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• Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δφο δεκαετιϊν, το 75% τθσ 
γενετικισ ποικιλότθτασ των γεωργικϊν καλλιεργειϊν ζχει χακεί.

• Το φαινόμενο αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των δυνατοτιτων 
των οικοςυςτθμάτων να παρζχουν τροφι.

• Οι φυτικζσ ποικιλίεσ, ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ γενετικισ 
ποικιλομορφίασ, είναι το αποτζλεςμα τθσ ανκρϊπινθσ επιλογισ και 
διαχείριςθσ κακϊσ και των φυςικοφσ μθχανιςμϊν τθσ εξζλιξθσ. 

• H εξζλιξθ, με βάςθ τθν μετάλλαξθ, τθ φυςικό υβριδοποίθςθ, τθν 
ανάμιξθ του γενετικοφ υλικοφ και τθσ επιλογισ, προςαρμόηει τουσ 
τοπικοφσ πλθκυςμοφσ ςτο γεωργικό περιβάλλον. 

• Η γενετικι ποικιλομορφία αποτελεί τθ βάςθ όλθσ τθσ βελτίωςθσ των 
καλλιεργειϊν.



• Η Ραγκόςμια Τράπεηα εκτιμά ότι περίπου ζνα διςεκατομμφριο 
παγκοςμίωσ κα εξακολουκοφν να ηουν ςε ςυνκικεσ ακραίασ 
φτϊχειασ το 2015 και ςτο 2016.

• 70% των φτωχϊν παγκοςμίωσ ηουν ςε αγροτικζσ περιοχζσ και που 
ςτθρίηονται ςτον γεωργικό τομζα, ιδίωσ για τα παραδοςιακά 
γεωργικά ςυςτιματα. 

• Ο FAO προτείνει ότι οι προςπάκειεσ για τθν εξάλειψθ τθσ πείνασ 
απαιτεί μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ, ιδίωσ με τθν αφξθςθ τθσ 
γεωργικισ ανκεκτικότθτα τθσ παραγωγικότθτασ και τθν ενίςχυςθ των 
αγροτϊν ςε περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ.

• Πςον αφορά τθν πρόταςθ του FAO, είναι ςθμαντικό να 
αποκαταςτακεί θ ποικιλομορφία των καλλιεργειϊν.



• Οι Διεκνείσ ανθςυχίεσ για τθν απϊλεια τθσ ποικιλότθτασ των φυτϊν 
ςυηθτικθκαν ςτθν Επιτροπι για τουσ φυτογενετικοφσ Ρόρουσ ςτον 
FAO το 1985, και πιο πρόςφατα ςτθν Διάςκεψθ των Συμβαλλομζνων 
Μερϊν για τθ Σφμβαςθ για Βιολογικι Ροικιλότθτα (CBD) το 2002, με 
αποτζλεςμα τθ ςφνταξθ τθσ  Ραγκόςμιασ Στρατθγικισ για τθ 
Διατιρθςθ των Φυτϊν (GSPC) .

• Η GSPC ζχει ωσ ςτόχο να αποκαταςτιςει τθν ποικιλότθτα των φυτϊν 
ωσ μζροσ τθσ εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ και τθν προϊκθςθ τθσ 
αειφόρου ανάπτυξθ .

• GSPC περιλαμβάνει in situ και ex situ διατιρθςθ ωσ βαςικοί τρόποι 
διατιρθςθσ των ςπόρων των καλλιεργειϊν.

• Και οι δφο μζκοδοι διατιρθςθσ ζχουν τον ίδιο ςτόχο, αλλά δεν ζχουν 
ακριβϊσ τθν ίδια δυνατότθτα για τθ διατιρθςθ των καλλιεργειϊν και 
τθσ ποικιλομορφίασ και τθν ικανότθτα των αγροτϊν να διατθροφν και 
να χρθςιμοποιοφν τουσ ςπόρουσ.



ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ

Η παγκόςμια φυτικι παραγωγι κυριαρχείται από τζςςερισ καλλιζργειεσ για 
τροφι:
1. ςιτάρι,
2. ρφηι,
3. αραβόςιτοσ, 
4. πατάτα. 
Σε οριςμζνουσ τομείσ
αυτό ζχει οδθγιςει ςε απϊλεια τθσ γενετικισ ποικιλομορφίασ των 
καλλιεργειϊν για παραγωγισ τροφισ και όχι μόνο  και ςε μια υποτικζμενθ 
αφξθςθ ςτθν ευαιςκθςία των καλλιεργειϊν ςε βιοτικοφσ και αβιοτικοφσ 
παράγοντεσ.



Γιατί τοπικές ποικιλίες σήμερα;

• Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ θ αξία των τοπικϊν ποικιλιϊν επανεκτιμάται 
διεπιςτθμονικά.

• Λόγω των ποιοτικϊν και ποικίλων χαρακτθριςτικϊν τουσ (γεφςθ, 
άρωμα) πολλζσ από αυτζσ γίνονται  περιηιτθτεσ ζτςι ϊςτε θ 
παραγωγι και μεταποίθςθ τουσ να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ των 
τοπικϊν οικονομιϊν. 

• Φυςικά θ καλλιζργεια των τοπικϊν ποικιλιϊν ζχει τα δικά τθσ όρια, 
όπωσ τθν ευπάκεια των προϊόντων, τθν μικρι παραγωγι - ςε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ-, τθν δυςκολία προςαρμογισ  τουσ ςε 
εντατικά ςυςτιματα παραγωγισ.



In situ advantages  Ex situ advantages

Αφξθςθ τθσ τοπικισ προςαρμοςτικισ
ικανότθτασ ςτθν κλιματικι αλλαγι
και τθν αντιμετωπιςθ τθσ επικυμίασ των 
αγροτϊν να εγκαταλείψουν τθν 
εκμετάλλευςθ, λόγω τθσ κλιματικισ και 
περιβαλλοντικισ αλλαγισ

Οι βελτιωτζσ μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν τουσ ςπόρουσ
για αφξθςθ τθσ γεωργικισ 
παραγωγικότθτασ ςε διάφορα μζρθ 
του κόςμου

«Καλλιεργώντας» τθ βιοποικιλότθτα των 
καλλιεργειϊν αυξάνουμε ςθμαντικά τισ 
ποικιλίεσ των καλλιεργειϊν,
ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που
ιταν τοπικά κινδφνευαν με εξαφάνιςθ

Ραροχι «διαςφάλιςθσ» για τθν 
εξοικονόμθςθ γενετικϊν πόρων από 
τθν απϊλεια τουσ,  εξαιτίασ τθσ 
ανκρϊπινθσ κυριαρχίασ ςτο 
οικοςυςτιματοσ



In situ advantages  Ex situ advantages

Υποςτθρίηει τθν λόγω τθσ καλφτερθσ 
προςαρμογισ ςτο περιβάλλον και τθσ 
αγροτικισ παραδοςιακισ «γνϊςθσ».

Μπορεί να ςϊςει μεγάλθ ποικιλία ςπόρων
ςε ςχετικά μικρό χϊρο, και ςχετικά λιγότερθ
εργαςία

Υποςτθρίηει τθν ενδυνάμωςθ τθσ
τθσ τοπικισ κοινότθτασ, διότι το μζλλον των 
καλλιεργειϊν αφορά το ζδαφόσ τουσ  τθν 
ικανότθτά τουσ.

Μπορεί να ςϊςει πολλοφσ πλθκυςμοφσ 
ειδϊνγια μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα

Εξαςφάλιςθ νζων ποικιλιϊν.

Η αςφάλεια είναι εγγυθμζνθ ειδικά όταν το  
δείγμα αποκθκεφονται ςε Τράπεηεσ Σπόρων
και επιτρζπει τθν αποκικευςθ των ςπόρων 
ανά πάςα ςτιγμι

Ραρζχει ςυνεχι  προμικεια με ςπόρουσ.

Ενεργι εμπλοκι τθσ τοπικισ κοινωνίασ.



In situ Μειονεκτιματα Ex situ μειονεκτθματα

Αργι προςαρμογι ςτθ κλιματικι αλλαγι. Μικρι θ βιωςιμότθτα ςτθ Τράπεηα ςπόρων

Μικρι πρόςβαςθ ςτουσ βελτιωτζσ. Σπόροι που ζχουν αργό ρυκμό

φφτρωματοσ ι αυτά που

βλαςτιςουν γριγορα, δεν μποροφν να αποκθκευτοφν

Καταςτροφζσ και Οικονομικι  ανάπτυξθ αςκοφν  πίεςθ για 

τθν φπαρξθ των παραδοςιακϊν καλλιεργειϊν

Οριςμζνεσ τράπεηεσ γενετικοφ υλικοφ και βοτανικοί

κιποι δεν ζχουν ολοκλθρωμζνα ςτοιχεία ςχετικά με τουσ

ςπόρουσ , δθμογραφικά ςτοιχεία,

και ςχετικά με τισ μεκόδουσ καλλιζργειασ τουσ, κακϊσ και 

ςυχνά ζχουν εςφαλμζνθ επιςιμανςθ.

Η Απόφαςθ των αγροτϊν για

διατιρθςθ τθσ ποικιλομορφίασ εξαρτάται

ςχετικά από κοινωνικο-οικονομικοφσ παράγοντεσ τθν 

κυβερνθτικι πολιτικι και

τθ περιβαλλοντικι κατάςταςθ

Η αποκικευςθ των ςπόρων ςτισ τράπεηεσ

ςυχνά οδθγεί ςε μερικι ι

πλιρθ απϊλεια τθσ βιωςιμότθτασ των ςπόρων.

Τοπικζσ κοινότθτεσ δεν μποροφν να ελζγξουν τθν  

πολυμορφία των καλλιεργειϊν.

Μεγάλο κόςτοσ ςε χριμα και ενζργεια





υμβατικζσ ποικιλίεσ Παραδοςιακζσ ποικιλίεσ

Αυξημένες εισροές σε Μειωμζνεσ ειςροζσ

Νερό Νερό

Λιπάςματα Καλφτερθ ποιότθτα ςε μικρζσ λιπάνςεισ

Φυτοπροςτευτικά Ανκεκτικά

Κόςτοσ αγοράσ Ιδιοπαραγόμενοσ ςπόροσ

Μεγάλο βιολογικό κφκλο Μζςου και μικροφ βιολογικοφ κφκλου

Εντονθ κατεργαςία εδάφουσ Μικρι κατεργαςία
Μικρότερθ προςαρμογι ςε τοπικζσ κλιματικζσ 
ςυνκικεσ Ρροςαρμοςμζνεσ ςε τοπικζσ κλιματικζσ 

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μικρότερθ ζκλυςθ C02 ςτθν ατμόςφαιρα







Πλατοκοφκι &                 Ψιλοκοφκι
Μεςςθνίασ

Περιβαλλοντικζσ διαςτάςεισ



Traditional Varieties

Vicia faba major (platikouki) Vicia faba minor(psilokouki)



Vicia faba major Vicia faba minor

(platokouki) (psilokouki)



Το ριηικό ςφςτθμα αποτελεί το «κλειδί» τθσ περιβαλλοντικισ 
προςαρμογισ.

Αηωτοδζςμευςθσ

Μζςω αρχαίων

Συμβιωτικϊν

Σχζςεων 

Μυκόρριηασ 





Η ςυνειςφορά των αηωτοβακτθρίων του γζνουσ Rhizobium μπορεί 
ναφτάνει για τθ καλλιζργεια των κουκιϊν  και ςτα 50 kg Αηώτου 
ανά ςτρζμμα

Μεταξφ των ςυμβατικϊν και παραδοςιακϊν ποικιλιϊν οι διαφορζσ 
είναι υψθλότερεσ  με τισ παραδοςιακζσ ποικιλίεσ να 
αηωτοδεςμεφουν μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ Ν ςε ςχζςθ με τισ 
βελτιωμζνεσ ποικιλίεσ. (χαρακτθριςτικό το παράδειγμα του 
φαςολιοφ).



Η προσυορά τοσ μύκητα στη σσμβίωση 

• Αφξθςθ τθσ επιφάνειασ απορρόφθςθσ των κρεπτικϊν ςτοιχείων από 
τθ ρίηα (ζωσ και 20%)

• βοθκά ςτθν απορρόφθςθ ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων όπωσ , Cu, Zn

• Ειςχωρεί ςτο μικροπορϊδεσ και απορροφά νερό.   

• Ο μφκθτασ δθμιουργεί ζνα μανδφα γφρω από τθν επιφάνεια τθσ 
ρίηασ και ειςχωρεί ανάμεςα από τα κφτταρα του φλοιοφ, 
δθμιουργϊντασ ζνα δίκτυο που ονομάηεται δίκτυο Hartig.

• Το δίκτυο αυτό παράγει αντιβιοτικά, αυξάνει τθν απορρόφθςθ νεροφ 
και κρεπτικϊν ςυςτατικϊν από τθ ρίηα και προςτατεφει τθ ρίηα από 
άλλουσ επικίνδυνουσ μφκθτεσ.  





RESULTS





RESULTS



RESULTS



RESULTS



Συνοψίζοντας

• Οι 2 τοπικζσ ποικιλίεσ κουκιϊν είναι ανεξάρτθτεσ λίπανςθσ λόγω 
αηωτοδζςμευςθσ

• Ανκεκτικζσ ςε ςυνκικεσ ξθραςίασ και αλατότθτασ λόγω αυξθμζνθσ 
ανάπτυξθσ τθσ μυκόρριηασ. 

• Υπερζχουν από τισ εμπορικζσ ποικιλίεσ ςτισ ςυμβιωτικζσ ςχζςεισ.

• Απαιτοφν μειωμζνθ εργαςία και ειςροζσ ςε ςχζςθ με τισ εμπορικζσ

• Ρρζπει να ςυνεχιςτεί θ ζρευνα και να αναδειχκοφν και τα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά που ςτθ ςυνζχεια κα ςυνδεκοφν με τθν αγορά. 







Εσταριστίες

• Σο Ίδρυμα “Καπετάν Βαςίλθ” για τθ χρθματοδότθςθ τθσ μελζτθσ
“AΞIOΛOΓHΣH TOΡIKΩN ΡOIKIΛIΩN KOYKIΩN” με παραλλθλθ
υποςτιριξθ 2 μεταπτυχιακϊν διατριβϊν.

• “Effect of organic fertilization on root characteristics and crop development of
traditional variety of Vicia faba” A. Gavalaki , N. Koustas , I. Kakabouki ˡ, D.Bilalis,
I. Travlos, F.Angelopoulou & X.Kappas. 2015. The International Symposium
“PROSPECTS FOR THE 3rd MILLENNIUM AGRICULTURE”. 24-26 Oct 2015.Cluj-
Napoca.



Εσταριστώ

Δε φτάνει ο θλιοσ μονάχα,
η γη ςοδειά να δώςει,

χρειάζονται κι άλλα πολλά,
και προπαντόσ η γνώςη…

(Κωςτισ Παλαμάσ)


