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ΤαΤα στοιχείαστοιχεία αφορούναφορούν στιςστις συλλογέςσυλλογές τηςτης ΤράπεζαςΤράπεζας ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού καικαι ορισμένωνορισμένων
ΕρευνητικώνΕρευνητικών ΙδρυμάτωνΙδρυμάτων τουτου ΕΘΙΑΓΕΕΘΙΑΓΕ, , τατα οποίαοποία απεικονίζονταιαπεικονίζονται παρακάτωπαρακάτω..
ΣυλλογέςΣυλλογές υπάρχουνυπάρχουν καικαι σεσε άλλαάλλα ΙνστιτούταΙνστιτούτα τουτου ΕΘΙΑΓΕΕΘΙΑΓΕ. . ΛόγωΛόγω τουτου περιορισμένουπεριορισμένου
χρόνουχρόνου τηςτης ομιλίαςομιλίας γίνεταιγίνεται αναφοράαναφορά σεσε ορισμέναορισμένα απόαπό αυτάαυτά. . ΕλπίζουμεΕλπίζουμε στιςστις επόμενεςεπόμενες
συναντήσειςσυναντήσεις γιαγια τιςτις τοπικέςτοπικές ποικιλίεςποικιλίες νανα δοθείδοθεί ηη δυνατότηταδυνατότητα νανα παρουσιαστείπαρουσιαστεί ηη
συλλογήσυλλογή καικαι τοτο έργοέργο καικαι τωντων υπολοίπωνυπολοίπων..
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ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες
((Landraces)Landraces)

►► ««……μιαμια τοπικήτοπική ποικιλίαποικιλία αποτελείαποτελεί έναένα δυναμικόδυναμικό πληθυσμόπληθυσμό ενόςενός
καλλιεργούμενουκαλλιεργούμενου φυτικούφυτικού είδουςείδους, , οο οποίοςοποίος έχειέχει ιστορικήιστορική
προέλευσηπροέλευση, , ευδιάκριτηευδιάκριτη ταυτότηταταυτότητα καικαι στερείταιστερείται επίσημηςεπίσημης
γενετικήςγενετικής βελτίωσηςβελτίωσης, , καθώςκαθώς συχνάσυχνά ποικίλλειποικίλλει γενετικάγενετικά, , 
προσαρμόζεταιπροσαρμόζεται τοπικάτοπικά καικαι σχετίζεταισχετίζεται μεμε τατα παραδοσιακάπαραδοσιακά
συστήματασυστήματα καλλιέργειαςκαλλιέργειας»». . 

►► ΕπιπλέονΕπιπλέον είναιείναι αποδεκτόαποδεκτό ότιότι ενώενώ τατα παραπάνωπαραπάνω χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
εμφανίζονταιεμφανίζονται συχνάσυχνά, , δενδεν είναιείναι πάνταπάντα παρόνταπαρόντα γιαγια κάθεκάθε
μεμονωμένημεμονωμένη τοπικήτοπική ποικιλίαποικιλία ((Camacho Villa Camacho Villa et alet al., 2005)., 2005)..



ΑξίαΑξία τωντων τοπικώντοπικών ποικιλιώνποικιλιών σήμερασήμερα

►► ΚατάλληλεςΚατάλληλες γιαγια γεωργίαγεωργία χαμηλώνχαμηλών εισροώνεισροών
►► ΕυρείαΕυρεία γενετικήγενετική αντοχήαντοχή σεσε βιοτικέςβιοτικές καικαι αβιοτικέςαβιοτικές καταπονήσειςκαταπονήσεις
►► ΥψηλήΥψηλή ποιότηταποιότητα
►► ΣύνδεσηΣύνδεση μεμε τηντην παράδοσηπαράδοση καικαι τηντην επώνυμηεπώνυμη μεταποίησημεταποίηση
►► ΕυρύτερηΕυρύτερη γενετικήγενετική παραλλακτικότηταπαραλλακτικότητα γιαγια προστασίαπροστασία τηςτης

βιοποικιλότηταςβιοποικιλότητας
►► ΜεγαλύτερηΜεγαλύτερη ποικιλίαποικιλία σεσε οργανοληπτικέςοργανοληπτικές καικαι γαστριμαργικέςγαστριμαργικές

επιλογέςεπιλογές
►► ΔιευρύνουνΔιευρύνουν τοτο δικαίωμαδικαίωμα επιλογήςεπιλογής τουτου καταναλωτήκαταναλωτή



ΑίτιαΑίτια εξαφάνισηςεξαφάνισης τωντων τοπικώντοπικών ποικιλιώνποικιλιών

►► ΝέεςΝέες παραγωγικότερεςπαραγωγικότερες ποικιλίεςποικιλίες
►► ΠεριορισμένηΠεριορισμένη ανταπόκρισηανταπόκριση στιςστις αυξημένεςαυξημένες εισροέςεισροές καικαι τητη

μηχανοποίησημηχανοποίηση
►► ΝέαΝέα πρότυπαπρότυπα αγοράςαγοράς ((ομοιομορφίαομοιομορφία, , τυποποίησητυποποίηση, , παραγωγήπαραγωγή --

εμπορίαεμπορία κλίμακαςκλίμακας))

►► ΜετάβασηΜετάβαση απόαπό τηντην κλειστήκλειστή οικονομίαοικονομία τηςτης τοπικήςτοπικής αυτάρκειαςαυτάρκειας
στηνστην ανοικτήανοικτή ανταγωνιστικήανταγωνιστική

►► ΑνταγωνισμόςΑνταγωνισμός σεσε εθνικέςεθνικές καικαι διεθνείςδιεθνείς αγορέςαγορές κυρίωςκυρίως μεμε βάσηβάση
τοτο χαμηλότεροχαμηλότερο κόστοςκόστος

►► ΑπροθυμίαΑπροθυμία ήή αδυναμίααδυναμία αγορώναγορών γιαγια νανα προσφέρουνπροσφέρουν καλύτερεςκαλύτερες
τιμέςτιμές καικαι καλύτερηκαλύτερη ποιότηταποιότητα



ΣυνειδητοποίησηΣυνειδητοποίηση τηςτης ανάγκηςανάγκης
προστασίαςπροστασίας τουςτους

ΗΗ συνειδητοποίησησυνειδητοποίηση στηστη δεκαετίαδεκαετία τουτου ’’70 70 τουτου κινδύνουκινδύνου νανα χαθείχαθεί
οριστικάοριστικά μέσαμέσα σεσε λίγαλίγα χρόνιαχρόνια οο τεράστιοςτεράστιος γενετικόςγενετικός πλούτοςπλούτος, , πουπου
είχεείχε δημιουργηθείδημιουργηθεί στηστη διαδρομήδιαδρομή τωντων αιώνωναιώνων μεμε τητη φυσικήφυσική καικαι
ανθρώπινηανθρώπινη επιλογήεπιλογή, , οδήγησεοδήγησε στηστη δημιουργίαδημιουργία ΤραπεζώνΤραπεζών ΓενετικούΓενετικού
ΥλικούΥλικού σεσε πολλέςπολλές χώρεςχώρες γιαγια τητη διάσωσήδιάσωσή τουτου..



ΠροεδρικόΠροεδρικό ΔιάταγμαΔιάταγμα αριθμαριθμ. 80, . 80, τεύχοςτεύχος Α΄Α΄, , 
40/2240/22--33--19901990
ΚυριότεραΚυριότερα άρθραάρθρα



ΠροεδρικόΠροεδρικό ΔιάταγμαΔιάταγμα αριθμαριθμ. 80, . 80, τεύχοςτεύχος Α΄Α΄, , 
40/2240/22--33--19901990
ΚυριότεραΚυριότερα άρθραάρθρα



ΠροεδρικόΠροεδρικό ΔιάταγμαΔιάταγμα αριθμαριθμ. 80, . 80, τεύχοςτεύχος Α΄Α΄, , 
40/2240/22--33--19901990
ΚυριότεραΚυριότερα άρθραάρθρα



ΣκοπόςΣκοπός τηςτης ΤράπεζαςΤράπεζας ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού
καικαι τωντων άλλωνάλλων ΕρευνητικώνΕρευνητικών ΙδρυμάτωνΙδρυμάτων

ΗΗ διατήρησηδιατήρηση τωντων εθνικώνεθνικών φυτικώνφυτικών γενετικώνγενετικών πόρωνπόρων ((τοπικώντοπικών
ποικιλιώνποικιλιών καλλιεργούμενωνκαλλιεργούμενων ειδώνειδών καικαι άγριωνάγριων συγγενώνσυγγενών μεμε τατα
καλλιεργούμενακαλλιεργούμενα είδηείδη), ), πουπου απειλούνταιαπειλούνται απόαπό γενετικήγενετική
διάβρωσηδιάβρωση ήή εξαφάνισηεξαφάνιση, , προςπρος όφελοςόφελος τωντων επόμενωνεπόμενων γενεώνγενεών..



ΤοΤο υλικόυλικό συλλογήςσυλλογής αποτελείαποτελεί έναένα πολύτιμοπολύτιμο γενετικόγενετικό απόθεμααπόθεμα
γιαγια τητη γενετικήγενετική βελτίωσηβελτίωση τωντων καλλιεργειώνκαλλιεργειών καικαι γιαγια τηντην
προστασίαπροστασία τουτου φυσικούφυσικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας..

ΣκοπόςΣκοπός τηςτης ΤράπεζαςΤράπεζας ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού
καικαι τωντων άλλωνάλλων ΕρευνητικώνΕρευνητικών ΙδρυμάτωνΙδρυμάτων



ΚέντροΚέντρο ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒόρειαςΒόρειας ΕλλάδαςΕλλάδας
ΔράσειςΔράσεις τηςτης ΤράπεζαςΤράπεζας ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού
ΕξερευνητικέςΕξερευνητικές αποστολέςαποστολές καικαι συλλογήσυλλογή σεσε εθνικόεθνικό επίπεδοεπίπεδο τωντων

φυτικώνφυτικών γενετικώνγενετικών πόρωνπόρων

ΑναπολλαπλασιασμόςΑναπολλαπλασιασμός γενετικούγενετικού υλικούυλικού

ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός καικαι αξιολόγησηαξιολόγηση

ΔιατήρησηΔιατήρηση καικαι προστασίαπροστασία

ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση καικαι επεξεργασίαεπεξεργασία δεδομένωνδεδομένων

ΕθνικέςΕθνικές καικαι διεθνείςδιεθνείς ανταλλαγέςανταλλαγές γενετικούγενετικού υλικούυλικού καικαι

πληροφοριώνπληροφοριών

ΕκτόςΕκτός τόπουτόπου ((ExEx ssituitu))

ΕπίΕπί τόπουτόπου ((ΙΙn situn situ))



ΔράσειςΔράσεις τηςτης ΤράπεζαςΤράπεζας ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού
ΣυλλογήΣυλλογή, , αναπολλαπλασιασμόςαναπολλαπλασιασμός,, χαρακτηρισμόςχαρακτηρισμός, , αξιολόγησηαξιολόγηση, , 
διατήρησηδιατήρηση καικαι τεκμηρίωσητεκμηρίωση τωντων φυτικώνφυτικών γενετικώνγενετικών πόρωνπόρων



ΚέντροΚέντρο ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒόρειαςΒόρειας ΕλλάδαςΕλλάδας
ΕξερευνητικέςΕξερευνητικές αποστολέςαποστολές τηςτης ΤΤράπεζαςράπεζας ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού γιαγια
τητη διάσωσηδιάσωση καικαι τητη συλλογήσυλλογή τουτου φυτικούφυτικού γενετικούγενετικού υλικούυλικού

►► ΗΗ ΤράπεζαΤράπεζα ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού ((ΤΓΥΤΓΥ) ) τουτου ΕΘΙΑΓΕΕΘΙΑΓΕ, , απόαπό τοτο 1981 1981 έωςέως
σήμερασήμερα, , έχειέχει οργανώσειοργανώσει καικαι υλοποιήσειυλοποιήσει σημαντικόσημαντικό αριθμόαριθμό
εξερευνητικώνεξερευνητικών αποστολώναποστολών διάσωσηςδιάσωσης φυτικούφυτικού γενετικούγενετικού υλικούυλικού
((rescue expeditionsrescue expeditions) ) σεσε ολόκληρηολόκληρη σχεδόνσχεδόν τηντην ΕλλάδαΕλλάδα, , μεμε
αποτέλεσμααποτέλεσμα τητη συλλογήσυλλογή τωντων τοπικώντοπικών παραδοσιακώνπαραδοσιακών ποικιλιώνποικιλιών
τωντων καλλιεργούμενωνκαλλιεργούμενων φυτικώνφυτικών ειδώνειδών καικαι τωντων άγριωνάγριων αυτοφυώναυτοφυών
συγγενώνσυγγενών ειδώνειδών τουςτους. . 

►► ΠροτεραιότηταΠροτεραιότητα δίνεταιδίνεται σεσε καλλιέργειεςκαλλιέργειες::
oo σημαντικέςσημαντικές γιαγια τητη διατροφήδιατροφή,,
oo μεμε μεγάλομεγάλο βαθμόβαθμό γενετικήςγενετικής διάβρωσηςδιάβρωσης,,
oo ιδιαίτερηςιδιαίτερης σημασίαςσημασίας γιαγια τηντην ΕλλάδαΕλλάδα..



ΚέντροΚέντρο ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒόρειαςΒόρειας ΕλλάδαςΕλλάδας
ΣτόχοιΣτόχοι τωντων εξερευνητικώνεξερευνητικών αποστολώναποστολών τηςτης

ΤράπεζαςΤράπεζας ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού
ΕπισήμανσηΕπισήμανση καικαι έγκαιρηέγκαιρη συλλογήσυλλογή τουτου γενετικούγενετικού υλικούυλικού τουτου
ελληνικούελληνικού χώρουχώρου καικαι εκτόςεκτός τουτου φυσικούφυσικού τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
((Ex situEx situ) ) διατήρησηδιατήρηση στιςστις ψυκτικέςψυκτικές εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις τηςτης ΤΓΥΤΓΥ ήή σεσε
φυτείεςφυτείες υπαίθρουυπαίθρου..
ΚαταγραφήΚαταγραφή τηςτης γεωργικήςγεωργικής βιοποικιλότηταςβιοποικιλότητας..
ΕπισήμανσηΕπισήμανση περιοχώνπεριοχών μεμε σημαντικόσημαντικό γενετικόγενετικό πλούτοπλούτο καικαι
μελέτημελέτη συστημάτωνσυστημάτων γιαγια ««επίεπί τόπουτόπου»» διατήρησηδιατήρηση ((In situIn situ
conservationconservation) ) αυτοφυώναυτοφυών ειδώνειδών καικαι άγριωνάγριων συγγενώνσυγγενών τωντων
καλλιεργούμενωνκαλλιεργούμενων ειδώνειδών στοστο φυσικόφυσικό τουτουςς περιβάλλονπεριβάλλον καικαι γιαγια
διατήρησηδιατήρηση ««στονστον αγρόαγρό»» ((OnOn--ffarmarm conservation) conservation) τωντων
απειλούμενωναπειλούμενων παραδοσιακώνπαραδοσιακών ποικιλιώνποικιλιών..
ΕκτίμησηΕκτίμηση τουτου βαθμούβαθμού γενετικήςγενετικής διάβρωσηςδιάβρωσης τωντων φυτογενετικώνφυτογενετικών
πόρωνπόρων τηςτης χώραςχώρας καικαι εισήγησηεισήγηση μέτρωνμέτρων αντιμετώπισήςαντιμετώπισής τηςτης..



ΚέντροΚέντρο ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒόρειαςΒόρειας ΕλλάδαςΕλλάδας
ΚατηγορίεςΚατηγορίες ««εκτόςεκτός τόπουτόπου»» συλλογώνσυλλογών τηςτης

ΤράπεζαςΤράπεζας ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού

ΕνεργόςΕνεργός ΣυλλογήΣυλλογή: : αποθήκευσηαποθήκευση σπόρωνσπόρων ((22οο--44οοC) C) γιαγια περίπουπερίπου 10 10 
έτηέτη ήή καικαι παραπάνωπαραπάνω ανάλογαανάλογα μεμε τοτο φυτικόφυτικό είδοςείδος. . ΤοΤο υλικόυλικό
διατηρείταιδιατηρείται σεσε πάνινεςπάνινες ήή χάρτινεςχάρτινες σακούλεςσακούλες..

ΣυλλογήΣυλλογή ΕργασίαςΕργασίας: : αποθήκευσηαποθήκευση σπόρωνσπόρων ((22οο--55οοC)C) γιαγια
πειράματαπειράματα, , επιλογέςεπιλογές βελτιωτικώνβελτιωτικών προγραμμάτωνπρογραμμάτων κλπκλπ..

ΒασικήΒασική ΣυλλογήΣυλλογή: : ασφαλήςασφαλής μακροχρόνιαμακροχρόνια αποθήκευσηαποθήκευση σπόρωνσπόρων
((--2121οοC) C) γιαγια τουλάχιστοντουλάχιστον 20 20 έτηέτη. . ΤοΤο υλικόυλικό διατηρείταιδιατηρείται σεσε
πλαστικοποιημέναπλαστικοποιημένα φύλλαφύλλα αλουμινίουαλουμινίου ήή σεσε μεταλλικάμεταλλικά ανοξείδωταανοξείδωτα
δοχείαδοχεία..



αα..αα.. ΓένοςΓένος ΕίδοςΕίδος ΚοινόΚοινό ΌνομαΌνομα αα..αα.. ΓένοςΓένος ΕίδοςΕίδος ΚοινόΚοινό ΌνομαΌνομα

1.1. AbelmoschusAbelmoschus esculentusesculentus ΜπάμιαΜπάμια 2277.. LuffaLuffa acutangulaacutangula ΛούφαΛούφα

2.2. AlliumAllium cepacepa ΚρεμμύδιΚρεμμύδι 2288.. LathyrusLathyrus spp.spp. ΛαθούριΛαθούρι

3.3. AlliumAllium porrumporrum ΠράσοΠράσο 2929.. LensLens culinarisculinaris ΦακήΦακή

4.4. AlliumAllium sativumsativum ΣκόρδοΣκόρδο 3300.. LupinusLupinus spp.spp. ΛούπινοΛούπινο

5.5. AnethumAnethum graveolensgraveolens ΆνηθοςΆνηθος 3311.. MedicagoMedicago sativasativa ΜηδικήΜηδική

6.6. ApiumApium graveolensgraveolens ΣέλινοΣέλινο 3322.. NicotianaNicotiana tabacumtabacum ΚαπνόςΚαπνός

7.7. ArachisArachis hypogaeahypogaea ΦιστίκιΦιστίκι 3333.. PanicumPanicum miliaceummiliaceum ΚεχρίΚεχρί

8.8. AvenaAvena sativasativa ΒρώμηΒρώμη 3344.. PetroselinumPetroselinum crispumcrispum ΜαϊντανόςΜαϊντανός

9.9. BetaBeta vulgarisvulgaris ΠαντζάριΠαντζάρι 3355.. PhaseolusPhaseolus coccineuscoccineus ΦασόλιαΦασόλια ΓίγαντεςΓίγαντες

10.10. BrassicaBrassica oleraceaeoleraceae ΛάχανοΛάχανο 3366.. PhaseolusPhaseolus vulgarisvulgaris ΦασόλιαΦασόλια

11.11. CapsicumCapsicum annuumannuum ΠιπεριάΠιπεριά 3377.. PisumPisum sativumsativum ΜπιζέλιΜπιζέλι

12.12. CicerCicer arietinumarietinum ΡεβίθιΡεβίθι 3838.. RaphanusRaphanus sativussativus ΡεπάνιΡεπάνι

13.13. CitrulusCitrulus lanatuslanatus ΚαρπούζιΚαρπούζι 3939.. SecaleSecale cerealecereale ΣίκαληΣίκαλη

14.14. CucumisCucumis melomelo ΠεπόνιΠεπόνι 4040.. SesamumSesamum indicumindicum ΣουσάμιΣουσάμι

15.15. CucumisCucumis sativussativus ΑγγούριΑγγούρι 4141.. SolanumSolanum lycopersicumlycopersicum ΤομάταΤομάτα

16.16. CucurbitaCucurbita maximamaxima ΚολοκύθαΚολοκύθα 42.42. SolanumSolanum melongenamelongena ΜελιτζάναΜελιτζάνα

17.17. CucurbitaCucurbita moschatamoschata ΚολοκύθαΚολοκύθα 4433.. SolanumSolanum tuberosumtuberosum ΠατάταΠατάτα

2244.. HordeumHordeum vulgarevulgare ΚριθάριΚριθάρι 5050.. ViciaVicia sativasativa ΒίκοςΒίκος

18.18. CucurbitaCucurbita pepopepo ΚολοκύθιΚολοκύθι 4444.. SorghumSorghum bicolorbicolor ΣόργοΣόργο

19.19. CynaraCynara scholymusscholymus ΑγκινάραΑγκινάρα 4455.. SpinaceaSpinacea oleraceaeoleraceae ΣπανάκιΣπανάκι

20.20. DaucusDaucus carotacarota ΚαρότοΚαρότο 4466.. TriticumTriticum aestivumaestivum ΣιτάριΣιτάρι μαλακόμαλακό

21.21. DolichosDolichos lablablablab ΔόλιχοςΔόλιχος 4477.. TriticumTriticum durumdurum ΣιτάριΣιτάρι σκληρόσκληρό

2222.. GossypiumGossypium hirsutumhirsutum ΒαμβάκιΒαμβάκι 4848.. ViciaVicia erviliaervilia ΡόβηΡόβη

2233.. HelianthusHelianthus annuusannuus ΗλίανθοςΗλίανθος 49.49. ViciaVicia fabafaba ΚουκίΚουκί

2255.. LactucaLactuca sativasativa ΜαρούλιΜαρούλι 51.51. VignaVigna unguiculataunguiculata ΑμπελοφάσουλοΑμπελοφάσουλο

2266.. LagenariaLagenaria sicerariasiceraria ΝεροκολοκύθαΝεροκολοκύθα 52.52. ZeaZea maysmays ΚαλαμπόκιΚαλαμπόκι

ΚέντροΚέντρο ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒόρειαςΒόρειας ΕλλάδαςΕλλάδας
ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες καλλιεργούμενωνκαλλιεργούμενων ειδώνειδών πουπου διατηρούνταιδιατηρούνται στηνστην ΤΓΥΤΓΥ

((ενδεικτικόςενδεικτικός πίνακαςπίνακας) ) 



ΚέντροΚέντρο ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒόρειαςΒόρειας ΕλλάδαςΕλλάδας
ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες καλλιεργούμενωνκαλλιεργούμενων ειδώνειδών πουπου διατηρούνταιδιατηρούνται

στηνστην ΤράπεζαΤράπεζα ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού

ΠιπεριέςΠιπεριές

ΡόβηΡόβη

ΤσιμένιΤσιμένι

ΚαλαμπόκιαΚαλαμπόκια

ΑσπρίτσαΑσπρίτσα

ΛαθούριΛαθούρι

ΣιτάριΣιτάρι ΑτζούριΑτζούρι
ΕντοπισμόςΕντοπισμός
ΑμπελιούΑμπελιού

ΚαπνάΚαπνά



ΚέντροΚέντρο ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒόρειαςΒόρειας ΕλλάδαςΕλλάδας
ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες καλλιεργούμενωνκαλλιεργούμενων ειδώνειδών πουπου διατηρούνταιδιατηρούνται

στηνστην ΤράπεζαΤράπεζα ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού

ΠεπόνιαΠεπόνια

ΦασόλιαΦασόλια σεσε
αναβαθμίδεςαναβαθμίδεςΚεχρίΚεχρί

ΣκόρδαΣκόρδα

ΤομάτεςΤομάτες

ΣυλλογήΣυλλογή σιταριούσιταριού

ΝεροκολόκυθοΝεροκολόκυθοΑμπελοφάσουλαΑμπελοφάσουλα

ΕντοπισμόςΕντοπισμός
ΚοκκινόσταρουΚοκκινόσταρου

ΛούπινοΛούπινο



ΚέντροΚέντρο ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒόρειαςΒόρειας ΕλλάδαςΕλλάδας

Μέστη
(Triticum boeoticum & 
Aegilops speltoides var.
ligustica)

Όλυμπος
(Beta nana)

Σαντορίνη
(Crocus cartwrightianus,
Crocus laevigatus)

ΗΗ ΤράπεζαΤράπεζα ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού έχειέχει αναλάβειαναλάβει δράσειςδράσεις γιαγια τηντην ««επίεπί
τόπουτόπου»» ((IIn situn situ) ) διατήρησηδιατήρηση καικαι έχειέχει εκπονήσειεκπονήσει μελέτεςμελέτες γιαγια ένανέναν
αριθμόαριθμό ειδώνειδών--στόχωνστόχων στιςστις παρακάτωπαρακάτω περιοχέςπεριοχές..



ΚέντροΚέντρο ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒόρειαςΒόρειας ΕλλάδαςΕλλάδας
ΑμπελογραφικήΑμπελογραφική συλλογήσυλλογή

ΗΗ ΤράπεζαΤράπεζα ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού διατηρείδιατηρεί επίσηςεπίσης μίαμία μεγάλημεγάλη
αμπελογραφικήαμπελογραφική συλλογήσυλλογή υπαίθρουυπαίθρου, , πουπου αποτελείταιαποτελείται απόαπό
αυτόχθονεςαυτόχθονες παραδοσιακέςπαραδοσιακές ποικιλίεςποικιλίες αμπέλουαμπέλου..



ΚέντροΚέντρο ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒόρειαςΒόρειας ΕλλάδαςΕλλάδας
ΕμπορικέςΕμπορικές παραδοσιακέςπαραδοσιακές ποικιλίεςποικιλίες

ΠροήλθανΠροήλθαν απόαπό επιλογήεπιλογή τοπικώντοπικών πληθυσμώνπληθυσμών μεμε ποσοτικάποσοτικά καικαι ποιοτικάποιοτικά
κριτήριακριτήρια

ΘρακιώτικοΘρακιώτικο πεπόνιπεπόνι ΠιπεριάΠιπεριά μυτερόμυτερό

ΜπάμιαΜπάμια ΠυλαίαςΠυλαίας ΠιπεριάΠιπεριά ΦλωρίνηςΦλωρίνης

ΚολοκύθιΚολοκύθι
ΑγίαΑγία ΠαρασκευήΠαρασκευή



ΚέντροΚέντρο ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒόρειαςΒόρειας ΕλλάδαςΕλλάδας
ΕμπορικέςΕμπορικές παραδοσιακέςπαραδοσιακές ποικιλίεςποικιλίες

ΠροήλθανΠροήλθαν απόαπό επιλογήεπιλογή τοπικώντοπικών πληθυσμώνπληθυσμών μεμε ποσοτικάποσοτικά καικαι ποιοτικάποιοτικά
κριτήριακριτήρια

ΚαρότοΚαρότο
ΝέαΝέα ΜαγνησίαΜαγνησία ΜελιτζάναΜελιτζάνα ΛαγκαδάΛαγκαδά

ΤομάταΤομάτα ΜακεδονίαΜακεδονία
ΦασόλιΦασόλι ΖαργάναΖαργάνα
ΧρυσούπολήςΧρυσούπολής



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΣιτηρώνΣιτηρών::
ΔιατηρείΔιατηρεί τοπικέςτοπικές ποικιλίεςποικιλίες απόαπό::

ΣιτάριΣιτάριΣίκαληΣίκαλη

ΒρώμηΒρώμη ΚριθάριΚριθάρι



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΣιτηρώνΣιτηρών::
ΚαλαμπόκιΚαλαμπόκι--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΣιτηρώνΣιτηρών::
ΚαλαμπόκιΚαλαμπόκι--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

((ενδεικτικόςενδεικτικός πίνακαςπίνακας))
COLLNUMBCOLLNUMB COLLCODECOLLCODE GENUSGENUS SPECIESSPECIES ACCENAMEACCENAME ACQDATEACQDATE ORIGCTYORIGCTY COLLSITECOLLSITE

GR048/82GR048/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS NTOPIONTOPIO 198207198207---- GRCGRC LARISSALARISSA--VERDIKOUSSAVERDIKOUSSA

GR066/82GR066/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS 198207198207---- GRCGRC TRIKALATRIKALA--MILEAMILEA

GR081/82GR081/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS KALAMPOKIKALAMPOKI 198207198207---- GRCGRC TRIKALATRIKALA--MESOHORIMESOHORI

GR086/82GR086/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS GORGOSPOROGORGOSPORO 198207198207---- GRCGRC TRIKALATRIKALA--NERAIDANERAIDA

GR087/82GR087/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS 198207198207---- GRCGRC TRIKALATRIKALA--NERAIDANERAIDA

GR088/82GR088/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS KARAVISIOKARAVISIO 198207198207---- GRCGRC TRIKALATRIKALA--NERAIDANERAIDA

GR090/82GR090/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS 198207198207---- GRCGRC TRIKALATRIKALA--NERAIDANERAIDA

GR096/82GR096/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS ASPR.KALAMASPR.KALAM 198208198208---- GRCGRC KARDITSAKARDITSA--ARGITHEAARGITHEA

GR103/82GR103/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS POPCORNPOPCORN 198208198208---- GRCGRC KARDITSAKARDITSA--ARGITHEAARGITHEA

GR104/82GR104/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS 198208198208---- GRCGRC KARDITSAKARDITSA--KERASIAKERASIA

GR106/82GR106/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS KAMPISIOKAMPISIO 198208198208---- GRCGRC KARDITSAKARDITSA--KRYONERIKRYONERI

GR107/82GR107/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS KSIRIKOKSIRIKO 198208198208---- GRCGRC KARDITSAKARDITSA--KRYONERIKRYONERI

GR109/82GR109/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS 198208198208---- GRCGRC KARDITSAKARDITSA--KARITSAKARITSA

GR118/82GR118/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS KALAMPOKIKALAMPOKI 198208198208---- GRCGRC KARDITSAKARDITSA--AMARANTOSAMARANTOS

GR120/82GR120/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS 198208198208---- GRCGRC KARDITSAKARDITSA--AMARANTOSAMARANTOS

GR122/82GR122/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS KONTOROKAKONTOROKA 198208198208---- GRCGRC KARDITSAKARDITSA--NERAIDANERAIDA

GR126/82GR126/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS KOKKINELIKOKKINELI 198208198208---- GRCGRC KARDITSAKARDITSA--NERAIDANERAIDA

GR164/82GR164/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS SIDIROKALASIDIROKALA 198208198208---- GRCGRC LARISSALARISSA--KALLIPEFKIKALLIPEFKI

GR165/82GR165/82 GRC 005GRC 005 ZEAZEA MAYSMAYS 198208198208---- GRCGRC LARISSALARISSA--KALLIPEFKIKALLIPEFKI



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΑμπέλουΑμπέλου ΑθηνώνΑθηνών::
ΑμπέλιΑμπέλι--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

((ενδεικτικόςενδεικτικός πίνακαςπίνακας))
COLLNUMB COLLCODE GENUS SPECIES ACCENAME ACQDATE ORIGCTY COLLSITE

VT515 GRC 010 VITIS VINIFERA VOULGARICO 198109-- GRC SERRES-PROTI

VT114/83 GRC 010 VITIS VINIFERA GRENTZELO 198306-- GRC IOANNINA-KOSTANIANI

VT266 GRC 010 VITIS VINIFERA XEROKORIT 198306-- GRC GREVENA-TRIKOMO

VT506 GRC 010 VITIS VINIFERA SALOUA 198306-- GRC RODOS ISL-AG.ISIDOROS

VT509 GRC 010 VITIS VINIFERA MAVRANDREA 198306-- GRC RODOS ISL-AG.ISIDOROS

VT242 GRC 010 VITIS VINIFERA SAKI 198306-- GRC MESSINIA-DARAS

VT244 GRC 010 VITIS VINIFERA RODAKINO 198306-- GRC MESSINIA-DARAS

VT246 GRC 010 VITIS VINIFERA KROKOS 198306-- GRC MESSINIA-DARAS

VT247 GRC 010 VITIS VINIFERA M.KOLINIAT 198306-- GRC MESSINIA-DARAS

VT248 GRC 010 VITIS VINIFERA MAVROUDI 198306-- GRC MESSINIA-DARAS

VT249 GRC 010 VITIS VINIFERA MAVROMAT. 198306-- GRC MESSINIA-DARAS

VT250 GRC 010 VITIS VINIFERA ASFAKA 198306-- GRC MESSINIA-DROSSIA

VT252 GRC 010 VITIS VINIFERA ELIA 198306-- GRC MESSINIA-DARAS

VT241 GRC 010 VITIS VINIFERA BOURNELES 198306-- GRC MESSINIA-KEFALINOS

VT215 GRC 010 VITIS VINIFERA KOUTSAVIT. 198306-- GRC ARKADIA-SKORTSINOS

VT216 GRC 010 VITIS VINIFERA ASPROUDA 198306-- GRC ARKADIA-SKORTSINOS

VT095/83 GRC 010 VITIS VINIFERA STAFIDAMP. 198306-- GRC ZAKYNTHOS IS-LAGOPODO

VT108/83 GRC 010 VITIS VINIFERA ARETI 198306-- GRC ZAKYNTHOS IS-LAGOPODO



ΑμπέλιΑμπέλι--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

ΛαδικινόΛαδικινό ΖαλοβίτικοΖαλοβίτικο

ΠαμίδιΠαμίδι ΑρακλινόςΑρακλινός



ΑμπέλιΑμπέλι--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

ΜαυροτράγανοΜαυροτράγανο

ΜπεκάριΜπεκάρι ΠλατάνιΠλατάνι

ΠοταμίσιΠοταμίσι



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΑμπέλουΑμπέλου, , ΛαχανοκομίαςΛαχανοκομίας καικαι
ΑνθοκομίαςΑνθοκομίας ΗρακλείουΗρακλείου::

ΔιατηρείΔιατηρεί::
►► ΣυλλογήΣυλλογή τοπικώντοπικών ποικιλιώνποικιλιών αμπέλουαμπέλου πουπου βρίσκονταιβρίσκονται στονστον

αμπελώνααμπελώνα τουτου ΕΘΙΑΓΕΕΘΙΑΓΕ στονστον ΑμπελούζοΑμπελούζο ΜεσσαράςΜεσσαράς ΗρακλείουΗρακλείου, , 
όπωςόπως: : ΚοτσιφάλιΚοτσιφάλι, , ΛιάτικοΛιάτικο, , ΜαντιλάριΜαντιλάρι, , ΒιδιανόΒιδιανό, , ΒιλάναΒιλάνα, , ΠλυτόΠλυτό, , 
ΜοσχάτοΜοσχάτο ΣπίναςΣπίνας, , ΣουλτανίναΣουλτανίνα..

►► ΕπίσηςΕπίσης, , είναιείναι διατηρητήςδιατηρητής τηςτης ποικιλίαςποικιλίας πιπεριάςπιπεριάς ««καυτερήκαυτερή
ΙεράπετραςΙεράπετρας»» καικαι αγγουριάςαγγουριάς ««ΚνωσούΚνωσού»»..



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΕλαίαςΕλαίας καικαι ΟπωροκηπευτικώνΟπωροκηπευτικών
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας::

ΔιατηρείΔιατηρεί::
►► 66 66 ποικιλίεςποικιλίες συκιάςσυκιάς –– ηη μεγαλύτερημεγαλύτερη συλλογήσυλλογή στηστη ΜεσόγειοΜεσόγειο,,
►► 15 15 ποικιλίεςποικιλίες ελιάςελιάς, , τοπικέςτοπικές καικαι απόαπό τηντην ευρύτερηευρύτερη περιοχήπεριοχή τηςτης

ΜεσογείουΜεσογείου,,
►► 5 5 ποικιλίεςποικιλίες μανταρινιάςμανταρινιάς,,
►► 400 400 περίπουπερίπου είδηείδη μυκήτωνμυκήτων, , πολλάπολλά εκεκ τωντων οποίωνοποίων εδώδιμαεδώδιμα καικαι

καταγεγραμμένακαταγεγραμμένα γιαγια πρώτηπρώτη φοράφορά στονστον ελληνικόελληνικό χώροχώρο απόαπό τοτο
ΙνστιτούτοΙνστιτούτο, , 

►► 200 200 είδηείδη βακτηρίωνβακτηρίων καικαι ζυμώνζυμών, 1 , 1 εκεκ τωντων οποίωνοποίων καταγράφηκεκαταγράφηκε
γιαγια πρώτηπρώτη φοράφορά απόαπό τοτο ΙνστιτούτοΙνστιτούτο, , καθώςκαθώς καικαι 1 1 ιδιαίτερηςιδιαίτερης
γεωργικήςγεωργικής αξίαςαξίας γιαγια τοτο οποίοοποίο έχειέχει κατατεθείκατατεθεί καικαι αίτησηαίτηση στονστον
ΟΟ..ΒΒ..ΙΙ. . γιαγια κατοχύρωσηκατοχύρωση τηςτης πατένταςπατέντας χρήσηςχρήσης τουτου..



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΕλαίαςΕλαίας καικαι ΟπωροκηπευτικώνΟπωροκηπευτικών
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας:: ΣυκιέςΣυκιές--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

αα//αα ΠοικιλίαΠοικιλία ΠΠροέλευσηροέλευση ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά καρπούκαρπού

11 ΚαλαμώνΚαλαμών ήή τσαπελοσυκιάτσαπελοσυκιά ΜεσσηνίαΜεσσηνία ΠΠολύολύ νόστιμονόστιμο,, μεγάλομεγάλο,, ευρέωςευρέως διαδεδομένοδιαδεδομένο γιαγια αποξήρανσαποξήρανσηη

1313 ΑϊδινιάΑϊδινιά ΜυτιλήνηΜυτιλήνη ΛευκοπράσινΛευκοπράσινοο,, μέτριμέτριοο,, πολύπολύ γευστικγευστικόό

1515 ΜαύρηΜαύρη δίφορηδίφορη ΠελοπόννησοςΠελοπόννησος ΜαύρΜαύροο,, γευστικγευστικόό,, μέτριομέτριο μέγεθοςμέγεθος

1166 ΛιβανόΛιβανό ΕλλάδαΕλλάδα ΜαύρΜαύροο,, μέτριομέτριο μέγεθοςμέγεθος,, γευστικγευστικόό

1177 ΜπουκνιάΜπουκνιά ΕλλάδαΕλλάδα ΜπορντοπράσινοΜπορντοπράσινο,, μέτριομέτριο μέγεθοςμέγεθος,, γευστικγευστικόό

1188 ΣμυρναϊκήΣμυρναϊκή ΣμύρνηΣμύρνη –– ΜυτιλήνηΜυτιλήνη ΠΠράσινοράσινο ανοιχτόανοιχτό,, μεγάλομεγάλο μέγεθοςμέγεθος,, ιδιαίτεραιδιαίτερα γευστικγευστικόό

1199 ΚαστανόσυκαΚαστανόσυκα ΑρνάςΑρνάς ΓυθείουΓυθείου ΓύθειοΓύθειο ΜΜωβωβ,, μικρμικρόό,, πολύπολύ νόστιμνόστιμοο

1111 ΠρασινόσυκαΠρασινόσυκα ΛέσβουΛέσβου ΜυτιλήνηΜυτιλήνη ΠΠράσινράσινοο ανοιχτόανοιχτό,, μεγάλομεγάλο μέγεθοςμέγεθος,, αρκετάαρκετά γευστικγευστικόό

1122 ΛέσβουΛέσβου μεμε μεγάλομεγάλο μίσχομίσχο ΜυτιλήνηΜυτιλήνη ΠΠράσινοράσινο, , μεγάλομεγάλοςς μίσχομίσχοςς,, μέτριομέτριο μέγεθοςμέγεθος,, γευστικγευστικόό

22 ΚαλαματιανάΚαλαματιανά ΙστιαίαςΙστιαίας ΕυβοίαςΕυβοίας ΠΠολύολύ νόστιμονόστιμο,, μεσαίομεσαίο,, γιαγια αποξήρανσηαποξήρανση

33 ΒαλοσυκιάΒαλοσυκιά ΑνδρούσαΑνδρούσα ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας ΠΠράσινοράσινο,, εύγευστοεύγευστο,, μέτριουμέτριου μεγέθουςμεγέθους

44 ΛευκάΛευκά μεγάλαμεγάλα ΑνδρούσηςΑνδρούσης ΑνδρούσαΑνδρούσα ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας ΠΠράσινοράσινο,, πολύπολύ μεγάλομεγάλο μέγεθοςμέγεθος,, ιδιαίτεραιδιαίτερα γευστικόγευστικό

55 ΒασιλικάΒασιλικά μμαύρααύρα ΜεσόγειαΜεσόγεια ΑττικήςΑττικής ΜαύροΜαύρο,, ιδιδιιαίτερααίτερα γευστικόγευστικό,, μεγάλομεγάλο μέγεθοςμέγεθος

66 ΒασιλικάΒασιλικά μμελισσίελισσί ήή άσπραάσπρα ΜεσόγειαΜεσόγεια ΑττικήςΑττικής ΜελισσίΜελισσί χρώμαχρώμα,, μεγάλομεγάλο μέγεθοςμέγεθος,, ιδιδιιαίτερααίτερα γευστικόγευστικό

77 ΚύμηςΚύμης ΚύμηΚύμη ΕυβοίαςΕυβοίας ΠΠράσινοράσινο,, μεγάλομεγάλο,, διπλήςδιπλής χρήσηςχρήσης, , αποξηραμένοαποξηραμένο ήή νωπόνωπό

88 ΜακροκοτσανάτΜακροκοτσανάταα ΙστιαίαΙστιαία ΕυβοίαςΕυβοίας ΠΠράσινοράσινο,, μεγάλοςμεγάλος μίσχοςμίσχος,, μέτριομέτριο μέγεθοςμέγεθος

99 ΠολίτικαΠολίτικα ΛέσβουΛέσβου ΜυτιλήνηΜυτιλήνη ΛευκΛευκοοπράσινοπράσινο,, νόστιμονόστιμο,, μέτριομέτριο μέγεθοςμέγεθος

1010 ΠερκούλιαΠερκούλια ΜυτιλήνηΜυτιλήνη ΠΠράσινοράσινο,, μέτριομέτριο μέγεθοςμέγεθος,, γευστικγευστικόό

1144 ΟρμαθοσυκιάΟρμαθοσυκιά ΠελοπόννησοςΠελοπόννησος ΛευκοπράσινΛευκοπράσινοο,, μέτριμέτριοο,, γευστικγευστικόό

2020 ΣτραβόλαιμουΣτραβόλαιμου ΠεταλίδιΠεταλίδι ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας ΠΠράσινράσινοο,, μεγάλμεγάλοο,, γευστικγευστικόό



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΕλαίαςΕλαίας καικαι ΟπωροκηπευτικώνΟπωροκηπευτικών
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας:: ΣυκιέςΣυκιές--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

ΚαλαμώνΚαλαμών ήή
ΤσαπελόσυκαΤσαπελόσυκα ΒαλόσυκαΒαλόσυκα

ΒασιλικάΒασιλικά μαύραμαύρα ΚύμηςΚύμης



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΕλαίαςΕλαίας καικαι ΟπωροκηπευτικώνΟπωροκηπευτικών
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας:: ΣυκιέςΣυκιές--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

ΠολίτικαΠολίτικα ΛέσβουΛέσβου

ΠερκούλιαΠερκούλια ΠρασινόσυκαΠρασινόσυκα ΛέσβουΛέσβου

ΜακροκοτσανάταΜακροκοτσανάτα
ΙστιαίαςΙστιαίας ΕύβοιαςΕύβοιας



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΕλαίαςΕλαίας καικαι ΟπωροκηπευτικώνΟπωροκηπευτικών
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας:: ΣυκιέςΣυκιές--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

ΜπουκνιάΜπουκνιά ΣμυρναϊκήΣμυρναϊκή

ΚαστανόσυκαΚαστανόσυκα
ΑρνάςΑρνάς ΓυθείουΓυθείου ΣτραβόλαιμουΣτραβόλαιμου



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΕλαίαςΕλαίας καικαι ΟπωροκηπευτικώνΟπωροκηπευτικών
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας:: ΕλιέςΕλιές--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

αα//αα ΠοικιλίαΠοικιλία ΠΠροέλευσηροέλευση ΠεριγραφήΠεριγραφή

11 ΚορωνέικηΚορωνέικη ΜεσσηνίαΜεσσηνία

ΕίναιΕίναι ηη πιοπιο γνωστήγνωστή ποικιλίαποικιλία ελιάςελιάς στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα αφούαφού τηςτης αντιστοιχείαντιστοιχεί
τοτο 60% 60% τηςτης ελληνικήςελληνικής παραγωγήςπαραγωγής. . ΈχειΈχει μικρόμικρό μέγεθοςμέγεθος καικαι ωριμάζειωριμάζει
απόαπό τοντον ΟκτώβριοΟκτώβριο μέχριμέχρι τοτο ΔεκέμβριοΔεκέμβριο. . ΠαράΠαρά τοτο γεγονόςγεγονός ότιότι τοτο
δέντροδέντρο χρειάζεταιχρειάζεται ελάχιστηελάχιστη φροντίδαφροντίδα καικαι μπορείμπορεί νανα αντέξειαντέξει σεσε
χαμηλέςχαμηλές θερμοκρασίεςθερμοκρασίες, , είναιείναι αυτόαυτό πουπου δίνειδίνει τηντην καλύτερηκαλύτερη ποιότηταποιότητα
λαδιούλαδιού σεσε σχέσησχέση μεμε άλλεςάλλες ποικιλίεςποικιλίες. . 

22 ΚαλαμώνΚαλαμών ήή ΑετονυχολιάΑετονυχολιά ΜεσσηνίαΜεσσηνία

ΗΗ καλύτερηκαλύτερη εποχήεποχή γιαγια τητη συγκομιδήσυγκομιδή τηςτης ποικιλίαςποικιλίας αυτήςαυτής είναιείναι μεταξύμεταξύ
ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου καικαι ΙανουάριουΙανουάριου. . ΗΗ συγκομιδήσυγκομιδή γίνεταιγίνεται μόνομόνο ότανόταν τοτο
χρώμαχρώμα τουτου καρπούκαρπού έχειέχει γίνειγίνει εντελώςεντελώς μαύρομαύρο. . ΤοΤο δέντροδέντρο τηςτης
ΚαλαμώνΚαλαμών έχειέχει τητη δυνατότηταδυνατότητα νανα αντέχειαντέχει σεσε όλεςόλες τιςτις θερμοκρασίεςθερμοκρασίες
κλίματοςκλίματος δίνονταςδίνοντας εξαιρετικούςεξαιρετικούς καρπούςκαρπούς. . ΗΗ ποικιλίαποικιλία αυτήαυτή είναιείναι καικαι
παγκοσμίωςπαγκοσμίως γνωστήγνωστή καικαι ηη πιοπιο γνωστήγνωστή ελιάελιά τραπεζιούτραπεζιού..

33 ΚαρυδολιάΚαρυδολιά ΧαλκιδικήςΧαλκιδικής ΧαλκιδικήΧαλκιδική

ΗΗ ποικιλίαποικιλία αυτήαυτή ωριμάζειωριμάζει σχετικάσχετικά νωρίςνωρίς καικαι ηη συγκομιδήσυγκομιδή τηςτης γίνεταιγίνεται
μεταξύμεταξύ ΝοεμβρίουΝοεμβρίου καικαι ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου. . ΟΟ καρπόςκαρπός τηςτης έχειέχει χρώμαχρώμα
κιτρινοπράσινοκιτρινοπράσινο καικαι δεδενν αλλάζειαλλάζει σεσε μαύρομαύρο όπωςόπως γίνεταιγίνεται σεσε άλλεςάλλες
ποικιλίεςποικιλίες. . ΈχειΈχει ασύμμετροασύμμετρο σχήμασχήμα καικαι συνήθωςσυνήθως χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται ωςως
ελιάελιά τραπεζιούτραπεζιού καικαι πατέπατέ όπωςόπως καικαι ηη ΑμφίσσηςΑμφίσσης, , αλλάαλλά συχνάσυχνά τιςτις
βρίσκουμεβρίσκουμε καικαι γεμιστέςγεμιστές μεμε αμύγδαλοαμύγδαλο ήή πιπεριάπιπεριά..

44 ΑμφίσσηςΑμφίσσης ΆμφισσαΆμφισσα
ΗΗ συγκομιδήσυγκομιδή τηςτης ποικιλίαςποικιλίας αυτήςαυτής εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τοτο πόσοπόσο ώριμοςώριμος
είναιείναι οο καρπόςκαρπός τηςτης. . ΤοΤο μέγεθοςμέγεθος τηςτης ελιάςελιάς αυτήςαυτής είναιείναι επίσηςεπίσης αρκετάαρκετά
αυξημένοαυξημένο. . ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται κυρίωςκυρίως ωςως ελιάελιά ήή πατέπατέ..

55 ΜαστοειδήςΜαστοειδής ήή ΜατσολιάΜατσολιά ήή
ΤσουνάτηΤσουνάτη ΠελοπόννησοςΠελοπόννησος

ΗΗ ποικιλίαποικιλία αυτήαυτή ωριμάζειωριμάζει αργάαργά καικαι ηη συγκομιδήσυγκομιδή τηςτης γίνεταιγίνεται απόαπό τοτο
τέλοςτέλος ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου έωςέως τιςτις αρχέςαρχές ΙανουαρίουΙανουαρίου. . ΟΟ καρπόςκαρπός τηςτης είναιείναι
μεσαίουμεσαίου μεγέθουςμεγέθους. . ΤοΤο λάδιλάδι απόαπό ματσολιάματσολιά είναιείναι εξαιρετικήςεξαιρετικής
ποιότηταςποιότητας μεμε χαμηλήχαμηλή οξύτηταοξύτητα. . 



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΕλαίαςΕλαίας καικαι ΟπωροκηπευτικώνΟπωροκηπευτικών
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας:: ΕλιέςΕλιές--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

Μαστοειδής ή
Ματσολιά ή
τσουνάτη Αμφίσσης

Χαλκιδικής Καλαμών

Κορωνέικη



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΕλαίαςΕλαίας καικαι ΟπωροκηπευτικώνΟπωροκηπευτικών
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας:: ΕλιέςΕλιές--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

ΛιανολιάΛιανολιά
ΚερκύραςΚερκύρας

ΚουτσουρελιάΚουτσουρελιά
ΑχαΐαςΑχαΐας

ΑδραμυτινήΑδραμυτινή
ΝΝ. . ΒΑΒΑ ΑιγαίουΑιγαίου

ΜαυρολιάΜαυρολιά
ΜεσσηνίαςΜεσσηνίας



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΕλαίαςΕλαίας καικαι ΟπωροκηπευτικώνΟπωροκηπευτικών
ΚαλαμάταςΚαλαμάτας:: ΕλιέςΕλιές--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

ΚορωνέικηΚορωνέικη ΚαλαμώνΚαλαμών

ΜαυρολιάΜαυρολιά ΑδραμυτινήΑδραμυτινή



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΦυλλοβόλωνΦυλλοβόλων ΔένδρωνΔένδρων
ΝάουσαςΝάουσας::

ΑσχολείταιΑσχολείται::
►► ΑπόΑπό τατα πυρηνόκαρπαπυρηνόκαρπα μεμε: : τητη ροδακινιάροδακινιά, , τητη νεκταρινιάνεκταρινιά, , τητη

βερικοκιάβερικοκιά, , τηντην κερασιάκερασιά καικαι τητη δαμασκηνιάδαμασκηνιά..
►► ΑπόΑπό τατα γιγαρτόκαρπαγιγαρτόκαρπα μεμε: : τητη μηλιάμηλιά, , τηντην αχλαδιάαχλαδιά καικαι τηντην κυδωνιάκυδωνιά..
►► ΑπόΑπό τατα ακρόδρυαακρόδρυα μεμε: : τηντην αμυγδαλιάαμυγδαλιά, , τηντην καρυδιάκαρυδιά, , τητη

λεπτοκαρυάλεπτοκαρυά καικαι τητη φιστικιάφιστικιά..
►► ΠρόσφαταΠρόσφατα άρχισεάρχισε νανα ασχολείταιασχολείται μεμε τατα φρούταφρούτα μικρότερηςμικρότερης

σημασίαςσημασίας, , όπωςόπως: : ρόδιαρόδια, , κυδώνιακυδώνια, , μούσμουλαμούσμουλα, , μούραμούρα, , κράνακράνα, , 
τζίτζιφατζίτζιφα, , κλπκλπ..

►► ΑπόΑπό τοτο 1984 1984 μέχριμέχρι τοτο 1986 1986 καικαι απόαπό πιστώσειςπιστώσεις προγράμματοςπρογράμματος
τουτου F.A.O., F.A.O., InternationalInternational BankBank forfor PlantPlant GeneticGenetic ResourcesResources, , 
ασχολήθηκεασχολήθηκε μεμε τηντην εξερεύνησηεξερεύνηση, , επισήμανσηεπισήμανση, , συλλογήσυλλογή καικαι
αξιολόγησηαξιολόγηση γενετικούγενετικού υλικούυλικού πυρηνόκαρπωνπυρηνόκαρπων απόαπό τοντον ελληνικόελληνικό
χώροχώρο. . ΤοΤο υλικόυλικό αυτόαυτό χρησιμοποιήθηκεχρησιμοποιήθηκε σεσε εθνικάεθνικά προγράμματαπρογράμματα
βελτίωσηςβελτίωσης ποικιλιώνποικιλιών καικαι υποκειμένωνυποκειμένων μεμε ελεγχόμενοελεγχόμενο υβριδισμόυβριδισμό..



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΦυλλοβόλωνΦυλλοβόλων ΔένδρωνΔένδρων ΝάουσαςΝάουσας::
ΚεράσιαΚεράσια--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

αα//αα ΠοικιλίαΠοικιλία ΠΠροέλευσηροέλευση ΠεριγραφήΠεριγραφή

11 ΑγιωργίτικαΑγιωργίτικα ΛιλαντίουΛιλαντίου ΕύβοιαΕύβοια ((ΛιλάντιοΛιλάντιο)) ΚόκκινηΚόκκινη, , μαλακόσαρκημαλακόσαρκη ποικιλίαποικιλία, , μεσοπρμεσοπρώιμηςώιμης εποχήςεποχής ωρίμανσηςωρίμανσης, , 
μεμε πολύπολύ μικρόμικρό μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού..

22 ΚαραμέλαΚαραμέλα ΛιλαντίουΛιλαντίου ΕύβοιαΕύβοια ((ΛιλάντιοΛιλάντιο))

ΓαλανήΓαλανή, , τραγανήτραγανή ποικιλίαποικιλία, , μέσηςμέσης εποχήςεποχής ωρίμανσηςωρίμανσης, , μεμε μικρόμικρό
μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού. . ΕίναιΕίναι τοπικήςτοπικής σημασίαςσημασίας, , όπουόπου χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται
κυρίωςκυρίως ωςως μεταποιήσιμημεταποιήσιμη, , γιαγια τηντην παρασκευήπαρασκευή γλυκώνγλυκών. . ΕίναιΕίναι καλόςκαλός
επικονιαστήςεπικονιαστής όλωνόλων τωντων κόκκινωνκόκκινων ποικιλιώνποικιλιών..

33 ΚαψιώτικαΚαψιώτικα ΑττικήΑττική ((ΚαψιώτικαΚαψιώτικα))
ΓαλανήΓαλανή, , μαλακόσαρκημαλακόσαρκη ποικιλίαποικιλία, , μέσηςμέσης εποχήςεποχής ωρίμανσηςωρίμανσης, , μεμε
μικρόμικρό μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού. . ΤαΤα σπορόφυτάσπορόφυτά τηςτης χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται ωςως
υποκείμεναυποκείμενα κερασιάςκερασιάς σεσε ξηροθερμικάξηροθερμικά εδάφηεδάφη

44 ΚηφισίαςΚηφισίας ΑττικήΑττική ΚόκκινηΚόκκινη, , μαλακόσαρκημαλακόσαρκη ποικιλίαποικιλία, , μεσοπρώιμηςμεσοπρώιμης εποχήςεποχής ωρίμανσηςωρίμανσης, , 
μεμε πολύπολύ μικρόμικρό μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού..

55 ΚηφισιάςΚηφισιάς ΠρωιμότεροΠρωιμότερο ΑττικήΑττική
ΓαλανήΓαλανή, , ημιτραγανήημιτραγανή ποικιλίαποικιλία, , μέσηςμέσης εποχήςεποχής ωρίμανσηςωρίμανσης, , μεμε μεγάλομεγάλο
μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού. . ΤοΤο γενετικόγενετικό τηςτης ενδιαφέρονενδιαφέρον περιορίζεταιπεριορίζεται στοστο καλόκαλό
σχήμασχήμα τουτου δένδρουδένδρου καικαι τηντην αντοχήαντοχή τηςτης σεσε ξηροθερμικόξηροθερμικό περιβάλλονπεριβάλλον..

66 ΜαύροΜαύρο ΠρώιμοΠρώιμο ΑχαΐαςΑχαΐας ΑχαΐαΑχαΐα

ΚόκκινηΚόκκινη, , τραγανήτραγανή ποικιλίαποικιλία, , μέσηςμέσης εποχήςεποχής ωρίμανσηςωρίμανσης, , μεμε πολύπολύ
μεγάλομεγάλο μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού. . ΑξιόλογηΑξιόλογη ποικιλίαποικιλία, , μεμε μεγάλομεγάλο μέγεθοςμέγεθος
καρπούκαρπού, , τραγανήτραγανή σάρκασάρκα καικαι πολύπολύ καλάκαλά οργανοληπτικάοργανοληπτικά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά. . ΥστερείΥστερεί σεσε αποδόσειςαποδόσεις, , πουπου μπορούνμπορούν νανα
βελτιωθούνβελτιωθούν μεμε συστηματικήσυστηματική καλλιέργειακαλλιέργεια..

77 ΜαύροΜαύρο ΠρώιμοΠρώιμο
ΒυτάλουΒυτάλου ΕύβοιαΕύβοια ((ΒύταλοςΒύταλος))

ΚόκκινηΚόκκινη, , ημιτραγανήημιτραγανή ποικιλίαποικιλία, , μεσοπρώιμηςμεσοπρώιμης εποχήςεποχής ωρίμανσηςωρίμανσης, , 
μεμε μικρόμικρό μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού. . ΤοΤο γενετικόγενετικό τηςτης ενδιαφέρονενδιαφέρον περιορίζεταιπεριορίζεται
μόνομόνο στοστο σχήμασχήμα τουτου δένδρουδένδρου, , τηντην υψηλήυψηλή περιεκτικότηταπεριεκτικότητα τουτου
καρπούκαρπού σεσε σάκχαρασάκχαρα καικαι τοτο μεγάλομεγάλο μέγεθοςμέγεθος τουτου ποδίσκουποδίσκου αυτούαυτού..



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΦυλλοβόλωνΦυλλοβόλων ΔένδρωνΔένδρων ΝάουσαςΝάουσας::
ΚεράσιαΚεράσια & & ΒύσσιναΒύσσινα--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

αα//αα ΠοικιλίαΠοικιλία ΠΠροέλευσηροέλευση ΠεριγραφήΠεριγραφή

88 ΝαπολέωνΝαπολέων ΚαραμέλαΚαραμέλα ΠελοπόννησοςΠελοπόννησος

ΓαλανήΓαλανή, , ημιτραγανήημιτραγανή ποικιλίαποικιλία, , μέσηςμέσης εποχήςεποχής ωρίμανσηςωρίμανσης, , μεμε
μικρόμικρό μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού. . ΗΗ ποικιλίαποικιλία παρουσιάζειπαρουσιάζει τοπικότοπικό
ενδιαφέρονενδιαφέρον, , λόγωλόγω τωντων καλώνκαλών μεταποιητικώνμεταποιητικών
χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών τηςτης, , κυρίωςκυρίως σεσε οικιακάοικιακά παρασκευάσματαπαρασκευάσματα. . 
ΜπορείΜπορεί επίσηςεπίσης νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί απόαπό τητη βιομηχανίαβιομηχανία στηστη
ζαχαροπλαστικήζαχαροπλαστική..

99 ΠετροκέρασοΠετροκέρασο ΤραγανόΤραγανό
ΑχαΐαςΑχαΐας ΑχαΐαΑχαΐα

ΓαλανήΓαλανή, , τραγανήτραγανή ποικιλίαποικιλία, , μέσηςμέσης εποχήςεποχής ωρίμανσηςωρίμανσης, , μεμε
μεγάλομεγάλο μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού. . ΧρησιμοποιείταιΧρησιμοποιείται γιαγια νωπήνωπή
κατανάλωσηκατανάλωση καικαι μεταποίησημεταποίηση. . ΗΗ ποικιλίαποικιλία αυτήαυτή παρουσιάζειπαρουσιάζει
ιδιαίτεροιδιαίτερο γενετικόγενετικό καικαι εμπορικόεμπορικό ενδιαφέρονενδιαφέρον, , λόγωλόγω τουτου
μεγέθουςμεγέθους τουτου καρπούκαρπού, , τηςτης τραγανότηταςτραγανότητας τηςτης σάρκαςσάρκας αυτούαυτού
καικαι τωντων οργανοληπτικώνοργανοληπτικών χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών..

1111 ΣάμουΣάμου ΣάμοςΣάμος

ΚόκκινηΚόκκινη, , τραγανήτραγανή ποικιλίαποικιλία, , μεσοόψιμηςμεσοόψιμης εποχήςεποχής ωρίμανσηςωρίμανσης, , 
μεμε μέτριομέτριο μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού. . ΠαρουσιάζειΠαρουσιάζει ιδιαίτεροιδιαίτερο γενετικόγενετικό
ενδιαφέρονενδιαφέρον λόγωλόγω τουτου εγκλιματισμούεγκλιματισμού τηςτης σεσε νησιώτικεςνησιώτικες
περιοχέςπεριοχές..

1212 ΤραγανόΤραγανό ΕδέσσηςΕδέσσης--ΝαούσηςΝαούσης ΝάουσαΝάουσα ΚόκκινηΚόκκινη, , τραγανήτραγανή ποικιλίαποικιλία, , μέσηςμέσης έωςέως όψιμηςόψιμης εποχήςεποχής
ωρίμανσηςωρίμανσης, , μεμε πολύπολύ μεγάλομεγάλο μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού..

1313 ΒύσσινοΒύσσινο ΕπισκοπήςΕπισκοπής ΠιερίαΠιερία ((ΑιγίνιοΑιγίνιο))

ΜαύρηΜαύρη ήή σκούρησκούρη κόκκινηκόκκινη ποικιλίαποικιλία βυσσινιάςβυσσινιάς,, πρώιμηςπρώιμης
εποχήςεποχής ωρίμανσηςωρίμανσης, , μεμε μεγάλομεγάλο μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού. . ΜεγάληΜεγάλη
απόδοσηαπόδοση. . ΤοΤο ΒύσσινοΒύσσινο ΕπισκοπήςΕπισκοπής είναιείναι μιαμια πολύπολύ αξιόλογηαξιόλογη
ποικιλίαποικιλία βυσσινιάςβυσσινιάς, , όσονόσον αφοράαφορά τοντον εγκλιματισμόεγκλιματισμό τηςτης στοστο
ελληνικόελληνικό εδαφοκλιματικόεδαφοκλιματικό περιβάλλονπεριβάλλον. . ΟΟ καρπόςκαρπός τηςτης
ενδείκνυταιενδείκνυται νανα χρησιμοποιηθείχρησιμοποιηθεί γιαγια παραγωγήπαραγωγή χυμούχυμού καικαι
σπιτικώνσπιτικών παρασκευασμάτωνπαρασκευασμάτων..

1010 ΠρώιμοΠρώιμο ΚολυνδρούΚολυνδρού ΠιερίαΠιερία ((ΚολυνδρόςΚολυνδρός)) ΚόκκινηΚόκκινη, , μαλακόσαρκημαλακόσαρκη ποικιλίαποικιλία, , πρώιμηςπρώιμης εποχήςεποχής
ωρίμανσηςωρίμανσης, , μεμε πολύπολύ μικρόμικρό μέγεθοςμέγεθος καρπούκαρπού..



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΦυλλοβόλωνΦυλλοβόλων ΔένδρωνΔένδρων ΝάουσαςΝάουσας::
ΚεράσιαΚεράσια--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΦυλλοβόλωνΦυλλοβόλων ΔένδρωνΔένδρων ΝάουσαςΝάουσας::
ΚεράσιαΚεράσια--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΦυλλοβόλωνΦυλλοβόλων ΔένδρωνΔένδρων ΝάουσαςΝάουσας::
ΚεράσιαΚεράσια--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΦυλλοβόλωνΦυλλοβόλων ΔένδρωνΔένδρων ΝάουσαςΝάουσας::
ΡοδάκιναΡοδάκινα--ΔαμάσκηναΔαμάσκηνα--ΡόδιαΡόδια--ΦουντούκιαΦουντούκια--

ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες
αα//αα ΠοικιλίαΠοικιλία ΠΠροέλευσηροέλευση ΠεριγραφήΠεριγραφή

11 ΡοδάκινοΡοδάκινο ΛεμονάτοΛεμονάτο
ΒόλουΒόλου

ΝΝ. . ΜαγνησίαςΜαγνησίας καικαι
κυρίωςκυρίως στηνστην περιοχήπεριοχή
τουτου ΠηλίουΠηλίου--ΖαγοράΖαγορά
ΠηλίουΠηλίου

ΛευκόσαρκηΛευκόσαρκη ποικιλίαποικιλία, , επιτραπέζιαεπιτραπέζια, , τραγανήτραγανή ΟΟ καρπόςκαρπός είναιείναι
μεγάλουμεγάλου μεγέθουςμεγέθους, , σφαιρικόςσφαιρικός μεμε μαστοειδήμαστοειδή απόφυσηαπόφυση. . ΟΟ φλοιόςφλοιός
κατάκατά τηντην ωρίμανσηωρίμανση έχειέχει χρώμαχρώμα λευκόλευκό μεμε λίγολίγο κόκκινοκόκκινο επίχρωμαεπίχρωμα. . ΗΗ
σάρκασάρκα είναιείναι τραγανήτραγανή, , πολύπολύ αρωματικήαρωματική καικαι συμπύρηνησυμπύρηνη. . 

77 ΡόδιΡόδι ΕρμιόνηςΕρμιόνης ΕρμιόνηΕρμιόνη ΑργολίδαςΑργολίδας ΠολύΠολύ αξιόλογηαξιόλογη ποικιλίαποικιλία. . ΕίναιΕίναι ποικιλίαποικιλία μεγαλόκαρπημεγαλόκαρπη μεμε έντονοέντονο
κόκκινοκόκκινο χρωματισμόχρωματισμό καικαι πολύπολύ γλυκιάγλυκιά γεύσηγεύση..

22 ΡοδάκινοΡοδάκινο ΌψιμοΌψιμο
ΝαούσηςΝαούσης ΝάουσαΝάουσα

ΕίναιΕίναι ποικιλίαποικιλία ζωηρήζωηρή καικαι πολύπολύ παραγωγικήπαραγωγική. . ΟΟ καρπόςκαρπός είναιείναι
συμπύρηνοςσυμπύρηνος, , κιτρινόσαρκοςκιτρινόσαρκος μεμε μέτριαμέτρια--καλήκαλή γεύσηγεύση ((υπόξινηυπόξινη). ). ΈχειΈχει
σχήμασχήμα σφαιρικόσφαιρικό καικαι τατα δύοδύο ημισφαίριαημισφαίρια είναιείναι ελαφράελαφρά ασύμμετραασύμμετρα, , 
είναιείναι καλάκαλά χρωματισμένοςχρωματισμένος, , καλύπτεταικαλύπτεται κατάκατά 5050--80% 80% μεμε κόκκινοκόκκινο
επίχρωμαεπίχρωμα. . ΈχειΈχει άριστηάριστη αντοχήαντοχή στιςστις μεταχειρίσειςμεταχειρίσεις--μεταφορέςμεταφορές. . 
ΠοικιλίαΠοικιλία ευαίσθητηευαίσθητη στιςστις χαμηλέςχαμηλές θερμοκρασίεςθερμοκρασίες. . ΛόγωΛόγω τουτου μεγάλουμεγάλου
μεγέθουςμεγέθους καικαι τηςτης εποχήςεποχής ωρίμανσηςωρίμανσης είναιείναι ποικιλίαποικιλία κατάλληληκατάλληλη γιαγια
τηντην εσωτερικήεσωτερική αγοράαγορά..

33 ΔαμάσκηναΔαμάσκηνα
ΑσβεστοχωρίουΑσβεστοχωρίου ΑσβεστοχώριΑσβεστοχώρι ΠολύΠολύ παραγωγικόπαραγωγικό δένδροδένδρο.. ΜεγάλοςΜεγάλος καρπόςκαρπός. . ΩριμάζειΩριμάζει τοτο 33οο

δεκαήμεροδεκαήμερο ΙουλίουΙουλίου..

44 ΔαμάσκηναΔαμάσκηνα
ΜπαρδακιάΜπαρδακιά

ΜαυρολιθάριΜαυρολιθάρι
ΦωκίδαςΦωκίδας ΚίτρινοςΚίτρινος καρπόςκαρπός. . ΩΩριμάζειριμάζει τοτο 33οο δεκδεκαήμεροαήμερο ΑυγούστουΑυγούστου..

55 ΡόδιΡόδι ΑλμπασάνιΑλμπασάνι ΗμαθίαΗμαθία ΠολύΠολύ παραγωγικήπαραγωγική ποικιλίαποικιλία..

66 ΡόδιΡόδι ΚαμπάδικοΚαμπάδικο ΗμαθίαΗμαθία ΠολύΠολύ παραγωγικήπαραγωγική ποικιλίαποικιλία..

88 ΦουντουκιάΦουντουκιά
ΑργυρούποληςΑργυρούπολης

ΑργυρούποληΑργυρούπολη
ΔράμαςΔράμας ΑξιόλογηΑξιόλογη ποικιλίαποικιλία φουντουκιάςφουντουκιάς..



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΦυλλοβόλωνΦυλλοβόλων ΔένδρωνΔένδρων ΝάουσαςΝάουσας::
ΡοδάκιναΡοδάκινα--ΔαμάσκηναΔαμάσκηνα--ΡόδιαΡόδια--ΦουντούκιαΦουντούκια--

ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

ΌψιμοΌψιμο
ΝαούσηςΝαούσης ΑσβεστοχωρίουΑσβεστοχωρίου ΜπαρδακιάΜπαρδακιά

ΑλμπασάνιΑλμπασάνι ΚαμπάδικοΚαμπάδικο ΑργυρούποληςΑργυρούπολης



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΦυλλοβόλωνΦυλλοβόλων ΔένδρωνΔένδρων ΝάουσαςΝάουσας::
ΑμύγδαλαΑμύγδαλα--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΦυλλοβόλωνΦυλλοβόλων ΔένδρωνΔένδρων ΝάουσαςΝάουσας::
ΑχλάδιαΑχλάδια--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΦυλλοβόλωνΦυλλοβόλων ΔένδρωνΔένδρων ΝάουσαςΝάουσας::
ΑχλάδιαΑχλάδια--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες



ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΦυλλοβόλωνΦυλλοβόλων ΔένδρωνΔένδρων ΝάουσαςΝάουσας::
ΜήλαΜήλα--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

ΦυρίκιΦυρίκι



ΣταθμόςΣταθμός ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒαρδατώνΒαρδατών
ΦθιώτιδαςΦθιώτιδας::

►► ΑσχολήθηκεΑσχολήθηκε επίεπί μακρόνμακρόν ((απόαπό τοτο 1985) 1985) μεμε τητη δημιουργίαδημιουργία νέωννέων ποικιλιώνποικιλιών καρυδιάςκαρυδιάς είτεείτε
μεμε διασταυρώσειςδιασταυρώσεις είτεείτε μεμε επιλογήεπιλογή ατόμωνατόμων απόαπό ντόπιουςντόπιους σποροφυτικούςσποροφυτικούς πληθυσμούςπληθυσμούς. . 
ΈτσιΈτσι δημιουργήθηκεδημιουργήθηκε έναςένας σημαντικόςσημαντικός αριθμόςαριθμός εκλεκτώνεκλεκτών ατόμωνατόμων καρυδιάςκαρυδιάς, , τατα καλύτερακαλύτερα
απόαπό τατα οποίαοποία αξιολογήθηκαναξιολογήθηκαν λεπτομερώςλεπτομερώς σεσε συλλογέςσυλλογές μεμε γνωστέςγνωστές ποικιλίεςποικιλίες γιαγια νανα
εκτιμηθείεκτιμηθεί ηη αξίααξία τουςτους ωςως νέεςνέες ποικιλίεςποικιλίες..

►► ΌλεςΌλες οιοι παρακάτωπαρακάτω επιλογέςεπιλογές είναιείναι επιλογέςεπιλογές τουτου ΕΘΙΑΓΕΕΘΙΑΓΕ//ΣΓΕΣΓΕ ΒΑΡΔΑΤΩΝΒΑΡΔΑΤΩΝ ΦΘΦΘ//ΔΑΣΔΑΣ καικαι
προέκυψανπροέκυψαν απόαπό εξερεύνησηεξερεύνηση τωντων σποροφυτικώνσποροφυτικών πληθυσμώνπληθυσμών καρυδιάςκαρυδιάς τωντων ορεινώνορεινών
περιοχώνπεριοχών τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας, , μεμε προγράμματαπρογράμματα τηςτης ΕΕΕΕ καικαι τουτου ΥπουργείουΥπουργείου ΑγροτικήςΑγροτικής
ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης καικαι ΤροφίμωνΤροφίμων. . ΑπόΑπό τιςτις επιλογέςεπιλογές ληφθήκανληφθήκαν εμβολιοφθαλμοίεμβολιοφθαλμοί, , παρήχθησανπαρήχθησαν
εμβολιασμέναεμβολιασμένα δενδρύλλιαδενδρύλλια καικαι εγκαταστάθηκανεγκαταστάθηκαν τοτο 1994 1994 στηστη συλλογήσυλλογή αξιολόγησηςαξιολόγησης
επιλογώνεπιλογών ««ΒΒ»» τουτου ΣταθμούΣταθμού, , συνορεύουσασυνορεύουσα μεμε τητη συλλογήσυλλογή αξιολόγησηςαξιολόγησης επιλογώνεπιλογών ««ΑΑ»». . 

►► ΕνδεικτικάΕνδεικτικά αποτελέσματααποτελέσματα απόαπό τηντην αξιολόγησηαξιολόγηση 25 25 

επιλογώνεπιλογών τηςτης συλλογήςσυλλογής ««ΒΒ»» αναφέρονταιαναφέρονται στουςστους
παρακάτωπαρακάτω πίνακεςπίνακες, , ενώενώ τατα αποτελέσματααποτελέσματα τηςτης
αξιολόγησηςαξιολόγησης 33 33 επιλογώνεπιλογών τηςτης συλλογήςσυλλογής ««ΑΑ»» (17(17

απόαπό ΠελοπόννησοΠελοπόννησο, 7 , 7 απόαπό ΉπειροΉπειρο καικαι ΙόνιαΙόνια νησιάνησιά, , 

5 5 απόαπό ΚρήτηΚρήτη καικαι 4 4 απόαπό ΣτερεάΣτερεά ΕλλάδαΕλλάδα) ) έχουνέχουν
δημοσιευθείδημοσιευθεί στηνστην ΑγροτικήΑγροτική ΈρευναΈρευνα, , ττ. 29 (1) 2006. . 29 (1) 2006. 



ΣταθμόςΣταθμός ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒαρδατώνΒαρδατών::
ΚαρύδιαΚαρύδια--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες συλλογήςσυλλογής ΒΒ

αα//αα ΠοικιλίαΠοικιλία ΠροέλευσηΠροέλευση ΠεριγραφήΠεριγραφή--ΑγρονομικήΑγρονομική αξίααξία

11 ΕΚΕΚ1/1/ΒΒ ΚρήτηΚρήτη

ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1414--15 15 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 4747--48%. 48%. ΠρώιμηΠρώιμη επιλογήεπιλογή, , δενδεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον γιαγια κύριακύρια
ποικιλίαποικιλία. . ΩςΩς γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει περιορισμένοπεριορισμένο ενδιαφέρονενδιαφέρον πουπου
εντοπίζεταιεντοπίζεται στοστο πολύπολύ καλόκαλό γέμισμαγέμισμα ψίχαςψίχας, , στονστον ανοικτόανοικτό λευκοκίτρινολευκοκίτρινο
χρωματισμόχρωματισμό τηςτης ψίχαςψίχας καικαι στηνστην καλήκαλή ποιότηταποιότητα ψίχαςψίχας. . 

22
ΕΚΕΚ2/2/ΒΒ

ΚρήτηΚρήτη
ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1313--14 14 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 4949--50%. 50%. ΥπέρΥπέρ πρώιμηπρώιμη επιλογήεπιλογή, , δεδε συνιστάταισυνιστάται γιαγια κύριακύρια ποικιλίαποικιλία, , ενώενώ
καικαι ωςως γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει πολύπολύ περιορισμένοπεριορισμένο ενδιαφέρονενδιαφέρον. . 

33
ΕΚΕΚ3/3/ΒΒ

ΚρήτηΚρήτη

ΚαρδιόσχημοΚαρδιόσχημο--ωοειδέςωοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1919--20 20 gr. gr. 
ΠοσοστόΠοσοστό ψίχαςψίχας 4646--47%. 47%. ΠρώιμηΠρώιμη επιλογήεπιλογή, , δεδε συνιστάταισυνιστάται γιαγια κύριακύρια ποικιλίαποικιλία, , 
ενώενώ ωςως γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ((πλαγιοκαρπίαπλαγιοκαρπία, , μεγαλοκαρπίαμεγαλοκαρπία, , 
καλήκαλή ποιότηταποιότητα ψίχαςψίχας). ). 

44 ΕΣΕΣ4/4/ΒΒ ΣτερεάΣτερεά ΕλλάδαΕλλάδα

ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1515--17 17 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 4848--50%. 50%. ΠρώιμηΠρώιμη επιλογήεπιλογή, , δεδε συνιστάταισυνιστάται γιαγια κύριακύρια ποικιλίαποικιλία, , ενώενώ ωςως
γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει κάποιοκάποιο ενδιαφέρονενδιαφέρον ((μεγαλοκαρπίαμεγαλοκαρπία, , καλήκαλή ποιότηταποιότητα
ψίχαςψίχας). ). 

55 ΕΠΕΠ5/5/ΒΒ ΠελοπόννησοςΠελοπόννησος

ΚωλουροκωνικόΚωλουροκωνικό σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1414--15 15 gr. gr. 
ΠοσοστόΠοσοστό ψίχαςψίχας 4444--46%. 46%. ΜεσοόψιμηΜεσοόψιμη επιλογήεπιλογή, , μοιάζειμοιάζει πολύπολύ μεμε τητη HartleyHartley, , 
απόαπό τηντην οποίαοποία υπερτερείυπερτερεί στοστο χρωματισμόχρωματισμό ψίχαςψίχας, , παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον
γιαγια κύριακύρια ποικιλίαποικιλία, , γιγι’’ αυτόαυτό πρέπειπρέπει νανα αξιολογηθείαξιολογηθεί περισσότεροπερισσότερο, , ενώενώ καικαι ωςως
γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει σημαντικόσημαντικό ενδιαφέρονενδιαφέρον. . 

66 ΕΠΕΠ6/6/ΒΒ ΠελοπόννησοΠελοπόννησοςς

ΕπίμηκεςΕπίμηκες κοντόκοντό σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1616--17 17 gr. gr. 
ΠοσοστόΠοσοστό ψίχαςψίχας 5757--59%. 59%. ΔεΔε συνιστάταισυνιστάται γιαγια κύριακύρια ποικιλίαποικιλία, , ενώενώ ωςως
γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει κάποιοκάποιο ενδιαφέρονενδιαφέρον ((πολύπολύ υψηλόυψηλό ποσοστόποσοστό ψίχαςψίχας
καλήςκαλής ποιότηταςποιότητας καικαι μεγαλοκαρπίαμεγαλοκαρπία). ). 



ΣταθμόςΣταθμός ΓεωργικήςΓεωργικής ΈρευναςΈρευνας ΒαρδατώνΒαρδατών::
ΚαρύδιαΚαρύδια--ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες συλλογήςσυλλογής ΒΒ
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77 ΕΠΕΠ10/10/ΒΒ ΠελοπόννησοΠελοπόννησοςς

ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1212--13 13 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 5050--51%. 51%. ΗΗ ανωτέρωανωτέρω επιλογήεπιλογή παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον, , λόγωλόγω τηςτης
μεγάληςμεγάλης ζωηρότηταςζωηρότητας βλάστησηςβλάστησης, , ωςως εύρωστοεύρωστο υποκείμενουποκείμενο κατάλληλοκατάλληλο γιαγια
πλαγιόκαρπεςπλαγιόκαρπες ποικιλίεςποικιλίες ήή γιαγια παραγωγήπαραγωγή ((μεμε μικροπολλαπλασιασμόμικροπολλαπλασιασμό ήή μεμε
σπόροσπόρο) ) ζωηρώνζωηρών δένδρωνδένδρων γιαγια ξυλείαξυλεία. . 

88 ΕΠΕΠ11/11/ΒΒ ΠελοπόννησοΠελοπόννησοςς

ΕπίμηκεςΕπίμηκες σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1414--16 16 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 4949--50%. 50%. ΗΗ ανωτέρωανωτέρω επιλογήεπιλογή παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον μόνομόνο, , λόγωλόγω τηςτης
μεγάληςμεγάλης ζωηρότηταςζωηρότητας βλάστησηςβλάστησης, , ωςως εύρωστοεύρωστο υποκείμενουποκείμενο κατάλληλοκατάλληλο γιαγια
πλαγιόκαρπεςπλαγιόκαρπες ποικιλίεςποικιλίες ήή γιαγια παραγωγήπαραγωγή ((μεμε μικροπολλαπλασιασμόμικροπολλαπλασιασμό ήή μεμε
σπόροσπόρο) ) ζωηρώνζωηρών δένδρωνδένδρων γιαγια ξυλείαξυλεία. . 

99 ΕΠΕΠ12/12/ΒΒ ΠελοπόννησοΠελοπόννησοςς
ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1313--14 14 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 4747--48%. 48%. ΜΜεσοεσοπρώιμηπρώιμη επιλογήεπιλογή,, δενδεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ούτεούτε γιαγια
ποικιλίαποικιλία ούτεούτε γιαγια γεννήτοραςγεννήτορας. . 

1010 ΕΠΕΠ14/14/ΒΒ ΠελοπόννησοΠελοπόννησοςς

ΕπίμηκεςΕπίμηκες κοντόκοντό έωςέως σφαιροειδέςσφαιροειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο
βάροςβάρος 1515--16 16 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό ψίχαςψίχας 4949--50%. 50%. ΠρώιμηΠρώιμη επιλογήεπιλογή,, δενδεν παρουσιάζειπαρουσιάζει
ενδιαφέρονενδιαφέρον γιαγια κύριακύρια ποικιλίαποικιλία, , ενώενώ ωςως γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει κάποιοκάποιο
ενδιαφέρονενδιαφέρον ((πολύπολύ υψηλόυψηλό ποσοστόποσοστό ψίχαςψίχας καικαι μεμε καλήκαλή γεύσηγεύση). ). 

1111 ΕΠΕΠ15/15/ΒΒ ΠελοπόννησοΠελοπόννησοςς

ΕπίμηκεςΕπίμηκες κοντόκοντό σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1717--18 18 gr. gr. 
ΠοσοστόΠοσοστό ψίχαςψίχας 5353--55%. 55%. ΔεΔε συνιστάταισυνιστάται γιαγια κύριακύρια ποικιλίαποικιλία, , ενώενώ ωςως
γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει κάποιοκάποιο ενδιαφέρονενδιαφέρον ((πολύπολύ υψηλόυψηλό ποσοστόποσοστό ψίχαςψίχας
καλήςκαλής ποιότηταςποιότητας καικαι μεγαλοκαρπίαμεγαλοκαρπία). ). 

1212 ΕΣΕΣ19/19/ΒΒ ΣτερεάΣτερεά ΕλλάδαΕλλάδα

ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 2323--24 24 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 4747--48%. 48%. ΜΜεσοεσοπρώιμηπρώιμη επιλογήεπιλογή,, δενδεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον γιαγια
ποικιλίαποικιλία, , ενώενώ γιαγια γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ((τεράστιοτεράστιο μέγεθοςμέγεθος
καρπώνκαρπών, , υψηλόυψηλό ποσοστόποσοστό ψίχαςψίχας καλήςκαλής ποιότηταςποιότητας). ). 
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1313 ΕθΕθ20/20/ΒΒ ΘεσσαλίαΘεσσαλία

ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 9,1 9,1 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό ψίχαςψίχας
5050--51%. 51%. ΔεΔε συνιστάταισυνιστάται γιαγια κύριακύρια ποικιλίαποικιλία ούτεούτε ωςως γεννήτοραςγεννήτορας, , παρουσιάζειπαρουσιάζει
όμωςόμως ενδιαφέρονενδιαφέρον, , λόγωλόγω τηςτης καλήςκαλής ζωηρότηταςζωηρότητας βλάστησηςβλάστησης, , ωςως εύρωστοεύρωστο
υποκείμενουποκείμενο κατάλληλοκατάλληλο γιαγια πλαγιόκαρπεςπλαγιόκαρπες ποικιλίεςποικιλίες. . 

1144 ΕθΕθ21/21/ΒΒ ΘεσσαλίαΘεσσαλία ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 8,5 8,5 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό ψίχαςψίχας
4747--48%. 48%. ΔεΔε συνιστάταισυνιστάται γιαγια κύριακύρια ποικιλίαποικιλία ούτεούτε ωςως γεννήτοραςγεννήτορας. . 

1515 ΕΣΕΣ22/22/ΒΒ ΣτερεάΣτερεά ΕλλάδαΕλλάδα
ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1616--17 17 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 4444--45%. 45%. ΔενΔεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως ποικιλίαποικιλία, , ενώενώ ωςως
γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει περιορισμένοπεριορισμένο ενδιαφέρονενδιαφέρον..

1616 ΕΚΕΚ24/24/ΒΒ ΚρήτηΚρήτη
ΩοειδέςΩοειδές έωςέως επίμηκεςεπίμηκες κοντόκοντό σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος
1717--18 18 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό ψίχαςψίχας 3636--38%. 38%. ΔενΔεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ούτεούτε ωςως
ποικιλίαποικιλία,, ούτεούτε ωςως γεννήτοραςγεννήτορας. . 

1717 ΕΗΕΗ25/25/ΒΒ ΉπειροςΉπειρος
ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1818--19 19 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 4444--46%. 46%. ΔενΔεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως ποικιλίαποικιλία, , ενώενώ ωςως
γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει κάποιοκάποιο περιορισμένοπεριορισμένο ενδιαφέρονενδιαφέρον. . 

1818 ΕΗΕΗ27/27/ΒΒ ΉπειροςΉπειρος
ΩοειδέςΩοειδές έωςέως ελλειπτικόελλειπτικό σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1111--12 12 
gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό ψίχαςψίχας 5050--52%. 52%. ΔενΔεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως ποικιλίαποικιλία, , ενώενώ
ωςως γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει πολύπολύ περιορισμένοπεριορισμένο ενδιαφέρονενδιαφέρον. . 

1919 ΕΗΕΗ28/28/ΒΒ ΉπειροςΉπειρος
ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1515--16 16 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 4848--50%. 50%. ΔενΔεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως ποικιλίαποικιλία, , ενώενώ ωςως
γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει περιορισμένοπεριορισμένο ενδιαφέρονενδιαφέρον. . 
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2020 ΕΗΕΗ29/29/ΒΒ ΉπειροςΉπειρος
ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1313--14 14 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 5050--52%. 52%. ΔενΔεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως ποικιλίαποικιλία, , ενώενώ ωςως
γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει περιορισμένοπεριορισμένο ενδιαφέρονενδιαφέρον..

2121 ΕΗΕΗ3030//ΒΒ ΉπειροςΉπειρος
ΩοειδέςΩοειδές έωςέως καρδιόσχημοκαρδιόσχημο σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1515--
16 16 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό ψίχαςψίχας 4343--45%. 45%. ΔενΔεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως ποικιλίαποικιλία, , 
ενώενώ ωςως γεννήτοραςγεννήτορας παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον..

2222 ΕΕΜΜ3434//ΒΒ ΜακεδονίαΜακεδονία

ΩοειδέςΩοειδές έωςέως καρδιόσχημοκαρδιόσχημο σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1818--
19 19 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό ψίχαςψίχας 4747--48%. 48%. ΔενΔεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως ποικιλίαποικιλία, , 
ούτεούτε ωςως γεννήτοραςγεννήτορας. . ΠαρουσιάζειΠαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως εύρωστοεύρωστο υποκείμενουποκείμενο
κατάλληλοκατάλληλο γιαγια πλαγιόκαρπεςπλαγιόκαρπες ποικιλίεςποικιλίες ήή γιαγια παραγωγήπαραγωγή ((μεμε
μικροπολλαπλασιασμόμικροπολλαπλασιασμό ήή μεμε σπόροσπόρο) ) ζωηρώνζωηρών δένδρωνδένδρων γιαγια ξυλείαξυλεία..

2323 ΕΕΜΜ3535//ΒΒ ΜακεδονίαΜακεδονία

ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1616--17 17 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 4646--48%. 48%. ΔενΔεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως ποικιλίαποικιλία, , ούτεούτε ωςως
γεννήτοραςγεννήτορας. . ΠαρουσιάζειΠαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως εύρωστοεύρωστο υποκείμενουποκείμενο κατάλληλοκατάλληλο
γιαγια πλαγιόκαρπεςπλαγιόκαρπες ποικιλίεςποικιλίες ήή γιαγια παραγωγήπαραγωγή ((μεμε μικροπολλαπλασιασμόμικροπολλαπλασιασμό ήή
μεμε σπόροσπόρο) ) ζωηρώνζωηρών δένδρωνδένδρων γιαγια ξυλείαξυλεία..

2424 ΕΕΜΜ3636//ΒΒ ΜακεδονίαΜακεδονία

ΚαρδιόσχημοΚαρδιόσχημο σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1818--19 19 gr. gr. 
ΠοσοστόΠοσοστό ψίχαςψίχας 4242--44%. 44%. ΔενΔεν παρουσιάζειπαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως ποικιλίαποικιλία, , ούτεούτε ωςως
γεννήτοραςγεννήτορας. . ΠαρουσιάζειΠαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως εύρωστοεύρωστο υποκείμενουποκείμενο κατάλληλοκατάλληλο
γιαγια πλαγιόκαρπεςπλαγιόκαρπες ποικιλίεςποικιλίες ήή γιαγια παραγωγήπαραγωγή ((μεμε μικροπολλαπλασιασμόμικροπολλαπλασιασμό ήή
μεμε σπόροσπόρο) ) ζωηρώνζωηρών δένδρωνδένδρων γιαγια ξυλείαξυλεία..

2525 ΕΕΠΠ4242//ΒΒ ΠελοπόννησοΠελοπόννησοςς ΩοειδέςΩοειδές σχήμασχήμα καρυδιούκαρυδιού μεμε κέλυφοςκέλυφος, , μεμε μέσομέσο βάροςβάρος 1515--16 16 gr. gr. ΠοσοστόΠοσοστό
ψίχαςψίχας 5252--54%. 54%. ΠαρουσιάζειΠαρουσιάζει ενδιαφέρονενδιαφέρον ωςως ποικιλίαποικιλία καικαι ωςως γεννήτοραςγεννήτορας. . 



ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα
ΈναςΈνας μεγάλοςμεγάλος αριθμόςαριθμός απειλούμενωναπειλούμενων τοπικώντοπικών ποικιλιώνποικιλιών τωντων
καλλιεργούμενωνκαλλιεργούμενων φυτικώνφυτικών ειδώνειδών καικαι τωντων άγριωνάγριων αυτοφυώναυτοφυών
συγγενώνσυγγενών ειδώνειδών τουςτους έχουνέχουν συλλεχθείσυλλεχθεί κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια
εξερευνητικώνεξερευνητικών αποστολώναποστολών τηςτης ΤράπεζαςΤράπεζας ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού καικαι
τωντων άλλωνάλλων ΕρευνητικώνΕρευνητικών ΙδρυμάτωνΙδρυμάτων, , διατηρούνταιδιατηρούνται μεμε ασφάλειαασφάλεια, , 
χαρακτηρίστηκανχαρακτηρίστηκαν καικαι αξιολογήθηκαναξιολογήθηκαν..
ΠαράλληλαΠαράλληλα πολλέςπολλές απόαπό αυτέςαυτές αξιοποιήθηκαναξιοποιήθηκαν στηστη γενετικήγενετική
βελτίωσηβελτίωση καικαι στηστη δημιουργίαδημιουργία νέωννέων ποικιλιώνποικιλιών. . ΕίναιΕίναι όμωςόμως
επιτακτικήεπιτακτική ηη ανάγκηανάγκη νανα αξιολογηθούναξιολογηθούν καικαι νανα αξιοποιηθούναξιοποιηθούν
περαιτέρωπεραιτέρω τατα γενετικάγενετικά υλικάυλικά τωντων συλλογώνσυλλογών αυτώναυτών..
ΟΟ πολύτιμοςπολύτιμος γενετικόςγενετικός πλούτοςπλούτος τηςτης χώραςχώρας, , είναιείναι ελεύθεραελεύθερα
διαθέσιμοςδιαθέσιμος σταστα εθνικάεθνικά καικαι διεθνήδιεθνή ερευνητικάερευνητικά ιδρύματαιδρύματα, , καθώςκαθώς καικαι
στιςστις τοπικέςτοπικές κοινωνίεςκοινωνίες..
ΔιαπιστώθηκεΔιαπιστώθηκε ότιότι οο βαθμόςβαθμός γενετικήςγενετικής διάβρωσηςδιάβρωσης τουτου τοπικούτοπικού
αβελτίωτουαβελτίωτου γενετικούγενετικού υλικούυλικού τηςτης χώραςχώρας είναιείναι δραματικόςδραματικός..
ΤοΤο υλικόυλικό πουπου ακόμηακόμη διασώζεταιδιασώζεται καλλιεργείταικαλλιεργείται απόαπό λίγουςλίγους
γεωργούςγεωργούς σεσε μειονεκτικέςμειονεκτικές περιοχέςπεριοχές τωντων νησιώννησιών καικαι τηςτης ορεινήςορεινής
ενδοχώραςενδοχώρας, , είτεείτε γιατίγιατί αποτελείαποτελεί στοιχείοστοιχείο τηςτης τοπικήςτοπικής παράδοσηςπαράδοσης, , 
είτεείτε γιατίγιατί προσαρμόζεταιπροσαρμόζεται καλύτερακαλύτερα σεσε άγονεςάγονες αγροτικέςαγροτικές περιοχέςπεριοχές
μεμε οριακέςοριακές συνθήκεςσυνθήκες..



ΠροτάσειςΠροτάσεις γιαγια τοτο μέλλονμέλλον
►► ΗΗ προστασίαπροστασία τωντων φυτογενετικώνφυτογενετικών πόρωνπόρων είναιείναι μιαμια ουσιώδηςουσιώδης καικαι

διαρκήςδιαρκής εθνικήεθνική υποχρέωσηυποχρέωση. . ΣυνεπώςΣυνεπώς, , τοτο έργοέργο τηςτης ΤράπεζαςΤράπεζας
ΓενετικούΓενετικού ΥλικούΥλικού καικαι τωντων άλλωνάλλων ΕρευνητικώνΕρευνητικών ΙδρυμάτωνΙδρυμάτων πρέπειπρέπει
νανα συνεχιστείσυνεχιστεί γιαγια τηντην προστασίαπροστασία καικαι αξιοποίησηαξιοποίηση τηςτης γενετικήςγενετικής
κληρονομιάςκληρονομιάς τουτου τόπουτόπου, , πουπου είναιείναι τοτο απαραίτητοαπαραίτητο θεμέλιοθεμέλιο γιαγια τηντην
πρόοδοπρόοδο τηςτης ελληνικήςελληνικής γεωργίαςγεωργίας..

►► ΠέραΠέρα απόαπό τηντην υποχρέωσηυποχρέωση προςπρος τοντον ΈλληναΈλληνα αγρότηαγρότη ηη διαρκήςδιαρκής
μέριμναμέριμνα γιαγια τηντην προστασίαπροστασία τωντων φυτογενετικώνφυτογενετικών πόρωνπόρων αποτελείαποτελεί
καικαι διεθνήδιεθνή υποχρέωσηυποχρέωση τηςτης χώραςχώρας μεμε βάσηβάση τιςτις σημαντικέςσημαντικές
συνθήκεςσυνθήκες πουπου έχειέχει υπογράψειυπογράψει ((CBD, ITPGR, CBD, ITPGR, κκ..άά.). .). ΗΗ διεθνήςδιεθνής
κοινότητακοινότητα περιμένειπεριμένει πολλάπολλά απόαπό τηντην ΕλλάδαΕλλάδα στονστον τομέατομέα αυτόαυτό, , 
δεδομένουδεδομένου ότιότι ηη χώραχώρα θεωρείταιθεωρείται απόαπό τατα σπουδαιότερασπουδαιότερα ΚέντραΚέντρα
ΚαταγωγήςΚαταγωγής καικαι ΕξέλιξηςΕξέλιξης τωντων καλλιεργούμενωνκαλλιεργούμενων ειδώνειδών τηςτης
υφηλίουυφηλίου..
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