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ευθύνη των συγγραφέων, έπειτα από διορθώσεις των κριτών. 
 
 
Όλα τα μέλη της Εταιρείας θεωρούνται «εν δυνάμει» κριτές. Η ανάθεση των εργασιών στους 
κριτές εξαρτάται από τη φύση κάθε εργασίας και βαρύνει την Οργανωτική Επιτροπή. 
 

  



  



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ  1 

Ι. Τοκατλίδης  3 
ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ   

Ηλίας Γ. Ελευθεροχωρινός  4 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ   

1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  5 
Προφορικές Ανακοινώσεις   

Α. Φυντανής, Ε. Κουβάτας, Α. Μαυρομάτης, Χ. Πάνκου, Δ. Ρουπακιάς  7 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΙΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΝΑΣ  

 

Δ. Μπαξεβάνος, Ι. Θ. Τσιάλτας, Δ. Βλαχοστέργιος  8 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ  

 

Κ. Α. Σπανός, Δ. Γαϊτάνης  9 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Quercus 
ilex L. ΚΑΙ  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ  

 

Γ. Μενεξές, Χ. Δόρδας, Η. Ελευθεροχωρινός  10 
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ “SCOTT & KNOTT”   

Γ. Μενεξές, Α. Μάρκος, Ε. Κορπέτης, Θ. Κουτσός, Α. Μαυρομάτης  11 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ   

Ν. Τσιβελίκα, Αικ. Γκούσεβα, Ε. Σάρρου, Π. Χατζοπούλου, Χ. Πάνκου, Ε. Νιάνιου-Ομπεϊντάτ, Α. 
Μαυρομάτης  

12 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΧΑΜΟΜΗΛΙΟΥ (Matricaria chamomilla L.) ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ  

 

Ν. Σπίνος, Α. Γ. Ντούλης, Α. Σπίνου, Α. Μαυρομάτης  13 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΠΟΚΙΛΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ CPVO  

 

Δ. Μπεσλεμές, Ε. Τίγκα, Δ. Μπιλάλης, Δ. Βλαχοστέργιος  14 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΟΥΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ 
ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Ε. Τίγκα, Δ. Μπεσλεμές, Δ. Βλαχοστέργιος  15 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΒΙΚΟΥ (Vicia sativa L.) ΩΣ ΧΛΩΡΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ 
ΣΠΟΡΑΣ  

 

Κ. Μπλαδενόπουλος, Π. Ψωμά, Ε. Κορπέτης, Σ. Μπλαδενοπούλου  16 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ  

 

1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  17 
Γραπτές Ανακοινώσεις   

Κ. Κρομμύδας, Α. Ξανθοπούλου, Α. Ζαμπούνης, Π. Ράλλη, Ι. Γρηγοριάδης, Α. Καλύβας  19 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ  

 

S. А. Egamberdieva, P. Zamanidis  20 
FIBER QUALITY OF COTTON HYBRIDS OBTAINED ON THE BASE OF INTROGRESSIVE FORM   

S. А. Egamberdieva, P. Zamanidis  21 
PRODUCTIVITY, EARLINESS, WILT RESISTANCE AND GIN OUTTURN OF NEW COTTON LINES 
(G.hirsutum L.)  

 



Κ. Καζαντζής, Θ. Σωτηρόπουλος, Ν. Κουτίνας, Ι. Χατζηχαρίσης  22 
NΕΑ ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΑ ΥΒΡΙΔΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.   

Θ. Σωτηρόπουλος, Ν. Κουτίνας, Α. Πετρίδης, Α. Γιαννακούλα.  23 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΗΛΙΑΣ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ».   

Κ. Ατσαλίνου, Ι. Παπαδάκης, Ε. Τσαντίλη  24 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΙΑΣ   

Ε. Δόντα, Π.Γ. Αλιζώτη  25 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΟΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  

 

Β. Γρεβενιώτης, Β. Γκιουριέβα, Ε. Μπουλούμπαση, Π. Μητλιάγκα  26 
ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΣΠΑΔΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΟΠΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  

 

Ι. Γ. Μυλωνάς, Γ. Μενεξές, Κ. Μπλαδενόπουλος, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου  27 
MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ 
(Hordeum vulgare L.) ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ  

 

Ι. Γ. Μυλωνάς, Δ. Βλαχοστέργιος, Κ. Μπλαδενόπουλος, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου  28 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ (Hordeum vulgare L.) ΚΑΙ ΒΙΚΟΥ (Vicia 
sativa L.)  

 

Η. Αυδίκος, Α. Αποστολοπούλου, Γ. Ντεβέ, Ρ. Ταγιάκας, Π. Ξανθόπουλος, Χ. Γούλας, Α. Ζαμαντζάς, 
Σ. Δημητρίου, Π. Κουτζιαρής, Γ. Μυλωνάς, Α. Καλύβας, Α. Τράκα, Α. Μαυρομάτης  

29 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΟΥ  

 

Η. Αυδίκος, Ρ. Ταγιάκας, Γ. Ντεβέ, Α. Αποστολοπούλου, Α. Μαυρομάτης  30 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  

 

Χ. Πάνκου, Δ. Μπαξεβάνος  31 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 22 ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗΔΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΞΗΡΟ ΧΟΡΤΟ   

Δ. Δικαιοφύλαξ, Ι. Ουσουτζόγλου, Α. Γ. Μαυρομάτης, Θ. Β. Λαζαρίδου, Ι. Ν. Ξυνιάς  32 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΛΟΕΙΔΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PETERSΕN: 
ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Χ. Πάνκου, Φ. Παπαθανασίου, Θ. Β. Λαζαρίδου, Ι. Ν. Ξυνιάς  33 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 1BL.1RS ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

 

Δ. Βλαχοστέργιος  34 
ΦΑΚΗ «ΕΛΠΙΔΑ» &ΒΙΚΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ». ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ  

 

Μ. Τσακτσίρα  35 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Morus alba. Morus alba VAR. “PENDULA”: ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΔΑΣΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΩΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΌ, ΦΡΟΥΤΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΟ ΦΥΤΟ  

 

2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

37 

Προφορικές Ανακοινώσεις   

Α. Πολύδωρος  39 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.  

 

Γ. Τσανάκας, Α. Κούρα, Α. Γλερίδου, Φ. Μυλωνά, Α. Πολύδωρος  40 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΑΚΗΣ 
«ΕΓΚΛΟΥΒΗ»  

 

A. Zαμπούνης, I. Γανόπουλος, A. Καλύβας, A.Τσαυτάρης, Π. Μαδέσης  41 
ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ  

 



Γ. Μερκουρόπουλος, Ε. Μπατιάνης, Φ. Μυλωνά  42 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

Σ. Αλεξανδρή, Π. Τσουλφά, Μ. Τσακτσίρα  43 
ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Pyrus spinosa Forskk.   

2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

45 

Γραπτές Ανακοινώσεις   

Κ. Ιωαννίδης, Ε. Μέλλιου, Π. Μαγιάτης, Π. Αλιζώτη  47 
ΠΡOΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΗΠΟΥ 
ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ (Pinus nigra Arn.) ΓΙΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΑ ΣΤΙΛΒΕΝΙΑ ΕΓΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΨΗΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ qNMR  

 

Μ. Βασιλέ, Ε. Μπασδέκη, Α. Λίνος, Μ. Χατζηδημητρίου  48 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΣΥΚΙΑΣ (Ficus carica 
L.) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ISSR.  

 

Ε. Χ. Κατσίδη, Ε. Β. Αβραμίδου, Α. Γ. Ντούλης, Α. Γ. Τριανταφύλλου, Φ. Α. Αραβανόπουλος  49 
ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ 
ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ (Pinus nigra Arn.) ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ.  

 

Β. Μ. Κοτινά, Ι. Β.Κορομπόκη, Ε. Μαλλιαρού, Ε. B.Αβραμίδου, Φ. Α. Αραβανόπουλος  50 
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΟΞΥΑΣ (Fagus 
sylvatica) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (f-SSR)  

 

N. Τουρβάς, Ε. Μαλλιαρού, Ε. B. Αβραμίδου, Φ. A. Αραβανόπουλος  51 
ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΛΑΤΗΣ (Αbies borisii-regis) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΩΝ SSR  

 

Ε. Β. Aβραμίδου, Ν. Σουλιώτη, Π. Τσόπελας, Α. Γ. Ντούλης, Φ. Α. Αραβανόπουλος.  52 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΥΚΗΤΑ 
Seiridium cardinale ΣΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (Curpessus sempervirens L.)  

 

Ε. Μαλλιαρού, Ε. Αβραμίδου, Ι. Γανόπουλος, Φ. Αραβανόπουλος  53 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΟΞΥΑΣ (Fagus 
sylvatica) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΩΝ SSR ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 

Μ. Παπαθεοδώρου, Α. Τζάμου, Ε. Α. Αβραμίδου, Α. Μ. Φαρσάκογλου, Ε. Μαλλιαρού, Φ. Α. 
Αραβανόπουλος.  

54 

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΑΕΙΘΑΛΟΥΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 
(Platanus orientalis VAR. CRETICA DODE) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
(MSAP).  

 

Α. Ξανθοπούλου, Φ. Ψωμόπουλος, I. Γανόπουλος, Α. Καλύβας, Α. Τσαυτάρης, Π. Μαδέσης, Ε. 
Νιάνιου-Ομπεϊντάτ  

55 

DE NOVO ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΔΥΟ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ (Cucurbita pepo)  

 

Ι. Γανόπουλος, Ζ. Χιλιώτη, Α. Τσαυτάρης  56 
Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΗΞΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ (HRM) ΩΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΟΙΧΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (EDITING) ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ  

 

A. Ζαμπούνης, I. Γανόπουλος, E. Aβραμίδου, Φ. Α. Αραβανόπουλος, A. Tσαυτάρης, Π. Mαδέσης  57 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ LRR ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ…ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ  

 

A. Ζαμπούνης, I. Γανόπουλος, A. Τσαυτάρης, Π. Mαδέσης  58 
EΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ DECOYS ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  

 

  



Χ. Ι. Παπαϊωάννου, Μ. Κ. Στεφανάκης, Η. Αναστασόπουλος, Π. Μακρίδης, Γ. Τσίκαλας, Δ. 
Ζαραγκότας, Χ. Κατερινόπουλος, Β. Παπασωτηρόπουλος  

59 

ΜΟΡΙΑΚΗ TAYTOΠΟΙΗΣΗ ΚΛΩΝΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ 
ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  

 

Ε. Χαμπλά, Ο. Ι. Παυλή, Γ. Κελαϊδή, Γ. Ν. Σκαράκης  60 
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ   

I. Ζαφειρίου, B-Σ. Τιτέλη, Ε. Νιάνιου-Ομπεϊντάτ  61 
IN-VITRO ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΚΑΙ «ΑΡΕΤΗ»   

N. I. Kozub, A.V. Karelov, I.A Sozinov, O. Sozinova, Ι. Ν. Ξυνιάς  62 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΣΕ ΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ  

 

3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ  

63 

Προφορικές Ανακοινώσεις   

Δ. Βλαχοστέργιος, Ι. Διβανές, Α. Φυντανής, Ι. Τζανακούλη, Α. Χα, Α. Μαυρομάτης  65 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΛΟΥΠΙΝΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟ 
& ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΕΔΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Η. Αναστασόπουλος  66 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΨΥΧΟΣ  ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ   

Ι. Βασιλάκογλου, Κ. Δήμας, Ι. Γράβαλος, Η.Αναστασόπουλος  67 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟ ΚΟΥΦΑΓΚΑΘΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ  

 

Α. Καργιωτίδου, Ε. Χατζηβασιλείου, Κ.Τζανταρμάς, Ι. Τοκατλίδης  68 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΦΑΚΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΣ   

Χ. Δόρδας, Φ. Παπαθανασίου, Α. Λιθουργίδης, J-K. Petrevska, I. Παπαδόπουλος,Ι. Σιστάνης, Χ. 
Πάνκου, Φ. Γκέκας, Ε. Νίνου, Ι. Μυλωνάς, Κ. Τζανταρμάς, Α. Καργιωτίδου, Ι. Τοκατλίδης  

69 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  

 

Η. Αυδίκος, Ρ. Ταγιάκας, Ε. Μαλούπα, Α. Μαυρομάτης  70 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ 
ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ  

 

3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ  

71 

Γραπτές Ανακοινώσεις   

Ε. Λαζαρίδη, Δ. Σάββας, Δ. Μπιλάλης, Γ. Ντάτση, Π. Ι. Μπεμπέλη  73 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΖΩΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΙΓΝΑΣ (Vigna unguiculata (L.) Walp.)  

 

Θ. Β. Λαζαρίδου, Ι. Ν. Ξυνιάς  74 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 16 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

A. Θεοδωρόπουλος, Μ. Γερακάρη, Α. Καπάζογλου, Χ. Βλάχος, Φ. Οικονόμου, Ε. Τάνη, Γ. Σκαράκης  75 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ  

 

Γ. Παπαστυλιανού, Π. Μπόκας, Η. Τραυλός  76 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΜΕΛΙΝΑΣ (Camelina sativa (L.) 
GRANTZ.)  

 

Μ. Μουσουράκη, Α. Βέλλιου, Γ. Ασημακοπούλου, Μ. Γκούφα, Μ. Ψυχογιού, Ε. Τάνη, Γ. Σκαράκης  77 
Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ NaCl   

Ε. Νίνου, Κ. Πασχαλίδης, Ι. Μυλωνάς  78 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥΣ 
ΡΙΓΑΝΗΣ  

 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΔΗ  

79 

Προφορικές Ανακοινώσεις   

Π. Λεονταρίτου, Φ. Λάμαρη, Β. Παπασωτηρόπουλος, Γ. Ιατρού  81 
ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΝΩΝ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ (S.fruticosa Mill. & 
S.pomifera L.) ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 

Α. Κοτζαμάνη, Ι. Βασιλάκογλου, Κ. Δήμας, Α. Τσιαούση  82 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ   

Ε. Σάρρου, Ν. Τσιβελίκα, Π. Χατζοπούλου, Α. Μαυρομάτης  83 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ (Origanum vulgare ssp. hirtum) ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

Ι. Καλαμαρτζής, Χ. Δόρδας, Π. Γεωργίου, Γ. Μενεξές  84 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (Ocimum 
basilicum)  

 

Ε. Σαρρή, Γ. Ασημακοπούλου, Μ. Γκούφα, Μ. Ψυχογιού, Ε. Αβραάμ, E. Bingham, Ε. Τάνη, Γ. 
Σκαράκης  

85 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Medicago   

4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΓΧΩΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 87 
Προφορικές Ανακοινώσεις   

Ε. Φανουρίου, Ε. Γαβριήλ, Π. Ταραντίλης, Γ. Οικονόμου  89 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ.   

Κ. Κουτής, Ε. Κορπέτης, Μ. Ηρακλή, Π. Ψωμά, Δ. Βλαχοστέργιος, Κ. Μ. Κουκ, Α. Μαυρομάτης  90 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ KAI ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΟΚΟΚΚΟΥ (Triticum monococcum), ΔΙΚΟΚΚΟΥ (T. dicoccum) 
ΚΑΙ ΣΠΕΛΤΑ (T. spelta) ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ  

 

Α. Ν. Μαριόλης, Ε. Χ. Βλάχος,  Ι. Ο. Παυλή, Κ. Χ. Γούλας, Γ. Ν. Σκαράκης  91 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ  

 

Π. Ράλλη, Δ. Ζυμαράς, Κ. Αλμπανίδης, Κ. Παπανικολάου, Χ. Ταμπουρατζής, Γ. Μενεξές, Χ. Δόρδας  92 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ  

 

Ε. Τσαλίκη, Ι. Γρηγοριάδης, Ι. Πανώρας, Χ. Λελούδης, Α. Καλύβας.  93 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΞΙ ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ   

4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΓΧΩΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 95 
Γραπτές Ανακοινώσεις   

Μ. Σακελλαρίου, Ι. Μάνθος, Φ. Μυλωνά  97 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Castanea sativa 
Mill.) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  

 

Κ. Παλτάκη, Β. Σαρροπούλου, Ε. Πολυμένη, Κ. Δήμας, Ε. Μαλούπα  98 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  KAI 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΥΞΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΠΠΑΡΗ 
“Capparis orientalis Veill.”, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ  

 

Ε. Πολυμένη, Β. Σαρροπούλου, Κ. Παλτάκη, Ε. Μαλούπα , K. Δήμας  99 
IN VITRO ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ EX SITU ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΑ 
(Capparis orientalis Veill.) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΙΝΩΝ ΓΙΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΥΞΙΝΩΝ ΓΙΑ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ  

 

  



Β. Σαρροπούλου, Ε. Μαλούπα  100 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ 5 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 3 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΥΞΙΝΩΝ ΣΤΗ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ Sideritis raeseri Boiss & Heldr. (ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ Ή ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ) 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΝ VITRO  

 

Β. Σαρροπούλου, Ε. Μαλούπα  101 
IN VITRO ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Sideritis perfoliata L. subsp. perfoliata (EΛΛΗΝΙΚΟ ΤΣΑΙ 
ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ-ΣΙΔΗΡΙΤΗΣ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΕΙΔΟΣ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ)  

 

Β. Σαρροπούλου, Ε. Μαλούπα  102 
IN VITRO ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Sideritis scardica Griseb. (ΤΣΑΙ 
ΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ) ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΤΟΚΙΝΙΝΗ ΒΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΜΕ 30 
ΑΤΟΜΑ C “1-ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΝΟΛΗ”  

 

Β. Σαρροπούλου, Ε. Μαλούπα  103 
ΑΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Sideritis syriaca sub. 
syriaca (ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ή ΜΑΛΟΤΗΡΑ Ή ΚΑΛΟΚΟΙΜΗΘΙΑ)  

 

Π. Λεονταρίτου, Φ. Λάμαρη, Β. Παπασωτηρόπουλος, Γ. Ιατρού  104 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ (S. fruticosa 
Mill. & S. pomifera L.) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ  

 

Κ. Κουτής, Χ. Βακάλη, Στ. Χατζηγεωργίου, Ε. Κορπέτης  105 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ (Triticum durum) ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  

 

Κ. Κουτής, Χ. Βακάλη, Μ. Ναθαναηλίδου, Κ. Τσιγκάνου, Ρ. Τσίγκου, Ε. Ψωμουλιά, Τ. Κοτσάκου, Ν. 
Σταυρόπουλος  

106 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ  

 

Σ. Κυριακουλέα, Ε. Γαβριήλ, Γ. Οικονόμου  107 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Origanum onites (L.) ΑΠΟ ΑΥΤΟΦΥΗ 
ΦΥΤΑ ΤΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  109 
Προφορικές Ανακοινώσεις   

Ε. Γαβριήλ, Η. Ελευθεροχωρινός, Π. Ταραντίλης, S. Knezevic, Χ. Αναγνωστόπουλος, Γ. Οικονόμου  111 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ  

 

Π. Βαχαμίδης, Γ. Οικονόμου, Δ. Λύρα, Δ. Καλύβας, Ε. Γαβριήλ,Α. Στεφοπούλου  112 
ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ EXPRESSSUN® ΚΑΙ CLEARFIELD®: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΛΟΠΑΡΑΣΙΤΟΥ O. cumana ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

Γ. Σταυρόπουλος, Γ. Παπαστυλιανού, Ι. Σαμανίδης, Κ. Παπάζογλου  113 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΥΚΟΡΡΙΖΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΘΟΥΣ Calendula officinalis L.  

 

Γ. Θεολογίδου, Δ. Μπαξεβάνος, Ι. Θ. Τσιάλτας  114 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ (Lens culinaris MEDIK.)   

Γ. Παπαγρηγορίου, Δ. Παπάζογλου, Α. Ναασάν, Δ. Λάζαρη, Ι. Θ. Τσιάλτας  115 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΠΟΡΟ ΕΙΔΩΝ Datura ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟ- 
ΚΑΙ ΔΙΑΕΙΔΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ  

 

Δ. Φωτακίδης, Μ. Καραγιάννη, Μ. Ηρακλή, Α. Λαζαρίδου, Ι. Θ. Τσιάλτας  116 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΒΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ   

Α. Παπαπαναγιώτου, Α. Mάγγου, Σ. Ραχωβίτου, Γ. Μενεξές, Ι. Βασιλάκογλου, Η. Ελευθεροχωρινός  117 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 
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ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Ι. Τοκατλίδης 
 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Ορεστιάδα 
 

Ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής τροφίμων μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι πρέπει να βελτιωθεί σε 
επίπεδα 60 – 110% πάνω από τα σημερινά. Μείζονος σημασίας πρόβλημα είναι το χάσμα 
παραγωγικότητας (yield gap), η ουσιώδης διαφορά της πραγματικής από τη δυνητική 
παραγωγικότητα. Επιμέρους ριζικές αιτίες είναι (1) η από φυτό σε φυτό παραλλακτικότητα μέσα 
στην καλλιέργεια που επιφέρει ανισότητα (intra-crop inequality) και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
ορισμένων, απόρροια γενετικών ή/και επίκτητων διαφορών, και (2) η εξάρτηση από μεγάλες 
πυκνότητες. Η επίκτητη ανισότητα (acquired inequality) είναι πρακτικά αναπόφευκτη λόγω της 
χωρικής ετερογένειας, εξαρτώμενη από τις καλλιεργητικές μεταχειρίσεις και το γενετικό υπόβαθρο 
των ποικιλιών. Ενδο-ειδική (intra-species) γενετική ανισότητα υφίσταται όταν η ποικιλία είναι 
πολυγενοτυπική, ενώ δεδομένη είναι και η δια-ειδική (inter-species) γενετική ανισότητα στα 
συστήματα συγκαλλιέργειας. Η ανισότητα συνδέεται με ‘άνισο’ μοίρασμα των περιορισμένων ανά 
φυτό πόρων, με συνέπεια αν αποτελεσματική αξιοποίηση των εισροών σε επίπεδο καλλιέργειας και 
επιπτώσεις στην παραγωγικότητα. Το μέγεθος της ανισότητας και των επιπτώσεών της εντείνονται 
στις μεγάλες πυκνότητες. Με στόχο τη δυνητική παραγωγικότητα, ορισμένες βασικές καλλιέργειες 
όπως το καλαμπόκι και το σιτάρι, είναι εξαρτώμενες από μεγάλες πυκνότητες με κύρια αιτία την 
αναποτελεσματική αξιοποίηση των εισροών σε ατομικό επίπεδο. Ποικιλίες με εξάρτηση από την 
πυκνότητα εμφανίζουν βέλτιστη πυκνότητα που παραλλάσει ανάλογα με το περιβάλλον, που πλέον 
διαφοροποιείται έντονα διατοπικά και διαχρονικά. Η αδυναμία επίτευξης της βέλτιστης πυκνότητας 
συμβάλλει σε απώλειες και διεύρυνση του χάσματος παραγωγικότητας. Συνεπώς από βελτιωτική 
σκοπιά, ο ιδεατός στόχος είναι ποικιλίες παραγωγικές σε χαμηλές πυκνότητες που διακρίνονται από 
ομοιόσταση ώστε να μετριάζεται η οποιασδήποτε πηγής ανισότητα. Με δεδομένη την αρνητική 
συσχέτιση μεταξύ ανταγωνιστικής και αποδοτικής ικανότητας των γενοτύπων, η επίτευξη 
ελάχιστης δυνατής ανισότητας (min-inequality) είναι αναγκαία συνθήκη για επιλογή και δημιουργία 
ποικιλιών κατάλληλων για τις ιδιαίτερες ανάγκες των συστημάτων μονοκαλλιέργειας και 
συγκαλλιέργειας. Η ελάχιστη ανισότητα εξασφαλίζεται με μεγάλη απόσταση μεταξύ των φυτών 
που αποκλείει η γενετική ανταγωνιστική ικανότητα κάποιων γενοτύπων να επηρεάσει την ανάπτυξη 
των γειτονικών τους. Η βελτίωση σε τέτοιες συνθήκες οδηγεί σε ποικιλίες που στερούνται 
‘λαίμαργων’ ατόμων και κατά συνέπεια μετριάζουν την ανισότητα μέσα στην καλλιέργεια. 
Επιπλέον, δίνοντας έμφαση στη συμπεριφορά του ατομικού φυτού, προκύπτουν ποικιλίες ικανές να 
επιτύχουν το δυνητικό παραγωγικό δυναμικό σε ευρύ -με χαμηλό κατώφλι - φάσμα πυκνοτήτων 
(density-independent varieties), και μπορούν να καλλιεργηθούν και σε σχετικά χαμηλές πυκνότητες. 
Εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πιστοποιεί ότι τέτοιες ποικιλίες προσφέρουν πλαστικότητα 
και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση εισροών και τη 
γεφύρωση του χάσματος παραγωγικότητας στο έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ 

Ηλίας Γ. Ελευθεροχωρινός 
 

Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

 
Η μεγάλη συμβολή της βελτίωσης των φυτών στη ζιζανιολογία εστιάζεται κυρίως στη δημιουργία 
ποικιλιών με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα και ποικιλιών ηλιάνθου με αντοχή στην οροβάγχη. 
Εξίσου όμως σημαντική είναι η ανάπτυξη μοριακών τεχνικών για διερεύνηση του τρόπου δράσης 
και της εκλεκτικότητας των ζιζανιοκτόνων, των μηχανισμών ανθεκτικότητας των ζιζανίων σε 
ζιζανιοκτόνα, της ταυτοποίησης ειδών ζιζανίων και του υβριδισμού μεταξύ ανθεκτικών 
καλλιεργειών σε ζιζανιοκτόνα και συγγενών ειδών ζιζανίων. Επίσης, χρήζουν ιδιαίτερης μνείας οι 
μοριακές τεχνικές περιορισμού της διασποράς-ροής γονιδίων ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα, οι 
μοριακοί δείκτες επιλογής για δημιουργία ανθεκτικών φυτών, αλλά και η χρήση RNA παρεμβολής 
για αντιμετώπιση ανθεκτικών ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα. Ειδικότερα, η δημιουργία ποικιλιών με 
ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα κατέστη δυνατή μέσω χρήσης μεθόδων κλασσικής βελτίωσης 
(επιλογή φυσικώς ή τεχνικώς μεταλλαγμένων φυτών με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα και 
ακολούθως μεταφορά του μεταλλαγμένου γονιδίου σε επιθυμητές ποικιλίες συγγενών ειδών μέσω 
διασταυρώσεων) ή γενετικής μηχανικής (μεταφορά μεταλλαγμένου γονιδίου από διάφορους 
οργανισμούς σε επιθυμητές ποικιλίες καλλιεργούμενων φυτών). Η ανθεκτικότητα αυτών των φυτών 
οφείλεται στην ιδιότητα του μεταλλαγμένου γονιδίου να κωδικοποιεί ανθεκτικό ένζυμο-στόχο σε 
ζιζανιοκτόνο ή ένζυμο μεταβολισμού του ζιζανιοκτόνου. Η καλλιεργούμενη έκταση με ποικιλίες 
που δημιουργήθηκαν με γενετική μηχανική (γνωστών και ως γενετικώς τροποποιημένων ποικιλιών) 
με ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα glyphosate και glufosinate, καθώς και με ποικιλίες κλασσικής 
βελτίωσης με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα των ιμιδαζολινονών (γνωστών και ως ‘Clearfield’) ή 
σουλφονυλουριών (γνωστών και ως ‘ExpressSun’) αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά την τελευταία 
δεκαετία. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης συμβολής αυτών των ποικιλιών στην απλή, εύκολη, 
ασφαλή, σταθερή, οικονομική και επιτυχή διαχείριση των ζιζανίων. Η ευρεία, συνεχής και 
μακρόχρονη χρήση του ζιζανιοκτόνου glyphosate στις γενετικώς τροποποιημένες ποικιλίες 
αραβοσίτου, βαμβακιού και σόγιας είχε ως συνέπεια την επιλογή, εξέλιξη και επικράτηση πολλών 
ανθεκτικών ζιζανίων, τη μείωση της γενετικής παραλλακτικότητας ορισμένων καλλιεργούμενων 
ειδών και ζιζανίων, την αναπόφευκτη ροή γονιδίων μέσω γύρης από ανθεκτικές σε μη ανθεκτικές 
ποικιλίες του ιδίου είδους ή σε συγγενή ευαίσθητα είδη ζιζανίων, την πλήρη εξάρτηση των γεωργών 
από ορισμένες εταιρείες παραγωγής σπόρων και ζιζανιοκτόνων και την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ 
μέρους πολλών εταιρειών για επενδύσεις σε νέα ζιζανιοκτόνα. Σχετικώς με την συμβολή της 
μοριακής γενετικής στη μελέτη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα, οι έρευνες 
έδειξαν ότι η ανθεκτικότητα μπορεί να οφείλεται σε μηχανισμούς που σχετίζονται με 1) την 
τροποποίηση του στόχου δράσης (ενζύμου ή πρωτεΐνης) του ζιζανιοκτόνου, 2) τον ενισχυμένο 
μεταβολισμό του ζιζανιοκτόνου από τα φυτά, 3) την υπερπαραγωγή του ενζύμου-στόχου δράσης ή 
του ενζύμου μεταβολισμού του ζιζανιοκτόνου, ή/και 4) τη μειωμένη μεταφορά του ζιζανιοκτόνου 
στον χώρο δράσης. Αυτό όμως που θα συμβάλει σημαντικά στην επίλυση πολλών ζιζανιολογικών 
προβλημάτων είναι η δημιουργία ποικιλιών με μεγάλη ανταγωνιστική ή αλληλοπαθητική ικανότητα 
έναντι των ζιζανίων, η ανάπτυξη βιολογικών μέσων (εντόμων, μυκήτων) με βελτιωμένη ικανότητα 
προσβολής των ζιζανίων, αλλά και η απόκτηση νέας γνώσης σε μοριακό επίπεδο σχετικώς με τους 
μηχανισμούς επιβίωσης των ζιζανίων. Επίσης, η δημιουργία νέων ποικιλιών με πολλαπλή 
ανθεκτικότητα σε λιγότερο επικίνδυνα ζιζανιοκτόνα αναμένεται να συμβάλει στην προστασία του 
περιβάλλοντος και κυρίως στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζιζανίων, η οποία θα έχει ως 
συνέπεια την αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών και τελικώς την αύξηση του γεωργικού 
εισοδήματος.  
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Προφορικές Ανακοινώσεις 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΙΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΝΑΣ 

Α. Φυντανής1, Ε. Κουβάτας1, Α. Μαυρομάτης1, Χ. Πάνκου1, Δ. Ρουπακιάς1 
 

1Εργ. Γενετικής & Βελτίωσης Φυτών, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 
 
Στόχος των βελτιωτών βαμβακιού είναι η παραγωγή ποικιλιών με υψηλή απόδοση σε συνδυασμό 
με την εξαιρετική ποιότητα της ίνας. Τα δύο κυριότερα καλλιεργούμενα είδη βαμβακιού είναι το 
Gossypium hirsutum που διακρίνεται για την υψηλή απόδοση και το Gossypium barbadense που 
παρουσιάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά ποιότητας της ίνας. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την 
ολοκλήρωση της τρίτης φάσης μιας μακροχρόνιας προσπάθειας που διεξάγεται στο εργαστήριο 
Γενετικής και Βελτίωσης φυτών του ΑΠΘ, για την ανάπτυξη ενός συστήματος παραγωγής Μερικώς 
Διειδικών σειρών (ΜΔΥ) βαμβακιού, που θα είναι εφάμιλλες ή και καλύτερες σε επίπεδα απόδοσης 
και ποιότητας, συγκρινόμενες με τις καλύτερες εμπορικές ποικιλίες βαμβακιού που καλλιεργούνται 
στην ελληνική αγορά. Η συγκεκριμένη μελέτη έγινε σε δύο καλλιεργητικές περιόδους (2014 και 
2015). Ως αρχικό φυτικό γενετικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν 12 ΜΔΣ βαμβακιού που επιλέχθηκαν 
από προηγούμενα πειράματα αξιολόγησης. Την πρώτη καλλιεργητική περίοδο (2014) 
εγκαταστάθηκαν 4 πειραματικά σχέδια κυψελωτής (απουσία ανταγωνισμού) διάταξης R7, όπου για 
το κάθε ένα από αυτά επιλέχθηκαν γενότυποι που παρουσίαζαν μεγαλύτερη συγγένεια μεταξύ τους. 
Μάλιστα δίπλα σε κάθε κυψελωτό, εγκαταστάθηκαν σε πυκνή σπορά, ή αλλιώς γραμμές 
ομοιογένειας, οι αντίστοιχοι γενότυποι, για να παρατηρηθεί η συμπεριφορά τους σε συνθήκες 
γεωργού καθώς και η σταθερότητα συμπεριφοράς. Ακόμη την ίδια χρονιά εγκαταστάθηκε σε 
απομακρυσμένο αγρό, ένα τυχαιοποιημένο σχέδιο πλήρων ομάδων (RCBD), που περιελάμβανε 16 
εμπορικές ποικιλίες και τις 4 καλύτερες σειρές από τις 12 ΜΔΣ βαμβακιού, που χρησιμοποιήθηκαν 
ως αρχικό γενετικό υλικό για την παρούσα εργασία. Την δεύτερη χρονιά (2015) εγκαταστάθηκε ένα 
τυχαιοποιημένο σχέδιο πλήρων ομάδων, που περιελάμβανε τις καλύτερες επιλογές της 
προηγούμενης χρονιάς και δύο καλές εμπορικές ποικιλίες που είχαν χρησιμοποιηθεί και ως γονείς 
για τις συγκεκριμένες επιλογές. Μάλιστα την δεύτερη χρονιά αυτογονιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός 
ανθέων από κάθε γενότυπο. Τα δεδομένα, που προέκυψαν προέρχονται από: α) παρατήρηση της 
φαινοτυπικής έκφρασης (μορφολογία φύλλων και ανθέων) του κάθε γενοτύπου για την αξιολόγηση 
ως προς την ομοιομορφία και την σταθερότητα, β) από μέτρηση της απόδοσης σε βάρος σύσπορου 
βαμβακιού και γ) από τον έλεγχο της ποιότητας της ίνας από εξειδικευμένο και εγκεκριμένο 
εργαστήριο. Τα δεδομένα που προέκυψαν από την κυψελωτή μεθοδολογία αναλύθηκαν με ειδικό 
στατιστικό πρόγραμμα JMP9, ενώ αυτά που προέκυψαν από το πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο, 
αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS. Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, ήταν ο εντοπισμός 
αξιόλογης γενετικής παραλλακτικότητας η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας ποικιλίας 
με υψηλό παραγωγικό δυναμικό και εξαιρετική ποιότητα της ίνας, μιας και ένας γενότυπος 
παρουσίασε την υψηλότερη απόδοση, η οποία διέφερε στατιστικώς σημαντικά από τους 
περισσότερους και επιπλέον παρουσίαζε εξαιρετική ποιότητα και σταθερότητα συμπεριφοράς. 
Μάλιστα οι περισσότερες ΜΔΣ βαμβακιού που αξιολογήθηκαν τη δεύτερη χρονιά παρουσίαζαν 
ομοιομορφία, ενώ οι υπόλοιπες όχι. Τέλος από αυτή τη μελέτη μπορούν να προκύψουν και 
αξιόλογα συμπεράσματα σχετικά με την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα της κυψελωτής 
μεθοδολογίας. 
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ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 

Δ. Μπαξεβάνος1, Ι.Θ. Τσιάλτας2, Δ. Βλαχοστέργιος1 
 

1ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών και Βιομηχανικών Φυτών. 413 35 Λάρισα 
2ΑΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας, 541 24 Θεσσαλονίκη 

 
Η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος αξιολόγησης ποικιλιών βαμβακιού (Gossypium 
hirsutum L.), μπορεί να εκτιμηθεί με τον δείκτη κληρονομικότητας (ΔΚ). Ο ΔΚ για ένα 
οποιαδήποτε χαρακτηριστικό (π.χ. απόδοση) ορίζεται ως το ποσοστό της γενοτυπικής 
παραλλακτικότητας ως προς τη φαινοτυπική σε ένα πείραμα ή σε διατοπικά πειράματα. Όταν ο 
ΔΚ= 1 οι διαφορές ανάμεσα στις ποικιλίες είναι γενοτυπικές, όταν ΔΚ= 0, οι διαφορές οφείλονται 
εξ ολοκλήρου στο περιβάλλον ενώ όταν ο ΔΚ≥ 0,75, η κληρονομικότητα είναι άριστη. Εκτός από 
ένα χρήσιμο εργαλείο εκτίμησης της αποτελεσματικότητας του πειραματισμού, ο ΔΚ μπορεί να 
αξιοποιηθεί προκειμένου να υπολογιστούν πόσες επαναλήψεις ή και τοποθεσίες (Τ) χρειάζονται σε 
ένα πείραμα ή σε ένα δίκτυο πειραμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή κληρονομικότητα. Σε 
αυτή τη μελέτη υπολογίστηκε ο απαιτούμενος αριθμός επαναλήψεων και τοποθεσιών (Τ) έτσι ώστε 
να επιτευχθεί ΔΚ= 0,75 όσον αφορά την απόδοση σε σύσπορο (ΑΣ), αγροκομικά [ύψος φυτού 
(ΥΦ), ανοχή στο βερτιτσίλειο (ΑΒ, Verticillium dahliae Kleb.)] και ποιοτικά χαρακτηριστικά [% 
απόδοση ίνας (ΑΙ), μήκος (ΜΙ), αντοχή (ΑΝ) και micronaire (Micro)] του βαμβακιού. Τα 
πειράματα διεξήχθησαν σε 14 Τ, ώστε να αντιπροσωπευθούν όλες οι κύριες βαμβακοπαραγωγές 
ζώνες της χώρας, τη χρονική περίοδο 2000-2007. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι για να 
επιτευχθεί ΔΚ= 0,75 για την ΑΣ απαιτήθηκαν πέντε επαναλήψεις και μόνον τρεις Τ, σε σχέση με τις 
τέσσερις επαναλήψεις και τις 13-14 Τ που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα. Για την εκτίμηση του 
ΥΦ απαιτήθηκαν τέσσερις επαναλήψεις και δύο Τ, ενώ για την ΑΒ απαιτήθηκαν επτά επαναλήψεις 
και 18 Τ. Τέλος, για την ΑΙ και το ΜΙ απαιτήθηκαν δύο επαναλήψεις, για το Micro πέντε και την 
ΑΝ έξι. Τρεις τοποθεσίες ήταν αρκετές για την εκτίμηση της ΑΙ, το ΜΙ και την ΑΝ, ενώ για το 
Micro απαιτήθηκαν 12 Τ.  
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Quercus ilex L. ΚΑΙ  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 

ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ 

Κ. Α. Σπανός, Δ. Γαϊτάνης 
 

 ΕΛ.Γ.Ο. – ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Λουτρά 
Θέρμης, 57006 –Θεσσαλονίκη. 

τηλ.: 2310 461171 (2, 3), Fax: 2310 461341, e-mail: kspanos@fri.gr 
 
Το ιθαγενές δασοπονικό είδος Quercus ilex L. (αριά) ανήκει στο γένος  Quercus (οικογ. Fagaceae) 
και είναι  ένα  ενδιαφέρον  και  σημαντικό  είδος  δρυός  για  τη  χώρα. Η αριά φύεται στη ζώνη 
βλάστησης των αείφυλλων πλατύφυλλων (ζώνη της αριάς) συνήθως στις υγρότερες και τις 
γειτνιάζοντες με τη θάλασσα θέσεις, είναι σχετικά ταχυαυξές είδος και πρεμνοβλαστάνει εύκολα. Η 
χρήση της αριάς είναι πολλαπλή όπως η οικολογική αποκατάσταση, χρήση σε αστικό και 
περιαστικό πράσινο, ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η παραγωγή δασικών προϊόντων (τεχνική 
ξυλεία, καυσόξυλα, κάρβουνο, βελανίδια) και η βελτίωση του εδάφους. Το ξύλο της αριάς, όπως 
επίσης του πουρναριού (Quercus coccifera) και του γαύρου (Carpinus spp.), είναι από τα βαρύτερα 
(800-950 kg/m3) ξύλα στην Ελλάδα (είναι ιδανικό για την παραγωγή καυσόξυλων και 
ξυλοκάρβουνου) και συνιστάται για χρήση σε δασοπονικές φυτείες. Στο πλαίσιο  των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΔΕ) έγινε συλλογή σπόρων από 10 
δέντρα/φαινότυπους (ηλικίας 30 ετών) στο αγρόκτημα του ΙΔΕ τον Οκτώβρη του 2014. Έγινε 
καταγραφή των διαστάσεων των σπόρων (μήκος/διάμετρος καρπού και κυπέλλου) και του βάρους 
ενός σπόρου, ξεχωριστά για κάθε φαινότυπο. Μετά την καταμέτρηση έγινε σπορά σε πλαστικές 
θήκες σε κλειστό θερμοκήπιο του ΙΔΕ (Δεκέμβριος 2014). Αργότερα (Απρίλιος 2015) έγινε 
μεταφορά στο ύπαιθρο όπου και παράχθηκαν μονοετή φυτάρια (απόγονοι). Στο τέλος (Δεκέμβριος) 
του έτους 2015 έγινε καταγραφή των παρακάτω βιομετρικών δεδομένων: συνολικό ύψος, διάμετρος 
βάσης και συνολικός αριθμός φύλλων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μας έδωσε σημαντικές 
διαφορές (p<.0001) μεταξύ των 10 δέντρων σε σχέση με τις διαστάσεις και το βάρος των σπόρων 
καθώς επίσης και των βιομετρικών δεδομένων των φυταρίων. Οι συσχετίσεις των χαρακτηριστικών 
των σπόρων (διαστάσεις, βάρος σπόρου) με τα βιομετρικά δεδομένα επίσης μας έδωσαν υψηλές 
σημαντικότητες (p<.001) σε όλες τις περιπτώσεις με  r2 να κυμαίνεται από 0,347 έως 0,8901. Η 
έρευνα συνεχίζεται και σε επίπεδο προελεύσεων (σε όλη την Ελλάδα) με απώτερο σκοπό την 
προστασία και την αξιοποίηση των γενετικών πόρων του υπό μελέτη είδους.  
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ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ “SCOTT & KNOTT” 

Γ. Μενεξές, Χ. Δόρδας, Η. Ελευθεροχωρινός 
 

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ. 
 
Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για πολλαπλές συγκρίσεις μέσων όρων, όπως είναι 
το κριτήριο της Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς, ο έλεγχος του Tukey και ο έλεγχος του Duncan, 
παρουσιάζουν το πρόβλημα της “επικάλυψης”, όπου μία ή περισσότερες επεμβάσεις κατατάσσονται 
σε περισσότερες από μία ομάδες. Αυτό έχει ως συνέπεια η διάκριση των ομάδων στις οποίες 
ανήκουν πραγματικά οι μέσοι όροι να καθίσταται δυσχερής ή ακόμη και αδύνατη. Η μέθοδος “Scott 
& Knott”, η οποία χρησιμοποιεί έναν “έξυπνο” αλγόριθμο ανάλυσης σε συστάδες (cluster analysis), 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική μέθοδος πολλαπλών συγκρίσεων μέσων όρων στο 
πλαίσιο της ANOVA. Η μέθοδος αυτή είναι μοναδική γι’ αυτές τις περιπτώσεις, διότι οι συγκρίσεις 
των ομαδοποιημένων μέσων όρων δεν εμφανίζουν πρόβλημα “επικάλυψης”. Επιπροσθέτως, από 
στατιστικής πλευράς, έχει υψηλή ισχύ (power) και διατηρεί την πιθανότητα διάπραξης Σφάλματος 
Τύπου Ι στο προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας α. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η 
μέθοδος “Scott & Knott”, όπου αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματά της και επισημαίνονται οι 
περιορισμοί της.  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΒΑΣΕΙ 
ΠΟΛΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Γ. Μενεξές1, Α. Μάρκος2, Ε. Κορπέτης3, Θ. Κουτσός1, Α. Μαυρομάτης1 
 

1Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ. 
2Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

3Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων. 

 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και προτείνεται μεθοδολογία για την κατάταξη γενοτύπων (ή 
ποικιλιών) βάσει πολλών σχετικών κριτηρίων (για παράδειγμα, τα συστατικά απόδοσης), τα οποία 
λαμβάνονται υπόψη και συγκρίνονται ανά ζεύγη, ανάλογα με τη σχετική τους σπουδαιότητα. Η 
τελευταία (σχετική σπουδαιότητα των κριτηρίων) καθορίζεται από τον εκάστοτε ερευνητή και 
επηρεάζεται από τους επιδιωκόμενους στόχους της κατάταξης και το περιβάλλον πειραματισμού. Η 
προτεινόμενη μέθοδος, η οποία βασίζεται στη διαδικασία της Ιεραρχικής Ανάλυσης (Analytic 
Hierarch Process - AHP), δίνει λύσεις σε προβλήματα πολυκριτήριας λήψης απόφασης. Στην 
παρούσα εργασία η AHP τροποποιήθηκε με σκοπό την κατάταξη 12 ποικιλιών μαλακού σιταριού 
ως προς τέσσερα κριτήρια: απόδοση, βάρος χιλίων κόκκων, ύψος φυτών και δείκτη γλουτένης.  
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΧΑΜΟΜΗΛΙΟΥ 
(Matricaria chamomilla L.) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ 

Ν. Τσιβελίκα1, Αικ. Γκούσεβα1, Ε. Σάρρου1, Π. Χατζοπούλου2, Χ. Πάνκου1, Ε. 
Νιάνιου-Ομπεϊντάτ1, Α. Μαυρομάτης1 

 
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 

2Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 
Τμήμα Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, Θέρμη 57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 

 
Το χαμομήλι (Matricaria chamomilla L.) είναι ευρέως γνωστό και μεγάλου εμπορικού 
ενδιαφέροντος φαρμακευτικό φυτό. Χρησιμοποιείται ως αφέψημα, στη φαρμακευτική, σε 
καλλυντικά, ενώ έχει εντομοαπωθητικές και παρασιτοκτόνες ιδιότητες. Επιπλέον, το εκχύλισμα και 
το έλαιό του χρησιμοποιούνται για κτηνιατρικούς σκοπούς, καθώς επίσης και στην αποκατάσταση 
μολυσμένων εδαφών. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν σε πρώτη φάση, η συλλογή και 
μετέπειτα επιλογή κατάλληλων γενοτύπων ως προς τη σύσταση του αιθερίου ελαίου από αυτοφυείς 
ελληνικούς πληθυσμούς. Στα πλαίσια βελτιωτικού προγράμματος, οι επιλεγμένοι πληθυσμοί και με 
τη χρήση της κυψελωτής πειραματικής διάταξης, συγκρίθηκαν παράλληλα με εμπορικές ποικιλίες 
του Ευρωπαϊκού καταλόγου ποικιλιών ως προς τα αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε 
να προκύψουν πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση υπάρχουσας και τη δημιουργία νέας 
ωφέλιμης παραλλακτικότητας. Συγχρόνως, μέσω της κυψελωτής γενεαλογικής μεθόδου, έγινε 
ενδοπληθυσμιακή επιλογή στον πλέον υποσχόμενο ως προς τη σύσταση του αιθερίου ελαίου, 
φυσικό πληθυσμό (ch. 19/2009) με στόχο την αναβάθμιση του. Για το σκοπό αυτό, ο φυσικός 
πληθυσμός χαμομηλιού (ch. 19/2009) με επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά και χημική σύσταση, 
που διατηρείται και αναπαράγεται στο Ι.Γ.Β. & Φ.Π., Τμήμα Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών, 
συγκρίθηκε και αξιολογήθηκε ως προς τη σύσταση του αιθερίου ελαίου σε σχέση με άλλους δέκα 
αυτοφυείς πληθυσμούς, καθώς επίσης και με μία εμπορική ποικιλία. Με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αρχικής αξιολόγησης, επιλέχθηκαν οι δύο περισσότερο υποσχόμενοι φυσικοί 
πληθυσμοί, οι οποίοι στη συνέχεια συγκρίθηκαν με πέντε διεθνείς εμπορικές ποικιλίες του 
Ευρωπαϊκού καταλόγου, σε ανοιχτό αγρό του Ι.Γ.Β. & Φ.Π. με τη χρήση της κυψελωτής 
πειραματικής διάταξης. Επιπλέον, εφαρμόστηκε ανεξάρτητη ενδοπληθυσμιακή επιλογή, σε ένα 
δεύτερο πειραματικό αγρό ακολουθώντας το σχήμα της κυψελωτής γενεαλογικής μεθόδου. Η νέα 
ωφέλιμη παραλλακτικότητα, καθώς και η αύξηση του παραγωγικού δυναμικού, που θα προκύψουν 
μέσα από αυτή τη διαδικασία, αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για την παραγωγή γενετικού 
υλικού χαμομηλιού προσαρμοσμένου στις ελληνικές συνθήκες, με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά 
απόδοσης και ποιότητας σύμφωνα με τις διεθνείς εμπορικές προδιαγραφές.  
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ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΠΟΚΙΛΙΑΣ 
ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ CPVO 

Ν. Σπίνος1, Α. Γ. Ντούλης2, Α. Σπίνου1,3, Α. Μαυρομάτης4 
 

1Σ.Ν. Ελευθερούπολη, Καβάλας. 
2Ινστιτούτο Ελαίας, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ), ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, 71003 Ηράκλειο 

3Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη 
4Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη 

 
Το σταφύλι και τα προϊόντα του αποτελούν εθνικό σύμβολο και συμβάλλουν στην αύξηση του 
γεωργικού εισοδήματος στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας. Οι προτιμήσεις 
του ελληνικού καταναλωτικού κοινού και το εξαγωγικό ενδιαφέρον, προωθούν τη στήριξη της 
αμπελοκαλλιέργειας και τις προοπτικές ανάπτυξης της. Στην περίπτωση του επιτραπέζιου 
σταφυλιού και με εξαίρεση τη διαφοροποιημένη αγορά που καταλαμβάνουν οι ποικιλίες Ραζακί και 
σουλτανίνα, οι περισσότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται στη χώρα μας είναι ξενικής προέλευσης 
(Ιταλία, Γαλλία, κλπ). Οσον αφορά τα επιτραπέζια σταφύλια, οι προτιμήσεις των καταναλωτών σε 
διεθνές επίπεδο εστιάζονται στα μεγαλόκαρπα και αγίγαρτα σταφύλια, χαρακτηριστικά που 
χαρακτηρίζουν τη νέα ελληνική ποικιλία cv. Nicoleta. Η ποικιλία εντοπίστηκε σε συστηματικό 
αμπελώνα στην περιοχή Ελευθερουπόλεως του νομού Καβάλας, ως προϊόν μετάλλαξης μετά από 
εμβολιασμό υποκειμένων R 110 με οφθαλμούς της ποικιλίας Victoria. Η μελετούμενη γενετική 
διαφοροποίηση παρατηρήθηκε σε ένα και μοναδικό φυτό μεταξύ των 850 εμβολιασμένων πρέμνων. 
Η συμπεριφορά του συγκεκριμένου πρέμνου μελετήθηκε για τα επόμενα 3 χρόνια ώστε να 
εκτιμηθεί η σταθερότητα κληρονόμησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του γενοτύπου σε σχέση 
με τη μητρική ποικιλία Victoria και ακολούθησε κλωνική αναπαραγωγή με στόχο τη δημιουργία 
μητρικής φυτείας. Ακολούθησε αίτηση έγκρισης για την προστασία του εν λόγω γενετικού υλικού, 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατοχύρωσης ποικιλιών CPVO, διαδικασία που ολοκληρώθηκε με την 
έκδοση του Πιστοποιητικού, τον Αύγουστο του 2014. Στην εν λόγω εργασία, παρουσιάζεται η 
προσπάθεια έγκρισης και κατοχύρωσης της νέας ελληνικής ποικιλίας (cv Nikoleta) και 
παραθέτονται στοιχεία που αφορούν την αμπελουργική περιγραφή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της, το μοριακό της profile όπως προέκυψε μετά από ανάλυση του DNA με  τη χρήση 13 
μικροδορυφορικών δεικτών (SSR), τα ποιοτικά της γνωρίσματα όπως και τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με τη μητρική ποικιλία (Victoria) προέλευσής της.  
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΟΥΚΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΜΥΚΟΡΡΙΖΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
Δ. Μπεσλεμές1,2, Ε. Τίγκα1, Δ. Μπιλάλης3, Δ. Βλαχοστέργιος1 

 
1ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, Θεοφράστου 1, Λάρισα, 

2410671305, vlachostergios@gmail.com 
2Εκπαιδευτικός Οργανισμός OpenMellon, Παναγούλη 73, Λάρισα, 2410551320 

3Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργίας, Ιερά Οδός 
75, Αθήνα, 2105294494, bilalis@aua.gr 

 
Η επίδραση που ασκούν οι εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές πρακτικές στην συμβολή των 
μυκορριζών στη θρέψη, την ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών είναι σημαντική και η 
κατανόηση της επίδρασης αυτής έχει καθοριστική σημασία για την διάδοση και εύρυθμη λειτουργία 
των μυκορριζικών κοινοτήτων, ειδικά όταν παρέχονται στο σύστημα εξωγενώς μετά από 
εμβολιασμό. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η μελέτη του δυναμικού παραγωγής δύο 
κτηνοτροφικών φυτών (κριθάρι-κουκιά) ενταγμένων ή μη σε συστήματα βιολογικής γεωργίας και 
με εφαρμογή συμβατικών ή μειωμένων επιπέδων λίπανσης, υπό την επίδραση εμβολιασμού της 
καλλιέργειάς τους με μυκόρριζες. Προσδιορίστηκαν οι παράμετροι και η αποδοτικότητα χρήσης του 
αζώτου και φωσφόρου κατά την εφαρμογή των διαφορετικών καλλιεργητικών πρακτικών. Τα 
πειράματα διενεργήθηκαν πρώτη φορά για ελληνικές ποικιλίες (κριθάρι: Τριπτόλεμος, κουκιά: 
Τανάγρα) σε συνθήκες αγρού και όχι σε ελεγχόμενο μέσο (pot experiments) ή ελεγχόμενες 
συνθήκες ανάπτυξης (glasshouse experiments). Δεν προηγήθηκε  μυκητοκτονία, ώστε να εκφραστεί 
ελεύθερα η αλληλεπίδραση των εμβολίων με τους γηγενείς μυκορριζικούς πληθυσμούς. Επιλέχθηκε 
το πειραματικό σχέδιο των υποδιαιρεμένων τεμαχίων 2x5x3 για κάθε ένα από τα δύο προς μελέτη 
φυτά. Αναλυτικά: στα κύρια πειραματικά τεμάχια εφαρμόστηκαν δύο μεταχειρίσεις με μυκόρριζες 
(εμβολιασμός-μάρτυρας), και στα υποτεμάχια εφαρμόστηκαν πέντε διαφορετικές λιπάνσεις (100% 
και 60% της συνιστώμενης σε ανόργανη και σε οργανική μορφή, μάρτυρας), σε τρεις επαναλήψεις. 
Ο εμβολιασμός με μυκόρριζες έγινε με την χρήση μίγματος 6 στελεχών του Phylum 
Glomeromycota, σε ποσότητα 6,5κιλά/στρ. Πραγματοποιήθηκαν 5 δειγματοληψίες με κοπή του 
υπέργειου μέρους των φυτών, μέτρηση του ύψους και ζύγιση του χλωρού και ξηρού βάρους, καθώς 
και μέτρηση της φωτοσυνθετικά ενεργής φυλλικής επιφάνειας. Με βάση τις μετρήσεις αυτές 
υπολογίστηκαν με την τυπική μεθοδολογία, ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας (LAI, m2.m-2) και ο 
ρυθμός αύξησης των καλλιεργειών (CGR, g.m-2.day-1). Μέρος των δειγμάτων υποβλήθηκε  σε 
ανάλυση για το ολικό άζωτο και τον ολικό φωσφόρο, ώστε να εκτιμηθούν οι αγρονομικές 
αποδοτικότητες: αποδοτικότητα απορρόφησης Ν (NUpE; kg.kg-1), αποδοτικότητα αξιοποίησης Ν 
(NUtE; kg.kg-1), δείκτης συγκομιδής Ν (NHI; %) και το καθαρό κλάσμα ανάκτησης Ν (NRf; %), 
ομοίως και για τον Ρ. Για τον υπολογισμό της επιτυχίας του εμβολιασμού με μυκόρριζες 
πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ριζών και χρώση τους με trybanblue σε λακτοφαινόλη. Το 
ποσοστό του μυκορριζικού εποικισμού προσδιορίστηκε μικροσκοπικά και βάση των μετρήσεων 
αυτών υπολογίστηκε η μυκορριζική εξάρτηση (%). Τα φυτά των τεμαχίων που εμβολιάστηκαν με 
μυκόρριζες, επέδειξαν υψηλότερους ρυθμούς αύξησης ως προς το ύψος και την παραγωγή 
βιομάζας, υψηλότερες τιμές του LAI, συντόμευση του χρόνου από το φύτρωμα ως την απόκτηση 
κλειστής φυλλοστοιβάδας, και υψηλότερες τελικές παραγωγές σε σπόρο (κατά 17,67% στα κουκιά 
και 5,90% στο κριθάρι). Για το άζωτο, και τα δύο φυτά απορρόφησαν περισσότερο βασικό άζωτο 
μετά τον εμβολιασμό, εμφάνισαν όμως διαφορετική αξιοποίηση του απορροφημένου αζώτου μετά 
την εφαρμογή λίπανσης. Ο εμβολιασμός με μυκόρριζες είχε θετική επίδραση στην 
αζωτοδεσμευτική ικανότητα των κουκιών, καταγράφοντας διαφορά περίπου 5,4 μονάδων στο ολικό 
απορροφημένο άζωτο έναντι του μάρτυρα. Για τον φωσφόρο, στην απορρόφηση του οποίου 
ασκείται η σημαντικότερη επίδραση από την συμβιωτική σχέση με τις μυκόρριζες, τα 
αποτελέσματα κατέδειξαν υπεροχή των φυτών των εμβολιασμένων τεμαχίων σε όλες τις 
παραμέτρους εκτίμησης της αποδοτικότητας χρήσης του φωσφόρου και για τα δύο φυτά. 
 
Ευχαριστίες:Το έργο εντάσσεται στη Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών 
Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας(ΑγροΕΤΑΚ)»MIS 453350, στο πλαίσιο του ΕΠ «AΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑΔ,ΕΣΠΑ 2007-2013).Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2014), το οποίο συντονίζεται από 
το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΒΙΚΟΥ (Vicia sativa L.) ΩΣ ΧΛΩΡΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΣΕ ΔΥΟ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΣΠΟΡΑΣ 

Ε. Τίγκα, Δ. Μπεσλεμές, Δ. Βλαχοστέργιος 
 

1 Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, EΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», Θεοφράστου 1, Λάρισα, 
vlachostergios@gmail.com 

 
Ο βίκος (Vicia sativa L.) είναι ένα ετήσιο ψυχανθές καλά προσαρμοσμένο στις εδαφοκλιματικές 
συνθήκες της λεκάνης της Μεσογείου. Διακρίνεται για την πολλαπλότητα χρήσης της καλλιέργειας 
του, καθώς αξιοποιείται ευρέως για παραγωγή καρπού, σανού ή ενσιρώματος, για βόσκηση ζώων, 
ενώ συμμετέχει σε συστήματα αμειψισποράς ή συγκαλλιέργειας με σιτηρά. Ο βίκος συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στα ψυχανθή που έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως χλωρή λίπανση λόγω της 
ικανότητάς του να σχηματίζει ισχυρό ινώδες ριζικό σύστημα που αναπτύσσει οζίδια σε πρώιμο 
στάδιο και της παραγωγής πλούσιας φυτομάζας. Οι γνώσεις όμως είναι ιδιαίτερα περιορισμένες ως 
προς την ύπαρξη κατάλληλων γενοτύπων βίκου για χλωρή λίπανση, τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου ολικού αζώτου, την αύξηση του εδαφικού αζώτου που προκύπτει από την 
ενσωμάτωση των φυτικών ιστών καθώς και την ποσοτικοποίηση της αποδόμησης της οργανικής 
ουσίας. Για την διερεύνηση των ανωτέρω διεξήχθησαν πειράματα αγρού στο Ινστιτούτο 
Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών σύμφωνα με το Σχέδιο των Υποδιαιρούμενων τεμαχίων σε 
τρεις επαναλήψεις. Κατόπιν ανεξάρτητης τυχαιοποίησης, έξι ποικιλίες και δύο μίγματα ποικιλιών 
τοποθετήθηκαν στα υποτεμάχια, ενώ στα κύρια τεμάχια τοποθετήθηκαν δύο πυκνότητες σποράς,  
180Κg.ha-1 και 100Κg.ha-1. Προς ικανοποίηση των ερευνητικών σκοπών, κατά τη διάρκεια της 
καλλιεργητικής περιόδου πραγματοποιήθηκαν κοπές φυτικών δειγμάτων για την μελέτη και 
καταγραφή της αύξησης των καλλιεργειών, ενώ κατά την ενσωμάτωση (50% της άνθησης των 
φυτών) προσδιορίστηκε το ολικό άζωτο των φυτικών ιστών. Τέλος, εδαφικές αναλύσεις 
πραγματοποιήθηκαν δυο και τέσσερις μήνες μετά την ενσωμάτωση με σκοπό τον προσδιορισμό του 
αζώτου στο έδαφος, ενώ στα ίδια χρονικά διαστήματα προσδιορίστηκε και η αποδόμηση της 
οργανικής ουσίας. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν σημαντικές διαφορές 
(Ρ<0,.05) μεταξύ των πυκνοτήτων σποράς σχεδόν σε όλα τα υπό μελέτη μεγέθη. Οι γενότυποι 
Αλέξανδρος, Εύηνος και το μίγμα γενοτύπων Μix2 απέκτησαν πλήρως ανεπτυγμένη 
φυλλοστοιβάδα (LAI >3) μόλις στις 119ΗΜΣ στην πυκνότητα σποράς των 180 Kg.ha-1, 
αποκτώντας και υψηλότερη παραγωγή, ενώ στην αραιότερη πυκνότητα σποράς κλειστή 
φυλλοστοιβάδα και πλήρη εδαφοκάλυψη, οι περισσότεροι γενότυποι απέκτησαν σχεδόν 20 ημέρες 
αργότερα. Tα διαθέσιμα ποσά της ξηρής ουσίας καταγράφονται σημαντικά υψηλότερα (Ρ<0,05)  
στην πυκνότητα σποράς των 180 Kg.ha-1 ενώ σημαντική παραλλακτικότητα παρατηρήθηκε μεταξύ 
των γενοτύπων, όπου στην τελική κοπή κατέγραψαν μέγιστες τιμές που κυμάνθηκαν από 6.302 έως 
7.582Kg.ha-1 στην πυκνή σπορά και από 2.184 έως 4.508 Kg.ha-1 στην αραιή πυκνότητα σποράς. Η 
πυκνότητα σποράς δεν επηρέασε την  περιεκτικότητα του Ν στους φυτικούς ιστούς σε κανένα από 
τους υπό μελέτη γενοτύπους. Μεγαλύτερη αύξηση στο εδαφικό άζωτο παρατηρήθηκε μετά την 
παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ενσωμάτωση στο έδαφος των φυτικών ιστών του γενοτύπου 
Εύηνος στην πυκνή σπορά, φθάνοντας μέχρι 0,153% περιεκτικότητα εδαφικού Ν, που αντιστοιχεί 
σε 13,6 μονάδες οργανικού αζώτου. Παράλληλα, στην αύξηση του εδαφικού αζώτου εντοπίστηκαν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των γενοτύπων, ενώ αντιθέτως δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των πυκνοτήτων σποράς καταδεικνύοντας και την αραιή σπορά εξίσου κατάλληλη 
για χλωρή λίπανση. Τέλος, η αποσύνθεση της οργανικής ουσίας καταγράφηκε σαφώς υψηλότερη 
τέσσερις μήνες μετά την ενσωμάτωση, (της τάξεως του 50%) και σε μεγάλη συσχέτιση με την 
αρχική φυτική ποσότητα που ενσωματώθηκε στο έδαφος. 
 
Ευχαριστίες: Το έργο εντάσσεται στη Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών 
Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ) »IS 453350, στο πλαίσιο του ΕΠ «AΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑΔ,ΕΣΠΑ 2007-2013).Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2014), το οποίο συντονίζεται από 
το ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Κ. Μπλαδενόπουλος1, Π. Ψωμά2, Ε. Κορπέτης1, Σ. Μπλαδενοπούλου2 
 

1ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 570 01 Θέρμη 
2 ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων,570 01 Θέρμη 

 
Στο πλαίσιο του βελτιωτικού προγράμματος του κριθαριού, το τμήμα κριθαριού και βρώμης του 
Ινστιτούτου Σιτηρών, έχει ξεκινήσει από το 1994, προσπάθεια δημιουργίας ποικιλιών κριθαριού, 
ειδικών για τις απαιτήσεις της οργανικής καλλιέργειας. Επιλέχθηκε συγκεκριμένο αγροτεμάχιο και 
η καλλιέργεια έγινε κάτω από αυστηρά οργανικές συνθήκες, έτσι ώστε οι επιλογές από την πρώτη 
γενεά F1 έως την F6 να γίνονται χωρίς καμία εισροή, εκτός από τη χλωρή λίπανση ψυχανθούς το 
προηγούμενο έτος. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του κατάλληλου υλικού λόγω της 
ιδιαιτερότητας των συνθηκών αυτών της καλλιέργειας. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά καθώς το νέο υλικό που δημιουργήθηκε και προωθείται, είναι ιδιαίτερα αποδοτικό 
κάτω από συνθήκες ειδικές για οργανική γεωργία. Οι νέες ποικιλίες που προέκυψαν, 
παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές στα ζιζάνια και ανθεκτικές στις ασθένειες, σε αγρούς 
περιορισμένης γονιμότητας, αλλά και σε συνθήκες συμβατικής καλλιέργειας, καθώς επιλέχτηκαν 
κάτω από βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. Το έδαφος στο επιλεγμένο αγροτεμάχιο δεν είχε 
καλή δομή, όμως με την αμειψισπορά με ψυχανθή και τη σωστή διαχείριση των φυτικών 
υπολειμμάτων, σε μια εικοσαετία η οργανική ουσία του εδάφους σχεδόν διπλασιάσθηκε, ενώ το 
διαθέσιμο κάλιο και ο φωσφόρος αυξήθηκαν. Αρχικός στόχος ήταν να κλείσει ο κύκλος των 
θρεπτικών με την οργανική καλλιέργεια και να γίνει ανεξάρτητος από τα χημικά λιπάσματα της 
συμβατικής γεωργίας, αποκτώντας ο αγρός καλή γονιμότητα, όπως και έγινε. Το ιδιαίτερα θετικό 
στοιχείο που εμφάνισε το γενετικό υλικό που επιλέχθηκε κάτω από οργανικές συνθήκες είναι η 
εξαιρετική διατροφική αξία τόσο για ανθρώπινη κατανάλωση όσο και για ζωοτροφή. 
Αναλυτικότερα, η ποιότητα της πρωτεΐνης, των φυτικών ινών αλλά και των βιταμινών χωρίς την 
επίδραση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων βρέθηκε σε υψηλά επίπεδα. Από το πρόγραμμα της 
οργανικής βελτίωσης προέκυψαν οι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ποικιλίες 
κριθαριού Θεσσαλονίκη, Δήμητρα, Περσεφόνη, Παλαιολόγος, Βυζάντιο, Κωνσταντίνος, 
Ανδρομέδα, Ιππόλυτος, Τριπτόλεμος, Μακεδονία και Σείριος. Αυτές οι νέες ποικιλίες κριθαριού 
αντικατέστησαν τις προηγούμενες στην καλλιέργεια και στη σποροπαραγωγή, επειδή αφενός 
μπορούν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις οριακές περιοχές της χώρας όπου έχει 
μετατεθεί η καλλιέργεια του κριθαριού και αφετέρου μετέχουν δυναμικά σε οργανικά συστήματα 
αμειψισποράς.  
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ΑΑΞΞΙΙΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ   ΕΕΓΓΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟΥΥ   ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ   

ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ     
ΓΓρρααππττέέςς  ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΗΣ 
ΤΟΜΑΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 

Κ. Κρομμύδας1,3, Α. Ξανθοπούλου1,2, Α. Ζαμπούνης1,3, Π. Ράλλη3, Ι. Γρηγοριάδης3, Α. 
Καλύβας3 

 
1Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, 54124 Θεσσαλονίκη, email: kos_krom@hotmail.com 
2Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Ε.Κ.Ε.Τ.Α., 6ο χλμ οδού Χαριλάου-Θέρμης, 57001Θέρμη 

Θεσσαλονίκης 
3ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης &Φυτογενετικών 

Πόρων, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης 
 
Οι εγχώριες παραδοσιακές ποικιλίες και πληθυσμοί τομάτας αποτελούν έναν σημαντικό 
φυτογενετικό πόρο που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία εμπορικών ποικιλιών με 
αναβαθμισμένη θρεπτική αξία και υψηλή ποιότητα. Αρχικά στα πλαίσια του προγράμματος 
NUTRITOM (Δράση «Συνεργασία 2011», ΓΓΕΤ) είχαν δημιουργηθεί και αξιολογηθεί F1 υβρίδια 
μεταξύ εμπορικών ποικιλιών και εγχώριων παραδοσιακών ποικιλιών. Ακολούθως, στους 
αντίστοιχους F2 πληθυσμούς έγινε επιλογή ατομικών φυτών με βάση την πρωιμότητα της 
παραγωγής, τη μορφολογία και τη θρεπτική αξία του καρπού και την προοπτική δημιουργίας 
ποικιλιών με νέα χαρακτηριστικά. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ένας σημαντικός αριθμός 
ανασυνδυασμένων σειρών τομάτας (F3 γενεά) που προήλθαν από τα παραπάνω επιλεγέντα F2 φυτά. 
Οι ανασυνδυασμένες σειρές προήλθαν από τον υβριδισμό της ποικιλίας ‘Σαντορίνη Αυθεντική’ 
(μικρόκαρπη, κόκκινο χρώμα, πρώιμη και συνεχούς ανάπτυξης) με τις παραδοσιακές ποικιλίες 
‘Λεμονιά’ (μεσαίο μέγεθος, κίτρινο χρώμα, πολύ μεγάλη ταξιανθία, όψιμη και ημι-καθορισμένης 
ανάπτυξης) και ANP-088/07 (μεσαίο μέγεθος, κόκκινο χρώμα, πρώιμη και συνεχούς ανάπτυξης). Οι 
F3 σειρές αξιολογήθηκαν ως προς την πρωιμότητα, τον τύπο της ταξιανθίας, το χρώμα, το σχήμα, το 
βάρος και τις διαστάσεις του καρπού. Βρέθηκε ότι για τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν αρκετές 
από τις ανασυνδυασμένες σειρές ήταν ανώτερες από τους γονείς που χρησιμοποιήθηκαν στις 
αρχικές διασταυρώσεις. Από αυτές τις σειρές επιλέχθηκαν τα καλύτερα φυτά με βάση τα 
αγροκομικά χαρακτηριστικά τους και αποκτήθηκε σπόρος F4 γενεάς. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 
μερικά φυτά με ιδιαίτερους φαινοτύπους (π.χ. είχαν το σχήμα της ποικιλίας ‘Σαντορίνη Αυθεντική’ 
και το χρώμα της ‘Λεμονιάς’ και το αντίστροφο, ή είχαν την ταξιανθία της ‘Λεμονιάς’ αλλά ήταν 
πολύ πρώιμες και είχαν συνεχή ανάπτυξη) και επιλέχθηκαν με σκοπό τη δημιουργία ποικιλιών που 
θα διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό. Από τα δεδομένα της παρούσας εργασίας προκύπτει 
ότι οι ανασυνδυασμένες σειρές που μελετήθηκαν αποτελούν ένα υλικό υψηλής βελτιωτικής αξίας 
που δύναται να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία νέων ελληνικών ποικιλιών τομάτας.  
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One of the important aims in cotton breeding is to create varieties with high fiber quality. 
Involvement in the hybridization of wild species produces progeny in a wide variety of forms, 
among which there are plants with unique characteristics. As a result of the hybridization of some 
cultivated varieties (G. hirsutum) with the wild diploid form G. trilobum Skovsted, followed by 
backcrossing of hybrids with recurrent parents, a number of introgressive forms of cotton were 
created. These are characterized by early maturity, resistance to Verticillium wilt and high fiber 
quality. These synthetic introgression forms with a unique genetic basis are used as the gene pool of 
wild relatives during the breeding process for fiber quality. As a component of male parent served 
the variety G.hirsutum geographically distant origin was used. In 2012-2014 inheritance and 
variability of fiber quality parameters in hybrids F1-F3, were studied. The hybrids forms (F3) with 
fiber quality, which are close to the long-fiber cotton varieties were obtained.  
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Continuous accumulation of aggressive and volatile races of pathogens and pests leads to 
overcoming the genetic resistance barrier of traditional cotton varieties. Attracting a rich gene pool 
of wild species and ruderal forms to the breeding process allows to obtain an exceptional population 
of new forms with high adaptive ability. The aim of our research was achieved by using 
introgressive forms in the breeding process detecting early maturing and high productive cotton 
lines with high ginn outturn of quality fiber.In 2013-2014, 9 cotton lines (F12-F13) have been 
studied, which were obtained by crossing introgressive form "L-T" - (F15BC4 ((C-4727 
(G.hirsutum L.), x G.trilobumSkovsted) x C-4727 (G. hirsutum L.) with variety Omad (G.hirsutum 
L.). Trials were carried out in fields infected by Verticillium dahlia Kleb wilt. It was deduced that 
the use of introgression forms based on wild diploid species G.trilobum Skovsted, allows to create 
valuable cotton lines with a complex of characteristics exceeding those of standard varieties.  
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Στα πλαίσια του παγίου και διαρκούς προγράμματος βελτίωσης ποικιλιών κερασιάς που διεξάγεται 
στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης 
και Φυτογενετικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων), ξεκίνησε η δημιουργία νέων 
ποικιλιών με υβριδισμό, στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, από τον τότε Διευθυντή και υπεύθυνο 
Ερευνητή κ. Χατζηχαρίση Ιωάννη. Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία νέων ποικιλιών με 
καλύτερα χαρακτηριστικά από τις καλλιεργούμενες και συγκεκριμένα, ποικιλίες μεγαλύτερης 
παραγωγικότητας, μεγαλύτερου μεγέθους καρπού, καλύτερων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, 
αυτογόνιμων, που να παρουσιάζουν ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας. Για τη 
δημιουργία πρώιμων ποικιλιών με τη μεθοδολογία της ελεγχόμενης γονιμοποίησης, ως ένας γονέας 
χρησιμοποιήθηκε η αξιόλογη πρώιμη ποικιλία Bigarreau Burlat (σειρά BxS) και για τη δημιουργία 
αξιόλογων ποικιλιών μέσης εποχής ωρίμανσης, ως ένας γονέας επιλέχθηκε η ποικιλία B.S. Hardy 
Giant (σειρά HGxS). Στις διασταυρώσεις αυτές, ως δεύτερος γονέας χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία 
Stella με σκοπό την κληρονόμηση της σπουδαίας αυτογόνιμης ιδιότητας αυτής. Όλα τα 
δημιουργηθέντα υβρίδια είναι άτομα με ερυθρό χρώμα καρπού και κατατάσσονται στην ερυθρή ή 
μελανή κατηγορία ποικιλιών, με επιδερμίδα ερυθρού έως μελανού χρώματος και ερυθρή σάρκα. Η 
σκληρότητα της σάρκας του καρπού τους διαβαθμίζεται από τραγανή έως ημιτραγανή. Κάποια από 
αυτά είναι πολύ παραγωγικά και κάποια παρουσιάζουν υψηλή ποιότητα καρπού. Από τους ελέγχους 
κληρονόμησης της αυτογόνιμης ιδιότητας επί του αγρού, βρέθηκαν επτά υβρίδια της σειράς BxS 
(BxS5, BxS14, BxS17, BxS19, BxS22, BxS23 και BxS33) και δύο υβρίδια της σειράς HGxS 
(HGxS11 και HGxS30), να έχουν κληρονομήσει τη σπουδαία αυτογόνιμη ιδιότητα από την ποικιλία 
Stella, γεγονός που επιτυγχάνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας όσον αφορά τη γενετική βελτίωση 
της κερασιάς, τα συνοπτικά χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία.  
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Η ποικιλία μηλιάς (Malus domestica Borkh.) Φιρίκι έχει χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση και είναι 
επιθυμητή από μεγάλη μερίδα καταναλωτών. Ωστόσο, ο χρωματισμός της δεν είναι ιδιαίτερα 
ερυθρός, γεγονός που την κάνει να υστερεί σε σχέση με άλλες ποικιλίες όσον αφορά την εξωτερική 
εμφάνιση. Η ποικιλία μηλιάς (Malus domestica Borkh.) Αχιλλέας είναι φυσική μετάλλαξη της 
εντόπιας Ελληνικής ποικιλίας Φιρίκι που εντοπίστηκε στην ορεινή περιοχή του Ν. Ημαθίας. H 
ποικιλία αναπαράχθηκε με εμβολιασμό στο υποκείμενο μηλιάς Μ 26 και αξιολογήθηκε συγκριτικά 
με την ποικιλία Φιρίκι. Τα δένδρα έχουν ημιορθόκλαδη ανάπτυξη και έχουν σταθερή παραγωγή 
κατ’ έτος. Η παραγωγικότητα και το μέσο βάρος καρπού της ποικιλίας Αχιλλέας δε διέφερε 
στατιστικώς σημαντικά σε σχέση με την ποικιλία Φιρίκι. Ωστόσο, το σημαντικό πλεονέκτημα της 
ποικιλίας Αχιλλέας είναι ότι ο ερυθρός χρωματισμός καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια του καρπού σε 
σχέση με την ποικιλία Φιρίκι. Στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του Τμήματος Φυλλοβόλων 
Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, οι καρποί της ποικιλίας Αχιλλέας ωριμάζουν την τρίτη εβδομάδα 
του Σεπτεμβρίου. Η σάρκα των καρπών της ποικιλίας Αχιλλέας είναι λευκή, αρωματική, τραγανή 
και χυμώδης. Κατά την περίοδο της συγκομιδής, η συνεκτικότητα της σάρκας και η οξύτητά των 
καρπών των ποικιλιών Φιρίκι και Αχιλλέας δε διέφεραν μεταξύ τους. Ωστόσο, η περιεκτικότητα σε 
διαλυτά στερεά και η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα των καρπών της ποικιλίας Αχιλλέας ήταν 
μεγαλύτερη σε σχέση με την ποικιλία Φιρίκι. H ποικιλία Αχιλλέας όπως και η Φιρίκι παρουσιάζουν 
πολύ μικρό ποσοστό προ-συλλεκτικής καρπόπτωσης. Οι καρποί διατηρούν τη συνεκτικότητά τους, 
την περιεκτικότητα σε χυμό και το άρωμα τους σε πολύ καλή κατάσταση για περίοδο 7 μηνών σε 
κοινούς ψυκτικούς θαλάμους (0,5-1 0C).  
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Η καλλιέργεια της φραγκοσυκιάς έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία. Στα 
πλαίσια αυτά, στο δενδροκομείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) έχει εγκατασταθεί 
πειραματική φυτεία, αποτελούμενη από γονοτύπους φραγκοσυκιάς που έχουν επιλεγεί από 
διαφορετικές περιοχές της χώρας μας και δεν αποτελούν γνωστές ποικιλίες. Τα τελευταία χρόνια 
διεξάγεται έρευνα με σκοπό την σταδιακή, σε βάθος χρόνου, αξιολόγηση των γονοτύπων από 
δενδροκομικής απόψεως (παραγωγικότητα, ποιότητα καρπών, πρωιμότητα, οψιμότητα κτλ.). Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζονται δεδομένα αξιολόγησης καρπών τεσσάρων γονοτύπων 
φραγκοσυκιάς που συγκομίστηκαν το 2015. Μεταξύ άλλων, προσδιορίστηκε το βάρος, το μήκος 
και η διάμετρος των καρπών, ο αριθμός και η διάμετρος των αρεόλων ανά καρπό, το βάθος και η 
διάμετρος της κοιλότητας που βρίσκεται στο άνω άκρο των καρπών, το πάχος και το βάρος της 
φλούδας, τα βάρη σάρκας και σπόρων, η αντίσταση φλοιού και σάρκας στην πίεση 
(συνεκτικότητα), οι χρωματικές παράμετροι L*, a* και b*, C* και h0σε φλοιό και σάρκα, καθώς και 
η χυμοπεριεκτικότητα των καρπών. Ακολούθως, προσδιορίστηκε ο όγκος και το βάρος του χυμού 
ανά καρπό, αλλά και τα ολικά διαλυτά στερεά (oBrix), η ογκομετρούμενη οξύτητα και το pH του 
χυμού. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τεσσάρων γονοτύπων (εντός 
παρένθεσης αναφέρεται η μέση τιμή όλων των γονοτύπων) ως προς το μήκος (87,7mm), τη 
διάμετρο (52,3mm) και την χυμοπεριεκτικότητα (57,3%) των καρπών, τον αριθμό των αρεόλων ανά 
καρπό (59), τη συνεκτικότητα του φλοιού (1,8kg), τη διάμετρο (19,1 mm) της κοιλότητας του 
καρπού, καθώς και τον αριθμό των σπόρων (254) ανά καρπό. Το συνολικό ξηρό βάρος των σπόρων 
ανά καρπό αλλά και το μέσο βάρος ανά σπόρο ήταν σημαντικά αυξημένα στον γονότυπο Δ σε 
σχέση με τους Α, Β και Γ. Σημαντικά αυξημένο ήταν το μέσο βάρος των καρπών στους γονότυπους 
Α, Β και Γ συγκριτικά με τον Δ (116 g). Η αναλογία σάρκας ανά καρπό ήταν αυξημένη στον 
γονότυπο Γ (64,2 %) σε σχέση με τον Β (61,5%). Ως προς τα χαρακτηριστικά του χυμού, το pH 
ήταν αυξημένο στους γονοτύπους Β και Γ σε σχέση με τον Α (5,9), τα oBrix στον Α (14,3) σε σχέση 
με τους Β και Γ, και η ογκομετρούμενη οξύτητα μεγαλύτερη στον Α (0,045 %) σε σχέση με τους Γ 
και Δ. Ο γονότυπος Γ (μωβ-κόκκινες αποχρώσεις καρπού) διέφερε σημαντικά από τους Α, Β και Δ 
(κίτρινο-πορτοκαλί αποχρώσεις) στο σύνολο των χρωματικών παραμέτρων που προσδιορίστηκαν 
στο φλοιό και στη σάρκα των καρπών. Τέλος, η ωρίμανση των καρπών του γονοτύπου Γ 
προηγήθηκε κατά περίπου μια εβδομάδα των άλλων γονοτύπων.  
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Αντικείμενο εξαιρετικά μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος αποτελούν πρόσφατα οι 
γεωγραφικά άλλα και οικολογικά οριακοί πληθυσμοί των δασικών ειδών λόγω της προσαρμογής 
τους στις οριακές περιοχές που φύονται, των σπανίων γονιδίων που μπορεί να φέρουν και που 
αφορούν γνωρίσματα ειδικής προσαρμογής σε συγκεκριμένες καταπονήσεις, αλλά και της 
πλαστικότητας που μπορεί να επιδεικνύουν σε εντεινόμενες, λόγω της κλιματικής μεταβολής, 
καταπονήσεις. Για τους παραπάνω λόγους μελετήθηκε η διαφοροποίηση για γνωρίσματα 
προσαρμογής πληθυσμών που φύονται σε δύο οριακές για την ελληνική ελάτη περιοχές, που 
εμφάνισαν κατά το παρελθόν εκτεταμένες ξηράνσεις μετά από έντονες ξηροθερμικές καταπονήσεις. 
Συνελέγησαν δείγματα βελονών, κώνων και σπόρων, που κρατήθηκαν χωριστά σε επίπεδο ατόμου, 
από τρεις φυσικούς υπο-πληθυσμούς ελάτης που φύονται σε διαφορετικό υπερθαλάσσιο ύψος στην 
περιοχή του Παρνασσού,(οικολογικά οριακή περιοχή), και από τρεις διαφορετικού υψομέτρου 
φυσικούς υπο-πληθυσμούς που φύονται στην περιοχή του Ταϋγέτου (γεωγραφικά και οικολογικά 
οριακή περιοχή). Οι τρεις πληθυσμοί σε κάθε περιοχή φύονταν σε ίδιο γεωλογικό υπόθεμα, ίδια 
έκθεση και σε διαφορετικά υψόμετρα. Μελετήθηκαν 18 γνωρίσματα προσαρμογής, για τα οποία 
προέκυψε ότι οι πληθυσμοί των δύο περιοχών διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά. Εντός κάθε 
περιοχής οι τρεις πληθυσμοί διαφορετικού υψομέτρου διέφεραν στατιστικώς σημαντικά ως προς τα 
περισσότερα γνωρίσματα, ιδιαίτερα δε στην περιοχή του Ταϋγέτου, που αποτελεί ταυτόχρονα 
γεωγραφικά και οικολογικά οριακή περιοχή για το είδος. Υψηλός ήταν ο γενοτυπικός και ο 
φαινοτυπικός συντελεστής παραλλακτικότητας που εκτιμήθηκε για όλα σχεδόν τα γνωρίσματα των 
πληθυσμών και στις δύο οριακές περιοχές, με τον γεωγραφικά/οικολογικά οριακό πληθυσμό να 
σημειώνει μεγαλύτερη γενοτυπική παραλλακτικότητα για γνωρίσματα προσαρμογής των σπόρων 
σε σχέση με τον οικολογικά οριακό πληθυσμό και υψηλότερη φαινοτυπική παραλλακτικότητα για 
όλα σχεδόν τα γνωρίσματα που μελετήθηκαν. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι δύο 
πληθυσμοί (Παρνασσού και Ταϋγέτου) διαφέρουν ως προς το επίπεδο του γενετικού ελέγχου και 
την πλαστικότητά τους για συγκεκριμένα γνωρίσματα, γεγονός που υποδηλώνει την ειδική 
προσαρμογή τους στα περιβάλλοντα που φύονται και την πιθανή προσαρμογή τους σε μεγαλύτερο 
εύρος ξηροθερμικών καταπονήσεων, λόγω του φαινομένου της κλιματικής μεταβολής. Στην 
εργασία συζητείται η σημασία της χρήσης του γενετικού αποθέματος των οριακών πληθυσμών σε 
προγράμματα βελτίωσης, όσο και της βιοπαρακολούθησης και προστασίας των γενετικών τους 
πόρων.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΣΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΠΑΔΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΕ 

ΔΙΑΤΟΠΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Β. Γρεβενιώτης1,3, Β. Γκιουριέβα2, Ε. Μπουλούμπαση3, Π. Μητλιάγκα3 

 
1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 682 00 Ορεστιάδα. 

2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας 
Βοτανικής, 54124, Θεσσαλονίκη. 

3Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 53100, Φλώρινα. 

 
Η εφαρμογή της προγνωστικής μεθοδολογίας στην F2 γενεά του υβριδίου COSTANZA σε δύο 
διαφορετικά περιβάλλοντα ως προς τις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες (Φλώρινα και Τρίκαλα) 
μετά από πέντε χρόνια πειραματισμού οδήγησε στην δημιουργία υψηλοαποδοτικών σειρών. 
Τέσσερις υψηλοαποδοτικές σειρές A1, A2, B1 και Β2 συνδυάστηκαν μεταξύ τους στις ακόλουθες 
διασταυρώσεις: A1×A2, A1×B1, A1×B2, A2×B1, A2×B2, and B1×B2. Οι έξι διασταυρώσεις 
αξιολογήθηκαν εκτενώς μαζί με το αρχικό υβρίδιο, σε πλήρη τυχαιοποιημένα πειράματα στα δύο 
αντίθετα περιβάλλοντα, τη Φλώρινα και τα Τρίκαλα. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η 
διερεύνηση της παρουσίας παραλλακτικότητας στις πρωτεΐνες, τα λιπαρά, την υγρασία, το pH, την 
τέφρα που περιέχονταν στους σπόρους, στα χρωματικά χαρακτηριστικά (παράμετροι L, a, b) καθώς 
επίσης στα χαρακτηριστικά του σπάδικα και των σπόρων στις διασταυρώσεις που αναπτύχθηκαν. 
Στα αποτελέσματα των μετρήσεων έγινε στατιστική επεξεργασία με μεθόδους στατιστικής 
ανάλυσης, την ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Component analysis - PCA) και ανάλυση 
κατά συστάδες (Cluster Analysis - CA). Από την εφαρμογή της PCA προέκυψε αλληλεπίδραση 
γενοτύπου-περιβάλλοντος, η οποία επιβεβαιώθηκε από την εφαρμογή της Cluster Analysis. Τη 
μεγαλύτερη σταθερότητα παρουσίασαν οι διασταυρώσεις που περιλάμβαναν την Α2 σειρά. 
 
Ευχαριστίες: Μέρος της έρευνας έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: 
Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  
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MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ  ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ (Hordeum vulgare L.) ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

Ι.Γ. Μυλωνάς1,2, Γ. Μενεξές3, Κ. Μπλαδενόπουλος4, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου2 
 

1Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη 

2Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μ. Αντύπα 54, Θεσσαλονίκη 
3Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη 

4Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» (ΕΛ.Γ.Ο.), Ινστιτούτο Σιτηρών, 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
 
Η επιλογή ποικιλιών-γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντική στη βελτίωση φυτών γιατί θέτει τις βάσεις 
για ένα επιτυχημένο βελτιωτικό πρόγραμμα. Είναι βασικό οι ποικιλίες-γονείς να έχουν υψηλή 
παραγωγικότητα, να αλληλοσυμπληρώνονται, να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα ανεπιθύμητα 
χαρακτηριστικά και να υπάρχει διαθέσιμη παραλλακτικότητα για τα προς βελτίωση 
χαρακτηριστικά. Με σκοπό, λοιπόν, την επιλογή γονέων αξιολογήθηκαν δώδεκα ελληνικές 
εμπορικές ποικιλίες κριθαριού. Το πείραμα εγκαταστάθηκε στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ, την 
καλλιεργητική περίοδο 2006-07, σε κυψελωτή διάταξη R-12 με απόσταση 1 μ. φυτό από φυτό και 
0,866 μ. μεταξύ των γραμμών, με 16 γραμμές των 46 φυτών η καθεμία, δηλαδή 736 φυτά συνολικά 
που αντιστοιχούν σε ~61 επαναλήψεις για την κάθε ποικιλία. Σε δείγμα 10 ατομικών φυτών κάθε 
ποικιλίας, καταγράφηκαν παρατηρήσεις για 58 χαρακτηριστικά, με βάση τον επίσημο κατάλογο 
περιγραφής κριθαριού του IPGRI και του Ινστιτούτου Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών 
(ΙΕΠΚΦ). Για την μελέτη της φαινοτυπικής παραλλακτικότητας χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της 
Πολυμεταβλητής και Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων, οι οποίες μπορούν να επεξεργαστούν 
ταυτόχρονα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε η Μη Γραμμική 
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες με βέλτιστη κλιμακοποίηση και η Ιεραρχική Ανάλυση σε 
Συστάδες. Η γενετική απόσταση μεταξύ των ποικιλιών κριθαριού υπολογίστηκε με βάση τις 
σημαντικές συνιστώσες που εξήχθησαν από την εφαρμογή της Μη Γραμμικής Ανάλυσης σε Κύριες 
Συνιστώσες. Το δενδρόγραμμα της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε Συστάδες κατασκευάστηκε με βάση 
την ευκλείδεια απόσταση και τη μέθοδο ομαδοποίησης UPGMA και έδειξε ότι οι 12 ποικιλίες 
διαχωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Στην 1η ομάδα τοποθετήθηκε η ποικιλία ΑΘηναΐδα, στη 2η ομάδα οι 
παλιές ποικιλίες του Ινστιτούτου σιτηρών και στην 3η ομάδα οι νέες ποικιλίες του Ινστιτούτου 
Σιτηρών.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ 
(Hordeum vulgare L.) ΚΑΙ ΒΙΚΟΥ (Vicia sativa L.) 

Ι.Γ. Μυλωνάς1,2,3, Δ. Βλαχοστέργιος1, Κ. Μπλαδενόπουλος2, Μ. Κούτσικα-Σωτηρίου4 
 

1Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, Θεοφράστου 1, 41335 Λάρισα 
2Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη 
3Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μ. Αντύπα 54, Θεσσαλονίκη 

4Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» (ΕΛ.Γ.Ο.), Ινστιτούτο Σιτηρών, 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
 
Η συγκαλλιέργεια χειμερινού σιτηρού-χορτοδοτικού ψυχανθές συμβάλει στο "πρασίνισμα" που 
επιζητά η νέα ΚΑΠ και στην αειφορική γεωργία. Σκοπός των πειραμάτων ήταν: 1) να αξιολογηθούν 
συνδυασμοί γενοτύπων βίκου-κριθαριού (εμπορικές ποικιλίες, γενότυποι F6 γενεάς, εγχώριες 
παραδοσιακές ποικιλίες) ως προς την ποσοτική και ποιοτική απόδοση, 2) να εκτιμηθεί η ικανότητα 
της συγκαλλιέργειας να αξιοποιεί τους περιβαλλοντικούς πόρους. Το πείραμα εγκαταστάθηκε τον 
Νοέμβριο του 2014 στον πειραματικό αγρό του Ινστιτούτου βιομηχανικών και κτηνοτροφικών 
φυτών στη Λάρισα. Αναλυτικότερα, εγκαταστάθηκε ένα πείραμα αγρού σε κανονική πυκνότητα 
σποράς με πειραματικό σχέδιο των πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων με 23 επεμβάσεις [(2 
γενότυποι βίκου (Αλέξανδρος, Καλλιρόη) και 7 κριθαριού (Αθηναΐδα, Δήμητρα, Mucho, Κύθνος, 
Αλογοκρίθαρο, και 2 γενότυποι της F6 γενεάς),  14 μείγματα συγκαλλιέργειας) με  3 επαναλήψεις 
σε περιβάλλον χαμηλών εισροών. Καταγράφθηκαν αγροκομικά χαρακτηριστικά όπως, η απόδοση 
σε ξηρά ουσία και πρωτεΐνη και δείκτες ανταγωνισμού. Βρέθηκε ότι η επίδραση του γενοτύπου 
ήταν σημαντική στον καθορισμό της απόδοσης του μείγματος συγκαλλιέργειας. Αναλυτικότερα, 
βρέθηκε ότι ως προς την απόδοση σε ξηρά ουσία, 9 από τα 14 μείγματα αξιοποιούσαν καλύτερα τις 
εδαφοκλιματικές συνθήκες, ενώ ως προς την απόδοση σε πρωτεΐνη, τα 12 από τα 14 μείγματα. 
Εντοπίσθηκαν, παραδοσιακές ποικιλίες ή γενότυποι της F6 γενεάς με υψηλή απόδοση σε ξηρά 
ουσία και πρωτεΐνη. Τέλος, για την απόδοση σε ξηρά ουσία ξεχώρισαν τα μείγματα της ποικιλίας 
Αθηναΐδα με τις δύο ποικιλίες βίκου, ενώ για την απόδοση σε πρωτεΐνη τα μείγματα της ποικιλίας 
Mucho με τις δύο ποικιλίες βίκου.  
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΡΠΟΥ 

Η. Αυδίκος1, Α. Αποστολοπούλου2, Γ. Ντεβέ2, Ρ. Ταγιάκας2, Π. Ξανθόπουλος3, Χ. 
Γούλας3, Α. Ζαμαντζάς3, Σ. Δημητρίου3, Π. Κουτζιαρής3, Γ. Μυλωνάς3, Α. Καλύβας1, 

Α. Τράκα1, Α. Μαυρομάτης2 
 

1Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.), 570 01 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 
2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης 

Φυτών, 541 24 Θεσσαλονίκη 
3ΙΕΚ ΞΥΝΗ, Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης, 54626 Θεσσαλονίκη 

 
Στις μέρες μας, η αγορά απαιτεί διαφοροποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής 
αξίας. Αυτές τις απαιτήσεις ικανοποιούν οι μικρόκαρπες τομάτες, που ξεχωρίζουν από το μέγεθός 
τους και συνδέονται με χαρακτηριστικά όπως εξαιρετική σύσταση, εμφάνιση και πλούσια γεύση. Η 
ανώτερη γεύση και ποιότητα των κερασόμορφων τοματών είναι και η κύρια αιτία της ραγδαίας 
αύξησης της ζήτησής τους στην ευρωπαϊκή αγορά και κατά συνέπεια η αύξηση της συνολικής 
έκτασης καλλιέργειάς τους, τα τελευταία χρόνια. Το τοματάκι Σαντορίνης είναι παλιά εγχώρια 
ποικιλία μικρόκαρπης τομάτας που διατηρείται και αναπαράγεται από τους αγρότες της Σαντορίνης 
και συνίσταται από τους τύπους «Αυθεντική» ή «Καθαρή» και  «Καϊσιά» ή «Παραδοσιακή». 
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η αξιολόγηση ποικιλιών μικρόκαρπης τομάτας (2 τύποι 
τοματάκι Σαντορίνης σε σύγκριση με ανασυνδυασμένες σειρές κερασόμορφης τομάτας), όσον 
αφορά χαρακτηριστικά απόδοσης και ποιότητας του καρπού. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν το 
έτος 2016, στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, σε μη 
θερμαινόμενο θερμοκήπιο. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και αναμένεται να 
δώσουν τη δυνατότητα, αξιοποίησης των μικρόκαρπων ανασυνδυασμένων σειρών ως ελκυστικά 
εναλλακτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας με επακόλουθο την εγγραφή τους 
στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση 

Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016 
 

 30 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ ΓΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Η. Αυδίκος1, Ρ. Ταγιάκας2, Γ. Ντεβέ2, Α. Αποστολοπούλου2, Α. Μαυρομάτης2 
 

1Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.), 570 01 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 
2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 541 24 Θεσσαλονίκη 

 
Οι παραδοσιακές ποικιλίες χαρακτηρίζονται γενικά από χαμηλές αποδόσεις σε σχέση με τις 
σύγχρονες εμπορικά καλλιεργούμενες ποικιλίες και υβρίδια τομάτας κάτω από καθεστώς υψηλών 
εισροών. Η βελτίωση της απόδοσης των παραδοσιακών ποικιλιών επιδιώκεται μέσω 
ενδοποικιλιακής επιλογής για μεγιστοποίηση του παραγωγικού δυναμικού και σταθερότητα 
συμπεριφοράς κυρίως για καλλιέργεια σε λιγότερο ευνοϊκά περιβάλλοντα. Στόχος του πειράματος 
ήταν η αξιολόγηση τεσσάρων παραδοσιακών ποικιλιών και της εγχώριας ποικιλίας Μακεδονία, με 
μάρτυρα το εμπορικό υβρίδιο τομάτας νωπής κατανάλωσης Formula, σε δύο περιβάλλοντα 
(περιοχές/συστήματα) καλλιέργειας. Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων προέκυψε ότι οι 
εγχώριες ποικιλίες τομάτας διαθέτουν άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά με διατροφική αξία 
(λυκοπένιο, συνολικά αντιοξειδωτικά) που μπορεί να τις αναδείξουν ως λειτουργικά τρόφιμα, 
παραγόμενα σε περιβάλλοντα χαμηλών εισροών.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 22 ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗΔΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΞΗΡΟ ΧΟΡΤΟ 

Χ. Πάνκου*, Δ. Μπαξεβάνος 
 

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, ΕΛΓΟ «- ΔΗΜΗΤΡΑ». cpankou@gmail.com 
 
Η μηδική (Medicago sativa L.) είναι το σπουδαιότερο χορτοδοτικό φυτό. Έχει υψηλή θρεπτική αξία 
χρησιμοποιούμενη κυρίως ως σανός, αλλά και ως ενσίρωση, βόσκηση και χλωρά νομή και η 
καλλιέργειά της, αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη χώρα μας. 
Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η πολύπλευρη και ολοκληρωμένη μελέτη των 22 
κυριότερων ποικιλιών μηδικής που καλλιεργούνται σε όλη την χώρα (8 ελληνικών, 13 ξένων 
ποικιλιών και 1 οικότυπου) ως προς την παραλλακτικότητα στο ύψος και την απόδοση σε ξηρό 
χόρτο. Το πείραμα διεξήχθη στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών 
Φυτών της Λάρισας του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και η πειραματική διάταξη που εφαρμόστηκε ήταν 
αυτή των τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων σε ελεύθερη διάταξη με τρεις επαναλήψεις (το κάθε 
πειραματικό τεμάχιο είχε μήκος 5m και πλάτος 1,5m). Οι ποικιλίες που αξιολογήθηκαν στο 
συγκεκριμένο πείραμα ήταν οι εξής: Χαιρώνεια, Φλώρινα, Υπάτη, Υλίκη, Πέλλα, Λαμία, Δολίχη, 
Βέροια, Ultima, Talia, Prosementi, Padana, Maxima, Icon, Gea, Evergreen, Claudia, Blue ace, 
Almasa, 59N59 και 57Q53, και ένας οικότυπος από την περιοχή των Σερρών. Οι πρώτες οκτώ από 
τις αξιολογούμενες ποικιλίες είναι δημιουργίες του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών 
Φυτών Λάρισας, ενώ με εξαίρεση τον οικότυπο Σερρών οι υπόλοιπες είναι ξενικές. Στη διάρκεια 
της καλλιεργητικής περιόδου πραγματοποιήθηκαν 5 κοπές και καταγράφηκε η απόδοση σε ξηρό 
χόρτο προκειμένου να εκτιμηθεί το παραγωγικό δυναμικό των ποικιλιών. Καταγράφηκαν επίσης, το 
ύψος των φυτών πριν από κάθε κοπή, ως δείκτης της ανάπτυξης των ποικιλιών σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους. Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις και παρατηρήσεις και τα αποτελέσματα των 
στατιστικών αναλύσεων οι αξιολογούμενες ποικιλίες κατατάχθηκαν με βάση το ύψος και το 
παραγωγικό τους δυναμικό. Όσον αφορά τη μέτρηση του ύψους, τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι 
ποικιλίες Φλώρινα, Maxima, Σερρών, Λαμία και Πέλλα, ενώ οι υψηλότερες μέσες αποδόσεις για το 
σύνολο της καλλιεργητικής περιόδου σημειώθηκαν από τις ποικιλίες Maxima, Ultima, 57Q53, 
Δολίχη και Λαμία. Τέλος, εντοπίστηκαν, χαρακτηρίστηκαν και επιλέχθηκαν συγκεκριμένοι 
γενότυποι που υπερτερούσαν με στόχο τη δημιουργία μιας νέας συνθετικής ποικιλίας. 
 
Ευχαριστίες: Η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται στην Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών 
Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» MIS 453350, στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ 2007-2013). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2014).  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΛΟΕΙΔΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟ PETERSΕN: ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δ. Δικαιοφύλαξ1, Ι. Ουσουτζόγλου1, Α. Γ. Μαυρομάτης1, Θ. Β. Λαζαρίδου2, Ι. Ν. 
Ξυνιάς2* 

 
1 Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

54124 Θεσσαλονίκη. 
2 ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τέρμα 

Κοντοπούλου, 53 100 Φλώρινα. 
*Επικοινωνία ixynias@teiwm.gr; ioannis_xynias@hotmail.com 

 
Η διαπλοειδία αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για την παραγωγή 100% ομοζύγωτων σειρών 
σε μια μόνο γενεά. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η δημιουργία νέων ποικιλιών μειώνοντας και 
το αντίστοιχο κόστος. Το πρόβλημα όμως που υπάρχει στις περιπτώσεις αυτές, που η ποσότητα του 
σπόρου είναι περιορισμένη, είναι η αδυναμία αξιολόγησης του νέου υλικού σε πειράματα με 
επαναλήψεις. Βεβαίως το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και όταν αξιολογούνται γραμμές διαλογής. Για να 
αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό το 1985  ο Petersen πρότεινε η αξιολόγηση του νέου γενετικού 
υλικού να βασίζεται στο χωρισμό του σε μπλόκ και η επιλογή στην απόδοση των μαρτύρων. Στην 
παρούσα εργασία επιχειρείται μια πρώτη αξιολόγηση, με τη μέθοδο του Petersen, 37 διαπλοειδών 
σειρών (ΔΣ), που δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο της καλλιέργειας ανθήρων. Ως μάρτυρες 
χρησιμοποιήθηκαν οι γονείς των Δ. Σ. (οι ποικιλίες Αχελώος και Βεργίνα). Για τον σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν 35 στάχυα από κάθε μια Δ. Σ., μετρήθηκε το μήκος καθενός από αυτά, ο 
αριθμός σταχυδίων, η απόδοση σε σπόρο και το βάρος 1000 σπόρων. Από την ανάλυση των 
δεδομένων προέκυψε ότι μόνο μια Δ. Σ. διέφερε από τον μέσο όρο των μαρτύρων ως προς τον 
αριθμό των σταχυδίων, ενώ όσον αφορά το μήκος των στάχεων δεν παρατηρήθηκαν διαφορές. Ως 
προς την απόδοση μόνο μια Δ. Σ. ήταν καλύτερη από τον μέσο όρο των δυο μαρτύρων. Τέλος, όσον 
αφορά το βάρος 1000 κόκκων δυο σειρές ήταν καλύτερες από τον μέσο όρο των μαρτύρων και μια 
από τον καλύτερο μάρτυρα. Από τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν προκύπτουν ενδείξεις 
ύπαρξης γενετικής παραλλακτικότητας μεταξύ των Δ. Σ. που προήλθαν από τη διασταύρωση 
Αχελώος x Βεργίνα. Πρέπει όμως, αφού γίνει πολλαπλασιασμός των Δ. Σ., η όλη διαδικασία να 
επαναληφθεί χρησιμοποιώντας περισσότερα φυτά για να διασφαλισθεί μεγαλύτερη αξιοπιστία στην 
εξαγωγή συμπερασμάτων και στην επιλογή.  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 1BL.1RS 
ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Χ. Πάνκου1, Φ. Παπαθανασίου2, Θ. Β. Λαζαρίδου2, Ι. Ν. Ξυνιάς2* 
 

1 Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
54124 Θεσσαλονίκη. 

2. ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τέρμα 
Κοντοπούλου,  53 100 Φλώρινα. 

*Επικοινωνία: ixynias@teiwm.gr; ioannis_xynias@hotmail.com 
 
Σύμφωνα με δεδομένα πολλών εργασιών, οι ποικιλίες σιταριού που φέρουν την 1BL.1RS 
χρωμοσωματική μετατόπιση, χαρακτηρίζονται, μεταξύ των άλλων, από υψηλό δυναμικό απόδοσης 
και από ανθεκτικότητα στην ξηρασία.  Για να μελετηθούν οι παραπάνω ιδιότητες, 
χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ποικιλίες (οι Ελληνικές ποικιλίες Αχέρων, Ελισάβετ και Ορφέας και η 
Ρωσική KVZ/Cgn) που φέρουν τη προαναφερόμενη μετατόπιση και έξι ποικιλίες του Ινστιτούτου 
Σιτηρών (ΙΣ) χωρίς τη μετατόπιση (Απολλωνία, Αχελώος, Βεργίνα, Δοϊράνη, Νέστος και 
Στρυμώνας). Χρησιμοποιήθηκε το σχέδιο των πλήρων ομάδων σε ελεύθερη διάταξη με τέσσερις 
επαναλήψεις και ο πειραματικός αγρός εγκαταστάθηκε στον χώρο του αγροκτήματος του ΤΕΙ Δ. 
Μακεδονίας στη Φλώρινα. Ελήφθησαν παρατηρήσεις για τα φυσιολογικά γνωρίσματα: 
συγκέντρωση ολικής χλωροφύλλης, φθορισμός χλωροφύλλης, φωτοσυνθετική ικανότητα, 
στοματική αγωγιμότητα, ενδοκυττάρια συγκέντρωση CO2 και ρυθμός διαπνοής. Με εξαίρεση τη 
συγκέντρωση χλωροφύλλης, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών που 
δοκιμάσθηκαν. Η ποικιλία Αχελώος, που δεν φέρει τη μετατόπιση και χαρακτηρίζεται από υψηλό 
δυναμικό απόδοσης,  διέφερε σημαντικά από τις υπόλοιπες ποικιλίες στο γνώρισμα της 
συγκέντρωσης ολικής χλωροφύλλης. Όσον αφορά τα υπόλοιπα γνωρίσματα, η ποικιλία Δοϊράνη 
εμφάνισε την υψηλότερη τιμή όσον αφορά τη στοματική αγωγιμότητα, η ποικιλία Νέστος υπερείχε 
ως προς την ενδοκυττάρια συγκέντρωση CO2 και ο Αχελώος στο ρυθμό διαπνοής, οι διαφορές όμως 
αυτές δεν ήταν σημαντικές. Μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων αυτών οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η 1BL.1RS χρωμοσωματική μετατόπιση δεν δίνει κάποιο πλεονέκτημα ως προς τα 
φυσιολογικά γνωρίσματα που μελετήθηκαν. Τα αποτελέσματα όμως αυτά θα πρέπει να 
συσχετισθούν και με τα αντίστοιχα της απόδοσης των ποικιλιών στο περιβάλλον της Φλώρινας για 
να βρεθεί ποιά ποικιλία αξιοποιεί καλύτερα τα γνωρίσμα που μελετήθηκαν.  
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ΦΑΚΗ «ΕΛΠΙΔΑ» &ΒΙΚΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ». ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 

Δ. Βλαχοστέργιος 
 

Ινστ. Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ», vlachostergios@gmail.com 
 
Η ποικιλία φακής (Lens culinaris L.) ΕΛΠΙΔΑ δημιουργήθηκε με την κυψελωτή μέθοδο επιλογής 
από το πρόγραμμα δημιουργίας ποικιλιών οσπρίων του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & 
Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΒΚΦ) σε πληθυσμό πού εισήχθη από το ICARDA. Στόχος του 
προγράμματος ήταν η δημιουργία πλατύσπερμων ποικιλιών φακής με υψηλή απόδοση, άριστα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και ικανότητα προσαρμογής σε συνθήκες ξηρασίας. Με την 
ολοκλήρωση του προγράμματος επιλέχθηκε μια καθαρή σειρά που ανταποκρίνονταν στα ανωτέρω 
χαρακτηριστικά, η οποία μετά από αξιολόγηση καταχωρήθηκε το 2016 στον Εθνικό και Κοινοτικό 
Κατάλογο Ποικιλιών με το όνομα ΕΛΠΙΔΑ και θα απελευθερωθεί σύντομα για εμπορική χρήση. Το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ποικιλίας είναι η μεγάλη πρωιμότητα. Η άνθισή της ξεκινάει από τα 
μέσα Μαρτίου, χαρακτηριστικό που της επιτρέπει να αποφεύγει τις περιόδους έντονης ξηρασίας, 
προσβολής από μυκητολογικές ασθένειες και βρούχο. Η ποικιλία ΕΛΠΙΔΑ έχει άνθος λευκό με 
ιώδεις νευρώσεις, ενώ ο σπόρος της έχει σχήμα φακού με χρώμα ανοιχτό πράσινο ή υπόξανθο. Ο 
μ.ο. του ύψους της ποικιλίας είναι 38,9εκ. και το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται μεταξύ 65-70 
γρ.Σπέρνεται το φθινόπωρο με 10-11 κιλά σπόρου/στρ. Η στρεμματική απόδοση είναι 140-220 
κιλά/στρ σε ξερικά χωράφια. Παρουσιάζει μικρό χρόνο βρασμού, χυλώνει και έχει ευχάριστα 
γευστικά χαρακτηριστικά. Hποικιλία βίκου (Vicia sativa L.) ΛΕΩΝΙΔΑΣ δημιουργήθηκε με τη 
μέθοδο της γενεαλογικής επιλογής έπειτα από διασταύρωση των ποικιλιών Armandes Χ Girlag από 
το πρόγραμμα δημιουργίας ποικιλιών βίκου του ΙΒΚΦ. Στόχος του προγράμματος ήταν η 
δημιουργία νέων ποικιλιών βίκου με υψηλή απόδοση σε σανό και σπόρο και άριστη 
προσαρμοστικότητα στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος επιλέχθηκαν 3 καθαρές σειρές που ανταποκρίνονταν στα ανωτέρω χαρακτηριστικά. 
Λόγω της έλλειψης εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων για πλατύφυλλα ζιζάνια οι καθαρές σειρές 
αξιολογήθηκαν για τρία έτη ως προς την ικανότητα τους να δίνουν υψηλές παραγωγές παρουσία 
ζιζανίων (weed tolerance) και να καταστέλλουν την ανάπτυξη των ζιζανίων (weed 
suppressionability).  Η καθαρή σειρά που έδωσε τις υψηλότερες τιμές στα προαναφερθέντα 
χαρακτηριστικά προωθήθηκε για εγγραφή και μετά από 2/ετή διατοπική αξιολόγηση καταχωρήθηκε 
στον Εθνικό& Κοινοτικό Κατάλογο Ποικιλιών με το όνομα ΛΕΩΝΙΔΑΣ και θα απελευθερωθεί 
άμεσα για εμπορική χρήση. Η ποικιλία έχει χρώμα άνθους ανοιχτό βιολετί, ο σπόρος είναι 
σφαιρικός με βασικό χρώμα περικαρπίου γκρι-πράσινο και πολύ μικρή επέκταση της καφέ 
διακόσμησης, ενώ η κοτυληδόνα είναι γκρι-καφέ. Το βάρος 1000 σπόρων κυμαίνεται από 43 έως 51 
γρ. Είναι μεσο-πρώιμη ως προς την άνθιση και έχει άριστη προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της 
Ελληνικής υπαίθρου. Σπέρνεται το φθινόπωρο (αρχές-μέσα Νοεμβρίου) με 17-18 κιλά το στρέμμα 
για παραγωγή σανού και 15-16 κιλά/στρ. για παραγωγή καρπού. Αναπτύσσει πλούσια φυτική μάζα 
και δίνει μέση στρεμματική απόδοση σε σανό 500-600 κιλά/στρ.ενώ η παραγωγή σε καρπό 
κυμαίνεται από 150 έως 220 κιλά/στρ. Για παραγωγή σανού μπορεί να καλλιεργηθεί αμιγής ή σε 
συγκαλλιέργεια με διάφορα σιτηρά.  
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Morus alba. Morus alba VAR. 
“PENDULA”: ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΔΑΣΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΩΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΌ, 

ΦΡΟΥΤΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΟ ΦΥΤΟ 

Μ. Τσακτσίρα 
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών 

Ειδών,  Θεσσαλονίκη, ΤΘ 238, ΤΚ 54124 
 
Η λευκή μουριά (Morus alba) είναι φυλλοβόλο δασικό είδος που καλλιεργείται για 5.000 χρόνια σε 
διάφορες περιοχές του πλανήτη μας εκτός της φυσικής του εξάπλωσης (Βόρειος Κίνα). Η  
κλαίουσα μουριά (Morus alba var. “pendula”) είναι ποικιλία της Morus alba, προφανώς από 
μετάλλαξη, που καλλιεργούνταν μέχρι σήμερα κυρίως στη Βόρεια Αμερική για την αισθητική της 
αξία. Ένα άτομο της παραπάνω ποικιλίας εισήχθη στη χώρα μας πριν 100 περίπου χρόνια (περιοχή 
Πελοποννήσου) και αποτέλεσε το υλικό έρευνας για να χρησιμοποιηθεί ως καλλωπιστικό, 
φρουτοφόρο και σηροτροφικό φυτό (πολύ-λειτουργικός γενότυπος). Αρχές της άνοιξης του 2014, 
συλλέχθηκαν μοσχεύματα από το παραπάνω άτομο και δοκιμάστηκαν στα ριζωτήρια του 
Εργαστηρίου Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών ως προς την ικανότητα 
ριζοβολίας τους. Μετά από τρεις μεταχειρίσεις ανανέωσης (rejuvenation) του υλικού, το ποσοστό 
ριζοβολίας των μοσχευμάτων έφτασε το 95-100% επιτυχίας. Επειδή, τα ριζωμένα φυτάρια (κλώνος) 
παρουσίαζαν, ως αναμενόταν, έρπουσα  μορφή, δοκιμάστηκε ο εμβολιασμός σε κανονικά 
υποκείμενα με την τεχνική της σχισμής και του ενοφθαλμισμού. Και στις δύο περιπτώσεις, ο 
εμβολιασμός αποδείχτηκε επιτυχής. Τέλος, δοκιμάστηκε η έκπτυξη των κοιμώμενων οφθαλμών σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους της τυπικής βλαστικής περιόδου του είδους (αρχές Απριλίου μέχρι 
αρχές Σεπτεμβρίου). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα φυτάρια (μέλη) του κλώνου μπορούν να 
ξεκινήσουν την εκβλάστησή τους μετά και από τέσσερις μήνες διατήρησής τους σε συνθήκες 
ληθάργου (5οC, 8 ώρες φωτισμός). Η πορεία της ανάπτυξης των βλαστών ήταν η τυπική του είδους, 
μετατοπίζοντας τη βλαστική περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου. Τα παραπάνω πειράματα έδειξαν 
ότι ο συγκεκριμένος γενότυπος μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί σε παραγωγική κλίμακα ως 
φρουτοφόρο φυτό, ως καλλωπιστικό υψηλής αισθητικής αξίας και δυνητικά ως σηροτροφικό 
παρέχοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα τροφή αρίστης ποιότητας στους μεταξοσκώληκες. 
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22ΗΗ   ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ::   ΒΒΙΙΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ   --   
ΜΜΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ   ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΗΗ   ΣΣΤΤΗΗ   ΔΔΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ   

ΚΚΑΑΙΙ   ΤΤΑΑΥΥΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ   ΤΤΟΟΥΥ   ΦΦΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ   
ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ   ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ   

ΠΠρροοφφοορριικκέέςς  ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. 

Α. Πολύδωρος 
 

Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος, 
Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη 

 
Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε επαρκή και καλής ποιότητας φυτικά προϊόντα σε παγκόσμια 
κλίμακα κάνουν επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων στη βελτίωση των 
φυτών. Η βελτίωση των φυτών είναι μία επιστήμη που βασίζεται και παρακολουθεί τις προόδους 
της γενετικής και ενσωματώνει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που μπορεί να την κάνουν πιο 
αποτελεσματική. Οι μεγάλες ανακαλύψεις της γενετικής τον περασμένο αιώνα αποκάλυψαν  τη 
δομή του γενετικού υλικού,  δηλαδή του DNA, και μας έδωσαν τη δυνατότητα χειρισμών του στο 
δοκιμαστικό σωλήνα, αλλαγής των ιδιοτήτων του, και επανατοποθέτησης του σε έναν οργανισμό 
ώστε να του προσδίδει νέες ιδιότητες. Οι τεχνολογίες αυτές γνωστές σαν τεχνολογίες 
ανασυνδυασμένου DNA και γενετικής μηχανικής και οι εφαρμογές τους στη γεωργία 
αντιμετωπίστηκαν με επιφύλαξη από τους καταναλωτές και ο έλεγχος των προϊόντων τους 
ρυθμίστηκε  με διαφορετική βάση σε διάφορες χώρες. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που θεσμοθετήθηκε 
το 1990 έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις αλλά ο ορισμός του «Γενετικά Τροποποιημένου 
Οργανισμού» παραμένει ο ίδιος. Εν τω μεταξύ νέες τεχνικές που επωφελούνται από την γενετική 
τροποποίηση αλλά δεν διατηρούν τον ανασυνδυασμό στο τελικό προϊόν έχουν κάνει την εμφάνισή 
τους τα τελευταία χρόνια και παρουσιάζουν νέες προκλήσεις τόσο για τα νομοθετικά σώματα όσο 
και για τις βελτιωτικές εταιρίες που προβληματίζονται για την υιοθέτησή τους καθώς το κόστος 
ανάπτυξης μιας νέας ποικιλίας θα είναι σημαντικά διαφορετικό και η προοπτική καλλιέργειάς της 
διαφορετική αν χαρακτηριστεί ή όχι ΓΤΟ. Και φυσικά η εξέλιξη αυτή αφορά και τους καταναλωτές 
που προβληματίζονται για την αποδοχή των προϊόντων αυτών. Στην παρουσίαση αυτή θα 
αναφερθούμε συνοπτικά και θα κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση των επιτευγμάτων, οκτώ τέτοιων 
τεχνολογιών που είναι γνωστές σαν «Νέες Τεχνικές Βελτίωσης των φυτών». Πρόκειται για τις 
τεχνικές: 
• Τεχνολογίες κατευθυνόμενης νουκλεάσης (Zinc finger nuclease, CRISPR/Cas, 

Meganuclease technologies) 
• Μεταλλαξογένεση κατευθυνόμενη από ολιγονουκλεοτίδιο (Oligonucleotide directed 

mutagenesis) 
• Ιδιο-τροποποίηση και ένδο-τροποποίηση (Cisgenesis and intragenesis) 
• Μεθυλίωση του DNA εξαρτώμενη από RNA (RNA-dependent DNA methylation) 
• Εμβολιασμός σε ΓΤ υποκείμενο (Grafting on GM rootstock) 
• Αντίστροφη βελτίωση (Reverse breeding) 
• Αγρο - διήθηση (agro-infiltration) 
• Συνθετική γονιδιωματική (Synthetic genomics).  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΑΚΗΣ «ΕΓΚΛΟΥΒΗ» 

Γ. Τσανάκας1, Α. Κούρα1, Α. Γλερίδου1, Φ. Μυλωνά2, Α. Πολύδωρος1 

 
1Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 

περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη 
2ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, 57001 Θέρμη 

 
Η φακή Εγκλουβής είναι μια παραδοσιακή ποικιλία που σύμφωνα με ιστορικά αρχεία (βιβλιοθήκες, 
προικοσύμφωνα και διαθήκες) καλλιεργείται στο οροπέδιο Εγκλουβής στη Λευκάδα για πάνω από 
τετρακόσια χρονιά. Μορφολογικά χαρακτηριστικά του σπόρου δείχνουν ότι πρόκειται για μίγμα 
σπόρων που ξεχωρίζουν φαινοτυπικά από την παρουσία ή απουσία μαύρων στιγμάτων ή κηλίδων 
στο φλοιό, και το χρώμα που ποικίλει από καφέ έως φαιοπράσινο και μια αραιά εμφανιζόμενη 
σχεδόν μαύρη φακή. Στην εργασία αυτή σε ένα δείγμα 580 σπόρων μελετήθηκε η γενετική 
παραλλακτικότητα με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ως προς το χρώμα, το μέγεθος, την 
περίμετρο, τη στρογγυλότητα και τη φωτεινότητα του χρώματος του σπόρου σε διαβαθμίσεις του 
γκρι. Οι αναλύσεις έγιναν με σάρωση και επεξεργασία εικόνας με το λογισμικό Photoshop. Το 
μέγεθος ήταν ο κύριος παράγοντας διαχωρισμού των σπόρων και κατηγοριοποίησης τους. Οι 
σπόροι ήταν μικρόκοκκοι με διάμετρο 3-6 χιλιοστά. Το σχήμα ήταν κυρίως σφαιρικό παρά 
πεπλατυσμένο ή δισκοειδές και το βάρος 1000 σπόρων ήταν περίπου 30 γραμμάρια. 
Πραγματοποιήθηκε συσσωρευτική ιεραρχική συσταδοποίηση (Agglomerative Hierarchical 
Clustering) και κατασκευάστηκε δενδρόγραμμα με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που 
έδειξε έξι μορφολογικές κατηγορίες ατόμων. Η διερεύνηση των γενετικών σχέσεων με χρήση 
μοριακών δεικτών SSR έγινε μεταξύ 67 δειγμάτων φακής ‘Εγκλουβής’ επιλεγμένων ώστε να 
αντιπροσωπεύουν όλες τις μορφολογικές κατηγορίες. Οι μοριακοί δείκτες SSR παρουσίασαν υψηλό 
πολυμορφισμό. Η παράλληλη ανάλυση δύο καλλιεργούμενων βελτιωμένων ποικιλιών φακής έδειξε 
ότι ο πληθυσμός Εγκλουβής έχει σημαντικά υψηλότερη παραλλακτικότητα αλλά ξεχωρίζει από τις 
βελτιωμένες ποικιλίες. Παράλληλα διερευνήθηκε η δυνατότητα ταυτοποίησης της ποικιλίας με 
μοριακές τεχνικές και διαφάνηκαν οι δυνατότητες αλλά και οι περιορισμοί που τίθενται λόγω της 
παραλλακτικότητας που παρουσιάζει. Με βάση τα δεδομένα της εργασίας αυτής συμπεραίνεται ότι 
οι παραδοσιακές ποικιλίες τουλάχιστον όσον αφορά τα αυτογονιμοποιούμενα φυτά μπορεί να 
παρουσιάζουν υψηλό βαθμό γενετικής παραλλακτικότητας και συνεπώς αποτελούν μεγάλη 
δεξαμενή αλληλομόρφων που μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμα στη βελτίωση των ειδών 
αυτών. Συνεπώς είναι πολύ σημαντική η διατήρηση των ποικιλιών αυτών τόσο με τη συνέχιση της 
καλλιέργειάς τους όπου αυτό είναι δυνατό, όσο και στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού της χώρας μας.  
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ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

A. Zαμπούνης1, I. Γανόπουλος2, A. Καλύβας3, A.Τσαυτάρης1,4, Π. Μαδέσης4 

 
1Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 

ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
2Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
3Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, 

Ελλάδα 
4Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

 
Το βαμβάκι (Gossypium hirsutum L.) είναι ένα σημαντικό είδος που καλλιεργείται κυρίως για την 
ίνα του. Το βαμβάκι όμως προσβάλλεται από μια πληθώρα φυτοπαθογόνων μυκήτων όπως το 
Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum (Fov) που προκαλεί αδρομυκώσεις. Τα ανάλογα των 
γονιδίων ανθεκτικότητας (RGAs) είναι η μεγαλύτερη κλάση πιθανών γονιδίων ανθεκτικότητας και 
τα οποία παρουσιάζουν υψηλά ομόλογες περιοχές και παρόμοιες δομές στα φυτικά είδη. Στη 
συγκεκριμένη μελέτη, πραγματοποιήθηκε μια προσέγγιση κλωνοποίησης βασισμένη σε 
συντηρημένα μοτίβα γνωστών RGAs ακολουθιών προκειμένου να ενισχύουν 38 RGAs από δύο 
διαφορετικές ποικιλίες βαμβακιού που διέφεραν ως προς την ευαισθησία τους στον μύκητα Fov. 
Παράλληλα, αξιολογήθηκαν οι φυλογενετικές σχέσεις και οι εξελικτικές πιέσεις που ασκούνται σε 
127 RGAs ομόλογα του βαμβακιού, τα οποία είχαν προηγουμένως κατατεθεί στην τράπεζα 
δεδομένων GenBank μαζί με αυτά τα 38 κλωνοποιημένα RGAs από αυτή τη μελέτη. To σύνολο 
αυτών των 165 RGAs ακολουθιών ομαδοποιήθηκε σε δέκα ομάδες παράλογων γονιδίων (PGGs) 
σύμφωνα με τις BLASΤ(P) ομοιότητες τους. Βρέθηκε ότι αυτά τα RGAs εκτίθενται σε εντατικές 
πιέσεις θετικής επιλογής (positive selection), όπως αποκαλύφθηκε συνάγοντας και αναλύοντας 
διάφορα στατιστικά μοντέλα μέγιστης πιθανότητας. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα κατέδειξαν 
ισχυρά σημάδια θετικής επιλογής, που εμφανίζονταν σε όλες σχεδόν τις δέκα ομάδες παράλογων 
γονιδίων και σε ολόκληρη σχεδόν την φυλογένεση τους. Η εξελικτική ανάλυση αποκάλυψε επίσης 
την ύπαρξη 42 αμινοξέων κάτω από θετική επιλογή μέσα στις ομάδες των παράλογων γονιδίων 
(PGGs) που πιθανώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξειδίκευση των μοριακών υποδοχέων 
κατά την δέσμευση των μολυσματικών σημάτων από τους τελεστές των φυτοπαθογόνων μυκήτων. 
Τα RGAs αποτελούν τους σημαντικότερους μοριακούς δείκτες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας 
των φυτών σε παθογόνα και βρίσκονται σε στενή φυσική σύνδεση με τα γονίδια ανθεκτικότητας (R) 
των φυτών. Επομένως, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας θα μπορούσαν να βρουν τεράστιες 
εφαρμογές στη γενετική βελτίωση του βάμβακος έναντι φυτοπαθογόνων μυκήτων.  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση 

Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016 
 

 42 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Γ. Μερκουρόπουλος1, Ε. Μπατιάνης2, Φ. Μυλωνά1 
 

1ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, 57001 Θέρμη 
2Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Φυτικής &Ζωικής 

Παραγωγής,50131Κοζάνη 
 
Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από έντονο γεωλογικό ανάγλυφο που σε 
συνδυασμό με τις τοπικές κλιματικές συνθήκες συμβάλλουν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη 
τοπικών ποικιλιών αμπέλου με αξιόλογα και ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Στις 
γηγενείς ποικιλίες αμπέλου που καλλιεργούνται σήμερα, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων  η 
Αλεποουρά (ή και Αλεπονουρά), η Βάψα, η Κοκκινούσκα, το Κορίθι, το Μοσχόμαυρο, το 
Μοσχοστάφυλο, η Νεγκόσκα, το Ξινόμαυρο, το Σταυρωτό, ο Τσαπουρνάκος, το Χαβούζαλι και το 
Χονδρόμαυρο. Οι προαναφερόμενες γηγενείς ποικιλίες αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του 
τοπικού αμπελο-οινικού πλούτου της περιοχής, καθώς η αμπελοκαλλιέργεια αποτελούσε και 
εξακολουθεί να είναι ένα αξιόλογο τμήμα της τοπικής οικονομίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο 
γενετικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας συμπεριλαμβάνονται και ποικιλίες αμπέλου που ήρθαν 
μέσω της επιστροφής των ντόπιων τεχνητών και μαστόρων από εποχικούς τόπους εργασίας, όπως 
οι ποικιλίες Βεροιώτικο και Νιγρικιώτικο που προέρχονται από τη Βέροια και τη Νιγρίτα, 
αντίστοιχα. Επιπροσθέτως ένα μέρος των τοπικών ποικιλιών αμπέλου αποτελεί κομμάτι της 
πολιτισμικής κληρονομιάς των «χαμένων πατρίδων» που μεταφέρθηκε από τους Έλληνες στις 
αρχές του 20ου αιώνα. Συνεπώς οι τοπικές ποικιλίες αμπέλου της Δυτικής Μακεδονίας απαρτίζουν 
ένα ποικιλόμορφο γενετικό σύνολο που διαχρονικά έχει προσαρμοστεί στις εδαφο-κλιματικές 
συνθήκες της περιοχής. Ως σήμερα η αποτύπωση και αξιολόγηση των τοπικών ποικιλιών αμπέλου 
είναι μερική καθώς στηρίχτηκε κυρίως στη χρήση μορφολογικών και αμπελογραφικών δεικτών, μια 
απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία. Από την άλλη μεριά, οι σύγχρονες εξελίξεις στη μοριακή 
βιολογία και βιοτεχνολογία οδήγησαν πρόσφατα στην αποδοχή και χρήση των μοριακών δεικτών 
για πιο ολοκληρωμένη περιγραφή και ταυτοποίηση των ποικιλιών αμπέλου. Λαμβάνοντας υπόψη τη 
γενετική ποικιλότητα των γηγενών ποικιλιών της Δυτικής Μακεδονίας που παραμένει ακόμη 
ανεξερεύνητη και τη σημαντική συμβολή της αμπελοκαλλιέργειας στην παραγωγή και οικονομία, 
κρίθηκε σκόπιμο να αξιολογήσουμε τους διαθέσιμους φυτογενετικούς πόρους αμπέλου, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών ποικιλιών και επίλεκτων εμπορικών. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η μελέτη της γενετικής ποικιλότητας και η ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών αμπέλου 
με τη χρήση μοριακών δεικτών, συγκεκριμένα μικροδορυφόρων η χρησιμοποίηση των οποίων 
βασίζεται στην εφαρμογή της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR).  Οι 
μικροδορυφόροι που χρησιμοποιήθηκαν έχουν επιλεγεί από το Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και 
Οίνου (OIV, Organization Internationale dela Vigneet du Vin) για τη γενετική ταυτοποίηση 
ποικιλιών αμπέλου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης οδήγησαν στην κατασκευή δενδρογράμματος 
στο οποίο αναδεικνύεται ο πολυμορφισμός των τοπικών ποικιλιών αποτυπώνοντας τις γενετικές 
σχέσεις συγγένειας καθώς και τις γενετικές αποστάσεις μεταξύ τους. Επίσης παρουσιάζονται και 
αναλύονται οι ομάδες γενετικά συγγενών ποικιλιών και οι δυνατότητες αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων στη γενετική ταυτοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού με μοριακούς δείκτες, 
ένα σύγχρονο εργαλείο διάκρισης ποικιλιών και εξακρίβωσης της ταυτότητας τους, καθώς και μέσο 
προάσπισης των προϊόντων ονομασίας γεωγραφικής προέλευσης.  
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H γκορτσιά (Pyrus spinosa Forskk.) είναι ένα αυτοφυές δασικό είδος της χώρας μας, το οποίο 
διαθέτει πολύτιμες ιδιότητες και ως εκ τούτου έχει πολλαπλές χρήσεις. Στην παρούσα εργασία 
διερευνήθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία της μαζικής αναπαραγωγής ενός γενοτύπου του είδους 
Pyrus spinosa 3 ετών περίπου, μέσω του μικροπολλαπλασιασμού. Νέοι βλαστοί (2-3εκ.) που 
εκπτύχθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης φυτών με ελεγχόμενες συνθήκες (24±1°C, 16 ώρες 
φωτοπερίοδο και ένταση φωτισμού 35 μmol.m 2s-1) χρησιμοποιήθηκαν ως έκφυτα μετά την 
καλλιέργεια σε τροποποιημένο MS (thiamine- HCl 1 mg/l-1, nicotinic acid 1 mg/l-1, pyridoxine-HCl 
1 mg/l-1) εμπλουτισμένο με 5 μΜ ΒΑ. Οι καλλιέργειες διατηρήθηκαν σε μειωμένη ένταση 
φωτισμού (10 μmol.m-2s-1) μόνο κατά τις 2 πρώτες εβδομάδες από τις συνολικά τέσσερις στο 
στάδιο εγκατάστασης, ενώ οι υπόλοιπες συνθήκες στο θάλαμο ανάπτυξης παρέμεναν ίδιες. Στο 
στάδιο του πολλαπλασιασμού, χρησιμοποιήθηκε το θρεπτικό υπόστρωμα Pear Medium ειδικά 
σχεδιασμένο για τον μικροπολλαπλασιασμό των ειδών Pyrus. Για την παραγωγή καλύτερης 
ποιότητας καλλιεργειών, στο στάδιο αυτό, διερευνήθηκε η επίδραση διαφόρων εντάσεων 
φωτισμού: α) 10 μmol.m-2s-1 κατά τις 2 πρώτες εβδομάδες και ακολούθως έκθεση σε 35 μmol.m-2s-1 
για άλλες δύο εβδομάδες, β) 35 μmol.m-2s-1 και γ) 100 μmol.m-2s-1 για τέσσερις εβδομάδες. 
Αποδείχθηκε ότι η καλύτερη μεταχείριση ήταν η πρώτη, τόσο για την ποιότητα όσο και για την 
ανάπτυξη των καλλιεργειών. Η παραπάνω πρακτική χρησιμοποιήθηκε και για όλες τις παρακάτω 
πειραματικές διαδικασίες του σταδίου αυτού. Για την αύξηση της παραγωγής νέων βλαστών και 
την καλύτερη επιμήκυνση των εκφύτων δοκιμάστηκαν διαφορετικοί συνδυασμοί ρυθμιστών 
αύξησης στο ίδιο θρεπτικό υπόστρωμα: 0 μΜ ΒΑ, 5 μΜ ΒΑ, 10 μΜ ΒΑ, 5 μΜ ΒΑ+0,0246 μΜ 
ΙΒΑ και 10 μΜ ΒΑ+0,0246 μΜ ΙΒΑ. Ο καλύτερος συνδυασμός (5 μΜ ΒΑ+0,0246 μΜ ΙΒΑ) 
απέδωσε παραγωγή ικανοοιητική παραγωγή νέων βλαστών και ικανοποιητική επιμήκυνση. Για την 
βελτιστοποίηση της αναπαραγωγής νέων βλαστών μέσω της έκπτυξης μασχαλιαίων διερευνήθηκε ο 
τρόπος τοποθέτησης των εκφύτων στο υπόστρωμα ως εξής: α) κάθετη θέση του εκφύτου, β) και γ) 
οριζόντια θέση κατόπιν αποκοπής περίπου 1 εκ. ή 0,2 χιλ. του κορυφαίου τμήματος, αντίστοιχα. Ο 
τελευταίος τρόπος τοποθέτησης των εκφύτων στο υπόστρωμα τριπλασίασε σχεδόν την παραγωγή 
νέων βλαστών. Επιμηκυσμένοι μικροβλαστοί (3-4 εκ.) δοκιμάστηκαν για την in vitro ριζοβολία 
τους. Οι διαφορετικές μεταχειρίσεις περιελάμβαναν ένα αρχικό στάδιο πρόκλησης ριζοβολίας, 
ακολουθούμενο από ένα στάδιο ανάπτυξης ριζών. Η πλέον επιτυχημένη διαδικασία ριζοβολίας 
επιτεύχθηκε σε τροποποιημένο MS ριζογένεσης (½ NH4NO3, ½ KNO3) με την προσθήκη 24,6 μΜ 
ΙΒΑ και τη διατήρηση των μικροβλαστών στο σκοτάδι για 7 ημέρες. Στο ακόλουθο στάδιο 
ανάπτυξης των ριζών, οι μικροβλαστοί διατηρούνταν στο ίδιο θρεπτικό υπόστρωμα χωρίς αυξίνη 
και εκτίθονταν σε ένταση φωτισμού 10 μmol.m-2s-1, για άλλες τέσσερις εβδομάδες. Στο στάδιο 
σκληραγώγησης τα ριζωμένα φυτάρια του προηγούμενου σταδίου τοποθετήθηκαν σε μικρά 
θερμοκήπια, στον θάλαμο ανάπτυξης φυτών σε περλίτη. Μετά από 4 εβδομάδες τα φυτάρια 
παρουσίασαν ικανοποιητική επιβίωση (60%).
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ΠΡOΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΩΝΩΝ ΤΟΥ 
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ (Pinus nigra Arn.) ΓΙΑ 
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2310992769, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: alizotp@for.auth.gr 
3Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ, Ζωγράφου, 
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Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των εκχυλισμάτων εγκαρδίου ξύλου 
δασικής πεύκης εξαιτίας του περιεχομένου τους σε στιλβένια, ερευνάται δε το εγκάρδιο και άλλων 
ειδών πεύκης ως εναλλακτική πηγή, για να διερευνηθεί αν θα μπορούσε να είναι πλουσιότερο σε 
εκχυλίσματα. Ένας από τους στόχους της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας νέας, 
αξιόπιστης και ακριβούς μεθόδου ανάλυσης υψηλής απόδοσης με χρήση ποσοτικού 1Η-NMR, 
αποσκοπώντας στη δραστική βελτιστοποίηση του μέσου χρόνου ανάλυσης ανά δείγμα, αποτέλεσμα 
που επετεύχθη, καθώς ο χρόνος μέτρησης της πινοσυλβίνης και των αιθερικών αυτής παραγώγων 
με τη συγκεκριμένη μέθοδο μειώθηκε σε <1min/δείγμα εκχυλίσματος εγκαρδίου. Η αξιοπιστία της 
μεθόδου ελέγχθηκε σε 260 άτομα μαύρης πεύκης (Pinus nigra Arn.), που αποτελούσαν αντίγραφα 
52 κλώνων, που προέρχονται από 4 προελεύσεις της Πελοποννήσου, και ήταν εγκατεστημένα σε 
σποροπαραγωγό κήπο κλώνων στην περιοχή Κούμανι του Νομού Ηλείας. Από την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων προέκυψε ότι υπάρχει υψηλή ποικιλότητα μεταξύ προελεύσεων και κλώνων ως 
προς τα συνολικά στιλβένια, αφού κυμαίνονταν από 1,09% έως 12,82% ανά μονάδα ξηρού βάρους 
εγκαρδίου, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού γενετικού υλικού μαύρης πεύκης με 
ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε στιλβένια. Το κύριο στιλβένιο ήταν ο μονομεθυλαιθέρας της 
πινοσυλβίνης (4,03% ±1,55), ακολουθούμενο από την πινοσυλβίνη (1,71% ±0,67) και τον 
διμεθυλαιθέρα της πινοσυλβίνης (0,25% ±0,12). Οι τέσσερις προελεύσεις, που εκπροσωπούνται 
μέσω κλώνων στον σποροπαραγωγό κήπο, διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (p=0,05) ως προς τις 
συγκεντρώσεις των ολικών εκχυλισμάτων ακετόνης, πινοσυλβίνης και του διμεθυλαιθέρα της, ενώ 
δεν παρατηρείται το ίδιο για τις συγκεντρώσεις του μονομεθυλαιθέρα της πινοσυλβίνης και των 
ολικών στιλβενίων. Μεταξύ των κλώνων οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές (p=0,01) για όλα 
τα μετρούμενα γνωρίσματα. Η περιεκτικότητα στιλβενίων στα δείγματα μαύρης πεύκης που 
μελετήθηκαν αποδείχθηκε ότι είναι κατά μέσο όρο μέχρι και 5 φορές υψηλότερη εκείνης που έχει 
καταγραφεί για την δασική πεύκη, ενισχύοντας την άποψη ότι το εγκάρδιο ξύλο μαύρης πεύκης 
είναι ο πλουσιότερος φυσικός πόρος πινοσυλβίνης και αιθερικών αυτής παραγώγων που έχει 
εντοπιστεί έως και σήμερα.  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση 

Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016 
 

 48 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΣΥΚΙΑΣ (Ficus carica L.) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ 

ΔΕΙΚΤΩΝ ISSR. 

Μ. Βασιλέ, Ε. Μπασδέκη, Α. Λίνος, Μ. Χατζηδημητρίου 
 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργ. Δενδροκομίας, Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55 
 
Η συκιά είναι φυτικό είδος με ευρεία εξάπλωση τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Πρόκειται 
για είδος προσαρμοσμένο στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια και 
παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν 16 ποικιλίες με 
προέλευση  από την Αττική, την Κόρινθο και την Καλαμάτα καθώς και 7 τοπικοί γονότυποι από το 
νησί Τήνος, των Κυκλάδων. Για την απομόνωση του γενετικού υλικού χρησιμοποιήθηκαν νεαρά, 
υγιή φύλλα με την χρήση του Power Plant Pro DNA Isolation KIT. Για τη γενετική ανάλυση  
χρησιμοποιήθηκαν εκκινητές ISSR (Inter Simple Sequence Repeat). Ο διαχωρισμός των προϊόντων 
της PCR έγινε σε πηκτή αγαρόζης 2,5% w/v με τη χρωστική Gel RED. Η στατιστική επεξεργασία 
έγινε με το λογισμικό NTSYSPC2.1x. Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής ομοιότητας του Jaccard και 
τα δενδρογράμματα δημιουργήθηκαν με τη  μέθοδο UPGMA (Unweighted Pair Group Method with 
Arithmetic means) και NJ (Neighbor-Joining). Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος PCOORDA 
(Principal Coordinate Analysis) για την επιπλέον στατιστική επεξεργασία. Ο έλεγχος της 
αξιοπιστίας των δενδρογραμμάτων και η σύγκριση των μεθόδων, έγινε με τον συντελεστή του 
Mantel. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν υψηλή γενετική παραλλακτικότητα μεταξύ 
ποικιλιών και γονοτύπων.  Υπήρξε διαχωρισμός και σαφής ομαδοποίηση των δειγμάτων και με τις 
δυο μεθόδους δημιουργίας δενδρογραμμάτων (UPGMA, NJ). Η ανάλυση PCOORDA επιβεβαίωσε 
την ομαδοποίηση με τις προηγούμενες μεθόδους. Ο συντελεστής του Mantel  ήταν υψηλός σε όλες 
τις δυνατές συγκρίσεις.  
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ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ (Pinus 

nigra Arn.) ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ. 

Ε. Χ. Κατσίδη1, Ε. Β. Αβραμίδου1, Α. Γ. Ντούλης2, Α. Γ. Τριανταφύλλου3, Φ. Α. 
Αραβανόπουλος1 

 
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο 

Δασικής Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54124, 
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3 Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50100 

 
Ο τρόπος με τον οποίο η γενετική ποικιλότητα επηρεάζεται από το περιβάλλον αποτελεί ένα από τα 
βασικά προβλήματα της γενετικής επιστήμης. Σε αυτό προστίθενται πλέον και οι σαφείς αποδείξεις 
της συνεισφοράς επιγενετικών μηχανισμών ως απόκριση σε περιβαλλοντικές καταπονήσεις. Στην 
παρούσα εργασία μελετήθηκε η γενετική και επιγενετική ποικιλότητα φυσικών πληθυσμών 
μέγιστης και ελάχιστης επιβάρυνσης από την αέρια ρύπανση στο λεκανοπέδιο Κοζάνης – 
Πτολεμαΐδας. Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε στη μαύρη πεύκη (Pinus nigra) και η γενετική 
ποικιλότητα μελετήθηκε σε 283 f-AFLP γονιδιακές θέσεις, ενώ η επιγενετική ποικιλότητα σε 606 
σταθερές και επαναλήψιμες επιγενετικές θέσεις MSAP. Έγιναν επίσης συγκρίσεις επιπέδων 
μεθυλίωσης μεταξύ βελονών και εμβρύων και στατιστικές αναλύσεις συσχέτισης γενετικής και 
επιγενετικής ποικιλότητας. Τα αποτελέσματα των γενετικών αναλύσεων, έδειξαν ότι η μακροχρόνια 
επιβάρυνση εξαιτίας της αέριας ρύπανσης δεν φαίνεται να οδηγεί σε γενετική διαφοροποίηση των 
πληθυσμών μαύρης πεύκης, ενώ η επιγενετική ποικιλότητα παρουσίασε στατιστικά σημαντικές 
διαφορές στους φυσικούς πληθυσμούς της μαύρης πεύκης που μελετήθηκαν.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 
ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΟΞΥΑΣ (Fagus sylvatica) ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
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H οξυά (Fagus sylvatica) είναι σημαντικό είδος της χλωρίδας της Ελλάδος και της Ευρώπης με 
ποικίλες χρήσεις στην ξυλεία, στην επιπλοποιία και ως καύσιμη ύλη. Η οξυά είναι φυλλοβόλο 
δέντρο που απαντάται στα ορεινά, από τα 1000 μέχρι τα 1800 μέτρα. Δημιουργεί είτε αμιγή, είτε, 
μαζί με άλλα φυλλοβόλα ή κωνοφόρα δέντρα, μικτά δάση. Καλύπτει το 5% των δασών της χώρας. 
Από τα 10 είδη οξιάς που εμφανίζονται στη βόρεια εύκρατη ζώνη, στην Ελλάδα συναντάμε την 
Fagus sylvatika var. sylvatica και την F.sylvatica var. orientalis. Η oξυά έχει ευρεία εξάπλωση που 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία σε μορφολογικά γνωρίσματα. Κάτω από το πρίσμα της 
κλιματικής αλλαγής η εκτίμηση, η διατήρηση και η προστασία της γενετικής ποικιλότητας του 
είδους κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαίας σημασίας. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα πρώτα 
αποτελέσματα μελέτης της γενετικής ποικιλότητας πληθυσμού 50 ατόμων φυσικής αναγέννησης 
του είδους Fagus sylvatica που φύονται στην Αρναία Χαλκιδικής με τη χρήση πέντε φθοριζόντων 
γενετικών δεικτών μικροδορυφόρων (f-SSR). Η εκχύλιση του DNA πραγματοποιήθηκε με το κυτίο 
της Macherey Nagel σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, η γενοτύπηση πραγματοποιήθηκε 
σε αλληλουχητή ABI3730xl με χρήση του λογισμικού Gene Mapper και η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων με το πρόγραμμα Gen Alex. Το ποσοστό πολυμορφισμού (P) βρέθηκε 100% για 
όλους τους εξεταζόμενους δείκτες. Η αναμενόμενη (Ho) και η παρατηρούμενη ετεροζυγωτία (He) 
κυμάνθηκαν από 0,72 έως 0,89 και από 0,66 έως 0,91 με μια μέση τιμή 0,77 και 0,81 αντίστοιχα. Οι 
γενότυποι εμφάνισαν μεγάλη γενετική ποικιλότητα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την 
ανάλυση κυρίων συντεταγμένων (PCoA). Η μέση τιμή του πλούτου των αλληλομόρφων (AR) 
βρέθηκε υψηλή με τιμή 9,67. Τέλος ο αριθμός των δραστικών αλληλομόρφων (Ne) κυμάνθηκε από 
3,6 μέχρι 9,4 με μία μέση τιμή 5,8 γεγονός που αποδεικνύει τον πλούτο γενετικής ποικιλότητας του 
είδους στην Ελλάδα. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά που αφορούν την ώριμη συστάδα 
και με αποτελέσματα ανάλυσης σε μεταγενέστερο χρόνο (γενετική παρακολούθηση), αναμένεται να 
υποβοηθήσουν σημαντικά τόσο θέματα προστασίας των γενετικών πόρων όσο και διαχείρισης των 
δασών οξυάς της ευρύτερης περιοχής.  
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ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΛΑΤΗΣ (Αbies borisii-regis) 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
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Η υβριδογενής ελάτη (Αbies borisii-regis) (Pinaceae), αποτελεί υβρίδιο μεταξύ της λευκής ελάτης 
(A. alba) και της κεφαλληνιακής ελάτης (A. cephalonica) και απαντάται σε μεγάλο τμήμα της 
χώρας. Όντας οικολογικά κύριο ή/και κυρίαρχο είδος, η διαφύλαξη των γενετικών πόρων της 
ελάτης μπορεί να εξασφαλίσει την επιβίωση ολόκληρων οικοσυστημάτων από τις προκλήσεις της 
κλιματικής αλλαγής. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η γενετική ποικιλότητα και συγκρότηση 
της A. borisii-regis δύο πληθυσμών που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή, αλλά ανήκουν 
σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Η αρχική επιλογή (με κριτήριο την ηλικία), περιελάβανε 40 
ενήλικα άτομα και 40 νεαρά φυτάρια από την περιοχή της Καλλιπεύκης Κατερίνης. H εκχύλιση και 
η απομόνωση του DNA διεξήχθη με κυτίο της Macherey-Nagel σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Η πολλαπλή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (multiplex PCR) 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πέντε φθοριζόντων εκκινητών μοριακών δεικτών 
μικροδορυφορικού DNA (SSR), οι οποίοι ήταν πολυμορφικοί (100%). Η γενοτύπηση διενεργήθηκε 
στον αλληλουχητή ABI3730xl με χρήση του προγράμματος Gene Mapper v4. Τα αποτελέσματα 
αναλύθηκαν με το στατιστικό λογισμικό GenAlEx v6.502. Οι τιμές των γενετικών παραμέτρων 
ήταν γενικά υψηλότερες στον πληθυσμό της αναγέννησης αν και οι διαφορές στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Για παράδειγμα, για τον ώριμο πληθυσμό η μέση 
αναμενόμενη ετεροζυγωτία βρέθηκε 0,59 και η μέση παρατηρούμενη ετεροζυγωτία 0,60 ενώ για 
τον πληθυσμό της αναγέννησης οι ευρεθείσες τιμές ήταν 0,62 και 0,59 αντίστοιχα. Συγκριτικά η 
μέση αναμενόμενη ετεροζυγωτία (0,59) είχε υψηλότερη τιμή σε σχέση με αντίστοιχες τιμές που 
αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Η ανάλυση μοριακής διακύμανσης (AMOVA) έδειξε ότι το 
μεγαλύτερο μέρος της γενετικής ποικιλότητας κατανέμεται εντός των πληθυσμών (μεταξύ 
πληθυσμών 9% και εντός πληθυσμών 91%). Η γνώση των επιπέδων γενετικής ποικιλότητας και η 
χρονική εξέλιξη τους, αναμένεται να βοηθήσει το έργο της προστασίας των γενετικών πόρων, αλλά 
και διαχείρισης των δασών ελάτης της ευρύτερης περιοχής. 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΥΚΗΤΑ Seiridium cardinale ΣΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 

(Curpessus sempervirens L.)  

Ε. Β. Aβραμίδου1, Ν. Σουλιώτη2, Π. Τσόπελας2, Α. Γ. Ντούλης3, Φ. Α. 
Αραβανόπουλος1. 
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Ηράκλειο Κρήτης. 
 
Το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens L.) αποτελεί σημαντικό είδος της Μεσογειακής χλωρίδας, 
παρουσιάζει ευρεία αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και αποτελεί ένα από τα κύρια 
είδη των ευαίσθητων μεσογειακών οικοσυστημάτων. Η σημαντικότερη ασθένεια, το έλκος του 
κυπαρισσιού προκαλείται από το μύκητα Seiridium cardinale και είναι μια από τις πιο 
καταστρεπτικές ασθένειες για την οικογένεια των Cupressaceae. Στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε 
το 1962 και έκτοτε έχει αφανίσει σε πολύ μεγάλη έκταση φυσικούς και τεχνητούς πληθυσμούς 
(κυπαρισσώνες, ανεμοφράκτες και κυπαρίσσια του αστικού και περιαστικού πρασίνου). Με σκοπό 
τη μελέτη των περιοχών του γονιδιώματος που ελέγχουν την αντοχή στο μύκητα Seiridium 
cardinale ανιχνεύθηκαν γονίδια ποσοτικών γνωρισμάτων (QTL) σε γενετικό χάρτη ομοθαλούς 
οικογένειας που δημιουργήθηκε με δείκτες f-AFLP και f-SSR. Η χαρτογραφική οικογένεια που 
χρησιμοποιήθηκε, προήλθε από διασταύρωση ενός ευπαθούς και ενός ανθεκτικού γονέα και 
αποτελείται από 382 απογόνους. Η αντοχή της χαρτογραφικής οικογένειας στο μύκητα εξετάστηκε 
κατόπιν τεχνητής μόλυνσης, χρησιμοποιώντας την τεχνική του εμβολιασμού με πιστοποιημένο 
στέλεχος του μύκητα. Μετά από την πάροδο έξι μηνών καταγράφηκαν τα ποσοστά ανθεκτικών, 
μερικώς ανθεκτικών και ευαίσθητων στο μύκητα ατόμων που ήταν 22,64%, 70,94% και 6,42% 
αντίστοιχα, ενώ βρέθηκε και ένας γενότυπος με 100% ανθεκτικότητα. Στην περαιτέρω διερεύνηση, 
μέσω γενετικής χαρτογράφησης βρέθηκαν δύο QTL που σχετίζονται με το γενετικό έλεγχο της 
ανθεκτικότητας στο έλκος του κυπαρισσιού και παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα στη 
σύνδεση τους με δύο ανάντι και κατάντι δείκτες f-AFLP το καθένα (0.01<p<0.04 και 0.01<p<0.04 
αντίστοιχα), αν και οι αντίστοιχες τιμές LOD ήταν σχετικά χαμηλές (1.78 και 1.48). Τα  QTL 
βρίσκονται στο 10ο και στο 3ο χρωμόσωμα αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται ως μια 
πρώτη προσέγγιση εύρεσης γονιδίων που μπορεί να ελέγχουν την ανθεκτικότητα του γενετικού 
υλικού στην ασθένεια.  
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΟΞΥΑΣ (Fagus sylvatica) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΩΝ 
SSR ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Ε. Μαλλιαρού, Ε. Αβραμίδου, Ι. Γανόπουλος, Φ. Αραβανόπουλος 
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Η γενετική παρακολούθηση είναι η ποσοτικοποίηση των χρονικών μεταβολών σε γονιδιωματικές 
και δημογραφικές παραμέτρους των πληθυσμών. Είναι ένα εργαλείο μελέτης και έρευνας με 
προγνωστική αξία, το οποίο διασφαλίζει την προστασία των διαδικασιών που διατηρούν τη 
γενετική ποικιλότητα στους πληθυσμούς. Χρησιμοποιείται επίσης στην αξιολόγηση των 
πληθυσμών για χρήση σε προγράμματα βελτίωσης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα 
πρώτα αποτελέσματα από τη μελέτη δύο πληθυσμών οξυάς (Fagus sylvatica) ενός ώριμου και ενός 
νεανικού από την Αρναία Χαλκιδικής (αποτελούμενος ο καθένας από 50 άτομα), στα πλαίσια 
προγράμματος γενετικής παρακολούθησης. Οι πληθυσμοί μελετήθηκαν με τη χρήση πέντε 
φθοριζόντων εκκινητών μοριακών δεικτών μικροδορυφορικού DNA (SSR).Οι γονιδιακές θέσεις 
που προέκυψαν ήταν πολυμορφικές (100%) και στους δύο πληθυσμούς. Παρατηρήθηκαν υψηλές 
τιμές στις παραμέτρους μοριακής γενετικής ποικιλότητας και στους δύο πληθυσμούς, 
αποτελέσματα που είναι σε συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία ωστόσο αναφέρεται μόνο 
στην ανάλυση του χλωροπλαστικού γονιδιώματος. Η γενετική ποικιλότητα που βρέθηκε με 
ανάλυση μοριακής διακύμανσης (AMOVA), κατανέμεται σε ποσοστό 1% μεταξύ των πληθυσμών 
και σε ποσοστό 99% εντός των πληθυσμών. Από την ανάλυση κύριων συντεταγμένων δεν 
παρατηρήθηκε ομαδοποίηση που να διαφοροποιεί  τον ώριμο πληθυσμό από τον πληθυσμό 
αναγέννησης. 
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ΑΕΙΘΑΛΟΥΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (Platanus orientalis VAR. CRETICA DODE) ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (MSAP). 
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα επιγενετικής ανάλυσης 
μετάλλαξης αειθαλούς πλατάνου (Platanus orientalis var. cretica Dode) με χρήση φθοριζουσών 
γενετικών δεικτών (MSAP). Ο ανατολικός πλάτανος (Platanus orientalis, Platanaceae) φύεται στις 
περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, ενώ στην Κρήτη φύεται και η φυσική μετάλλαξη Platanus 
orientalis var. cretica που παρουσιάζει αειθαλότητα και για την οποία η πρώτη αναφορά γίνεται από 
τον Θεόφραστο (370-287 π.Χ.). Ο σκοπός της εργασίας ήταν η συλλογή και η επιγενετική ανάλυση 
των αειθαλών πλατάνων της Κρήτης με μοριακούς επιγενετικούς δείκτες (MSAP). Συλλέχτηκαν 
συνολικά 23 διαφορετικοί γενότυποι αειθαλούς πλατάνου. Η εκχύλιση και απομόνωση του DNA 
έγινε με την μέθοδο CTAB και για τον προσδιορισμό της μεθυλίωσης του DNA χρησιμοποιήθηκαν 
τέσσερις διαφορετικοί συνδυασμοί MSAP  επιγενετικών δεικτών. Η μέθοδος MSAP αποτελεί 
παραλλαγή της μεθόδου AFLP όπου χρησιμοποιούνται δύο συνδυασμοί ενζύμων EcoRI-MspI και 
EcoRI-HpaII  με διαφορετική ευαισθησία στην μεθυλίωση της CCGG κυτοσίνης. Με την μέθοδο 
αυτή, η ανάλυση των διαφορετικών προτύπων των δυο συνδυασμών ενζύμων δίνει τη δυνατότητα 
εξαγωγής  αποτελεσμάτων τεσσάρων διαφορετικών καταστάσεων μεθυλίωσης (μεθυλίωση 
εσωτερικής κυτοσίνης, μεθυλίωση εξωτερικής κυτοσίνης, μη μεθυλίωση και μη προσδιορίσιμη 
κατάσταση). Οι αναλύσεις της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματοποιήθηκαν σε 
αλληλουχητή ABI3730xl με το λογισμικό Genemapper v4.0 και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν σε 
περιβάλλον R με το λογισμικό MSAP_calc.r. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται συγκρίνονται 
με αντίστοιχα μοριακής γενετικής ποικιλότητας του αειθαλούς πλατάνου.  
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ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ (Cucurbita pepo) 
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Το καλλιεργούμενο κολοκύθι (Cucurbita pepo) περιλαμβάνει πολλούς γενοτύπους που παράγουν 
ποικίλους σε μέγεθος καρπούς και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές λαχανοκομικές 
καλλιέργειες. Ωστόσο, οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα γονίδια και τους μοριακούς δείκτες 
στο κολοκύθι είναι πολύ περιορισμένες. Προκειμένου να εντοπιστούν νέα γονίδια και να 
αναπτυχθούν καινοφανείς μοριακοί δείκτες πραγματοποιήθηκε ανάλυση του μεταγραφήματος 
(RNA-Seq) δύο ακραίων ως προς το μέγεθος του καρπού ποικιλιών ‘Big Moose’ (μεγάλος καρπός) 
και ‘Munchkin’ (μικρός καρπός). Για την αλληλούχηση του μεταγραφήματος (transcriptome) των 
δύο ποικιλιών, έγινε εξαγωγή mRNA από φύλλα και θηλυκά άνθη. Το mRNA αλληλουχήθηκε με τη 
χρήση αλληλούχησης νέας γενιάς (next-generation sequencing). Αποκτήθηκαν συνολικά 6 GB 
πληροφοριών για την ποικιλία Big Moose 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Traces/sra/?run=SRR3056882) και 5 GB πληροφοριών για την 
ποικιλία Munchkin (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Traces/sra/?run=SRR3056883) (NCBI SRA 
database SRX1502732 and SRX1502735, αντίστοιχα). Από την αλληλούχηση και την 
συναρμολόγηση των αλληλουχιών που παρήχθησαν, προέκυψαν 84,727 και 68,051 contigs για τις 
ποικιλίες ‘Big Moose’ και ‘Munchkin’, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν τα μεταγραφήματα 
που κωδικοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες στις δύο ποικιλίες και βρέθηκε ότι 64 οικογένειες 
μεταγραφικών παραγόντων υπερ-εκφράζονται στην ποικιλία ‘Big Moose’ με την πλειοψηφία να 
ανήκει στις οικογένειες γονιδίων MYB, bHLH, AUX/IAA και AP2. Η υψηλότερη έκφραση των 
προαναφερθέντων μεταγραφικών παραγόντων στην ‘Big Moose’ θα μπορούσε να συσχετιστεί με τη 
μορφολογία των καρπών και πιθανότατα να σχετίζεται με το μέγεθος του καρπού. Η συγκριτική 
ανάλυση των μεταγραφημάτων με τη χρήση εκτεταμένων αλγορίθμων έδειξε ότι ορισμένα γονίδια 
που αποδεδειγμένα σχετίζονται με τη μορφολογία του καρπού στην τομάτα διαφέρουν σημαντικά 
ως προς την έκφραση τους ανάμεσα στις δύο ποικιλίες κολοκυθιού. Η μελέτη αυτή παρέχει 
μεταγραφικά δεδομένα για δυο αντίθετες ως προς το μέγεθος του καρπού ποικιλίες κολοκυθιάς, τα 
οποία μπορούν μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μοριακών δεικτών και για 
περαιτέρω ανάλυση των μεταγραφημάτων συμβάλλοντας έτσι στην εύρεση των γονιδίων που 
εμπλέκονται στην μορφολογία του καρπού του κολοκυθιού.  
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Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΗΞΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ 
ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ (HRM) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΟΙΧΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(EDITING) ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ 
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Επαναστοιχειοθέτηση του γονιδιώματος (genome editing) είναι η στοχευμένη αλλαγή μιας μόνο 
βάσης στο DNA. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην επαναστοιχειοθέτηση του γονιδιώματος μέσω των 
νουκλεασών τύπου ZFNs, TALENs  ή CRISPR δημιούργησαν νέες δυνατότητες βελτίωσης πολλών 
οργανισμών συμπεριλαμβανομένων και των φυτών με σημαντικά αποτελέσματα τόσο στη 
βελτίωση των φυτών όσο και στην θεραπεία καρκινικών κυρίως κυττάρων. Κύριος περιορισμός 
σήμερα είναι όχι τόσο η επίτευξη της συγκεκριμένης αντικατάστασης όσο η ανάπτυξη 
αποτελεσματικών, υψηλής ακρίβειας και αποδοτικών μεθόδων ανίχνευσης και επιβεβαίωσης των 
συγκεκριμένων σημειακών αλλαγών που προκαλούνται. Στην εργασία αυτή προχωρήσαμε στην 
εφαρμογή της μεθόδου Σύγκριση Καμπυλών Τήξης σε Υψηλής Ευκρίνειας Ανάλυση (High 
Resolution Meltanalysis) για την ανίχνευση και επιβεβαίωση σημειακών αλλαγών που 
δημιουργήθηκαν μέσω των ZFNs στο γονίδιο LEC1-LIKE4 της τομάτας (Solanum lycopersicum). H 
μέθοδος αυτή βασίζεται στον πολλαπλασιασμό του DNA στόχου με PCR και στη συνέχεια σε 
ανάλυση υψηλής ευκρίνειας του σημείου τήξης του. Η εισαγωγή μιας φθορίζουσας ουσίας με 
ικανότητα σύνδεσης σε δίκλωνα μόρια DNA στην αντίδραση της PCR είναι απαραίτητη για τον 
ακριβή εντοπισμό του σημείου τήξης του προϊόντος. Η οποιαδήποτε σημειακή αλλαγή στην 
αλληλουχία του DNA προκαλεί διαφορετική απεικόνιση της καμπύλης τήξης. Η HRM ανάλυση 
έχει αξιοποιηθεί με επιτυχία από την ομάδα του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών -ΕΚΕΤΑ για την ακριβή 
διάκριση και ταυτοποίηση γενοτύπων, ποικιλιών, τροφίμων κ.ά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
επιβεβαίωσαν την ύπαρξη στοχευμένων αλλαγών έπειτα από τη εφαρμογή της τεχνολογίας ZFN 
τόσο στα μητρικά φυτά όσο και στους απογόνους. Συμπερασματικά, οι προσαρμοσμένες 
νουκλεάσες, σε συνδυασμό με την ευκολία και την ταχύτητα της HRM ανάλυσης, διευκολύνουν τη 
μελλοντική δημιουργία και ανίχνευση μεταλλάξεων στα φυτά.  
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ…ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ   
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Τα γονίδια των οικογενειών που περιλαμβάνουν LRRs (Leucine-Rich Repeats) δομικές 
επαναλήψεις αποτελούν σημαντικά στοιχεία στις μοριακές αλληλεπιδράσεις των φυτικών 
υποδοχέων με τα αντίστοιχους τελεστές μολυσματικότητας των φυτοπαθογόνων μυκήτων. Η υπό-
οικογένεια των σερινών θρεονινών κινασών που περιέχουν LRR υποδοχείς (LRR receptor-like 
serine threonine kinases) θεωρούνται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στις αντιδράσεις άμυνας έναντι 
των παθογόνων μυκήτων.  Παράλληλα, τα ανάλογα των γονιδίων ανθεκτικότητας (RGAs) 
αποτελούν σημαντικά συστατικά που είναι στενά συνδεδεμένα με τα γονίδια ανθεκτικότητας των 
φυτικών ειδών. Τα RGAs χρησιμοποιούνται ευρύτατα σαν λειτουργικοί μοριακοί δείκτες σε 
προγράμματα μοριακής βελτίωσης ως προς την επίτευξη ανθεκτικότητας σε παθογόνους 
οργανισμούς. Τα δέντρα της κερασιάς (Prunus avium L.) και της μουριάς (Morus notabilis) 
προσβάλλονται από αρκετούς φυτοπαθογόνους μύκητες και τα γονιδιώματα τους είναι πρόσφατα 
αλληλουχημένα και κατατεθειμένα σε βάσεις δεδομένων. Με στόχο να διευρυνθούν οι εξελικτικές 
πιέσεις και το είδος της επιλογής που ασκούνται σε 173 ομόλογα RGAs στην κερασιά καθώς και σε 
142 γονίδια  σερινών θρεονινών κινασών που περιέχουν LRR δομικές περιοχές στη μουριά, 
πραγματοποιήθηκαν in silico αρκετές εξελικτικές και φυλογενετικές αναλύσεις. Βρέθηκαν και στις 
δυο περιπτώσεις ισχυρές πιέσεις θετικής επιλογής (positive selection) να ασκούνται σε αυτά τα 
γονίδια χρησιμοποιώντας αρκετά μοντέλα ανάλυσης της εξελικτικής επιλογής. Ειδικότερα, στην 
περίπτωση της μουριάς οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στις 458 LRRs αλληλουχίες των 
αντίστοιχων γονιδίων. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι πολλές φορές η λειτουργική 
διαφοροποίηση των LRRs δομών συνοδεύεται από ισχυρές πιέσεις θετικής επιλογής σε αυτές τις 
δομές τουλάχιστον στα δυο είδη δένδρων που εξετάστηκαν. Τα αποτελέσματα της παρούσας 
μελέτης μπορούν να αξιοποιηθούν σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης με σκοπό την αύξηση της 
ανθεκτικότητας των ποικιλιών κερασιάς και μουριάς σε μυκητολογικές προσβολές.   
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Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι πρωτεΐνες που περιέχουν LRRs επαναλήψεις (Leucine-Rich 
Repeats-containing proteins) διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αρχική αναγνώριση των 
παθογόνων μυκήτων από τα υποψήφια φυτά ξενιστές, κυρίως μέσω της ενεργοποίησης μοριακών 
αλληλεπιδράσεων τύπου PAMPs (Pathogen Associated Molecular Patterns) και αντίστοιχων 
ανοσολογικών αντιδράσεων (PAMPs-triggered immunity). Τα αντίστοιχα γονίδια κωδικοποιούν 
πρωτεΐνες-υποδοχείς των τελεστών (effectors) που παράγονται από τα παθογόνα. Οι αρχιτεκτονικές 
δομές αυτών των γονιδίων δεν είναι καθόλου συντηρημένες ακόμα και στο ίδιο φυτικό είδος. Πολύ 
συχνά τα γονίδια αυτά περιλαμβάνουν μια πληθώρα ενσωματωμένων λειτουργικών περιοχών που 
ονομάζονται εν συντομία “decoys”. Αυτές οι δομικές περιοχές ουσιαστικά διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη δέσμευση των προϊόντων των παθογόνων τελεστών επιτρέποντας με αυτόν τον 
τρόπο ένα αποτελεσματικό τρόπο αναγνώρισης των μυκητολογικών παθογόνων. Οι πιο 
συνηθισμένες δομικές περιοχές αυτών των “decoys” κωδικοποιούν κινάσες και κυρίως τύπου 
σερινών και τυροσινών. Μεγάλη σημασία δίνεται στις μέρες μας στην ενσωμάτωση μέσω γενετικής 
μηχανικής σε γονίδια φυτικών υποδοχέων με LRRs επαναλήψεις  νέων δομικών περιοχών decoys 
για την επαύξηση της ικανότητας έγκυρης και ευρείας αναγνώρισης μολυσματικών τελεστών. 
Διάφορες βιοπληροφοριακές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν για την ανίχνευση των decoys 
περιοχών μέσω της σύγκρισης φυτικών γονιδιωμάτων σε φυτικούς τύπους που παρουσιάζον 
διαφορές στο βαθμό απλοειδία τους, στη μορφολογία τους και στη ταξινόμηση τους. Τα πρώτα 
αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά την ύπαρξη πληθώρας διαφορετικών λειτουργικών 
περιοχών decoys σε γονίδια υποδοχείς που σχετίζονται με την αναγνώριση των παθογόνων σε 
κάποια γονιδιώματα. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην μοριακή 
βελτίωση των φυτών με σκοπό την επαύξηση της ανθεκτικότητας έναντι των βιοτικών 
καταπονήσεων και κυρίως έναντι των φυτοπαθογόνων μυκήτων.   
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Στην Ελλάδα η ρίγανη αυτοφύεται σε διάφορες περιοχές, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η 
συστηματική καλλιέργειά της με στόχο την εμπορική εκμετάλλευσή της. Η ύπαρξη διαφορετικών 
ειδών, κυριότερα των οποίων είναι τα Origanum vulgare και Origanum οnites, ο μεγάλος αριθμός 
υποειδών, αλλά και οι διαφορετικοί οικότυποι αποδεικνύουν τη μεγάλη γενετική ποικιλότητα, που 
έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των φυτών, τόσο μορφολογικά όσο και ως προς διάφορες 
βιοχημικές ιδιότητές τους. Τα φυτά ρίγανης έχει αποδειχθεί ότι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 
φαινολικά, γεγονός που σχετίζεται με τη δραστικότητα του ελαίου τους έναντι διαφόρων φυτικών 
και ζωικών παθογόνων βακτηρίων. Νεότερα ερευνητικά δεδομένα απέδειξαν ότι τα αιθέρια έλαια 
συγκεκριμένων φυτών ρίγανης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μείωση της δράσης των 
βακτηριακών στελεχών του γένους Vibrio και στην απολύμανση ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 
τροχόζωων Brachionus plicatilis, που χρησιμοποιούνται ως ζωντανή τροφή σε ψάρια. Ο σκοπός της 
παρούσας μοριακής ανάλυσης ήταν διττός. Αφενός να εκτιμηθεί η γενετική ποικιλότητα ενός 
ετερόκλητου πληθυσμού δειγμάτων ρίγανης και αφετέρου να ταυτοποιηθούν, μοριακά, επιλεγμένα 
δείγματα, που έδειξαν μέγιστη αντιβακτηριακή δράση έναντι στελεχών της ομάδας Vibrio, για την 
απολύμανση ζωοπλαγκτονικών οργανισμών. Επίσης επιχειρήθηκε να συσχετισθούν τα 
αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων με εκείνα των μοριακών για τα δείγματα ρίγανης που έχουν 
μεγάλο ενδιαφέρον για απολύμανση των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών. Αναλύθηκαν 25 γενότυποι 
ρίγανης με χρήση 12 μικροδορυφορικών DNA δεικτών (SSRs). Εκτιμήθηκαν οι συντελεστές 
γενετικής απόστασης και ομοιότητας κατά Nei και κατασκευάστηκαν τα σχετικά δενδρογράμματα 
με τη μέθοδο UPGMA. Επίσης με βάση τα παραπάνω αλλά και την ανάλυση κυρίων 
συντεταγμένων (PCoA), οι διάφοροι γενότυποι ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κύριες ομάδες, ενώ από 
τη γενοτύπηση προέκυψαν αρκετοί διαγνωστικοί δείκτες οι οποίοι διαχωρίζουν τα δείγματα αυτά 
μεταξύ τους. Για ορισμένους από τους γενοτύπους αυτούς συσχετίσθηκαν οι χημειοτυπικές 
αναλύσεις με την ανάλυση μοριακών δεικτών και προέκυψαν παρόμοιες ομαδοποιήσεις. 
Χρειάζονται όμως περισσότερες αναλύσεις προκειμένου να βρεθούν μοναδικά DNA προφίλ για τη 
ταυτοποίηση των συγκεκριμένων δειγμάτων που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 
 
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - 
ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: 
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  
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Σκοπό της μελέτης αποτέλεσε η ανάλυση της έκφρασης γονιδίων μεταγραφικών παραγόντων και 
άλλων λειτουργικών πρωτεϊνών που σχετίζονται με το γνώρισμα της ανθεκτικότητας στη σόγια. 
Ειδικότερα, μελετήθηκε η απόκριση σε μεταγραφικό επίπεδο δύο ποικιλιών σόγιας, μίας ανθεκτικής 
και μίας ευαίσθητης, υπό συνθήκες υδατικής καταπόνησης. Παράλληλα, ελέγχθηκε το προφίλ 
γονιδιακής έκφρασης σε δύο αναπτυξιακά στάδια (V1 και V6) για την ανάδειξη ενδεχόμενης 
επαγωγής έκφρασης που εξαρτάται από το αναπτυξιακό στάδιο των φυτών. Από τα πειραματικά 
αποτελέσματα προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις για τη συσχέτιση ορισμένων γονιδίων με την έκφραση 
του γνωρίσματος της ανθεκτικότητας. Από τα γονίδια που κωδικοποιούν μεταγραφικούς 
παράγοντες της οικογένειας NAC, βρέθηκε ότι η έκφραση του γονιδίου nac127 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ανθεκτικών γονοτύπων τόσο κατά το νεαρό (V1) όσο και κατά 
το μεταγενέστερο (V6) στάδιο ανάπτυξης, ενώ το γονίδιο nac101 μπορεί να αποτελέσει δείκτη 
ανθεκτικότητας κατά το V1 αναπτυξιακό στάδιο. Η μελέτη των υπολοίπων μεταγραφικών 
παραγόντων, ανέδειξε την έκφραση του γονιδίου nya3 ως υποψήφιο δείκτη για την ταυτοποίηση 
ανθεκτικών γονοτύπων και στα δύο αναπτυξιακά στάδια που μελετήθηκαν. Το προφίλ έκφρασης 
των γονιδίων ereb και areb1 δύναται επίσης να διακρίνει την ανθεκτικότητα σε φυτά νεαρού 
αναπτυξιακού σταδίου ενώ αντίθετα, η έκφραση του γονιδίου hsfa1 μπορεί να αποτελέσει 
διαγνωστικό εργαλείο για την επιλογή φυτών στο V6 στάδιο. Όσον αφορά το προφίλ έκφρασης 
γονιδίων που κωδικοποιούν λειτουργικές πρωτεΐνες απόκρισης στην υδατική ανεπάρκεια, τα 
γονίδια defensin, gol και pip1b βρέθηκαν να υποεκφράζονται στην ευαίσθητη και να 
υπερεκφράζονται στην ανθεκτική ποικιλία κατά το V1 αναπτυξιακό στάδιο, υποδεικνύοντας την 
ενδεχόμενη αξιοποίησή τους για επιλογές στο στάδιο αυτό. Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα της 
μεταγραφομικής ανάλυσης για το γονίδιο p5cs στην περίπτωση των φυτών V6 σταδίου. Το ίδιο 
μεταγραφικό προφίλ προέκυψε και από την ανάλυση έκφρασης του γονιδίου gst4, γεγονός που 
υποδεικνύει τη δυνατότητα χρήσης του ως ισχυρό υποψήφιο δείκτη επιλογής. Επικρατέστερη όλων 
των περιπτώσεων των γονιδίων που κωδικοποιούν λειτουργικές πρωτεΐνες ήταν αυτή του γονιδίου 
hsp70, η έκφραση του οποίου μπορεί να αξιοποιηθεί για την ταυτοποίηση ανθεκτικών γονοτύπων 
σόγιας και στα δύο υπό μελέτη αναπτυξιακά στάδια, με σαφέστατα μεγαλύτερη ευχέρεια διάκρισης 
των γονοτύπων κατά το αναπτυξιακό στάδιο V1. Στο σύνολό τους, τα αποτελέσματα της παρούσας 
εργασίας υπογραμμίζουν σαφώς τη δυνατότητα ταυτοποίησης και επιλογής ανθεκτικού στην 
ξηρασία γενετικού υλικού σόγιας, μέσω του μεταγραφικού προφίλ συγκεκριμένων γονιδίων-
δεικτών. Αξιοσημείωτη είναι η δυνατότητα διάκρισης της ανθεκτικότητας από τα πρώιμα 
αναπτυξιακά στάδια, γεγονός που καθιστά εφικτή την αύξηση της αποτελεσματικότητας επιλογών 
κατά τα στάδια αυτά.  
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Η τομάτα (Solanum lycopersicon) είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο διαδεδομένες 
λαχανοκομικές καλλιέργειες παγκοσμίως. Καλλιεργείται σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών 
συνθηκών αντιμετωπίζοντας πλήθος περιβαλλοντικών καταπονήσεων. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας ήταν, η μελέτη της αναγεννητικής ικανότητας δυο ελληνικών ποικιλιών τομάτας, των 
«Μακεδονία» και «Αρετή» και ο καθορισμός ενός αποτελεσματικού πρωτοκόλλου αναγέννησης, 
που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για περαιτέρω βελτίωση, μέσω συμβατικών και in vitro 
μεθόδων, με στόχο την παραγωγή νέων ποικιλιών με βελτιωμένες ιδιότητες. Έκφυτα κοτυληδόνων 
και φύλλων 20 και 27  ημερών τοποθετήθηκαν  σε τέσσερα διαφορετικής σύστασης  υποστρώματα 
αναγέννησης, MSR1 (0.1 mg/l IAA, 0.5 mg/l Z), MSR2 (0 mg/l IAA, 1 mg/l Z), MSR3 (0.1 IAA 
mg/l, 1 mg/l Z), (0 mg/l IAA, 0.5 mg/l Z). Για κάθε πειραματική ενότητα  χρησιμοποιήθηκαν 11 
έκφυτα σε τρεις επαναλήψεις. Προσδιορίστηκε ο δείκτης βλαστογένεσης, ως αριθμός 
αναγεννημένων βλαστών.  Τα έκφυτα φύλλων και κοτυληδόνων 20 ημερών της ποικιλίας ‘Αρετή’ 
παρουσίασαν μεγαλύτερη βλαστική ικανότητα σε σύγκριση με την ποικιλία ‘Μακεδονία’. Τα 
έκφυτα φύλλων έδωσαν τριπλάσιο αριθμό αναγεννημένων βλαστών, ενώ από τα έκφυτα 
κοτυληδόνων αναγεννήθηκε ~1,5 φορά ο αριθμός του αρχικού συνόλου. Τα ριζοβολημένα in vitro 
φυτά μεταφέρθηκαν σε γλάστρες, όπου και σκληραγωγήθηκαν.  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση 

Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016 
 

 62 

ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΣΕ ΒΙΟΤΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΑΛΑΚΟΥ 

ΣΙΤΑΡΙΟΥ 

N. I. Kozub1, A.V. Karelov2, I.A Sozinov2, O. Sozinova3, Ι. Ν. Ξυνιάς 4* 

 
1 Institute of Food Biotechnology and Genomics, National Academy of Sciences of Ukraine, Osipovskogo St. 

2a, 04123, Kyiv, Ukraine 
2 Institute of Plant Protection, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Vasilkovska St., 33, 03022, Kyiv, 

Ukraine 
3 Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

4 ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τέρμα 
Κοντοπούλου,  53 100 Φλώρινα. 

* ixynias@teiwm.gr; ioannis_xynias@hotmail.com 
 
Οι βιοτικοί παράγοντες καταπόνησης αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στην καλλιέργεια του σιταριού. 
Εκτός από τις μειωμένες αποδόσεις (σκωριάσεις), είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα στους 
καταναλωτές (π.χ. δηλητηριώδεις τοξίνες το φουζάριο), ή, επιπλέον,  και να μεταφέρουν άλλα 
παθογόνα στις διάφορες καλλιέργειες (αφίδες). Για όλους αυτούς τους λόγους, η εύρεση 
ανθεκτικών ποικιλιών και των αντιστοίχων γονιδίων αποτελεί κύριο στόχο για πολλά βελτιωτικά 
προγράμματα. Η σύγχρονη μοριακή βελτίωση με την αναλυτικότατη τεχνολογία που διαθέτει 
μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα προς το σκοπό αυτό. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οκτώ 
ελληνικές ποικιλίες μαλακού σιταριού με σκοπό να βρεθεί ποιες από αυτές φέρουν γονίδια 
ανθεκτικότητας για ορισμένους από τα πλέον σοβαρούς βιοτικούς παράγοντες καταπόνησης, όπως 
είναι οι σκωριάσεις, το φουζάριο, το ελμιθοσπόριο, το ωίδιο και η Ρωσική αφίδα. Να σημειωθεί ότι 
το γονίδιο Lr34/Yr18/Pm38/Sr57/Bdv1 ελέγχει την ανθεκτικότητα στις σκωριάσεις, στο ωίδιο και 
στον ιό κίτρινου νανισμού του κριθαριού, τα γονίδια Tsn1και Tsc2 ελέγχουν την ανθεκτικότητα 
στην ελμιθοσπορίαση, το γονίδιο TDF_076_2D στο φουζάριο, ενώ η 1BL.1RS χρωμοσωματική 
μετατόπιση ελέγχει το δυναμικό απόδοσης, την ανθεκτικότητα στην ξηρασία και σε διάφορους 
βιοτικούς παράγοντες καταπόνησης. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης (PCR) αφού προηγουμένως είχαν επιλεγεί οι κατάλληλοι εκκινητές. Τα αποτελέσματα 
της μοριακής ανάλυσης έδειξαν ότι η ποικιλία Ελισάβετ φέρει γονίδια ανθεκτικότητας στην 
ελμιθοσπορίαση, στις σκωριάσεις στο ωίδιο, στο φουζάριο, στον ιό κίτρινου νανισμού και στη 
Ρωσική αφίδα. Η ποικιλία Γεκόρα είναι ανθεκτική στο ελμιθοσπόριο, στις σκωριάσεις και το 
φουζάριο. Η ποικιλία Αχέρων, που φέρει επίσης την 1ΒL.1RS μετατόπιση, είναι ανθεκτική στο 
ελμιθοσπόριο, και στη Ρωσική αφίδα, ενώ είναι ευπαθής στο φουζάριο, στο ωίδιο και στον ιό του 
κίτρινου νανισμού. Από τα προηγούμενα είναι σαφές ότι η ποικιλία Ελισάβετ φέρει ένα πολύ 
αξιόλογο συνδυασμό ευνοϊκών αλληλομόρφων γονιδίων και πρέπει να αξιοποιηθεί εκτεταμένα και 
ως γονέας σε προγράμματα διασταυρώσεων για τη δημιουργία νέου γενετικού υλικού.  
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Το λευκό λούπινο (Lupinus albus L.) είναι μια σημαντική πρωτεϊνούχος καλλιέργεια η οποία μπορεί 
να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου την σόγια στα σιτηρέσια των αγροτικών ζώων. Η επέκταση της 
καλλιέργειάς του περιορίζεται από την αδυναμία του να αναπτυχθεί σε εδάφη με PH>7 και 
CaCO3>2%. Έτσι, η καλλιέργεια ποικιλιών με υψηλό παραγωγικό δυναμικό και ανοχή σε αλκαλικά 
εδάφη αποτελεί την πιο αποτελεσματική επιλογή. Το αντικείμενο της εργασίας ήταν η αναγνώριση 
και επιλογή ατομικών φυτών από τοπικούς πληθυσμούς και  προχωρημένες γενεές λευκού λούπινου 
για απόδοση και ανοχή σε αλκαλικά εδάφη και η ανάπτυξη ενός συστήματος επιλογής ποικιλιών 
κατάλληλων για καλλιέργεια σε συνθήκες εδαφικής καταπόνησης. Τα πειράματα εγκαταστάθηκαν 
σε δυο περιοχές με διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής 
περιόδου 2014-15. Στο Αδάμ Ζαγκλιβερίου (Π1), που θεωρήθηκε άριστο περιβάλλον ανάπτυξης 
(PH=6.5, CaCO3: 0.0) και το ΙΒ&ΚΦ (Π2) που αποτέλεσε το περιβάλλον εδαφικής καταπόνησης 
(PH=8.1, CaCO3: 2.6). Εγκαταστάθηκε κυψελωτό σχέδιο R-13 με 50 επαναλήψεις σε κάθε περιοχή 
(650 φυτά/περιοχή). Η πυκνότητα σποράς ρυθμίστηκε στα 1,2 φυτά/τ.μ., η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη των φυτών σε απουσία ανταγωνισμού. Οι μετρήσεις που έγιναν 
αφορούσαν την απόδοση σπόρου/φυτό, αριθμό λοβών/φυτό, αριθμό σπόρων/λοβό, πρωιμότητα 
άνθισης, τιμή SPAD/φυτό, βάρος 1000 σπόρων/φυτό, τρόπο ανάπτυξης/φυτό. Τα δεδομένα 
αναλύθηκαν με ειδικό στατιστικό πρόγραμμα για κυψελωτά πειραματικά σχέδια. Στην θέση Π1 η 
μέση απόδοση/ατομικό φυτό του πειράματος ήταν 52γρ, και το εύρος τιμών που κυμάνθηκε ο μέσος 
όρος για κάθε γενότυπο ήταν από 34 έως 68 γρ. Οι 13 τοπικοί πληθυσμοί και σειρές κατατάχθηκαν 
με βάση το κριτήριο του παραγωγικού δυναμικού και ακολούθησε η επιλογή του πιο αποδοτικού 
ατομικού φυτού από τους 7 πρώτους πληθυσμούς ή σειρές. Στη θέση καταπόνησης (Π2) 
παρατηρήθηκε σημαντική παραλλακτικότητα στη φαινοτυπική έκφραση και στην απόδοση/φυτό. 
Το 40% περίπου των ατομικών φυτών που σπάρθηκαν δεν έφθασε σε στάδιο ωριμότητας. Η μέση 
απόδοση/φυτό του πειράματος ήταν μόλις 3,32γρ και το εύρος τιμών που κυμάνθηκε ο μέσος όρος 
για κάθε γενότυπο ήταν από 1,8 έως 4,6 γρ. Ωστόσο, αναγνωρίστηκαν 32 ατομικά φυτά με απόδοση 
που κυμάνθηκε από 15 έως 45γρ και τα έξι πιο αποδοτικά από αυτά επιλέχθηκαν. Ο αριθμός 
λοβών/φυτό και ο αριθμός σπόρων/λοβό παρουσίασαν πολύ υψηλή συσχέτιση με την απόδοση 
(>0,90) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κριτήρια έμμεσης επιλογής. Ο δείκτης SPAD έδειξε 
συσχέτιση 0,47 ενώ το βάρος 1000 σπόρων 0,26. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη αξιόλογης 
γενετικής παραλλακτικότητας η οποία μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία  μιας ποικιλίας με υψηλό 
παραγωγικό δυναμικό και ανοχή στα αλκαλικά εδάφη. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τον 
απογονικό έλεγχο των επιλεγέντων φυτών στις δυο περιοχές.  
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΨΥΧΟΣ  ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

Η. Αναστασόπουλος 
 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονία και Τεχνολογίας Τροφίμων  & Διατροφής ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, 41110 Λάρισα, (anastaso@teilar.gr) 

 
Το νερό είναι το σπουδαιότερο στοιχείο για τη ζωή στον πλανήτη όχι μόνο γιατί αποτελεί το κύριο 
συστατικό των ζωντανών οργανισμών αλλά και γιατί παρουσιάζει σπάνιες φυσικοχημικές ιδιότητες. 
Σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν το νερό βρίσκεται μέσα στα κύτταρα είτε σε υγρή φάση, οπότε 
καλείται υπέρψυχρο, είτε σε στερεή οπότε καλείται πάγος. Η απότομη μετάβαση του νερού από την 
υγρή στη στερεή φάση,  είναι καταστροφική για τα κύτταρα. Ο ρυθμός με τον οποίο ψύχονται και 
αποψύχονται τα κύτταρα, εξαρτάται κυρίως από το κυτταρικό τους περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να 
παρουσιάζει σημαντικές διαφορές, όχι μόνο από φυτό σε φυτό, αλλά και μεταξύ διαφορετικών 
κυττάρων του ίδιου φυτού. Τα φυτά έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται σε περιβαλλοντικά 
ερεθίσματα, όπως το ψύχος, ρυθμίζοντας την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων τους. Αποτέλεσμα 
αυτής της ρύθμισης είναι η παραγωγή οσμολυτών, συνήθως σακχάρων ή αμινοξέων και σπανιότερα 
παγοπυρηνωτικών ή αντιπαγωτικών πρωτεϊνών, που προσδένονται σε μόρια νερού, είτε για να 
σχηματίσουν έναν κρύσταλλο, είτε για να εμποδίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη ενός εμβρύου 
πάγου. Προκειμένου να μελετήσουμε συστηματικά τους παράγοντες εκείνους που καθορίζουν την 
ανθεκτικότητα των φυτών στον παγετό, αναπτύξαμε μια τεχνολογική πλατφόρμα μαζικής επιλογής 
φυτών που βασίζεται στη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας. Η πλατφόρμα αποτελείται από ένα 
αλκοολόλουτρο, το οποίο ψύχεται με ανάδευση από τους 0oC στους -40 oC, όπου επιπλέουν 
μικροπιάτα  συνήθως των 96 θέσεων. Η θερμοκρασία στην οποία παγώνει κάθε δείγμα μέσα στο 
μικροπιάτο καταγράφεται περίπου κάθε δευτερόλεπτο. Ειδικό λογισμικό αναλύει τις θερμοκρασίες 
που καταγράφηκαν και δημιουργεί μια καμπύλη θερμοκρασιών για κάθε δείγμα, πάνω στην οποία 
αναφέρονται χαρακτηριστικά σημεία που καθορίζουν τη συμπεριφορά κάθε δείγματος. Από τη 
σύγκριση όλων των καμπυλών μπορούν να εντοπισθούν φυτά που είναι ανθεκτικά στον παγετό και 
να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το μηχανισμό ανθεκτικότητας που έχουν αναπτύξει. Η 
πλατφόρμα έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε μεγάλο αριθμό φυτικών ειδών και σε διαφορετικούς 
τύπους δειγμάτων.  
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟ 
ΚΟΥΦΑΓΚΑΘΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 

Ι. Βασιλάκογλου1, Κ. Δήμας2,Ι. Γράβαλος1, Η.Αναστασόπουλος1 
 

1Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 411 10 Λάρισα 
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Σε πείραμα αγρού που διεξήχθη στο Αγρόκτημα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Θεσσαλίας κατά τις καλλιεργητικές περιόδους 2014-15 και 2015-16 διερευνήθηκε η 
παραγωγικότητα σε βιομάζα και θερμική ενέργεια του ζιζανίου κουφάγκαθου (Silybum marianum) 
και της άγριας αγκινάρας (Cynara cardunculus, var. C12) σε συνθήκες ανταγωνισμού και μη με τα 
ζιζάνια. Επιπλέον, στις παραπάνω καλλιέργειες δεν εφαρμόστηκε λίπανση και άρδευση, ώστε να 
διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης μη αρδευόμενων και χαμηλής γονιμότητας εδαφών. 
Ειδικότερα, το πείραμα εγκαταστάθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και χρησιμοποιήθηκε το 
πειραματικό σχέδιο των υποδιαιρεμένων τεμαχίων, όπου το φυτικό είδος (κουφάγκαθο, άγρια 
αγκινάρα) αποτελούσε τα κύρια τεμάχια και η παρουσία ή μη των ζιζανίων (Sinapis arvensis, 
Papaver rhoeas, Fumaria officinalis, Polygonum convolvulus, Lamium amplexicaule, Stellaria 
media) τα υποτεμάχια. Η σπορά του κουφάγκαθου επαναλήφθηκε τον Οκτώβριο του 2015 στα ίδια 
τεμάχια, ενώ για την άγρια αγκινάρα δεν έγινε επανασπορά, διότι είναι πολυετές φυτό. Κατά την 
περίοδο του ανταγωνισμού (Μάρτιος-Απρίλιος), αξιολογήθηκε ο αριθμός φυτών και το νωπό βάρος 
των ζιζανίων και των καλλιεργούμενων φυτών. Επιπλέον, τα δείγματα που πάρθηκαν την περίοδο 
αυτή χρησιμοποιήθηκαν για την παραλαβή εκχυλισμάτων και τη διεξαγωγή βιοδοκιμών με φυτά 
δείκτες τη λεπτή ήρα (Lolium rigidum) και την κοντή φάλαρη (Phalaris minor), ώστε να 
διερευνηθεί πιθανή αλληλοπαθητική επίδραση των καλλιεργούμενων φυτών εναντίον των ζιζανίων. 
Στη συγκομιδή (Ιούνιο για το κουφάγκαθο και Αύγουστο για την άγρια αγκινάρα) αξιολογήθηκε η 
απόδοση σε ξηρή βιομάζα και η θερμική απόδοση κατά την καύση. Τα δεδομένα του πειράματος 
έδειξαν ότι το κουφάγκαθο και η άγρια αγκινάρα ανταγωνίστηκαν ικανοποιητικά τα χειμερινά 
ζιζάνια (μικρή μείωση της απόδοσης σε βιομάζα), ενώ τα αποτελέσματα των βιοδοκιμών έδειξαν 
ότι, πιθανώς, εκδηλώνουν ταυτόχρονα αλληλοπαθητική δράση. Το πρώτο έτος (έτος εγκατάστασης 
για την άγρια αγκινάρα), η απόδοση του κουφάγκαθου (650-720 kg/στέμμα) ήταν μεγαλύτερη από 
εκείνη της άγριας αγκινάρας (περίπου 150 kg/στρέμμα), η οποία έδειξε πολύ μεγαλύτερη απόδοση 
σε βιομάζα κατά το δεύτερο έτος. Και στα δύο έτη η θερμική απόδοση κατά την καύση της άγριας 
αγκινάρας (16,5-17,3 J/g) ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη από εκείνη του κουφάγκαθου (15,5-16,0 
J/g).Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι η άγρια αγκινάρα πρωτίστως, αλλά 
και το κουφάγκαθο κατά δεύτερο λόγο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιομάζας 
σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας και σε συνθήκες μειωμένων εισροών, χωρίς δηλ. προσθήκη 
ζιζανιοκτόνων, λιπασμάτων και άρδευση.  
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ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΦΑΚΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΣ 

Α. Καργιωτίδου1, Ε. Χατζηβασιλείου2, Κ.Τζανταρμάς1, Ι. Τοκατλίδης1 
 

1Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ.Π.Θ, 682 00 Ορεστιάδα 
2Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 
Οι σπορομεταδιδόμενοι ιοί στη φακή αποτελούν σημαντικό επιδημιολογικό παράγοντα. Ο ιός του 
μωσαϊκού του μπιζελιού (PSbMV) που θεωρείται ο πιο επιζήμιος στη φακή, μεταδίδεται σε υψηλά 
ποσοστά με το σπόρο. Οι παραδοσιακοί πληθυσμοί που αναπαράγονται χωρίς κάποιο σύστημα 
πιστοποίησης διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο προσβολής. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να 
διερευνηθεί η υπόθεση ότι η αναπαραγωγή του σπόρου απουσία ανταγωνισμού και η επιλογή και 
χρήση σπόρου μόνο από τα φαινομενικά υγιή φυτά αποτελεί στρατηγική εξυγίανσης του σπόρου. 
Το γενετικό υλικό αποτέλεσε ένας καλλιεργούμενος παραδοσιακός πληθυσμός φακής για τρείς 
καλλιεργητικές περιόδους. Σε κάθε κύκλο, επιλέχθηκαν τα υψηλοαποδοτικότερα φαινομενικά υγιή 
φυτά και οι σπόροι τους αναμιγνύονταν για να σχηματίσουν ένα καινούργιο πληθυσμό. Στον αρχικό 
πληθυσμό ταυτοποιήθηκαν τρεις ιοί μεταξύ αυτών και ο PSbMV. Το ιολογικό φορτίο σταδιακά 
μειώθηκε και ύστερα από τρεις κύκλους επιλογής δεν ανιχνεύτηκε ιός. Σε σύγκριση με τον αρχικό 
πληθυσμό, οι βελτιωμένοι πληθυσμοί είχαν υψηλότερα ποσοστά φυτών που επιβίωναν και έφταναν 
στην ωρίμανση, καθώς και χαμηλότερο συντελεστή παραλλακτικότητας (CV). Επιπλέον, η 
απόδοση των βελτιωμένων πληθυσμών ήταν υψηλότερη σε αραιή σπορά έως 44% και σε πυκνή 
έως 7,4%. Συμπερασματικά η αναπαραγωγή του σπόρου στα πρώτα στάδια αναπαραγωγής απουσία 
ανταγωνισμού ώστε να μειωθεί το φορτίο των σπορομεταδιδόμενων ιών και στη συνέχεια σε πυκνή 
σπορά ώστε να πολλαπλασιαστεί ο σπόρος, αποτελεί στρατηγική εξυγίανσης του σπόρου στη φακή.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ  

Χ. Δόρδας1, Φ. Παπαθανασίου2, Α. Λιθουργίδης3, J-K. Petrevska2, I. 
Παπαδόπουλος2,Ι. Σιστάνης2, Χ. Πάνκου1, Φ. Γκέκας1, Ε. Νίνου3, Ι. Μυλωνάς3, Κ. 

Τζανταρμάς4, Α. Καργιωτίδου4, Ι. Τοκατλίδης4 
 

1ΑΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας, 541 24, Θεσσαλονίκη 
2ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 53100 Φλώρινα 

3Τμήμα Γεωπονίας, Αγρόκτημα ΑΠΘ, 57001 Θέρμη 
4ΔΠΘ, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, 50200 Ορεστιάδα 

 
Η βελτίωση του αραβοσίτου για αντοχή στην υδατική καταπόνηση ήταν ανέκαθεν πρωταρχικής 
σημασίας σκοπός για βελτιωτές και φυσιολόγους. Στις μέρες μας, η κλιματική αλλαγή θέτει νέες 
προκλήσεις στην προσαρμογή των καλλιεργουμένων ειδών σε περιβάλλοντα καταπόνησης. Ως ένα 
μέσο επιλογής σε αυτού του είδους τα περιβάλλοντα, έχει προταθεί η χρησιμοποίηση φυσιολογικών 
παραμέτρων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί εάν τα φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστος δείκτης στην αξιολόγηση 
καθαρών σειρών αραβοσίτου και των υβριδίων τους, τόσο σε κανονικές όσο και σε συνθήκες 
υδατικής καταπόνησης, καθώς και σε δύο πυκνότητες σποράς, η μία σε συνθήκες έλλειψης 
ανταγωνισμού (ΕΑ) και η άλλη σε πυκνή σπορά (ΠΣ). Τριάντα (30) καθαρές σειρές και 30 απλές 
διασταυρώσεις μεταξύ τους αξιολογήθηκαν σε τρεις τοποθεσίες στην Βόρεια Ελλάδα το 2012 και 
το 2013 αντίστοιχα. Στην ΕΑ η πυκνότητα ήταν 0,74 φυτά/m2, ενώ στη ΠΣ ήταν 4,44 φυτά/m2στην 
μειωμένη άρδευση και 6,67 και 7,84 φυτά/m2 στην κανονική άρδευση για τις καθαρές σειρές και τα 
υβρίδια αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε υψηλή συσχέτιση μεταξύ των φυσιολογικών χαρακτηριστικών 
που μελετήθηκαν και της απόδοσης σε καρπό, ειδικά για τις καθαρές σειρές. Φαίνεται πως μερικά 
φυσιολογικά χαρακτηριστικά σε συνθήκες έλλειψης ανταγωνισμού, μπορούν να αποτελέσουν 
αξιόπιστα κριτήρια επιλογής γενοτύπων που προσαρμόζονται ευκολότερα στην υδατική 
καταπόνηση, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στα σύγχρονα υβρίδια αραβοσίτου να 
καλλιεργούνται σε ένα ευρύτερο φάσμα περιβαλλόντων. Σε συνθήκες πυκνής σποράς η πιθανότητα 
αυτή δεν αποδεικνύεται, καθώς φυσιολογικά χαρακτηριστικά και απόδοση δεν συσχετίστηκαν 
μεταξύ τους  τόσο για τις καθαρές σειρές όσο και για τα υβρίδια.  
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Στην τομάτα (Solanum lycopersicum) όπως και σε άλλα αυτογονιμοποιούμενα είδη, όπου κυριαρχεί 
η αθροιστική γενετική παραλλακτικότητα, είναι δυνατό να γίνει σταθεροποίηση της ετέρωσης. Αν 
επικρατεί η κυριαρχία ή και η ημικυριαρχία είναι δυνατό να δημιουργηθούν πληθυσμοί ή ακόμη και 
καθαρές σειρές με παραγωγικό δυναμικό ανάλογο των υβριδίων. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει 
την αξιολόγηση 20 ανασυνδυασμένων σειρών προχωρημένων γενεών (F5, HS6) με μάρτυρες απλά 
εμπορικά υβρίδια καθώς και την εγχώρια ποικιλία Μακεδονία, σε συστήματα καλλιέργειας 
χαμηλών και υψηλών εισροών. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν το έτος 2015, στο αγρόκτημα 
έμπειρου τοματοκαλλιεργητή στην περιοχή της Πρέβεζας, σε θερμαινόμενο θερμοκήπιο (πείραμα 
υψηλών εισροών) και στο αγρόκτημα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών 
Πόρων, σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο/δικτυοκήπιο (πείραμα χαμηλών εισροών). Το φυτικό υλικό 
που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε 20 ανασυνδυασμένες σειρές προχωρημένων γενεών (F5 γενεάς, 
που δημιουργήθηκαν με γενεαλογική επιλογή εντός των υβριδίων Formula και Elpida) ή και μετά 
από ημισυγγενική επιλογή (HS6 γενεάς, εντός των υβριδίων Iron και Sahara) με μάρτυρες, τα απλά 
εμπορικά υβρίδια προέλευσης, καθώς και την εγχώρια ποικιλία Μακεδονία. Η παρούσα εργασία 
οδήγησε στον εντοπισμό ανασυνδυασμένων σειρών που ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο 
σύστημα χαμηλών εισροών ή και άλλων που έδωσαν εξίσου καλά αποτελέσματα και στα δύο 
συστήματα καλλιέργειας ενώ σε πολλές περιπτώσεις έφτασαν σε επίπεδο πρωιμότητας ανάλογο των 
υβριδίων και ξεπέρασαν σε παραγωγικό δυναμικό, την απόδοση των υβριδίων.  
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33ΗΗ   ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ::   ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΗΗ   ΒΒΕΕΛΛΤΤΙΙΩΩΣΣΗΗ   ΤΤΩΩΝΝ   
ΦΦΥΥΤΤΩΩΝΝ   ΣΣΤΤΗΗΝΝ   ΑΑΝΝΤΤΙΙΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΙΙΣΣΗΗ   ΒΒΙΙΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ   

ΚΚΑΑΙΙ   ΑΑΒΒΙΙΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΚΚΑΑΤΤΑΑΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ   
ΓΓρρααππττέέςς  ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ 
ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΖΩΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΙΓΝΑΣ (Vigna unguiculata (L.) Walp.) 

Ε. Λαζαρίδη, Δ. Σάββας, Δ. Μπιλάλης, Γ. Ντάτση, Π. Ι. Μπεμπέλη 
 

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
Η βίγνα (Vigna unguiculata (L.) Walp.) είναι ψυχανθές των τροπικών και υποτροπικών περιοχών με 
υψηλή διατροφική αξία, , ικανό να ανταπεξέρχεται στη ζέστη και την ξηρασία καλύτερα σε 
σύγκριση με άλλα ψυχανθή. Σημαντική θεωρείται επίσης η ικανότητά της να αυξάνει τα ποσοστά 
του διαθέσιμου αζώτου στο έδαφος, μέσω της συμβιωτικής βιολογικής αζωτοδέσμευσης. Η επιλογή 
επομένως υψηλοαποδοτικών ποικιλιών σε συνδυασμό με υψηλό δυναμικό βιολογικής 
αζωτοδέσμευσης υπό συνθήκες ελλειμματικής άρδευσης, αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη 
ποικιλιών υψηλής απόδοσης και διατροφικής αξίας, με αντοχή στην ξηρασία, γεγονός σημαντικό 
ενόψει των κλιματικών αλλαγών. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η εκτίμηση της 
επίδρασης μειωμένης άρδευσης στην απόδοση, τη θρεπτική αξία και τη βιολογική αζωτοδέσμευση 
πέντε τοπικών ποικιλιών βίγνας μεσογειακής προέλευσης. Για το σκοπό αυτό, κατά τη θερινή 
καλλιεργητική περίοδο του 2015, αξιολογήθηκε η παραγωγή τόσο σε ξηρό σπόρο, όσο και νωπό 
λοβό, η θρεπτική αξία και η βιολογική αζωτοδέσμευση πέντε τοπικών ποικιλιών βίγνας (ΑUA2, 
AUA21, Vg60, BGE038478, BGE038479) υπό συνθήκες πλήρους (100%) και ελλειμματικής 
άρδευσης (50%), ενώ ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε η βελτιωτική σειρά ΙΤ-97Κ-499-35. Το 
πείραμα διεξήχθη στον Πειραματικό αγρό του Εργαστηρίου Γεωργίας, του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό των 
υποδιαιρεμένων τεμαχίων (split-plot), με κύρια τεμάχια τις δύο μεταχειρίσεις άρδευσης και ως 
υποτεμάχια τους έξι γονότυπους βίγνας σε σχέδιο ΤΠΟ με τέσσερις επαναλήψεις. Οι μετρήσεις 
αφορούσαν στην απόδοση των τοπικών ποικιλιών είτε σε νωπό λοβό, είτε σε σπόρο και 
περιελάμβαναν τον αριθμό λοβών ανά φυτό, το βάρος των νωπών λοβών ανά φυτό (g), το βάρος 
του νωπού λοβού (g), το μήκος του λοβού (cm), τoν αριθμό των σπόρων ανά λοβό, τον αριθμό των 
σπόρων ανά φυτό και το βάρος των σπόρων ανά φυτό (g). Επίσης, υπολογίστηκε η περιεκτικότητα 
τόσο του υπέργειου μέρους, όσο και των λοβών σε θρεπτικά στοιχεία, όπως το N, P, Κ, Μg, Na, Mn 
και Fe, ενώ η βιολογική αζωτοδέσμευση υπολογίστηκε με βάση τη μέθοδο του σταθερού ισοτόπου 
δ15Ν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε σημαντική επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης τόσο 
στην παραγωγή νωπού λοβού και ιδιαίτερα του σπόρου, όσο και στη θρέψη των φυτών, ενώ δεν 
παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στο ποσοστό του αζώτου που 
προήλθε από βιολογική αζωτοδέσμευση. Οι τοπικές ποικιλίες που εξετάστηκαν παρουσίασαν 
διαφορές όσον αφορά την ικανότητά τους να αναπτύσσονται και να αποδίδουν σε συνθήκες 
ελλειμματικής άρδευσης. Η τοπική ποικιλία Vg60 φάνηκε να αποδίδει καλύτερα συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες τοπικές ποικιλίες και κατά τις δύο μεταχειρίσεις άρδευσης που εφαρμόστηκαν κι 
επομένως χαρακτηρίστηκε ως η πιο υψηλοαποδοτική και ανθεκτική σε συνθήκες ελλειμματικής 
άρδευσης. Επομένως η τοπική αυτή ποικιλία θα μπορούσε, έπειτα από περαιτέρω αξιολόγηση, να 
αποτελέσει μία ποικιλία υψηλοαποδοτική, προσαρμοσμένη στις μεσογειακές συνθήκες, σε 
καλλιεργητικά συστήματα μειωμένων εισροών ή να συμβάλει στη δημιουργία βελτιωμένων 
ποικιλιών βίγνας με ανθεκτικότητα στην ξηρασία.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 16 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΥ 
ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Θ.Β. Λαζαρίδου, Ι. Ν. Ξυνιάς  
 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τέρμα 
Κοντοπούλου,  53 100 Φλώρινα. 

 
Για την ικανοποίηση των αναγκών της σύγχρονης γεωργίας  και υπό το πρίσμα της κλιματικής 
αλλαγής η δημιουργία και χρήση ποικιλιών σκληρού και μαλακού σιταριού με  υψηλό δυναμικό 
απόδοσης που να προσαρμόζονται καλύτερα σε περιθωριακά περιβάλλοντα και να παρουσιάζουν 
ανθεκτικότητα σε βιοτικές και αβιοτικές συνθήκες καταπόνησης και σε μειωμένες εισροές κρίνεται 
επιβεβλημένη. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη δεκαέξι ελληνικών ποικιλιών 
μαλακού και σκληρού σιταριού οι οποίες καλλιεργήθηκαν στον αγρό, κάτω από συνθήκες 
μηδενικών εισροών ενέργειας. Ο πειραματικός αγρός εγκαταστάθηκε στο αγρόκτημα του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014. Το πειραματικό σχέδιο 
ήταν ένα σχέδιο τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων σε ελεύθερη διάταξη (RCB) με τέσσερις 
επαναλήψεις. Μετρήθηκαν η φυτρωτική ικανότητα, η απόδοση σε σπόρο, το  βάρος χιλίων κόκκων, 
το εκατολιτρικό βάρος καθώς επίσης και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ποικιλιών, το μήκος 
των στάχεων, ο αριθμός γόνιμων κόκκων ανά στάχυ, το μήκος του κόκκου, και πάρθηκαν 
παρατηρήσεις για τις  προσβολές από ασθένειες. Συγκρίθηκαν οι 16 ποικιλίες μαλακού και σκληρού 
σιταριού σιταριού και βρέθηκαν διαφορές μεταξύ τους ως προς την απόδοση και το βάρος χιλίων 
κόκκων, αλλά και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν. Οι αποδόσεις στις ποικιλίες 
μαλακού σιταριού κυμάνθηκαν από 155 έως 392 κιλά/στρ. ενώ οι αντίστοιχες του σκληρού 
σιταριού από 137 έως 268 κιλά/στρ. Ανάμεσα στις υπό μελέτη ποικιλίες βρέθηκαν κάποιες οι οποίες 
έδειξαν ικανοποιητική συμπεριφορά σε συνθήκες μηδενικών εισροών ενέργειας. Ελπιδοφόρες 
ποικιλίες μαλακού σιταριού αποδείχθηκαν οι ποικιλίες Αχελώος και Απολλωνία, οι οποίες σε σχέση 
με τις υπόλοιπες απέδωσαν ικανοποιητικά υπό συνθήκες μηδενικών εισροών, αλλά και οι 
Στρυμώνας, Δοϊράνη, Ελισάβετ, καθώς εμφανίζουν ικανοποιητικό εκατολιτρικό βάρος. Μεταξύ των 
ποικιλιών σκληρού σιταριού της έρευνας η ποικιλία Θράκη, αλλά και η Άννα σημείωσαν πολύ 
ικανοποιητική απόδοση, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ποικιλίες σκληρού σιταριού αλλά και η 
ποικιλία Σίφνος επέδειξε ικανοποιητική συμπεριφορά. Οι συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν 
επέτρεψαν την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τις συγκεκριμένες ποικιλίες μαλακού και 
σκληρού σιταριού, και μπορούν  να βοηθήσουν στην προσπάθεια δημιουργίας νέων παραγωγικών 
ποικιλιών  με σκοπό να καλλιεργηθούν υπό συνθήκες μειωμένων εισροών.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ 
ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

A. Θεοδωρόπουλος1, Μ. Γερακάρη1, Α. Καπάζογλου1, Χ. Βλάχος2, Φ. Οικονόμου2, Ε. 
Τάνη1, Γ. Σκαράκης1 

 
1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Τμήμα 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα, Ελλάδα 
2Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Ιερά Οδός 

75, 11855, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Η καλλιέργεια σε συνθήκες ελλιπούς εδαφικής υγρασίας του τέταρτου σε οικονομική αξία σιτηρού 
παγκοσμίως, έχει ως αποτέλεσμα εκτός από τις μειωμένες στρεμματικές αποδόσεις την υποβάθμιση 
του παραγόμενου προϊόντος και τον περιορισμό των δυνητικά καλλιεργήσιμων εκτάσεων. 
Μελετήθηκαν τέσσερεις γονότυποι βυνοποιήσιμου κριθαριού (Hordeum vulgare ssp. Distichon (L.) 
Körn.) σε τρία επίπεδα εδαφικής υγρασίας και πυκνότητα σποράς 500 φυτά/τ.μ., ως προς διάφορες 
φυσιολογικές/ανατομικές μεταβολές (μήκος στοματίων, σύνθεση και δομή του κηρού της 
εφυμενίδας, πάχος κυτταρικών τοιχωμάτων, κυτταρική δομή του μεσόφυλλου κλπ), καθώς και 
μορφολογικές μεταβολές (αριθμό γόνιμων αδελφιών/φυτό, ύψος και βάρος υπέργειου μέρους κλπ) 
που συμβαίνουν ως αποτέλεσμα της απόκρισης των φυτών σε συνθήκες έλλειψης νερού. Τέλος 
μελετήθηκε η έκφραση γονιδίων τα οποία επιδρούν σε βιοχημικές λειτουργίες (επίπεδα προλίνης, 
ενδογλουκανασών, φαινολικών ουσιών κλπ), και επηρεάζουν τα σχετικά μορφολογικά φυσιολογικά 
χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρέχουν ενδείξεις για σημαντική 
διαφοροποίηση των συγκεκριμένων γονοτύπων σε συνθήκες ξηρασίας ως προς τα μορφολογικά, τα 
φυσιολογικά/ανατομικά χαρακτηριστικά τους καθώς και την έκφραση των γονιδίων που 
μελετήθηκαν. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμεύουν στην κατανόηση των πολύπλοκων μηχανισμών 
ανθεκτικότητας σε έναν από τους κύριους αβιοτικούς παράγοντες καταπόνησης, με τελικό σκοπό τη 
αξιοποίηση τους σε σχετικά βελτιωτικά προγράμματα.   



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση 

Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016 
 

 76 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΩΝ 
ΚΑΜΕΛΙΝΑΣ (Camelina sativa (L.) GRANTZ.) 

Γ. Παπαστυλιανού, Π. Μπόκας, Η. Τραυλός 
 

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

Η καμελίνα ανήκει στα ελαιούχα φυτά και οι σπόροι της εμφανίζουν υψηλή περιεκτικότητα σε 
πολυακόρεστα, μονοακόρεστα και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Η χρησιμοποίηση ειδών που 
παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε αλατούχα εδάφη αποτελεί τον πλέον οικονομικό και 
αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισής τους. Η επίδραση της αλατότητας στο φύτρωμα των σπόρων 
καμελίνας εκτιμήθηκε στο εργαστήριο, ακολουθώντας το πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο με 
τέσσερις επαναλήψεις, σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες βλάστησης. Για τις δοκιμασίες 
φυτρώματος οι σπόροι  τοποθετήθηκαν στο σκοτάδι, σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες βλάστησης 
(15 και 25°C). Για τη δημιουργία των συνθηκών αλατότητας στη διάρκεια της βλάστησης 
χρησιμοποιήθηκαν έξι διαλύματα χλωριούχου νατρίου (NaCl, με ωσμωτικό δυναμικό ψ 0 σαν 
μάρτυρα, -0,2, -0,4, -0,6, -0,8, -1,0 και -1,2 MPa). Η απόδοση του φυτρώματος εκτιμήθηκε από το 
τελικό ποσοστό και το μέσο χρόνο φυτρώματος των σπόρων. Γενικά, η πορεία της βλάστησης των 
σπόρων επηρεάστηκε τόσο από τη θερμοκρασία όσο και από τη συγκέντρωση  του NaCl. Στις δύο 
θερμοκρασίες που εξετάστηκαν η βλαστική ικανότητα του σπόρου της καμελίνας στο μάρτυρα 
κυμάνθηκε από 89-96%. Ειδικότερα το τελικό ποσοστό φυτρώματος μειώθηκε σημαντικά με την 
αύξηση του επιπέδου της αλατότητας και η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη στη θερμοκρασία των 
15°C. Ο μέσος χρόνος φυτρώματος αυξήθηκε με τη αύξηση της συγκέντρωσης του NaCl ιδιαίτερα 
στη χαμηλότερη θερμοκρασία των 15°C. Στις υψηλότερες συγκεντρώσεις αλατότητας (με 
ωσμωτικό δυναμικό ψ -1,0 και -1,2 MPa)  παρατηρήθηκε αποτυχία φυτρώματος των σπόρων. Τα 
αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έχουν πρακτικό ενδιαφέρον καθώς στοχεύει στη 
χρησιμοποίηση της καμελίνας σε μέτρια αλατούχα εδάφη.  
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΕ 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ NaCl 

Μ. Μουσουράκη1, Α. Βέλλιου1, Γ. Ασημακοπούλου1, Μ. Γκούφα1,Μ. Ψυχογιού2, Ε. 
Τάνη1, Γ. Σκαράκης1 

 
1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Τμήμα 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα, Ελλάδα 
2Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής, Τμήμα Αξιοποίησης Φυσ.Πόρων & 

Γεωργ.Μηχανικής, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Το βαμβάκι είναι το κυριότερο φυτό για την παραγωγή ινών και ένα σημαντικό γεωργικό προϊόν 
στην Ελλάδα. H δευτερογενής υφαλμύρωση, που προκαλείται από την άρδευση, είναι μια συχνά 
εμφανιζόμενη αβιοτική καταπόνηση που περιορίζει την παραγωγή της καλλιέργειας. Σκοπός της 
εργασίας ήταν η συγκριτική μελέτη της απόκρισης δυο εμπορικών ποικιλιών βάμβακος (318 και 
Hersi) σε συνθήκες αυξημένης αλατότητας. Η συσσώρευση άλατος στο πείραμα μελετήθηκε με δύο 
προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση σχετιζόταν με την βαθμιαία συσσώρευση NaCl έπειτα από 
σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης του στο νερό άρδευσης (+50mM NaCl κάθε 10 μέρες μέχρι 
την συγκέντρωση των 150mM) και η δεύτερη αφορά στην εφαρμογή της ίδιας συγκέντρωσης 
άλατος (150mM) σε όλη τη διάρκεια του πειράματος. Εξετάστηκαν μορφολογικά, ανατομικά και 
φυσιολογικά χαρακτηριστικά όπως το νωπό και το ξηρό βάρος βλαστών και ριζών, το ύψος φυτών, 
το μέγιστο μήκος ρίζας, ο αριθμός μεσογονατίων διαστημάτων, ο αριθμός αναπαραγωγικών 
«κλάδων», η περιεκτικότητα σε Na/K/Cl σε βλαστούς, ρίζες και φύλλα, η συγκέντρωση 
χλωροφύλλης, ο βαθμός φωτοσύνθεσης, η στοματική και ηλεκτρική αγωγιμότητα κοκ. Επίσης 
πραγματοποιήθηκε μελέτη της σχετικής έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με τους μηχανισμούς 
άμυνας των φυτών σε συνθήκες αυξημένης αλατότητας στους μάρτυρες, στα φυτά που 
υποβλήθηκαν σταδιακά σε υψηλές συγκεντρώσεις NaCl και σ’ αυτά που εξαρχής υποβλήθηκαν στις 
υψηλές συγκεντρώσεις του άλατος. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα φυτά συμπεριφέρονται 
καλύτερα όταν εγκλιματισθούν σταδιακά στη συγκέντρωση των 150mM NaCl σε σύγκριση με τα 
αυτά που από την αρχή υποβλήθηκαν σε ποτίσματα με διάλυμα συγκέντρωσης 150mM. Η 
παραπάνω μελέτη θα βοηθήσει στην διερεύνηση των μηχανισμών που αναπτύσσουν τα φυτά σε 
συνθήκες αυξημένης αλατότητας με σκοπό την μελλοντική δημιουργία δεικτών για χρήση σε 
βελτιωτικά προγράμματα.  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση 

Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016 
 

 78 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ 
ΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥΣ ΡΙΓΑΝΗΣ 

Ε. Νίνου1, Κ. Πασχαλίδης2, Ι. Μυλωνάς1, 3 

 
1Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, 541 24 Θεσσαλονίκη 

2Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηράκλειο Κρήτης 
3Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Θ. 23, 551 02, Θεσσαλονίκη 

 
Το είδος Origanum vulgare subsp. hirtum, είναι από τα πιο συνηθισμένα είδη ρίγανης στην Ελλάδα 
και συναντάται σε πολλές ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας. Αποτελεί ένα είδος με 
εξαιρετική ποιότητα και καλή προσαρμοστικότητα στην έλλειψη νερού, η μελέτη της 
παραλλακτικότητας του οποίου μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία νέων προοπτικών στην 
αγροτική ανάπτυξη. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη διαφορετικών πληθυσμών 
ρίγανης του ίδιου είδους, προερχομένων από διαφορετικές ορεινές περιοχές της χώρας, και οι 
οποίοι υποβλήθηκαν σε διαφορετική διαθεσιμότητα νερού. To πείραμα περιελάμβανε διετή 
πειραματισμό κατά τα έτη 2011-12, κατά τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν φυτά ρίγανης που προήλθαν 
από το Πήλιο, τον Κίσσαβο και τον Όλυμπο, και μεταφυτεύτηκαν σε γλάστρες. Εφαρμόστηκαν 
τέσσερα επίπεδα άρδευσης, 40%, 60%, 80% και 100% ως προς την υδατοϊκανότητα του εδαφικού 
μίγματος και το πειραματικό σχέδιο ήταν πλήρως τυχαιοποιημένο με τρεις επαναλήψεις. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πληθυσμοί του είδους Origanum vulgare subsp. hirtum, προερχόμενοι 
από το Πήλιο, τον Κίσσαβο και τον Όλυμπο, διαφοροποιήθηκαν ως προς τη παραγωγή της ξηράς 
δρόγης και της απόδοσης σε αιθέριο έλαιο και για τα δύο έτη του πειραματισμού. Ειδικότερα, οι 
πληθυσμοί «Πήλιο» και «Κίσσαβος» υπερείχαν σε σύγκριση  με αυτόν του «Ολύμπου» ως προς την 
παραγωγή της ξηράς δρόγης. Η υψηλότερη απόδοση σε αιθέριο έλαιο καταγράφηκε στον πληθυσμό 
«Κίσσαβος» ο οποίος έδειξε υπεροχή μεγαλύτερη από 13% από το μέσο όρο των άλλων δύο 
πληθυσμών για τα δύο έτη πειραματισμού. Ο πληθυσμός «Όλυμπος» παρουσίασε καλύτερη 
προσαρμοστικότητα στην περιορισμένη διαθεσιμότητα νερού, καθώς η υψηλότερη παραγωγή 
ξηράς δρόγης καταγράφηκε στο επίπεδο άρδευσης 60%, ενώ στους άλλους δύο η υψηλότερη 
παραγωγή καταγράφηκε στο επίπεδο 80%. Επιπλέον η περαιτέρω αύξηση της διαθεσιμότητας 
νερού δεν αύξησε την παραγωγή ξηράς δρόγης. Συμπερασματικά ο γενότυπος και η διαθεσιμότητα 
νερού επηρέασαν την παραγωγή ξηράς δρόγης και την απόδοση σε αιθέριο έλαιο. Τα φυτά ρίγανης 
απαιτούν ένα άριστο επίπεδο άρδευσης ώστε να μεγιστοποιηθεί το οικονομικό αποτέλεσμα της 
καλλιέργειας, το οποίο εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που χρησιμοποιείται 
κάθε φορά.  
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ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΝΩΝ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ (S.fruticosa Mill. & 
S.pomifera L.) ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Π. Λεονταρίτου1,4, Φ. Λάμαρη2, Β. Παπασωτηρόπουλος3, Γ. Ιατρού4 

 
1Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 

2Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, 26500, Πάτρα, Ελλάδα, 

3Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, 

4Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 
Ένα από τα σημαντικά κενά που υπάρχουν στην υποστήριξή της καλλιέργειάς των Α/Φ φυτών είναι 
η εύρεση ποιοτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και μάλιστα εγχώρια παραγόμενου. Στόχος της 
εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της απόδοσης και της χημειοτυπικής σύστασης του αιθέριου ελαίου 
ατόμων φυσικών πληθυσμών φασκόμηλου (Salvia fruticosa Mill.) και «πικρού» φασκόμηλου 
(Salvia pomifera L.)  από την Πελοπόννησο καθώς και των μοσχευμάτων αυτών και η συσχέτιση 
της επίδρασης των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στις αποδόσεις αυτές. Για το σκοπό 
αυτό μετρήθηκαν με τη χρήση συσκευής τύπου Clevenger οι ατομικές αποδόσεις αιθέριου ελαίου 
σε αποξηραμένα φύλλα ένδεκα φυτών φασκόμηλου και δέκα φυτών «πικρού φασκόμηλου» δύο 
φυσικών πληθυσμού της Πελοποννήσου κατά το τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου επί 3 συναπτά 
έτη, καθώς και των μοσχευμάτων που παράχθηκαν από αυτά κατά το μήνα Ιούλιο του 2ου έτους από 
την εγκατάστασή τους. Η ποιοτική σύσταση του αιθέριου ελαίου προσδιορίστηκε με τη χρήση 
αέριου-υγρού χρωματογράφου. Στον πληθυσμό του φασκόμηλου μελετήθηκαν η επίδραση της 
εποχής και των κλιματολογικών συνθηκών, εκτιμώντας τη μηνιαία απόδοση και σύσταση σε 
αιθέριο έλαιο του πληθυσμού από συγκεντρωτικό δείγμα των ίδιων ένδεκα υπό μελέτη φυτών. Τα 
μετεωρολογικά δεδομένα λήφθηκαν από τη βάση δεδομένων της ΕΜΥ και του ΠΚΠΦΠΕ Αχαΐας. 
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι, η συμμετοχή του γενετικού παράγοντα είναι ιδιαίτερα ισχυρή 
με σταθερά επαναλαμβανόμενες αποδόσεις σε αιθέριο έλαιο από έτος σε έτος στα διαφορετικά 
άτομα του αυτοφυούς πληθυσμού και στους αντίστοιχους κλώνους τους σε καλλιέργεια. Σταθερή 
είναι και η ποιοτική σύσταση του αιθέριου ελαίου στα άτομα του πληθυσμού. Από τις 
βιβλιογραφικές αναφορές η ελάχιστη περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο είναι στο τέλος του χειμώνα 
(Φεβρουάριο). Στην παρούσα εργασία  διαπιστώθηκε ότι η ελάχιστη συγκέντρωση εμφανίζεται 
κατά το τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου (1,89ml/100gΞ.Β.) ενώ η μέγιστη επιβεβαιώνεται ότι 
είναι κατά τους καλοκαιρινούς, ειδικότερα κατά το τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου 
(3,67ml/100gΞ.Β). Η ποσοτική απόδοση παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα από τέλος Μαΐου 
έως αρχές Οκτωβρίου (3,41ml/100gΞ.Β.). Σχολιάζεται τέλος η συμμετοχή των κλιματολογικών 
παραγόντων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 
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1Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 574 00 Εχέδωρος 
2Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 411 10 Λάρισα 

 
Σε πειράματα ελεγχόμενων συνθηκών (βιοδοκιμές) που διεξήχθησαν στο Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας διερευνήθηκε η επίδραση της αλατότητας του εδάφους στην 
αλληλοπαθητική ικανότητα ποικιλιών κριθαριού. Ειδικότερα, για τη διεξαγωγή των πειραμάτων 
χρησιμοποιήθηκαν αποξηραμένα δείγματα των υπέργειων τμημάτων 18 ποικιλιών κριθαριού που 
αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα σε αλατούχο και μη αλατούχο έδαφος στο Αγρόκτημα του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού ιδρύματος Θεσσαλονίκης, κατά την καλλιεργητική περίοδο 2013-14. Η συλλογή 
των δειγμάτων έγινε όταν τα φυτά βρίσκονταν στο στάδιο του καλαμώματος. Τα δείγματα κόπηκαν 
σε τμήματα των 20 cm και ακολούθως αποξηράνθηκαν για 48 ώρες σε θερμοκρασία 60 οC. Στη 
συνέχεια, αυτά αλέστηκαν σε μύλο (40 mesh), τοποθετήθηκαν σε πλαστικά βάζα και η συντήρησή 
τους έγινε σε ψυγείο σε θερμοκρασία 4 oC έως ότου χρησιμοποιηθούν για παραλαβή των 
εκχυλισμάτων. Η διαδικασία παραλαβής των εκχυλισμάτων έγινε σε γυάλινα βάζα των 400 ml και 
χρησιμοποιήθηκαν 4 συγκεντρώσεις αποξηραμένου φυτικού υλικού σε απιονισμένο νερό (0, 1,25, 
2,5 και 5%). Οι βιοδοκιμές έγιναν σε πλαστικά τρυβλία διαμέτρου 8,5 cm με φυτό δείκτη το ζιζάνιο 
λεπτή ήρα (Lolium rigidum). Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το πλήρες 
τυχαιοποιημένο με 4 επαναλήψεις για κάθε συνδυασμένο παράγοντα (συνθήκες ανάπτυξης 
κριθαριού x ποικιλία κριθαριού x συγκέντρωση εκχυλίσματος). Οι βιοδοκιμές πραγματοποιήθηκαν 
2 φορές. Τα δεδομένα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι τα εκχυλίσματα των ποικιλιών κριθαριού που 
αναπτύχθηκαν σε συνθήκες αλατότητας προκάλεσαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, μικρότερη 
μείωση του φυτρώματος και του μήκους ρίζας της λεπτής ήρας από ό,τι τα αντίστοιχα των 
ποικιλιών κριθαριού που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες μη αλατότητας. Συνεπώς, τα αποτελέσματα 
της έρευνας αυτής έδειξαν ότι η αλατότητα του εδάφους, πιθανώς, επηρεάζει το μηχανισμό 
παραγωγής αληλλοπαθητικών ουσιών του κριθαριού με αποτέλεσμα τη μείωση της 
αλληλοπαθητικής ικανότητάς του. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα έως τώρα ερευνητικά 
δεδομένα που δείχνουν ότι η παραγωγή αλληλοπαθητικών ουσιών από τα φυτά αυξάνεται σε 
συνθήκες καταπόνησης. 
 
Η εργασία χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 
πλαίσια του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.  
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Η ρίγανη (Origanum vulgare spp.) είναι από τα πλέον εμπορικά είδη αρωματικών, φαρμακευτικών 
φυτών παγκοσμίως, με πολλές χρήσεις και εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, φαρμάκων, 
ζωοτροφών, βιολογικών φυτοπροστατευτικών μέσων κ.α. H ελληνική ρίγανη (Origanum vulgare 
spp. hirtum), Greek Oregano, είναι διεθνώς γνωστή για την υψηλή ποιότητά της, λόγω της μεγάλης 
περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο και στο συστατικό καρβακρόλη. Εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης 
της Ελληνικής ρίγανης και της αναμενόμενης συμβολής της στο ακαθάριστο γεωργικό προϊόν όσον 
αφορά την παραγωγή αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα, είναι αναγκαία η 
δημιουργία υψηλοαποδοτικών γενοτύπων, με επιθυμητά αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
κατάλληλων για καλλιέργεια στις ελληνικές συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, μετά από προκαταρκτική 
αξιολόγηση μεγάλου αριθμού πληθυσμών Ελληνικής ρίγανης από διαφορετικές περιοχές της 
Ελλάδας, επιλέχθηκαν οι δύο υπέρτεροι πληθυσμοί όσον αφορά τα επιθυμητά γνωρίσματα και 
στους οποίους εφαρμόστηκε πρόγραμμα βελτίωσης με γενεαλογική επιλογή σε μόνιμη πειραματική 
κυψελωτή διάταξη. Στα επιλεγμένα φυτά εφαρμόστηκε ελεγχόμενη αυτογονιμοποίηση και 
αφέθηκαν ταυτόχρονα ταξιανθίες για ελεύθερη επικονίαση. Τα επιλεγμένα ατομικά φυτά (13) και 
των 2 κατηγοριών (προϊόντα αυτογονιμοποίησης και ελεύθερης επικονίασης) από τους 
επιλεγμένους πληθυσμούς, αξιολογήθηκαν κατά το δεύτερο έτος ως προς τα μορφολογικά (ύψος 
φυτού και τύπος και μορφή ταξιανθίας) και τα αγρονομικά χαρακτηριστικά, (πρωιμότητα ως προς 
την άνθηση, αρχιτεκτονική του φυτού, νωπή και ξηρή βιομάζα) το παραγωγικό δυναμικό (απόδοση 
σε νωπό και ξηρό βάρος) καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (απόδοση και σύσταση του 
αιθερίου ελαίου) τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένεται να συμβάλουν στην τελική 
επιλογή υπέρτερων γενοτύπων ως προς τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά και περαιτέρω στην 
απόκτηση σταθερού και ομοιόμορφου γενετικού υλικού Ελληνικής Ρίγανης.  
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Ο βασιλικός είναι ένα πολυμορφικό φυτό με πάρα πολλές ποικιλίες και πολλούς τύπους που 
ξεχωρίζουν από το μέγεθος, το χρώμα, την υφή των φύλλων, το χρώμα της ταξιανθίας, αλλά και 
από τη χημική σύσταση των αιθέριων ελαίων τους. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να 
μελετηθεί η επίδραση της διαθεσιμότητας του νερού στα φυσιολογικά, αγροκομικά χαρακτηριστικά 
καθώς επίσης και στην περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια σε πέντε ποικιλίες βασιλικού. Το πείραμα 
εγκαταστάθηκε σε αγρό στο Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κατά την περίοδο 
Απριλίου – Οκτωβρίου 2015. Εξετάστηκαν τρία επίπεδα άρδευσης, 40%, 70% και 100% της 
απαιτούμενης εξατμισοδιαπνοής για μέγιστη απόδοση (ETm), και πέντε ποικιλίες βασιλικού 
«Cinnamon», «Mrs Burns Lemon», «Thai» (ο πλατύφυλλος τύπος), «Sweet» και «Red Rubin» που 
διέφεραν ως προς την πρωιμότητα και τη σύσταση των αιθερίων ελαίων. Οι μετρήσεις (και οι 
δειγματοληψίες) πραγματοποιήθηκαν σε τρία στάδια ανάπτυξης των φυτών. Το πείραμα βασίστηκε 
στο RCBD σε διάταξη split-split plot με τέσσερις επαναλήψεις (block). Κύρια τεμάχια ήταν τα 
επίπεδα άρδευσης σε strips, υπο-τεμάχια ήταν οι ποικιλίες βασιλικού και υπο-υπο-τεμάχια ήταν τα 
τρία στάδια ανάπτυξης των φυτών. Οι φυσιολογικές παράμετροι που προσδιορίστηκαν ήταν η 
φωτοσυνθετική αποτελεσματικότητα και η φυλλική επιφάνεια. Οι αγροκομικές, αφορούσαν τον 
προσδιορισμό του ξηρού βάρους και της περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο. Η φωτοσυνθετική 
αποτελεσματικότητα επηρεάστηκε μόνο από τις ποικιλίες στο πρώτο και στο τρίτο στάδιο. Η 
φυλλική επιφάνεια επηρεάστηκε από τις ποικιλίες και από τα επίπεδα άρδευσης και στα τρία 
στάδια, ενώ η αλληλεπίδραση μεταξύ ποικιλιών και επιπέδων άρδευσης ήταν σημαντική μόνο στο 
πρώτο στάδιο. Το ξηρό βάρος επηρεάστηκε από τις ποικιλίες και μόνο στο τρίτο στάδιο 
επηρεάστηκε από τις ποικιλίες και τα επίπεδα της άρδευσης. Η περιεκτικότητα σε αιθέρια έλαια 
επηρεάστηκε από τις ποικιλίες και στα τρία στάδια και από την αλληλεπίδραση ποικιλιών και 
επιπέδων άρδευσης στο δεύτερο στάδιο. Η ποικιλία «Mrs Burns Lemon» παρουσίασε τη 
μεγαλύτερη απόδοση σε ξηρό βάρος και την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο, ενώ 
αντίστοιχα η «Red Rubin» τη μικρότερη απόδοση σε ξηρό βάρος και τη χαμηλότερη 
περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο. Το ξηρό βάρος και η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο μειώθηκαν 
με την μείωση της χορηγούμενης ποσότητας νερού άρδευσης, αλλά η φωτοσυνθετική 
αποτελεσματικότητα δεν επηρεάστηκε από τις διαφορετικές ποσότητες νερού άρδευσης. Από τα 
αποτελέσματα προκύπτει ότι η έλλειψη του νερού δεν επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του 
βασιλικού, γεγονός που επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την εξοικονόμηση υδατικών πόρων, αλλά και 
την αξιοποίηση εδαφών με περιορισμένες δυνατότητες άρδευσης.  
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Η μηδική (Medicago sativa), ένα υψηλής θρεπτικής αξίας ψυχανθές, αποτελεί σημαντικό 
χορτοδοτικό είδος παγκοσμίως ενώ κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας. Η αλατότητα του 
εδάφους είναι μία από τις σημαντικότερες αβιοτικές καταπονήσεις των καλλιεργειών που 
περιορίζουν την παραγωγή τους. Η προσαρμογή στην αλατότητα έχει μελετηθεί εκτενώς στο φυτό 
μοντέλο Medicago truncatula ενώ δεν υπάρχουν επαρκείς  πληροφορίες για το είδος Μ. sativa όπως 
και το Μ. arborea, επίσης σημαντικό κτηνοτροφικό φυτό. Σκοπός της μελέτης ήταν ο 
προσδιορισμός της επίδρασης αυξημένης αλατότητας στην ανάπτυξη σποροφύτων καθώς και η 
μελέτη της έκφρασης γονιδίων που πιθανώς σχετίζονται με την αντοχή στην αλατότητα, στα είδη 
Medicago arborea, Medicago sativa και για πρώτη φορά στο υβρίδιό τους. Τα φυτά ποτίστηκαν για 
4 εβδομάδες με διαλύματα ΝaCl με τις ακόλουθες συγκεντρώσεις: α) 50 mM β) 100 mM γ) 150 
mM NaCI και δ) σταδιακός εγκλιματισμός σε τελικό διάλυμα 150 mM NaCI (+ 50mM NaCl κάθε 
10 ημέρες). Επτά γονίδια που σχετίζονται με την αλατότητα μελετήθηκαν σε φύλλα και σε ρίζες 
που συγκομίστηκαν 1 μήνα μετά τις επεμβάσεις. Γενικά,, υψηλή έκφραση γονιδίων καταγράφηκε 
στις συγκεντρώσεις των 100mM και 150mM NaCl. Επίσης οι μεγαλύτερες διαφορές στην έκφραση 
γονιδίων ανιχνεύθηκαν στο είδος Μ. arborea και ακολούθως στο είδος M. sativa. Σύμφωνα με τις 
σχετικές εκφράσεις των γονιδίων φαίνεται ότι τα δύο αυτά είδη ανταποκρίθηκαν καλύτερα από ότι 
το υβρίδιο τους στα υψηλά επίπεδα αλατότητας. Αυτό καταδεικνύεται και από τις μετρήσεις των 
μορφολογικών τους χαρακτηριστικών στις αντίστοιχες συνθήκες καταπόνησης. 
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. 

Ε. Φανουρίου ¹, Ε. Γαβριήλ¹, Π. Ταραντίλης², Γ. Οικονόμου¹ 
 

¹Τομέας Γεωργίας, Βελτίωσης φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης 
Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Ιερά οδός 75, 11855 Αθήνα 
²Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων, Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά οδός 75, 

11855, Αθήνα 
 
Τα φαρμακευτικά φυτά (ΦΦ) αποτελούν το κύριο στοιχείο της «φυτοχημικής δεξαμενής» στη 
λεκάνη της Μεσογείου. Αρκετά από τα ΦΦ παράγουν πτητικά αιθέρια έλαια που χαρακτηρίζονται 
από υψηλή περιεκτικότητα βιοδραστικών ενώσεων. Ο Ιπποκράτης είχε ιδρύσει στο νησί της Κω, 
την περίφημη Ιατρική Σχολή, χρησιμοποιώντας ορισμένα είδη, όπως Hypericum hircinum L, 
Hypericum empetrifolium Willd, Crithmum maritimum L. και Artemisia arborescens Vaill για 
θεραπευτικούς σκοπούς. Σήμερα, αυτά τα είδη εξακολουθούν να εμφανίζονται σε μικρούς 
πληθυσμούς στο νησί της Κω. Επιπλέον άλλα δύο είδη ΦΦ, το Origanum vulgare spp. hirtum L. και 
η Salvia officinalis L. είναι γνωστά στις μεσογειακές χώρες για τις φαρμακευτικές ιδιότητες τους. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της φυτοτοξικότητας των προαναφερθέντων 
ειδών και η ενδεχόμενη ζιζανιοκτόνος δράση τους. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε, τμήματα των συγκεκριμένων ΦΦ (φύλλα και ταξιανθίες), συλλέχθηκαν στο στάδιο 
πλήρους άνθισης και αποξηράνθηκαν με φυσικό τρόπο σε θερμοκρασία δωματίου. Εν συνεχεία, 
παραλήφθηκε το αιθέριο έλαιο με την μέθοδο της υδροαπόσταξης χρησιμοποιώντας συσκευή τύπου 
Clevenger. Τα παράγωγα προϊόντα υδρόλυσης αραιώθηκαν και οι υδατικές αραιώσεις 100, 50, 25, 
12.5, 6.75, 3.125, 1.56, 0.28, 0.14, και 0.07% v/v βιοπροσδιορίστηκαν για την ανασταλτική δράση 
τους με τη χρήση των βιοδεικτών Lemna minor L. και Avena sativa L., καθώς και των ζιζανίων 
Cyperus rotundus L. και Lolium multiflorum Lam. Έγιναν βιοδοκιμές όπου αξιολογήθηκαν α) η 
ανάπτυξη του ριζιδίου της A. sativa L. και του L. multiflorum Lam., β) η βλάστηση των κονδύλων 
της C. rotundus L. και γ) η ανάπτυξη της L. minor L. Οι μετρήσεις λαμβάνονταν καθημερινώς επί 
μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τις τιμές του συντελεστή παρεμπόδισης (I50%), ο οποίος προέκυψε από 
την εφαρμογή Probit analysis το υδρόλυμα της ρίγανης επέδειξε τη μεγαλύτερη φυτοτοξικότητα 
στις βιοδοκιμές με A. sativa, L. multiflorum  and C. rotundus, και ακολούθησαν τα υδρολύματα των 
A. arborescens, H. empetrifolium, C. maritimum, S. officinalis και H. hircinum. Στις βιοδοκιμές 
ωστόσο της L. minor, το υδρόλυμα της S. officinalis παρουσίασε την υψηλότερη φυτοτοξική δράση. 
Η διαφορετική φυτοτοξική δράση του κάθε ΦΦ αποδίδεται στη διαφορετική βιοχημική εξειδίκευση 
των υπό μελέτη ΦΦ.  

https://www.google.gr/search?rlz=1C1ARAB_enGR499GR508&espv=2&biw=1280&bih=675&q=hypericum+empetrifolium+Willd&spell=1&sa=X&ei=s1MAVL_rOaXN7Aaaz4HYCw&ved=0CBcQvwUoAA
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  KAI ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΟΚΟΚΚΟΥ (Triticum 
monococcum), ΔΙΚΟΚΚΟΥ (T.  dicoccum) ΚΑΙ ΣΠΕΛΤΑ (T. spelta) ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Κ. Κουτής1, Ε. Κορπέτης1, Μ. Ηρακλή1, Π. Ψωμά2, Δ. Βλαχοστέργιος3, Κ.Μ. Κουκ1, 
Α. Μαυρομάτης4 

 
1 Ινστιτούτο  Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης 

2 Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης 
3 Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών,Θεοφράστου 1, 41335 Λάρισα 

4 Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη 
 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το έτος 2015 και είχε στόχο την επιλογή μετά από αξιολόγηση 
ποικιλιών και δημιουργία βελτιωτικού υλικού «ντυμένου» σιταριού  δηλαδή μονόκοκκου (Triticum 
monococcum),δίκοκκου (T. dicoccum), και σπέλτα (T. spelta)  για ολοκληρωμένα συστήματα (α) 
βιολογικής γεωργίας και (β) γεωργίας χαμηλών εισροών και  την παραγωγή προϊόντων με 
ικανοποιητικά χαρακτηριστικά ποιότητας και υψηλή διατροφική αξία. Ειδικότερα σε πειραματικό 
σχέδιο πλήρων ομάδων (RCBD) δοκιμάστηκαν δεκατρείς ποικιλίες (τέσσερις μονόκοκκου, πέντε 
δίκοκκου, δύο σπέλτα, ενός μαλακού και ενός σκληρού σιταριού) σε δύο τοποθεσίες (Θεσσαλονίκη 
και Λάρισα) και σε δύο περιβάλλοντα (βιολογικής και συμβατικής γεωργίας χαμηλών εισροών). 
Καταγράφηκαν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας σε συνθήκες μειωμένων 
εισροών και βιολογικής γεωργίας και πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών 
στο τελικό προϊόν και παραμέτρων διατροφικής αξίας (πρωτεΐνη, ιχνοστοιχεία, μακροστοιχεία). 
Από την έρευνα αναδείχτηκαν ποικιλίες «ντυμένων» σιταριών (μονόκοκκου, δίκοκκου και σπέλτα), 
που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας σε συνθήκες βιολογικής γεωργίας και 
μειωμένων εισροών, καθώς και χαρακτηριστικά ποιότητας αρτοποίησης και ιδιαίτερης διατροφικής 
αξίας οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω σε προγράμματα βελτίωσης. Ειδικότερα, η 
έρευνα έδειξε ότι τα «ντυμένα» σιτηρά ενδείκνυνται για καλλιέργεια σε συνθήκες μειωμένων 
εισροών, βιολογικής και παραδοσιακής γεωργίας, σε λιγότερο εύφορες περιοχές καθώς 
παρουσιάζουν αντοχή σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, ανταγωνίζονται  ικανοποιητικά τα 
ζιζάνια λόγω ύψους και μπορούν επιτυχώς να ενταχθούν στα συστήματα αμειψισποράς. Επίσης, 
είναι πλουσιότερα σε πρωτεΐνη και σημαντικά θρεπτικά ιχνοστοιχεία και μακροστοιχεία για τη 
διατροφή του ανθρώπου σε σχέση με τα «γυμνά». Τέλος, από τα «ντυμένα», τόσο το μονόκοκκο 
όσο και τα δίκοκκο σιτάρι έχουν χαμηλό δείκτη γλουτένης και τα προϊόντα τους δεν συνιστώνται 
αυτούσια για αρτοποίηση αλλά πιθανότατα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως μίγματα με άλλα 
άλευρα είτε για παρασκευή άλλων αρτοποιημάτων (μπισκότα, φρυγανιές κλπ).  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 

Α. Ν. Μαριόλης1, Ε. Χ. Βλάχος1 ,  Ι. Ο. Παυλή2, Κ. Χ. Γούλας2, Γ. Ν. Σκαράκης1 
 
1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Ιερά Οδός 

75, 11855, Αθήνα 
2Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Οδός Φυτόκου. 38446, Νέα Ιωνία, 

Βόλος 
 
Το καλαμπόκι (Zea mays L) αποτελεί σήμερα την κυριότερη πρώτη ύλη παραγωγής βιοαιθανόλης 
πρώτης γενιάς, ενώ αναμένεται επίσης σύντομα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και ως φυτό 
βιοδιϋλιστηρίου για την συμπαραγωγή βιοαιθανόλης δεύτερης γενιάς από το λιγνοκυτταρινούχο 
κλάσμα της παραγωγής του. Τα βελτιωτικά προγράμματα  του καλαμποκιού αξιοποιούν σήμερα ένα 
μικρό μέρος των διαθεσίμων ανά τον κόσμο γενετικών πόρων. Η γενετική παραλλακτικότητα είναι 
περιορισμένη σε μια κυρίως φυλή (Corn Dent Belt), ενώ ένας μικρός μόνο  αριθμός ελεύθερα 
επικονιαζόμενων ποικιλιών αποτελούν την γενετική βάση των περισσότερων γονικών ομόμεικτων 
σειρών που  χρησιμοποιούνται σήμερα διεθνώς. Παρά το γεγονός ότι η γενετική πρόοδος στο 
καλαμπόκι δεν έχει επιβραδυνθεί, η συνεχής επιλογή στο ίδιο γενετικό υλικό μειώνει την γενετική 
παραλλακτικότητα και περιορίζει την γενετική πρόοδο. Η χρήση των τοπικών ελληνικών 
πληθυσμών (OPv), ως πηγή εμπλουτισμού με χρήσιμη παραλλακτικότητα, έχει τύχει μικρής 
προσοχής. Το ευρωπαϊκό γενετικό υλικό καλαμποκιού διακρίνεται για την μεγάλη ποικιλομορφία 
του, η οποία οφείλεται στη διαχρονική προσαρμογή των πληθυσμών στα πολλά και διαφορετικά 
οικοσυστήματα. Στο πλαίσιο της δημιουργίας  γενετικού υλικού για την παραγωγή βιοαιθανόλης, 
αξιολογήθηκε ένας αριθμός από τοπικούς ελληνικούς πληθυσμούς με στόχο τον σχηματισμό του 
καταλληλότερου υλικού έναρξης των επιλογών. Διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα 
διαφοροποίησης του γενετικού υλικού  σε υλικό υψηλής και χαμηλής απόδοσης. Αξιοποιήθηκε προς 
τούτο η αμφίπλευρη μαζική επιλογή, η απλούστερη και ταχύτερη προσέγγιση ποσοτικής γενετικής 
ανάλυσης,  και κριτήριο επιλογής αποτέλεσε  το ολικό άμυλο (απόδοση καρπού x περιεκτικότητα 
αμύλου %). Η επιλογή του υλικού εκκίνησης προς βελτίωση έγινε λαμβάνοντας υπόψη α) την 
αγρονομική συμπεριφορά υβριδίων μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών για απόδοση σε ολικό άμυλο, 
σε καρπό, σε άξονες, υγρασία, ημέρες άνθησης και ASI και β) την ετερωτική συμπεριφορά των 
πληθυσμιακών υβριδίων ως προς την μεσογονική τιμή τους για τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η 
πειραματική διάταξη της αμφίπλευρης μαζικής επιλογής ήταν  διαστρωματωμένη σε υποτεμάχια 
1000 φυτών που προήλθαν από ισόρροπη ανάμειξη μίγματος σπόρων από σπάδικες αμοιβαίων 
πληθυσμιακών υβριδίων του επιλεγμένου τοπικού πληθυσμού με επιτυχημένο εμπορικό υβρίδιο, 
ενώ με βάση 500 φυτά του υβριδίου αυτού εκτιμήθηκε η περιβαλλοντική παραλλακτικότητα. Η 
αξιολόγηση της προόδου επιλογής έγινε σε τρία  περιβάλλοντα σε σχέδιο ΤΠΟ. Αξιολογήθηκαν η 
απόδοση καρπού, υγρασία, απόδοση αξόνων, ύψος φυτού, ανθοφορία, ASI, και τα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά καρπού. Παράλληλα, εκτιμήθηκαν διάφορες γενετικές παράμετροι (γενετική και 
φαινοτυπική διακύμανση, συντελεστής κληρονομικότητας, γενετικός συντελεστής 
παραλλακτικότητας, αναμενόμενη πρόοδος επιλογής, κλπ.) για όλα τα γνωρίσματα που 
συνδιαμορφώνουν την παραγωγή της βιοαιθανόλης. Η αμφίπλευρη μαζική επιλογή για υψηλό και 
χαμηλό άμυλο υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική. Η σημαντικά θετική γενετική συσχέτιση της 
απόδοσης σε ολικό άμυλο και καρπό, καθιστά και τα δύο γνωρίσματα κατάλληλα για βελτίωση του 
καλαμποκιού προς την παραγωγή βιοαιθανόλης.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 
ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ 

Π. Ράλλη1,2, Δ. Ζυμαράς2, Κ. Αλμπανίδης2, Κ. Παπανικολάου2, Χ. Ταμπουρατζής2, Γ. 
Μενεξές2, Χ. Δόρδας2 

 
1Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, 

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ, 570 01 Θέρμη-Θεσσαλονίκη 
2Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη 
 
Ο Crocus sativus L. ανήκει στην οικογένεια Iridaceae και είναι το μοναδικό είδος κρόκου που 
καλλιεργείται συστηματικά σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και δέκα τουλάχιστον αιώνες. Είναι ένα 
στείρο τριπλοειδές είδος, που αναπαράγεται με κορμούς. Το κύριο προϊόν που παράγεται από τον 
κρόκο είναι το σαφράν, τα αποξηραμένα στίγματα του άνθους, τα οποία είναι πλούσια σε 
καροτενοειδή και ιδιαίτερα κροκετίνη και τα παράγωγα κροκίνη, πικροκροκίνη και σαφρανάλη και 
αποτελούν προϊόν μεγάλης εμπορικής αξίας. Το σαφράν χρησιμοποιείται ως καρύκευμα και φυσική 
χρωστική τροφίμων και έχει πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες. Η χρήση των αποξηραμένων 
στιγμάτων ειδών κρόκου απαντάται στη Μικρά Ασία, στην Αρχαία Αίγυπτο, στη Μινωική αλλά και 
στην Κλασσική Ελλάδα, όπου χρησιμοποιούνταν ως αρωματικό, καθώς και ως χρωστική και 
φαρμακευτική ουσία. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να προσδιοριστεί η επίδραση του 
μεγέθους του κορμού, (δύο μεταχειρίσεις: διάμετρος μέχρι 2,5 cm και διάμετρος μεγαλύτερη από 
2,5 cm) και της πυκνότητας φύτευσης (πέντε μεταχειρίσεις: 22, 27, 33, 44 και 67 κορμούς/m2 με 
αποστάσεις φύτευσης 30, 25, 20, 15 και 10 cm επί της γραμμής, αντίστοιχα) στην απόδοση σε 
σαφράν, καθώς και η διακύμανση της ανθοφορίας της καλλιέργειας κατά τη διάρκεια των έξι ετών. 
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. Το πείραμα εγκαταστάθηκε τo καλοκαίρι του 2009, ενώ το 
καλοκαίρι του 2015, με τη συμπλήρωση έξι ετών καλλιέργειας, οι θυγατρικοί κορμοί βγήκαν από 
το έδαφος και μετρήθηκαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η καλλιεργητική περίοδος (έτος) και η 
αλληλεπίδραση της καλλιεργητικής περιόδου με το μέγεθος του κορμού επηρέασαν τα υπό μελέτη 
χαρακτηριστικά, όπως το νωπό και ξηρό βάρος των ανθέων και των στιγμάτων και τον αριθμό των 
ανθέων/m2 και κατά συνέπεια την απόδοση. Επιπρόσθετα, αποδείχθηκε η σταδιακή κλιμάκωση της 
ανθοφορίας από το πρώτο στο δεύτερο έτος, η κορύφωσή της κατά το τρίτο και τέταρτο έτος και η 
πτώση της το πέμπτο και έκτο έτος, όπως και η καλύτερη απόδοση των κορμών με μέγεθος > 2,5 
cm, τα τρία πρώτα έτη, και αντίστροφα καλύτερη απόδοση των κορμών με μέγεθος < 2,5 cm, από 
το τέταρτο έως το έκτο έτος. Τέλος, η επίδραση της πυκνότητας φύτευσης κορμών με μέγεθος > 2,5 
cm στη διακύμανση της ανθοφορίας (αριθμός ανθέων/m2) κατά τα έξι έτη καλλιέργειας ήταν 
σημαντικότερη στις τρεις μεγαλύτερες αποστάσεις φύτευσης. Από τα αποτελέσματα του 
πειραματισμού προκύπτει ότι το μέγεθος του κορμού και η πυκνότητα φύτευσης μπορούν να 
επηρεάσουν την παραγωγικότητα και τη διάρκεια της καλλιέργειας του κρόκου. Η εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων στον αγρό μπορεί να βελτιώσει την απόδοση της καλλιέργειας και να αποτελέσει 
κίνητρο για την επέκταση της κροκοκαλλιέργειας στη χώρα μας.  
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΞΙ ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

Ε. Τσαλίκη, Ι. Γρηγοριάδης, Ι. Πανώρας, Χ. Λελούδης, Α. Καλύβας. 
 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Τ.Κ.57001, Θέρμη 
Θεσσαλονίκη 

 
Η βιομηχανική κάνναβη είναι ένα φυτό που προσαρμόζεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες της 
χώρας μας και εφόσον σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ. 929Β/6-4-2016, επιτράπηκε η καλλιέργεια της στην 
Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του εισοδήματος του Έλληνα παραγωγού, λόγω των 
πολλαπλών χρήσεων της.  Οι ποικιλίες κλωστικής κάνναβης που επιτρέπεται να καλλιεργηθούν θα 
πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε τετραϋδρακανναβινόλη (THC) <0,2% και να είναι 
εγγεγραμμένες στον Κοινοτικό Κατάλογο. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο ΦΕΚ, ο ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο αρμόδιος φορέας για 

- Την αξιολόγηση των ποικιλιών κλωστικής κάνναβης στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της 
χώρας μας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας 

- Τη δημιουργία οδηγού καλλιέργειας ποικιλιών κλωστικής κάνναβης 
- Την εκπαίδευση των ελεγκτών που πραγματοποιούν τη συλλογή των δειγμάτων. 

Στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, εγκαταστάθηκαν πειραματικοί 
αγροί έξι ποικιλιών κλωστικής κάνναβης από τη Γαλλία και την Πολωνία, που είναι εγγεγραμμένες 
στον Κοινοτικό κατάλογο. Η σπορά πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2016 και κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού ελήφθησαν παρατηρήσεις αγρονομικών χαρακτηριστικών των υπό μελέτη 
ποικιλιών. Μετά την ολοκλήρωση της καλλιέργειας και τη συγκομιδή της θα εκτιμηθεί η απόδοση 
των ποικιλιών, η προσαρμοστικότητα στις ελληνικές συνθήκες, η περιεκτικότητα σε 
τετραϋδρακανναβινόλη (THC) καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων ινών. Στα 
πλαίσια της παρούσας μελέτης θα παρουσιαστούν τα στάδια καλλιέργειας και ανάπτυξης των 
διαφορετικών ποικιλιών της κλωστικής κάνναβης επισημαίνοντας βέβαια ότι, για την εξαγωγή 
αξιόπιστων επιστημονικών συμπερασμάτων από τη δοκιμαστική καλλιέργεια ποικιλιών κλωστικής 
κάνναβης, απαιτείται τουλάχιστον τριετής πειραματισμός σε διάφορες περιοχές της χώρας με 
ποικιλομορφία ως προς τις εδαφοκλιματικές τους συνθήκες.
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44ΗΗ   ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ::   ΦΦΥΥΤΤΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ   ΠΠΟΟΡΡΟΟΙΙ   --   
ΕΕΓΓΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ   ΓΓΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟ   ΥΥΛΛΙΙΚΚΟΟ   

ΓΓρρααππττέέςς  ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Castanea sativa Mill.) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

Μ. Σακελλαρίου, Ι. Μάνθος, Φ. Μυλωνά 
 

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 57001 Θέρμη 
E-mail: phmylona@nagref.gr 

 
Στην Ελλάδα, η καστανιά, Castanea sativa Mill., αποτελεί σημαντικό δασοπονικό και 
μελισσοτροφικό είδος. Η καλλιέργεια της απαντάται σχεδόν σε όλες τις ορεινές περιοχές της χώρας 
καθώς βασίζεται στην  αξιοποίηση των φυσικών, αυτόχθονων πληθυσμών και είναι αναπόσπαστο 
τμήμα της τοπικής οικονομίας,. Οι φυσικοί πληθυσμοί κατανέμονται σε έξι κύριες γεωγραφικές 
περιοχές, και απαρτίζουν το κύριο γονιδιακό απόθεμα της καστανιάς στην Ευρώπη. Συνεπώς οι 
φυσικοί πληθυσμοί καστανιάς της Ελλάδας αποτελούν έναν ιδιαίτερα σημαντικό φυτογενετικό πόρο 
καθώς συγκροτούν φυσικούς ταμιευτήρες γονιδιακής ποικιλότητας του είδους. Λαμβάνοντας υπόψη 
τη γενετική ποικιλότητα των φυσικών πληθυσμών καστανιάς που παραμένει ακόμη αναξιοποίητη, 
την ιδιαίτερη σημασία του γονιδιακού αποθέματος των φυσικών πληθυσμών και την σημαντική 
συμβολή της καλλιέργειας στην πρωτογενή παραγωγή και οικονομία, κρίθηκε σκόπιμο να 
αξιολογηθούν οι διαθέσιμοι φυτογενετικοί πόροι καστανιάς, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
πληθυσμών στις περιοχές Βοίου-Κοζάνης και Πηλίου-Βόλου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 
η μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας σε φυσικούς πληθυσμούς καστανιάς. Έτσι, 
πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα στις δύο ορεινές περιοχές, του Βοΐου και του Πηλίου, για τον 
πλήρη εντοπισμό του κύριου όγκου των καστανεώνων. Ως κύριο κριτήριο για τον εντοπισμό και 
χαρακτηρισμό των φυσικών πληθυσμών επιλέχθηκε η ηλικία των δέντρων και συγκεκριμένα τα 
γηραιά δέντρα. Κατόπιν επισήμανσης των αυτόχθονων πληθυσμών σε υψόμετρο από 921 έως 
1.136m στο Βόιο και από 379 έως 868m στο Πήλιο, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής μορφολογική 
αξιολόγηση των ατόμων ως προς τα βιομετρικά χαρακτηριστικά δηλ. ηλικία, ύψος δέντρων, 
περίμετρος και ακτίνα κορμού, όγκος κόμης καθώς και ευρωστία. Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική 
συσχέτιση R=0,936 και R=0,851μεταξύ της περιμέτρου του κορμού και της ηλικίας των δέντρων 
για τον πληθυσμό του Βοίου και του Πηλίου, αντίστοιχα. Η ευρωστία των δένδρων στο Βόιο ήταν 
χαμηλή ως μέση ενώ στο Πήλιο ήταν μέση έως υψηλή. Παράλληλα, από κάθε εξεταζόμενο δένδρο 
συλλέχθηκαν δείγματα νεαρών φύλλων για τη διερεύνηση της γενετικής παραλλακτικότητας με τη 
χρήση μοριακών δεικτών URP (Universal Rice Primers) που βασίζονται στην εφαρμογή της 
αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR). Η απομόνωση γονιδιωματικού DNA από νεαρά 
φύλλα έγινε με τη χρήση του εμπορικού kitDNeasyτης QIAGEN. Για την ανάλυση επιλέχτηκαν 12 
εκκινητές URP από τη διεθνή βιβλιογραφία που παρουσιάζουν υψηλό δείκτη πολυμορφισμού. Η 
ανάλυση των προϊόντων PCR πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των προγραμμάτων Gene AlEx 6.5 
και MEGA 5 για την κατασκευή του δενδρογράμματος σύμφωνα με τη μέθοδο UPGMA. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο πληθυσμός του Βοίου παρουσιάζει μεγαλύτερη 
ενδοπληθυσμιακή παραλλακτικότητα σε σύγκριση με αυτόν του Πηλίου.  Η μελέτη παρουσιάζει 
την παραλλακτικότητα εντός και μεταξύ των φυσικών πληθυσμών καστανιάς. Επιπροσθέτως 
προβάλλονται οι δυνατότητες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων στη αποτίμηση της γενετικής 
παραλλακτικότητας των φυσικών πληθυσμών καστανιάς στην Ελλάδα, ως σύγχρονο εργαλείο για 
την προστασία και διαχείριση των φυτογενετικών πόρων με στόχο την εφαρμογή στην παραγωγή 
πολλαπλασιαστικού υλικού για περιστολή της γενετικής διάβρωσης και ενίσχυση της ορεινής 
οικονομίας.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  KAI ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΥΞΙΝΩΝ ΣΤΟΝ 

ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΠΠΑΡΗ 
“Capparis orientalis Veill.”, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ 

Κ. Παλτάκη1, Β. Σαρροπούλου2, Ε. Πολυμένη1, Κ. Δήμας1, Ε. Μαλούπα2 
 

1Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 574 00 
Εχέδωρος 

2Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, 
Εργαστήριο για την Προστασία και Αξιοποίηση Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, Βαλκανικός Βοτανικός 

Κήπος Κρουσσίων, Τ.Θ. 60458, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
E-mails: pleuaggelia@gmail.com, vsarrop@gmail.com, kpaltaki@hotmail.com, dimas@cp.teithe.gr, 

maloupa@bbgk.gr 
 
Σε πειράματα ελεγχόμενων συνθηκών (εργαστήριο, θερμοκήπιο) που διεξήχθησαν στο Εργαστήριο 
για την Προστασία και Αξιοποίηση Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών Θεσσαλονίκης 
διερευνήθηκε η δυνατότητα in-vitro πολλαπλασιασμού με καλλιέργεια βλαστικών κορυφών του 
ενδημικού είδους από την Κέα “Capparis orientalis Veill.” (Kάππαρη η θαμνώδης) με σκοπό τη 
μαζική παραγωγή και διατήρηση του. Κατά την διάρκεια διεξαγωγής του πειράματος, σε πρώτο 
στάδιο έγινε η κοπή βλαστικών κορυφών 1-1,5 εκ. από τα εντός θερμοκηπίου μητρικά φυτά (τέλη 
Μαΐου) και απολύμανση με εμβάπτιση σε διάλυμα μυκητοκτόνου για 25 λεπτά, σε αλκοόλη 70% 
για 20 δευτερόλεπτα και σε NaOCl 2% για 5 λεπτά. Μετά από 6 εβδομάδες καλλιέργειας σε 
υπόστρωμα εμπλουτισμένο με 20 g/l σακχαρόζη και 6,5 g/l άγαρ καταγράφηκε ένα ποσοστό 
93,18% άνοσου φυτικού υλικού, 44,19% βλαστογένεση και 1,84 βλαστοί/έκφυτο μήκους 3,72 cm. 
Το πειραματικό σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το πλήρως τυχαιοποιημένο. Στο δεύτερο στάδιο, 
χρησιμοποιήθηκαν 5 υποστρώματα που διέφεραν ως προς τη σύσταση και τη συγκέντρωση σε 
ανόργανα και οργανικά συστατικά. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν τα υποστρώματα: 1) MS, 2) 
WPM, 3) 2MS (2x MS), 4) 2WPM (2x WPM) και 5) MS+WPM. Σε κάθε ένα από τα υποστρώματα 
προστέθηκαν 30 g/l σακχαρόζης, 25 mg/l ασκορβικού οξέος, 25 mg/l κιτρικού οξέος και 0,3 mg/l 
BA σε συνδυασμό με 3 διαφορετικές αυξίνες (ΙΒΑ, ΝΑΑ & ΙΑΑ), έκαστη σε συγκέντρωση 0,03 
mg/l και 7 g/l άγαρ. Μετά από 3,5 εβδομάδες, το υπόστρωμα 2WPM εμπλουτισμένο με 0,3 mg/l 
BA + 0,03 mg/l IAA έδωσε 13 βλαστούς/έκφυτο, ικανοποιητικά ωστόσο αποτελέσματα έδωσε και 
το υπόστρωμα ΜS+WPM, ανεξαρτήτως αυξίνης. Το μήκος των βλαστών ήταν σημαντικά 
μεγαλύτερο, κατά τη συνδυασμένη επίδραση MS+WPM + 0,3 mg/l BA + 0,03 mg/l IAA. 
Βλαστογένεση 100% σημειώθηκε στις εξής μεταχειρίσεις: MS+WPM + 0,3 mg/l BA ανεξαρτήτως 
τύπου αυξίνης, 2WPM + 0,3 mg/l BA + 0,03 mg/l IAA, 2MS + 0,3 mg/l BA + 0,03 mg/l IAA ή 
ΝΑΑ και WPM + 0,3 mg/l BA + 0,03 mg/l IΒΑ. Στο 3ο στάδιο της ριζοβολίας, εφαρμόστηκαν 2 
διαφορετικοί τύποι αυξινών, ΙΒΑ και ΙΑΑ σε διάφορες συγκεντρώσεις και συνδυασμούς. Μετά από 
8 εβδομάδες καλλιέργειας σε υπόστρωμα MS που περιείχε 30 g/l σακχαρόζη (pΗ= 5,8) και 6 g/l 
Άγαρ βρέθηκε ότι το ποσοστό ριζοβολίας αυξήθηκε από 75% (μάρτυρας) σε 100% παρουσία 4 mg/l 
IBA, 4 mg/l IAA & 2 mg/l IBA + 2 mg/l IAA. Τελικά, για το στάδιο του πολλαπλασιασμού 
συνιστώνται κατά σειρά προτίμησης τα εξής πρωτόκολλα: (1) MS+WPM + 0,3 mg/l BA + 0,03 
mg/l IAA & (2) 2WPM + 0,3 mg/l BA + 0,03 mg/l IAA ενώ για το στάδιο της ριζοβολίας 2 mg/l 
IBA + 2 mg/l IAA. Το ποσοστό επιτυχούς ex vitro επιβίωσης των έρριζων μοσχευμάτων μετά από 4 
εβδομάδες παραμονής στην υδρονέφωση ήταν 100%. Συμπερασματικά ο μικροπολλαπλασιασμός 
αποτελεί την πιο κατάλληλη μέθοδο αγενούς αναπαραγωγής του είδους Capparis orientalis Veill σε 
σχέση με τις συμβατικές μεθόδους καθώς τόσο η εγγενής αναπαραγωγή με σπέρματα όσο και η 
αγενής με μοσχεύματα δίνουν χαμηλά ποσοστά φύτρωσης και ριζοβολίας, αντίστοιχα.  
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IN VITRO ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ EX SITU ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΑ (Capparis orientalis Veill.) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΙΝΩΝ ΓΙΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΥΞΙΝΩΝ ΓΙΑ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ  

Ε. Πολυμένη1, Β. Σαρροπούλου2, Κ. Παλτάκη1, Ε. Μαλούπα2 , K. Δήμας1  
 

1Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 574 00 
Εχέδωρος 

2Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, 
Εργαστήριο για την Προστασία και Αξιοποίηση Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, Βαλκανικός Βοτανικός 

Κήπος Κρουσσίων, Τ.Θ. 60458, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
E-mails: pleuaggelia@gmail.com, vsarrop@gmail.com, kpaltaki@hotmail.com, maloupa@bbgk.gr, dimas@cp.teithe.gr 

 
Σε πειράματα ελεγχόμενων συνθηκών (εργαστήριο, θερμοκήπιο) που διεξήχθησαν στο Εργαστήριο 
για την Προστασία και Αξιοποίηση Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών Θεσσαλονίκης 
διερευνήθηκε η δυνατότητα μικροπολλαπλασιασμού του ενδημικού είδους από την Κέα “Capparis 
orientalis Veill.” (Kάππαρη η θαμνώδης) με σκοπό την προστασία, αξιοποίηση, μαζική παραγωγή 
και ex situ διατήρηση του. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του πειράματος, σε πρώτο στάδιο έγινε η 
εμβάπτιση βλαστικών κορυφών ύψους 1-1,5 cm, μετά την αποκοπή των φύλλων τους, σε διάλυμα 
μυκητοκτόνου για 25 λεπτά, σε αλκοόλη 70% για 20 δευτερόλεπτα και σε NaOCl 2% για 5 λεπτά. 
Μετά από 6 εβδομάδες καλλιέργειας των μικρομοσχευμάτων σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με 
20g/l σακχαρόζη και 6,5g/l άγαρ καταγράφηκε ένα ποσοστό καθαρών εκφύτων 93,18%, 
βλαστογένεση 44,19% και παραγωγή 1,84 βλαστών/έκφυτο μήκους 3,72εκ. Στο δεύτερο στάδιο 
χρησιμοποιήθηκε το υπόστρωμα MS εμπλουτισμένο με 30g/l σακχαρόζη, 25mg/l ασκορβικό οξύ, 
25 mg/l κιτρικό οξύ και 7g/l άγαρ με 5 διαφορετικούς τύπους κυτονινινών (ΒΑ, ΚΝ, 2-ip, ΖΤ & 
TDZ), σε συγκεντρώσεις 0.5, 1, και 2 mg/l. εκάστη. Τον υψηλότερο αριθμό βλαστών/έκφυτο 
έδωσαν οι ZT και TDZ στη συγκέντρωση των 2mg/l. Σημαντική ενίσχυση του μήκους των βλαστών 
παρατηρήθηκε στη συγκέντρωση του 1mg/l για την 2-ip και στην 2mg/l για την KN. Βλαστογένεση 
100% σημειώθηκε παρουσία ΒΑ (0,5-2mg/l), TDZ (0,5-2mg/l), 0,5 και 2mg/l ZT. Συμπτώματα 
υπερενυδάτωσης ήπιας μορφής παρατηρήθηκαν μόνο με TDZ και σε αρκετά υψηλό αριθμό 
εκφύτων, συνεπώς το TDZ δεν ενδείκνυται για το πολλαπλασιασμό του συγκεκριμένου είδους. 
Επιπρόσθετα, ΚΝ και 2-ip οδήγησαν στη παραγωγή σημαντικά μικρότερου αριθμού βλαστών και 
ποσοστού βλαστογένεσης συγκριτικά με τις ΒΑ και ΖΤ, άρα η χρήση τους δεν συνιστάται. Στο 
τρίτο στάδιο (ριζοβολίας), μελετήθηκε η επίδραση 3 διαφορετικών τύπων αυξινών, ΙΒΑ, ΝΑΑ και 
ΙΑΑ σε διάφορες συγκεντρώσεις και διάφορους συνδυασμούς. Ο μεγαλύτερος αριθμός 
ριζών/ριζοβοληθέν μικρομόσχευμα σχηματίστηκε στο υπόστρωμα που περιείχε 2mg/l NAA, το 
μεγαλύτερο μήκος ριζών στο υπόστρωνμα που περιείχε 1mg/l IBA + 1mg/l IAA, ενώ το υψηλότερο 
ποσοστό ριζοβολίας με 1 ή 2mg/l IAA ή 2mg/l IΒA. Στο μάρτυρα (απουσία αυξινών) δεν 
παρατηρήθηκε ριζοβολία, συνεπώς για το αρχικό στάδιο του πολλαπλασιασμού (αριθμός βλαστών 
και ποσοστό βλαστογένεσης) συνιστάται μεταχείριση των εκφύτων με 2mg/l ΖΤ, για το στάδιο της 
επιμήκυνσης των βλαστών 1mg/l 2-ip και για το στάδιο της ριζοβολίας 2mg/l IAA. Για τον 
εγκλιματισμό και τη σκληραγώγηση των έρριζων μικροφυταρίων χρησιμοποιήθηκαν θήκες 
πολλαπλών θέσεων που περιείχαν “μη εμπλουτισμένη τύρφη: περλίτη σε αναλογία 1:1. Στη 
συνέχεια, τα φυτά τοποθετήθηκαν στην υδρονέφωση υπό συνθήκες ρυθμιζόμενης σχετικής 
υγρασίας (65-75%) και μειωμένης έντασης φωτός. Το ποσοστό επιτυχούς ex vitro επιβίωσης των 
έρριζων in vitro μοσχευμάτων μετά από 4 εβδομάδες παραμονής στην υδρονέφωση ήταν 100%. 
Συμπερασματικά η αγενής αναπαραγωγή του είδους Capparis orientalis Veill με 
μικροπολλαπλασιασμό επιτεύχθηκε επιτυχώς εντός 6 μηνών με παραγωγή 2500-3000 φυτών σε in 
vitro περιβάλλον και 90 εύρωστων και υψηλής ζωηρότητας φυτών σε ex vitro συνθήκες 
θερμοκηπίου, γεγονός που επιτρέπει την μαζική εμπορική αξιοποίηση του είδους.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ 5 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΙΝΩΝ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΥΞΙΝΩΝ ΣΤΗ 

ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Sideritis 
raeseri Boiss & Heldr. (ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ Ή ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ) 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΝ VITRO  

Β. Σαρροπούλου, Ε. Μαλούπα 
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Σκοπός της εργασίας ήταν η δημιουργία πρωτοκόλλου αγενούς αναπαραγωγής με in vitro 
καλλιέργεια βλαστικών κορυφών του είδους Sideritis raeseri Boiss & Heldr. (Τσάι Βουνού του 
Βελουχίου ή Παρνασσού). Στην έναρξη της πειραματικής διαδικασίας έγινε απολύμανση των 
φυτικών ιστών με εμβάπτιση σε διάλυμα μυκητοκτόνου (30 λεπτά) + 70% αλκοόλη (30 
δευτερόλεπτα) + 2% NaOCl (15 λεπτά) και ακολούθως καλλιέργεια σε υπόστρωμα MS 
εμπλουτισμένο με 30 g/l σακχαρόζη + 0,5 mg/l 6-βενζυλαδενίνη (BA) + 8 g/l άγαρ. Μετά από 4 
εβδομάδες καλλιέργειας καταγράφηκε ένα ποσοστό 96,72% καθαρών εκφύτων, 69,77% 
βλαστογένεση και παραγωγή 2,7 βλαστών/έκφυτο μήκους 19,04 χιλ. Στο 2ο στάδιο, μελετήθηκε η 
μεμονωμένη επίδραση 5 διαφορετικών τύπων κυτοκινινών, ήτοι ζεατίνη (ΖΤ), κινητίνη (ΚΝ), 2-
ισοπεντένυλ-αδενίνη (2-ip), thidiazuron (TDZ) και ΒΑ σε 3 συγκεντρώσεις (0, 0.25, 0.5, 1 mg/l). Το 
υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το MS εμπλουτισμένο με 30 g/l σακχαρόζη και 3 g/l 
Phytagel. Μετά από 5 εβδομάδες καλλιέργειας παρατηρήθηκε ότι η μεταχείριση των εκφύτων με 
0,25 mg/l ZT, 0,25-1 mg/l TDZ ή 1 mg/l BA έδωσε τους μεγαλύτερους αριθμούς παραγόμενων 
βλαστών/έκφυτο σε σύγκριση με τον μάρτυρα (απουσία κυτοκινινών). Η προσθήκη των 5 
κυτοκινινών δεν προκάλεσε σημαντική διαφοροποίηση στο  μήκος των βλαστών με εξαίρεση την 
υψηλότερη συγκέντρωση TDZ του 1 mg/l, η οποία επέφερε μείωση κατά 0,63 εκ. σε σχέση με το 
μάρτυρα. Βλαστογένεση 100% σημειώθηκε  με την προσθήκη 0,25 mg/l 2-ip, 0,25-0,5 mg/l ΖΤ, 
0,25-1 mg/l TDZ, 1 mg/l KN και 1 mg/l BA. Ίδιο ποσοστό υάλωσης με αυτό του μάρτυρα (33,33%) 
καταγράφηκε παρουσία 0,5 ή 1 mg/l KN, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις παρατηρήθηκε 
σημαντική αύξηση στο ποσοστό των εκφύτων με συμπτώματα υπερυδάτωσης (40-90%). Στο 3ο 
στάδιο της ριζοβολίας, μελετήθηκε η συνδυασμένη επίδραση 3 διαφορετικών τύπων αυξινών, ΙΒΑ, 
ΝΑΑ και ΙΑΑ σε διάφορες συγκεντρώσεις και αναλογίες (0.25, 0.5, 1 mg/l) σε υπόστρωμα MS 
εμπλουτισμένο με 30 g/l σακχαρόζη και 3 g/l Gelrite. Μετά από 8 εβδομάδες καλλιέργειας, οι 3 
μεταχειρίσεις που έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα ριζοβολίας είναι οι εξής: (α) 0,5 mg/l NAA + 
0,5 mg/l IBA (β) 1 mg/l NAA + 0,5 mg/l IBA και (γ) 1 mg/l NAA + 0,5 mg/l IΑA. Για το στάδιο 
του πολλαπλασιασμού συνιστώνται οι εξής μεταχειρίσεις : (α) 0,5 mg/l IBA + 0,5 mg/l IAA , (β)  
0,5 mg/l ΝΑA + 0,5 mg/l IΒA και (γ) 0,25-0,5 mg/l BA ή ΖΤ, ή 1 mg/l KN. Το ποσοστό επιτυχούς 
ex vitro επιβίωσης των έρριζων μικρομοσχευμάτων S. raeseri Boiss & Heldr. ήταν 94%.  
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IN VITRO ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Sideritis perfoliata L. 
subsp. perfoliata (EΛΛΗΝΙΚΟ ΤΣΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ-ΣΙΔΗΡΙΤΗΣ Η 

ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΥΠΟΕΙΔΟΣ Η ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ) 
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Σκοπός της εργασίας ήταν η δημιουργία πλήρους καλλιεργητικού πρωτοκόλλου αγενούς 
αναπαραγωγής με ιστοκαλλιέργεια του ενδημικού είδους Sideritis perfoliata L. subsp. perfoliata 
(Τσάι του Βουνού-Σιδηρίτης η διάτρητος υποείδος η διάτρητος). Κατά το στάδιο της αρχικής 
εγκατάστασης του φυτικού υλικού in vitro από μητρικά φυτά διατηρούμενα σε ex vitro συνθήκες 
θερμοκηπίου προέκυψε το εξής πρωτόκολλο απολύμανσης: εμβάπτιση σε διάλυμα μυκητοκτόνου 
(30 λεπτά) + 70% αλκοόλη (2 λεπτά) + 3% NaOCl (20 λεπτά) με 86,84% ποσοστό καθαρών 
εκφύτων μετά από 5 εβδομάδες καλλιέργειας σε MS υπόστρωμα καλλιέργειας εμπλουτισμένο με 30 
g/l σακχαρόζη + 0,25 mg/l BA + 0,01 mg/l IBA + 0,01 mg/l NAA + 0,025 mg/l GA3 + 3 g/l 
Phytagel. Στο 2ο στάδιο του πολλαπλασιασμού των εκφύτων, μελετήθηκε η επίδραση της ΒΑ σε 4 
συγκεντρώσεις (0, 0.25, 0.5, 1 mg/l). Μετά από 5 εβδομάδες καλλιέργειας σε υπόστρωμα MS που 
περιείχε 30 g/l σακχαρόζη και 3 g/l Phytagel βρέθηκε ότι η ΒΑ προώθησε τον  πολλαπλασιασμό 
επιφέροντας σημαντική αύξηση στον αριθμό των βλαστών ανά έκφυτο (3,78-4,22) και στο ποσοστό 
βλαστογένεσης (88,89-100%) συγκριτικά με το μάρτυρα (απουσία ΒΑ). Εντούτοις, η ΒΑ (0,25-1 
mg/l) δεν μετέβαλλε σημαντικά το μήκος των βλαστών, το οποίο κυμάνθηκε στα επίπεδα του 
μάρτυρα. Επιπρόσθετα, ενώ στη περίπτωση του μάρτυρα δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα 
υπερυδάτωσης, η ΒΑ προκάλεσε υάλωση στο 11,11-55,56% των εκφύτων. Στο 3ο στάδιο της 
ριζοβολίας, μελετήθηκε η επίδραση 3 διαφορετικών τύπων αυξινών, ΙΒΑ, ΝΑΑ και ΙΑΑ σε 4 
συγκεντρώσεις (0.5, 1, 2, 4 mg/l). Μετά από 8 εβδομάδες καλλιέργειας σε σε υπόστρωμα MS που 
περιείχε 30 g/l σακχαρόζη και 8 g/l Άγαρ βρέθηκε ότι 1 mg/l NAA έδωσε το μεγαλύτερο αριθμό 
ριζών/ριζοβοληθέν μικρομόσχευμα και το υψηλότερο ποσοστό ριζοβολίας (87,5%). Ωστόσο, το 
μήκος των ριζών ήταν μεγαλύτερο υπό την επίδραση 0,5 mg/l IAA. Στη περίπτωση του μάρτυρα 
(απουσία αυξινών) δεν υπήρξε ριζογένεση. Οι αυξίνες παράλληλα με τη ριζοβολία οδήγησαν και σε 
επαγωγή πολλαπλών βλαστών. Πιο συγκεκριμένα, 0,5 mg/l IBA έδωσε το υψηλότερο ποσοστό 
βλαστογένεσης (87,5%), 0,5-1 mg/l NAA το μεγαλύτερο αριθμό βλαστών/έκφυτο και 4 mg/l NAA 
το μέγιστο μήκος βλαστών. Λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη το χαμηλότερο ποσοστό υάλωσης 
(11,11%) και τα επιμέρους χαρακτηριστικά πολλαπλασιασμού (3,78 βλαστοί/έκφυτο μήκους 12,6 
χιλ. και 88,89% βλαστογένεση), συνιστάται μεταχείριση των εκφύτων με 0,5 mg/l BA για το στάδιο 
του πολλαπλασιασμού. Για το στάδιο της ριζοβολίας κυρίως και σε μικρότερο βαθμό για 
ταυτόχρονη προώθηση της βλαστογένεσης του είδους S. perfoliata L. subsp. perfoliata, η αυξίνη 
ΝΑΑ σε συγκέντρωση 1 mg/l δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς την εμφάνιση συμπτωμάτων 
υάλωσης ή νέκρωσης. Το 4ο και τελικό στάδιο εγκλιματισμού και σκληραγώγησης των έρριζων in 
vitro μοσχευμάτων σε ex vitro συνθήκες θερμοκηπίου έδωσε υψηλό ποσοστό επιτυχούς επιβίωσης 
έως 85%.  
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IN VITRO ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
Sideritis scardica Griseb. (ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ) ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΥΤΟΚΙΝΙΝΗ ΒΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΜΕ 30 ΑΤΟΜΑ C “1-
ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΝΟΛΗ” 

Β. Σαρροπούλου, Ε. Μαλούπα 
 

Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, 
Εργαστήριο για την Προστασία και Αξιοποίηση Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, Βαλκανικός Βοτανικός 

Κήπος Κρουσσίων, Τ.Θ. 60458, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
E-mails: vsarrop@gmail.com & maloupa@bbgk.gr 

 
Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης της κυτοκινίνης «6-βενζυλαδενίνη» (ΒΑ) 
εφαρμοζόμενης εξωγενώς είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με την αλειφατική αλκοόλη με 30 
άτομα άνθρακα “1-τριακοντανόλη” (TRIA) στην αγενή μέθοδο αναπαραγωγής με ιστοκαλλιέργεια 
του είδους Sideritis scardica Griseb. (Tσάι Ολύμπου). Το θρεπτικό υπόστρωμα που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν το MS εμπλουτισμένο με 30 g/l σακχαρόζη ως βασική πηγή άνθρακα και 
ενέργειας και 3 g/l Phytagel. Στα πλαίσια της έρευνας διεξήχθησαν 2 επιμέρους πειράματα. Στο 1ο 
πείραμα, μελετήθηκε η επίδραση της ΒΑ σε 5 αυξανόμενες συγκεντρώσεις (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 
mg/l) στην επαγωγή πολλαπλών μικροβλαστών. Μετά από 4,5 εβδομάδες καλλιέργειας, η 
ενσωμάτωση 0,5 ή 1 mg/l ΒΑ στο υπόστρωμα κατέληξε σε αύξηση του ποσοστού βλαστογένεσης 
από το 70% του μάρτυρα (απουσία ΒΑ) σε 100%. Η μεταχείριση των εκφύτων με 0,5 ή 1 mg/l BA 
είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των παραγόμενων βλαστών/έκφυτο από 3,5 
(μάρτυρας) σε 6,3-6,6, αντίστοιχα. Ωστόσο, η ΒΑ, ανεξαρτήτως συγκέντρωσης δεν διαφοροποίησε 
σημαντικά την επιμήκυνση των παραγόμενων βλαστών σε σχέση με το μάρτυρα. Το χαμηλότερο 
ποσοστό εκφύτων με συμπτώματα υπερυδάτωσης (20%) σημειώθηκε υπό την επίδραση 0,25 mg/l 
BA, όπου το ποσοστό υάλωσης μειώθηκε σημαντικά συγκριτικά με τον μάρτυρα (50%). Στο 2ο 
πείραμα, μελετήθηκε η συνδυασμένη επίδραση της ΤRIA σε 5 αυξανόμενες συγκεντρώσεις (0, 1, 
2.5, 5, 10 μg/l) με 0,5 mg/l BA στη βλαστογένεση. Μετά από 5 εβδομάδες καλλιέργειας, δεν 
παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με τον αριθμό των βλαστών ανά έκφυτο (3,7-4,6), 
το μήκος των βλαστών (14,37-18,13 χιλ.) και το ποσοστό βλαστογένεσης (90-100%) σε σύγκριση 
με το μάρτυρα (απουσία ΤRIA) (5,13 βλαστοί/έκφυτο μήκους 14,29 χιλ. και 100% βλαστογένεση). 
Αντίθετα, η TRIA (1-10 μg) επέτεινε το πρόβλημα της υάλωσης των εκφύτων, αυξάνοντας το 
αντίστοιχο ποσοστό από 25% (μάρτυρας) σε 30-60%. Συνεπώς, η TRIA δεν ενδείκνυται για 
ενίσχυση της βλαστογένεσης. Αντίθετα, συνιστάται η χρήση 0,5 mg/l ΒΑ ως παράγοντα προώθησης 
βλαστικού πολλαπλασιασμού του είδους S. scardica Griseb.  
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ΑΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ Sideritis syriaca sub. syriaca (ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ή 

ΜΑΛΟΤΗΡΑ Ή ΚΑΛΟΚΟΙΜΗΘΙΑ) 

Β. Σαρροπούλου, Ε. Μαλούπα 
 

Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, 
Εργαστήριο για την Προστασία και Αξιοποίηση Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, Βαλκανικός Βοτανικός 

Κήπος Κρουσσίων, Τ.Θ. 60458, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη.  
E-mails: vsarrop@gmail.com & maloupa@bbgk.gr 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο μικροπολλαπλασιασμός του ενδημικού είδους Sideritis 
syriaca sub. syriaca (Τσάι Βουνού Κρήτης ή Μαλοτήρα ή Καλοκοιμηθιά) με στόχο την προστασία, 
αξιοποίηση, μαζική παραγωγή και ex situ διατήρηση του παραγόμενου, γενετικά χαρακτηρισμένου 
και άνοσου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού με αειφορικό τρόπο. Κατά την πειραματική 
διαδικασία ακολουθήθηκε πρωτόκολλο απολύμανσης, εμβάπτιση σε διάλυμα μυκητοκτόνου (30 
λεπτά) + 70% αλκοόλη (30 δευτερόλεπτα) + 2,5% NaOCl (13 λεπτά) και στη συνέχεια καλλιέργεια 
σε υπόστρωμα MS εμπλουτισμένο με 30 g/l σακχαρόζη + 0,5 mg/l BA + 3 g/l Phytagel. Το 
αποτέλεσμα μετά από 4 εβδομάδες καλλιέργειας ήταν 70,59% ποσοστό καθαρών εκφύτων, 79,17% 
βλαστογένεση και παραγωγή 2,25 βλαστών/έκφυτο μήκους 18,59 χιλ. Στο 2ο στάδιο του 
πολλαπλασιασμού, η ΒΑ εφαρμόστηκε σε 5 συγκεντρώσεις (0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 mg/l) σε 
υπόστρωμα MS (+30 g/l σακχαρόζη και 3 g/l Phytagel). Μετά από 4,5 εβδομάδες καλλιέργειας, η 
ΒΑ διέγειρε την βλαστογένεση αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των βλαστών/έκφυτο (2,78-3,9) 
και το ποσοστό βλαστογένεσης (44,44-90%) συγκριτικά με τον μάρτυρα (απουσία ΒΑ). Εντούτοις, 
η παρουσία της ΒΑ δεν διαφοροποίησε σημαντικά το μήκος των βλαστών σε σχέση με τον 
μάρτυρα. Επιπρόσθετα, ενώ στην περίπτωση του μάρτυρα δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα 
υπερυδάτωσης, παρουσία 1 mg/l BA σημειώθηκε 60% υάλωση. Στο 3ο στάδιο της ριζοβολίας, 
μελετήθηκε η επίδραση 3 διαφορετικών τύπων αυξινών, ΙΒΑ, ΝΑΑ και ΙΑΑ σε 4 συγκεντρώσεις 
(0.5, 1, 2, 4 mg/l). Μετά από 8 εβδομάδες καλλιέργειας σε υπόστρωμα MS (+ 30 g/l σακχαρόζη και 
8 g/l Άγαρ) βρέθηκε ότι 4 mg/l NAA ή ΙΑΑ έδωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ριζών/ριζοβοληθέν 
μικρομόσχευμα (8-8,6), 1 mg/l IAA το μέγιστο μήκος ριζών (11,64 χιλ.) και 4 mg/l IAA τα 
υψηλότερα ποσοστά ριζοβολίας και βλαστογένεσης (83,33%), ταυτοχρόνως. Συγχρόνως με τη 
ριζοβολία, 0,5 mg/l ΝΑΑ έδωσαν το μεγαλύτερο αριθμό βλαστών/έκφυτο (5,1) ενώ το μήκος των 
βλαστών δεν μεταβλήθηκε σημαντικά ανεξαρτήτως τύπου και συγκέντρωσης αυξίνης. Ήπια 
συμπτώματα υπερυδάτωσης παρατηρήθηκαν στο 16,67-20% των εκφύτων και μόνο υπό την 
επίδραση είτε της ΙΒΑ (2-4 mg/l) είτε της ΝΑΑ (0,5 ή 4 mg/l). Συμπτώματα νέκρωσης ήταν εμφανή 
στο 20-40% των εκφύτων μόνο με ΝΑΑ (1-4 mg/l). Για το στάδιο του πολλαπλασιασμού η 
εφαρμογή 0,25-0,75 mg/l BA δίνει καλά αποτελέσματα ενώ για το στάδιο της ριζοβολίας 
συνιστάται μεταχείριση των εκφύτων με 4 mg/l IAA δεδομένων των μη συμπτωμάτων υάλωσης-
νέκρωσης, των υψηλότερων ποσοστών ριζοβολίας-βλαστογένεσης (83,33%) και του μεγαλύτερου 
αριθμού ριζών (8,6). Το ποσοστό επιτυχούς ex vitro επιβίωσης των έρριζων μικρομοσχευμάτων S. 
syriaca sub. syriaca ήταν 97%.  
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ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ (S. fruticosa Mill. & S. pomifera L.) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 

Π. Λεονταρίτου1,4, Φ. Λάμαρη2, Β. Παπασωτηρόπουλος3, Γ. Ιατρού4 

 
1Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,  

2Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, 26500, Πάτρα, Ελλάδα,  

3Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας,  

4Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών 
 

Το φασκόμηλο έχει σημαντική χρήση στην παραδοσιακή ιατρική, την αρωματοβιομηχανία και στη 
βιομηχανία τροφίμων, ως αρωματικός και αντιοξειδωτικός παράγοντας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί 
ένα σημαντικό μελισσοκομικό φυτό. Το κοινό φασκόμηλο (Salvia fruticosa Mill.) είναι ενδημικό 
των μεσογειακών και μεσανατολικών χωρών. Πρόκειται για το κοινότερο είδος του γένους Salvia 
στην Ελλάδα. Το «πικρό φασκόμηλο» (Salvia pomifera L.) είναι ενδημικό της Ν. Ελλάδος και των 
παραλίων της Μ. Ασίας. Η μελέτη του τοπικού γενετικού υλικού, με στόχο τη δημιουργία 
καλλιεργούμενων ποικιλιών, απαιτεί την εγκατάσταση του υλικού αυτού σε συνθήκες καλλιέργειας. 
Αυτό μπορεί να γίνει με λήψη από τους αυτοφυείς πληθυσμούς σπόρων ή μοσχευμάτων. Η 
δημιουργία κλώνων αυτοφυών φυτών με τη λήψη μοσχευμάτων και εν συνεχεία η εγκατάσταση και 
καλλιέργεια, μειώνει το χρόνο για τη συλλογή  των πρώτων αποτελεσμάτων ως προς την 
«ποιότητα» του προς μελέτη γενετικού υλικού, απαιτεί όμως την επιτυχή μεταφορά και ριζοβολία 
του υλικού αυτού. Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς 
βλαστών αυτοφυών φυτών και χειρισμού αυτών για τη λήψη μοσχευμάτων και δημιουργία έρριζων 
φυταρίων φασκόμηλου και «πικρού φασκόμηλου». Λήφθηκαν μοσχεύματα από δύο πληθυσμούς 
Salvia fruticosa Mill. (36 και 113 μοσχεύματα) και ένα πληθυσμό Salvia pomifera L. (38 
μοσχεύματα). Για τη μεταφορά των βλαστών εξετάσθηκαν οι μέθοδοι μεταφοράς σε δοχεία με νερό 
και σε κλειστές πλαστικές σακούλες εντός φορητού ψυγείου με παγοκύστες. Για το χειρισμό των 
μοσχευμάτων εξετάσθηκε η επίδραση της χρήσης ή μη, ορμόνης ριζοβολίας και το τμήμα του 
βλαστού που χρησιμοποιήθηκε (επάκριο, μεσαίο). Από τα αποτελέσματα συνάγεται το συμπέρασμα 
ότι ο τρόπος μεταφοράς δεν έχει καμιά επίδραση στη ριζοβολία. Δεν έχει επίδραση ούτε το τμήμα 
του βλαστού για τη λήψη του μοσχεύματος. Η χρήση ορμόνης ριζοβολίας έχει θετική επίδραση στη 
ριζοβολία και η επίδραση αυτή ήταν σημαντική στον ένα από τους τρεις πληθυσμούς φασκόμηλου.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 
(Triticum durum) ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Κ. Κουτής1, Χ. Βακάλη1, Στ. Χατζηγεωργίου2, Ε. Κορπέτης3 

 
1ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ – ΜΚΟ, Άνω Λεχώνια Βόλου, 37300 

2ΕΠΑ.Σ Κρήτης, Γεωργική Σχολή  Μεσσαράς ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ, Αμπελούζος, 70012 Ηράκλειο 
3Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης  

 
Στην Κρήτη, όπως και σε όλη την Ελλάδα, καλλιεργούνταν μέχρι και μεταπολεμικά (δεκαετία του 
50) πλήθος από εγχώριες ποικιλίες σκληρού σιταριού οι οποίες αξιοποιούσαν τις ιδιαίτερες 
εδαφοκλιματικές συνθήκες του νησιού καθώς και τις γαστριμαργικές παραδοσιακές ανάγκες και 
συνήθειες του τόπου (παρασκευή χόνδρου, ψωμιού κλπ). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το έτος 2015 
και είχε στόχο την αξιολόγηση ποικιλιών σκληρού σιταριού (Triticum durum), για ολοκληρωμένα 
συστήματα βιολογικής γεωργίας και γεωργίας χαμηλών εισροών και την παραγωγή προϊόντων με 
ικανοποιητικά χαρακτηριστικά ποιότητας. Ειδικότερα, δοκιμάστηκαν σε πειραματικό σχέδιο 
τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων (RCBD), επτά ποικιλίες σκληρού σιταριού (τέσσερις κρητικοί 
πληθυσμοί, η παραδοσιακή ποικιλία ΛΑΨΙΤΣΑ, η παλιά ποικιλία ΛΗΜΝΟΣ και ως μάρτυρας η 
εμπορική ποικιλία ΣΙΦΝΟΣ) σε περιβάλλον βιολογικής γεωργίας. Καταγράφηκαν σημαντικά 
χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας σε συνθήκες βιολογικής γεωργίας και πραγματοποιήθηκαν 
αναλύσεις χαρακτηριστικών ποιότητας αλεύρου στο τελικό προϊόν (ποσοστό πρωτεΐνης, δείκτης 
γλουτένης). Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδείχτηκαν ποικιλίες σκληρού σιταριού μεταξύ 
αυτών που εξετάστηκαν που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας σε συνθήκες 
βιολογικής γεωργίας, εμφανίζουν καλά χαρακτηριστικά ποιότητας προιόντων αρτοποίησης και 
μπορούν να αξιοποιηθούν είτε αυτούσια, ως τοπικοί  επαναεισαγόμενοι στην καλλιέργεια τοπικοί 
πληθυσμοί είτε περαιτέρω σε προγράμματα βελτίωσης για τη δημιουργία εμπορικών ποικιλιών και 
πολλαπλασιαστικού υλικού. Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε ότι γενικώς οι τοπικοί κρητικοί πληθυσμοί 
υπερτερούν σε προσαρμοστικότητα στη βιολογική γεωργία στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της 
Κρήτης, ενώ τουλάχιστον δύο από αυτούς (ZAROSC, CRETE 13) είχαν υψηλότερη απόδοση σε 
σπόρο σε σύγκριση με όλες τις άλλες ποικιλίες. Ο πληθυσμός CRETE 13 έδειξε επίσης υπεροχή 
στο τελικό προϊόν σε ποσοστό πρωτεΐνης και  στο δείκτη γλουτένης.  
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 

ΤΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ 

Κ. Κουτής1, Χ. Βακάλη1, Μ. Ναθαναηλίδου1, Κ. Τσιγκάνου2, Ρ. Τσίγκου3, Ε. 
Ψωμουλιά4, Τ. Κοτσάκου5, Ν. Σταυρόπουλος6 

 
1ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ , Άνω Λεχώνια, 37300 Βόλος 2 ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, Εστιακό Σημείο, 5700Θέρμη Θεσσαλονίκης 3 

ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, Εστιακό Σημείο,81100 Μυτιλήνη Λέσβου  4ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, Εστιακό Σημείο, 28100 Αργοστόλι 
Κεφαλονιάς 5 ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, Εστιακό Σημείο,26442 Πάτρα 

6 ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, Επιστημονική Συμβουλευτική  Επιτροπή, 54640 Θεσσαλονίκη 
 
Στην Ελλάδα, η μεταπολεμική στροφή της γεωργίας στις υψηλοαποδοτικές ποικιλίες και η 
μοντέρνα γεωργία οδήγησαν στη γενετική διάβρωση του μεγαλύτερου μέρους της εγχώριας 
γεωργικής βιοποικιλότητας. Η στροφή στις ήπιες μορφές γεωργίας, η κλιματική αλλαγή και τα 
διατροφικά σκάνδαλα προκάλεσαν το ενδιαφέρον, ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, για την 
επανακαλλιέργεια τοπικών ποικιλιών και την επιστροφή στην ποιότητα και την ξεχασμένη γεύση. Η 
προώθηση πανευρωπαϊκά της βιολογικής γεωργίας επίσης, έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα 
για επιλογή και δημιουργία κατάλληλων ποικιλιών για βιολογική γεωργία και γεωργία χαμηλών 
εισροών και επιπλέον την παραγωγή τοπικής, επώνυμης ή μη, ποιοτικής τροφής. Από την άλλη, 
εξάλλου, παγκοσμίως, αναδείχτηκε ως σημαντικής σπουδαιότητας για τη διατήρηση της γεωργικής 
βιοποικιλότητας η συμμετοχή των πολιτών και ειδικά των γεωργών και ξεκίνησαν πρωτοβουλίες, 
με την αρωγή του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), για την υποστήριξη 
δράσεων επαναεισαγωγής και καλλιέργειας παραδοσιακών, προσαρμοσμένων ποικιλιών 
(Διατήρηση στον Αγρό ή On Farm Conservation) ως συμπληρωματικής της Επί Τόπου (In Situ) και 
Εκτός Τόπου (Ex Situ) Διατήρησης. Την τελευταία 15ετία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ένα 
πλήθος οργανώσεων πολιτών και γεωργών, καλλιεργητών και διατηρητών παραδοσιακών ποικιλιών 
πιέζουν για τη διατήρηση  στην καθημερινή γεωργική πρακτική και διατροφική συνήθεια των, 
συνήθως, λιγότερο ομοιόμορφων ή και λιγότερο αποδοτικών, αλλά ποιοτικών, παραδοσιακών 
ποικιλιών. Ο ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ τα τελευταία χρόνια κατάφερε να εισαγάγει, μέσω του θεσμού των 
Σχολείων Σπόρων, κατάλληλη επιστημονική γνώση και εμπειρία με την οποία διατηρούνται 
παραδοσιακές και επαναπατρισμένες ποικιλίες και πληθυσμοί σιτηρών, κηπευτικών, οσπρίων, 
ψυχανθών και δενδρωδών. Παράλληλα, με διαδικασίες συμμετοχικής οργανικής αξιολόγησης και 
βελτίωσης (Participatory Organic Breeding), σε συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, συμβάλλει στην επιλογή κατάλληλων ποικιλιών για βιολογική γεωργία και γεωργία 
χαμηλών εισροών με παράλληλη αξιοποίηση της εγχώριας βιοποικιλότητας. Παραδείγματα 
επιτυχούς συμβολής στην αξιοποίηση της εγχώριας βιοποικιλότητας είναι η επαναεισαγωγή στην 
καλλιέργεια των παλαιών ποικιλιών σιταριού ΣΚΛΗΡΟΠΕΤΡΑ και ΛΗΜΝΟΣ, κριθαριού 
ΑΘΗΝΑΪΔΑ, μονόκοκκου σιταριού ΚΑΠΛΟΥΤΖΑΣ, τοπικών ποικιλιών κηπευτικών (πχ τομάτα 
ΛΩΤΟΣ, πιπεριά ΜΠΑΧΟΒΟΥ) και οσπρίων (πχ φάβα ΠΑΤΜΟΥ, φασόλι ΚΑΠΗΣ ΛΕΣΒΟΥ) 
διαφόρων περιοχών και η δημιουργία μητρικού φυτωρίου παραδοσιακών ποικιλιών μήλων και 
αχλαδιών. Η δημιουργία Εστιακών Σημείων του ΑΙΓΙΛΟΠΑ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας με τη 
συμμετοχή, σε εθελοντική βάση, τοπικού δικτύου επιστημόνων, καταναλωτών, ομάδας παραγωγών, 
μεταποιητών και διακινητών προϊόντων τοπικών ποικιλιών εξασφαλίζει τη διάρκεια του 
εγχειρήματος (καταγραφή, συλλογή, αξιολόγηση, διατήρηση και αξιοποίηση βιοποικιλότητας) και 
συμβάλλει αποφασιστικά στην αποτελεσματικότητά του.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Origanum 
onites (L.) ΑΠΟ ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ ΤΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

Σ. Κυριακουλέα, Ε. Γαβριήλ, Γ. Οικονόμου 
 

Τομέας Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Εργαστηρίου Γεωργίας, Τμήμα 
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 

 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ικανότητα ριζοβόλησης μοσχευμάτων ρίγανης του είδους 
Origanum onites, L.,τα οποία λήφθηκαν από αυτοφυή φυτά των περιοχών: Απειράνθου Νάξου, 
Μάνης Λακωνίας και Ικαρίας (τα τελευταία φυτεία Γ.Π.Α.). Ο χρόνος λήψης των μοσχευμάτων 
ήταν ο Μάρτιος του 2016, εποχή έναρξης της αναβλάστησης του είδους. Τα μοσχεύματα (6-8 
εκατοστά) αποκόπηκαν από κορυφές βλαστών της τρέχουσας βλάστησης και συμπεριελάμβαναν το 
κορυφαίο μερίστωμα πριν την διαφοροποίηση του σε άνθος. Το πειραματικό σχέδιο που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν των Τυχαιοποιημένων Πλήρων Ομάδων. Χρησιμοποιήθηκαν 120 
μοσχεύματα από κάθε περιοχή, 60 τοποθετήθηκαν σε υπόστρωμα τύρφη-περλίτης σε αναλογία  80-
20 και 60 σε υπόστρωμα 50-50. Από τα 60 μοσχεύματα 20 χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες (χωρίς 
μεταχείριση με ορμόνη), σε 20 εφαρμόστηκε η ορμόνη ΙΒΑ συγκέντρωσης 0,2% και σε 20 
εφαρμόστηκε η ίδια ορμόνη συγκέντρωσης 0,06%. Η διαδικασία επαναλήφθηκε ομοίως και για τις 
άλλες δύο περιοχές. Συνολικά δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν 360 μοσχεύματα. Σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία, αφαιρέθηκε το 1/3 των φύλλων της βάσης του μοσχεύματος και τοποθετήθηκαν για 
τριάντα δευτερόλεπτα σε απιονισμένο νερό. Χρησιμοποιηθήκαν 10 γραμμάρια από το κάθε 
σκεύασμα ορμόνης. Τα μοσχεύματα τοποθετήθηκαν σε σύστημα υδρονέφωσης σε θερμοκήπιο του 
Γ.Π.Α., όπου και παρέμειναν για ένα μήνα. Μετά το πέρας των 30 ημερών λήφθηκαν οι παρακάτω 
μετρήσεις: αριθμός ριζιδίων ανά μόσχευμα, μήκος ριζικού συστήματος και το συνολικό μήκος του 
ριζοβολημένου μοσχεύματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα μοσχεύματα στα οποία 
εφαρμόστηκε  η ορμόνη ΙΒΑ σε συγκέντρωση 0,2% ριζοβόλησαν σε υψηλότερο ποσοστό σε 
σύγκριση με  εκείνα του 0,06% και τον μάρτυρα. Μεταξύ δε των υποστρωμάτων δεν παρατηρήθηκε 
στατιστικώς σημαντική διαφορά του ποσοστού ριζοβόλησης. Όσον αφορά στο μήκος του ριζικού 
συστήματος που αναπτύχθηκε στα μοσχεύματα δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των δύο 
συγκεντρώσεων ορμόνης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το μήκος του ριζικού συστήματος στο 
υπόστρωμα 50-50 ήταν αισθητά αυξημένο σε σχέση με αυτό του 80-20. Παρόμοια αποτελέσματα, 
ελήφθησαν σχετικά με το συνολικό μήκος των ριζοβολημένων μοσχευμάτων, όπου δεν 
παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των συγκεντρώσεων ορμόνης ενώ παρατηρήθηκαν μεταξύ των 
υποστρωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρατηρήθηκαν διαφορές στη ριζοβολία των  
μοσχευμάτων  της ρίγανης ανάλογα με την περιοχή προέλευσης. Συγκεκριμένα, τα μοσχεύματα από 
τη Νάξο φάνηκαν να έχουν το υψηλότερο ποσοστό ριζοβολίας, το μεγαλύτερο μέγεθος ριζικού 
συστήματος και το μεγαλύτερο συνολικό μήκος σε σχέση με τα μοσχεύματα που προήλθαν από τη 
Μάνη και την Ικαρία. 
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55ΗΗ   ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ::   ΚΚΑΑΙΙΝΝΟΟΤΤΟΟΜΜΟΟΣΣ   ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΑΑ::   
ΜΜΟΟΧΧΛΛΟΟΣΣ   ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ   ΤΤΗΗΣΣ   ΧΧΩΩΡΡΑΑΣΣ     

ΠΠρροοφφοορριικκέέςς  ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΡΙΓΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 

Ε. Γαβριήλ1, Η. Ελευθεροχωρινός2, Π. Ταραντίλης3, S. Knezevic4, Χ. 
Αναγνωστόπουλος5, Γ. Οικονόμου1 

 
1Τομέας Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Εργαστηρίου Γεωργίας, Τμήμα 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα. 
2Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα 

Γεωπονίας,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
3Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Τμήμα Επιστημής Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου , Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα. 
4University of Nebraska, Lincoln, Department of Agronomy and Horticulture, Lincoln, U.S.A. 

5 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτοφαρμακευτικής, 
Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων. 

 
Η Ελληνική ρίγανη (Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietswaart) είναι ένα τυπικό ενδημικό 
είδος που απαντάται στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος, από τις παράκτιες περιοχές της 
ηπειρωτικής χώρας έως σε υψόμετρο 1500 μέτρων. Εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση αιθερίου ελαίου 
από 1.1 - 8.2%, v/w, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται, περίπου 10 φορές 
υψηλότερη σε σύγκριση με τα άλλα είδη ρίγανης. Τα ζιζάνια αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα 
για την καλλιέργεια της ρίγανης. Οι στόχοι αυτής της μελέτης ήταν: α) η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της εκλεκτικότητας των μηχανικών, χημικών και φυσικών μέσων 
αντιμετώπισης των ζιζανίων, β) η διερεύνηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή τους στην 
απόδοση της ρίγανης και στην ποιότητα του αιθερίου ελαίου της, και γ) η αξιολόγηση της πιθανής 
χρήσης τους σε ένα πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζιζανίων. Η μελέτη εκπονήθηκε κατά 
τη διάρκεια του 2014 και 2015 στο Αγρίνιο και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.). Τα 
κυρίαρχα ζιζάνια στο Αγρίνιο ήταν τα: Cyperus rotundus L. και Sorghum halepense Pers. ενώ στο 
Γ.Π.Α. ήταν τα: Amaranthus retroflexus L., Tribulus terrestris L., C. rotundus L. και Malva 
sylvestris L. Το πειραματικό σχέδιο που εφαρμόστηκε ήταν των Τυχαιοποιημένων Πλήρων Ομάδων 
(Τ.Π.Ο). Το 2014 αξιολογήθηκαν δύο προ-μεταφυτευτικές εφαρμογές μίγματος ζιζανιοκτόνων, μια 
μεταφυτρωτική εφαρμογή μίγματος ζιζανιοκτόνων, δύο διαφορετικές δοσολογίες glyphosate, τρεις 
δόσεις φλογίστρου, ενώ υπήρχαν πειραματικά τεμάχια με ζιζάνια και χωρίς ζιζάνια (μηχανική 
μέθοδος). Ωστόσο, το 2015 οι επεμβάσεις που εξετάστηκαν ήταν η προ-μεταφυτευτική εφαρμογή 
μίγματος των metribuzin + pendimethalin σε αναλογία 0,14 + 0,1365 kg δ.ο. ha-1 αντίστοιχα, η 
μεταφυτρωτική εφαρμογή του μίγματος cycloxydim + metribuzin σε αναλογία 0,3 L. + 0,175 kg 
δ.ο. ha-1 αντίστοιχα, η μεταφυτρωτική εφαρμογή του glyphosate με 0,54 kg δ.ο.ha-1 και το 
φλόγιστρο με δόση προπανίου στα 119 kg ha-1. Υπολογίσθηκαν η πυκνότητα των ζιζανίων και το 
ξηρό βάρους τους, το ξηρό βάρος της ρίγανης και η απόδοσής της σε αιθέριο έλαιο. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι η μετά-φυτευτική εφαρμογή του μίγματος ζιζανιοκτόνου, είχε παρόμοια 
αποτελεσματικότητα με την μηχανική καταπολέμηση σε συνδυασμό με το glyphosate. Επιπλέον, 
αυτές οι εφαρμογές παρείχαν αυξημένη απόδοση τόσο στη ξηρή δρόγη της ρίγανης όσο και στα 
αιθέρια έλαια χωρίς καμία επίδραση στο χημικό προφίλ των αιθέριων ελαίων. Υπολείμματα 
ζιζανιοκτόνου δεν ανιχνεύθηκαν σε κανένα από τα δείγματα που εξετάστηκαν. Συμπερασματικά, τα 
μηχανικά μέσα σε συνδυασμό με μια μετα-φυτευτική εφαρμογή είναι κατάλληλα για να 
χρησιμοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζιζανίων για την καλλιέργεια της 
ρίγανης, διότι ελέγχουν αποτελεσματικά τους πληθυσμούς των ετήσιων και πολυετών ζιζανίων, 
μειώνουν το κόστος του ελέγχου τους και έχουν τη μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον.  
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ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ EXPRESSSUN® ΚΑΙ CLEARFIELD®: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΠΑΡΑΣΙΤΟΥ O. cumana ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Π. Βαχαμίδης1, Γ. Οικονόμου1, Δ. Λύρα1, Δ. Καλύβας2, Ε. Γαβριήλ1,Α. Στεφοπούλου3 

 
1Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος, Τμήμα 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργίας, Ιερά Οδός 75, 11855 
2Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος, Τμήμα 

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας, 
Ιερά Οδός 75, 11855 

3Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος, Τμήμα 
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής, Ιερά Οδός 75, 

11855 
 
Τα ζιζάνια και ιδιαίτερα το ολοπαράσιτο Orobanche cumana Wallr. αποτελούν ένα σημαντικό 
πρόβλημα στην καλλιέργεια ηλίανθου (Helianthus annuus L.) στην Ελλάδα αλλά και στον 
υπόλοιπο κόσμο. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα 
καλλιεργειών/υβριδίων (HRC) έχουν προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για τη διαχείριση των 
ζιζανίων και ως εκ τούτου η χρήση τέτοιων υβριδίων κυριαρχεί στα συστήματα της γεωργικής 
παραγωγής του ηλίανθου στην Ελλάδα. Οι δύο κυριότερες ομάδες HRC υβριδίων τα τελευταία 
χρόνια στην χώρα μας είναι τα ExpressSun® και Clearfield®. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν 
να εκτιμηθεί εάν έχει μεταβληθεί η αποτελεσματικότητά τους, ύστερα από τη συνεχόμενη χρήση 
τους από το 2012 έως και το 2015. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε ο νομός Έβρου, που αποτελεί 
έναν από τους σημαντικότερους νομούς καλλιέργειας ηλίανθου στην Ελλάδα, και 
πραγματοποιήθηκαν εκτενείς επισκοπήσεις το 2012 σε 27 αγροτεμάχια και το 2015 σε 50. Η 
καταγραφή της ζιζανιοχλωρίδας έγινε με τη χρήση δειγματοληπτικών πλαισίων, σε διαδρομές 
τεθλασμένης γραμμής (ζιγκ-ζάγκ) μέσα στα όρια του κάθε αγροτεμαχίου. Σε κάθε στάση αυτής της 
διαδρομής πραγματοποιήθηκε ταυτοποίηση των φυτικών ειδών που ήταν εντός του 
δειγματοληπτικού πλαισίου και εκτίμηση της πυκνότητας του κάθε είδους. Οι συγκεκριμένες 
επισκοπήσεις είχαν ως στόχο να ανιχνεύσουν, αν η συνεχόμενη χρήση των συγκεκριμένων υβριδίων 
και άρα και των ζιζανιοκτόνων που χρησιμοποιούνται μαζί, προκάλεσε τελικά μεταβολές στην 
ζιζανιοχλωρίδα. Σύμφωνα με τον δείκτη αφθονίας (Abundance Index) τα κυριότερα είδη ζιζανίων 
που εντοπίστηκαν στις καλλιέργειες ηλίανθου του νομού Έβρου ήταν σε φθίνουσα σειρά τα είδη 
Solanum nigrum L., Chenopodium album L.Xanthium strumarium L. και Sorghum halepense L. ενώ 
το 2015 ήταν τα είδη C. album, Echinochloacrus-galli (L.) Beauv., S. Halepense και Xanthium 
strumarium. Σημαντικό ήταν το γεγονός ότι και τα δύο έτη αναφοράς η οροβάγχη (O. cumana) 
εντοπίστηκε σε παρόμοια χαμηλούς πληθυσμούς, περιορισμένη κυρίως στην περιφέρεια των 
αγροτεμαχίων, ενώ δεν έδειξε να διαφοροποιείται σημαντικά η συχνότητα εμφάνισής της, καθώς 
και ο δείκτης αφθονίας της μεταξύ του 2012 και 2015. Τα συγκεκριμένα ευρήματα οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα των καλλιεργητικών συστημάτων 
ExpressSun®καιClearfield® στον ηλίανθο δεν δείχνει να έχει μεταβληθεί, παρά τη συνεχόμενη 
χρήση τους τα τελευταία χρόνια.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΥΚΟΡΡΙΖΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΘΟΥΣ 

Calendula officinalis L. 

Γ. Σταυρόπουλος1, Γ. Παπαστυλιανού1, Ι. Σαμανίδης2, Κ. Παπάζογλου3 
 

1Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΓΠΑ, 11855, Αθήνα 
2 KORRES Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

3 ΔΡΟΓΗ Βιολογικά Βότανα 
 

Η καλέντουλα (Calendula officinalis L.) είναι ένα από τα πιο γνωστά ετήσια φυτικά είδη στην 
κατηγορία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, λόγω της χρήσης του στη βιομηχανία 
φαρμάκων και καλλυντικών. Καλλιεργείται για τους ελαιούχους σπόρους της, τα φύλλα και τα άνθη 
που περιέχουν αιθέριο έλαιο, τερπενοειδή, φλαβονοειδή, κουμαρίνες και καροτενοειδή. Σκοπός της 
παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση της οργανικής λίπανσης σε ποσοτικά και 
ποιοτικά ανθικά χαρακτηριστικά του φυτού. Το πειραματικό σχέδιο που επιλέχθηκε ήταν των 
ομάδων με υποομάδες με τρεις επαναλήψεις, τρεις κύριες ομάδες (λίπανση: οργανική, ανόργανη, 
μάρτυρας) και δύο υποομάδες (προσθήκη, μη προσθήκη εμπορικού σκευάσματος μυκόρριζας 
Glomus spp.). Πραγματοποιήθηκαν δώδεκα κοπές πριν και πέντε κοπές μετά την καρατόμηση των 
φυτών. Μετρήθηκε η απόδοση σε νωπό και ξηρό βάρος άνθους και προσδιορίστηκε μετά από 
εκχύλιση η συγκέντρωση ολικών πολυφαινολών και ολικών φλαβονοειδών με φασματοφωτόμετρο. 
Οι λιπάνσεις (οργανική και ανόργανη) επέδρασαν θετικά στην απόδοση σε νωπό και ξηρό βάρος 
ανθέων συγκριτικά με το μάρτυρα, ιδιαίτερα πριν την καρατόμηση των φυτών. Η προσθήκη 
μυκόρριζας αύξησε την απόδοση σε νωπό και ξηρό βάρος ανθέων 7,8%  και 7% στο μάρτυρα, 
15,1% και 15,5% στην οργανική λίπανση και 14,1% και 17,3% στην ανόργανη λίπανση, 
αντίστοιχα) αν και οι διαφορές που παρατηρήθηκαν δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Τα 
αποτελέσματα δεν κατέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη συγκέντρωση ολικών 
πολυφαινολών και ολικών φλαβονοειών υπό την επίδραση των διαφόρων επίπεδων λίπανσης με 
προσθήκη ή μη μυκόρριζας. Τα αποτελέσματα της εργασίας δείχνουν ότι η οργανική λίπανση δεν 
υπολείπεται σε απόδοση νωπού και ξηρού βάρους άνθους ούτε μειονεκτεί στη συγκέντρωση ολικών 
πολυφαινολών και ολικών φλαβονοειδών στο εν λόγω τμήμα του φυτού σε σχέση με την ανόργανη 
λίπανση. Το παραπάνω συμπέρασμα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επιλογή μεθόδου 
καλλιέργειας δεδομένου ότι η λίπανση ως καλλιεργητική τεχνική αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 
επιτυχίας του βιολογικού τρόπου παραγωγής ο οποίος στην παρούσα περίπτωση δύναται να 
ακολουθηθεί προσφέροντας στο προϊόν εμπορικό πλεονέκτημα.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΦΑΚΗΣ (Lens culinaris MEDIK.) 

Γ. Θεολογίδου1, Δ. Μπαξεβάνος2, Ι. Θ. Τσιάλτας1 
 

1ΑΠΘ, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας, 541 24, Θεσσαλονίκη 
2ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, 41335 Λάρισα 

 
Σκοπός του πειραματισμού ήταν να μελετηθεί η επίδραση της λίπανσης με φωσφόρο (Ρ) στην 
πρωιμότητα και την απόδοση τεσσάρων ποικιλιών φακής [Σάμος, Θεσσαλία, Flip 2003-24L (Flip), 
Ικαρία]. Πείραμα αγρού εγκαταστάθηκε, για δύο καλλιεργητικές περιόδους (2013-14 και 2014-15), 
στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ και εφαρμόστηκαν τέσσερα επίπεδα Ρ προσπαρτικά, [0 (P0), 3 (P3), 6 
(P6) και 9 (P9) kg P2O5/στρ]. Το πειραματικό σχέδιο ήταν αυτό των υποδιαιρεμένων τεμαχίων 
(split-split-plot) με τρεις επαναλήψεις και κύρια τεμάχια τις επεμβάσεις P και υποτεμάχια τις 
ποικιλίες και τα στάδια ανάπτυξης. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά δειγματοληψίες, δύο σε 
βλαστικά (V4-5, V7-8) και πέντε σε αναπαραγωγικά στάδια (R1, R2, R4, R6 και R8). Η κάθε 
δειγματοληψία πραγματοποιούταν όταν τουλάχιστον το 50% των φυτών σε κάθε υπό-τεμάχιο είχε 
φτάσει στο καθορισθέν στάδιο. Οι ημερήσιες θερμοκρασίες (μέγιστη και ελάχιστη), από τη σπορά 
έως τη συγκομιδή, για τις δύο χρονιές του πειραματισμού λήφθηκαν από μετεωρολογικό σταθμό 
εντός του Αγροκτήματος ΑΠΘ, με σκοπό των υπολογισμό των ημεροβαθμών (ΗΜΒ) για κάθε 
υποτεμάχιο και στάδιο ανάπτυξης. Τόσο τα βλαστικά όσο και τα αναπαραγωγικά στάδια 
επηρεάστηκαν από την ποικιλία και τις αλληλεπιδράσεις Ρ×ποικιλία και Έτος×ποικιλία. Εξαίρεση 
αποτέλεσε το στάδιο R8, το οποίο επηρεάστηκε από την ποικιλία και την αλληλεπίδραση 
Έτος×ποικιλία, με την Flip (πρωιμότερη) να καταγράφει 1649,33 ΗΜΒ και την Ικαρία 1790,02 
ΗΜΒ (οψιμότερη). Η Flip σημείωσε λιγότερους ΗΜΒ το έτος 2014-2015, για τα στάδια R1, R2, R4 
και R6, ενώ για την ίδια ποικιλία, στο στάδιο R8, δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά τα δύο έτη. 
Ίδια τάση παρουσίασαν και οι υπόλοιπες ποικιλίες για τα αντίστοιχα στάδια, ενώ στο R8 τους 
περισσότερους ΗΜΒ κατέγραψε η Ικαρία το 2014-2015. Στα στάδια R4 και R6, οι επεμβάσεις P9 
και P6 πρωίμισαν την Flip σε σύγκριση με τα επίπεδα P0 και P3. Η προσθήκη P (P3, P6 και P9) 
προκάλεσε την πρωίμιση της ποικιλίας Θεσσαλία στα στάδια R2 και R4, ενώ αντίθετα, οψίμισε τις 
ποικιλίες Σάμο και Ικαρία στο στάδιο R6. Από την συνδυασμένη ανάλυση των δύο ετών προέκυψε 
ότι η ποικιλία Flip ήταν η πιο υψηλοαποδοτική και ταυτόχρονα η πιο πρώιμη. Συμπερασματικά, η 
επίδραση της φωσφορικής λίπανσης στην πρωιμότητα της φακής εξαρτάται από το γενετικό υλικό.  
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΠΟΡΟ ΕΙΔΩΝ Datura 
ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟ- ΚΑΙ ΔΙΑΕΙΔΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ 
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Σκοπός της εργασίας ήταν να προσδιορισθεί η περιεκτικότητα και η σύσταση των λιπαρών οξέων 
στον σπόρο γενοτύπων Datura [D. stramonium f. stramonium (Π), D. stramonium f. tatula (Κ), D. 
ferox (F)] καθώς και σε ενδο- και διαειδικά τους υβρίδια. Τα πειράματα έγιναν στο αγρόκτημα του 
ΑΠΘ τα έτη 2013 και 2014. Αρχικά, πέντε γενότυποι του γένους Datura (ένας Π, τρεις Κ και ένας 
F) αναπτύχθηκαν σε πείραμα πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων και αποτέλεσαν το υλικό από το 
οποίο προέκυψαν τα ενδο- και διαειδικά υβρίδια. Οι γονείς (Π, Κ), τα ενδοειδικά (Π×Κ, Κ×Π) και 
τα διαειδικά υβρίδια (F×K) αναπτύχθηκαν, την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, σε γραμμές των 15 
φυτών ανά γενότυπο. Ώριμοι και υγιείς σπόροι (σκούρου μαύρου χρώματος) επιλέχθηκαν και 
ξηράνθηκαν στους 75oC για 48 h. Ακολούθησε άλεση των ξηρών σπόρων σε ειδικό μύλο και 
προσδιορισμός του ποσοστού λιπαρών οξέων με τη μέθοδο του εξανίου. Το προφίλ των λιπαρών 
οξέων προσδιορίστηκε με τη χρήση αέριου χρωματογράφου (GC). Στους αρχικούς πληθυσμούς, οι 
γενότυποι του D. stramonium f. tatula (Κ) είχαν το υψηλότερο ποσοστό ελαίου (12,09-13,74%), 
ωστόσο δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση της σύστασης των λιπαρών οξέων. 
Όταν συγκρίθηκαν οι αρχικοί πληθυσμοί με τα υβρίδια τους, τα διαειδικά υβρίδια F×K7 και F×K9 
είχαν το υψηλότερο ποσοστό ελαίου (12,34-12,48%), όταν οι γονείς κυμάνθηκαν από 6,40% (F) 
έως 8,24% (Κ). Το αφθονότερο λιπαρό οξύ ήταν το λινελαϊκό (40,59-45,72%), με τον γενότυπο F 
να έχει τη χαμηλότερη τιμή και το διαειδικό υβρίδιο F×Κ12 την υψηλότερη. Το ελαϊκό οξύ ήταν το 
δεύτερο αφθονότερο (32,98-37,33%), με τα διαειδικά υβρίδια να έχουν την ανώτερη και κατώτερη 
τιμή. Οι γενότυποι Κ και F είχαν υψηλές τιμές παλμιτικού οξέος (17,14 και 17,32%), που όμως δεν 
διέφεραν σημαντικά από αντίστοιχες διαειδικών υβριδίων (17,41-17,45%). Για το στεατικό οξύ η 
χαμηλότερη τιμή (2,78%) βρέθηκε στον γενότυπο Κ ενώ η υψηλότερη στον F (5.36%). Τέλος, για 
το α-λινολενικό οξύ δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές (0,39-0,51%). Συμπερασματικά, ο 
υβριδισμός και ιδιαίτερα ο διαειδικός μπορεί να αξιοποιηθεί στην αύξηση του ποσοστού και τη 
βελτίωση της σύσταση του ελαίου στους σπόρους του γένους Datura.  
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΒΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΣΠΟΡΟΥ 

Δ. Φωτακίδης1, Μ. Καραγιάννη1, Μ. Ηρακλή2, Α. Λαζαρίδου3, Ι. Θ. Τσιάλτας1 
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Υπό το κοινό όνομα «βίκος» υπάγονται πολλά είδη του γένους Vicia, καλλιεργούμενα και μη. 
Γνωστότερο είναι ο κοινός βίκος (Vicia sativa) που καλλιεργείται για την παραγωγή χορτονομής. 
Ωστόσο, ο σπόρος του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή. Σε ένα διετές πείραμα, 10 
γενότυποι βίκου διαφόρων ειδών (V. sativa sub. sativa, V. sativa sub. macrocarpa, V. sativa sub. 
nigra, V. hybrida και V. panonnica) αναπτύχθηκαν στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ με σκοπό να 
μελετηθούν ορισμένα γνωρίσματα του σπόρου [βάρος 1000 σπόρων (ΒΧΣ), ποσοστό πρωτεΐνης 
(ΠΠ), ποσοστό προσβολής από βρούχο (%ΠΒ), ποσοστό εξόδου παρασιτικού διπτέρου (%ΠΩ), 
σκληρότητα (ΣΚΛ), ολικές φαινόλες (ΟΦ)]. Όλα τα γνωρίσματα επηρεάστηκαν σημαντικά από τον 
γενότυπο, το έτος (με εξαίρεση το %ΠΒ) και την αλληλεπίδρασή τους (με εξαίρεση το ΠΠ). Για τον 
συνδυασμό των δύο ετών, το υψηλότερο ΒΧΣ (86,69 g) βρέθηκε για το V. sativa sub. macrocarpa 
ακολουθούμενο από το V. hybrida (61,35 g), ενώ οι γενότυποι του V. sativa sub. nigra είχαν τις 
χαμηλότερες τιμές ΒΧΣ (9,50-11,06 g). Το %ΠΒ ήταν υψηλότερο για τον V. hybrida (6,33%) και 
ακολούθησε ο V. panonnica (4,17%), ενώ οι υπόλοιποι γενότυποι δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ 
τους. Το υψηλότερο %ΠΩ είχαν δύο γενότυποι V. sativa sub. sativa (1,67-2,00%), ενώ οι V. sativa 
sub. nigra είχαν τις χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, οι V. sativa sub. nigra είχαν το υψηλότερο ΠΠ 
(30,75-31,10%), ενώ ο μεγαλόσπερμος V. sativa sub. macrocarpa είχε το μικρότερο (23,80%). Οι 
γενότυποι που εμφάνισαν τα υψηλότερα %ΠΒ (V. hybrida και V. panonnica) ήταν αυτοί που είχαν 
τους μαλακότερους σπόρους (1,11 και 1,59 J/g). Τέλος, οι ΟΦ ήταν χαμηλότερες στους δύο 
γενοτύπους V. sativa sub. sativa (4,67 και 5,45 mg GAE/g) με το υψηλότερο %ΠΩ. 
Συμπερασματικά, βρέθηκε σημαντική διαφοροποίηση των ειδών Vicia ως προς τα γνωρίσματα του 
σπόρου που προσδιορίστηκαν, ενώ ορισμένα εξ αυτών, όπως %ΠΒ, ΣΚΛ και %ΠΩ-ΟΦ, φαίνεται 
ότι σχετίζονται και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης για την πιθανή αξιοποίησή τους στη γεωργική 
πρακτική.  
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ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΠΤΗΣ ΗΡΑΣ (Lolium rigidum Gaudin) 

Α. Παπαπαναγιώτου1, Α. Mάγγου1, Σ. Ραχωβίτου1, Γ. Μενεξές2, Ι. Βασιλάκογλου3, Η. 
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Σε πείραμα αγρού που διεξήχθη στο Αγρόκτημα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), κατά την περίοδο 2014-15, διερευνήθηκε η ανταγωνιστική 
ικανότητα μεταξύ ενός ευαίσθητου πληθυσμού λεπτής ήρας (Lolium rigidum Gaudin) και επτά 
ανθεκτικών πληθυσμών: ενός πληθυσμού με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα αναστολείς της 
δράσης του ενζύμου οξικογαλακτική συνθάση (ALS), ενός πληθυσμού με ανθεκτικότητα σε 
ζιζανιοκτόνα αναστολείς της δράσης του ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α 
(ACCase) και πέντε πληθυσμών με πολλαπλή ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα των δύο τρόπων 
δράσης (ALS- και ACCase-αναστολείς)]. Τα φυτά των πληθυσμών μεταφυτεύθηκαν στον αγρό σε 
αποστάσεις 5 cm επί της γραμμής και 10 cm μεταξύ των γραμμών και σε αναλογία φυτών 12:0 (12 
φυτά του ενός εκ των δύο πληθυσμών), 9:3, 6:6, 3:9 και 0:12. Οι συνδυασμοί που αξιολογήθηκαν 
ήταν: ο ευαίσθητος πληθυσμός χωριστά με κάθε ένα από τους επτά ανθεκτικούς, καθώς και ο 
ανθεκτικός σε ζιζανιοκτόνα-αναστολείς της δράσης του ενζύμου ACCase με τους υπόλοιπους έξι 
ανθεκτικούς πληθυσμούς. Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο RCBD με υποδιαιρεμένα 
τεμάχια (split plot), όπου το ζεύγος των πληθυσμών λεπτής ήρας αποτελούσε τα κύρια τεμάχια και 
η μεταξύ τους αναλογία τα υποτεμάχια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι o αριθμός αδελφιών και το 
νωπό βάρος του ευαίσθητου πληθυσμού, παρουσία των επτά ανθεκτικών πληθυσμών, δεν 
διαφοροποιήθηκε σημαντικά, ενώ ο ανθεκτικός πληθυσμός σε ζιζανιοκτόνα ALS- αναστολείς και 
ένας πληθυσμός με πολλαπλή ανθεκτικότητα, παρουσία του ευαίσθητου πληθυσμού, είχαν το 
μεγαλύτερο νωπό βάρος και αριθμό αδελφιών. Επίσης, ο αριθμός αδελφιών και το νωπό βάρος του 
ACCase-ανθεκτικού πληθυσμού, παρουσία των υπόλοιπων έξι ανθεκτικών πληθυσμών, δεν 
διαφοροποιήθηκε σημαντικά, αλλά ένας πληθυσμός με πολλαπλή ανθεκτικότητα και ο ανθεκτικός 
πληθυσμός σε ζιζανιοκτόνα- αναστολείς του ενζύμου ALS, παρουσία του ACCase-ανθεκτικού 
πληθυσμού, παρήγαγαν το μεγαλύτερο νωπό βάρος και το μεγαλύτερο αριθμό αδελφιών. Οι επτά 
ανθεκτικοί πληθυσμοί, παρουσία του ευαίσθητου πληθυσμού, είχαν παρόμοιο νωπό βάρος και 
αριθμό αδελφιών σε όλες τις πυκνότητες, ενώ ο ευαίσθητος πληθυσμός, παρουσία των επτά 
ανθεκτικών πληθυσμών, παρήγαγε το μικρότερο νωπό βάρος και αριθμό αδελφιών στην πυκνότητα 
6:6. Επίσης, οι έξι ανθεκτικοί πληθυσμοί, παρουσία του ACCase–ανθεκτικού πληθυσμού, είχαν το 
μικρότερο νωπό βάρος και αριθμό αδελφιών στην πυκνότητα 6:6, ενώ ο ACCase-ανθεκτικός 
πληθυσμός, παρουσία των υπολοίπων έξι ανθεκτικών πληθυσμών, παρήγαγε το μεγαλύτερο νωπό 
βάρος και αριθμό αδελφιών στην πυκνότητα 6:6. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δείχνουν ότι 
η προσαρμοστικότητα των ανθεκτικών πληθυσμών δεν συσχετίζεται ισχυρά με τις μεταλλάξεις των 
γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα στόχους δράσης των ζιζανιοκτόνων. Αυτό σημαίνει ότι η 
απουσία διακριτού πλεονεκτήματος ή κόστους προσαρμοστικότητας στους ανθεκτικούς 
πληθυσμούς, σε αντίθεση με αποτελέσματα άλλων ερευνητών, μπορεί να οφείλεται σε διαφορές 
των ανθεκτικών πληθυσμών ως προς τη βιολογία, την εξελικτική προέλευση, τον πολυμορφισμό, 
την απουσία πλειοτροπικής επίδρασης των μεταλλαγμένων γονιδίων, την παρουσία υποτελών 
γονιδίων και, γενικότερα, στην αλληλεπίδραση γενοτύπων και περιβάλλοντος.  
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ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 5 ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΕΒΙΑΣ 
(Stevia rebaudiana Bertoni) 
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Η Στέβια στην Ελλάδα είναι μια από τις λεγόμενες νέες καλλιέργειες, που χαρακτηρίζονται ως 
υπερτροφές, με ακόμα μικρή εξάπλωση, αλλά με δυναμική προοπτική, δεδομένου ότι η 
στεβιοζάχαρη, φυσική γλυκαντική ουσία, θεωρείται  απαλλαγμένη από τις παρενέργειες άλλων 
γλυκαντικών φυσικών (π.χ. ζάχαρης) ή συνθετικών ουσιών. Αξιολογήθηκαν στο χωράφι για τρία 
χρόνια (2013-2015), στην περιοχή του Αγρινίου, 5 ποικιλίες στέβιας (P2, SRB, Candy, K2, BR) για 
διάφορα αγρονομικά (ύψος, χλωρό και ξηρό βάρος φυτού, φύλλων, στελεχών, απόδοση) και 
ποιοτικά (περιεκτικότητα σε γλυκοζίτες στεβιόλης, % περιεκτικότητα σε Ρεμπαουδιοσίδη Α) 
χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιήθηκε το πειραματικό σχέδιο RCB με 3 επαναλήψεις, το πειραματικό 
τεμάχιο είχε  διαστάσεις 6x4 m, με  5 γραμμές και αποστάσεις μεταφύτευσης 75 και 30 cm μεταξύ 
γραμμών και επί της γραμμής, αντίστοιχα. Όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες ήταν εκείνες που 
συνιστώνται για την καλλιέργεια. Οι αγρονομικές παρατηρήσεις έγιναν ανά 15 μέρες από τη  
μεταφύτευση (ΜΑΜ), ή την αναβλάστηση (ΜΑΑ), καθώς και στη συγκομιδή, ενώ τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά μετρήθηκαν στα ξηρά φύλλα κάθε ποικιλίας. Παρατηρήθηκαν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των ποικιλιών σε ορισμένα χαρακτηριστικά και τις τρεις χρονιές και σε κάθε 
συλλογή. Υψηλότερη απόδοση έδωσαν η SRB και η K2, περισσότερο από 300 κιλά με δύο 
συλλογές το πρώτο χρόνο και περισσότερο από 500 κιλά το στρέμμα με τρεις συλλογές το δεύτερο 
και τρίτο χρόνο. Υψηλότερες ποικιλίες φαίνεται ότι είναι οι BR και SRB. Το βάρος του φυτού, των 
φύλλων και των στελεχών μειώνονταν από την πρώτη στη δεύτερη και στην τρίτη συλλογή. 
Ανάλογα με την ποικιλία το ξηρό βάρος ανά φυτό σε σχέση με το χλωρό είναι περίπου 3,5 φορές 
λιγότερο του χλωρού. Η αναλογία επί τοις % των φύλλων και στελεχών στο ξηρό βάρος του φυτού 
ήταν 48-52% το 2013,  55-45% το 2014 και 61-39% το 2015 ή σε εύρος 48-61 % τα φύλλα και τα 
στελέχη σε ποσοστό 39-52%. Οι ποικιλίες SRB, Candy και Br είχαν την υψηλότερη περιεκτικότητα 
σε γλυκοζίτες στεβιόλης όπως και σε Ρεμπαουδιοσίδη Α. Οι ποικιλίες έφτασαν στην υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε διαφορετικό χρόνο. Άλλες στις 60 μέρες από την αναβλάστηση (SRB, Κ2) και 
άλλες (Candy και  Br) 10 μέρες αργότερα στην 1η συλλογή. Συμπερασματικά, οι ποικιλίες που 
δοκιμάστηκαν έδωσαν πολύ καλές αποδόσεις και είχαν μεγάλη περιεκτικότητα σε γλυκοζίτες 
στεβιόλης. 
 
Τα πειράματα έγιναν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, Συν. 2011, με χρηματοδότηση μέσω της ΓΓΕΤ.  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση 

Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016 
 

 119 
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Η γεωργία ακριβείας αποτελεί ένα σύγχρονο σύστημα καλλιέργειας που επιτυγχάνει τη βέλτιστη 
διαχείριση των εισροών σε έναν αγρό, τόσο χωρικά όσο και χρονικά. Για το λόγο αυτό, η γεωργία 
ακριβείας, ως μέθοδος διαχείρισης της γεωργικής παραγωγής, επιτρέπει στον αγρότη να παράγει 
αποδοτικότερα και να επιτυγχάνει μεγαλύτερο οικονομικό κέρδος. Η γεωργία ακριβείας 
διαχειρίζεται τις εισροές κατατέμνοντας τον αγρό σε μικρές σχετικά ομοιόμορφες περιοχές, με τη 
χρήση πολυφασματικών αισθητήρων. Αντίθετα, στη συμβατική γεωργία, οι εισροές παρέχονται 
ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του αγρού, θεωρώντας ότι υπάρχει ομοιογένεια στα 
χαρακτηριστικά του εδάφους, στον πληθυσμό των ζιζανίων, των ασθενειών και των εντόμων, καθώς 
και στα χαρακτηριστικά των καλλιεργούμενων φυτών. Ειδικότερα, η γεωργία ακριβείας 
περιλαμβάνει τη συλλογή, ανάλυση και διαχείριση πολυποίκιλων πληροφοριών με σκοπό να 
διαπιστωθούν και να αντιμετωπισθούν οι πραγματικές ανάγκες κάθε τμήματος του αγρού. Τα 
συστήματα της γεωργίας ακριβείας στηρίζονται στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες 
για την αναγνώριση της παραλλακτικότητας των αναγκών της καλλιέργειας και την ανάπτυξη 
συστημάτων μεταβλητών παροχών των εισροών. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τη 
γεωργία ακριβείας περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παγκόσμια συστήματα εντοπισμού 
θέσης (GPS), γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), διάφορα είδη αισθητήρων και 
συστήματα ελέγχου εφαρμογής εισροών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη γεωργία έχει δώσει τη 
δυνατότητα μιας διαφορετικής διαχείρισης, που δεν ήταν δυνατή πριν από μερικά χρόνια, όπως για 
παράδειγμα ανιχνευτές απόδοσης των καλλιεργειών (θεριζοαλωνιστικές μηχανές εξοπλισμένες με 
GPS), καθώς και την τεχνολογία μεταβαλλόμενης δόσης (VRT) σε σπαρτικές μηχανές, ψεκαστικά 
μέσα και λιπασματοδιανομείς. Ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της γεωργίας 
ακριβείας γίνεται -μεταξύ άλλων- για την παρακολούθηση των αναγκών μιας καλλιέργειας σε νερό 
άρδευσης, καθώς και για τον υπολογισμό της ποσότητας του αζώτου που θα εφαρμοσθεί στις 
διάφορες θέσεις του αγρού. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, στη γεωργία ακριβείας, τα κέντρα 
ελέγχου συλλέγουν και προωθούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να ληφθούν ορθότερες 
αποφάσεις σχετικά με τη σπορά, τη λίπανση, την άρδευση, τη φυτοπροστασία και τη συγκομιδή 
των καλλιεργειών. Συμπερασματικά, με τη γεωργία ακριβείας γίνεται αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της παραλλακτικότητας ενός αγρού, με στόχο την αύξηση της απόδοσης των 
καλλιεργειών, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την ορθολογική και αποτελεσματικότερη 
χρήση των εισροών, τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την προστασία του εδάφους. 
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ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ 
ΣΙΤΑΡΙΟΥ 

Σπ. Δ. Κουτρούμπας, Χ. Α. Δαμαλάς, Σ. Φωτιάδης 
 

Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα 
 
Σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα, το γέμισμα των κόκκων των χειμερινών σιτηρών συνήθως 
λαμβάνει χώρα υπό αντίξοες συνθήκες, όπως θερμική και υδατική καταπόνηση, οι οποίες μειώνουν 
τη φωτοσύνθεση και αποτρέπουν την επίτευξη του δυναμικού της απόδοσης των καλλιεργειών. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετηθεί η συσσώρευση και ανακατανομή 
φωτοσυνθετικών προϊόντων σε διάφορες ποικιλίες μαλακού σιταριού και να διερευνηθούν τυχόν 
επιδράσεις τους στην απόδοση. Δεκαεπτά σύγχρονες εμπορικές ποικιλίες (Elissavet, Epidoc, 
Sensas, Zanzivar, Centauro, Trofeo, Estero, Panifor, Bologna, Δοϊράνη, Valvona, Soisson, Galibier, 
Quality, Pantera, Africa και Acor) αξιολογήθηκαν στο αγρόκτημα του ΔΠΘ στην Ορεστιάδα την 
καλλιεργητική περίοδο 2010-2011. Προσδιορίσθηκαν η συσσώρευση ξηράς ουσίας και αζώτου στα 
στάδια της άνθησης και της ωρίμανσης και η απόδοση των ποικιλιών σε σπόρο. Σημαντικές 
ποσότητες ξηράς ουσίας, οι οποίες κυμάνθηκαν από 57% (cv. Sensas) έως 97% (cv. Galibier) της 
υπέργειας βιομάζας στην ωρίμανση, συσσωρεύτηκαν στα φυτά του σιταριού έως την άνθηση. 
Ανακατανομή ξηράς ουσίας από τα βλαστικά τμήματα στους κόκκους παρατηρήθηκε σε 15 από τις 
17 ποικιλίες, και κυμάνθηκε μεταξύ 60,3 kg/στρ. (cv. Panifor) και 717,6 kg στρ. (cv. Bologna). Η 
ανακατανομή της ξηράς ουσίας στους κόκκους ήταν ανάλογη με την συσσώρευση της ξηράς ουσίας 
στην άνθηση, όπως προέκυψε από τη θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο παραμέτρων (r=0.52, 
P<0.05). Επιπλέον, η απόδοση συσχετίστηκε αρνητικά με τη συγκέντρωση των κόκκων σε Ν 
(r=0.72, P<0.05), δείχνοντας ότι δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη επιλογή για αυξημένη απόδοση και 
υψηλή περιεκτικότητα των κόκκων σε πρωτεΐνη. Είκοσι επτά τοις εκατό της παραλλακτικότητας 
μεταξύ των ποικιλιών ως προς τη συγκέντρωση Ν στους κόκκους οφειλόταν στην αντίστοιχη 
παραλλακτικότητα ως προς την απόδοση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι καλλιεργητικές πρακτικές 
που συμβάλλουν στην αύξηση της συσσώρευσης ξηράς ουσίας και αζώτου στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης των φυτών μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης του μαλακού 
σιταριού σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα.  
 
Η έρευνα αυτή συν-χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και Εθνικούς πόρους (Code No. 59NEW_B_2012).  
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΓΡΟΥ  

Α. Κατσιλέρος1, Χ. Κουκουβίνος2 
 

1Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστήμων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 
Η ετερογένεια του πειραματικού αγρού αποτελεί μία σημαντική πηγή παραλλακτικότητας και η 
ελαχιστοποίηση της με την αξιοποίηση των κατάλληλων πειραματικών σχεδιασμών, είναι ιδιαίτερα 
σημαντική σε όλα τα στάδια ενός βελτιωτικού προγράμματος. Όταν πειραματικοί σχεδιασμοί 
αδυνατούν να απομακρύνουν την επίδραση της ετερογένειας, τότε είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν χωρικοί ή εγγύτερων γειτόνων μέθοδοι. Οι μέθοδοι αυτοί χρησιμοποιούν 
πληροφορίες από τα γειτονικά πειραματικά τεμάχια για να μειώσουν την ανεπιθύμητη επίδραση της 
ετερογένειας και να βελτιώσουν την εκτίμηση των πειραματικών επεμβάσεων. Για την αξιολόγηση 
των μεθόδων των εγγύτερων γειτόνων χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μία σειρά πειραμάτων 
αξιολόγησης ποικιλιών σίτου. Εφαρμόστηκαν η κλασική μέθοδος Παπαδάκη, η επαναλαμβανόμενη 
μέθοδος Παπαδάκη, η μέθοδος κινούμενου μέσου, η μέθοδος αυτοπαλινδρόμησης και η μέθοδος 
πρώτων διαφορών. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συγκρίθηκαν με το βασικό σχέδιο των 
τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων. Όταν ήταν έντονη η παρουσία της εδαφικής ετερογένειας, οι 
μέθοδοι εγγύτερων γειτόνων μείωσαν το πειραματικό σφάλμα, με την επαναλαμβανόμενη μέθοδο 
Παπαδάκη και τη μέθοδο των πρώτων διαφορών να είναι πιο αποτελεσματικές.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ 
ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Ο. Βούλγαρη1*, Δ. Μπαξεβάνος1, Μ. Γιακουλάκη2, Α. Μαμώλος3 
 

1 Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, Θεοφράστου 1, 41335,  Λάρισα 
2 Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονίας, 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη 
3 Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη 
*E-mail: olgavoulgari@yahoo.gr 

 
Τα λιβαδικά οικοσυστήματα τα τελευταία χρόνια ολοένα εγκαταλείπονται και υποβαθμίζονται. Τα 
πολυετή λιβαδικά φυτά, εκτός από τη σημασία τους στην προστασία των λιβαδικών 
οικοσυστημάτων, μπορεί να αποτελέσουν ένα σταθερό και ανανεώσιμο φυσικό πόρο για την 
παραγωγή ζωοτροφών. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση της λίπανσης στη 
θρεπτική αξία του εγχώριου γενετικού υλικού των λιβαδικών φυτών. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν δύο ορεινά ποολίβαδα (στον Ταξιάρχη Ν. Χαλκιδικής -1ο- και στον Πολυπόταμο 
Ν. Φλώρινας -2ο) στα οποία είχαν εφαρμοστεί μακροχρόνια πειράματα λίπανσης με άζωτο (N) 
ή/και φώσφορο (P). Προκειμένου να προσδιοριστεί η θρεπτική αξία των λιβαδικών φυτών έγινε 
χημική ανάλυση της φυτομάζας, η οποία περιλάμβανε τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε 
αζωτούχες ουσίες (ΑΟ), σε κυτταρικά τοιχώματα (NDF και ADF), λιγνίνη (ADL) και δομικούς 
πολυσακχαρίτες (ημικυτταρίνες). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδραση της λίπανσης στα 
ποιοτικά γνωρίσματα των λιβαδικών φυτών διαφοροποιήθηκε στα δύο ποολίβαδα. Στο 2ο 
ποολίβαδο η λίπανση δεν επηρέασε σημαντικά τις τιμές των NDF, ADF, ADL και των 
ημικυτταρινών, εν αντιθέσει με το 1ο, όπου προέκυψαν σημαντικές αυξομειώσεις στην 
περιεκτικότητα των λιβαδικών φυτών σε ορισμένες από τις παραπάνω παραμέτρους της θρεπτικής 
αξίας. Η αζωτούχα λίπανση αύξησε το περιεχόμενο των λιβαδικών φυτών σε ΑΟ και στα δύο 
ποολίβαδα. Ακόμη, και στα δύο ποολίβαδα τα πλατύφυλλα εμφάνισαν χαμηλότερες μέσες τιμές σε 
NDF, ADF και ημικυτταρίνες και υψηλότερη περιεκτικότητα σε ΑΟ, σε σχέση με τα αγρωστώδη 
είδη. Προκύπτει λοιπόν, ότι η βοτανική σύνθεση της βλάστησης ενός ποολίβαδου είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας, που επιδρά στη χημική σύσταση της βοσκήσιμης ύλης των ποωδών 
φυτών. Αλλαγές στη σύνθεσή της μέσω της λίπανσης οδηγούν και σε αλλαγές στη θρεπτική αξία. 
Λιβάδια που στη σύνθεση τους περιέχουν μεγαλύτερο αριθμό πλατυφύλλων -και δη ψυχανθών- θα 
παρέχουν βοσκήσιμη ύλη υψηλής θρεπτικής αξίας στα βόσκοντα ζώα.  
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΠΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Α. Ασσαριωτάκης1, Κ. Τσιμπούκας2, Σ. Τσουκαλάς3, Γ. Οικονόμου1 
 

1Τομέας Γεωργίας Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης 
Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα. 

2Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα. 

3Εργαστήριο Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων, Τμήμα Αγροτικής 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα. 

 
Η χρησιμότητα των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ) αλλά και των προϊόντων που 
προέρχονται από αυτά είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Στη σημερινή εποχή διαπιστώνεται έντονη 
ζήτηση προϊόντων ΑΦΦ, από τους καταναλωτές ως ξηρή δρόγη και ως αιθέρια έλαια, αλλά και από 
τις βιομηχανίες τροφίμων και κοσμετολογίας για προϊόντα φυτικής προέλευσης προερχόμενα από 
ΑΦΦ. Η καλλιέργεια του αυτοφυούς ενδημικού φυτού Δίκταμου (Origanum dictamnus) της Κρήτης 
αποτελεί αφενός λύση για την ανάπτυξη της περιοχής,  και αφετέρου συμβάλλει στη διατήρησή 
του, καθώς αποτελεί είδος υπό εξαφάνιση. Η καλλιέργεια του δίκταμου είναι συνήθως πενταετής 
και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις πλην του πρώτου έτους εγκατάστασης, όπως συμβαίνει 
και με όλες τις φυτείες ΑΦΦ. Διεξήχθη έρευνα στο χωριό Έμπαρος στο Ηράκλειο Κρήτης σε μια 
ήδη εγκατεστημένη φυτεία δίκταμου, και αντλήθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την 
καλλιέργεια του από τον παραγωγό. Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά παρατηρήθηκε 
υψηλή περιεκτικότητα σε καρβακρόλη (carvacrol) 51,74%, γ-τερπινένιο (gamma-terpinene) 
14,10%, π-κυμένιο (para-cymene) 8,78%, θυμόλη (thymol) 0,13%. Η μέση απόδοση σε βιομάζα 
κατά το 3ο έτος της καλλιέργειας έφτασε τα 366 Kg/στρ. με τιμή πώλησης 5,87 €/Kg, γεγονός που 
απέφερε  στον παραγωγό ένα πολύ υψηλό εισόδημα. Σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη, 
αναλύθηκαν όλες οι δαπάνες από την εγκατάσταση της φυτείας έως την παραγωγή του τελικού 
προϊόντος. Τα δεδομένα έδειξαν ότι, η φυτεία δίκταμου το 1ο έτος είχε ένα αρκετά αυξημένο κόστος 
παραγωγής, λόγω των δαπανών που απαιτούνται για την εγκατάσταση της φυτείας, ενώ από το 3ο 
έτος το κόστος παραγωγής μειώθηκε καθώς η φυτεία άρχισε να αποδίδει πλήρως, σύμφωνα με το 
παραγωγικό της δυναμικό.  Γενικά η καλλιέργεια δίκταμου δεν παρουσίασε ιδιαίτερες 
καλλιεργητικές απαιτήσεις, καθώς είναι είδος που μπορεί να αξιοποιήσει εδάφη άγονα και φτωχά 
σε θρεπτικά συστατικά. Το δίκταμο της Κρήτης μπορεί να αποφέρει ένα σημαντικά υψηλό 
πρόσθετο εισόδημα στον παραγωγό, διαθέτοντας το στην αγορά ως νωπή ή ξηρά δρόγη, καθώς και 
αξιοποιώντας το αιθέριο έλαιό του, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή προστιθέμενη αξία, λόγω 
της μεγάλης του ζήτησης από τις φαρμακοβιομηχανίες και τις βιομηχανίες αρωμάτων και ποτών.  
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ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΜΠΙΖΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΟΥ ΜΕ 
ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΙ ΒΡΩΜΗ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΣΠΟΡΑΣ 

Μ. Κλωνάρας1, Α. Λιθουργίδης1, Χ. Δόρδας2 
 

1Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 570 01 Θέρμη 
2Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Γεωργίας, 

Α.Π.Θ, 54124 Θεσσαλονίκη 
 

Η συγκαλλιέργεια είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες με στόχο τη μεγιστοποίηση 
της απόδοσης των καλλιεργούμενων ειδών, με τις λιγότερες δυνατές εισροές. Η συγκαλλιέργεια 
σιτηρών με ψυχανθή αποτελεί την κυριότερη μορφή συγκαλλιέργειας, που επιτυγχάνει την 
καλύτερη δυνατή διαχείριση του αζώτου και την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των 
συγκαλλιεργούμενων ειδών. Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί η επίδραση της 
συγκαλλιέργειας κτηνοτροφικού μπιζελιού και βίκου με κριθάρι και βρώμη σε δυο αναλογίες 
σποράς (60:40 και 80:20). Το πείραμα πραγματοποιήθηκε κατά την καλλιεργητική περίοδο 2015-
2016 στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ. Προσδιορίστηκαν φυσιολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά, 
όπως η περιεκτικότητα χλωροφύλλης, η φωτοσυνθετική αποτελεσματικότητα και η φυλλική 
επιφάνεια σε τέσσερα στάδια ανάπτυξης, καθώς και το ύψος των φυτών και η απόδοση σε ξηρό 
βάρος. Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι δείκτες ανταγωνισμού LER και AYL, καθώς και ο οικονομικός 
δείκτης MAI. Παρατηρήθηκαν διαφορές στις φυσιολογικές παραμέτρους μεταξύ των επεμβάσεων 
και των σταδίων ανάπτυξης των φυτών. Την μεγαλύτερη απόδοση (861 kg/στρ) σε ξηρό βάρος 
έδωσε η συγκαλλιέργεια μπιζέλι-βρώμη (80:20), ενώ την μικρότερη η συγκαλλιέργεια του 
κριθαριού με το μπιζέλι και στις δυο αναλογίες σποράς (474 και 575 kg/στρ, αντίστοιχα), καθώς και 
η μονοκαλλιέργεια του μπιζελιού (558 kg/στρ). Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι η 
συγκαλλιέργεια βίκου και μπιζελιού με βρώμη και κριθάρι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
αποτελεσματικά στην Ελλάδα και να δώσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα για τον παραγωγό.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΙΤΙΝΗΣ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ ΡΟΚΑΣ 
(Eruca sativa) 

Α. Λιόπα-Τσακαλίδη1, Γ. Σπυρόπουλος1, Ι. N. Ξυνιάς2* 

 
1Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Θεοδωροπούλου Τέρμα 27200 Αμαλιάδα 
2Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τέρμα Κοντοπούλου, 53100, Φλώρινα  

*επικοινωνία ixynias@teiwm;gr; ioannis_xynias@hotmail.com 
 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της ενσωμάτωσης της χιτίνης στο έδαφος στα 
ποσοτικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης φυτών θερμοκηπιακής καλλιέργειας ρόκας (Eruca sativa) σε 
φυτοδοχεία. Σε κάθε φυτοδοχείο χωρητικότητας 2 λίτρων (2l) που περιείχε (α) εδαφικό υπόστρωμα 
(μάρτυρας), (β) εδαφικό υπόστρωμα και 2 % χιτίνη, (γ) εδαφικό υπόστρωμα και 3 % χιτίνη, 
τοποθετήθηκαν 10-12 σπόροι. Μετά την έκπτυξη των σπόρων πραγματοποιήθηκε αραίωμα (5 
σπορόφυτα ανά φυτοδοχείο). Για κάθε μεταχείριση υπήρχαν πέντε επαναλήψεις των 4 φυτών 
εκάστη, τυχαία κατανεμημένες στο χώρο του θερμοκηπίου. Οι μετρήσεις των ποσοτικών 
χαρακτηριστικών γίνονταν ανά δεκαήμερο. Η παρουσία της χιτίνης (2% και 3%)  στο έδαφος 
αύξησε σημαντικά το μήκος του υπέργειου τμήματος των φυτών, το μήκος των ριζών και το ύψος 
των φυτών, καθώς επίσης τα μήκη των φύλλων Νο 1, 2, 3 και 4, το νωπό και το ξηρό βάρος των 
φύλλων σε σύγκριση με το εδαφικό υπόστρωμα-μάρτυρα. Η αύξηση των παραπάνω γνωρισμάτων 
ανάπτυξης των φυτών της ρόκας ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στο εδαφικό υπόστρωμα που περιείχε 
3% χιτίνη σε σύγκριση με το εδαφικό υπόστρωμα που περιείχε 2% χιτίνη. Τέλος, η προσθήκη 
χιτίνης δεν βρέθηκε να επηρεάζει το νωπό και ξηρό βάρος των ριζών των φυτών της ρόκας.  
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ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Γ. Μενεξές, Θ. Κουτσός 
 

Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ. 
 
Ο συντελεστής παραλλακτικότητας ή μεταβλητότητας (coefficient of variation - CV) είναι δείκτης 
σχετικής διακύμανσης (ή διασποράς), ο οποίος εκφράζει την ομοιογένεια των τιμών μιας ποσοτικής 
τυχαίας μεταβλητής. Είναι “καθαρός” αριθμός που παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης ακόμη και της 
διακύμανσης των τιμών δύο ή περισσότερων ποσοτικών τυχαίων μεταβλητών που έχουν 
διαφορετικές μονάδες μέτρησης. Η σπουδαιότητα του δείκτη αναδεικνύεται από την ευρεία χρήση 
του σε ποικίλα επιστημονικά πεδία των Βιολογικών, Οικονομικών, Κοινωνικών και άλλων 
Επιστημών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ορισμένες ιδιότητες του δείκτη και 
αναδεικνύεται η σημασία του.  
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ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΜΕ ΣΙΤΗΡΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Χ. Δόρδας1, Α. Φυντανής2, Α. Λιθουργίδης3, Α. Μαυρομάτης2, Θ. Γέμτος4, Β. 
Στεφανίδου5 

 
1 Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη 

2 Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη 
3 Αγρόκτημα Γεωπονικής Σχολής, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

4 Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
5 Εταιρία Κ & Ν Ευθυμιάδη 

 
Στο Αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εφαρμόστηκε σύστημα διετούς 
αμειψισποράς με εναλλαγή χειμερινών και εαρινών καλλιεργειών ψυχανθών και σιτηρών, με 
εφαρμογή συμβατικής κατεργασίας, καθώς και ακαλλιέργειας του εδάφους. Την πρώτη 
καλλιεργητική περίοδο (άνοιξη 2014) στον πειραματικό αγρό καλλιεργήθηκαν 3 υβρίδια 
καλαμποκιού, 3 υβρίδια σόργου και 3 καθαρές σειρές σόγιας. Ακολούθως, μετά την συγκομιδή των 
καλοκαιρινών καλλιεργειών (φθινόπωρο 2014) εγκαταστάθηκαν μονοκαλλιέργειες βίκου, 
μπιζελιού, ρεβιθιού και λούπινου, καθώς και συγκαλλιέργειες του κάθε είδους με κριθάρι, για να 
αξιολογηθεί η αγροκομική συμπεριφορά και το ισοζύγιο εισροών των ποικιλιών και των 
συγκαλλιεργειών τους. Μετρήθηκαν αγροκομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά (αριθμός και 
ύψος φυτών, απόδοση σε καρπό και βιομάζα, χλωροφύλλη, δείκτης βλαστικής επιφάνειας, 
φωτοσυνθετική ικανότητα), καθώς και τα ενεργειακά ισοζύγια σε κάθε καλλιέργεια. Μεταξύ των 
διαφορετικών καλλιεργειών παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς τα περισσότερα αγρονομικά και 
φυσιολογικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αριθμός των 
φυτών ήταν μικρότερος στην τεχνική της ακαλλιέργειας του εδάφους, ενώ δεν υπήρχαν διαφορές 
ως προς το ύψος των φυτών. Την μεγαλύτερη απόδοση σε βιομάζα έδωσε η συγκαλλιέργεια του 
κριθαριού με τον βίκο στην τεχνική της συμβατικής κατεργασίας του εδάφους, ενώ στις υπόλοιπες 
καλλιέργειες δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων κατεργασίας του εδάφους. 
Διαπιστώθηκε ότι το ενεργειακό ισοζύγιο ήταν περισσότερο βελτιωμένο στα ψυχανθή, λόγω της μη 
εφαρμογής αζωτούχου λίπανσης, ενώ με την εφαρμογή της ακαλλιέργειας, παρατηρήθηκε 
σημαντική μείωση (8% έως 50%) στο κόστος της εγκατάστασης των καλλιεργειών, ανάλογη με το 
είδος της καλλιέργεια,. Συμπερασματικά, η μειωμένη εισροή ενέργειαςς, με την εφαρμογή της 
τεχνικής της ακαλλιέργειας, δίνει σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα σε όλες τις καλλιέργειες,  
συμβάλλοντας έτσι στην μείωση του κόστους παραγωγής των χονδροειδών ζωοτροφών. 
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«ΛΗΜΝΟΣ», ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 

Ε. Κορπέτης, Κ. Μπλαδενόπουλος 
 

ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 57001 Θέρμη 
 
Η ΛΗΜΝΟΣ (Γ-5770) είναι μία παραδοσιακή, παραγωγική ποικιλία σκληρού σιταριού του 
Ινστιτούτου Καλλιτερεύσεως Φυτών, το οποίο το 1961 μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Σιτηρών και 
το 2015 σε Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων. Η ποικιλία ΛΗΜΝΟΣ 
δημιουργήθηκε με επιλογή στον τοπικό πληθυσμό της Ραιδεστού (Ανατολική Θράκη) ΑκΜπασσάκ 
(Ασπρόσταχυς). Σύμφωνα με τον δημιουργό της, τον ακαδημαϊκό Ιωάννη Παπαδάκη (1903-1996), 
είναι βελτιωμένο ΑκΜπασσάκ. Την πρότεινε για  καλλιέργεια στην Βορειοανατολική Ελλάδα.και 
την εισήγαγε στην εγχώρια σποροπαραγωγή το 1932. Η ΛΗΜΝΟΣ πρέπει να σπέρνεται πρώιμα 
γιατί είναι ποικιλία μεγάλου βιολογικού κύκλου, εμφανίζει πλούσιο αδέλφωμα και ωριμάζει όψιμα. 
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην αζωτούχο λίπανση, γιατί πλαγιάζει εύκολα. Παρουσιάζει 
ικανοποιητική αντοχή στους χειμερινούς και εαρινούς παγετούς. Συνιστάται σε μεσογόνιμα, αλλά 
και περισσότερο φτωχά εδάφη που δεν κρατούν πολλή υγρασία, σε περιοχές σχετικά ψυχρές, στα 
βόρεια της Θεσσαλίας, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και γενικά στη Βορειοανατολική 
Ελλάδα.Έχει στάχυ λευκό, με λευκά άγανα και μεγάλους υαλώδεις σπόρους. Έχει καλή 
αρτοποιητική ικανότητα, αλλά παράγει κακής ποιότητας ζυμαρικά. Παρουσιάζει υψηλή 
περιεκτικότητα σε  πρωτεΐνη και κατατάσσεται στις ποικιλίες ανώτερης ποιότητας (ΙΣd>700, όπου 
ΙΣd αριθμός ποιότητας σκληρού σιταριού που εισήγαγε το Ινστιτούτο Σιτηρών).  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΙΝΟ 16 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ 

Ε. Νιάνιου-Ομπεϊντάτ1*, Π. Μαδέσης2, Χ. Παπαμάνθου3 , Χ. Συμεωνίδης3, Γ. Μενεξές1 
 

1 Σχολή Γεωπονίας,  Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης των 
Φυτών, ΑΠΘ, mail: nianiou@agro.auth.gr 

2  Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου – Θέρμης, 
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

3 ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ και  ΕΒΥΠ ΕΕ 
 
Η καλλιέργεια του καπνού είναι από τις σημαντικότερες στην Ελλάδα με σταθερή ζήτηση στις 
διεθνείς αγορές. Η σημερινή αγορά των γεωργικών προϊόντων απαιτεί την παραγωγή προϊόντων με 
σταθερά ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η 
διερεύνηση της επίδρασης του σκευάσματος αμινοξέων Amino16 στην ευρωστία και την αντοχή σε 
ασθένειες του εδάφους, των φυτών καπνού Κατερίνης και Βιρτζίνια σε καλλιέργεια μειωμένων 
εισροών. Επίσης, μελετήθηκε και η επίδραση του Αmino16 σε συνδυασμό με βάκιλο (Bt) για την 
αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού στον αγρό. Κατά την παραγωγή των φυτών στα σπορεία 
και στο σύστημα επίπλευσης εφαρμόστηκαν πέντε επεμβάσεις φυτοπροστατευτικών ουσιών σε 
διαφορετικές συγκεντρώσεις και συνδυασμούς με ή χωρίς το Amino 16. Εκτιμήθηκε το μήκος του 
βλαστού και της ρίζας και τα έγινε στατιστική επεξεργασία των στοιχείων. Επίσης μετρήθηκε ο 
αριθμός και το ποσοστό (%) των προσβλημένων φυτών/εφαρμογή και  η χρονική εξέλιξη της 
προσβολής (%) του πράσινου σκουληκιού εντός κάθε μεταχείρισης. Η χρήση του Amino16, σε 
συνδυασμό με τις φυτοπροστατευτικές ουσίες έδειξε ότι το Amino16 συμβάλλει στην παραγωγή 
εύρωστων φυτών στα σπορεία και στο σύστημα επίπλευσης, με πλούσιο ριζικό σύστημα και 
παρέχει τη δυνατότητα αυξημένης προστασίας των φυτών με μειωμένη  χρήση 
φυτοπροστατευτικών ουσιών. Τα φυτά της επέμβασης Amino16 με ½ δόση γεωργικών φαρμάκων 
παρουσίασαν μεγαλύτερο μήκος βλαστού και ρίζας και διέφεραν σημαντικά από τον μάρτυρα με 
αποτέλεσμα να  αποτελούν και την οικονομικότερη μεταχείριση εφαρμογής η οποία κρίνεται και ως 
η καταλληλότερη λύση και για τις δύο ποικιλίες και τα δυο συστήματα.  Επιπρόσθετα, μεγάλη 
συμβολή φάνηκε να έχει ο συνδυασμός Αmino16 με βάκιλο στην καταπολέμηση του πράσινου 
σκουληκιού, αφού έδειξε ότι αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την διάρκεια της δράσης του σε 
σχέση με το μάρτυρα μειώνοντας την προσβολή στις ποικιλίες Κατερίνη και Βιρτζίνια κατά 32,8% 
και 39,7%, αντίστοιχα.  
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ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ 

Π. Ζαμανίδης1, Χ. Πασχαλίδης2, Γ. Ουζουνίδου3, Μ. Μετάφα3 

 
1 «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου,Τμήμα Αμπέλου Αθηνών, Σ. 
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2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και 

Διατροφής, 24 100 Αντικάλαμος, Καλαμάτα. 
3 «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προιόντων,Σ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση, 

Αττική. 
 
Η νέα έγχρωμη με ερυθρή σάρκα και χυμό  ποικιλία «Κίδρος» δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του 
υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών, το 2009. Προήλθε από τη διασταύρωση της νέας 
ελληνικής ποικιλίας «Στέλιος Καζαντζίδης» («Bakuri»  x Alicant Bushe) με την γαλλική ποικιλία 
«Cabernet Sauvignon». Δημιουργός της νέας ποικιλίας είναι ο ερευνητής  Π. Ζαμανίδης. Τα 
χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας είναι τα εξής: Η χρονική διάρκεια από την έκπτυξη οφθαλμού 
μέχρι τον τρυγητό της ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών είναι ισχυρή (2,1 
– 3,0 m). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό των καρποφόρων βλαστών 
είναι πάνω από 95%. Η απόδοση είναι μεγάλη, 2-3 t/στρ. Τα άνθη μορφολογικά και φυσιολογικά 
είναι ερμαφρόδιτα. Το μέγεθος της σταφυλής είναι μεσαίο, με σχήμα κωνικό με φτερό και μέτρια 
πυκνότητα. Το μήκος της σταφυλής είναι 20cm, το πλάτος 17cm, το μήκος μίσχου σταφυλής 2cm 
και το μήκος μίσχου της ρόγας 0,6cm.Το μέσο βάρος της σταφυλής είναι 340g. Το μέγεθος της 
ράγας είναι μέτριο, σφαιρικού σχήματος, διαμέτρου 1,4cm, βάρους 1,3g, χρώματος κυανομελανού, 
με κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων είναι 2 ανά ράγα. Ο φλοιός είναι παχύς με μεγάλη 
αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι έγχρωμα, με ιδιαίτερο άρωμα του πράσινου 
πιπεριού. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή, με ποσοστό που ξεπερνά 
το 24%. Η ποικιλία «Κιδρος» είναι πολύ πρώιμη. Με φύτευση μοσχευμάτων ή εμβολιασμένων 
φυτών τα φυτά ανθίζουν και παράγουν σταφύλια, στο δεύτερο έτος από τη φύτευση. Η ποικιλία 
«Κιδρος» με βάση τα αμπελογραφικά και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά κατατάσσεται στην 
ομάδα ποικιλιών convarietas pontica Neqr. Η ποικιλία αυτή έχει μεγάλη ανθεκτικότητά στο ψύχος, 
την ξηρασία και τις μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με ποικιλίες Vitis Vinifera. Η ποικιλία 
προορίζεται για την παραγωγή ερυθρών, ξηρών, αφρωδών, και γλυκών οίνων ανώτερης ποιότητας, 
καθώς και χυμών με πολύ βαθύ χρώμα.  
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Αττική. 

 
Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται η νέα ελληνική αρωματική και παραγωγική ποικοιλία 
«Ρίσλινκ Ελλάς»,η οποία δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου 
Αθηνών το 2008. Προήλθε από τη διασταύρωση της γηγενούς ελληνικής ποικιλίας «Σαββατιανό» 
με την γερμανική ποικιλία της «Riesling rhine». Δημιουργός της νέας ποικιλίας είναι ο ερευνητής 
Π.Ζαμανίδης. Τα χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας είναι τα εξής: Η χρονική διάρκεια από την 
έκπτυξη οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό της ποικιλίας είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των 
βλαστών είναι ισχυρή (2,1 – 3,0 m). Η ξυλοποίηση της κληματίδας είναι πολύ υψηλή. Το ποσοστό 
των καρποφόρων βλαστών είναι πάνω από 95%. Η απόδοση είναι μεγάλη, 2-3 t/στρ. Τα άνθη 
μορφολογικά και φυσιολογικά είναι ερμαφρόδιτα. Το μέγεθος της σταφυλής είναι μεσαίο, με σχήμα 
κωνικό με  3-4 φτερά και μέτρια πυκνότητα. Το μήκος της σταφυλής είναι 21cm, το πλάτος 16cm, 
το μήκος μίσχου σταφυλής 4cm και το μήκος μίσχου της ρόγας 0,6cm. Το μέσο βάρος της σταφυλής 
είναι 290g. Το μέγεθος της ράγας είναι ψιλό, σφαιρικού σχήματος, διαμέτρου 0,9cm, βάρους 1g, 
χρώματος κιτρινοπράσινου, με κέρινη ανθηρότητα. Ο αριθμός γιγάρτων είναι 2-3 ανά ράγα. Ο 
φλοιός έχει μέτριο πάχος με μεγάλη αντοχή. Η σάρκα και το γλεύκος της ποικιλίας είναι χυμώδες, 
με ιδιαίτερο άρωμα που θυμίζει τη ποικιλία «Riesling rhine».. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε 
σάκχαρα είναι πολύ υψηλή, με ποσοστό που ξεπερνά το 24%.  Η ποικιλία «Ρίσλινκ Ελλάς» δίνει 
νωρίς την πρώτη παραγωγή. Με φύτευση μοσχευμάτων ή εμβολιασμένων φυτών τα φυτά ανθίζουν 
και δίνουν σταφύλια στο τρίτο έτος από τη φύτευση. Η ποικιλία «Ρίσλινκ Ελλάς» με βάση τα 
αμπελογραφικά και φυσιολογικά της χαρακτηριστικά κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών 
convarietas pontica Neqr. Η ποικιλία αυτή έχει μεγάλη ανθεκτικότητά  στο ψύχος, την ξηρασία και 
τις μυκητολογικές ασθένειες συγκριτικά με ποικιλίες Vitis Vinifera. Η ποικιλία προορίζεται για την 
παραγωγή λευκών, ξηρών, αφρωδών, και γλυκών οίνων ανώτερης ποιότητας καθώς και 
αρωματικών χυμών.  
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Αττική. 

 
Τα τελευταία έτη, παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον και ραγδαία αύξηση των φυτειών ιπποφαούς 
για βιομηχανικό σκοπό. Στην Ελλάδα η καλλιέργεια του ιπποφαούς μόνο δοκιμαστικά έχει 
εγκατασταθεί σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Η μαζική καλλιέργεια του ιπποφαούς, προϋποθέτει 
τη δημιουργία ποιοτικότερων, ανθεκτικότερων και παραγωγικότερων ποικιλιών.Ο καρπός του 
Ιπποφαούς είναι ένας από τους λίγους που περιέχει πρακτικά όλο το σύνολο των βιταμινών. Το 
φυτό έχει θεραπευτικές στερόλες, 17 αμινοξέα και αρκετά ιχνοστοιχεία. Χάρη στην περιεκτικότητα 
του καρπού σε βιοδραστικές ενώσεις, οργανικές και ανόργανες ουσίες το Ιπποφαές έχει μεγάλη 
αξία ως θεραπευτικό φυτό. Με τη μελέτη των 50 και πλέον ποικιλιών της γενετικής τράπεζας του 
Ιπποφαούς του Ινστιτούτου Υποτροπικών φυτών, Ελιάς και Αμπέλου στο τμήμα Αθηνών, , 
διαπιστώθηκε ότι οι βασικές ποικιλίες επικονιαστών, όπως «Polymix1», «Polymix 2»,«Polymix 
3»,«Polymix 4», «Alley», «Gnom,» «AB101-54», «B2334» κ.α δεν έχουν εγκλιματιστεί στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες της χώρας μας, που αποδεικνύεται από το χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης του 
ύψους και της καθυστέρησης της πρώτης άνθησης, ένα με δυο χρόνια, σε σύγκριση με τις θηλυκές 
ποικιλίες. Το 2011 δημιουργήθηκε από τον ερευνητή Π. Ζαμανίδη η νέα ποικιλία επικονιαστής 
«Ζευς» με τη μέθοδο υβριδισμού με γενετικό υλικό από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, 
συγκεκριμένα με διασταύρωση της ποικιλίας Λαουκόρα» και της Δυτικοευρωπαϊκής ποικιλίας 
επικονιαστή «Polymix 4». Η νέα ποικιλία «Ζευς» είναι δέντρο με ισχυρή ανάπτυξη (3,5- 4.0 m). Η 
κόμη του είναι ανοιχτή. Τα κλαδιά είναι ίσια και κυρτά στο μεγαλύτερο μέρος τους με μέτρια 
πυκνότητα. Τα μεσογονάτια διαστήματα είναι μέτρια. Η πάνω επιφάνεια των φύλλων είναι πράσινη 
και η κάτω αργυροπράσινη. Το φύλλο έχει μήκος  8,0cm και πλάτος 1,0cm. Το χαρακτηριστικό της 
ποικιλίας είναι η ισχυρή και γρήγορη ανάπτυξη, πρώιμη άνθηση δύο με τρία χρόνια, σε σχέση με 
άλλες ποικιλίες, με πρόωρη γονιμοποίηση των θηλυκών ποικιλιών. Η φύτευση μεταξύ των 
γραμμών είναι 4m και εντός της γραμμής 2m. Στην πρώτη σειρά, πρώτος φυτεύεται ο επικονιαστής 
και στην συνέχεια ανά 7 με 8 θηλυκά φυτά. Ο επικονιαστής δεν εμφανίζεται για τις επόμενες 2 
γραμμές. Η τέταρτη σειρά επαναλαμβάνεται όπως η πρώτη. Ο επικονιαστής δεν πρέπει να 
κλαδεύεται. Οι καλλιεργητικές φροντίδες είναι οι παραδοσιακές.  
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Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των ασθενειών παίζουν οι καρποί, τα φύλλα και οι οφθαλμοί του 
Ιπποφαούς, τα οποία είναι φυσική πηγή στερολών, 17 αμινοξέων, ιχνοστοιχείων καθώς και 
αντιοξειδωτικών ουσιών. Παρεμποδιστικός παράγοντας για την ευρεία καλλιέργεια Ιπποφαούς στη 
χώρα μας είναι η απουσία γηγενών ποικιλιών, προσαρμοσμένων στις κλιματικές συνθήκες της 
Ελλάδας. Σκοπός της παρούσας εργασίας  είναι η δημιουργία και περιγραφή της νέας ποικιλίας 
Ιπποφαούς «Ελλάς» που  δημιουργήθηκε στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου, 
στο Τμήμα της Αθήνας με την μέθοδο του υβριδισμού με γενετικό υλικό από διάφορες γεωγραφικές 
περιοχές. Το 2011 πραγματοποιήθηκαν διασταυρώσεις της ποικιλίας « Chuiskayia» (που περιέχει 
γονίδια προερχόμενα από την περιοχή του Αλτάι της Σιβηρίας) με τον επικονιαστή «Κένταυρος», 
δημιουργημένο στην Ελλάδα. Δημιουργός της ποικιλίας είναι ο ερευνητής Π. Ζαμανίδης. Το δέντρο 
είναι μέτριας ζωηρότητας με στρογγυλή και συμπαγή κώμη (2,5- 3,5 m). Τα βλαστάρια είναι 
μέτριας πυκνότητας με αγκάθια μεγέθους 1-3cm. Τα βλαστάρια είναι ίσια και στο τελείωμα τους 
έχουν μια ελαφριά κύρτωση. Το φύλλο είναι στην πάνω πλευρά πράσινο, ενώ η κάτω πλευρά 
αργυροπράσινη. Το μήκος του φύλλου είναι 7,0cm και το πλάτος 1,2cm. Οι καρποί είναι οβάλ, 
χρώματος κίτρινου πορτοκαλί και μέτριου μεγέθους. Το μέσο βάρος καρπού είναι 0.8g. Η υφή της 
σάρκας είναι απαλή και με γεύση ευχάριστη και ιδιαίτερο άρωμα. Η πυκνότητα των καρπών στους 
βλαστούς είναι χαλαρή. Το μήκος του μίσχου είναι 4mm και η απομάκρυνση του καρπού με μίσχο 
γίνεται χωρίς μεγάλη εφαρμογή δύναμης και τραυματισμό. Η περίοδος ωρίμανσης των καρπών 
χαρακτηρίζεται όψιμη. Η απόδοση  είναι 10-15 Kg ανά πρέμνο σε καλλιέργεια ηλικίας τεσσάρων 
ετών. Οι καρποί περιέχουν μέχρι 14% έλαιο και  είναι κατάλληλοι για βιομηχανική επεξεργασία 
παραγωγής ελαίων, ξηρών καρπών, χυμών και για κονσερβοποίηση. Το σχέδιο φύτευσης είναι 
4x2m και οι καλλιεργητικές φροντίδες είναι παραδοσιακές.  
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Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μία νέα ελληνική ανθεκτική ποικιλία αμπέλου με άρωμα 
μοσχάτο διπλής χρήσης. Η νέα ποικιλία «Hπειρώτης» δημιουργήθηκε με τη μέθοδο του υβριδισμού 
στο Τμήμα Αμπέλου Αθηνών του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, το έτος 2009. Η ποικιλία «Hπειρώτης» προήλθε από τη διασταύρωση της μολδαβικής 
επιτραπέζιας, ερυθρής, υψηλής παραγωγικότητας, ανθεκτικής,  ποικιλίας «Μολντόβα» με την 
ελληνική οινοποιήσιμη ποικιλία «Ακαδημαϊκός Κριμπάς». Ως μητέρα χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία 
«Μολντόβα», η οποία προήλθε από τη διασταύρωση της ποικιλίας «Γκουζάλ Καρά», Ευρασιατικής 
προέλευσης με την γαλλική ποικιλία «Villard Blanc» που περιέχει γονίδια αμερικάνικων ειδών. Ως 
πατέρας χρησιμοποιήθηκε η ποικιλία «Ακαδημαϊκός Κριμπάς», η οποία δημιουργήθηκε στο 
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου με τη διασταύρωση των ποικιλιών 
«Αγιωργήτικο» και «Μοσχάτο Αλεξανδρείας». Η διάρκεια παραγωγικού κύκλου (από την έκπτυξη 
οφθαλμού μέχρι τον τρυγητό) είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών της ποικιλίας είναι 
ισχυρή (2,1 – 3,0 m.). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή (95% και πάνω). Ο αριθμός των 
σταφυλών στο βλαστό είναι από 2,1  έως 3,0. H απόδοσή της ποικιλίας «Hπειρώτης» είναι υψηλή, 
πάνω από 2 t/στρ. Το μέσο βάρος της σταφυλής της   είναι μέτριο, 350 g. Το άνθος είναι 
ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της σταφυλής είναι μέτριο, σχήματος κωνικού, αραιής πυκνότητας. Το 
μέγεθος της ράγας  είναι μέτριο, ελλειπτικού σχήματος, ερυθρού-ροζέ χρωματισμού με 2-3 γίγαρτα. 
Ο φλοιός είναι μέτριου πάχους με μεγάλη αντοχή και με μέτρια κέρινη ανθηρότητα. Η σάρκα της 
ποικιλίας είναι τραγανή, με άρωμα μοσχάτο. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ 
υψηλή. Η ποικιλία «Hπειρώτης» προορίζεται για παραγωγή ερυθρών οίνων διαφόρων κατηγοριών, 
αρωματικού τσίπουρου και ως επιτραπέζια βρώσιμη ποικιλία με άρωμα Μοσχάτο, τοπικής 
κατανάλωσης. Τα σταφύλια συντηρούνται στο ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ποικιλία 
«Hπειρώτης» προορίζεται για καλλιέργεια στη Βόρεια Ελλάδα,  καθώς περιέχει γονίδια 
αμερικάνικων ειδών, τα οποία της προσδίδουν μεγάλη ανθεκτικότητα στο ψύχος και τις 
μυκητολογικές ασθένειες.  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Η συμβολή της βελτίωσης των φυτών στην έξοδο από την οικονομική κρίση 

Φλώρινα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2016 
 

 138 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΓΙΓΑΡΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ “ΒΟΡΕΙΟΣ” 
ANΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣ 

Π. Ζαμανίδης1, Χ. Πασχαλίδης2, Μ. Μετάφα3, Δ. Ευαγγελογιάννης1 
 

1«ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Τμήμα Αμπέλου Αθηνών, Σ. 
Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση, Αττική. e-mail : panzamanidis@yahoo.gr. 

2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελλοπονήσου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων 
και Διατροφής, 24 100 Αντικάλαμος, Καλαμάτα. 

3«ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, Σ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση, 
Αττική. 

 
Στη διεθνή γενετική τράπεζα αμπέλου οι αγίγαρτες επιτραπέζιες ποικιλίες με ανθεκτικότητα σε 
ασθένειες και ψύχος είναι ελάχιστες. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μία νέα επιτραπέζια 
αγίγαρτη ποικιλία, η οποία παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε μυκητολογικές ασθένειες, έντομα και σε 
δυσμενείς ψυχρές κλιματολογικές συνθήκες. Η νέα επιτραπέζια ποικιλία «Βόρειος» δημιουργήθηκε 
με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Τμήμα Αμπέλου Αθηνών του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών 
Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το έτος 2009. Η ποικιλία «Βόρειος» προήλθε από τη 
διασταύρωση της ρωσικής ανθεκτικής επιτραπέζιας ποικιλίας «Talisman» με μείγμα γύρης των 
αγίγαρτων ποικιλιών «Σουλτανίνα» και «Perlet» και αποτελεί ένα πολυσύνθετο υβρίδιο μεταξύ 
ανόμοιων Ευρωπαϊκών, Αμερικάνικων και άπω Ανατολικής Ασίας  ειδών. Τα χαρακτηριστικά της 
νέας ποικιλίας είναι τα εξής: Η διάρκεια παραγωγικού κύκλου (από την έκπτυξη οφθαλμού μέχρι 
τον τρυγητό) είναι 146-155 ημέρες. Η ανάπτυξη των βλαστών της ποικιλίας είναι ισχυρή (2,1 – 3,0 
m.). Η ξυλοποίηση κληματίδας είναι πολύ υψηλή (95% και πάνω). Ο αριθμός των σταφυλών στο 
βλαστό είναι από 2,1  έως 3,0. H απόδοσή της ποικιλίας «Βόρειος» είναι υψηλή, πάνω από 2 t/στρ. 
Το μέσο βάρος της σταφυλής είναι μέτριο, 500 g. Το άνθος είναι ερμαφρόδιτο. Το μέγεθος της 
σταφυλής είναι μέτριο, σχήματος κωνικού, αραιής πυκνότητας. Το μέγεθος της ράγας είναι μικρό, 
ελλειπτικού σχήματος, κιτρινοπράσινου χρωματισμού, με απουσία γιγάρτων. Ο φλοιός είναι λεπτού 
πάχους μεγάλης αντοχής και  μέτριας κέρινης ανθηρότητας. Η σάρκα της ράγας είναι τραγανή, με 
ιδιαίτερο άρωμα. Η περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα είναι πολύ υψηλή. Η σταφυλή 
σταφιδοποιείται το φθινόπωρο και διατηρείται για αρκετό χρονικό διάστημα στα πρέμνα. Η 
ποικιλία «Βόρειος» προορίζεται για καλλιέργεια στη Βόρεια Ελλάδα, (όπου λόγω ψύχους 
απουσιάζει η καλλιέργεια αγίγαρτων επιτραπέζιων ποικιλιών), καθώς περιέχει γονίδια του είδους 
Vitis amurensis Rupr, τα οποία της προσδίδουν μεγάλη ανθεκτικότητα στο ψύχος και τις 
μυκητολογικές ασθένειες. 
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	MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ  ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ (Hordeum vulgare L.) ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ (Hordeum vulgare L.) ΚΑΙ ΒΙΚΟΥ (Vicia sativa L.)
	ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΟΥ
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 22 ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗΔΙΚΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΞΗΡΟ ΧΟΡΤΟ
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΛΟΕΙΔΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PETERSΕN: ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 1BL.1RS ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
	ΦΑΚΗ «ΕΛΠΙΔΑ» &ΒΙΚΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ». ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ
	ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Morus alba. Morus alba VAR. “PENDULA”: ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΔΑΣΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΩΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΌ, ΦΡΟΥΤΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΟ ΦΥΤΟ
	2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
	ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΦΑΚΗΣ «ΕΓΚΛΟΥΒΗ»
	ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
	ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Pyrus spinosa Forskk.
	2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
	ΠΡOΔΡΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ (Pinus nigra Arn.) ΓΙΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΑ ΣΤΙΛΒΕΝΙΑ ΕΓΚΑΡΔΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ qNMR
	ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΣΥΚΙΑΣ (Ficus carica L.) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ISSR.
	ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ (Pinus nigra Arn.) ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ.
	ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΟΞΥΑΣ (Fagus sylvatica) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (f-SSR)
	ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΛΑΤΗΣ (Αbies borisii-regis) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΩΝ SSR
	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΥΚΗΤΑ Seiridium cardinale ΣΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (Curpessus sempervirens L.)
	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΟΞΥΑΣ (Fagus sylvatica) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΩΝ SSR ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
	ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΑΕΙΘΑΛΟΥΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (Platanus orientalis VAR. CRETICA DODE) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (MSAP).
	DE NOVO ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ (Cucurbita pepo)
	Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΗΞΗΣ ΣΕ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ (HRM) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΟΙΧΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (EDITING) ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ
	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ LRR ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ…ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ
	EΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ DECOYS ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
	ΜΟΡΙΑΚΗ TAYTOΠΟΙΗΣΗ ΚΛΩΝΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
	ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ
	IN-VITRO ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» ΚΑΙ «ΑΡΕΤΗ»
	ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΣΕ ΒΙΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
	3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ
	ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΛΟΥΠΙΝΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟ & ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΕΔΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
	ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΨΥΧΟΣ  ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟ ΚΟΥΦΑΓΚΑΘΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ
	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΦΑΚΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΟΥΣ ΙΟΥΣ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ
	3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΖΩΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΙΓΝΑΣ (Vigna unguiculata (L.) Walp.)
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 16 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
	ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΜΕΛΙΝΑΣ (Camelina sativa (L.) GRANTZ.)
	Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ NaCl
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥΣ ΡΙΓΑΝΗΣ
	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΔΗ
	ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΝΩΝ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ (S.fruticosa Mill. & S.pomifera L.) ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ (Origanum vulgare ssp. hirtum) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΟΜΙΚΑ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (Ocimum basilicum)
	Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Medicago
	4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΓΧΩΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
	ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ.
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  KAI ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΜΟΝΟΚΟΚΚΟΥ (Triticum monococcum), ΔΙΚΟΚΚΟΥ (T.  dicoccum) ΚΑΙ ΣΠΕΛΤΑ (T. spelta) ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ...
	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ  ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ
	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΞΙ ΠΟΙΚΙΛΙΏΝ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
	4Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΓΧΩΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
	ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Castanea sativa Mill.) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  KAI ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΥΞΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΠΠΑΡΗ “Capparis orientalis Veill.”, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΕΑΣ
	IN VITRO ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ EX SITU ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΑ (Capparis orientalis Veill.) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΥΞΙΝΩΝ ΓΙΑ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ 5 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΥΞΙΝΩΝ ΣΤΗ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Sideritis raeseri Boiss & Heldr. (ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ Ή ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ) ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΝ...
	IN VITRO ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Sideritis scardica Griseb. (ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ) ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΤΟΚΙΝΙΝΗ ΒΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΜΕ 30 ΑΤΟΜΑ C “1-ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΝΟΛΗ”
	ΑΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Sideritis syriaca sub. syriaca (ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ή ΜΑΛΟΤΗΡΑ Ή ΚΑΛΟΚΟΙΜΗΘΙΑ)
	ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΡΙΖΟΒΟΛΙΑΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ (S. fruticosa Mill. & S. pomifera L.) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ (Triticum durum) ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ
	ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Origanum onites (L.) ΑΠΟ ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ ΤΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
	5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΙΓΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
	ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ EXPRESSSUN® ΚΑΙ CLEARFIELD®: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΠΑΡΑΣΙΤΟΥ O. cumana ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΥΚΟΡΡΙΖΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΘΟΥΣ Calendula officinalis L.
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ (Lens culinaris MEDIK.)
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΠΟΡΟ ΕΙΔΩΝ Datura ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟ- ΚΑΙ ΔΙΑΕΙΔΙΚΟΥ ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΩΝ ΒΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ
	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΛΕΠΤΗΣ ΗΡΑΣ (Lolium rigidum Gaudin)
	ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
	5Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
	ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΓΡΟΥ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΜΠΑΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
	ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΜΠΙΖΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΚΟΥ ΜΕ ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΙ ΒΡΩΜΗ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΣΠΟΡΑΣ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΙΤΙΝΗΣ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ ΡΟΚΑΣ (Eruca sativa)
	ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΜΕ ΣΙΤΗΡΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
	«ΛΗΜΝΟΣ», ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ
	ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΙΝΟ 16 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ
	«ΚΙΔΡΟΣ» - ΝΕΑ ΕΓΧΡΩΜΗ ΜΕ ΕΡΥΘΡΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΧΥΜΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ
	«ΡΙΣΛΙΝΚ  ΕΛΛΑΣ» - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ
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