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Εισαγωγή
Η δημιουργία νέας γενετικής ποικιλότητας στη φύση λόγω 

διασταυρώσεων διαφορετικών ατόμων (γενοτύπων) αποτελεί 
τη βάση της προσαρμογής και της εξέλιξης κατόπιν επιλογής. 
Μετά την εξημέρωση των φυτών από τον άνθρωπο,πολλά 
σταυρογονιμοποιούμενα είδη απέκτησαν την ικανότητα της 
αυτογονιμοποίησης για την εξασφάλιση της αναπαραγωγής 
τους εξαιτίας της γεωγραφικής απομόνωσης ή της έλλειψης 
επικονιαστών. Έτσι, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που άλ-
λαξε στο λεγόμενο «σύνδρομο της εξημέρωσης» στα φυτά, 
είναι η μετάβαση από τα σταυρογονιμοποιούμενα σε αυτογο-
νιμοποιούμενα φυτά. Παρ’ όλα αυτά, πολλά καλλιεργούμενα 
φυτά, κυρίως αγενώς πολλαπλασιαζόμενα δέντρα, διατηρούν 
ακόμη την ανάγκη για σταυρο-γονιμοποίηση και αποφυγή 
της αυτογονιμοποίησης για τη δημιουργία γενετικής ποικι-
λότητας. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί στη φύση διά-
φοροι μηχανισμοί αποφυγής ή αποκλεισμού της αυτογονιμο-
ποίησης περιλαμβανομένου του φυτικού αυτοασυμβίβαστου. 
Τέτοιοι μηχανισμοί παρουσιάζονται σε πολλά είδη δένδρων 
περιλαμβανομένης και της κερασιάς. Αυτός ο αποκλεισμός 
της αυτογονιμοποίησης κάνει αναγκαία για τους γεωργούς 
την επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών κατά τη δενδροφύ-
τευση η οποία είναι κρίσιμη ώστε να τους εξασφαλίσει υψη-
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Αυτογονιμοποίηση  
ή διασταυρώσεις  
γονέων με ίδιο 

γενότυπο

Σταυρογονιμοποίηση

Πλήρως ασυμβίβαστοι Μερικώς ασυμβίβαστοι Πλήρως συμβατοί

S1S2 x S1S2 S1S2 x S2S3 S1S2 x S3S4

S1S3 S2S3
S1S3 S2S4

S2S3 S1S4

Γύρη

Ωάρια

Απόγονοι Κανένα

Παράδειγμα:
a) Έστω ότι ο γενότυπος μιας ποικιλίας κερασιάς είναι S1S2 και 

ότι επικονιάζεται από μια άλλη ποικιλία με γενότυπο επίσης 
S1S2, δηλαδή η γύρη έχει γενότυπο S1 ή S2. Στην περίπτωση 
αυτή δεν γίνεται επικονίαση και γονιμοποίηση και επομένως 
έχουμε ασυμβίβαστο.

β) Έστω τώρα ότι ο γενότυπος της ποικιλίας είναι πάλι S1S2 
αλλά επικονιάζεται από άλλη ποικιλία που έχει γενότυπο S2S3 
(δηλαδή η γύρη έχει γενότυπο S2 ή S3). Στην περίπτωση αυτή 
η γύρη S2 δε μπορεί να κάνει επικονίαση και γονιμοποίηση 
δηλαδή είναι ασυμβίβαστη. Η γύρη όμως S3 είναι συμβατή 
και επομένως γίνεται κανονικά η επικονίαση και η γονιμοποί-
ηση.

γ) Εάν τέλος, η μια ποικιλία έχει γενότυπο S1S2 και επικονιάζεται 
από άλλη ποικιλία με γενότυπο S3S4 (δηλαδή η γύρη έχει γε-
νότυπο S3 ή S4), τότε όλη η γύρη είναι συμβατή και επομένως 
η επικονίαση και η γονιμοποίηση γίνονται κανονικά και με 
γύρη S3 και με γύρη S4

Γονείς

λή και σταθερή απόδοση με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
Για το λόγο αυτό είναι μεγάλης σημασίας η επιλογή των κα-
τάλληλων επικονιαστών. Από αυτή την άποψη, η γρήγορη 
και ακριβής μοριακή ταυτοποίηση των συμβατών, μερικώς-α-
συμβίβαστων και αυτό - ασυμβίβαστων ποικιλιών είναι τερά-
στιας πρακτικής σημασίας. 

Ορισμοί
Αυτοασυμβίβαστο: Είναι η αδυναμία σχηματισμού καρ-

πών μετά από γονιμοποίηση του άνθους με γύρη της ιδίας 
ποικιλίας. Το ασυμβίβαστο λειτουργεί ως μηχανισμός δημι-
ουργίας ποικιλομορφίας και ευρωστίας αλλά δημιουργεί και 
πρόβλημα καρπόδεσης στα οπωροφόρα δένδρα και όχι μόνο. 
Παρατηρείται κυρίως στα είδη μηλιά, αχλαδιά, κερασιά, αμυ-
γδαλιά, Ιαπωνική και Ευρωπαϊκή δαμασκηνιά (μερικές ποι-
κιλίες), φουντουκιά και άλλα. Αντιμετωπίζεται με φύτευση 
δένδρων κατάλληλων επικονιαστριών ποικιλιών, δηλαδή 2-3 
κατάλληλες ποικιλίες στον ίδιο οπωρώνα.

Αυτογόνιμες ποικιλίες: Έτσι ονομάζονται οι ποικιλίες που 
διαθέτουν άνθη ερμαφρόδιτα και οι γαμέτες - αρσενικοί και 
θηλυκοί - είναι γόνιμοι, οπότε και με αυτογονιμοποίηση σχη-
ματίζουν καρπούς. Τέτοιες είναι οι περισσότερες ποικιλίες 
ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς, βυσσινιάς, Ευρωπαϊκής 
δαμασκηνιάς και μερικές ποικιλίες αμυγδαλιάς και κερασιάς. 
Ακόμα και σ’ αυτές τις ποικιλίες, η σταυρογονιμοποίηση ή 
γονιμοποίηση των ανθέων τους από γύρη άλλης ποικιλίας εί-
ναι επιθυμητή.

Σταυροασυμβίβαστο: Είναι η αδυναμία σχηματισμού 
καρπών μετά από γονιμοποίηση του άνθους από γύρη άλλης 
ποικιλίας. Παρατηρείται σε μερικές ποικιλίες κερασιάς, Ιαπω-
νικής δαμασκηνιάς, φουντουκιάς και αχλαδιάς. Αντιμετωπί-
ζεται με φύτευση καταλλήλων ποικιλιών, τρεις ποικιλίες στον 
οπωρώνα.

Ο μηχανισμός του γαμετοφυτικού  
αυτοασυμβίβαστου

Η πλειοψηφία των ανθοφόρων φυτών παράγει τέλεια 
άνθη που περιέχουν τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά 
αναπαραγωγικά όργανα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Συ-
νεπώς, θα αναμενόταν υψηλό ποσοστό αυτογονιμοποίησης 
εάν δεν υπήρχαν μηχανισμοί παρεμπόδισης της αυτογονιμο-
ποίησης. Οι απόγονοι που είναι προϊόντα αυτό-επικονίασης 
παρουσιάζουν γενικά μειωμένη προσαρμοστικότητα. Έτσι τα 
φυτά έχουν υιοθετήσει πληθώρα μηχανισμών ρύθμισης της 
αναπαραγωγής, όπως το αυτοασυμβίβαστο, μέσω των οποί-
ων εμποδίζεται η αυτό-γονιμοποίηση και ευνοείται η σταυ-
ρό-γονιμοποίηση. 

Το αυτοασυμβίβαστο δίνει τη δυνατότητα στον ύπερο 
ενός άνθους να διακρίνει μεταξύ γενετικά συγγενούς (αυτό-) 
και γενετικά μη συγγενούς (σταυρό-) γύρης. Η αναγνώριση 
της γύρης των συγκεκριμένων κατηγοριών οδηγεί στην ανα-
στολή της βλάστησης του γυρεοκόκκου στη στιγματική επι-
φάνεια ή στην αναστολή της ανάπτυξης του γυρεοσωλήνα 
στο εσωτερικό του στύλου (Εικόνα 1). Συνεπώς, το αυτοασυμ-
βίβαστο είναι ένας προζυγωτικός αναπαραγωγικός φραγμός 
μέσω του οποίου ασυμβίβαστοι γυρεόκοκκοι/γυρεοσωλήνες 
εμποδίζονται από το να εναποθέσουν τα σπερματικά κύτταρα 
στην ωοθήκη και να πραγματοποιηθεί η γονιμοποίηση.

Ποικιλομορφία των S-αλληλομόρφων στην κερασιά
Η μελέτη των συστημάτων γαμετοφυτικού αυτοασυμβί-

βαστου ξεκίνησε με τη χρήση δια-αλληλικών σχεδίων δια-
σταύρωσης για να εκτιμηθεί ο αριθμός των S-αλληλομόρφων 
σε φυσικούς πληθυσμούς (8). Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι 
υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αλληλομόρφων σε φυσικούς 
πληθυσμούς οκτώ ειδών με γαμετοφυτικό αυτοασυμβίβαστο. 
Πρόσφατα, η πρόοδος στην κατανόηση της μοριακής βά-
σης των συστημάτων ασυμβίβαστου σε διάφορες οικογένει-
ες φυτών επέτρεψε την ανάπτυξη μεθόδων που βασίζονται 
στην PCR και έχουν ως στόχο τη μελέτη της παραλλακτικό-
τητας των S-αλληλομόρφων. Με τις μεθόδους που βασίζονται 
στην PCR είναι δυνατό να εντοπιστούν S-αλληλόμορφα και 
να επιτραπεί η μελέτη της ποικιλότητας και του αριθμού των 
S-αλληλομόρφων. Βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της έρευνας 
αυτής έπαιξε η διαπίστωση ότι ένζυμα RNaσών δημιουργού-
νται στον στύλο της γαμετοφυτικής S-γονιδιακής θέσης και 

Εικόνα 1. Μηχανισμός γαμετοφυτικού αυτοασυμβίβαστου 
(Προσαρμοσμένη εικόνα από Γανόπουλος, 2013).
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αυτά είναι υπεύθυνα για την αναγνώριση της γύρης και την 
απόρριψή τους, σε τρεις οικογένειες φυτών, τα Solanaceae, τα 
Scrophulariaceae και τα Rosaceae (11, 12).

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική και 
υψηλής απόδοσης καλλιέργεια είναι σημαντικό να γνωρί-
ζουμε τις σχέσεις συμβατότητας του επιλεγμένου γενετικού 
υλικού (δηλ. της ποικιλίας και του επικονιαστή). Μολονότι, 
τα βιολογικά χαρακτηριστικά, όπως ο ρυθμός ανάπτυξης του 
γυρεοσωλήνα και η αποδοτικότητα της επικονίασης μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των ομάδων 
ασυμβατότητας και των S-γενοτύπων, η εξάρτησή τους από το 
περιβάλλον και τις καλλιεργητικές συνθήκες μπορεί να οδη-

γήσει σε ψευδή ή ασαφή αποτελέσματα. Επιπλέον, αυτές οι 
συμβατικές μέθοδοι για την εύρεση των S-γενοτύπων είναι 
χρονοβόρες απαιτώντας πολλά έτη μέχρι το δένδρο να φτάσει 
στην ηλικία ανθοφορίας. Αυτά τα εμπόδια ξεπεράστηκαν με 
την ανάπτυξη των νέων προσεγγίσεων συμπεριλαμβανομέ-
νων των πολυμορφισμών των πρωτεϊνών και των αλληλου-
χιών του DNA. Αυτές οι μέθοδοι είναι γρήγορες, φθηνές, και 
μπορούν να εφαρμοστούν ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυ-
ξης του φυτού (20). 

Η εισαγωγή των μοριακών μεθόδων στην γενοτύπηση 
των S-αλληλομόρφων στην κερασιά έχει οδηγήσει σε ταχεία 
επιβεβαίωση των ομάδων ασυμβατότητας των S-αλληλομόρ-
φων πολλών διαφορετικών ποικιλιών όπως αναφέρθηκε προ-
ηγουμένως. Επίσης οδήγησε στον προσδιορισμό των S-γενο-
τύπων των νέων ποικιλιών, και στον προσδιορισμό των νέων 
πιθανών S-αλληλομόρφων μέσω των συσχετίσεων με τα νέα 
προϊόντα της PCR (2, 3, 15, 17, 21). Η γενοτύπηση των S-αλ-
ληλομόρφων έχει γίνει επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο για γε-
νετικές μελέτες σε συλλογές γενετικού υλικού (5, 9, 14) καθώς 
και σε άγριους πληθυσμούς κερασιάς (3, 4, 6, 10, 13, 16). 

Περισσότερες από 20 ποικιλίες κερασιάς καλλιεργούνται 
στην Ελλάδα. Μερικές είναι μείζονος σημασίας, ενώ άλλες 
καλλιεργούνται σπάνια ή χρησιμοποιούνται κυρίως ως δότες 
γύρης. Όλες αυτές οι ποικιλίες δεν ανθίζουν ταυτόχρονα, γι’ 

Πίνακας 1. S-αλληλόμορφα των κυριότερων εγχώριων  
ποικιλιών κερασιάς που καλλιεργούνται ή καλλιεργούνταν 

στον Ελλαδικό χώρο.

Κωδικο-
ποίηση

Ποικιλία S-αλληλόμορφα Ομάδα

VA ‘Van’ S1S3 II

BU ‘B. Burlat’ S3S9 XVI

SA ‘Σάμου’ S3S4 III

PKA
‘Πετροκέρασο  
Τραγανό Αχαΐας’

S3S4 III

FV ‘Φράουλα Βόλου’ S3S4 III

TE ‘Τραγανά Εδέσσης’ S3S4 III

PK ‘Πρώιμο Κολινδρού’ S3S4 III

PV ‘Μαύρο Πρώιμο Βυτάλου’ S3S4 III

PA ‘Μαύρο Πρώιμο Αχαΐας’ S3S4 III

MPA ‘Μπακιρτζέικα’ S3S4 III

KA ‘Κόκκινα Αναστασιάς’ S3S4 III

KAP ‘Καψιώτικα’ S2S5 VIII

HGTE
‘Hybrid Germesdorfer x 
 Τραγανά Εδέσσης’

S1S4 IX

TEN ‘Τραγανό Εδέσσης-Ναούσης’ S2S4 XIII

NK ‘Ναπολέων Καραμέλα’ S3S13 XIX

LE ‘Λεμονίδη’ S3S13 XIX

AL ‘Αγιωργίτικα Λιλαντίου’ S4S9 XXI

KI ‘Κηφισιάς’ S4S9 XXI

VAS ‘Βασιλειάδη’ S4S9 XXI

HTEU
‘Hybrid Τραγανά Εδέσσης x 
Άγνωστο’

S1S13 O

MA ‘Μαύρα Αναστασιάς’ S4S30 O

Εικόνα 2. Δοκιμή στον αγρό με εγκλωβισμό κλάδων, για την 
επιβεβαίωση της αυτογόνιμης ιδιότητας σε εμπορική ποικιλία, 
στις συλλογές του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.
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αυτό διακρίνονται σε τρεις υποομάδες ανάλογα με την περί-
οδο ανθοφορίας τους: 
 • πρώιμης άνθησης (ανθίζουν από την τελευταία εβδομά-

δα του Μαρτίου έως την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου), 
 • μέσης άνθησης (ανθίζουν τη δεύτερη και τρίτη εβδομά-

δα του Απριλίου), και
 • όψιμης άνθησης (ανθίζουν την τελευταία εβδομάδα του 

Απριλίου και πρώτη εβδομάδα του Μαΐου). 
Ως εκ τούτου, οι συνδυασμοί των ποικιλιών καθορίζονται 

όχι μόνο από τη γενετική συμβατότητά τους, αλλά και από 
την περίοδο ανθοφορίας τους. 

Μέχρι σήμερα, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους, 
έχουν αναφερθεί έως 16 διαφορετικά S-αλληλόμορφα και 29 
ομάδες ασυμβατότητας στην καλλιεργούμενη κερασιά (14, 
19). Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία σχετικά με τη σύν-
θεση των S-αλληλομόρφων στις ελληνικές παραδοσιακές ποι-
κιλίες κερασιάς (7). Οι Ganopoulos et al. (4) ανέλυσαν τους 
S-γενότυπους από 19 ποικιλίες κερασιάς από τη συλλογή του 
Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. (πρώην Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων) στη 
Νάουσα χρησιμοποιώντας μεθόδους γενοτύπησης με εκκινη-
τές σχεδιασμένους σε συντηρημένες αλληλουχίες και καθορί-

στηκαν τα επίπεδα της συμβατότητας σε κάθε μία από τις τρεις 
ομάδες άνθησης. Για τις αναλύσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν 
παλαιές και νέες ποικιλίες, που καλλιεργούνται σε τοπικό επί-
πεδο, καθώς επίσης και άτομα που χρησιμοποιούνται για βελ-
τιωτικούς σκοπούς.

Παράλληλα, στις συλλογές αξιολόγησης του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. 
γίνονται δοκιμές αγρού με εγκλωβισμούς κλάδων, για την 
επιβεβαίωση της αυτογόνιμης ιδιότητας σε εμπορικές ποικι-
λίες ή για την εύρεση του αυτογόνιμου σε υβρίδια που έχουν 
ως γονέα μία τουλάχιστον αυτογόνιμη ποικιλία (Εικόνα 2).

S-γενοτύπηση των κυριότερων Ελληνικών  
ποικιλιών κερασιάς 

Οι 19 ελληνικές ποικιλίες γενοτυπήθηκαν για πρώτη φορά 
από τους Ganopoulos et al. (4) και αναλύθηκαν μοριακά χρη-
σιμοποιώντας εκκινητές κοινής ομολογίας (consensus) για το 
πρώτο και δεύτερο εσώνιο. Τα μεγέθη των προϊόντων της PCR 
στη συνέχεια συγκρίθηκαν με εκείνα που ελήφθησαν προ-
ηγουμένως για τις δύο ποικιλίες αναφοράς («B. Burlat» και 
«Van») και οι αντίστοιχοι S-γενότυποι καταχωρήθηκαν στην 
κατάλληλη ομάδα ασυμβατότητας (Πίνακας 1), σύμφωνα με 

 } Σε σταυρογονιμοποιούμενα είδη, 
όπως η κερασιά, είναι αναγκαία η 
εγκατάσταση στον οπωρώνα και 
επικονιάστριας ποικιλίας που να 
ανθίζει ολικώς ή μερικώς στο ίδιο 
χρονικό διάστημα με την καλλιερ-
γούμενη ποικιλία.

 } Ακόμη και στην περίπτωση καλλιέρ-
γειας μιας αυτογόνιμης ποικιλί-
ας κερασιάς, με τη χρήση επικονιά-
στριας ποικιλίας τα αποτελέσματα 
επικονίασης βελτιώνονται θεαματι-
κά, ειδικά σε δύσκολες χρονιές με 
αντίξοες καιρικές συνθήκες κατά την 
άνθιση.

 } Ο γονότυπος (S-αλληλόμορφα γονί-
δια, SaSb) μιας ποικιλίας, καθορίζει 
εάν η ποικιλία αυτή είναι συμβατή με 
μία άλλη ώστε να πραγματοποιηθεί η 
επικονίαση. Αν οι δύο ποικιλίες ανή-
κουν στην ίδια ομάδα επικονίασης, 
έχουν δηλαδή τα ίδια S-αλληλό-
μορφα, τότε είναι ασυμβίβαστες 
μεταξύ τους, ασχέτως αν ανθίζουν 
το ίδιο χρονικό διάστημα.

 } Αν στο ζευγάρι S-αλληλόμορφων 
γονιδίων SaSb είναι ίδιο το ένα αλ-
ληλόμορφο της επικονιάστριας και 
της επικονιαζόμενης ποικιλίας, τότε 
οι ποικιλίες είναι μερικώς ασυμβί-

βαστες. Η διαδικασία της επικονία-
σης συντελείται αλλά όχι στα άριστα 
επιθυμητά επίπεδα με αποτέλεσμα 
μειωμένη παραγωγή.

 } Ο παραγωγός που θα εγκαταστή-
σει μια νέα ποικιλία κερασιάς στον 
αγρό του, θα πρέπει να ενημερωθεί 
και να γνωρίζει ποιες ποικιλίες είναι 
οι συμβατοί επικονιαστές της και να 
πράξει τα ανάλογα.

 } Μια σοβαρή φυτωριακή επιχεί-
ρηση θα πρέπει να γνωρίζει τις 
επικονιάστριες ποικιλίες των καλλι-
εργούμενων ποικιλιών, το πολλαπλα-
σιαστικό υλικό των οποίων διαθέτει 
με σκοπό το κέρδος, και να τις γνω-
στοποιεί στους ενδιαφερόμενους πε-
λάτες παραγωγούς.

 } Μια σοβαρή φυτωριακή επιχεί-
ρηση θα πρέπει επίσης να γνωρίζει 
τα S-αλληλόμορφα γονίδια των ποι-
κιλιών, το πολλαπλασιαστικό υλικό 
των οποίων διαθέτει στην αγορά με 
σκοπό το κέρδος και να τα γνωστο-
ποιεί στους ενδιαφερόμενους πελά-
τες παραγωγούς, αν ζητηθεί.

 } Κάθε εισαγόμενη ποικιλία ή πολλα-
πλασιαστικό υλικό αυτής, θα πρέπει 
να συνοδεύεται πάντα από ορισμένες 

βασικές πληροφορίες για τα καλλιερ-
γητικά στοιχεία και τις απαιτήσεις της. 
Μεταξύ αυτών είναι υποχρεωτικό, τα 
τελευταία χρόνια, να γίνονται γνω-
στά τα S-αλληλόμορφα γονίδια, 
ώστε να γίνεται δυνατός ο σχεδια-
σμός φύτευσης και συγκαλλιέργειας 
δύο ή περισσότερων ποικιλιών, σύμ-
φωνα με τις ανάγκες επικονίασης και 
τα κριτήρια των παραγωγών.

 } Στις συλλογές αξιολόγησης του Τμή-
ματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
Δένδρων Νάουσας του Ι.Γ.Β.&Φ.Π., 
γίνονται δοκιμές αγρού με εγκλω-
βισμούς κλάδων, για την επιβεβαίω-
ση της αυτογόνιμης ιδιότητας σε 
εμπορικές ποικιλίες.

 } Σε περίπτωση καλλιέργειας κάποιας 
εγχώριας, παραδοσιακής ποικιλίας 
ή ποικιλιών άγνωστης γενετικής ταυ-
τότητας, είναι δυνατό να προσδι-
ορισθούν τα S-αλληλόμορφα γο-
νίδια εύκολα, γρήγορα, οικονομικά 
και αξιόπιστα στη χώρα μας, ώστε 
να χρησιμοποιηθούν οι ανάλογες 
επικονιάστριες ποικιλίες. Τέτοιες εξε-
τάσεις/αναλύσεις DNA αποτελούν 
πλέον ρουτίνα στο Ινστιτούτο Εφαρ-
μοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.-
Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και στο Εργαστήριο Δασι-
κής Γενετικής (Α.Π.Θ.).

 Με λίγα λόγια...
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τη βιβλιογραφία (18). Οι ποικιλίες «Hybrid Τραγανά Εδέσσης 
x Άγνωστο» (S1S13) και «Μαύρα Αναστασιάς» (S4S30) παρουσί-
ασαν ένα νέο ξεχωριστό S-γενότυπο, και ως εκ τούτου περι-
λαμβάνονται στην ομάδα Ο, ως γενικοί δότες γύρης. Οι πιο 
συχνοί γενότυποι ήταν οι S3S4 (51%) και S4S9 (9%).

Η παραδοσιακή μέθοδος καλλιέργειας κερασιάς στην Ελ-
λάδα βασίζεται στις μικρές εκτάσεις και στη γενετική ποικιλό-
τητα των ποικιλιών ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσμα-
τική επικονίαση με γύρη από συμβατές ποικιλίες που είναι 
πιθανό να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Ωστόσο, η δια-
δικασία της επιλογής των πιο κατάλληλων γενοτύπων, ειδικά 
μεταξύ των παραδοσιακών ποικιλιών όψιμης ωρίμανσης, θα 
μπορούσε να οδηγήσει στην καλλιέργεια λιγότερων ποικι-
λιών και κατ’ επέκταση σε προβλήματα παραγωγής λόγω του 
ασυμβίβαστου. Συνεπώς, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 
μπορεί να είναι χρήσιμα στη διατήρηση του τοπικού γενετι-
κού υλικού, το σχεδιασμό διασταυρώσεων για την ανάπτυξη 
νέων γενοτύπων ώστε να επωφεληθούν από το επίπεδο της 
ποικιλότητας που ήδη υπάρχει και το σχεδιασμό καλύτερων 
συνδυασμών ποικιλιών σε νέες καλλιέργειες, ώστε να διατη-
ρηθούν τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας τα 
προβλήματα στην παραγωγή λόγω ασυμβατότητας.

Συμβατότητα μεταξύ των ποικιλιών  
στην ίδια περίοδο ανθοφορίας

Ο S-απλότυπος από τις ποικιλίες ‘Hybrid Τραγανά Εδέσ-

σης x Άγνωστο’ και ‘Καψιώτικα’, αναγνωρίστηκαν ως S1S13 
και S2S5, αντίστοιχα (Πίνακας 1). Οι S-απλότυποι αυτοί ήταν 
μεταξύ των επτά σπάνιων S-απλοτύπων των 21 ποικιλιών 
που αναλύθηκαν. Έτσι, αυτές οι ποικιλίες ήταν πλήρως συμ-
βατές με τις περισσότερες από τις ποικιλίες που εξετάζονται 
και θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως προτιμώμενες επικο-
νιάστριες ποικιλίες (Πίνακας 2). Ωστόσο, και οι δύο αυτές 
ποικιλίες δεν είναι οικονομικά σημαντικές, και η περίοδος 
ανθοφορίας τους καλύπτει μόνο ένα μέρος της συνολικής 
περιόδου άνθησης της κερασιάς. Το υβρίδιο ‘Hybrid Τραγα-
νά Εδέσσης x Άγνωστο’ είναι όψιμης άνθησης ενώ η ποικι-
λία ‘Καψιώτικα’ είναι πρώιμης άνθησης. Έτσι, προκειμένου 
να αυξηθεί το δυναμικό γονιμοποίησης στους ελληνικούς 
οπωρώνες, είναι απαραίτητο να εισαχθούν πρόσθετες συμ-
βατές ποικιλίες.

Συμπέρασμα
Εν κατακλείδι, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ το πόσο 

σημαντικό είναι να εξετάζονται μοριακά με τη βοήθεια του 
DNA οι ποικιλίες και να ταυτοποιούνται πριν ακόμη τη φύτευ-
σή τους για το είδος του ασυμβίβαστου που φέρουν.

Με τις νέες τεχνικές, η εξέταση αυτή μπορεί να γίνει εύ-
κολα, γρήγορα, οικονομικά και αξιόπιστα στη χώρα μας. Τέ-
τοιες εξετάσεις/αναλύσεις DNA αποτελούν πλέον ρουτίνα στο 
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.-Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 
και στο Εργαστήριο Δασικής Γενετικής (Α.Π.Θ.). 

Πίνακας 2. Συμβατότητα των ποικιλιών κερασιάς του Πίνακα 1, σύμφωνα με την περίοδο ανθοφορίας τους.

Ποικιλίες 
(Πίνακα 1)

S-αλληλό-
μορφα

Συμβατότητα (I: Αυτοασυμβίβαστη, F: Πλήρως συμβατή, S: Μερικώς συμβατή)

Άνθηση Κωδικός  PK PA KAP LE MPA BU KA MA NK PTA VAS FV SA VA TE TEN HGTEHTEU KI MP AL

Πρώιμη

PK S3S4 I I F S I S  

PA S3S4 I I F S I S                

KAP S2S5 F F I F F F  

LE S3S13 S S F I S S                

MPA S3S4 I I F S I S  

BU S3S9 S S F S S I                

Ενδιάμεση

KA S3S4 I S S I S I I S  

MA S4S30       S I F S S S S F        

NK S3S4 I S I I S I I S  

PTA S3S4       I I S I S I I S        

VAS S4S9 S S F S I S S F  

FV S3S4       I I S I S I I S        

SA S3S4 I I S I S S I S  

VA S1S3       S S S S F S S I        

Όψιμη

TE S3S4 I S S F S I S

TEN S2S4               S I S F S S S

HGTE S1S4 S S I F S S S

HTEU S1S13               F F F I F F F

KI S3S9 S S S S I S I

MP S3S4               I S S F S I S

AL S4S9               S S S F I S I
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Κερασιά, ο μηχανισμός του αυτοασυμβίβαστου
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