο μέρη, από τα οποία το πρώτο δέχθηκε τακτική άρδευση την 

περίοδο του θέρους (αρδευόμενη καλλιέργεια), ενώ το δεύτερο δεν δέχθηκε άρδευση (ξηρική 

καλλιέργεια). Κάθε μεταχείριση περιελάμβανε 4 γραμμές των 20 φυτών η κάθε μία. Για διευκόλυνση 

της εγκατάστασης όλα τα σπορόφυτα δέχθηκαν άρδευση κατά την εγκατάσταση του πειράματος, ενώ 

στη συνέχεια γινόταν άρδευση μόνο των φυτών της αρδευόμενης καλλιέργειας. Η άρδευση γινόταν με 

βάση οπτικές παρατηρήσεις της καλλιέργειας την περίοδο από τον Μάιο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 

με κατάκλυση μέχρι κορεσμού του εδάφους και συχνότητα περίπου κάθε 15 ημέρες. 

Η πρώτη συγκομιδή την χρονιά της εγκατάστασης έγινε τον Σεπτέμβριο του 2012. Η επόμενη 

συγκομιδή για το θυμάρι έγινε στην πλήρη άνθηση (στις 10 Ιουνίου 2013) και σε ένα δεύτερο κύμα 

άνθησης (στις 15 Σεπτεμβρίου 2013). Ομοίως, η επόμενη συγκομιδή για τη ρίγανη έγινε στην πλήρη 

άνθηση (στις 10 Ιουλίου 2013) και στη δεύτερη ανθοφορία (στις 15 Σεπτεμβρίου 2013). Αμέσως μετά τη 

συγκομιδή τα φυτικά δείγματα χωρίζονταν στη μέση (άνω και κάτω μέρος). Η ξήρανση των 

δειγμάτων για τον προσδιορισμό του ξηρού βάρους έγινε σε κλίβανο σε θερμοκρασία 70 οC μέχρι 

σταθερού βάρους. Η ξήρανση των δειγμάτων για την παραλαβή του αιθέριου ελαίου έγινε με φυσικό 
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τρόπο σε σκοτεινό αεριζόμενο δωμάτιο με μέγιστη θερμοκρασία τους 35 οC για 15 ημέρες. Για όλες τις 

μεταβλητές που μελετήθηκαν, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και η τυπική απόκλιση. 

Η παραλαβή του αιθέριου ελαίου έγινε με τη μέθοδο της υδροαπόσταξης με τη συσκευή 

Clevenger (Clevenger, 1928), στην οποία χρησιμοποιήθηκαν 150 g ξηρού φυτικού υλικού με 500 ml 

απιονισμένου νερού για κάθε απόσταξη. Η διάρκεια της κάθε απόσταξης ήταν 3 ώρες. Η χημική 

ανάλυση του παραγομένου αιθέριου ελαίου έγινε σε αέριο χρωματογράφο σε σύζευξη με 

φασματόμετρο μάζας (GC-MS). 

 

Πίνακας 1. Απόδοση σε βιομάζα και αιθέριο έλαιο της ρίγανης και του θυμαριού κατά την χρονιά εγκατάστασης 
(2012). 

 Χρονιά εγκατάστασης - 2012 
 Ξηρική καλλιέργεια Αρδευόμενη καλλιέργεια 

ΡΙΓΑΝΗ   
Ύψος φυτών (cm) 12 ± 2,1 13 ± 2,3 
Διάμετρος κόμης (cm) 6 ± 0,8 6 ± 1,0 
Αριθμός στελεχών/φυτό 5 ± 0,8 6 ± 1,5 
Νωπό βάρος (g) 10,4 ± 3,30 38,5 ± 36,69 
Ξηρό βάρος (g) 2,6 ± 0,96 2,3 ± 0,52 
Αιθέριο έλαιο (ml/100g) – Άνω μέρος 3,8 ± 0,15 4,3 ± 0,50 
Αιθέριο έλαιο (ml/100g) – Κάτω μέρος 0,3 ± 0,10 0,4 ± 0,05 
   

ΘΥΜΑΡΙ   
Ύψος φυτών (cm) --- 17 ± 2,6 
Διάμετρος κόμης (cm) --- 3 ± 1,0 
Αριθμός στελεχών/φυτό --- 4 ± 1,3 
Νωπό βάρος (g) --- 1,9 ± 0,35 
Ξηρό βάρος (g) --- 0,8 ± 0,38 
Αιθέριο έλαιο (ml/100g) – Άνω μέρος --- --- 
Αιθέριο έλαιο (ml/100g) – Κάτω μέρος --- --- 

 

Όλα τα δείγματα αναλύθηκαν μετά από διάλυση σε διαλύτη διαίθυλο αιθέρα (1/100), ενώ τα 

επιμέρους ποσοστά των συστατικών υπολογίστηκαν με τη μέθοδο των εμβαδών των κορυφών του 

χρωματογραφήματος. Η ταυτοποίηση των συστατικών των αιθέριων ελαίων πραγματοποιήθηκε είτε 

με σύγκριση των χρόνων έκλουσης όπως και των φασμάτων μάζας προτύπων ουσιών είτε με χρήση 

ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών όπως οι NIST 98, Willey 275 και Adams 2007. 

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Τη χρονιά εγκατάστασης (2012) τα φυτά της ρίγανης έδειξαν καλή προσαρμοστικότητα, με 

ύψος 12-13 cm και 6 στελέχη ανά φυτό κατά μέσο όρο, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ 

αρδευόμενης και ξηρικής καλλιέργειας. Ωστόσο, οι αποδόσεις σε ξηρή δρόγη ήταν μικρές (< 3 g ανά 

φυτό). Η μέση απόδοση σε αιθέριο έλαιο στο άνω μέρος των φυτών ήταν 4,3 ml/100g ξηρής δρόγης 

για την αρδευόμενη καλλιέργεια και 3,8 ml/100g ξηρής δρόγης για την ξηρική καλλιέργεια. Τα φυτά 

του θυμαριού αποδείχτηκαν ευαίσθητα στην ξηρική καλλιέργεια λόγω των ξηροθερμικών συνθηκών 

που επικράτησαν στην περιοχή μετά την εγκατάστασή τους στον αγρό και συνεπώς χρειάστηκε 

επαναφύτευση. Αντίθετα, στην αρδευόμενη καλλιέργεια τα φυτά του θυμαριού αναπτύχτηκαν 

ικανοποιητικά, με ύψος 17 cm και 4 στελέχη ανά φυτό κατά μέσο όρο (Πίνακας 1). Ωστόσο, οι 

αποδόσεις σε ξηρή δρόγη τη χρονιά της εγκατάστασης ήταν επίσης μικρές (< 1 g ανά φυτό) και για 

αυτό η απόδοση σε αιθέριο έλαιο δεν προσδιορίστηκε. 

Τη δεύτερη χρονιά (2013) τα φυτά της ρίγανης έδειξαν ευρωστία, με ύψος 83 cm και 67 στελέχη 

ανά φυτό κατά μέσο όρο στην αρδευόμενη καλλιέργεια και ύψος 70 cm και 32 στελέχη ανά φυτό κατά 

μέσο όρο στην ξηρική καλλιέργεια (Πίνακας 2). Οι μέσες αποδόσεις σε νωπή και ξηρή δρόγη ήταν 435 
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g και 195 g ανά φυτό για την αρδευόμενη και την ξηρική καλλιέργεια, αντίστοιχα. Τα φυτά του 

θυμαριού έδειξαν επίσης ευρωστία τη δεύτερη χρονιά, με ύψος 29 cm και 41 στελέχη ανά φυτό κατά 

μέσο όρο στην αρδευόμενη καλλιέργεια και ύψος 22 cm και 14 στελέχη ανά φυτό κατά μέσο όρο στην 

ξηρική καλλιέργεια. Οι μέσες αποδόσεις σε νωπή και ξηρή δρόγη ήταν 242 g και 71 g ανά φυτό για 

την αρδευόμενη και την ξηρική καλλιέργεια, αντίστοιχα (Πίνακας 2). Για τη ρίγανη, η μέση απόδοση 

σε αιθέριο έλαιο στο άνω μέρος των φυτών ήταν 5,6 ml/100g ξηρής δρόγης για την αρδευόμενη 

καλλιέργεια και 6,6 ml/100g ξηρής δρόγης για την ξηρική καλλιέργεια. (Πίνακας 2). Για το θυμάρι, η 

μέση απόδοση σε αιθέριο έλαιο στο άνω μέρος ήταν 1,2 ml/100g για την αρδευόμενη καλλιέργεια και 

1,9 ml/100g για την ξηρική καλλιέργεια (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2. Απόδοση σε βιομάζα και αιθέριο έλαιο της ρίγανης και του θυμαριού κατά τη δεύτερη χρονιά (2013). 

 Δεύτερη χρονιά - 2013 
 Ξηρική καλλιέργεια Αρδευόμενη καλλιέργεια 

ΡΙΓΑΝΗ   
Ύψος φυτών (cm) 70 ± 10,7 83 ± 19,0 
Διάμετρος κόμης (cm) 41 ± 15,7 66 ± 28,1 
Αριθμός στελεχών/φυτό 32 ± 24,7 67 ± 47,4 
Νωπό βάρος (g) 195 ± 90,1 435 ± 256,5 
Ξηρό βάρος (g) 75 ± 29,1 187 ± 137,2 
Αιθέριο έλαιο (ml/100g) – Άνω μέρος 6,6 ± 0,33 5,6 ± 0,43 
Αιθέριο έλαιο (ml/100g) – Κάτω μέρος 0,7 ± 0,17 0,4 ± 0,05 
   

ΘΥΜΑΡΙ   
Ύψος φυτών (cm) 22 ± 3,6 29 ± 4,5 
Διάμετρος κόμης (cm) 29 ± 8,7 47 ± 4,0 
Αριθμός στελεχών/φυτό 14 ± 7,0 41 ± 7,7 
Νωπό βάρος (g) 71 ± 38,7 242 ± 52,9 
Ξηρό βάρος (g) 19 ± 11,9 79 ± 22,1 
Αιθέριο έλαιο (ml/100g) – Άνω μέρος 1,9 ± 0,10 1,2 ± 0,13 
Αιθέριο έλαιο (ml/100g) – Κάτω μέρος 0,3 ± 0,03 0,2 ± 0,08 

 

Κύριο συστατικό του αιθέριου ελαίου της ρίγανης ήταν η καρβακρόλη σε ποσοστό 75-76%, 

χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ αρδευόμενης και ξηρικής καλλιέργειας. Κύριο συστατικό του 

αιθέριου ελαίου για το θυμάρι ήταν η θυμόλη σε ποσοστό 60% και 54% στην αρδευόμενη και ξηρική 

καλλιέργεια, αντίστοιχα. Συμπερασματικά, τα δύο αρωματικά είδη που μελετήθηκαν (ρίγανη και 

θυμάρι) θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως εναλλακτικές καλλιέργειες στην περιοχή, με τη ρίγανη να 

δείχνει προβάδισμα τόσο από πλευράς προσαρμοστικότητας στις κλιματικές συνθήκες όσο και από 

άποψη παραγωγικότητας σε ξηρή δρόγη και σε αιθέριο έλαιο. Τα αποτελέσματα έχουν ιδιαίτερη αξία 

αφού αναφέρονται σε καλλιέργεια χωρίς συστηματική χρήση φυτοφαρμάκων, δεδομένου ότι στην 

Ευρωπαϊκή αγορά είναι περιζήτητα τα ελληνικά αρωματικά φυτά βιολογικής καλλιέργειας. 
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The growth, development, and adaptability of oregano and thyme were studied in irrigated and non-

irrigated conditions in a field experiment conducted at the Farm of Democritus University of Thrace in 

Orestiada, Greece. The establishment of the experiment took place in May 2012 with planting 

commercial seedlings of both species. The first year (year of establishment) oregano plants showed 

good adaptability, with an average height of 13 cm and 6 stems per plant, with no significant 

differences between irrigated and non-irrigated conditions. However, dry biomass yield was low (<3 

g per plant). The average content of essential oil in the upper part of the plants was 4.3 ml/100g of dry 

weight for the irrigated cultivation and 3.8 ml/100g of dry weight for the non-irrigated cultivation. 

Thyme plants in the non-irrigated cultivation proved sensitive after the establishment in the field due 

to the hot and dry conditions prevailed in the area and thus plants were replanted. On the contrary, in 

the irrigated cultivation thyme plants grew satisfactorily, with an average height of 16 cm and 4 stems 

per plant. However, dry biomass yield in the year of establishment was also low (<1 g per plant) and 

the essential oil yield was not determined. The second year (2013) oregano plants showed robustness, 

with an average height of 83 cm and 67 stems per plant in the irrigated cultivation, and an average 

height of 70 cm and 32 stems per plant in the non-irrigated cultivation. Average yields of fresh 

biomass were 435 g and 195 g per plant for the irrigated and the non-irrigated cultivation, 

respectively. The average yield of essential oil in the upper part of the plants was 5.6 ml/100 g of dry 

weight for the irrigated cultivation and 6.6 ml/100 g of dry weight for the non-irrigated cultivation. 

The main component of the essential oil was carvacrol (75-76%), with no significant differences 
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between irrigated and non-irrigated cultivation. Thyme plants also showed robustness in the second 

year, with an average height of 29 cm and 41 stems per plant in the irrigated cultivation and an 

average height of 22 cm and 14 stems per plant in the non-irrigated cultivation. Average yields of 

fresh weight were 242 g and 70 g per plant for the irrigated and the non-irrigated cultivation, 

respectively. The average content of essential oil in the upper part of the plants was 1.2 ml/100 g of 

dry weight for the irrigated cultivation and 1.9 ml/100 g of dry weight for the non-irrigated 

cultivation. The main component of the essential oil was thymol, at 60% in the irrigated and 54% in 

the non-irrigated cultivation. In conclusion, the two species (oregano and thyme) could be used as 

alternative crops in the region, with oregano showing advantage both in terms of adaptability to the 

climatic conditions and in terms of productivity in dry biomass and essential oil content.  
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υλικού 

Ν. ΦIΚΑΣ1, Ι. Θ. ΤΣΙAΛΤΑΣ1 

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

 

Λέξεις κλειδιά: διαδικτυακή εφαρμογή, διαχείριση βάσης δεδομένων 

Σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο και μεταβλητό κλιματικό περιβάλλον, που προβλέπεται να 
παρουσιάσει μεγαλύτερες διακυμάνσεις στο μέλλον, με αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, που ασκεί 
πιέσεις στη διατροφική επάρκεια, η συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση σπόρων και γενικότερα 
γενετικού υλικού, βελτιωμένων και παραδοσιακών ποικιλιών, άγριων συγγενών και αυτοφυών ειδών 
καθίσταται επιτακτική αλλά επίπονη πρακτική. Στην κατεύθυνση της διαχείρισης τέτοιου υλικού 
μπορεί να συμβάλει η ηλεκτρονική καταγραφή και αρχειοθέτησή του ώστε να είναι εύκολη η 
πρόσβαση και η ανάκλησή του όταν απαιτείται. Η σύγχρονη τεχνολογία και δει αυτή των βάσεων 
δεδομένων μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα προς μια τέτοια κατεύθυνση. Η εφαρμογή FINIcS 
προγραμματίστηκε χρησιμοποιώντας εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού όπως PHP, mySQL, 
Javascript και HTML. Σκοπός ήταν η εύκολη διαχείριση (προσθήκη, προσπέλαση) και συγκρότηση 
δεδομένων που προκύπτουν από προσωπικές συλλογές σπόρων ή ακόμα και για συλλογές 
μεγαλύτερου εύρους όπως αυτές των Τραπεζών Γενετικού Υλικού. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
αποθήκευση των πληροφοριών σε μια βάση δεδομένων και τη διαχείρισή τους από ένα εύχρηστο web 
γραφικό περιβάλλον. 
 
Εισαγωγή 

Οι εκτιμήσεις των ειδικών ανεβάζουν τον παγκόσμιο πληθυσμό στα επίπεδα των 9 δις στα μέσα 
του τρέχοντος αιώνα (Cohen, 2005). Αυτό σε συνδυασμό με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου θα 
ασκήσει πίεση για διπλασιασμό των σημερινών επιπέδων παραγωγής σε κύρια διατροφικά είδη (ρύζι, 
σιτάρι, σόγια, καλαμπόκι). Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολα επιτεύξιμο, αντίθετα, προβλέπονται 
μειώσεις παραγωγής, σε κάποιες περιοχές, για τα είδη αυτά (Ray κ.ά. 2013).  

Στην προσπάθεια αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής μπορεί να συμβάλλει η αξιοποίηση των 
διαθέσιμων γενετικών πόρων, ανεξαρτήτως αν αυτοί βρίσκονται σε μικρές, ιδιωτικές συλλογές, σε 
διεθνή ινστιτούτα (CIMMYT, ICARDA, IRRI) ή σε παγκόσμια εγχειρήματα όπως η «κιβωτός» των 
σπόρων στη νήσο Svalbard της Νορβηγίας. Πρώτο και θεμέλιο βήμα της αξιοποίησης του υλικού 
αυτού είναι η εύκολη καταχώρηση, πρόσβαση και διαχείρισή του. 

Ορμώμενοι από την ανάγκη συστηματικής καταγραφής, διαχείρισης, αποθήκευσης και εύκολης 
πρόσκτησης του γενετικού υλικού (σπόροι) που είναι διαθέσιμο στο Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα 
Γεωπονίας, ΑΠΘ έγινε προσπάθεια, με υλικά από το «ράφι», να αναπτυχθεί μια εύχρηστη, 
διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισής τους. 

 
Υλικά και μέθοδοι 

Η εφαρμογή FINIcS είναι δομημένη σε τρία επίπεδα: περιβάλλον χρήστη, επίπεδο εφαρμογής 
και βάση δεδομένων (Εικ. 1). Το περιβάλλον χρήστη (graphical user interface) δημιουργήθηκε με 
χρήση γλωσσών προγραμματισμού HTML (Musciano και Kennedy 2002.), Javascript (Flanagan 2011) 
και CSS3 (Meyer 2006). Αποτελείται από φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων, η εγκυρότητα των οποίων 
ελέγχεται από τον πυρήνα της εφαρμογής. Οι φόρμες αφορούν την εισαγωγή νέων δειγμάτων, 
αναζήτηση και τροποποίηση καταχωρημένων δειγμάτων, ανάρτηση φωτογραφιών και εκτύπωση 
ετικετών. 
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Εικ. 1. Τα τρία επίπεδα δομής και ο τρόπος αλληλεπίδρασης στην εφαρμογή FINIcS.  

 

Το επίπεδο εφαρμογής υλοποιήθηκε με τη χρήση του εξυπηρετητή Apache (Laurie και Laurie 

2002) και της γλώσσας προγραμματισμού PHP (Sklar και Trachtenberg 2014), ο συνδυασμός κοινός σε 

πολλές διαδικτυακές εφαρμογές και ιστοσελίδες. Το προγραμματιστικό μοντέλο για την ανάπτυξη του 

πυρήνα της εφαρμογής είναι αυτό του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (John C. Mitchell 

2003). Σύμφωνα με αυτό, κάθε εγγραφή (κάθε δείγμα) αντιμετωπίζεται ως φυσικό αντικείμενο (object) 

με συγκεκριμένες ιδιότητες (properties) και όχι ως μια μεμονωμένη μεταβλητή (Εικ. 2).  

 

 
Εικ. 2. Αναπαράσταση του μοντέλου του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. 

 
Το μοντέλο δίνει τη δυνατότητα να οργανωθεί καλύτερα ο κώδικας χωρίς να δημιουργούνται 

διενέξεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία κλάσεων (classes) 

συναρτήσεων (methods), που αφορούν συγκεκριμένες λειτουργίες τις οποίες υφίστανται τα 

αντικείμενα και καθιστά την περαιτέρω ανάπτυξη του κώδικα ευκολότερη. 

Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε με τη χρήση της MySQL (DuBois 2014, Dyer 2008), η οποία 

είναι ένα περιβάλλον που επιτρέπει την ανάπτυξη σχεσιακών βάσεων δεδομένων, όπως αυτή που 

δημιουργήθηκε για το FINIcS. Στη βάση δεδομένων εισάγονται και διατηρούνται τα στοιχεία κάθε 

δείγματος και οι πίνακες της συσχετίζονται μεταξύ τους με μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (key_id). 

Το σχεσιακό μοντέλο του FINIcS δημιουργήθηκε με τρόπο ώστε οι πίνακες να συσχετίζονται μεταξύ 

τους με συγκεκριμένους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης. Η δομή της βάσης δεδομένων φαίνεται 

στην Εικ. 3. 
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Εικ. 3. Δομή της βάσης δεδομένων και του σχεσιακού μοντέλου μεταξύ των πινάκων της. 

 
Στη βάση δεδομένων τα φυτικά είδη ταξινομούνται βάσει ενός μοναδικού αριθμού 

αναγνώρισης (recId), ο οποίος χρησιμεύει στην άμεση αναγνώριση και τροποποίηση του δείγματος 

από τους χρήστες. Ο τρόπος με τον οποίο τα δείγματα βρίσκονται ταξινομημένα δίνει τη δυνατότητα 

αναζήτησης τους βάσει του κωδικού καταγραφής, του επιστημονικού ή του κοινού ονόματος, της 

οικογένειας και της περιοχής συλλογής. 

 
Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Στο πλαίσια διαχείρισης του γενετικού υλικού (σπόροι καλλιεργούμενων και αυτοφυών ειδών) 

που είναι διαθέσιμο στο Εργαστήριο Γεωργίας, κρίθηκε αναγκαία η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής 

εφαρμογής που θα εξασφαλίζει εύκολη καταγραφή, προσπέλαση και πρόσβαση σ’ αυτό.  

Για τo FINIcS, εξ’ αρχής τέθηκε ως στόχος, με υλικά ευρέως διαθέσιμα (off-shelf), να αναπτυχθεί 

μια διαδικτυακή εφαρμογή σε εύχρηστο περιβάλλον, με δυνατότητα επέκτασης και λειτουργίας 

ανεξαρτήτως ηλεκτρονικής συσκευής, λειτουργικού συστήματος και λογισμικού.  

Η εφαρμογή είναι χωρισμένη σε τρία μέρη: την κεντρική σελίδα, τη σελίδα αναζήτησης και 

αυτή που αφορά τα δείγματα. Στα τμήματα αυτά, ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί χρησιμοποιώντας 

το πτυσσόμενο μενού, που ενεργοποιείται με το κουμπί που φέρει το όνομα της εφαρμογής, FINIcS. 

Στην κεντρική σελίδα παρουσιάζονται κύρια στατιστικά στοιχεία για τα δείγματα της βάσης 

δεδομένων όπως ο αριθμός των δειγμάτων και οικογενειών και τα είδη προς αναπαραγωγή ή προς 

συλλογή (Εικ. 4).  

 
Εικόνα 4. Κεντρική σελίδα της εφαρμογής FINIcS. 
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Στη σελίδα αυτή, ο χρήστης μπορεί επίσης να εισάγει νέο δείγμα, αφού πατώντας το κουμπί 

«+Προσθήκη δείγματος» μεταβαίνει στην αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής (Εικ. 5). Με το κουμπί «Είδη 

προς αναπαραγωγή» εμφανίζεται μια λίστα με τα είδη που πρέπει να αναπαραχθούν, λόγω της 

υπέρβασης του επιτρεπόμενου χρόνου αποθήκευσης, που έχει οριστεί στα δύο έτη. 

Στη σελίδα αναζήτησης των δειγμάτων, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βρει το δείγμα που 

επιθυμεί χρησιμοποιώντας ως κριτήριο αναζήτησης τον κωδικό καταγραφής, το επιστημονικό ή το 

κοινό όνομα, την οικογένεια και την περιοχή συλλογής. Αυτό γίνεται επιλέγοντας από το μενού 

ανάπτυξης το κριτήριο αναζήτησης και τοποθετώντας στο πεδίο της αναζήτησης την αντίστοιχη 

πληροφορία (Εικ. 6). Επιλέγοντας «Υποβολή» εμφανίζεται πίνακας με τα αποτελέσματα, ενώ 

πατώντας «Καθαρισμός», τα αποτελέσματα διαγράφονται και μπορεί να πραγματοποιηθεί νέα 

αναζήτηση. 

Η σελίδα αυτή χωρίζεται σε τρεις καρτέλες: αυτή με το σύνολο των δειγμάτων, την καρτέλα του 
είδους, και την καρτέλα με τα είδη προς συλλογή. Στην πρώτη εμφανίζεται συγκεντρωτικός πίνακας 
του συνόλου των δειγμάτων που είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων (Εικ. 7). 
 

 
Εικόνα 5. Φόρμα εισαγωγής νέου δείγματος. Πεδία που φέρουν το σύμβολο (*) είναι υποχρεωτικά και αν δεν 
συμπληρωθούν, η εφαρμογή ακυρώνει την εισαγωγή του δείγματος. 

 

 
Εικόνα 6. Φόρμα αναζήτησης δείγματος. Στο μενού ανάπτυξης (drop down list), ο χρήστης επιλέγει το κριτήριο 
αναζήτησης που μπορεί να είναι ο κωδικός καταγραφής, το επιστημονικό όνομα, η οικογένεια, το κοινό όνομα 
και η περιοχή συλλογής. 
 

Στον πίνακα αυτόν, ο χρήστης επιλέγει το δείγμα και πατώντας «Προβολή στοιχείων» 

μεταβαίνει στην καρτέλα του δείγματος (Εικ. 7) ή έχει δυνατότητα διαγραφής του επιλέγοντας το και 

πατώντας «Διαγραφή». 

Στη δεύτερη καρτέλα, αφού ο χρήστης έχει επιλέξει δείγμα, εμφανίζονται τα ήδη 

καταχωρηθέντα στοιχεία του στη βάση δεδομένων (Εικ. 8). Επιλέγοντας «Επεξεργασία», μπορεί να 

τροποποιήσει τις πληροφορίες του δείγματος ή να το διαγράψει. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα 
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προσθήκης σημειώσεων, οι οποίες διακρίνονται σε απλές σημειώσεις (πχ κάποιο ιδιαίτερο γνώρισμα 

του δείγματος) και σημειώσεις τελευταίας ημερομηνίας αναπαραγωγής, ώστε να ενημερωθεί ο 

χρήστης για την ανάγκη αναπαραγωγής του δείγματος με το πέρας δύο ετών. Υπάρχει, επίσης, 

δυνατότητα ανάρτησης φωτογραφιών και εκτύπωσης ετικέτας με στοιχεία που επιθυμεί ο χρήστης, η 

οποία θα επικολληθεί στο κυτίο αποθήκευσης του δείγματος. Η τελευταία καρτέλα αφορά τα είδη που 

πρόκειται να συλλεχθούν και αποτελείται από φόρμα συμπλήρωσης του ονόματος και πληροφοριών 

σχετικά με τα προς συλλογή είδη. 

 

 

Εικόνα 7. Συγκεντρωτικός πίνακας των δειγμάτων της βάσης δεδομένων με τον κωδικό καταγραφής, το 
επιστημονικό ή το κοινό όνομα και την οικογένεια. 
 

Το FINIcS είναι μια πλατφόρμα ανεξάρτητη από το είδος της συσκευής που χρησιμοποιείται, με 

αποτέλεσμα να είναι προσβάσιμο από κάθε ηλεκτρονικό μέσο (κινητό, ταμπλέτα, φορητός 

υπολογιστής) συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. 

 

 
Εικόνα 8. Τμήμα της καρτέλας δείγματος στο οποίο εμφανίζονται οι σχετικές πληροφορίες. Ο χρήστης μπορεί να 
αναρτήσει φωτογραφίες, να προσθέσει σημειώσεις ή να εκτυπώσει ετικέτα με τα δεδομένα που αυτός επιθυμεί, η 
οποία θα επικολληθεί στο κυτίο αποθήκευσης. 
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In a strongly changing and variable climatic environment projected to fluctuate more in future, with a 

growing world population, which exerts pressure on nutritional adequacy, collection, storage and 

handling of seeds and genetic material in general, cultivars and landraces, crops’ wild relatives and 

indigenous species emerge as urgent but painstaking practice. To this direction, the electronic 

recording and archiving allow easy access and acquisition when necessary. Modern technology and 

especially this of databases can contribute by and large to that. FINIcS is an application programmed 

using tools and languages like PHP, mySQL, Javascript and HTML. The main goal was the easy 

handling (add, access) and storing of accessions’ data derived from seed collections independently of 

their extension; personal seed collections or even gene banks. To achieve this, a user-friendly web 

graphical interface was developed to store information in a database. 
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Λέξεις κλειδιά: φαινοτυπική ;ποτύπωση, βίκος, φακή, μη καταστροφική εκτίμηση, δείκτες βλάστησης, 

NDVI, διαχωρισμός ποικιλιών και ειδών 

Οι παρατηρούμενες μεταβολές του περιβάλλοντος και η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού αποτελούν 

βασικούς παράγοντες που επιβάλλουν την ανάγκη για τη δημιουργία νέων βελτιωμένων ποικιλιών. Η 

φαινοτυπική αποτύπωση των φυτών με την χρήση νέων τεχνολογιών όπου επιτυγχάνεται η σύνδεση 

του φαινοτύπου των φυτών με το γενετικό τους υλικό αποτελεί μια νέα προσέγγιση η οποία  θα 

μπορούσε να συμβάλλει στην ταχύτερη ανάπτυξη ποικιλιών με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Στην 

παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα αγροκομικά χαρακτηριστικά 8 ποικιλιών βίκου και 9 ποικιλιών 

φακής με την χρήση μη καταστροφικών μεθόδων (δείκτης βλάστησης NDVΙ). Ο δείκτης NDVI είναι 

μια μέθοδος τηλεπισκόπησης της φαινολογικής κατάστασης του φυτού και έχει συσχετιστεί με 

διάφορα φαινολογικά χαρακτηριστικά των φυτών όπως η παραγόμενη βιομάζα και η απόδοση των 

καλλιεργειών και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές της γεωργίας ακριβείας. Σκοπός του πειράματος 

ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης διάφορων αγροκομικών χαρακτηριστικών με τις ενδείξεις του 

δείκτη NDVI για την αξιοποίηση του δείκτη στη παροχή πρώιμης και αξιόπιστης πληροφορίας και η 

ικανότητα διάκρισης των διαφορετικών ποικιλιών βίκου και φακής. Τα δύο φυτικά είδη  διακρίθηκαν 

μεταξύ τους με την χρήση του δείκτη NDVI μέχρι την 1/4/2013 και στη συνέχεια ο δείκτης NDVI 

παρουσίασε περιορισμένη δυνατότητα στον διαχωρισμό των ποικιλιών και των ειδών που 

μελετήθηκαν. Ακόμη, διαπιστώθηκε υψηλή συσχέτιση των αγροκομικών χαρακτηριστικών (απόδοση 

σε σπόρο και πρωιμότητα άνθησης) της φακής με τον δείκτη βλάστησης NDVI (r= -0.636 και 0.774 

αντίστοιχα) ενώ με τον βίκο διαπιστώθηκε πολύ καλή συσχέτιση με την απόδοση σε σανό (r=0.621) και 

με την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (r=0.536). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο δείκτης NDVI θα 

μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση των φυτών. 

 

Εισαγωγή 

Ο πληθυσμός της Γης αυξάνεται όπως και οι διατροφικές του ανάγκες. Υπολογίζεται ότι θα 

φτάσει έως τα 10 δισεκατομμύρια κατοίκους το 2050. Οι Araus and Cairns (2014) αναφέρουν ότι οι 

ετήσιες αποδόσεις των καλλιεργειών θα πρέπει να αυξάνονται κατά 2.4% έως το 2050. Έτσι, κρίνεται 

απαραίτητη η γρήγορη ανάπτυξη υψηλοαποδοτικών ποικιλιών. Αυτό πρέπει να γίνει σε ένα 

περιβάλλον με σοβαρά προβλήματα παγκοσμίως όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η μείωση της 

βιοποικιλότητας, η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα του εδάφους, η αύξηση της αλατότητας των 

εδαφών και η ρύπανση του περιβάλλοντος (Biggs, 2009).  

Η φαινοτυπική αποτύπωση των φυτών με την χρήση νέων τεχνολογιών όπου επιτυγχάνεται η 

σύνδεση του φαινοτύπου των φυτών με το γενετικό τους υλικό αποτελεί μια νέα προσέγγιση η οποία 
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θα μπορούσε να συμβάλλει στην ταχύτερη ανάπτυξη υψηλοαποδοτικών ποικιλιών (Cabrera-Bosquet 

et al., 2012). Ο δείκτης βλάστησης NDVI είναι ένας από τους περισσότερο χρησιμοποιούμενους δείκτες 

βλάστησης στον κόσμο. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα, τη βλάστηση, τη βιομάζα και το LAI (Ghorbani et al., 2012).  

     
       
       

 

Όπου NDVI είναι ο δείκτης κανονιοποιημένης διαφοράς βλάστησης, ρΝΙR είναι η ανάκλαση του 

φωτός στο υπέρυθρο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ρR είναι η ανάκλαση του φωτός 

στο ερυθρό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ο δείκτης NDVI παίρνει τιμές από -1 έως +1 

με τις τιμές για τα φυτά να είναι θετικές. 

Στην Ελλάδα έγιναν σχετικές εργασίες στα σιτηρά (Toulios and Tournaviti, 2003). Οι Toulios 

and Tournaviti βρήκαν ότι ανάμεσα στο σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι, κριθάρι και βρώμη είναι 

δυνατή η διάκριση της βρώμης κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης με τη βοήθεια του δείκτη NDVI που 

υπολογίστηκε με δεδομένα του ραδιομέτρου cropscan, σε σχετικό πείραμα στο ΙΧΤΕΛ στη Λάρισα.  Οι 

Foster et al. (2012) αναφέρουν ότι ο δείκτης NDVI αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον υπολογισμό 

της βιομάζας σε ενεργειακά φυτά και αναφέρουν ότι η ταυτόχρονη χρήση του ύψους των φυτών με το 

NDVI βελτιώνει την εκτίμηση της βιομάζας σε σχέση με την χρήση μόνο του NDVI.  

Σκοπός του πειράματος ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης διάφορων αγροκομικών 

χαρακτηριστικών του βίκου και της φακής με τις ενδείξεις του δείκτη βλάστησης NDVI. 

 
Υλικά και Μέθοδοι 

Οκτώ ποικιλίες βίκου και εννέα ποικιλίες φακής χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του 

δείκτη NDVI για την εκτίμηση της παραλλακτικότητας των δύο φυτικών ειδών. Τα πειράματα έγιναν 

σε αγρό του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών στην Λάρισα. Το πειραματικό σχέδιο που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν τυχαιοποημένες πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη (RCBD). Για την μέτρηση 

του NDVI χρησιμοποιήθηκε το όργανο μέτρησης CropCircle ACS-210 (Holland Scientific, Lincoln, 

USA). Το όργανο αυτό έχει την δυνατότητα να μετρά τον δείκτη NDVI μέσω των φακών που φέρει οι 

οποίοι αντιλαμβάνονται την ανάκλαση του φωτός στο ερυθρό και στο υπέρυθρο φάσμα.  

Πραγματοποιήθηκαν δεκατέσσερις μετρήσεις NDVI κατά την διάρκεια του βιολογικού κύκλου των 

φυτών, με παράλληλη μέτρηση του ύψους των φυτών και παρατηρήσεις που αφορούσαν  

χαρακτηριστικά του βλαστικού σταδίου (Πίνακες 1 και 2). Η οψιμότητα της άνθισης μετρήθηκε ως ο 

αριθμός ημερών του φυτού από την σπορά μέχρι την άνθιση. Για τον υπολογισμό της συσχέτισης των 

τιμών μέτρησης του δείκτη NDVI και της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη των ποικιλιών βίκου 

πραγματοποιήθηκαν τρείς διαφορετικές κοπές (5, 10 και 15/5/2013) με παράλληλη μέτρηση 

περιεκτικότητας πρωτεΐνης και τιμής NDVI  Η τελευταία (τρίτη) κοπή (15/5/2013) χρησιμοποιήθηκε 

και για τον τελικό υπολογισμό της απόδοσης σε σανό. Η συγκομιδή για την συσχέτιση του NDVI με 

την απόδοση σε σπόρο πραγματοποιήθηκε στις 30/5/2013 για την φακή και στη 1/6/2013 για τον 

βίκο. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε την ομαδοποίηση των ποικιλιών με βάση την τιμή NDVI, 

την συσχέτιση του ύψους των φυτών με τον δείκτη βλάστησης NDVI, την συσχέτιση κατά Pearson του 

NDVI με τα αγροκομικά χαρακτηριστικά των φυτών και την πορεία εξέλιξης του δείκτη βλάστησης 

κατά την διάρκεια των μετρήσεων και την συσχέτιση της περιεκτικότητας σε πρωτεϊνη με τον δείκτη 

βλάστησης NDVI.  
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Πίνακας 1. Βλαστικά στάδια ποικιλιών βίκου ανά ημερομηνία μέτρησης NDVI. 

 
 

Πίνακας 2. Βλαστικά στάδια ποικιλιών φακής ανά ημερομηνία μέτρησης NDVI. 

 
 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Στους πίνακες 3 και 4 φαίνεται η ομαδοποίηση των ποικιλιών βίκου και φακής ανά ημερομηνία 

μέτρησης του NDVI. Διαπιστώθηκε διαφορετική ικανότητα του δείκτη NDVI στην διάκριση των 

ποικιλιών ανάλογα με το βλαστικό στάδιο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η μέτρηση της 6/3/2013 στον 

βίκο όπου οι ποικιλίες δεν διαφοροποιήθηκαν μεταξύ τους. Αναφέρεται ακόμη ότι ποικιλίες τόσο στον 

βίκο (21/5/2013) (Αλέξανδρος) όσο και στην φακή (21/3/2013, 1/4/2013 και 21/5/2013) (ΒΟ και LC 

3-8) διαφοροποιήθηκαν πλήρως από τις υπόλοιπες ποικιλίες παρουσιάζοντας την ικανότητα του 

NDVI στην διάκριση των ποικιλιών. 

 
Πίνακας 3. Ομαδοποίηση ποικιλιών βίκου με την χρήση του NDVI ανά ημερομηνία μέτρησης 

 
 
Πίνακας 4. Ομαδοποίηση ποικιλιών φακής με την χρήση του NDVI ανά ημερομηνία μέτρησης 

 

Ημερομηνία ΘΕΣΣΑΛΙΑ LC 3-8 LC 13-11 LC 19-17 LC 14-15 LC 5-38 ΙΚΑΡΙΑ BO AL

27/02/2013 Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση

06/03/2013 Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση

14/03/2013 Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση

21/03/2013 Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση

28/03/2013 Βλάστηση Άνθιση Άνθιση Βλάστηση Άνθιση Άνθιση Βλάστηση Βλάστηση Βλάστηση

01/04/2013 Βλάστηση Άνθιση Άνθιση Βλάστηση Άνθιση Άνθιση Βλάστηση Άνθιση Άνθιση

08/04/2013 Βλάστηση Άνθιση Άνθιση Βλάστηση Άνθιση Άνθιση Βλάστηση Άνθιση Άνθιση

15/04/2013 Άνθιση Καρπόδεση Καρπόδεση Άνθιση Καρπόδεση Καρπόδεση Άνθιση Καρπόδεση Καρπόδεση

22/04/2013 Άνθιση Ωρίμανση Ωρίμανση Άνθιση Ωρίμανση Ωρίμανση Άνθιση Καρπόδεση Καρπόδεση

29/04/2013 Καρπόδεση Ωρίμανση Ωρίμανση Καρπόδεση Ωρίμανση Ωρίμανση Καρπόδεση Καρπόδεση Ωρίμανση

05/05/2013 Καρπόδεση Ωρίμανση Ωρίμανση Καρπόδεση Ωρίμανση Ωρίμανση Καρπόδεση Ωρίμανση Ωρίμανση

10/05/2013 Καρπόδεση Ωρίμανση Ωρίμανση Καρπόδεση Ωρίμανση Ωρίμανση Καρπόδεση Ωρίμανση Ωρίμανση

15/05/2013 Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση

21/05/2013 Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση Ωρίμανση

Ποικιλία Βίκου 27/2/2013 6/3/2013 14/3/2013 21/3/2013 28/3/2013 1/4/2013 8/4/2013 15/4/2013 22/4/2013 29/4/2013 5/5/2013 10/5/2013 15/5/2013 21/5/2013

Αλέξανδρος 0.725 a,b 0.734 a 0.743 a 0.736 a,b,c 0.714 b 0.719 b,c,d 0.697 a,b,c,d 0.712 a,b 0.705 a,b 0.670 a 0.564 a 0.564 a 0.435 a,b 0.472

Καλλιρόη 0.721 a,b 0.720 a 0.737 a,b,c 0.739 a,b,c 0.729 a 0.740 a 0.718 a 0.728 a 0.713 a 0.653 a,b 0.474 b,c 0.501 a,b 0.409 d,e 0.411 a

Απολλωνία 0.727 a 0.732 a 0.748 a 0.741 a,b 0.731 a 0.736 a,b 0.709 a,b 0.718 a 0.706 a,b 0.647 a,b,c 0.500 b,c 0.490 b 0.423 b,c,d 0.428 a

Άζωτος 0.719 a,b 0.727 a 0.742 a,b 0.746 a 0.734 a 0.729 a,b,c 0.703 a,b,c 0.704 a,b,c 0.686 a,b,c 0.631 a,b,c,d 0.518 a,b 0.525 a,b 0.447 a 0.429 a

Ζέφυρος 0.699 a,b,c 0.729 a 0.716 c 0.707 d 0.702 b 0.696 e 0.677 d 0.669 d 0.653 c 0.588 d 0.491 b,c 0.494 a,b 0.425 b,c 0.412 a

Τέμπη 0.682 c 0.714 a 0.716 c 0.719 b,c,d 0.702 b 0.710 c,d,e 0.684 c,d 0.682 b,c,d 0.673 b,c 0.616 b,c,d 0.480 b,c 0.514 a,b 0.417 c,d,e 0.409 a

Λεωνίδας 0.695 b,c 0.704 a 0.718 b,c 0.718 c,d 0.708 b 0.717 b,c,d 0.696 b,c,d 0.697 a,b,c,d 0.682 a,b,c 0.603 c,d 0.488 b,c 0.538 a,b 0.404 e 0.418 a

Εύηνος 0.720 a,b 0.740 a 0.736 a,b,c 0.728 a,b,c,d 0.710 b 0.707 d,e 0.692 b,c,d 0.678 c,d 0.654 c 0.595 d 0.466 c 0.484 b 0.424 b,c 0.425 a

* Ποικιλίες με το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους

Ποικιλία Φακής 27/2/2013 6/3/2013 14/3/2013 21/3/2013 28/3/2013 1/4/2013 8/4/2013 15/4/2013 22/4/2013 29/4/2013 5/5/2013 10/5/2013 15/5/2013 21/5/2013

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0.572 a,b 0.618 a,b 0.551 b,c 0.526 d 0.620 b,c 0.642 b 0.646 c,d 0.648 c 0.627 c 0.614 a,b,c 0.458 a,b,c 0.435 b,c 0.334 a,b,c 0.355 a

LC 3-8 0.581 a 0.612 a,b,c 0.571 a,b 0.533 b,c 0.626 b,c 0.647 b 0.670 a 0.674 a 0.665 a 0.574 b,c,d 0.431 b,c,d,e 0.454 b,c 0.319 b,c 0.345 a

LC 13-11 0.596 a 0.630 a,b 0.570 a,b 0.541 b,c,d 0.619 b,c 0.644 b 0.650 b,c 0.648 c 0.628 c 0.509 e 0.391 e 0.429 b,c 0.312 c 0.340 a

LC 19-17 0.534 b,c 0.588 b,c 0.538 c,d 0.527 c,d 0.610 c,d 0.640 b 0.657 a,b,c 0.661 a,b,c 0.633 b,c 0.626 a 0.489 a,b 0.482 a,b 0.348 a,b,c 0.345 a

LC 14-15 0.602 a 0.637 a 0.584 a 0.549 b,c,d 0.622 b,c 0.643 b 0.655 a,b,c 0.660 a,b,c 0.635 b,c 0.522 e 0.393 d,e 0.420 b,c 0.327 a,b,c 0.344 a

LC 5-38 0.588 a 0.626 a,b 0.582 a 0.551 a,b 0.630 b,c 0.647 b 0.659 a,b,c 0.666 a,b,c 0.652 a,b,c 0.542 d,e 0.383 e 0.411 c 0.321 a,b,c 0.348 a

ΙΚΑΡΙΑ 0.587 a 0.624 a,b 0.582 a 0.568 a 0.659 a 0.672 a 0.661 a,b,c 0.658 a,b,c 0.639 b,c 0.616 a,b 0.501 a 0.474 b 0.364 a 0.360 a

BO 0.516 c 0.567 c 0.519 d 0.497 0.590 d 0.617 0.628 d 0.651 b,c 0.645 a,b,c 0.623 a 0.455 a,b,c,d 0.545 a 0.356 a,b 0.383

AL 0.562 a,b 0.599 a,b,c 0.573 a,b 0.551 a,b 0.638 a,b 0.656 a,b 0.668 a,b 0.669 a,b 0.658 a,b 0.570 c,d 0.398 c,d,e 0.460 b,c 0.336 a,b,c 0.359 a

* Ποικιλίες με το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους
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Στον πίνακα 5 γίνεται αντιληπτή η καλή συσχέτιση του NDVI με την απόδοση σε σανό 

(r=0.621) ιδιαίτερα στα πρώιμα βλαστικά στάδια (27/2, 14/3, 21/3, 28/3, 1/4 και 22/4/2013) γεγονός 

που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην πρόβλεψη της παραγωγής. Ενώ παρουσιάζεται καλή συσχέτιση 

του δείκτη NDVI με την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (r=0.536) στον βίκο στις 28/3/2013 γεγονός που 

οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητα που εμφανίζεται στον βίκο στην αρχή της ωρίμανσης η οποία 

στην συνέχεια της ωρίμανσης μειώνεται (Rebole et al., 2004) ενώ η ευρωστία των φυτών παρουσιάζει 

και αυτή σημαντικές διαφορές. Στην φακή, ο δείκτης NDVI παρουσίασε υψηλή συσχέτιση τόσο με την 

απόδοση σε σπόρο (r=-0.636) όσο και με την πρωιμότητα της άνθισης (r=0.774). 

 
Πίνακας 5. Βαθμός συσχέτισης κατά Pearson NDVI με τα αγροκομικά χαρακτηριστικά βίκου και φακής 

 
 

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η πορεία εξέλιξης των μέσων τιμών και του εύρους τιμών του δείκτη 

βλάστησης NDVI κατά την διάρκεια των μετρήσεων στον βίκο και στην φακή. Γίνεται αντιληπτό ότι ο 

δείκτης βλάστησης NDVI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διάκριση των φυτικών ειδών υπό 

συνθήκες καθώς οι μέσες τιμές των δύο φυτικών ειδών μπορεί να διαφέρουν κατά την διάρκεια των 

μετρήσεων αλλά δεν ισχύει το ίδιο για το εύρος τιμών. 

 

    

Σχήμα 1. Πορεία εξέλιξης εύρους τιμών και μέσων τιμών NDVI για όλες τις ποικιλίες του βίκου και της φακής 
ανά ημερομηνία μέτρησης. 

 
Συμπεράσματα 

Ο δείκτης βλάστησης NDVI αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο τόσο στην γεωργία ακριβείας όσο 

και στην βελτίωση φυτών. Ο δείκτης NDVI μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην διάκριση των φυτικών 

ειδών αλλά και στην πρόβλεψη της παραγωγής βιομάζας ή καρπού με την χρήση δορυφορικών, 

εναέριων ή επίγειων οργάνων μέτρησης. Ενώ οι συσχετίσεις του NDVI  με τα αγροκομικά 

χαρακτηριστικά των ποικιλιών βίκου και φακής (π.χ. οψιμότητα άνθισης, παραγωγή σε καρπό, 

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη) που παρουσιάστηκαν σε αυτήν την εργασία τον καθιστούν σημαντικό 

δείκτη σε διάφορα προγράμματα βελτίωσης ποικιλιών καθώς αποτελεί μια γρήγορη και φτηνή λύση 

εν αντιθέσει με τις υπάρχουσες χρονοβόρες και κοστοβόρες λύσεις που χρησιμοποιούνται στα τωρινά 

προγράμματα βελτίωσης των ποικιλιών. Αλλά πρέπει να καθοριστεί το ακριβές στάδιο για το κάθε 

υπό μελέτη χαρακτηριστικό προκειμένου η μέθοδος να αποκτήσει πρακτικά αξιοποιήσιμα 

αποτελέσματα (Araus and Cairns, 2014). 

Πρωτεΐνη (%) 

5/5/2013

Πρωτεΐνη (%) 

10/5/2013

Πρωτεΐνη (%) 

15/5/2013

Σανό 

(kg/στρ.) 

Σπόρος 

(kg/στρ.) 

Οψιμότητα 

Άνθισης

Σπόρος 

(kg/στρ.) 

Οψιμότητα 

Άνθισης

27/2/2013 0.471* -0.417* 0.262 0.616** 0.291 -0.401 0.131 -0.430*

6/3/2013 0.277 0.134 -0.030 0.329 0.044 -0.056 0.049 -0.316

14/3/2013 0.342 -0.187 0.013 0.611** 0.386 -0.326 0.127 -0.416*

21/3/2013 0.481* -0.210 -0.022 0.584** 0.263 -0.242 -0.080 -0.145

28/3/2013 0.536** -0.101 0.061 0.621** 0.290 -0.202 -0.254 0.068

1/4/2013 0.300 -0.127 0.104 0.548** 0.390 -0.360 -0.343 0.107

8/4/2013 0.254 -0.391 0.232 0.317 0.311 -0.436* 0.072 -0.153

15/4/2013 0.050 -0.388 0.235 0.394 0.371 -0.431* 0.289 -0.210

22/4/2013 0.075 -0.310 0.043 0.471* 0.420* -0.377 0.350 -0.246

29/4/2013 0.156 -0.315 -0.077 0.404 0.299 -0.303 -0.574** 0.774**

5/5/2013 -0.140 -0.330 -0.181 -0.049 0.071 -0.026 -0.636** 0.681**

10/5/2013 - 0.005 -0.225 -0.213 0.078 -0.049 -0.172 0.399*

15/5/2013 - - -0.273 -0.103 -0.344 0.348 -0.461* 0.507**

21/5/2013 - - - -0.235 0.056 -0.256 -0.145 0.337

* Σημαντική συσχέτιση για  p<0.05

**Σημαντική συσχέτιση για  p<0.01

Ημερομηνία 

Μέτρησης NDVI

Βίκος Φακή



 

 
341 

Βιβλιογραφία 

Araus, J.L., and J.E. Cairns. 2014. Field high-throughput phenotyping: the new crop breeding frontier. 
Trends in Plant Science, 19(1):52-61. 

Biggs, J. 2009. Green Revolution. International Encyclopedia of Human Geography, 634-638. 

Cabrera-Bosquet, L., Crossa, J., von Zitzewitz, J., Serret, M.D., and J.L. Araus. 2012. High-throughput 
Phenotyping and Genomic Selection: The Frontiers of Crop Breeding Converge. Journal of 
Integrative Plant Biology, 54(5):312-320. 

Foster, A.J., Kakani, V.G., Ge, J. and J. Mosali. 2012. Predicting biomass yield in bioenergy crop 
production system using canopy NDVI. 2012 National Conference, Science for Biomass 
Feedstock Production and Utilization, October 2-5, 2012, New Orleans, LA, USA. 

Ghorbani, A., Mossivand, A.M., and A.E. Ouri. 2012. Utility of the Normalised Difference Vegetation 
Index (NDVI) for land/canopy cover mapping in Khalkhal County (Iran). Annals of Biological 
Research, 3(12):5494-5503. 

Rebole, A., Alzueta, C., Ortiz, L.T., Barro, C., Rodriguez, M.L., and R. Caballero. 2004. Yields and 
chemical composition of different parts of the common vetch at flowering and at two seed 
filling stages. Spanish Journal of Agricultural Research, 2(4): 550-557. 

Toulios, L. and A. Tournaviti, 2003. Cereals discrimination based on spectral measurements, Proc. 
SPIE 4879, Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems and Hydrology IV, 53 M.Owe; 
G.D'Urso; L.Toulios editors (March 14, 2003); doi:10.1117/12.462455; 
http://dx.doi.org/10.1117/12.462455.  

Vlahostergios, D.N., Lithourgidis, A.S., Dordas, S.A., and D. Baxevanos. 2011. Advantages of Mixing 
Common Vetch Cultivars Developed from Conventional Breeding Programs when Grown 
under Low-Input Farming System. Crop Science, 51:1274-1281. 

Μαυρομάτης, Α., Βλαχοστέργιος, Δ., Φουντάς, Σ., Συκκάς, Δ., Καραθανάση, Β., και Θ. Γέμτος. 2012. 
Συνδυαστική μέθοδος φαινοτυπικής αποτύπωσης και αξιολόγησης σε ποικιλίες βίκου και 
φακής. Περιλήψεις 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης 
Φυτών, 10-12 Οκτωβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, Σελ. 11. 

 

EVALUATION OF NDVI IN VARIABILITY STUDY OF COMMON 

VETCH AND LENTIL VARIETIES 

E. ANASTASIOU1, D. VLACHOSTERGIOS2, S. FOUNTAS3, A. MAVROMATIS4, T. 

GEMTOS1 
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 Agricultural University of Athens, Department of Natural Resources Management and Agricultural Engineering, Laboratory 
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Keywords: plant phenotyping, vetch, lentil, non-destructive evaluation, vegetation indeces, NDVI, 

varieties and species discrimination 

The observed changes in the environment and the rapid population growth are key factors 

underpinning the need to create new improved varieties. Plant phenotyping with the use of new 

technologies which links the phenotype of plants with their genetic material is a new approach that 

could contribute to a rapid development of varieties with desirable characteristics. In the present 

http://profiles.spiedigitallibrary.org/summary.aspx?DOI=10.1117%2f12.462455&Name=Alexia+Tournaviti
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study the agronomical features of 8 common vetch varieties and 9 lentil varieties were studied with 

the use of non-destructive methods (vegetation index NDVI). The NDVI index is a method of sensing 

the phenological state of the plant and has been associated with various phenological characteristics of 

plants such as produced biomass and crop yields and it is used in precision agriculture applications. 

Purpose of this study was to investigate the correlation of various agronomical traits with indications 

of NDVI index so evaluate the index ability to provide early and reliable information and the ability to 

distinguish different common vetch and lentil varieties. The two plant species were discriminated 

from each other by using the NDVI index until 01/04/2013 and then the index NDVI showed limited 

ability at the discrimination of varieties and species studied. Also, high correlation of agronomical 

characteristics (seed yield and earliness of flowering) with vegetation index NDVI (r = -0.636 and 

0.774, respectively) was found in lentil while in vetch NDVI had very good correlation with the yield 

of hay (r = 0.621) and the protein content (r = 0.536). From the above it appears that the NDVI could be 

a useful tool for plant breeding. 
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In vitro και in planta αξιολόγηση ανθεκτικότητας υβριδίων 

ηλίανθου και αραβοσίτου στις ιμιδαζολινόνες 

Μ. ΜΕΖΙΛΗ1, Ο. ΡΟΥΣΣΟΥ2, Π. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ2, Π. ΜΠΕΜΠΕΛΗ1 

1
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (bebeli@aua.gr) 

2
Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ, Αθήνα 

 

Λέξεις κλειδιά: Helianthus annus L., Zea mays L., imazamox 

Οι ιμιδαζολινόνες είναι ομάδα ζιζανιοκτόνων που δρούν ως παρεμποδιστές του ενζύμου ALS 

(συνθετάση του οξικογαλακτικού οξέος) ή AHAS (συνθετάση του ακετοϋδροξικού οξέος), το οποίο 

καταλύει τη βιοσύνθεση αμινοξέων της ομάδας του πυροσταφυλικού οξέος. Χρησιμοποιούνται 

ευρέως για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Επίσης εφαρμόζονται για 

την καταπολέμηση των υποχρεωτικών παρασίτων οροβάγχη (Orobanche spp.) και στρίγκα (Striga 

spp.) στον ηλίανθο και στον αραβόσιτο, αντίστοιχα, που ευθύνονται για σημαντικές απώλειες στις 

αποδόσεις των συγκεκριμένων καλλιεργειών παγκοσμίως. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η 

ευαισθησία δέκα υβριδίων ηλίανθου και αραβοσίτου σε πέντε διαφορετικές συγκεντρώσεις της 

δραστικής ουσίας imazamox (1, 2, 4, 8 και 16 φορές της συνιστώμενης δόσης). Η αξιολόγηση της 

ανθεκτικότητας των φυτών έγινε με in vitro και in planta έλεγχο, 12 και 21 ημέρες μετά την 

εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου, αντίστοιχα. Στον ηλίανθο, δύο υβρίδια παρουσίασαν ανθεκτικότητα, 

ενώ δύο ευαισθησία. Σε δύο από τα υβρίδια παρατηρήθηκαν ηπιότερα συμπτώματα και μπορούν 

να θεωρηθούν ως ανεκτικά στο imazamox. Ανεξάρτητα από την εφαρμοζόμενη συγκέντρωση, τα 

υπόλοιπα υβρίδια δεν παρουσίασαν καμία μορφή ανθεκτικότητας και χαρακτηρίστηκαν ως μη 

ανεκτικά. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ανθεκτικών υβριδίων στις 

διάφορες συγκεντρώσεις. Στον αραβόσιτο, ένα υβρίδιο παρουσίασε ανθεκτικότητα και δύο 

ευαισθησία. Τρία υβρίδια επέδειξαν ανεκτικότητα με την εμφάνιση ηπίων συμπτωμάτων, ενώ τα 

υπόλοιπα χαρακτηρίστηκαν ως μη ανεκτικά. Συμπερασματικά, η ανθεκτικότητα στο imazamox 

είναι δοσοεξαρτώμενη. Τα ανθεκτικά φυτά μπορούν να επιβιώσουν σε δόσεις μέχρι και τέσσερις 

φορές υψηλότερες από τη συνιστώμενη. Τόσο η αξιολόγηση σε in vitro όσο και σε in planta επίπεδο 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ευαισθησίας των υβριδίων. Η πρώτη μέθοδος 

δίνει αποτελέσματα πιο γρήγορα και μας επιτρέπει το χαρακτηρισμό των ευαίσθητων υβριδίων, 

ενώ η δεύτερη δίνει πιο ξεκάθαρα αποτελέσματα για την ανθεκτικότητα και προσομοιάζει τις 

συνθήκες αγρού. Για τη λήψη ασφαλών αποτελεσμάτων και τη σωστή αξιολόγηση ενός υβριδίου 

συνιστάται η εφαρμογή μεγάλου αριθμού επαναλήψεων. Για τον προσδιορισμό της επίδρασης των 

ιμιδαζολινονών στα διαφορετικά καλλιεργούμενα είδη προτείνεται ο συνδυασμός των δύο 

μεθόδων. 
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ERMES: Πρότυπη υπηρεσία πληροφόρησης για την καλλιέργεια 

ρυζιού με τηλεπισκοπικά μέσα 

Χ. ΔΡΑΜΑΛΗΣ1, Δ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ1, M. BOSCETTI2A, P. A. BRIVIO2A, A. 
RAMPINI2A, M. PEPE2A, S. PIGNATTI2B, F. ROMANO2B, R. CONFALONIERI3, S. 
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Λέξεις κλειδιά: ERMES, ρύζι, πρόβλεψη, δορυφορικές εικόνες 

Ο αγροτικός κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις που οφείλονται στη συνεχή 

αύξηση της ζήτησης τροφίμων, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, στον ανταγωνισμό των τιμών 

που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αστάθεια των τιμών των τροφίμων, καθώς 

και στις ανάγκες των πιο περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμων γεωργικών συστημάτων στις 

αναπτυγμένες χώρες. Τα προγράμματα τηλεπισκόπησης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην 

επίλυση αυτών των θεμάτων, προβάλλοντας αξιόπιστες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά 

με την κατανομή των καλλιεργειών, την αναπτυξιακή τους κατάσταση και την επίδραση των 

εποχικών συνθηκών. Για τους λόγους αυτούς, το πρόγραμμα ERMES χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο 

του FP7-SPACE-2013 και έχει ως στόχο να αναπτύξει μια πρωτότυπη υπηρεσία για την καλλιέργεια 

του ρυζιού, η οποία θα βασίζεται στην αφομοίωση των επίγειων παρατηρήσεων και σε επιτόπια 

δεδομένα των μοντέλων απόδοσης των καλλιεργειών. Ο στόχος αυτής της υπηρεσίας, σύμφωνα με 

τις ευρωπαϊκές ανάγκες, θα είναι: α) να συμβάλει στην εφαρμογή των γεωργο-περιβαλλοντικών 

πολιτικών από τις περιφερειακές αρχές β) η στήριξη των γεωργικών δραστηριοτήτων για βιώσιμες 

πρακτικές διαχείρισης γ) η παροχή ανεξάρτητης και αξιόπιστης ενημέρωσης στον τομέα των 

αγροτικών επιχειρήσεων. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η επέκταση και η προσαρμογή της 

υπηρεσίας σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή 

ανταγωνιστικότητα και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με βάση την εμπειρία των 

συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος στη χαρτογράφηση της καλλιέργειας του ρυζιού μέσω 

α) δορυφορικής παρακολούθησης, β) ανάκτησης βιοφυσιολογικών παραμέτρων, γ) μοντέλων για 

την ανάπτυξη του ρυζιού και δ) μετεωρολογικών εκτιμήσεων, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει: 

 Περιφερειακή Υπηρεσία Ρυζιού (Regional Rice Service). Θα διατεθεί στις δημόσιες αρχές ένα 

προσαρμοσμένο σύστημα αγρο-παρακολούθησης για εκτιμήσεις απόδοσης και γεωργικές 

προειδοποιήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. 

 Τοπική Υπηρεσία Ρυζιού (Local Rice Service) για την παροχή προς τον ιδιωτικό τομέα (γεωργών 

και γεωργικών υπηρεσιών και των ασφαλιστικών εταιρειών) πληροφοριών υψηλού επιπέδου 

σχετικά με διακυμάνσεις στην απόδοση, προειδοποιήσεων για εχθρούς και ασθένειες και εκτίμηση 

των ζημιών των καλλιεργειών σε επίπεδο ατομικής γεωργικής εκμετάλλευσης. 
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RiceGuard: Πρόβλεψη της πυρικουλάριας του ρυζιού με χρήση 

δικτύου καταγραφέων εντός αγρού 
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Λέξεις κλειδιά: RiceGuard, πυρικουλάρια, δίκτυο καταγραφέων 

Η πυρικουλάρια είναι η πιο σοβαρή ασθένεια του καλλιεργούμενου ρυζιού, η οποία οφείλεται στο 

μύκητα Magnaporthe grisea (Pyricularia oryzae Cav.). Προσβάλλει όλες τις περιοχές του κόσμου όπου 

καλλιεργείται το ρύζι, συμπεριλαμβανομένων και των Ευρωπαϊκών χωρών και εκτιμάται ότι 

προκαλεί ετήσιες απώλειες έως και 30% της παγκόσμιας συγκομιδής του ρυζιού, η οποία είναι 

αρκετή για να θρέψει 60 εκατομμύρια ανθρώπους. Εξαρτώμενη από τα συστήματα καλλιέργειας, το 

κλίμα και τις τοπικές καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη σπάταλη χρήση 

νερού άρδευσης και την αναποτελεσματικότητα των μυκητοκτόνων, η εξάπλωση της ασθένειας 

μπορεί να ελεγχθεί από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης με βάση τις πληροφορίες από τα 

συστήματα πρόβλεψης της νόσου. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει το 

έργο RICE-GUARD, στο πλαίσιο του FP7-«Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ», με στόχο την ανάπτυξη 

ενός ετερογενούς ασύρματου δικτύου αισθητήρων χαμηλού κόστους για την πρόβλεψη της 

πυρικουλάριας. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να εξομαλύνουν τον κύριο περιορισμό 

των σύγχρονων μεθόδων πρόβλεψης που βασίζονται στα μετεωρολογικά δεδομένα, ο οποίος είναι η 

διαφορά στη χωρική και χρονική μεταβλητότητα των μετεωρολογικών δεδομένων στους ορυζώνες 

σε σύγκριση με εκείνα που λαμβάνονται από τους συμβατικούς μετεωρολογικούς σταθμούς. Η 

βελτίωση της ακρίβειας και η επικαιροποίηση των υφιστάμενων μοντέλων πρόβλεψης στην 

καλλιέργεια του ρυζιού που ενδεχομένως να βασίζονται σε πληροφορίες που λαμβάνονται από 

απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ. από ορυζώνες, καθώς και η επέκταση της χρήσης του μοντέλου 

πρόβλεψης και σε άλλες καλλιέργειες, μπορεί να εξασφαλίσει την έγκαιρη διάγνωση, την 

ισχυροποίηση των γεωργικών προειδοποιήσεων, την ορθή χρήση της ποσότητας και του αριθμού 

εφαρμογών των μυκητοκτόνων, τη μείωση του κόστους αντιμετώπισης της ασθένειας και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 
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Προκαταρκτικά πειράματα της Κινόας (Chenopodium quinoa Willd.) 

ως εναλλακτικής καλλιέργειας 
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Λέξεις κλειδιά: Chenopodium quinoa Willd, εναλλακτικές καλλιέργειες, πειράματα 

προσαρμοστικότητας 

Η κινόα καλλιεργήθηκε πριν από 7000 χρόνια από τους αυτόχθονες πληθυσμούς των Άνδεων. Τις 

τελευταίες δεκαετίες κερδίζει το διεθνές ενδιαφέρον εξαιτίας της προσαρμοστικότητας σε δυσμενείς 

εδαφοκλιματικές συνθήκες, της ευρείας γενετικής παραλλακτικότητας, και της μεγάλης διατροφικής 

αξίας. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) ανακήρυξε το 2013 ως 

«Διεθνές Έτος της Κινόας». Αποσκοπούσε να τραβήξει η κινόα το παγκόσμιο ενδιαφέρον στη 

διατροφική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτιστική της αξία. Επίσης, να ενημερωθεί η κοινή 

γνώμη για τη σημασία της στην αύξηση της ασφάλειας στα τρόφιμα και στην καταπολέμηση της 

πείνας. Η Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία του ΄90 συμμετείχε με τα Ινστιτούτα του ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» στη Λάρισα στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα στα πειράματα της 

«Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής Δοκιμής της Κινόας» που διοργανώθηκε από τον FAO και το 

διεθνές πρόγραμμα «CIP–DANIDA». Το Διεθνές Κέντρο Πατάτας του Περού παρείχε το 

απαραίτητο γενετικό υλικό με σκοπό να διερευνηθεί η προσαρμοστικότητα και η τεχνική της 

καλλιέργειας. Τα πειράματα διεξήχθησαν την περίοδο 1995-2004 στην περιοχή της Λάρισας. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η κινόα μπορεί να προσαρμοσθεί σε ελαφρά ή μέσης σύστασης εδάφη και 

με μεγάλο εύρος pH (4,8 - 8,5). Τα βαριά εδάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια, 

υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοσθούν τα κατάλληλα σχέδια λιπαντικής αγωγής, συστήματα 

κατεργασίας και άρδευσης. Οι δυο Δανέζικες ποικιλίες που μελετήθηκαν έδειξαν να έχουν 

διαφορετικό δυναμικό παράγωγης (44 και 140 κιλά/στρέμμα). Η άριστη πυκνότητα σποράς είναι 

25 φυτά/μ2  και για τις Ελληνικές ξηροθερμικές συνθήκες καταλληλότερη εποχή σποράς θεωρείται 

το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου (σπορές όψιμες με υψηλότερες θερμοκρασίες έδιναν 

ανομοιόμορφο φύτρωμα). Η διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου κυμάνθηκε από 100 - 116 

ημέρες. Επίσης, η κινόα μελετήθηκε ως εναλλακτική καλλιέργεια για παραγωγή βιομάζας και ίνας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κινόα μπορεί να φθάσει τα 900 κιλά/στρέμμα (Ξ.Ο) ενώ η 

πρωιμότερη σπορά αύξησε σχετικά τα δυο αυτά χαρακτηριστικά. Η περιεκτικότητα των βλαστών σε 

ίνα βρέθηκε ψηλή, κατά μέσο όρο 46% και φυτικά υπολείμματα που παρέμειναν στο χωράφι 

χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία για την παρασκευή χαρτιού. Επίσης, αξιολογήθηκαν 25 ποικιλίες 

κινόας για απόδοση καρπού. Βρέθηκε ότι μόνο 8 (κυρίως Ευρωπαϊκές) παρήγαγαν σπόρο με 

αποδόσεις που έφτασαν τα 100-150 κιλά/στρέμμα. Οι υπόλοιπες 17 ποικιλίες (Λατινικής Αμερικής) 

παρήγαγαν μόνο ταξιανθίες και άνθη εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών αέρος (> 30°C) κατά τη 

διάρκεια της άνθισης. Οι 8 ποικιλίες που παρήγαγαν σπόρο αξιολογηθήκαν για απόδοση και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου σε αλατούχα-αλκαλιωμένα εδάφη. Βρέθηκε ότι η απόδοση σε 

σπόρο ήταν μειωμένη κατά 45% σε σύγκριση με τα ουδέτερα εδάφη. Στα τελευταία η απόδοση σε 

σπόρο κυμάνθηκε από 100 έως 230 κιλά/στρέμμα. Οι σπόροι των ποικιλιών της Λατινικής Αμερικής 

είχαν υψηλότερη συγκέντρωση σε πρωτεΐνη (15-18.5%) και ανόργανα στοιχεία. Μεταγενέστερες 
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βελτιωτικές προσπάθειες για την δημιουργία νέων ποικιλιών από φυτά που επιβίωσαν στα 

προβληματικά εδάφη δεν ολοκληρώθηκαν εξαιτίας έλλειψης χρηματοδότησης. Η ελλιπής 

καλλιεργητική γνώση, οι αποστάσεις από τις Ευρωπαϊκές αγορές και οι απουσία ενισχύσεων 

θεωρούνται ίσως τα μεγαλύτερα μέχρι σήμερα εμπόδια για την διάδοση της καλλιέργειας στην 

Ελλάδα. Τα ερευνητικά κέντρα της χώρας μπορούν να συμβάλουν στη διάδοση της καλλιέργειας, 

εστιάζοντας την έρευνα στην αξιολόγηση γενετικού υλικού σε διαφορετικές αγροοικολογικές ζώνες 

και ειδικά στις ημιορεινές περιοχές.  
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Η επίδραση της χιτίνης στην αύξηση του βασιλικού σε συνθήκες 

θερμοκηπιακής καλλιέργειας 
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Λέξεις κλειδιά: τύρφη, άμμος, καλλιεργητικές περίοδοι, αύξηση φυτών, Ocimum basilicum 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της ενσωμάτωσης της χιτίνης στο 

έδαφος στην αύξηση φυτών βασιλικού (Ocimum basilicum), κάτω από συνθήκες βιολογικής 

καλλιέργειας στο θερμοκήπιο. Οι σπόροι σπάρθηκαν σε ειδικούς δίσκους παραγωγής σποροφύτων 

που περιείχαν εδαφικό υπόστρωμα, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο προβλαστήριο, σε 

θερμοκρασία 20±3οC και σχετ. υγρασία: 90±5%. Τα σπορόφυτα με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων 

μεταφυτεύθηκαν σε πλαστικά φυτοδοχεία χωρητικότητας δυο λίτρων που περιείχαν τύρφη, ποταμίσια 

άμμο και χιτίνη, στους παρακάτω συνδυασμούς: (α) τύρφη, (β) τύρφη και χιτίνη (2 g/l), (γ) τύρφη και 

άμμο (2:1 κ.ό) και (δ) τύρφη, άμμο και χιτίνη (2:1 κ.ό +2 g/l χιτίνη). Μετά τη μεταφύτευση, τα 

φυτοδοχεία παρέμειναν στο θερμοκήπιο σε θερμοκρασία 22±2οC, και σχετ. υγρασία 70±3% για την 

ανοιξιάτικη και σε θερμοκρασία: 16±2οC, σχετ. υγρασία: 70±3% για τη χειμωνιάτικη καλλιέργεια. Για 

κάθε μεταχείριση υπήρχαν πέντε επαναλήψεις των τριών φυτών εκάστη, τυχαία κατανεμημένες στο 

χώρο του θερμοκηπίου. Και στις δυο καλλιέργειες η παρουσία της χιτίνης στα υποστρώματα είχε 

θετική επίδραση. Πιο συγκεκριμένα, αύξησε το ύψος των φυτών, τον αριθμό των δευτερευόντων 

βλαστών/φυτό, το μέσο μήκος του μίσχου των φύλλων και το μέσο μήκος του ελάσματος των φύλλων. 

 

Εισαγωγή 

Στον ενδεικτικό κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών της IFOAM για την οργανική παραγωγή 

και μεταποίηση προϊόντων περιλαμβάνεται και η χιτίνη (Gelinas και  David 2004, IFOAM 2008). Η 

χιτίνη χρησιμοποιείται στην οργανική γεωργία για την αντιμετώπιση των νηματωδών που 

αναπτύσσονται στους ιστούς της ρίζας των φυτών (Gooday 1990). Όμως η παρουσία της μπορεί να 

επηρεάσει και την ανάπτυξη των φυτών. Οι Ladner κ. ά. (2008) αναφέρουν, ότι τα βάρη των βλαστών 

και ολοκλήρων των φυτών της τομάτας (Lycopersicon esculentum) ήταν μεγαλύτερα όταν η μεταχείριση 

περιείχε 100 g χιτίνη σε σύγκριση με τα αντίστοιχα όταν δεν περιεχόταν χιτίνη.  

Ο βασιλικός (Ocimum basilicum), χρησιμοποιείται για την εξαγωγή αιθέριων ελαίων αλλά και 

στη μαγειρική κυρίως λόγω της περιεκτικότητάς του σε αιθέρια έλαια (Κατσιώτης και Χατζοπούλου 

2010). Όσον αφορά την οργανική καλλιέργειά του υπάρχουν λίγες δημοσιευμένες εργασίες και οι 

περισσότερες από αυτές αναφέρονται στην επίδραση της λίπανσης στα αγρονομικά γνωρίσματα του 

φυτού. Οι Anwar κ.α. (2005) και οι Sifola και Barbieri (2006) έδειξαν ότι η αζωτούχος λίπανση αυξάνει 

θετικά την υπέργεια βιομάζα του φυτού, τον αριθμό των φύλλων του και την απόδοση του σε αιθέριο 

έλαιο. Τέλος, και ο Μοράκης (2009) αναφέρει ότι ο αριθμός των φύλλων του βασιλικού επηρεάζεται 

από τα επίπεδα της αζωτούχου λίπανσης. 

Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί, αν η ενσωμάτωση της χιτίνης ως 

εδαφοβελτιωτικού θα είχε επίδραση στην αύξηση των φυτών βασιλικού. 

 

Υλικά και Μέθοδοι  

Για να μελετηθεί η επίδραση της χιτίνης στην αύξηση φυτών του βασιλικού χρησιμοποιήθηκαν 

δυο διαφορετικοί τύποι εδάφους, σε ανοιξιάτικη και χειμερινή καλλιέργεια στο θερμοκήπιο. Οι 

σπόροι του βασιλικού σπάρθηκαν σε σποροδοχεία που περιείχαν χώμα και μεταφέρθηκαν σε θάλαμο 
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ελεγχόμενων συνθηκών (20±1οC, σχετική υγρασία: 90±2%), όπου παρέμειναν έως την εμφάνιση των 

πρώτων φύλλων. Τα φυτά στη συνέχεια μεταφύτευθηκαν σε πλαστικά δοχεία χωρητικότητας δυο 

λίτρων (2 l) που περιείχαν τύρφη (Kekila), ποταμίσια άμμο και χιτίνη (Chitin Sigma C7170), στους 

παρακάτω συνδυασμούς: (α) τύρφη, (β) τύρφη και χιτίνη (2 g/l), (γ) τύρφη και άμμο (2:1 κ.ό), και (δ) 

τύρφη και άμμο και χιτίνη (2:1 κ.ό +2 g/l χιτίνη). Μετά τη μεταφύτευση τα δοχεία παρέμειναν στο 

θερμοκήπιο σε θερμοκρασία 22±3οC (ανοιξιάτικη θερμοκηπιακή καλλιέργεια) ή 16±3οC (χειμερινή 

θερμοκηπιακή καλλιέργεια) και σχετική υγρασία: 70±5%. Σε κάθε μεταχείριση υπήρχαν πέντε 

επαναλήψεις των τριών φυτών η κάθε μία, τυχαία κατανεμημένες στο χώρο του θερμοκηπίου. Οι 

μετρήσεις (ύψος φυτού, αριθμός μεσογονατίων κύριου βλαστού, μήκος του δευτερεύοντος μέγιστου 

βλαστού, αριθμός δευτερευόντων βλαστών, μήκος μίσχου, μήκος ελάσματος) γίνονταν ανά 

δεκαήμερο.  

Η αξιολόγηση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος 

SPSS με τη μέθοδο ANOVA. Για τον έλεγχο των Post Hoc συγκρίσεων χρησιμοποιήθηκε εναλλακτικά 

κατά περίπτωση η μέθοδος Tukey. 

 

Αποτελέσματα-Συζήτηση  

 Ύψος φυτών 

Το μέσο ύψος των φυτών του βασιλικού ήταν 15,6 cm και 17 cm για τη χειμερινή και την 

ανοιξιάτικη καλλιέργεια, αντίστοιχα (Σχήμα 1). 

 
Σχήμα 1: Επίδραση της σύνθεσης του υποστρώματος στο ύψος των φυτών βασιλικού στις δύο καλλιεργητικές 
περιόδους. 

Το μεγαλύτερο ύψος βασιλικού παρατηρήθηκε όταν στο υπόστρωμα υπήρχε τύρφη. Η 

παρουσία χιτίνης αρχικά έδειξε να μη επηρεάζει το ύψος των φυτών (από τη μεταφύτευση των φυτών 

στο θερμοκήπιο έως την 85η ήμερα παρατήρησης). Κατά την τελική όμως μέτρηση (την 102η ημέρα), το 

ύψος των φυτών καταγράφηκε σημαντικά αυξημένο στα υποστρώματα που δεν περιείχαν χιτίνη σε 

σχέση με αυτά που περιείχαν (Σχήμα 2). 

 

Σχήμα 2: Επίδραση του υποστρώματος στο ύψος φυτών βασιλικού κατά τη διάρκεια δύο καλλιεργητικών 
περιόδων. 
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 Μήκος δευτερεύοντος μέγιστου βλαστού/βλαστό  

Το μέσο μήκος του δευτερεύοντος μέγιστου βλαστού/βλαστό ήταν 5,3 cm και 5,9 cm για τη 

χειμερινή και την ανοιξιάτικη θερμοκηπιακή καλλιέργεια, αντίστοιχα (Σχήμα 3). Οι μέσες τιμές του 

μήκους του δευτερεύοντος μέγιστου βλαστού/ βλαστό των φυτών του βασιλικού στα τέσσερα 

υποστρώματα και τις δυο θερμοκηπιακές καλλιέργειες δεν παρουσίασαν ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ 

τους (Σχήμα 4). 

 
Σχήμα 3: Επίδραση  του υποστρώματος στο μήκος του δευτερεύοντος βλαστού/βλαστό των φυτών βασιλικού 
κατά τη διάρκεια δύο καλλιεργητικών περιόδων. 

 
Σχήμα 4: Επίδραση του υποστρώματος στο μήκος του δευτερεύοντος μέγιστου βλαστού/βλαστό φυτών του 

βασιλικού κατά τη διάρκεια δύο καλλιεργητικών περιόδων. 

 Μεσογονάτια διαστήματα και πλάγιοι βλαστοί/φυτό 

Ο αριθμός μεσογονατίων και ο αριθμός των πλαγίων βλαστών των φυτών δεν επηρεάστηκε από 

την παρουσία της χιτίνης και τις δυο θερμοκηπιακές καλλιέργειες.  

 

 Μήκος μίσχου φύλλου 

Το μήκος του μίσχου των φύλλων ήταν 0,9 cm και 1,3 cm για τη χειμερινή και ανοιξιάτικη 

καλλιέργεια, αντίστοιχα. Η ταυτόχρονη παρουσία χιτίνης και τύρφης στο υπόστρωμα κατά τη 

χειμερινή καλλιέργεια αύξησε το μέσο μήκος των μίσχων των φύλλων. Αντίθετα η συνύπαρξη χιτίνης 

και τύρφης κατά την ανοιξιάτικη καλλιέργεια  μείωσε το μέσο μήκος των μίσχων. Επίσης η παρουσία 

χιτίνης στο υπόστρωμα που περιείχε τύρφη και άμμο είχε θετική επίδραση στην αύξηση του μέσους 

μήκος του μίσχου των φύλλων και στις δυο θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο μήκος (2,34 

cm) παρατήθηκε κατά την ανοιξιάτικη θερμοκηπιακή καλλιέργεια στο υπόστρωμα που περιείχε 

τύρφη, άμμο και χιτίνη (Σχ. 5). 

 

 Μήκος ελάσματος φύλλου 

Το μέσο μήκος του ελάσματος των φύλλων του βασιλικού ήταν 5,16 cm και 5,28 cm για τη 

χειμερινή και την ανοιξιάτικη θερμοκηπιακή καλλιέργεια, αντίστοιχα. Οι τιμές του μήκους του 
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ελάσματος των φύλλων του βασιλικού ήταν υψηλότερες στην ανοιξιάτικη καλλιέργεια σε σύγκριση με 

τη χειμερινή. Η προσθήκη της χιτίνης  στα υποστρώματα που περιείχαν τυρφη και τύρφη και άμμο 

επέδρασε θετικά στην αύξηση του μήκους του ελάσματος των φύλλων σε σχέση με το υπόστρωμα που 

περιείχε μόνο τύρφη (Σχ. 6). Η προσθήκη όμως μόνο άμμου έδωσε καλύτερα αποτελέσματα όταν 

προστέθηκε στο υποστρώματα που περιείχε μόνο τύρφη και στις δύο καλλιεργητικές περιόδους.  

 

 
Σχήμα 5: Επίδραση του υποστρώματος στο μήκος του μίσχου φύλλου βασιλικού σε δύο καλλιεργητικές 

περιόδους. 

 

 
Σχήμα 6: Επίδραση του υποστρώματος στο μήκος του ελάσματος φύλλου του βασιλικού στα τέσσερα 
υποστρώματα κατά τη διάρκεια των δύο θερμοκηπιακές καλλιέργειες.  

 

Συμπεράσματα  

Από τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

Η ανοιξιάτικη καλλιέργεια έδειξε να επιδρά θετικά, αυξάνοντας το ύψος των φυτών, το μήκος του 

δευτερεύοντος μέγιστου βλαστού, το μήκος του μίσχου και την επιφάνεια του ελάσματος των φύλλων 

σε αντίθεση με τη χειμερινή. Η προσθήκη της χιτίνης στο υπόστρωμα είχε αρνητική επίδραση στο 

ύψος των φυτών και θετική στον αύξηση του μίσχου των φύλλων όταν συνυπήρχε με τύρφη και άμμο.  
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Effect of chitin on growth of basil under greenhouse cropping 

conditions 
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The aim of the present study was to investigate whether the incorporation of chitin into the soil affects 

the growth of basil plants (Ocimum basilicum), cultivated under organic cropping conditions in the 

greenhouse. For this, two soil types were used, in spring and winter greenhouse conditions. The seeds 

were sown on seedling trays, containing soil substrate and the trays were subsequently transferred in 

a growth chamber, at 20±3οC and 90±5% relative humidity (RH). The seedlings, after the emergence of 

the first real leaves were transplanted into plastic two-liter pots, containing peat, river sand and chitin 

in the following combinations: (a) peat, (b) peat plus chitin (2 g/l), (c) peat and sand (2:1 per volume), 

(d) peat, sand and chitin (2:1 per volume +2 g/l chitin). After transplanting the pots remained in the 

greenhouse at 22±2oC, 70±3% RH in spring and 16±20C, 70±3% RH in winter cropping conditions. 

Each treatment consisted of five replications of three plants each, randomly distributed in the area of 

the greenhouse. The presence of chitin in the substrates increased in both cropping conditions plant 

height, number of secondary shoots/plant, the mean length of leaf petiole and the mean length of leaf 

lamina.  
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Λέξεις κλειδιά: καλλιεργούμενος κρόκος, απόδοση, σαφράν, απόσταση φύτευσης, μέγεθος κορμών 

Ο καλλιεργούμενος κρόκος (Crocus sativus L.) είναι το μοναδικό είδος του γένους Crocus που 

καλλιεργείται συστηματικά σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και δέκα τουλάχιστον αιώνες, για τα 

στίγματα του άνθους του (σαφράν), τα οποία αποτελούν προϊόν μεγάλης εμπορικής αξίας. Στην 

Ελλάδα καλλιεργείται από τον 17ο αιώνα σε αρκετές περιοχές του Νομού Κοζάνης, όπου το έδαφος 

και οι κλιματικές συνθήκες είναι κατάλληλα. Τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια του κρόκου 

κερδίζει έδαφος ως εναλλακτική για τη γεωργία χαμηλών εισροών, δεδομένου ότι το φυτό έχει 

χαμηλές απαιτήσεις σε άρδευση, ζιζανιοκτονία, γονιμότητα εδαφών, φυτοπροστασία κ.λπ, αλλά και 

για την υψηλή τιμή του προϊόντος και την ευρεία διάδοση της χρήσης του. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των αποστάσεων φύτευσης και του μεγέθους των 

κορμών στην παραγωγικότητα του κρόκου. Τον Αύγουστο του 2009, εγκαταστάθηκε στο αγρόκτημα 

του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης, πείραμα σε τέσσερις 

επαναλήψεις. Εφαρμόστηκε το πειραματικό σχέδιο τεμάχια με υποτεμάχια (split plot) με κύρια 

τεμάχια (main plots) το μέγεθος του κορμού (δύο επίπεδα: διάμετρος έως 2,5 cm και διάμετρος 

μεγαλύτερη από 2,5 cm) και υποτεμάχια (subplots) την πυκνότητα φύτευσης (πέντε επίπεδα: 10, 15, 

20, 25 και 30 cm αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των κορμών πάνω στη γραμμή). Η φύτευση έγινε με 

τοποθέτηση των κορμών σε βάθος 15 cm σε γραμμές, που απείχαν 15 cm μεταξύ τους. Το γενετικό 

υλικό, που χρησιμοποιήθηκε, προήλθε από την ευρύτερη περιοχή του χωριού Κρόκου, του Νομού 

Κοζάνης. Κατά την πενταετή εφαρμογή του πειράματος έγινε καταγραφή της διάρκειας άνθησης, 

του αριθμού των ανθέων, του βάρους των στιγμάτων και των ανθέων και λοιπών χαρακτηριστικών. 

Από τα αποτελέσματα του πειραματισμού προκύπτει ότι η πυκνότητα φύτευσης και το μέγεθος του 

κορμού παίζουν σημαντικό ρόλο στα παραπάνω χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια και στην 

παραγωγικότητα του κρόκου σε σαφράν. Αρχικά οι κορμοί μεγάλου μεγέθους υπερείχαν ως προς 

τον αριθμό ανθέων ανά κορμό, αλλά και ως προς το εύρος άνθησης, ενώ τα τρία τελευταία επίπεδα 

της πυκνότητας φύτευσης έδωσαν ελαφρώς μεγαλύτερο αριθμό ανθέων και το μέγιστο βάρος 

στιγμάτων ανά φυτό. Με την πάροδο όμως των ετών σημειώθηκε τροποποίηση των δεδομένων 

εξαιτίας της δημιουργίας θυγατρικών κορμών από τους μητρικούς, η οποία επηρέασε τον αριθμό 

των κορμών που βρίσκονται σε κάθε θέση και κατά συνέπεια και όλα τα χαρακτηριστικά που 

μελετήθηκαν. Επιπλέον, κατά το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο έτος καλλιέργειας, παρατηρήθηκε 

σημαντική αύξηση της άνθησης σε σχέση με το πρώτο, ενώ το πέμπτο έτος μειώθηκε τόσο ο αριθμός 

των ανθέων όσο και η διάρκεια ανθοφορίας.  
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Λέξεις κλειδιά: ακαλλιέργεια, φυλλική επιφάνεια, χλωροφύλλη 

Τα συστήματα περιορισμένης κατεργασίας του εδάφους συμβάλλουν σημαντικά αφενός στη 

διατήρηση της δομής και της παραγωγικότητας του εδάφους και αφετέρου στη μείωση του κόστους 

παραγωγής. Σε πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

την άνοιξη του 2014, διερευνήθηκε η επίδραση δύο συστημάτων καλλιέργειας στα αγρονομικά 

χαρακτηριστικά (αριθμός φυτών, ύψος φυτών, φυλλική επιφάνεια, περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη, 

φωτοσυνθετική ικανότητα) τριών υβριδίων καλαμποκιού (DKC  5276, DKC 6315, DKC 6903), τριών 

ποικιλιών σόργου (Topsilo,  Amiggo, N52K) και τριών ποικιλιών σόγιας (Sphera, Shama, Atlantic), 

καθώς και στον πληθυσμό των ζιζανίων. Η προηγούμενη καλλιέργεια ήταν μηδική και τα 

συστήματα καλλιέργειας που εφαρμόσθηκαν ήταν η συμβατική κατεργασία του εδάφους (όργωμα-

σβάρνισμα-καλλιεργητής) και η απευθείας σπορά (μετά από εφαρμογή προσπαρτικού 

ζιζανιοκτόνου). Ο αριθμός και το ύψος των φυτών στις ποικιλίες του σόργου και της σόγιας (εκτός 

της ποικιλίας Sphera) ήταν μικρότερος στο σύστημα της απευθείας σποράς από ότι στην κλασσική 

κατεργασία του εδάφους, ενώ στο καλαμπόκι δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο 

συστημάτων καλλιέργειας. Ο πληθυσμός των ζιζανίων που αναπτύχθηκαν σε όλες τις ποικιλίες του 

σόργου και της σόγιας ήταν μεγαλύτερος στο σύστημα της απευθείας σποράς από το σύστημα της 

κλασικής κατεργασίας του εδάφους. Αντιθέτως, σε όλα τα υβρίδια του καλαμποκιού ο αριθμός των 

ζιζανίων ήταν περιορισμένος, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων 

καλλιέργειας. Μεταξύ των διαφορετικών ποικιλιών του κάθε είδους παρατηρήθηκαν διαφορές ως 

προς τα φυσιολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν. Τα αποτελέσματα του 

πειράματος έδειξαν ότι ο πληθυσμός των ζιζανίων (στις ποικιλίες του σόργου και της σόγιας) ήταν 

μεγαλύτερος στην ακαλλιέργεια, που σημαίνει ότι στο σύστημα της απευθείας σποράς θα πρέπει να 

γίνεται εκτεταμένη χρήση ζιζανιοκτόνων για την καλύτερη ανάπτυξη των καλλιεργειών.  
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Η ελαιοκράμβη καλλιεργείται σε περισσότερες από 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας 

πρόσφατα και είναι μια από τις σημαντικότερες ελαιοδοτικές καλλιέργειες. Στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ 

αξιολογήθηκαν 17 ποικιλίες χειμερινής ελαιοκράμβης ως προς την απόδοση και τα συστατικά της. Η 

στρεμματική απόδοση σε σπόρο (ΑΣ), ο αριθμός σπόρων/κέρατο (ΑΣΚ), ο αριθμός κεράτων/φυτό 

(ΑΚΦ), το βάρος 1000 σπόρων (ΒΧΣ) και ο δείκτης συγκομιδής (ΔΣ) διαφοροποιήθηκαν σημαντικά 

μεταξύ των ποικιλιών. Η ποικιλία Courage είχε την υψηλότερη ΑΣ (373 kg/στρ) και υπερείχε κατά 7,5 

έως 57,5% από τις υπόλοιπες. Ο ΑΚΦ επηρεάστηκε σε μικρότερο βαθμό από τον ΑΣΚ. Τη μεγαλύτερη 

τιμή του ΔΣ είχε το υβρίδιο PR45D01 (0,25), ενώ τη μικρότερη η ποικιλία Taurus (0,15). Η ποικιλία με 

την υψηλότερη ΑΣ (Courage) εμφάνισε υψηλές τιμές και στα δύο προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, 

ενώ η ποικιλία με τη χαμηλότερη στρεμματική απόδοση (Taurus) παρουσίασε τον χαμηλότερο ΔΣ και 

μικρό ΑΣΚ. Η περιεκτικότητα του σπόρου σε πρωτεΐνη δεν διαφοροποιήθηκε μεταξύ των ποικιλιών. 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η επίτευξη υψηλών ΑΣ της ελαιοκράμβης στην Ελλάδα είναι 

εφικτή, εφόσον βρεθούν κατάλληλες ποικιλίες, προσαρμοσμένες  στις τοπικές συνθήκες. Προς αυτήν 

την κατεύθυνση, απαιτούνται περισσότερα διατοπικά πειράματα αξιολόγησης των υπαρχόντων 

ποικιλιών καθώς και διεύρυνση του αριθμού των προς αξιολόγηση ποικιλιών. 

 

Εισαγωγή 

Η ελαιοκράμβη (Brassica napus L.) καλλιεργείται σε πολλές χώρες παγκοσμίως (Κίνα, Καναδά, 

Ινδία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία). 

Στην Ευρώπη οι αποδόσεις σε σπόρο κυμαίνονται στα 300-400 kg/στρ, ενώ υπό ευνοϊκές 

συνθήκες έχουν επιτευχθεί αποδόσεις έως και 500 kg/στρ (Dreccer κ.ά. 2000). Η απόδοση σε σπόρο της 

ελαιοκράμβης ποικίλει και εξαρτάται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, από τις 

καλλιεργητικές τεχνικές, καθώς και από τις αλληλεπιδράσεις των προαναφερθέντων παραγόντων 

(Sidlauskas και Bernotas, 2003). 

Σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογηθούν, σε ελληνικές συνθήκες, 17 ποικιλίες χειμερινής 

ελαιοκράμβης ως προς την απόδοση και τα συστατικά της. 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Το πείραμα εγκαταστάθηκε στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007 

στις 10 Νοεμβρίου 2006. Στον πειραματικό αγρό έγινε προετοιμασία του εδάφους (όργωμα, 

δισκοσβάρνισμα, καλλιεργητής, φρέζα) και εφαρμογή λίπανσης με 11 μονάδες Ν και 5,5 μονάδες P2O5 

(θειοφωσφορική αμμωνία 22-11-0). Ακολούθησε η σπορά των 17 ποικιλιών χειμερινής ελαιοκράμβης 

(Brise, Smart, Expert, Oase, Liprima, Litonic, Elan, Titan, PR46W31, PR45W04, Courage, PR46W10, 

PR46W09, Apex, PR45D0, Taurus και Baldur) με το χέρι ή μηχανικά. Το πειραματικό σχέδιο ήταν 

αυτό των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων με τέσσερις επαναλήψεις.  
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Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους, σύμφωνα με την ανάλυση δειγμάτων εδάφους 

που πάρθηκαν πριν τη σπορά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Επίσης τα μετεωρολογικά δεδομένα 

της περιοχής από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά  του εδάφους στο οποίο εγκαταστάθηκε το πείραμα. 
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Ca++ (meq/100g εδ) 39,57 

Mg++ (meq/100g εδ) 10,05 
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Fe (mg/Kg εδ.) 8,2 

Zn (mg/Kg εδ.) 1,3 

Cu (mg/Kg εδ.) 3,6 

Mn (mg/Kg εδ.) 7,6 

Πίνακας 2. Μετεωρολογικά δεδομένα για την περίοδο που έγινε το πείραμα.  

Μήνας Μέση θερμ. (οC) Βροχόπτωση (mm) Μέση θερμ. (οC) 30 ετών Βροχόπτωση (mm) 30 ετών 

Οκτώβριος 16,6 127 16,3 42 

Νοέμβριος 9,6 27 10,3 61 

Δεκέμβριος 5,8 46 6,5 51 

Ιανουάριος 7,4 13 5,2 26 

Φεβρουάριος 7,6 25 6,4 25 

Μάρτιος 10,3 32 9,6 24 

Απρίλιος 13,4 13 13,9 29 

Μάιος 19,7 68 19,3 30 

Ιούνιος 24,8 83 24,5 30 

Σύνολο  434  318 

Μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου και των ανοιξιάτικων παγετών έγινε αραίωμα των 

φυτών ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα περίπου 60000 φυτών/στρ.  

Τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν ήταν η απόδοση σε σπόρο συγκομίζοντας της δυο 

κεντρικές γραμμές μήκους τεσσάρων μέτρων (ΑΣ), ο αριθμός των σπόρων/κέρατο (ΑΣΚ) μετρήθηκε 

σε είκοσι κέρατα ανά πειρατικό τεμάχιο, ο αριθμός κεράτων/φυτό (ΑΚΦ) μετρήθηκε σε πέντε φυτά 

ανά πειραματικό τεμάχιο, ο δείκτης συγκομιδής (ΔΣ) μετρήθηκε στις δυο γραμμές, το βάρος 1000 

σπόρων (ΒΧΣ) μετρήθηκε με την καταμέτρηση 500 σπόρων ανα πειραματικό τεμάχιο και η 

περιεκτικότητα του σπόρου σε πρωτεΐνη (ΠΠ) μετρήθηκε με τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας 

του αζώτου με τη μέθοδο Kjeldahl και πολλαπλασιάζοντας με το 6,25. 

Τα δεδομένα υπεβλήθησαν σε ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA), με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS 16.0. και οι συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν με το κριτήριο της 

Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς (LSD0.05).  
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Αποτελέσματα και συζήτηση 

Η ΑΣ διαφοροποιήθηκε σημαντικά μεταξύ των ποικιλιών με την Courage να έχει την 

υψηλότερη απόδοση (372,7 kg/στρ) υπερέχοντας κατά 7,5 έως 57,5% από τις υπόλοιπες (Πίνακας 3). 

Ικανοποιητικές αποδόσεις είχαν οι ποικιλίες Oase (344,6 kg/στρ), Expert (309,1 kg/στρ) και PR45D01 

(288,5 kg/στρ), ενώ τη μικρότερη απόδοση είχε η ποικιλία Taurus (158,0 kg/στρ). Παρόμοιες 

αποδόσεις επιτυγχάνονται στην Ευρώπη και θεωρούνται οικονομικά συμφέρουσες, αν και υπό 

ευνοϊκές συνθήκες, έχουν παρατηρηθεί και υψηλότερες αποδόσεις (Pechan και Morgan 1983). 

Αντιθέτως, οι Νάματοβ κ.ά. (1999) αναφέρουν μικρότερες αποδόσεις ελαιοκράμβης (100-168 kg/στρ) 

στην περιοχή της Κωπαΐδας. 

Ο ΑΣΚ επηρεάστηκε σημαντικά από την ποικιλία και κυμάνθηκε από 17,8 έως 31,8 (Πίνακας 3). 

Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται από τους Pechan και Morgan (1983), οι οποίοι βρήκαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών που μελέτησαν, στις οποίες ο ΑΣΚ κυμάνθηκε μεταξύ 18 

και 35. Διαφορές μεταξύ των ποικιλιών παρατηρήθηκαν και στον ΑΚΦ, αλλά σε μικρότερο βαθμό απ’ 

ότι στον ΑΣΚ (Πίνακας 3). Αντίθετα, οι Scarisbrick κ.ά. (1980) δεν βρήκαν διαφορές στον ΑΚΦ.  

Το ΒΧΣ επηρεάστηκε από την ποικιλία και κυμάνθηκε από 2,96 g (PR45W04) έως 3,86 g 

(PR46W10). Τη μεγαλύτερη τιμή του ΔΣ είχε το υβρίδιο PR45D01 (0,25), ενώ τη μικρότερη η ποικιλία 

Taurus (0,15). Παρόμοιες τιμές αναφέρονται από τους Papantoniou κ.ά. (2013), ενώ οι Rathke κ.ά. 

(2006), βρήκαν υψηλότερες τιμές ΔΣ (28-50%).  

Οι χαμηλές ΑΣ συνδέονται με μικρότερο ΔΣ και ΑΚΦ (Johnson κ.ά., 1995; Chengci κ.ά., 2005). 

Πράγματι, η ποικιλία με την υψηλότερη ΑΣ (Courage) σημείωσε υψηλές τιμές και στα δύο αυτά 

χαρακτηριστικά, ενώ η ποικιλία με τη χαμηλότερη ΑΣ (Taurus) είχε τη χαμηλότερη τιμή ΔΣ και μία 

από τις χαμηλότερες τιμές ΑΚΦ.  

Πίνακας 3. Απόδοση και συστατικά απόδοσης. Όπου ΑΣ: στρεμματική απόδοση σε σπόρο, ΑΣΚ: αριθμός απόρων 
ανά κέρατο, ΑΚΦ: αριθμός κεράτων ανά φυτό, ΒΧΣ: βάρος 1000 σπόρων, ΔΣ: δείκτης συγκομιδής, ΠΠ: 
περιεκτικότητα σπόρου σε πρωτεΐνη. 

Ποικιλίες ΑΣ (kg/στρ) ΑΣΚ ΑΚΦ ΒΧΣ (g) ΔΣ ΠΠ (%) 

Brise 244,5 27,6 247 3,54 0,17 26,7 

Oase 344,6 29,2 263 3,29 0,21 26,8 

Smart 231,9 30,8 330 3,65 0,18 27,1 

Titan 243,0 26,9 244 3,40 0,21 27,3 

PR45W04 190,4 17,8 339 2,96 0,19 30,6 

Liprima 264,4 31,8 269 3,50 0,18 28,9 

Expert 309,1 26,1 271 3,58 0,21 27,3 

PR46W31 243,9 27,8 237 3,58 0,18 28,0 

Litonic 226,1 27,4 293 3,65 0,17 26,4 

Ellan 251,9 22,0 300 3,16 0,18 28,1 

Courage 372,7 26,9 321 3,01 0,23 28,1 

PR46W10 249,4 27,4 291 3,86 0,17 28,7 

PR46W09 186,8 27,6 353 3,54 0,18 28,0 

Apex 249,8 21,0 226 3,65 0,17 28,4 

PR45D01 288,5 22,9 230 3,63 0,25 26,4 

Taurus 158,0 28,4 258 3,24 0,15 26,0 

Baldur 187,0 24,5 229 3,51 0,19 25,5 

ΕΣΔ0,05 63,3 3,1 84 0,39 0,04 5,1 

 

Η ΠΠ δεν διαφοροποιήθηκε μεταξύ των ποικιλιών (Πίνακας 3) σε αντίθεση με τα αποτελέσματα 

των Lickfett κ.ά. (1999). 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι είναι εφικτή η επίτευξη υψηλών αποδόσεων της 

ελαιοκράμβης στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση της επιλογής κατάλληλες προσαρμοσμένων ποικιλιών 
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στις τοπικές συνθήκες. Προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτούνται περισσότερα διατοπικά πειράματα 

αξιολόγησης των διαθέσιμων ποικιλιών και δοκιμή νέων. 
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Evaluation of 17 oilseed rape cultivars (Brassica napus L.) for grain 

yield and yield components 
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Keywords: number of seeds, number of pods, harvest index, seed protein 

Oilseed rape (Brassica napus L.) is grown in more than 50 countries including Greece lately, and is one 

of the most important oil seed crops worldwide. A field study was conducted at Farm of Aristotle 

University of Thessaloniki in order to evaluate 17 cultivars of winter oilseed rape for their seed yield 

(SY), harvest index (HI), seed protein content (PC), and yield components. Cultivar Courage showed 

the highest SY (3.73 Mg ha-1) outyielding by 7.5 to 57.5% the rest cultivars. The number of seeds/pod 
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(NSP), number of pods/plant (NPP), 1000-seed weight (TSW), and HI were all affected by cultivar. 

The NPP was less affected by cultivar in respect to the NSP. The highest HI was recorded for the 

hybrid PR45D01 (0.25) and the lowest for the cultivar Taurus (0.15). The highest SY (Courage) was 

related with the highest values for both previous characteristics, while the lowest SY (Taurus) was 

resulted by the lowest HI and NPP. Seed protein content was not affected by cultivar. Concluding, 

high yielding of oilseed rape demands the selection of well-adapted cultivars to local conditions. 

Therefore, it takes more experiments spatially flanked by a broader number of cultivars to be tested 

whether oilseed rape is going to be grown Greek farmers.  
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Επίδραση της ημερομηνίας σποράς στην απόδοση και τα συστατικά 

της απόδοσης της ελαιοκράμβης (Brassica napus L.) 

Γ. ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ1, Χ. ΔΟΡΔΑΣ1, Γ. ΜΕΝΕΞΕΣ1, Α. ΛΙΘΟΥΡΓΙΔΗΣ2 

1
 Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας, ΑΠΘ, 54124 

Θεσσαλονίκη, chdordas@agro.auth.gr 

2
 Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 570 01 Θέρμη 

 

Λέξεις κλειδιά:  φθινοπωρινή σπορά, σπόροι ανά κέρατο, δείκτης συγκομιδής, πρωτεΐνη 

Η ελαιοκράμβη (Brassica napus L.) είναι ελαιοδοτικό φυτό που μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική 

καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, την 

καλλιεργητική περίοδο 2006-2007, μελετήθηκε η επίδραση της ημερομηνίας σποράς [20 Οκτωβρίου 

(ΗΣ1), 10 Νοεμβρίου (ΗΣ2), 30 Νοεμβρίου (ΗΣ3) και 20 Δεκεμβρίου 2006 (ΗΣ4)] σε δύο ποικιλίες 

χειμερινής ελαιοκράμβης (Elan και Titan) ως προς την απόδοση και τα συστατικά της. Τα 

χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν ήταν η απόδοση σε σπόρο (ΑΣ), το βάρος 1000 σπόρων (ΒΧΣ), ο 

αριθμός των σπόρων/κέρατο (ΑΣΚ), ο αριθμός κεράτων/φυτό (ΑΚΦ), ο δείκτης συγκομιδής (ΔΣ) και 

η περιεκτικότητα του σπόρου σε πρωτεΐνη (ΠΠ). Η ημερομηνία σποράς επηρέασε σημαντικά την 

απόδοση, αλλά όχι τα άλλα χαρακτηριστικά. Οι ΗΣ1 και ΗΣ3 είχαν τη υψηλότερη ΑΣ με 144 kg/στρ 

και 139 kg/στρ, αντίστοιχα, ενώ η ΗΣ4 τη μικρότερη με 116 kg/στρ. Συμπερασματικά, η σπορά της 

ελαιοκράμβης μετά τις 30 Νοεμβρίου επηρέασε αρνητικά την ΑΣ των δύο ποικιλιών. Οι αποδόσεις 

που επιτεύχθηκαν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως χαμηλές πιθανός λόγω της μειωμένης 

βροχόπτωσης κατά την άνθιση και το γέμισμα του σπόρου. 

 

Εισαγωγή 

Η ελαιοκράμβη (Brassica napus L.) καλλιεργείται σε περισσότερες από 50 χώρες, με πρώτες σε 

παραγωγή την Κίνα, τον Καναδά, την Ινδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστραλία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και την Πολωνία. Στην Ευρώπη, οι αποδόσεις σε σπόρο κυμαίνονται στα 300-400 kg/στρ, 

ενώ στην κεντρική Ευρώπη έχουν επιτευχθεί αποδόσεις έως 500 kg/στρ (Gunasekera κ.ά., 2006). 

Αναφορικά με τον χρόνο σποράς, έχει παρατηρηθεί από πολλούς ερευνητές ότι όταν η σπορά 

καθυστερήσει, η απόδοση μειώνεται (Hocking και Stapper, 2001; El-Nakhlawy και Ghandorah, 2007). 

Η μείωση της απόδοσης αποδίδεται στη μικρότερη διάρκεια βλαστικής ανάπτυξης των φυτών έως την 

άνθιση (Thurling και Vijendra, 1979), σε συνδυασμό με τη βράχυνση της περιόδου αύξησης μετά την 

άνθηση (Mendham κ.ά., 1990). Άλλοι ερευνητές (Chengci κ.ά., 2005) αποδίδουν τη μείωση της 

απόδοσης στην αρνητική επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της άνθισης και του 

σχηματισμού των κεράτων, ενώ άλλοι στην προσβολή από αφίδες (Shafique κ.ά., 1999).  

Σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογηθούν, σε ελληνικές συνθήκες, η επίδραση της 

ημερομηνίας σποράς σε δύο υβρίδια χειμερινής ελαιοκράμβης ως προς την απόδοση και τα συστατικά 

της.  

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Το πείραμα εγκαταστάθηκε στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007. 

Πριν την σπορά, έγινε προετοιμασία του εδάφους (όργωμα, δισκοσβάρνισμα, καλλιεργητής, φρέζα) 

και ενσωμάτωση λίπανσης με 11 μονάδες Ν και 5,5 μονάδες P2O5 (θειοφωσφορική αμμωνία 22-11-0). 

Σπάρθηκαν, με το χέρι, δύο υβρίδια (Elan και Titan) χειμερινής ελαιοκράμβης, σε τέσσερις 

ημερομηνίες σποράς [20 Οκτωβρίου (ΗΣ1), 10 Νοεμβρίου (ΗΣ2), 30 Νοεμβρίου (ΗΣ3) και 20 

Δεκεμβρίου 2006 (ΗΣ4)]. Το πειραματικό σχέδιο ήταν αυτό των ομάδων με υποομάδες, σε διάταξη 
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πλήρως τυχαιοποιημένη, με τέσσερεις επαναλήψεις. Ομάδα ήταν η ημερομηνία σποράς και υποομάδα 

το υβρίδιο. Μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου και των ανοιξιάτικων παγετών έγινε αραίωμα των 

φυτών, ώστε να επιτευχθεί πυκνότητα περίπου 60000 φυτών/στρ.  

Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους, σύμφωνα με την ανάλυση δειγμάτων εδάφους 

που πάρθηκαν πριν τη σπορά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Επίσης τα μετεωρολογικά δεδομένα 

της περιοχής από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιούνιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά  του εδάφους στο οποίο εγκαταστάθηκε το πείραμα. 
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K+    (meq/100g εδ) 0,38 

Na+  (meq/100g εδ) 0,26 

Ca++ (meq/100g εδ) 39,57 

Mg++ (meq/100g εδ) 10,05 

 

Τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν ήταν η απόδοση σε σπόρο συγκομίζοντας της δυο 

κεντρικές γραμμές μήκους τεσσάρων μέτρων (ΑΣ), ο αριθμός των σπόρων/κέρατο (ΑΣΚ) μετρήθηκε 

σε είκοσι κέρατα ανά πειρατικό τεμάχιο, ο αριθμός κεράτων/φυτό (ΑΚΦ) μετρήθηκε σε πέντε φυτά 

ανά πειραματικό τεμάχιο, ο δείκτης συγκομιδής (ΔΣ) μετρήθηκε στις δυο γραμμές που 

συγκομίστηκαν, το βάρος 1000 σπόρων (ΒΧΣ) μετρήθηκε με την καταμέτρηση 500 σπόρων ανά 

πειραματικό τεμάχιο και η περιεκτικότητα του σπόρου σε πρωτεΐνη (ΠΠ) μετρήθηκε με τον 

προσδιορισμό της περιεκτικότητας του αζώτου με τη μέθοδο Kjeldahl και πολλαπλασιάζοντας το με το 

6,25. 

Τα δεδομένα υπεβλήθησαν σε ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA), με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS 16.0. και οι συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν με το κριτήριο της 

Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς (ΕΣΔ0.05). 

 

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Η ΑΣ ήταν υψηλότερη στις ΗΣ1 (20 Οκτωβρίου) και ΗΣ3 (30 Νοεμβρίου) με 143,6 kg/στρ και 

139,1 kg/στρ, αντίστοιχα, (Πίνακας 3). ακολούθησε η ΗΣ2 (10 Νοεμβρίου) με123,8 kg/στρ, ενώ η 

μικρότερη απόδοση βρέθηκε την ΗΣ4 (20 Δεκεμβρίου) με 115,5 kg/στρ (Πίνακας 3). Η ΗΣ1 υπερείχε 

σε απόδοση κατά περίπου 20% σε σύγκριση με την ΗΣ4 (Πίνακας 3). Οι Chengci κ.ά. (2005) βρήκαν 
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ότι η αντίστοιχη μείωση της απόδοσης, σε εαρινή καλλιέργεια ελαιοκράμβης, μπορεί να φτάσει έως 

63%. Ομοίως, μείωση της ΑΣ λόγω καθυστερημένης σποράς, αναφέρουν και άλλοι ερευνητές, σε 

Μεσογειακού τύπου κλίματα (Johnson κ.ά. 1995; Hocking και Stapper 2001; El-Nakhlawy και 

Ghandorah 2007). Η ΑΣ μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαμηλή λόγω της μειωμένης βροχόπτωσης την 

άνοιξη (Μάρτιο και Απρίλιο) όπου η ελαιοκράμβη βρίσκεται στο στάδιο της άνθισης και του 

γεμίσματος των σπόρων (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2. Μετεωρολογικά δεδομένα για την περίοδο που έγινε το πείραμα.  

Μήνας Μέση θερμ. (οC) Βροχόπτωση (mm) Μέση θερμ. (οC) 

30 ετών 

Βροχόπτωση (mm) 

30 ετών 

Οκτώβριος 16,6 127 16,3 42 

Νοέμβριος 9,6 27 10,3 61 

Δεκέμβριος 5,8 46 6,5 51 

Ιανουάριος 7,4 13 5,2 26 

Φεβρουάριος 7,6 25 6,4 25 

Μάρτιος 10,3 32 9,6 24 

Απρίλιος 13,4 13 13,9 29 

Μάιος 19,7 68 19,3 30 

Ιούνιος 24,8 83 24,5 30 

Σύνολο  434  318 

 

Το ΒΧΣ, ο ΑΣΚ και ΑΚΦ δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την ημερομηνία σποράς (Πίνακας 3). 

Αντιθέτως, οι Gunasekera κ.ά. (2006), σε εαρινή καλλιέργεια ελαιοκράμβης, διαπίστωσαν μείωση του 

ΒΧΣ λόγω όψιμης σποράς, στο ένα από τα δύο έτη πειραματισμού. Οι ίδιοι ερευνητές βρήκαν ότι ο 

ΑΣΚ όσο και ο ΑΚΦ δεν επηρεάστηκαν από την ημερομηνία σποράς, σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας (Πίνακας 3). Οι Gunasekera κ.ά. (2006) βρήκαν, επίσης, ότι ο 

ΑΣΚ δεν επηρεάστηκε σημαντικά από την ημερομηνία σποράς, ανεξαρτήτως γενοτύπου, στο 

μεσογειακό περιβάλλον της ΝΔ Αυστραλίας. Αντίθετα, οι El-Nakhlawy και Ghandorah (2007) 

αναφέρουν ότι ο ΑΚΦ μειώνεται με την καθυστέρηση της σποράς, ενώ διαπιστώθηκε και μείωση του 

ΑΚΦ της χειμερινής ελαιοκράμβης, ιδιαίτερα στους κατώτερους κλάδους (Mendham κ.ά., 1990). 

 

Πίνακας 3. Απόδοση και συστατικά απόδοσης για τις τέσσερις ημερομηνίες σποράς και τα δύο υβρίδια 
ελαιοκράμβης. Όπου ΑΣ: απόδοση σε σπόρο, ΒΧΣ: βάρος 1000 σπόρων, ΑΣΚ: αριθμός σπόρων/κέρας, ΑΚΦ: 
αριθμός κεράτων/φυτό, ΔΣ: δείκτης συγκομιδής, ΠΠ: περιεκτικότητα σπόρου σε πρωτεΐνη. 

Μεταχειρίσεις 
ΑΣ 
kg/στρ 

ΒΧΣ 
g 

ΑΣΚ 
 

ΑΚΦ 
 

ΔΣ 
% 

ΠΠ 
% 

Ημ/νία σποράς 
    

  

20/10 (ΗΣ1) 143,6  3,69  18,25  169,9  14,5  26,92  

10/11 (ΗΣ2) 123,8  3,34  17,38  173,2  13,9  26,94  

30/11 (ΗΣ3) 139,1  3,75  18,38  171,6  13,7  27,26  

20/12 (ΗΣ4) 115,5  3,34  18,00  160,4  13,0  26,90  
 
Υβρίδιο 

      Titan 133 3,54  18,13 169,8  14,1  26,87  

Ellan 128 3,51  17,88 167,7  13,5  27,15  

ΕΣΔ0,05 21,2 0,42 0,40 0,41 1,52 0,46 
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Ο ΔΣ δεν επηρεάστηκε από την ημερομηνία σποράς, με το υβρίδιο Titan να έχει υψηλότερο ΔΣ 

από το υβρίδιο Ellan (Πίνακας 3). Σε όψιμη σπορά ελαιοκράμβης, ο Mendham (1990) αναφέρει 

αύξηση των τιμών του ΔΣ, ενώ οι Johnson κ.ά. (1995) διαπίστωσαν μείωση του ΔΣ.  

Η ΠΠ δεν επηρεάστηκε από την ημερομηνία σποράς, σε αντίθεση με τους El-Nakhlawy και 

Ghandorah (2007), οι οποίοι αναφέραν αύξηση της πρωτεΐνης έως 31%, όταν η σπορά καθυστέρησε 

κατά 15 ημέρες. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η καταλληλότερη ημερομηνία σποράς της ελαιοκράμβης για τις 

συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος αποδείχθηκε το διάστημα μεταξύ 20  Οκτωβρίου και τέλος 

Νοεμβρίου. Οι αποδόσεις που επιτεύχθηκαν μπορούν να χαρακτηριστούν ως χαμηλές πιθανός λόγω 

της περιορισμένης βροχόπτωσης κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο που η ελαιοκράμβη ήταν στο 

στάδιο της άνθισης και του γεμίσματος των σπόρων. 
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Oilseed rape (Brassica napus L.) is an oilseed crop, which could be a break crop in winter cereal 

monoculture in Greece. At the farm of Aristotle University of Thessaloniki, the effect of sowing time 

(20 October, 10 November, 30 November, and 20 December) on yield and yield components was 
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studied during 2006-2007 growing season in two winter oilseed rape cultivars. The traits studied were 

seed yield (SY), seed protein concentration (PC), harvest index (HI), 1000-seed weight (TSW), number 

of seeds per pod (NSP), and number of pods per plant (NPP). The two cultivars differed in SY and HI. 

The main effect of sowing time was not significant for TSW, NSP, and NPP. The first and the third 

sowing time showed the highest SY (1436 kg/ha and 1391 kg/ha, respectively), while the fourth had 

the lowest SY (1155 kg/ha). In conclusion, for the conditions under which experimentation was 

carried out, the best sowing time spanned from 20 October to 30 November. The SY achieved could be 

characterized as low due to the lower rainfall during anthesis and seed fill. 
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Αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 7 ποικιλιών 

κτηνοτροφικού βίκου σε χειμερινή και εαρινή σπορά 
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Περιβάλλοντος,  lolaspet@gmail.com 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψυχανθή, βίκος, εποχή σποράς, απόδοση, ολικό Ν 

Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα έχει ανάγκη από χορτοδοτικές καλλιέργειες, πλούσιες σε 

θρεπτικά συστατικά, απαραίτητες για την διατροφή των αγροτικών ζώων. Ο κτηνοτροφικός βίκος, 

είναι μια από τις χορτοδοτικές καλλιέργειες με μεγάλη χρησιμότητα, όχι μόνο ως ζωοτροφή πλούσια 

σε πρωτεΐνες, αλλά κατάλληλη, όντας ψυχανθές και ως καλλιέργεια εμπλουτισμού του εδάφους με 

άζωτο. Αξιολογήθηκαν αγρονομικά -φυτρωτική  περίοδος, ύψος, χλωρό και ξηρό βάρος φυτού, 

διάρκεια βιολογικού κύκλου, βάρος σανού, λοβού, σπόρου και 1000 σπόρων, απόδοση /στρ., 

χλωροφύλλη- και ποιοτικά χαρακτηριστικά -ολικό Ν, ολική πρωτεΐνη- των ποικιλιών κτηνοτροφικού 

βίκου (Vicia sativa L.) Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, Gravesa, Πήγασος, Ζέφυρος Μίνως σε χειμερινή και 

εαρινή σπορά, στο Αγρόκτημα του Π. Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο. Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό 

σχέδιο τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες με 5 επαναλήψεις, για κάθε επέμβαση (ποικιλίες). Το 

πειραματικό τεμάχιο είχε  διαστάσεις 2x4 m με 8 γραμμές σποράς σε απόσταση 25 cm. Οι αγρονομικές 

παρατηρήσεις έγιναν στις 30, 60 μέρες από το φύτρωμα (ΜΑΦ) και στη συγκομιδή, ενώ τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά μετρήθηκαν στα ξηρά στελέχη και φύλλα κάθε ποικιλίας. Σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ποικιλιών παρατηρήθηκαν στα περισσότερα αγρονομικά χαρακτηριστικά και  το ολικό Ν 

και στις δύο εποχές σποράς. Οι ποικιλίες διέφεραν σημαντικά στο ύψος στη συγκομιδή, το ξηρό βάρος 

φυτού, την απόδοση σε καρπό και σε σανό, το βάρος λοβού, το βάρος 1000 σπόρων, τη συγκέντρωση 

χλωροφύλλης και  το ολικό Ν και στην   εαρινή  σπορά επιπλέον στο ύψος στις 30 και στις 60 ΜΑΦ. Η 

φυτρωτική περίοδος και η διάρκεια του βιολογικού κύκλου σε μέρες στην εαρινή σπορά ήταν 

μικρότερης διάρκειας (15-20, και 104-119 αντίστοιχα) απ’ ότι στη χειμερινή (35-40, και 169-178,  

αντίστοιχα). Το ξηρό βάρος ήταν μεγαλύτερο επίσης στην εαρινή σπορά. Το ύψος στη συγκομιδή ήταν 

περίπου το ίδιο και στις δυο εποχές σποράς (45,9-55,0, και 43,0-53,6 cm αντίστοιχα). Η ποικιλία 

Ζέφυρος έδωσε την μεγαλύτερη απόδοση σε σανό (605 kg/στρ.) και η ποικιλία Idice την μεγαλύτερη 

απόδοση σε καρπό (351 kg/στρ.), στη χειμερινή σπορά. Η ποικιλία Μίνως είχε το μεγαλύτερο βάρος 

λοβού (0,95 g) στην εαρινή σπορά και η ποικιλία Idice το μεγαλύτερο βάρος 1000 σπόρων (72 g), στην 

χειμερινή σπορά. Η ποικιλία Τέμπη είχε την μεγαλύτερη συγκέντρωση χλωροφύλλης (33 SPAD) και η 

ποικιλία Gravesa περιείχε το περισσότερο ολικό Ν (2,74%)  στην εαρινή σπορά.     

 
Εισαγωγή 

Στην Ελλάδα ο βίκος είναι το πιο διαδεδομένο χειμερινό ψυχανθές και  αποτελούσε μια από τις 

σημαντικότερες καλλιέργειες για την γεωργία και κτηνοτροφία μέχρι τη δεκαετία του 1980. Επίσης, 

θεωρείται από τα πιο κατάλληλα φυτά χλωρής λίπανσης (Βαΐτσης1996). Η ευρεία  προσαρμοστικότητα 

του βίκου στα διάφορα περιβάλλοντα, η υψηλή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και η άριστη 

προσαρμογή του στα συστήματα αμειψισποράς σε συνδυασμό με την σημασία του για την 

κτηνοτροφία αποτελούν ισχυρά κίνητρα για την επιστροφή του βίκου στους ελληνικούς αγρούς. Στην 

χώρα μας ο βίκος δίνει τις μεγαλύτερες αποδόσεις με φθινοπωρινή σπορά. Η σπορά το φθινόπωρο 

πλεονεκτεί σε σχέση με την σπορά την άνοιξη (Παπακώστα, 2005.) Εξαίρεση παρουσιάζουν μόνον 

περιοχές με ισχυρούς χειμωνιάτικους παγετούς που η εαρινή σπορά υπερτερεί της χειμερινής. Η 

σπορά την άνοιξη συνιστάται να γίνεται όσο το δυνατόν πρωιμότερα, μέσα Φεβρουαρίου-τέλος 
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Μαρτίου.Σε βορειότερες χώρες, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα, σπέρνεται άνοιξη, 

αλλά όσο το δυνατόν πρωιμότερα (Βλαχοστέργιος 2012).  

Οι Firinciogly κ.ά. (2004) στην Κεντρική Τουρκία το 2001-2004, βρήκαν ότι υπήρξε επίδραση  

της εποχής σποράς χειμερινή ή εαρινή στην απόδοση σε σπόρο, στο βάρος 1000 σπόρων και στην 

απόδοση σε σανό αν και η απόδοση σε σπόρο και το βάρος 1000 σπόρων ήταν σημαντικά υψηλότερα 

στην χειμερινή σπορά, η βιομάζα ήταν υψηλότερη στην εαρινή σπορά. 

Επίδραση στην απόδοση και άλλα αγρονομικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχει και η 

ποικιλία. Η Παπακώστα (2005) αναφέρει ελληνικά και ξένα δεδομένα κατά τα οποία οι 

καλλιεργούμενες ποικιλίες βίκου διαφέρουν ως προς την διάρκεια του βιολογικού κύκλου (πρώιμες, 

μεσοπρώιμες, όψιμες) και ως προς την παραγωγική κατεύθυνση (παραγωγή σπόρου, σανού, σπόρου 

και σανού). Στην Ελλάδα πειράματα αξιολόγησης ποικιλίων βίκου έγιναν στις δεκαετίες του 1980 και 

1990 από το Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών (ΙΚΦ&Β) σε διάφορες περιοχές (Ηλιάδης 

2004). Τελαυταία, έρευνα στο ΙΚΦ&Β έδειξε ότι μίγματα ποικιλιών βίκου  αποδίδουν καλύτερα από τις 

ποικιλίες-συστατικά τους, λόγω συνεργιστικής δράσης (Vlachostergios κ.ά. 2011).  

Σκοπός της έρευνας ήταν  η αξιολόγηση 7 ποικιλιών κτηνοτροφικού βίκου  ως προς ορισμένα 

αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την εποχή σποράς στις συνθήκες της 

Θεσσαλίας. 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Τα πειράματα έγιναν στο Αγρόκτημα  του Π. Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο το φθινόπωρο 

(χειμερινή σπορά) του 2007  και την άνοιξη (εαρινή σπορά) του 2008. Το έδαφος ήταν πηλώδες 

(S=47%, Si=32%, Cl=21%), με  pH=7,9, της. τάξης Inceptisol, υποομάδας Calcic Xenochept.  

Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο τυχαιοποιημένες πλήρεις ομάδες (RCB)  και στα δυο 

πειράματα. Οι επεμβάσεις ήταν οι 7 ποικιλίες με 5 επαναλήψεις για κάθε επέμβαση. Κάθε πειραματικό 

τεμάχιο και στις δυο εποχές σποράς είχε διαστάσεις 2x4 m, περιελάμβανε 8 γραμμές σποράς που 

απείχαν μεταξύ τους 25 cm Οι παρατηρήσεις για τα αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά έγιναν 

στις 6 μεσαίες γραμμές.  

Η σπορά έγινε με το χέρι γραμμικά στις 3 Δεκεμβρίου η χειμερινή και η εαρινή στις 15 

Φεβρουαρίου του 2008. Χρησιμοποιήθηκαν 17,5 g σπόρου για κάθε γραμμή, το βάθος σποράς ήταν 3-5 

cm. Όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες ήταν εκείνες που συνιστώνται για την καλλιέργεια. Η 

αντιμετώπιση του μικρού αριθμού ζιζανίων γινόταν με το χέρι σε κάθε πειραματικό τεμάχιο  και 

μηχανικά ανάμεσά τους. Οι 7 ποικιλίες  που αξιολογήθηκαν ήταν  Αλέξανδρος, Idice, Τέμπη, Gravesa, 

Ζέφυρος, Πήγασος και Μίνως.  

Μετρήθηκαν 10 αγρονομικά χαρακτηριστικά, φυτρωτική  περίοδος (συμπλήρωση  φυτρώματος  

50% των σπόρων), ύψος (30, 60  Μ.Α.Φ.  και στη συγκομιδή), χλωρό και ξηρό βάρος φυτού (όπως το 

ύψος) διάρκεια βιολογικού κύκλου (σπορά έως συγκομιδή), βάρος σανού (σε 2 m2)  βάρος λοβού (μ.ο. 

10 λοβών από 10 φυτά),  βάρος σπόρου και 1000 σπόρων και χλωροφύλλη σε μονάδες SPAD. Ως 

ποιοτικά χαρακτηριστικά μετρήθηκαν τα  ολικό άζωτο και  ολική πρωτεΐνη επί τοις %. 

Οι κλιματικές συνθήκες στη διάρκεια των πειραμάτων αξιολογήθηκαν ως κανονικές αφού η 

βροχόπτωση ήταν ικανοποιητική τους μήνες Δεκέμβριος 2007, Φεβρουάριος –Απρίλιος 2008 και η 

μέση θερμοκρασία ήταν μέσα στα όρια, 8-25 οC,  των απαιτήσεων της καλλιέργειας του βίκου. 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τα στατιστικά προγράμματα Microsoft Excel 

και IBM SPSS Statistics 20. Οι μέσοι όροι συγκρίθηκαν στατιστικά με την ελάχιστη σημαντική 

διαφορά (ΕΣΔ,) σε επίπεδο σημαντικότητας P<5%. Επίσης, υπολογίστηκε ο συντελεστής 

παραλλακτικότητας CV επί τις %. Οι μετρήσεις για κάθε χαρακτηριστικό αναλύθηκαν στατιστικά με 

ANOVA για πειραματικό σχέδιο RCB με 7 επεμβάσεις και 5 επαναλήψεις. 
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Αποτελέσματα- Συζήτηση 

Οι ποικιλίες και στις δύο εποχές σποράς διέφεραν  μεταξύ τους σημαντικά στα περισσότερα 

χαρακτηριστικά τους  

 Φυτρωτική περίοδος, Βιολογικός κύκλος: Στην εαρινή  σπορά η φυτρωτική περίοδος, 16-19 μέρες, ήταν 

περίπου  η  μισή  απ’ ότι στην χειμερινή, 35-40 μέρες, ενώ ο βιολογικός κύκλος 104-119 μέρες ήταν 

περίπου 60 ημέρες μικρότερος απ’ ότι στην χειμερινή (169-178 μέρες) όπως φαίνεται στον Πίν. 1. Η 

ποικιλία Μίνως είχε την μικρότερη φυτρωτική περίοδο και βιολογικό κύκλο ενώ η ποικιλία Gravesa 

την μεγαλύτερη και στις δύο εποχές σποράς με τη διαφορά τους να είναι σημαντική. 

 

Πίν. 1. Φυτρωτική περίοδος και βιολογικός κύκλος σε ημέρες για 7 ποικιλίες κτηνοτροφικού βίκου  σε χειμερινή 
και εαρινή σπορά  

 

Ποικιλία 
Φυτρωτική περίοδος, ημέρες Βιολογικός κύκλος, ημέρες 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 39 19 175 115 

Idice 39 19 175 115 

Τέμπη 39 19 175 115 

Gravesa 40 20 178 119 

Πήγασος 39 19 175 115 

Ζέφυρος 40 20 178 119 

Μίνως  35 16 169 104 

LSD0.05 5 4 NS 11 

CV% 4,4 7,1 1,7 4,4 

 

 Ύψος φυτού: Yψηλότερη ποικιλία ήταν η Idice  και χαμηλότερη η Gravesa και στις δύο εποχές 

σποράς τόσο στις 60 ΜΑΦ όσο και στη συγκομιδή με την διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική από 

ορισμένες ποικιλίες (Πίν. 2). 

 
Πίν. 2. Ύψος φυτού στις 60 ΜΑΦ και  στη συγκομιδή για 7 ποικιλίες κτηνοτροφικού βίκου  σε χειμερινή και 
εαρινή σπορά  

 
Ποικιλία 

Ύψος φυτού, 60 ΜΑΦ, cm Ύψος φυτού συγκομιδή, cm 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 6,3 47,6 51,2 49,6 

Idice 7,2 50,4 55,0 53,6 

Τέμπη 6,8 48,8 51,2 50,4 

Gravesa 6,2 40,6 45,9 43,0 

Πήγασος 6,2 45,4 51,1 47,0 

Ζέφυρος 6,5 44,0 47,3 46,2 

Μίνως  7,0 44,4 46,8 45,6 

LSD0.05 1,0 4,3 6,0 4,6 

CV% 5,6 7,2 6,5 7,5 

 

 Ξηρό βάρος φυτού: Σημαντικές διαφορές στο ξηρό βάρος ανά φυτό μεταξύ των ποικιλιών 

παρατηρήθηκαν στις  30 ΜΑΦ στην εαρινή σπορά και στις 60 ΜΑΦ και στις δύο εποχές σποράς.Το 

μικρότερο βάρος στις περισσότερες περιπτώσεις είχαν οι ποικιλίες Αλέξανδρος και Πήγασος. Το ξηρό 

βάρος φυτού, στις 30 και στις 60 ΜΑΦ, ήταν μεγαλύτερο στην εαρινή σπορά σε όλες τις ποικιλίες (Πίν. 

3). 
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Πίν.3.Ξηρό βάρος φυτού στις 30 και 60 ΜΑΦ για 7 ποικιλίες κτηνοτροφικού βίκου  σε χειμερινή και εαρινή 
σπορά  

 

Ποικιλία 
Ξηρό βάρος φυτού, 30 ΜΑΦ,g Ξηρό βάρος φυτού,60 ΜΑΦ, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,35 1,12 1,50 3,76 

Idice 0,39 1,25 1,73 4,32 

Τέμπη 0,40 1,27 1,54 3,86 

Gravesa 0,40 1,28 1,54 3,85 

Πήγασος 0,38 1,33 1,48 3,70 

Ζέφυρος 0,39 1,26 1,59 3,97 

Μίνως  0,39 1,24 1,56 3,92 

LSD0.05 N.S. 0,17 0,18 0,35 

CV% 4,3 5 5,2 5,2 

 

 Βάρος λοβού και 1000 σπόρων: Σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών παρατρήθηκαν και για τα 

δύο χαρακτηριστικά και στις δύο εποχές σποράς (Πίν. 4). Το μεγαλύτερο βάρος λοβού και στην 

χειμερινή (0,55 g)  και στην εαρινή σπορά (0,97 g) είχε η ποικιλία Μίνως και η διαφορά ήταν 

σημαντική σε σύγκριση με ορισμένες από τις άλλες ποικιλίες. Όσον αφορά το βάρος 1000 σπόρων 

αυτό ήταν στατιστικά μεγαλύτερο από ορισμένες ποικλίες στην χειμερινή σπορά στην ποικιλία Idice 

και στην ποικιλία Ζέφυρος στην εαρινή. Η ποικιλία Τέμπη είχε το μικρότερο (46,4g, εαρινή σπορά). 

Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρει  και ο Firinciogly κ.ά. (2009. 

 
Πίν. 4. Βάρος λοβού και 1000 σπόρων για 7 ποικιλίες κτηνοτροφικού βίκου  σε χειμερινή και εαρινή σπορά  

 

Ποικιλία 
Βάρος λοβού, g Βάρος 1000 σπόρων, g 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 0,42 0,67 57,6 48,0 

Idice 0,46 0,78 72,2 49,6 

Τέμπη 0,40 0,55 55,0 46,4 

Gravesa 0,38 0,68 58,2 56,2 

Πήγασος 0,47 0,72 67,8 53,8 

Ζέφυρος 0,39 0,57 60,0 60,8 

Μίνως  0,55 0,97 54,4 52,6 

LSD0.05 0,15 0,06 8,1 3,6 

CV% 20 14 10 11 

 

 Απόδοση  σε σανό και σπόρο: Και στις δύο εποχές σποράς παρατηρήθηκαν στατιστικές διαφορές μεταξύ 

των ποικιλιών στην απόδοση σε σανό και καρπό (Πίν. 5) Η ποικιλία Ζέφυρος  έδωσε την μεγαλύτερη 

απόδοση σε σανό, 605 kg/στρ, στη χειμερινή σπορά  και η ποικιλία Gravesa  την μικρότερη, 

274kg/στρ. στην εαρινή σπορά. Η ποικιλία Idice έδωσε την μεγαλύτερη απόδοση σε καρπό (351 kg/ 

στρ.) στην χειμερινή σπορά και η ποικιλία Gravesa την μικρότερη (35 kg/ στρ.) στην εαρινή σπορά 

(Πίν. 4). Υψηλότερες  αποδόσεις σε σανό και σε καρπό στην χειμερινή σε σχέση  με την εαρινή σπορά 

αναφέρουν και οι Boberfeld κ.α. (2004) και  Firinciogly κ.ά. (2009). 
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Πίν. 5. Απόδοση σε σανό και καρπό για 7 ποικιλίες κτηνοτροφικού βίκου  σε χειμερινή και εαρινή σπορά  

 
Ποικιλία 

Απόδοση  σε σανό, kg/Στρ. Απόδοση σε καρπό, kg/Στρ 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 473 459 237 60 

Idice 353 458 351 156 

Τέμπη 409 534 230 107 

Gravesa 546 274 93 35 

Πήγασος 375 456 244 177 

Ζέφυρος 605 312 120 48 

Μίνως  358 286 280 211 

LSD0.05 18 22 90 60 

CV% 22 26 40 61 

 Ολικό Ν, %. Η ποικιλία Gravesa περιείχε το περισσότερο ολικό Ν (2,74%,  εαρινή σπορά) και η 

ποικιλία Μίνως το λιγότερο (1,20% , χειμερινή σπορά) και οι διαφορές αυτές ήταν σημαντικές σε 

σύγκριση με ορισμένες από τις άλλες ποικιλίες. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρει και ο Boberfeld 

κ.α. (2004) 

Πίν. 6. Ολικό Ν %  σανού στη συγκομιδή για 7 ποικιλίες κτηνοτροφικού βίκου  σε χειμερινή και εαρινή σπορά  

 

Ποικιλία 
Ολικό Ν, % 

Χειμερινή σπορά Εαρινή σπορά 

Αλέξανδρος 1,68 2,42 

Idice 1,30 1,86 

Τέμπη 1,52 2,24 

Gravesa 2,18 2,74 

Πήγασος 1,28 1,82 

Ζέφυρος 2,02 2,40 

Μίνως  1,20 1,56 

LSD0.05 0,17 0,25 

CV% 24 19 
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Key words: Cultivars, Vetch, Sowing time, Yield, Seed weight. 

Vetch as animal feed is an important crop not only as a feed rich in protein, but also for soil 

enrichment with N being a nitrogen fixation crop. Seven vetch cultivars, sown in winter or spring, 

were evaluated for various agronomic  and quality characteristics.  The experimental design was a 

RCB with 7 treatments (the cultivars), had 5 replications, experimental plot 2 X 4 m, and 8 rows spaced 

25 m apart. Data were collected for germination period (germination of 50% of seeds). Duration of 

biological cycle (from germination to harvest) plant height and fresh-dry weight (at 30, 60 days and 

harvest), weight of fruit, of 1000 seeds, biomass, seed yield, and % N (at harvest) and chlorophyll 

(SPAD units). Statistical differences among cultivars were found for most characteristics at both 

sowing times. Germination period and biological cycle were smaller in spring   compared to those in 

winter. Plant weight was grater in spring sowing time. Plant height at harvest was very similar at both 

sowing times. Cultivar Zefyros gave the highest biomass (6050kg/ha) and Idice the highest seed yield 

(3510 kg/ha) in winter sowing. Minos gave the highest fruit weight in spring  and Idice the highest 

weight of 1000 seeds in winter sowing. Cultivar Gravesa had the highest % N in spring. 
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Ανάλυση αύξησης και δυναμικό παραγωγής του κενάφ σε 
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Λέξεις κλειδιά: φακή, βιομάζα, χλωρή λίπανση, ενεργειακό φυτό 

Η επίδραση τριών προμεταχειρίσεων με τη φακή (Lens culinaris) : (i) ενσωμάτωση ως χλωρή λίπανση, 

(ii) χρήση ως καλλιέργεια κάλυψης και (iii) χωρίς καλλιέργεια ψυχανθούς, καθώς και δυο επίπεδων 

αζωτούχου λίπανσης: Ν0=0 και Ν1=150 kg Ν ha-1, στα χαρακτηριστικά της αύξησης και στο δυναμικό 

παραγωγής βιομάζας του κενάφ, μελετήθηκαν για τρία συναπτά έτη, σε δυο πειραματικούς αγρούς, 

με αμμοπηλώδες και αργιλώδες έδαφος, στην Κ. Ελλάδα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

προέκυψε θετική επίδραση τόσο των προμεταχειρίσεων με τη φακή όσο και της αζωτούχου λίπανσης, 

στα χαρακτηριστικά της αύξησης και στο δυναμικό παραγωγής βιομάζας της καλλιέργειας του κενάφ 

σε σύγκριση με τη μονοκαλλιέργεια και στους δύο τύπους εδάφους. Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση της 

φακής στο έδαφος είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ξηρής βιομάζας σε σύγκριση με την 

μονοκαλλιέργεια του κενάφ κατά 2.8 και 5.6 t ha-1 στο αμμοπηλώδες έδαφος και κατά 2.3 και 3.3 t ha-1 

στο αργιλώδες έδαφος, σε επίπεδο λίπανσης Ν0 και Ν1 αντίστοιχα. Τα μέγιστα ύψη των φυτών 

καταγράφηκαν κατά την ανθοφορία, όπου στην περίπτωση της επέμβασης του ψυχανθούς ως χλωρή 

λίπανση με πλήρη αζωτούχο λίπανση ήταν τα υψηλότερα με τιμές 355 cm και 314 cm για το 

αμμοπηλώδες και αργιλώδες έδαφος, αντίστοιχα. 

 

Εισαγωγή 

Το κενάφ (Hibiscus cannabinus L.) είναι ετήσιο, ποώδες, βραχείας ημέρας, τύπου C3 φυτό. 

Παρόλο που είναι Αφρικανικής καταγωγής (Cheng, 2004), είναι καλά προσαρμοσμένο σε ευρύ φάσμα 

κλιματικών συνθηκών (Meints και Smith, 2003). Χαρακτηρίζεται ως βιομηχανικό φυτό πολλαπλών 

χρήσεων (Nielsen, 2004; Webber και Bledsoe, 2002), ενώ συγκαταλέγεται και μεταξύ των υποψηφίων 

φυτών για παραγωγή βιοενέργειας (Kobaisy κ.ά., 2001; Ardente κ.ά., 2008). Η παραγόμενη βιομάζα 

του κενάφ έχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως στερεό καύσιμο, αλλά και ως πηγή σακχάρων από 

τη ζύμωση των οποίων παράγεται αιθανόλη και n-βουτανόλη (Xavier κ.ά., 2010; Ooi κ.ά., 2011). 

Η ευεργετική επίδραση της χλωρής λίπανσης και της καλλιέργειας κάλυψης στις επόμενες 

καλλιέργειες οφείλεται κυρίως στην βελτίωση των εδαφικών ιδιοτήτων (Cherr κ.ά., 2006), στη μείωση 

της εδαφικής διάβρωσης και στην αύξηση του δυναμικού παραγωγής των διάδοχων καλλιεργειών 

(Beslemes κ.ά., 2013). Η εισαγωγή των ψυχανθών σε συστήματα χλωρής λίπανσης και καλλιεργειών 

κάλυψης είναι σημαντική κυρίως για την ιδιότητα των ψυχανθών να συμβιώνουν με τα βακτήρια 

Rhizobium leguminosarum τα οποία βοηθούν στη δέσμευση ατμοσφαιρικού Ν2 (Thorup-Kristensen, 

2006) και το καθιστούν διαθέσιμο για τις διάδοχες καλλιέργειες. Μεταξύ των ψυχανθών που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν στα συγκεκριμένα συστήματα παραγωγής είναι και η φακή (Lens culinaris), ένα 

ψυχανθές καλά προσαρμοσμένο στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Μεσογείου (Yau κ.ά., 2003). 

Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάλυση της αύξησης και του δυναμικού παραγωγής 

της καλλιέργειας του κενάφ (Hibiscus cannabinus L.) υπό την επίδραση καλλιεργητικών πρακτικών 

όπως η χλωρή λίπανση, η καλλιέργεια κάλυψης με φακή, καθώς και τα διαφορετικά επίπεδα 

αζωτούχου λίπανσης, στα πλαίσια της εξερεύνησης και βελτίωσης του πιθανού ρόλου τους ως 

προμηθευτή βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς, με μειωμένες απαιτήσεις σε εισροές. 
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Υλικά και Μέθοδοι 

Πειράματα σε συνθήκες αγρού πραγματοποιήθηκαν επί τρία συναπτά έτη (2007,2008,2009), σε 

δυο πειραματικούς αγρούς διαφορετικούς ως προς τον τύπο εδάφους και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα 

με αμμοπηλώδες έδαφος και στη Λάρισα (Σωτήριο) με αργιλώδες. Τα πειράματα εκτελέστηκαν 

σύμφωνα με το τυχαιοποιημένο σχέδιο πλήρων ομάδων με υποδιαιρεμένα τεμάχια σε τρεις 

επαναλήψεις. Τα διαφορετικά επίπεδα αζωτούχου λίπανσης Ν0=0 και Ν1=150 kg Ν ha-1 θεωρήθηκαν 

τα κύρια πειραματικά τεμάχια και οι τρεις προ-μεταχειρίσεις με το ψυχανθές: (i) ενσωμάτωση του 

ψυχανθούς ως χλωρή λίπανση, (ii) χρήση του ψυχανθούς ως καλλιέργεια κάλυψης και (iii) χωρίς 

καλλιέργεια ψυχανθούς θεωρήθηκαν τα υπο-τεμάχια. Ως ψυχανθές επιλέχθηκε η φακή (Lens culinaris) 

και συγκεκριμένα η λεπτόσπερμη ποικιλία «Σάμος». Για την ανάλυση και καταγραφή της αύξησης 

του κενάφ, πραγματοποιήθηκαν κοπές φυτικών δειγμάτων, των κεντρικών γραμμών της 

καλλιέργειας, εμβαδού 1 m2. Σε κάθε κοπή, το φυτικό υλικό που συγκομίστηκε χωρίστηκε στα 

διάφορα υπέργεια μέρη του. Τα επιμέρους φυτικά μέρη τοποθετήθηκαν σε ειδικούς κλιβάνους για 

ξήρανση σε θερμοκρασία ±90 οC μέχρι σταθερού βάρους και ζυγίστηκαν ξανά, έτσι ώστε να 

προσδιοριστούν τα ξηρά τους βάρη. Πριν την ξήρανση των δειγμάτων η φυλλική επιφάνεια 

μετρήθηκε με την χρήση αυτόματου LI–COR model LI–3000A, για τον υπολογισμό του LAI, ενώ το 

ύψος των φυτών υπολογίστηκε ως μέσο ύψος από όλα τα συγκομισθέντα φυτά του κάθε υποτεμαχίου. 

Όλα δεδομένα που μετρήθηκαν ή υπολογίστηκαν, υποβλήθηκαν σε ανάλυση της 

παραλλακτικότητας (ANOVA) με την χρήση του υπολογιστικού λογισμικού SPSS 18. Στην παρούσα 

εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του τρίτου έτους πειραματισμού, ενώ περισσότερες 

λεπτομέρειες για τους πειραματικούς αγρούς και τις τεχνικές καλλιέργειας αναφέρονται από τους 

Tigka κ.ά. (2013). 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 Ύψος φυτών 
Μετά την αρχική περίοδο βλαστικής ανάπτυξης των φυτών, που διαρκεί περίπου 28 ημέρες από 

το φύτρωμα και τελειώνει όταν τα φυτά έχουν ύψος 45-50 cm και έχουν αναπτύξει 5-7 φύλλα, το ύψος 

των φυτών, σε όλες τις περιπτώσεις, αυξήθηκε σχεδόν γραμμικά μέχρι και την άνθηση όπου η 

βλαστική ανάπτυξη του υπέργειου τμήματος σταματά και η αναπαραγωγική ανάπτυξη ξεκινά (Σχήμα 

1).  

 

 
Σχήμα 1: Εξέλιξη ύψους των φυτών του κενάφ από τρεις διαφορετικές επεμβάσεις φακής και σε δυο διαφορετικά 
επίπεδα λίπανσης, στο αμμοπηλώδες (άνω) και αργιλώδες (κάτω) έδαφος. Τα κάθετα όρια (Vertical bars) 
υποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών στατιστικά διαφορών σε επίπεδο σημαντικότητας P<0.05. 

Ν0 Τρίκαλα 
Ν1 Τρίκαλα 

Ν0 Λάρισα Ν1 Λάρισα 
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Τα φυτά του κενάφ απέκτησαν το μέγιστο τους ύψους κατά την ανθοφορία (Σχήμα 1). Στην 

περίπτωση της επέμβασης του ψυχανθούς ως χλωρή λίπανση, καθώς και με πλήρη αζωτούχο λίπανση 

(150 kg Ν ha-1) καταγράφηκαν τα μέγιστα ύψη φυτών και στους δυο τύπους εδάφους, με τιμές 355 cm 

και 314 cm για το αμμοπηλώδες (Τρίκαλα) και το αργιλώδες (Λάρισα), αντίστοιχα. 

 Ειδικός δείκτης φυλλικής επιφάνειας (LAI) 

Ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας (LAI) ένα μήνα μετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας άρχισε 

να αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς αποκτώντας τιμές>3 για περισσότερες από 73 ημέρες στο 

αμμοπηλώδες έδαφος και 65 ημέρες στο αργιλώδες έδαφος, δίνοντας στην καλλιέργεια του κενάφ την 

δυνατότητα να παράγει βιομάζα με μεγαλύτερους ρυθμούς και να επιτυγχάνει στο μέγιστο βαθμό την 

εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας. Μέγιστες τιμές του LAI καταγράφηκαν κατά την άνθηση, 

της τάξεως των 8.02 και 8.17 m2m-2 στα υποτεμάχια της ενσωμάτωσης της φακής με πλήρη λίπανση 

(Σχήμα 2).  

 

 
Σχήμα 2. Εξέλιξη του LAI της καλλιέργειας του κενάφ από τρεις διαφορετικές επεμβάσεις φακής και σε δυο 
διαφορετικά επίπεδα λίπανσης στο αμμοπηλώδες (άνω) και αργιλώδες (κάτω) έδαφος. Τα κάθετα όρια (vertical 
bars) υποδεικνύουν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών σε επίπεδο σημαντικότητας P<0.05. 

 Παραγωγή βιομάζας 

Η ολική παραγωγή βιομάζας επηρεάστηκε σημαντικά (Ρ<0.05) από τις επεμβάσεις της φακής, 

προσδίδοντας στα φυτά υψηλούς ρυθμούς αύξησης της τάξεως των 290 και 241 kg ha-1d-1, για την 

επέμβαση της φακής ως χλωρή λίπανση και για την επέμβαση της καλλιέργειας κάλυψης στην 

περιοχή των Τρικάλων και στην περιοχή της Λάρισας 287 και 283 kg ha-1d-1, σε Ν1 επίπεδο λιπάνσεως 

(Σχήμα 3). Μέγιστη παραγωγή βιομάζας επιτεύχθηκε και στους δύο πειραματικούς αγρούς κατά τη 

άνθηση, όπου στο αμμοπηλώδες έδαφος ήταν 20.65, 19.62 και 15.52 t ha-1 για τα φυτά του κενάφ υπό 

πλήρη λίπανση που καλλιεργήθηκαν στα τεμάχια της χλωρής λίπανσης, της καλλιέργειας κάλυψης 

της φακής και του μάρτυρα, αντίστοιχα. Στο αργιλώδες έδαφος οι αντίστοιχες τιμές βιομάζας ήταν 

19.11, 18.62 και 15.55 t ha-1. Παράλληλα, οι Ν εισροές είχαν θετική επίδραση στην παραγωγή 

βιομάζας, όχι μόνο στην περίπτωση που προηγήθηκε καλλιέργεια φακής, αλλά και στην περίπτωση 

του μάρτυρα γεγονός που συμφωνεί με ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Kuchindra κ.ά., 2001). 

Η παραγωγή ξηρού βάρους επηρεάστηκε από την εισροή Ν λιπασμάτων σχεδόν σε όλη την 

καλλιεργητική περίοδο και στους δύο τύπους εδάφους, με μια διαφορά της τάξεως των 2.27 και 2.37 t 

ha-1 στα Τρίκαλα και στη Λάρισα, αντίστοιχα. Μεταξύ των επιπέδων λιπάνσεως (Ν0 και Ν1) η διαφορά 

Ν0 Τρίκαλα Ν1 Τρίκαλα 

Ν0 Λάρισα Ν1 Λάρισα 
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παρουσιάστηκε κατά την άνθηση στα υποτεμάχια του μάρτυρα, ενώ στα υποτεμάχια της καλλιέργειας 

κάλυψης του ψυχανθούς η αντίστοιχη διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη, 4.06 t ha-1 στα Τρίκαλα και 

4.30 t ha-1 στη Λάρισα. Παράλληλα, όπως φαίνεται και από το Σχήμα 4, στατιστικά σημαντική 

επίδραση (Ρ<0.05) εντοπίστηκε και στις προμεταχειρίσεις με το ψυχανθές, αλλά όχι σε όλη την 

διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και στους δύο πειραματικούς αγρούς. 

 

 
Σχήμα 3. Ολική παραγωγή βιομάζας του κενάφ από τρεις διαφορετικές επεμβάσεις φακής και σε δυο διαφορετικά 
επίπεδα λίπανσης στο αμμοπηλώδες (άνω) και αργιλώδες (κάτω) έδαφος. Τα κάθετα όρια (vertical bars) 
υποδεικνύουν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών σε επίπεδο σημαντικότητας P<0.05. 
 

 

 
Σχήμα 4. Εξέλιξη παραγωγής ξηρού βλαστού και φύλλων του κενάφ υπό τρεις διαφορετικές επεμβάσεις φακής 
και σε δυο διαφορετικά επίπεδα λίπανσης στο αμμοπηλώδες (άνω) και αργιλώδες (κάτω) έδαφος. Τα κάθετα όρια 
(vertical bars) υποδεικνύουν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών σε επίπεδο σημαντικότητας P<0.05. 

Ν0 

Τρίκαλα 

Ν1 

Τρίκαλα 
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Growth and biomass productivity of kenaf in low input farming 
systems 
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Keywords: lentil, biomass production, green manure, energy crop 

The effect of three treatments with lentil (Lens culinaris): (i) incorporated into the topsoil, (ii) 

harvested before the sowing of the energy crop and (iii) mono-cropping and two N dressing: Ν0=0 

and Ν1=150 kg Ν ha-1 on growth and biomass productivity of kenaf (Hibiscus cannabinus L.) were 

investigated on an infertile sandy-loamy soil and on a clayey soil located in central Greece (Trikala 

and Larissa, respectively). The results demonstrated a significant effect (P<0.05) of cover-cropping 

managements on kenaf growth indicates and on biomass production. Positive effect of N dressing 
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was also detected. In particular, in plots where lentil was incorporated into the soil, total dry 

biomass was increased, compared with kenaf without previous legume cultivation, at 

approximately 2.8 and 5.6 t ha-1 on sandy-loamy soil and at approximately 2.3 and 3.3 t ha-1 on 

clayey soil, in N0 and N1 dressings respectively. Maximum plant heights were recorded during 

flowering and were 355 cm and 314 cm on sandy-loamy soil and on clayey soil, respectively, when 

lentil was incorporated into the topsoil as green manure, under N1 dressing. 
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Συγκαλλιέργεια ειδών λαθουριού με σιτηρά 

Χ. ΛΙΘΟΥΡΓΙΔΗΣ1, Χ. A. ΔΑΜΑΛΑΣ1, Σ. Δ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ1, Χ. A. ΔΟΡΔΑΣ2 

1
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Γεωργίας, 68200 Ορεστιάδα 

2
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο Γεωργίας, 54124 Θεσσαλονίκη 

 

Λέξεις κλειδιά: λόγος ισοδύναμης επιφάνειας (LER), επιθετικότητα (Α) 

Σε πειραματικό αγρό αναπτύχθηκαν τρία είδη λαθουριού (Lathyrus sativus, L. cicera και L. ochrus), δύο 

είδη σιτηρών: βρώμη (Avena sativa) και κριθάρι (Hordeum vulgare), όλα ως μονοκαλλιέργειες, καθώς 

επίσης και δώδεκα μίγματα των λαθουριών σε συγκαλλιέργεια με τα δύο σιτηρά. Η συγκαλλιέργεια 

έγινε σε αναλογία λαθούρι-σιτηρό 80:20 σε δύο συστήματα σποράς: σε εναλλακτική γραμμή σποράς 

(1:1) και σε μικτή σπορά των δύο ειδών στην ίδια γραμμή (mix). Σκοπός της εργασίας ήταν να 

αξιολογηθεί τόσο η απόδοση σε βιομάζα όσο και η ανταγωνιστική ικανότητα των 

συγκαλλιεργούμενων ειδών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών προσδιορίστηκε με τον λόγο 

ισοδύναμης επιφάνειας (LER) και τον δείκτη επιθετικότητας (Α). Οι αποδόσεις των τριών λαθουριών 

ήταν μικρότερες από τις αποδόσεις των σιτηρών και των μιγμάτων τους, ενώ οι αποδόσεις των 

περισσοτέρων μιγμάτων δεν διέφεραν από εκείνες της μονοκαλλιέργειας του κριθαριού και της 

βρώμης. Οι τιμές LER ήταν μεγαλύτερες από τη μονάδα στα δύο μίγματα του L. ochrus με τη βρώμη, 

καθώς και στο μίγμα με το κριθάρι στο σύστημα σποράς 1:1, υποδεικνύοντας ότι τα μίγματα αυτά 

αξιοποίησαν αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους του περιβάλλοντος σε σύγκριση με τις 

μονοκαλλιέργειες και τα υπόλοιπα μίγματα. Οι τιμές του δείκτη Α των σιτηρών ήταν θετικές σε όλα τα 

μίγματα, που σημαίνει ότι σε όλα τα μίγματα το σιτηρό ήταν το κυρίαρχο είδος. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα δύο μίγματα του L. ochrus με τη βρώμη (1:1 και mix) και το μίγμα 1:1 του L. ochrus με το 

κριθάρι πλεονεκτούν συγκριτικά με τα υπόλοιπα μίγματα, καθώς και τις μονοκαλλιέργειες των 

λαθουριών και των σιτηρών. 

 

Εισαγωγή 

Η συγκαλλιέργεια ψυχανθούς με σιτηρό χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες του κόσμου με σκοπό 

την παραγωγή ενσιρώματος αλλά και καρπού, λόγω σημαντικών πλεονεκτημάτων (Anil κ.ά., 1998). 

Ένα από τα πλεονεκτήματα είναι το γεγονός ότι η συγκαλλιέργεια ψυχανθούς με σιτηρό παρέχει 

υψηλή και σταθερή απόδοση σε βιομάζα και καλής ποιότητας ενσίρωμα (Lithourgidis κ.ά., 2006). Στις 

ελληνικές συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα είδη ψυχανθών σε συστήματα 

συγκαλλιέργειας, όπως το κτηνοτροφικό κουκί, το λαθούρι και το λούπινο (Dordas κ.ά., 2011). 

Το είδος Lathyrus sativus είναι όσπριο υψηλής απόδοσης με ανθεκτικότητα στη ξηρασία. 

Καλλιεργείται κυρίως στην Ασία και στην Αφρική, για ανθρώπινη κατανάλωση και ως ζωοτροφή 

(Yan κ.ά., 2006), διότι έχει υψηλή διατροφική αξία, είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη (28-32%) και περιέχει τα 

απαραίτητα αμινοξέα (Urga κ.ά., 2005). Το είδος Lathyrus cicera, καλλιεργείται ως κτηνοτροφικό φυτό 

σε μικτά συστήματα καλλιέργειας με κριθάρι, ρόβι και βίκο στις Μεσογειακές χώρες της Ευρώπης 

(όπως Ισπανία και Ελλάδα) για την παραγωγή σανού. Επιπλέον, ο καρπός του συγκεκριμένου 

λαθουριού χρησιμοποιήθηκε και ως ζωοτροφή είτε μόνο του είτε ως μίγμα με άχυρο, σε διάφορα είδη 

ζώων εκτός των χοίρων (Peña-Chocarro and Peña, 1999). Το είδος Lathyrus ochrus καλλιεργήθηκε στην 

Ελλάδα στην περιοχή της Κρήτης, ενώ σήμερα καλλιεργείται στη Λήμνο, στη Σκύρο, στην Κάρπαθο 

και στην Εύβοια κυρίως για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά και για ζωοτροφή. 

Σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογηθεί η απόδοση σε ενσίρωμα και η ανταγωνιστική 

ικανότητα των παραπάνω τριών ειδών λαθουριού σε συγκαλλιέργεια με τη βρώμη και το κριθάρι σε 

σχέση με τις μονοκαλλιέργειες.  
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Υλικά και Μέθοδοι 

Το πείραμα έγινε στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την καλλιεργητική 

περίοδο 2013-14. Η προετοιμασία του πειραματικού αγρού περιελάμβανε άροση του εδάφους σε 

βάθος 25 cm και διαδοχική κατεργασία με σβάρνα και καλλιεργητή. Στη συνέχεια έγινε σπορά τριών 

ειδών λαθουριού (L. sativus, L. cicera και L. ochrus) και δύο χειμερινών σιτηρών, κριθαριού (ποικ. 

Τριπτοπόλεμος) και βρώμης (ποικ. Παλλήνη) ως μονοκαλλιέργεια. Επιπλέον, έγινε σπορά μιγμάτων 

των τριών ειδών λαθουριού με κάθε ένα από τα χειμερινά σιτηρά σε αναλογία 80:20 σε δύο συστήματα 

σποράς (1:1 εναλλακτικές γραμμές σποράς και μικτή σπορά των δυο ειδών στην ίδια γραμμή, mix). 

Κάθε πειραματικό τεμάχιο αποτελούνταν από 6 γραμμές μήκους 4 m η κάθε μία, με αποστάσεις 

μεταξύ των γραμμών 25 cm. Το πειραματικό σχέδιο ήταν οι πλήρεις ομάδες με 17 επεμβάσεις και 4 

επαναλήψεις. 

Η συγκομιδή έγινε το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, όταν τα σιτηρά ήταν στο στάδιο του 

γάλακτος. Συγκομίστηκε το υπέργειο μέρος των φυτών και έγινε διαχωρισμός των ειδών σε κάθε 

μίγμα. Δείγματα βάρους 0,5 kg, από κάθε είδος και από όλα τα πειραματικά τεμάχια, τοποθετήθηκαν 

στους 70 οC μέχρι σταθερού βάρους για τον προσδιορισμό της ξηρής βιομάζας. 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των ειδών προσδιορίστηκε με τους παρακάτω δείκτες: 

α) Λόγος ισοδύναμης επιφάνειας: LER = (Ycb/Yc) + (Ybc/Yb), 

όπου Yc και Yb είναι η απόδοση σε βιομάζα των σιτηρών και του κτηνοτροφικού φυτού, αντίστοιχα 

στην μονοκαλλιέργεια, ενώ Ycb και Ybc οι αποδόσεις του κάθε είδους στο μίγμα. Όταν ο δείκτης LER 

είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα, τα δύο είδη που συγκαλλιεργούνται αναπτύσσονται καλύτερα 

μέσα στο μίγμα από ό,τι όταν καλλιεργούνται μόνα τους. Σε αυτή την περίπτωση τα 

συγκαλλιεργούμενα είδη αξιοποιούν καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους από τη μονοκαλλιέργεια 

(Mead και Willey, 1980). Αντίθετα, όταν ο δείκτης LER είναι μικρότερος από την μονάδα, η 

συγκαλλιέργεια έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη και στην απόδοση των συγκαλλιεργούμενων 

ειδών. 

β) Επιθετικότητα: Ac = (Ycb/YcZcb) – (Ybc/YbZbc) & Ab = (Ybc/YbZbc) – (Ycb/YcZcb), 

όπου Ycb, Ybc Yc, Yb, είναι αποδόσεις στην συγκαλλιέργεια και μονοκαλλιέργεια, αντίστοιχα και Zbc, Zcb 

είναι το ποσοστό του κάθε είδους στο μίγμα, αντίστοιχα. Η επιθετικότητα είναι ένας δείκτης που 

χρησιμοποιείται συχνά για να εκτιμηθεί η κυριαρχία του ενός συγκαλλιεργούμενου είδους έναντι του 

άλλου. Όταν Ac = 0 τα δύο είδη έχουν ίσο ανταγωνισμό, όταν η Ac έχει θετική τιμή τότε το σιτηρό είναι 

το κυρίαρχο είδος, ενώ όταν η Ac έχει αρνητική τιμή τότε το σιτηρό είναι το υποτελές είδος. 

 

Αποτελέσματα και Συζήτηση 

Οι αποδόσεις των τριών λαθουριών ήταν μικρότερες εκείνες των σιτηρών και των μιγμάτων 

τους, ενώ οι αποδόσεις των περισσοτέρων μιγμάτων δεν διέφεραν εκείνες της μονοκαλλιέργειας του 

κριθαριού και της βρώμης (Πίνακας 1). Επιπλέον, και τα τρία είδη λαθουριών είχαν μεγαλύτερη 

απόδοση στα μίγματά τους με τα σιτηρά στο σύστημα σποράς 1:1 σε σύγκριση με το σύστημα σποράς 

mix. Από τα τρία είδη λαθουριού, το είδος  L. ochrus στη συγκαλλιέργεια με τη βρώμη έδωσε 

μεγαλύτερες αποδόσεις (1182 και 1130 Kg/στρ.) σε σχέση με τη μονοκαλλιέργεια της βρώμης (1043 

Kg/στρ.) και στα δύο συστήματα συγκαλλιέργειας (1:1 και mix), αντίστοιχα. 
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Πίνακας 1. Απόδοση σε ξηρή βιομάζα (kg/ha) μονοκαλλιέργειας τριών ειδών λαθουριού, κριθαριού και βρώμης 
και 12 μιγμάτων. 

Καλλιέργεια Αναλογία (%) Απόδοση σε βιομάζα (kg/στρ) 

Λαθούρι Σιτηρό Σύνολο 
     

Ls (L. sativus) (100) 605 - 605 

Ls - Βρώμη (1:1) (80:20) 110 771 881 

Ls - Βρώμη (mix) (80:20) 78 798 876 
     

Ls - Κριθάρι (1:1) (80:20) 81 938 1019 

Ls - Κριθάρι (mix) (80:20) 59 886 945 
     

Lc (L. cicera) (100) 568 - 568 

Lc - Βρώμη (1:1) (80:20) 173 763 936 

Lc - Βρώμη (mix) (80:20) 89 817 906 
     

Lc - Κριθάρι (1:1) (80:20) 149 854 1003 

Lc - Κριθάρι (mix) (80:20) 91 868 959 
     

Lo (L. ochrus) (100) 609 - 609 

Lo - Βρώμη (1:1) (80:20) 456 726 1182 

Lo - Βρώμη (mix) (80:20) 234 896 1130 
     

Lo - Κριθάρι (1:1) (80:20) 210 872 1082 

Lo – Κριθάρι (mix) (80:20) 70 934 1004 
     

Κριθάρι  (100) - 1043 1043 
     

Βρώμη  (100) - 909 909 
     

LSD0.05  180 121 197 
     

Οι μεγαλύτερες τιμές LER πάνω από την μονάδα, παρουσιάστηκαν στα δύο μίγματα του L. 

ochrus με τη βρώμη, καθώς και στο μίγμα με το κριθάρι στο σύστημα σποράς 1:1 (Πίνακας 2). Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι το συγκεκριμένο είδος λαθουριού αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τους πόρους 

του περιβάλλοντος σε σύγκριση με τα άλλα δύο λαθουριών και σιτηρών στα μίγματά τους και στις 

αντίστοιχες μονοκαλλιέργειές τους. 

Πίνακας 2. Δείκτης ισοδύναμης επιφάνειας και δείκτης επιθετικότητας σε μονοκαλλιέργεια τριών ειδών 
λαθουριού, κριθαριού και βρώμης και 12 μίγματα. 
Καλλιέργεια Αναλογία (%) Δείκτης ισοδύναμης επιφάνειας (LER) Δείκτης επιθετικότητας (A) 

Λαθούρι (LERL) Σιτηρό (LERC) Σύνολο Λαθούρι (ΑL) Σιτηρό (ΑC) 
       

Ls (L. sativus) (100) 1,00 - 1,00 - - 
Ls - Βρώμη (1:1) (80:20) 0,18 0,85 1,03 -4,01 4,01 
Ls - Βρώμη (mix) (80:20) 0,13 0,88 1,01 -4,23 4,23 
       

Ls - Κριθάρι (1:1) (80:20) 0,13 0,90 1,03 -4,33 4,33 
Ls - Κριθάρι (mix) (80:20) 0,10 0,85 0,95 -4,13 4,13 
       

Lc (L. cicera) (100) 1,00 - 1,00 - - 
Lc - Βρώμη (1:1) (80:20) 0,30 0,84 1,14 -3,82 3,82 
Lc - Βρώμη (mix) (80:20) 0,16 0,90 1,06 -4,93 4,93 
       

Lc - Κριθάρι (1:1) (80:20) 0,26 0,82 1,08 -3,77 3,77 
Lc - Κριθάρι (mix) (80:20) 0,16 0,83 0,99 -3,96 3,96 
       

Lo (L. ochrus) (100) 1,00 - 1,00 - - 
Lo - Βρώμη (1:1) (80:20) 0,75 0,80 1,55 -3,057 3,057 
Lo - Βρώμη (mix) (80:20) 0,38 0,99 1,37 -4,448 4,448 
       

Lo - Κριθάρι (1:1) (80:20) 0,34 0,84 1,18 -3,749 3,749 
Lo - Κριθάρι (mix) (80:20) 0,11 0,90 1,01 -4,334 4,334 
       

Κριθάρι  (100) - 1,00 1,00 - - 
       

Βρώμη  (100) - 1,00 1,00 - - 
       

LSD0.05    0,14   
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Οι τιμές του συντελεστή επιθετικότητας (Α) των σιτηρών ήταν θετικές στα μίγματά τους με τα 

τρία είδη λαθουριού και στα δύο συστήματα σποράς (Πίνακας 2). Αυτό σημαίνει ότι τόσο η βρώμη 

όσο και το κριθάρι ήταν τα κυρίαρχα είδη, δηλαδή ήταν πιο ανταγωνιστικά από τα τρία είδη 

λαθουριού στα μίγματά τους και στα δύο συστήματα σποράς.  
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Intercropping of Lathyrus species with cereals 
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In a field experiment three lathyrus species (Lathyrus sativus, L. cicera and L. ochrus) and two cereals 

(oat, Avena sativa and barley, Hordeum vulgare) were grown as monocultures and also in twelve 

mixtures of lathyrus species in intercropping with each of the cereals. The intercropping was 

performed in a lathyrus: cereal ratio 80:20 at two sowing patterns: in alternative rows (1:1) and mixed 

sowing of both species on the same row (mix). The purpose of this study was to evaluate the 

performance of the mixed species in terms of biomass and competitive ability. Competition between 

species was determined by the Land Equivalent Ratio (LER) and aggressivity index (A). Yields of the 

three lathyrus species were lower than those of cereals and mixtures, while yields of most mixtures 

did not differ from those of barley and oat monocultures. The LER values were greater than the unit in 

the two mixtures of L. ochrus with oats, and in the mixture with barley in alternative rows (1:1), 

indicating that these mixtures exploited more efficiently the available environmental resources than 

the monocultures and the other mixtures. The values of index A for cereals were positive in all 

mixtures, which mean that the cereals were the dominant species in mixtures. The results showed that 

both mixtures of L. ochrus with oat (1:1 and mix) and the 1:1 mixture of L. ochrus with barley were 

superior compared with the other mixtures and the monocultures.  
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Λέξεις κλειδιά: σιτηρά, ψυχανθή, βιοποικιλότητα, περιβάλλον, Κεντρική Ελλάδα 

Η συγκαλλιέργεια φυτών αποτελεί την ταυτόχρονη καλλιέργεια περισσότερων από ένα φυτικό 

είδος στον ίδιο χώρο. H συγκαλλιέργεια σιτηρών με ψυχανθή έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά 

συστήματα καλλιέργειας με μειωμένες εισροές για παραγωγή ενσιρώματος και καρπού, λόγω των 

σημαντικών πλεονεκτημάτων της, όπως η σταθερή απόδοση σε βιομάζα, ο αποτελεσματικότερος 

ανταγωνισμός με τα ζιζάνια, και η καλύτερη αξιοποίηση του περιβάλλοντος. Η καταγραφή του 

πληθυσμού των φυτικών ειδών πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του Βελεστίνου, στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το μήνα Μάϊο του 2014, με τη χρήση 

δειγματοληπτικών πλαισίων 50 x 50 cm. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η τυχαία 

δειγματοληψία  και το πειραματικό σχέδιο περιλάμβανε τη χρήση υποδιαιρεμένων τεμαχίων (split-

plot design). Τα πειραματικά τεμάχια αποτελούνταν από τους εξής τύπους συγκαλλιέργειας: 

μπιζέλι-βρώμη (μ-β), μπιζέλι-κριθάρι (μ-κ), βίκος-βρώμη (β-β), βίκος-κριθάρι (β-κ), λαθούρι-βρώμη 

(λ-β) και λαθούρι-κριθάρι (λ-κ). Στην έρευνα αυτή εκτιμήθηκαν ο αριθμός, η ποικιλότητα και η 

ισοδιανομή των ποωδών φυτών στους ανωτέρω τύπους συγκαλλιέργειας. Στην περιοχή έρευνας 

καταγράφηκαν 8 φυτικά είδη, συνολικά και στους έξι τύπους συγκαλλιέργειας (3 στο μπιζέλι-

βρώμη, 4 στο μπιζέλι-κριθάρι, 1 στο βίκος-βρώμη, 1 βίκος-κριθάρι, 3 στο λαθούρι-βρώμη και 1 στο 

λαθούρι-κριθάρι). Τα φυτικά είδη που βρέθηκαν να κυριαρχούν στους τύπους συγκαλλιέργειας 

είναι τα εξής: Anthemis arvensis (μ-β και μ-κ) και Sinapis arvensis (μ-β και λ-κ), Avena sterilis (μ-κ και 

λ-β), Hordeum murinum (β-β), Chrysanthemum segetum (β-κ). Ωστόσο, η μέση πυκνότητα των ποωδών 

φυτών βρέθηκε να υπερέχει σημαντικά στο μπιζέλι-κριθάρι (21,80±13,68, p<0,05) σε σχέση με τα 

μπιζέλι-βρώμη (10,00±7,61, p<0,05), βίκος-βρώμη (10,60±17,79, p<0,05), βίκος-κριθάρι (6,80±9,47, 

p<0,05), λαθούρι-βρώμη (13,00±12,20, p<0,05) και λαθούρι-κριθάρι (5,00±5,91, p<0,05). Ο δείκτης 

ποικιλότητας Shannon βρέθηκε υψηλότερος στο μπιζέλι-κριθάρι (1,33) ενώ βρέθηκε χαμηλότερος 

στις βίκος-βρώμη (0,00), βίκος-κριθάρι (0,00) και λαθούρι-κριθάρι (0,00) (p<0,05). Τα αποτελέσματα 

επίσης έδειξαν ότι οι συγκαλλιέργειες βίκος-βρώμη (1,00), βίκος-κριθάρι (1,00) και λαθούρι-κριθάρι 

(1,00) ευνοούν την ισοκατανομή των φυτικών ειδών σε σχέση με τους άλλους τύπους 

συγκαλλιέργειας (p<0,05). Συμπερασματικά προκύπτει ότι ο τύπος συγκαλλιέργειας μπιζέλι-

κριθάρι ευνοεί την πυκνότητα και την ποικιλότητα των ποωδών φυτών, με συνέπεια την 

υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου ενσιρώματος, όμως θα ευνοήσει παραμέτρους της 

βιοποικιλότητας τόσο στον ελληνικό και όσο και στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο. 
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Λέξεις κλειδιά: βίκος, κουκιά, κριθάρι, κοπριά, κατσίγαρος 

Ο αραβόσιτος (Zea mays L.) είναι σημαντική καλλιέργεια για την Ελλάδα, στην οποία, όμως, η χρήση 

και αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών της χημικής λίπανσης δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Σε 

πειραματικό αγρό του Αγροκτήματος του ΑΠΘ, κατά την καλλιεργητική περίοδο 2012-2013, έγινε 

ενσωμάτωση χλωρής βιομάζας τριών χειμερινών φυτικών ειδών (βίκος, κτηνοτροφικά κουκιά και 

κριθάρι), υγρής κοπριάς βοοειδών και κατσίγαρου καθώς και χημική λίπανση με σκοπό να 

αξιολογηθεί η επίδρασή τους στην ανάπτυξη και απόδοση του καλαμποκιού. Τα χαρακτηριστικά που 

μελετήθηκαν ήταν η συγκέντρωση χλωροφύλλη του φύλλου (ΧΦ), η φωτοσυνθετική 

αποτελεσματικότητα (ΦΑ), το ύψος των φυτών (ΥΦ), η απόδοση σε βιομάζα και καρπό (ΑΒΚ) και το 

βάρος 1000 κόκκων (ΒΧΚ). Το ΥΦ, η ΧΦ και η ΦΑ είχαν μικρότερες τιμές στον μάρτυρα σε σύγκριση 

με τις άλλες επεμβάσεις εξαιρουμένης της χλωρής λίπανσης με κριθάρι. Επιπλέον, η ΑΒΚ, καθώς και 

το ΒΧΚ διέφεραν μεταξύ των διαφορετικών μορφών λίπανσης, ενώ είχαν υψηλότερες τιμές σε σχέση 

με τον μάρτυρα. Η ενσωμάτωση της χλωρής λίπανσης ή οργανικών συστατικών (κοπριά, κατσίγαρος) 

είχε ως αποτέλεσμα συγκρίσιμη ή και υψηλότερη ανάπτυξη και απόδοση του αραβοσίτου όπως με την 

εφαρμογή της χημικής λίπανσης. Επομένως, τέτοιες λιπαντικές πρακτικές μπορούν να 

αντικαταστήσουν ή υποκαταστήσουν τη χημική λίπανση στην καλλιεργητική πρακτική του 

αραβοσίτου.  

 

Εισαγωγή 

Ο αραβόσιτος (Zea mays L.) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εαρινές καλλιέργειες 

παγκοσμίως. Η καλλιεργούμενη έκταση για το 2013 ήταν 1770 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ η 

παραγωγή ανήλθε στους 862,88 εκατομμύρια τόνους (FAOSTAT, 2014). Στην Ελλάδα, η 

καλλιεργούμενη έκταση ανέρχεται στα 1,900 εκατομμύρια στρέμματα, με συνολική παραγωγή 2,18 

εκατομμύρια τόνους και μέση απόδοση 1150 kg/στρ, από τις υψηλότερες στρεμματικές αποδόσεις 

παγκοσμίως (FAOSTAT, 2014). 

Η λίπανση είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της 

απόδοσης του αραβοσίτου κατά 50%, τα τελευταία 50 χρόνια. Παρόλα αυτά, το αυξημένο κόστος των 

λιπασμάτων, άλλα και οι αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον που μπορεί να έχει η αλόγιστη χρήση 

των χημικών λιπασμάτων, προκάλεσαν την ανάγκη χρήσης εναλλακτικών μορφών λίπανσης των 

καλλιεργειών (Marschner, 1995; Cherr et al., 2006; Dordas κ.ά., 2008; Gabriel και Quemada 2011).   

Ο αραβόσιτος, λόγω της μεγάλης βιομάζας του, έχει ανάγκη από επάρκεια θρεπτικών στοιχείων 

και ισόρροπη αναλογία μεταξύ τους (Marschner, 1995). Στην Ελλάδα, παρότι έχει γίνει εκτεταμένη 

έρευνα για τις ανάγκες της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς η χρήση 

εναλλακτικών της χημικής μορφών λίπανσης. Για τον σκοπό αυτό, μελετήθηκε η επίδραση της 

ενσωμάτωσης χλωρής βιομάζας τριών χειμερινών φυτικών ειδών (βίκος, κτηνοτροφικά κουκιά και 

κριθάρι), καθώς και η εφαρμογή οργανικής λίπανσης (υγρή κοπριά βοοειδών και κατσίγαρος), στην 

ανάπτυξη και την παραγωγικότητα του αραβοσίτου.  
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Υλικά και Μέθοδοι 

Το πείραμα εγκαταστάθηκε στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, την καλλιεργητική περίοδο 2012-2013. 

Τον Νοέμβριο έγινε η προετοιμασία του εδάφους (όργωμα, δισκοσβάρνισμα, καλλιεργητής) και 

ακολούθησε σπορά στις 15 Νοεμβρίου 2012 τριών χειμερινών ειδών (κτηνοτροφικά κουκιά, βίκος, 

κριθάρι), σε ποσότητα 15 kg/στρ, ως φυτά χλωρής λίπανσης. Πριν τη σπορά του αραβοσίτου έγινε 

ενσωμάτωση της βιομάζας των τριών ειδών, εφαρμογή δύο μορφών οργανικής λίπανσης (υγρή 

κοπριά βοοειδών, κατσίγαρος) και εφαρμογή χημικής λίπανσης (25 μονάδες N, 5 μονάδες P2Ο5). Το 

πειραματικό σχέδιο ήταν αυτό των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων, με επτά επεμβάσεις (μορφές 

λίπανσης) και τέσσερεις επαναλήψεις. Το κάθε πειραματικό τεμάχιο ήταν 10 γραμμών αραβοσίτου 

που σπάρθηκε με σπαρτική μηχανή στις 20 Μαΐου 2013 (απόσταση μεταξύ των γραμμών 75 cm), 

μήκους 4 m.  

Τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν στην καλλιέργεια του αραβοσίτου ήταν η συγκέντρωση 

χλωροφύλλη του φύλλου (ΧΦ), η φωτοσυνθετική αποτελεσματικότητα (ΦΑ), το ύψος των φυτών (ΥΦ) 

στο στάδιο του γάλακτος του κόκκου σε δέκα φύτα, η απόδοση σε βιομάζα (ΑΒ) και καρπό (ΑΚ) και το 

βάρος 1000 κόκκων (ΒΧΚ). Η μέτρηση της χλωροφύλλης έγινε στο φύλλο του σπάδικα στη μέση του 

φύλλου, σε δέκα φύλλα στο στάδιο του γάλακτος με τη χρήση της συσκευής μέτρησης χλωροφύλλης 

τύπου SPAD-502 (Minolta Co, Osaka, Japan). Η ΦΑ μετρήθηκε με το συσκευή FluorPen (Photon 

Systems Instruments, Drasov, Czech Republic). Η απόδοση σε βιομάζα και σπόρο προσδιορίσθηκε με 

τη συγκομιδή των τεσσάρων εσωτερικών γραμμών του κάθε πειραματικού τεμαχίου. Μετά τη 

συγκομιδή υπολογίστηκε το ΒΧΚ.  

Τα δεδομένα υπεβλήθησαν σε ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA), με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου SPSS 17.0 και οι συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν με το κριτήριο της Ελάχιστης 

Σημαντικής Διαφοράς (ΕΣΔ0.05).. 

 

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Το ΥΦ, η ΧΦ και η ΦΑ είχαν μικρότερες τιμές στον μάρτυρα σε σχέση με τις περισσότερες 

επεμβάσεις εξαιρουμένης της χλωράς λίπανσης με κριθάρι (Πίνακας 1), σε συμφωνία με τους Subedi 

και Ma (2005). Το ύψος των φυτών επηρεάζεται από το επίπεδο του Ν, άλλα και άλλων θρεπτικών 

στοιχείων, διότι ανεπάρκεια θρεπτικών οδηγεί σε μείωση της ανάπτυξης και συνεπώς της συνολικής 

βιομάζας (Marschner 1995; Subedi και Ma, 2005). Ομοίως, αυξημένη αζωτούχος λίπανσης οδηγεί σε 

αύξηση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης (Dordas κ.ά., 2008). 

 

Πίνακας 1. Σύγκριση των μέσων όρων των επτά μεταχειρίσεων λίπανσης για το ύψος των φυτών (ΥΦ), της 
συγκέντρωσης χλωροφύλλης του φύλλου (ΧΦ), της φωτοσυνθετικής αποτελεσματικότητας (ΦΑ). 

Επεμβάσεις ΥΦ (m) ΧΦ (μονάδες SPAD) ΦΑ 

Μάρτυρας 2,24 50,37 0,715 

Βίκος 2,61 53,17 0,755 

Κουκί 2,68 53,20 0,765 

Κριθή 2,40 51,07 0,740 

Χημική λίπανση 2,64 55,22 0,765 

Κοπριά 2,63 55,00 0,762 

Κατσίγαρος 2,52 53,75 0,765 

ΕΣΔ0,05 0,23 1,20 0,03 

Οι αποδόσεις (ΑΒ και ΑΚ) καθώς και το ΒΧΚ του καλαμποκιού ήταν υψηλότερα στις 

επεμβάσεις λίπανσης, ανεξαρτήτως της μορφής που είχε αυτή, σε σχέση με τον μάρτυρα, με την 

υψηλότερη ΑΒ να επιτυγχάνεται στην εφαρμογή κοπριάς (Πίνακας 2). Έλλειψη N επηρεάζει την 
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ανακατανομή των προϊόντων της φωτοσύνθεσης μεταξύ των βλαστικών και αναπαραγωγικών 

οργάνων με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η απόδοση (Subedi και Ma, 2005; Dordas κ.ά., 2008). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εφαρμογή χλωρής λίπανσης με ενσωμάτωση βίκου, 

κτηνοτροφικού κουκιού και κριθαριού, καθώς και η εφαρμογή υγρής κοπριάς ή κατσίγαρου 

συνέβαλλαν το ίδιο ή και καλύτερα στην ανάπτυξη και απόδοση του αραβοσίτου, σε σύγκριση με την 

εφαρμογή χημικής λίπανσης. Επομένως, εναλλακτικές μορφές λίπανσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην καλλιέργεια του αραβοσίτου, αντί της χημικής λίπανσης.  

 

Πίνακας 2. Σύγκριση των μέσων όρων των επτά μεταχειρίσεων λίπανσης για την απόδοση σε ξηρή βιομάζα (ΑΒ), 
σε καρπό (ΑΚ) και βάρος 1000 κόκκων (ΒΧΚ). 

Επεμβάσεις ΞΒ (kg/στρ) ΑΚ (kg/στρ) ΒΧΚ (g) 

Μάρτυρας 4216 1333 315 

Βίκος 4934 1771 336 

Κουκί 4986 2100 352 

Κριθή 4905 1858 370 

Χημική λίπανση 5069 1983 369 

Κοπριά 6924 2058 374 

Κατσίγαρος 5802 2025 360 

ΕΣΔ0,05 411 145 20 
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Maize (Zea mays L.) is one of the most important crops in Greece in which the use of alternatives to 

chemical fertilizers has not been studied. A field work was conducted during 2012-2013 growing 

season in Thessaloniki, Greece to determine the effects of green manure (barley, vetch and faba bean), 

organic (liquid cattle manure and oliveoil dreggs), and inorganic fertilization on maize growth and 
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yield. The traits determined were leaf chlorophyll content (as assessed by SPAD-502), chlorophyll 

fluoresence, plant height, total above-ground dry biomass at milk stage and grain yield at harvest. At 

harvested grains, 1000-kernel weight (TKW) was determined. Plant height, SPAD values and 

chlorophyll fluorescence were lower at the control treatment compared with the other treatments with 

the exception of barley green manure. In addition, above-ground dry biomass, grain yield and TKW 

were higher at the fertilization treatments compared with the control. Significant differences among 

the fertilization treatments were evidenced with liquid cattle manure to show the top values. 

Concluding, green manures (vetch, faba bean and barley) and organic amendments (liquid manure 

and oliveoil dregs) were effectively substituted for chemical fertilization resulting in comparable or 

even higher yields of maize. 
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γήρανση   

Η σόγια (Glycine max) είναι το ψυχανθές με την μεγαλύτερη κατανάλωση παγκοσμίως εξαιτίας της 

υψηλής περιεκτικότητας των σπόρων της σε πρωτεΐνη και λάδι αλλά και της σύνθεσης του 

περιεχόμενου της σε αμινοξέα. Ένα σημαντικό μειονέκτημα δεδομένου ότι ανήκει στους ελαιούχους 

σπόρους,  είναι η ταχεία μείωση της βιωσιμότητας σε σχέση με το χρόνο και η υποβάθμιση της 

ποιότητας και της βλαστικής ικανότητας. Ο σκοπός της εργασίας, ήταν η μελέτη των 

μορφολογικών, αγροκομικών και φυσικοχημικών γνωρισμάτων δέκα ποικιλιών σόγιας και η 

εκτίμηση της διατροφικής τους αξίας βάση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη και αντιδιαθρεπτικούς 

παράγοντες. Σε πειράματα αγρού 10 εμπορικών ποικιλιών σόγιας που εγκαταστάθηκαν το 2013 στο 

Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών, μελετήθηκαν τα 20 μορφολογικά χαρακτηριστικά 

που προβλέπονται για τα πειράματα διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας στο 

πρωτόκολλο της UPOV (TG/80/6/1998-04-01). Σε επίπεδο εργαστηρίου, έγινε έλεγχος της 

ποιότητας του σπόρου σε τρείς ποικιλίες σόγιας με βάση τη βιωσιμότητα και τη βλαστική τους 

ικανότητα μετά από την εφαρμογή πειραμάτων τεχνητής γήρανσης. Η καταγραφή των μεταβολών 

της ποιότητας του σπόρου έγινε στους 6 και 12 μήνες από τη συγκομιδή και μετά από αποθήκευση 

τους κάτω από δύο διαφορετικές συνθήκες διατήρησης (4-7 ΟC, περιβάλλον εργαστηρίου), με στόχο 

τον έλεγχο του βαθμού υποβάθμισης των σπόρων κάτω από συνθήκες εργαστηρίου. Επιπλέον 

έγιναν αναλύσεις που αφορούσαν την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και αντιδιαθρεπτικούς 

παράγοντες και εκτιμήθηκε η διατροφική της αξία ως ζωοτροφή σε σχέση με άλλα καλλιεργούμενα 

ψυχανθή. Διαπιστώθηκε η διακριτότητα μεταξύ των ποικιλιών με βάση την αξιολόγηση κατά UPOV 

και εντοπίστηκαν ποικιλίες οι οποίες εμφανίζουν μικρό σχετικά βαθμό ομοιομορφίας και 

σταθερότητας για κάποια γνωρίσματα. Επίσης, επισημάνθηκαν τα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν 

σημαντική συσχέτιση με την απόδοση των ποικιλιών. Η υποβάθμιση της ποιότητας του σπόρου 

διαμέσου εκτίμησης της βλαστικής ικανότητας σχετίζεται με το γενότυπο και την αναλογία 

πρωτεΐνης/ελαίου ενώ μεταβάλλεται ραγδαία μετά τους 6 μήνες αποθήκευσης ακόμη και κάτω από 

συνθήκες διατήρησης σε ψυγείο, που φυσικά υπερτερεί ως συνθήκη έναντι της αποθήκευσης του 

σπόρου σε συνθήκες περιβάλλοντος. Μεταξύ των εξεταζόμενων ποικιλιών, η Mercury υπερτερεί 

στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ενώ η PR92B63 διατηρεί υψηλή βλαστικότητα σε σχέση με το 

χρόνο αποθήκευσης. Επίσης, οι ποικιλίες PR92M22, Shama και Fortuna διαθέτουν χαμηλή σχετικά 

συγκέντρωση αναστολέων τρυψίνης όπως και ποικιλία PR92B63 ή οποία λόγω της συνολικής 

σύνθεσης της μπορεί να δοθεί ως ζωοτροφή χωρίς την ανάγκη υποβολής των σπόρων της σε θερμική 

επεξεργασία.  
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Ένα σημαντικό πρόβλημα της φυτικής παραγωγής που επηρεάζει και την ανάπτυξη της 

κτηνοτροφίας είναι η ελλειμματικότητα στην παραγωγή φυτικής πρωτεΐνης και η εξάρτηση της 

χώρας από τις εισαγωγές. Υπό το πρίσμα αυτό εξετάστηκε η προοπτική επαναφοράς της 

καλλιέργειας της σόγιας εστιάζοντας στην αριστοποίηση την καλλιεργητικής τεχνικής και την 

αξιολόγηση του διαθέσιμου μη γενετικά τροποποιημένου γενετικού υλικού. Σε πειράματα αγρού 

που εγκαταστάθηκαν το 2013 στο Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών, αξιολογήθηκαν 10 

ποικιλίες σόγιας ως προς την απόδοση σε σπόρο σε διαφορετικές πυκνότητες και εποχές σποράς. Οι 

ποικιλίες αξιολογήθηκαν σε συνεχή σπορά (απόσταση μεταξύ γραμμών 25εκ.) και γραμμική σπορά 

(απόσταση μεταξύ των γραμμών 75εκ.). Η εγκατάσταση των πειραμάτων της κύριας καλλιέργειας 

έγινε στα τέλη Απριλίου και της επίσπορης το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου. Οι γενότυποι που 

αξιολογήθηκαν ήταν οι κυριότερες μη-γενετικά τροποποιημένες εμπορικές ποικιλίες που 

κυκλοφορούν στη χώρα μας. Ελήφθησαν παρατηρήσεις (χρώμα άνθους, πρωιμότητα, ύψος φυτού, 

αριθμός λοβών/φυτό, ύψος 1ου λοβού, κα) που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή γονέων και την 

εφαρμογή διασταυρώσεων. Το πείραμα εγκαταστάθηκε και αναλύθηκε στατιστικά σύμφωνα με το 

σχέδιο των υποδιαιρεμένων πειραματικών τεμαχίων για κάθε εποχή σποράς, όπου οι πυκνότητες 

σποράς αποτέλεσαν τα κύρια τεμάχια και οι ποικιλίες τα υποτεμάχια. Η μέση απόδοση του 

πειράματος της κύριας καλλιέργειας ήταν 552 κιλά/στρ. και της επίσπορης καλλιέργειας 415 

κιλά/στρ., ενώ η μέση απόδοση των ποικιλιών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην πυκνότητα της 

συνεχούς σποράς ανεξάρτητα από την εποχή σποράς, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την μέχρι 

σήμερα επικρατούσα αντίληψη και γεωργική πρακτική. Στην κύρια καλλιέργεια καταγράφηκαν 

σημαντικές αλλαγές στη σειρά κατάταξης των ποικιλιών ανάλογα με την πυκνότητα σποράς, ενώ 

αντίθετα στα πειράματα της επίσπορης καλλιέργειας δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές 

στη σειρά κατάταξης των ποικιλιών τόσο στη συνεχή όσο και στη γραμμική σπορά. Ωστόσο, 

βρέθηκαν 2 ποικιλίες που απέδωσαν εξίσου σημαντικά και στις δυο εποχές σποράς. Η σειρά 

κατάταξης των ποικιλιών για απόδοση σπόρου έδωσε πολύ υψηλή συσχέτιση με τη σειρά κατάταξης 

των ποικιλιών βάση του αριθμού των λοβών/φυτό (Rspearman>0,92) ανεξάρτητα της πυκνότητας 

σποράς, χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα έμμεσο κριτήριο επιλογής ποικιλιών 

σόγιας για υψηλή απόδοση. Τα ανωτέρω δείχνουν ότι η καλλιέργεια των κατάλληλων ποικιλιών 

σόγιας σε συνεχή σπορά δίνει υψηλές αποδόσεις και θα μπορούσε να αποτελέσει μια αξιόλογη 

εναλλακτική επιλογή αρδευόμενης καλλιέργειας συμβάλλοντας στην παραγωγή πρωτεϊνούχων 

ζωοτροφών στη χώρα μας. Ιδιαίτερα, η επίσπορη καλλιέργεια της σόγιας μπορεί να αποτελέσει μια 

σημαντική παρέμβαση σε προτεινόμενο σχήμα καλλιέργειας και αμειψισποράς προσδίδοντας στον 

γεωργό, ένα αξιόλογο συμπληρωματικό εισόδημα. Η συνέχιση του πειραματισμού κρίνεται 

απαραίτητη για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. 
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Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν τα φυσικοχημικά και αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά δεκαπέντε 

καλλιεργούμενων ποικιλιών ρυζιού, επτά ελληνικών και οκτώ ξένων, έτσι ώστε να συλλεχθούν 

στοιχεία για την εκτίμηση του ποιοτικού δυναμικού τους. Από όλες τις ποικιλίες ρυζιού που 

αναλύθηκαν έξι ανήκουν στην κατηγορία των μακρόσπερμων τύπου Β (Ολυμπιάδα, Αλέξανδρος, 

Arsenal, Libero και Sirio), δυο στην κατηγορία των μεσόσπερμων (Μακεδονία και Ισπανική), ενώ οι 

υπόλοιπες ανήκουν στην κατηγορία των μακρόσπερμων τύπου Α, βάση της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας. Οι ελληνικές ποικιλίες ρυζιού παρουσίασαν μεγαλύτερες μέσες τιμές συνολικής 

απόδοσης άλεσης, απόδοσης άλεσης σε ολόκληρους κόκκους και περιεκτικότητας σε αμυλόζη από 

τις ξένες ποικιλίες ρυζιού. Οι αλευρώδεις κόκκοι που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του 

ρυζιού κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις ξένες ποικιλίες, με την ποικιλία 

Μακεδονία να εμφανίζει το μικρότερο ποσοστό και ίσο με 2%. Από την άλλη πλευρά όμως, οι ξένες 

ποικιλίες ρυζιού εμφάνισαν μεγαλύτερη περιεκτικότητα ολικών φαινολικών ενώσεων, όπως 

υπολογίστηκε βάση της μεθόδου Folin-Ciocalteu καθώς επίσης και υψηλότερη αντιοξειδωτική 

ικανότητα, όπως εκτιμήθηκε με βάση την ικανότητα δέσμευσης της ελεύθερης ρίζας DPPH. Από 

όλες τις ποικιλίες ρυζιού που αναλύθηκαν, η ποικιλία Crezo παρουσίασε τη μεγαλύτερη τιμή 

ολικών φαινολικών ενώσεων, η οποία έδειξε επίσης και τη μεγαλύτερη αντιοξειδωτική ικανότητα. 

Όσο αφορά την περιεκτικότητα σε ολικά φλαβονοειδή, κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα για τις 

ελληνικές και ξένες ποικιλίες. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ελληνικών και 

των ξένων ποικιλιών ως προς το βάρος χιλίων κόκκων, το πρωτεϊνικό περιεχόμενο και το δείκτη 

διασποράς σε αλκαλικό περιβάλλον. Η υφή του βρασμένου ρυζιού των διαφόρων ποικιλιών 

εκτιμήθηκε με βάση το μέγιστο ιξώδες και τη συνεκτικότητα όπως υπολογίστηκαν από το 

βισκοαμυλογράφο, χωρίς να παρατηρηθούν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ελληνικών και ξένων 

ποικιλιών. Η υπεροχή των ελληνικών καλλιεργούμενων ποικιλιών ως προς τα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά είναι εμφανής, λόγω των εφαρμοζόμενων βελτιωτικών προγραμμάτων ρυζιού, ενώ 

απαιτείται περαιτέρω βελτίωση όσο αφορά τα αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά.  
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