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Ενισχύοντας το βιολογικό σπόρο               
και την οργανική βελτίωση φυτών                                             

σε όλη την Ευρώπη 
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  Συλλογική εργασία 

49 εταίροι  
18 χώρες 
 
23 Ιδρύματα βελτίωσης 
και έρευνας 
7 εταιρείες βελτίωσης 
8 σποροπαραγωγικές 
εταιρείες 
11 οργανισμοί- φορείς 
βιολογικής γεωργίας 
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Σκοπός: 100% βιολογικός σπόρος 
προσαρμοσμένων ποικιλιών  

Including 
the seed 



Οργανική Βελτίωση 

• ολιστική προσέγγιση 

• σέβεται τα όρια της φυσικής διασταύρωσης  

• βασίζεται σε γόνιμα φυτά που μπορούν να δημιουργήσουν 
μια βιώσιμη σχέση με το ενεργό έδαφος 

• τεχνικές που επιτρέπουν τη διασταύρωση, επικονίαση, 
γονιμοποίηση και σποροποίηση σε επίπεδο ολόκληρου φυτού  



Οργανική Βελτίωση 

• προσαρμοστικότητα στις βιολογικές συνθήκες 
παραγωγής 

• ευρεία (γενική) και ειδική (τοπική) προσαρμοστικότητα 

• αντοχή και ανθεκτικότητα σε βιοτικούς και αβιοτικούς 
παράγοντες 

• προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές 

• αξιοποίηση εγχώριων ποικιλιών και παραδοσιακής 
γνώσης 

• ποιότητα και αποδοτικότητα προϊόντος 

• προστασία και ανάπτυξη αγροβιοποικιλότητας 

• αναγνώριση του ρόλου και συμμετοχή γεωργού 



Συμμετοχική Οργανική Βελτίωση 



   LIVESEED και οπωροφόρα (μήλο) 

 
• Ένας από τους σκοπούς του  LIVESEED,  ειδικά για το μήλο, είναι η 

ενίσχυση της οργανικής βελτίωσης μήλου στην Ευρώπη  μέσω ενός 
δικτύου που μοιράζεται γνώση και γενετικούς πόρους.   

•  Ειδικότερα το LIVESEED  apple task στοχεύει σε : 
 

• συντονισμό Ευρωπαϊκού δικτύου οργανικών βελτιωτών μήλου 
(κοινές μεθοδολογίες, πρωτόκολλα  περιγραφής και αξιολόγησης) 

• Προτεινόμενες ποικιλίες για δοκιμή σε βιολογικού οπωρώνες χωρίς 
χρήση σκευασμάτων χαλκού 

• Αναφορά σε δράσεις βελτίωσης και βελτιωτικά κενά και παράγοντες 
ενίσχυσης πρωτοβουλιών βελτίωσης σε μικρή κλίμακα 

•  Καινοτόμα θέματα βελτίωσης και στρατηγικές για συστήματα 
βιολογικής γεωργίας και γεωργίας χαμηλών εισροών 

 



LIVESEED και Οπωροφόρα - πρωτοβουλίες 

 

• Πανευρωπαϊκό δίκτυο Συμμετοχικής 
Οργανικής Βελτίωσης Φρούτων                           
(EUro RObust FRUITS) 

 

• Συνεργασία και δικτύωση για τη διατήρηση 
φυτογενετικών πόρων και την οργανική 
βελτίωση στα Βαλκάνια και την ΝΑ Ευρώπη 

 



 

 
  Οργανική Βελτίωση μήλου στην Ευρώπη 

•Βασικός παράγοντας για την επιτυχή εγκατάσταση πραγματικά βιώσιμων  
οπωρώνων είναι η επιλογή της ποικιλίας και των υποκειμένων (Jamar et al., 2012) 
 

•Η αγορά κυριαρχείται από μοντέρνες ποικιλίες, που επιλέγονται κυρίως για 
εντατικά συστήματα καλλιέργειας (Warlop et al., 2010, Bannier, 2011) 
 

•Η σύγχρονη βελτίωση και επιλογή στον τομέα του μήλου έχει ως προτεραιότητα 
κυρίως την απόδοση, το μέγεθος των καρπών, την υφή των φρούτων και το χρώμα 
 

•Τα κριτήρια που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά από τους βιοκαλλιεργητές, 
όπως η  π.χ η ανθεκτικότητα σε παράσιτα και ασθένειες, έχουν παραμεληθεί εδώ 
και πολλά χρόνια 
 

• Παραδοσιακές ποικιλίες και πληθυσμοί που έχουν επιλεχθεί μέσα από 
γεωργικά συστήματα χαμηλών εισροών μπορεί να έχουν πολύ καλύτερη 
συνάφεια με συστήματα βιολογικής καλλιέργειας από τις σύγχρονες ποικιλίες 
 
 



 

 

• Γαλλία : αξιολόγηση παλαιών και 
νέων ποικιλιών μήλων σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα εισροών .(Parveaud 
et al., 2011 ; Warlop, 2016).  

• Ελβετία : EU project 
‘Fruitbreedomics.’ επιλογή με 
μοριακούς δείκτες για 
ανθεκτικότητα σε ασθένειες 
(Kellerhals et al., 2012; Gassmann et 
al., 2014).   

• Ελβετία : Project TEMA για 
συμμετοχική αξιολόγηση φ/γ πόρων 
σε βιολογική καλλιέργεια (Poma 
Culta , FiBL, Agroscope) 

• Γερμανία : Apfel:gut project για 
επιλογή ποικιλιών φρούτων με 
συμμετοχική προσέγγιση (Ristel & 
Sattler, 2014) 

  

•  Γερμανία, KOB : ανθεκτικότητα στο 
φουζικλάδιο (Neuwald et al., 2016). 

• Γερμανία : επιλογή υποκειμένων 
ανθεκτικών στο βακτηριακό κάψιμο, 
(Ruess, 2006; Pfeiffer, 2014)  

• Λιθουανία : πειράματα επιλογής 
ποικιλιών μήλων σε συνθήκες 
βιολογικής καλλιέργειας (Lanauskas 
et al., 2009) 

• Βέλγιο : Πρόγραμμα Novafruitς 
Οργανικής βελτιωσης μήλου , Marc 
Lateur (CRA Gembloux) 

• Ελλάδα, συμμετοχική αξιολόγηση 
φυτογενετικών πόρων μήλου και 
αχλαδιού(Koutis et al., 2016) 

• Ισπανία : επιλογή ποικιλιών για  
μηλόκρασο (cider) από SERIDA 
(Dapena et al., 2004) 

 

  Οργανική Βελτίωση μήλου στην Ευρώπη 



Centre wallon de Recherches agronomiques – Unité Amélioration & Biodiversité 
Répondre aux questions d’aujourd’hui et relever les défis de demain 

www.cra.wallonie.be  

“NOVAFRUITS : an apple trans-border organic participative breeding 
 program based on robust and disease tolerant old local cultivars”  

 
M. Lateur, J-B Rey, T. Donis, A. Rondia, R. Stiévenard 

  

 



2. Collaborative breeding program making USES of local old 

cvs  

Transborder participatory breeding programme with 

private growers (Organic) 

« NOVAFRUITS – Heritage & sharing innovation » 

• Transborder participatory breeding association  

 

• 23 organic regional growers 

 

• 2 public Regional Institutes 

 

• Collaboration Agreements 

 



1. Safeguarding & Promoting USES of Fruit Tree Genetic 

Resources 
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 Rusticity and tolerance to abiotic stresses 

 Tolerance to pest and diseases  

 Long keeping ability without sophisticated cold systems 

 Large diversity of forms, colours, tastes, uses, healthy nutriments… 

Back to the roots…many interesting traits identified in the large diversity of old 

cultivars through priority work of long term scientific evaluation  activities. 



Reinette du Héron  

(124-33) - CRRG 

 Coxybelle (AG90) 

 

 AQ 84 - Ducasse 

« NOVAFRUITS – Heritage & sharing innovation » 

Dessert cvs 



« NOVAFRUITS – Heritage & sharing innovation » 

‘Beurré d’Anjou’ /  

‘Nec plus Meuris’ 

 

‘Poire à Clément’ 

 

‘Beurré de Naghin’ 

 

Old pear cvs to be tested : 

‘Madame Grégoire’ 

 



Breeding  for cider-apple cultivars  in 
Asturias (Spain) 

LIVESEED Apple task Workshop- BIOFACH  2019 

Organic apple breeding in Europe- Common strategy and 

networking  to face organic sector  challenges and market 

opportunities 

Enrique Dapena de la Fuente 

Nuremberg, on 15 February of 2019 

Fruit Research Unit of SERIDA 



    

Disponibility of local cultivars in traditional 
orchard in Asturian (North-West in Spain 



MORPHOLOGICAL CARACTERIZATION of fruits, 
flowers, leaves and tree 

Caracterisation, evaluation, breeding and selection of local 
cultivars 

MOLECULAR CARACTERISATIÓN  

 marcadores moleculares tipo microsatélites 

 Identification of varieties 

 Analyse of the genetic diversity 

SELECCTION OF CULTIVARS OF INTEREST, 
IDENTIFICATION AND ELABORATION OF VARIETIES 

CATALOGS 

BREEDING PROGRAM  
- Resistance diseases and pests 
- Regular bearing 
- Bitter cultivars of late ripening 

AGRONMICAL AND TECHNOLOGICAL 
EVALUACIÓN OF LOCAL CULTIVARS 

-  Evaluation to diseases and pests  
-  Production 
-  Time of flowering and ripening 
-  Composition 

 



Fig.7.- Variedad ‘Clara’ Fig. 4.- Variedad 

‘Blanquina’ 

Fig. 5.- Variedad 

‘Solarina’ 

Fig. 6.- Variedad 

‘Coloradona’ 
Fig. 3.- Variedad ‘Xuanina’ 

2ª Quincena de octubre 

Fig. 2.- Variedad ‘San Roqueña’ 

Selection of cultivars, used in Denomination of Protected Origin of 
the Cider of Asturias 

Fig. 13.- Variedad ‘Durona de 

Tresali’ 

Fig. 14.- Variedad ‘Limón 

Montés’ 

Fig. 12.- Variedad ‘Regona’ Fig.16.- Variedad ‘Perico’ Fig. 17.- Variedad ‘Verdialona’ Fig. 15.- Variedad ‘Collaos’ 

2ª Quincena de noviembre 

Fig. 9.- Variedad 

‘Meana’ 

Fig. 8.- Variedad ‘Raxao’ Fig. 11.- Variedad ‘Ernestina’ Fig. 10.- Variedad ‘De la Riega’ 

1ª Quincena de noviembre 

Evaluation to optimize the use of local phytogenetic resources of apple trees 













Δράσεις του ΑΙΓΙΛΟΠΑ για τα  
οπωροφόρα 

• Καταγραφή, συλλογή  (Δυτ. Μακεδονία, Πήλιο, Λέσβος) σε 
συνεργασία με ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

• Διατήρηση μητρικού φυτωρίου παραδοσιακών ποικιλιών 
αχλαδιού και μήλου στην Καστοριά 

• Υποστήριξη δράσεων διατήρησης επιτόπου και στον αγρό  

•  Αξιοποίηση (έρευνα- αξιολόγηση) για βιολογική γεωργία 
και δημιουργία κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού 

• Ενημέρωση, πρωτοβουλίες  και προτάσεις σε  ζητήματα 
κανονισμών και εθνικής πολιτικής  





Κοινοτικές Τράπεζες Σπόρων                     
στην Ευρώπη 

 



Συμπεράσματα - προτάσεις 

 Αξιοποίηση φυτογενετικών πόρων προς την κατεύθυνση των 
μειωμένων εισροών και της βιολογικής γεωργίας  για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και προς όφελος της διατροφικής ασφάλειας και 
επάρκειας  

 Χρειάζεται συνετή διαχείριση (διατήρηση, βελτίωση, αξιοποίηση) και 
προστασία φυτογενετικών πόρων από γενετική διάβρωση, 
βιοπειρατεία, πατέντες, γενετική μηχανική (και νέες τεχνολογίες 
γονιδιωματικής) 

 Είναι ανάγκη εφαρμογής εθνικής πολιτικής  και άρσης των εμποδίων 
(κατάλληλο νομικό πλαίσιο και πολιτική) για την διατήρηση και 
αειφορική αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων με την ισότιμη 
συμμετοχή όλων  και με πρωτεργάτη το γεωργό. 

  

 



   Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 

Ακολουθείστε μας 
 

  Liveseed 

 

   

  @LIVESEEDeu 

 

 
    

  www.liveseed.eu  

 

 

www.aegilops.gr 

 

www.aegilopslocalfood.gr 

 

 

  aegilops 
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