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• 29 Ερευνητές
• 44 Υπάλληλοι επιστημονικού, 

τεχνικού, διοικητικού και 
οικονομικού προσωπικού 

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και
Φυτογενετικών Πόρων

Τμήματα
Αγρόκτημα Θέρμης
Αγρόκτημα Σίνδου

Τμήμα Φυλλοβόλων 
Δένδρων Νάουσσα
Τμήμα ακρόδρυων

Βαρδάτες
Τράπεζα Γενετικού 

Υλικού
Βαλκανικός 

Βοτανικός Κήπος 
Κρουσσίων-Κιλκίς

Εργαστήριο καπνού 
Δράμα 

www.ipgrb.gr

Γενετική 
Βελτίωση σε 

Σιτηρά, 
Βιομηχανικά 

Φυτά, Κάνναβη, 
Αρωματικά και 
Φαρμακευτικά 

Φυτά, 
Φυλλοβόλα, 
Ακρόδρυα

http://www.ipgrb.gr/


Big Picnic -2020 
Ελληνικές 

υπερτροφές

• Ελληνικά ΑΦΦ 
και μικροί καρποί 
του δάσους



SuperGREENLABELFoods
MAPsFit Project
ΑΦΦ: Επιχειρηματικότητα 
και εκπαίδευση

• Οδηγός με τις Θεμελιώδεις Αρχές 
της ολοκληρωμένης κάθετης 
παραγωγής «υπερτροφών» και ΑΦΦ.
• Πρακτικές πιστοποίησης για τους 
παραγωγούς και τη βιομηχανία 
επεξεργασίας «υπερτροφών» και 
ΑΦΦ.
• Δημιουργία ψηφιακού 
οπτικοακουστικού υλικού (e-learning 
videos)

https://supergreenlabelfoods.eu/



Φυτογενετικοί πόροι: ΕΑΦ, Μικροί 
δασικοί καρποί και παραδοσιακά είδη



«Ανάδειξη τοπικών
παραδοσιακών ποικιλιών
και αυτοφυών οπωροφόρων
δέντρων και θάμνων» -
EcoVariety (Τ1ΕΔΚ-05434)

Εταίροι: 

Διάρκεια έργου: 2018-2021

Συντονιστής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Γεωπονίας Δασών 

και Περιβάλλοντος

Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΓΒΦΠ 

ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε. - Συστήματα 
Ανάπτυξης 

Φυτώριο Βίτσιος (Άρτα) Εταιρεία Verus
PLUS (Θεσσαλονίκη)

Φυτώριο Agriherb
(Βασιλικά)



Αυτοφυές υλικό
Υλικό σε εκτός 

τόπου 
διατήρηση

Υλικό σε 
επιδεικτικούς 

αγρούς 

Υλικό σε 
καλλιέργεια 

αγρού

Αειφορική
καλλιέργεια/ 
αξιοποίηση

Φυτοχημικές αναλύσεις και αξιολόγηση αυτοφυούς 
& καλλιεργούμενου φυτικού υλικού

Ανάπτυξη προϊόντων, συμβολαιακή γεωργία & δίκαιο 
εμπόριο

Επισήμανση, 
επιτόπια συλλογή
πολ/κου υλικού, 
τεκμηρίωση, 
χαρακτηρισμός, 
προσδιορισμός 
ποιοτικών 
χαρ/κών καρπών

Εκτός τόπου 
αναπαραγωγή
– ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων 
αναπαραγωγής

Πιλοτική 
καλλιέργεια
ανάπτυξη οδηγού 
καλλιέργειας

Εμπορική 
αξιοποίηση ειδών
(CONSERVATION 
TRANSLOCATION)

Βήμα 1
Βήμα 2

Βήμα 3

Βήμα 4



Βήμα 1 
Εντοπισμός στο πεδίο, συλλογή φυτικού υλικού

Πολλαπλασιαστικό 
υλικό για

αναπαραγωγή

Δείγμα εδάφους 
για ανάλυση

Δείγμα φύλλων
για DNA ανάλυση

Πολλαπλασιαστικό υλικό για
αναπαραγωγή



Τα 7 είδη

Rhus coriaria
σουμάκι

Rosa canina 
Αγριοτριανταφυλλιά 

Rubus idaeus
σμεουριά

Sambucus nigra
κουφοξυλιά/ σαμπούκο

Cornus mas Κρανιά 

Prunus spinosa
τσαπουρνιά

Amelanchier ovalis
αμελαγχές



Βήμα 2
ανάπτυξη 

πρωτοκόλλων 
αναπαραγωγής: 

είδη με πολύ καλό 
ποσοστό ριζοβολίας

Α/Α Είδος Τύπος μοσχεύματος Εποχή λήψης 
μοσχευμάτων

Συγκέντρωση
ορμόνης 

(ppm IBA)

Υπόστρωμα 
ριζοβολίας

Ποσοστό 
ριζοβολίας

1 Sambucus nigra

Αυξανόμενες φυλλοφόρες κορυφές ετήσιου 
βλαστού μήκους 10 – 14 cm ή και μαλακό, 
ετήσιο ξύλο νεαρού βλαστού με 1 – 2 
οφθαλμούς

άνοιξη  ή καλοκαίρι
2.000 -4.000 
(αλκοολούχο 

διάλυμα 
ορμόνης)

3:1 
(περλίτης: 

τύρφη ΚΤS1)

100%
(15-30 

ημέρες)

2 Rubus idaeus Τμήματα νεαρού βλαστού 10 – 12 cm μήκος και 
πάχος ~ 2mm

Καλοκαίρι έως αρχές 
φθινοπώρου 

2.500 
(αλκοολούχο 

διάλυμα 
ορμόνης)

3:1 
(περλίτης: 

τύρφη ΚΤS1)

>90% 
(30 ημέρες)

3 Cornus mas

(α)Αυξανόμενες φυλλοφόρες κορυφές ετήσιου 
βλαστού με δύο οφθαλμούς ή και τμήματα 
νεαρού βλαστού με δύο οφθαλμούς

(β) Παραφυάδες

άνοιξη  ή καλοκαίρι

4.000
(αλκοολούχο 

διάλυμα 
ορμόνης)

3:1 
(περλίτης: 

τύρφη ΚΤS1)

>80% 
(35 ημέρες)



•Rubus idaeus
Rosaceae 



Cornus mas

• Ταννίνες, πηκτίνες, αντιοξειδωτικές ουσίες 
(φλαβονοειδή, ανθοκυάνες και φαινολικά παράγωγα, 
τριτερπενικά
οξέα (π.χ. ουρσολικό οξύ), βιταμίνη C και Ε, καροτίνη, 
σίδηρος.
ΡΌΦΗΜΑ: Τα κράνα έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε 
αντιοξει-
δωτικές ουσίες Σύμφωνα με πρόσφατες εργαστηριακές 
έρευνες βρέθηκε μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο, 
βιταμίνη C, καροτίνη και ταννίνες.



Sambucus nigra



Α
/Α Είδος Τύπος μοσχεύματος

Εποχή 
λήψης 
μοσχευμάτ
ων

Συγκέντρ
ωση

ορμόνης 
(ppm IBA)

Υπόστρω
μα 

ριζοβολί
ας

Ποσοστό 
ριζοβολία

ς

1 Rosa 
canina

Τμήματα κορυφών νεαρού 
βλαστού 12 – 14 cm με 2 – 3 
οφθαλμούς

άνοιξη  ή 
καλοκαίρι

2.500 
(εμπορική 

σκόνη)

3:1 
(περλίτης
: τύρφη 
ΚΤS1)

>75% 
(40 

ημέρες)

2
Amelan
chier 
ovalis

Αυξανόμενες κορυφές νεαρού 
βλαστού 10 – 12 cm όπου 
καλό είναι να υπάρχει και 2ος

οφθαλμός πέραν του ακραίου 
ενώ το νεαρό της βλάστησης 
βοηθά. Επίσης σε ώριμα 
δέντρα μπορεί να γίνει λήψη 
μοσχευμάτων από 
παραφυάδες

άνοιξη  ή 
καλοκαίρι

4.000 
(αλκοολού

χο 
διάλυμα 
ορμόνης)

3:1 
(περλίτης
: τύρφη 
ΚΤS1)

60% 
(28 

ημέρες)

Βήμα 2. 
Ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων 
αναπαραγωγής: 
Είδη με καλό ποσοστό 
ριζοβολίας



Amelanchier ovalis 



Rosa canina

Αιθέριο έλαιο (κυρίως κιτρονελλόλη), ταννίνες,
γαλλικό οξύ, κυανιδόλη, φλαβονοειδή (κερκετίνη, trans- και cis-
τιλιροσίδη), βιταμίνες Α, C και Ε, ριβοφλαβίνη, νικοτινικό οξύ,
κιτρικό οξύ, σάκχαρα, γαλακτολιπίδια, καροτένια, φώσφορος,
κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρος, χαλκός, μαγγάνιο, ψευ-
δάργυρος.



Α/
Α Είδος Τύπος μοσχεύματος

Εποχή 
λήψης 
μοσχευμάτ
ων

Συγκέντρωση
ορμόνης 

(ppm IBA)

Υπόστρωμα 
ριζοβολίας

Ποσοστό 
ριζοβολίας

1 Prunus 
spinosa

Αυξανόμενες κορυφές και 
τμήματα ετήσιου 
βλαστούς με
2 – 4 οφθαλμούς

Καλοκαίρι 
2.500 

(εμπορική 
σκόνη)

3:1 
(περλίτης: 

τύρφη 
ΚΤS1)

46% 
(40 

ημέρες)

2 Rhus 
coriaria

Αυξανόμενες κορυφές και 
τμήματα ετήσιου βλαστού 
με 
2 – 4 οφθαλμούς

Καλοκαίρι 

4.000 
(αλκοολούχο 

διάλυμα 
ορμόνης)

3:1 
(περλίτης: 

τύρφη 
ΚΤS1)

20% 
(25-45 

ημέρες)

Βήμα 2. 
Ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων 
αναπαραγωγής: 
Είδη με μέτριο 
ποσοστό ριζοβολίας



Rhus coriaria 

• Ταννίνες, ακόρεστα και κορεσμένα λιπαρά οξέα
(παλμιτικό, ολεϊκό, λινολεϊκό, μαλικό, κιτρικό, μαλεϊκό, φουμα-
ρικό, ταρταρικό κ.ά.), ίχνη αιθέριου ελαίου (κυρίως σεσκιτερπέ-
νια όπως β-καρυοφυλλένιο και μονοτερπένια όπως α-πινένιο,
α-τερπινεόλη, καρβακρόλη κ.ά.), ανθοκυανίνες, κάλιο, νάτριο,
μαγνήσιο, φώσφορος, ασβέστιο, σίδηρος, χαλκός, ψευδάργυ-
ρος, μαγγάνιο, βιταμίνες Β (Β1, Β2, B3, Β6, B7, Β12) και C,
αμινοξέα.



•Prunus spinosa 



Προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης 

αξίας: 
τεκμηρίωση

• Υψηλή διατροφική αξία έχουν τα σμέουρα (R.idaeus) 
(Tosun κ.α., 2009) και τα τσάπουρνα (P.spinosa) (Sabatini 
κ.α., 2020). 
• Καρποί όπως της αγριοτριανταφυλλιάς (R.canina), 
του αμελαγχούς (A.ovalis) αλλά και της κουφοξυλιάς 
(S.nigra) διαθέτουν, πέραν της διατροφικής τους αξίας, 
και υψηλή φαρμακευτική αξία (Młynarczyk κ.α., 2018, 
Winther κ.α., 2016). 
• Συνεπώς τα προϊόντα που προκύπτουν είναι πολύ 
σημαντικά. Συγκεκριμένα για τους καρπούς της 
κουφοξυλιάς (S.nigra), σχετικές μελέτες δείχνουν 
ιοκτόνο δράση έναντι των ιών της γρίπης (Porter κ.α., 
2017).
• Πρόσφατη μελέτη για το Amelanchier lamarckii
δείχνει την υψηλή διατροφική αλλά και φαρμακευτική 
αξία των προϊόντων του φρούτου όπως χυμός, 
μαρμελάδα, λικέρ και τσάι (Mikulic‐Petkovsek κ.α., 
2020). 
• Σχετική μελέτη για το P. spinosa αναφέρει την χρήση 
του ως συμπλήρωμα διατροφής και συγκεκριμένα την 
χρήση του σε προϊόντα παγωτού (Ürkek κ.α., 2019). 
• Αναφορικά με το σουμάκι (R. coriaria), η βιολογική 
αξία των συστατικών του καρπού είναι γνωστή. 
Πρόσφατη μελέτη αναφέρει την χρήση εκχυλίσματος 
από καρπούς του R. coriaria ως συστατικό της ζύμης 
προϊόντων ψωμιού (Marazeeq κ.α., 2019). 



Υπεύθυνος εξωτερικός συνεργάτης: Δρ Λευτέρης Καραμπατζάκ

Συλλογή φυτικού 
υλικού από 

αποστολές ή μητρικά 
φυτά από την 

συλλογή διατήρησης

Προετοιμασία 
μοσχευμάτων

Τοποθέτηση στην ΥΝ 
σε 3Π:1Τ και 80% RH

Ριζοβολία
μοσχευμάτων

Μεταφύτευση σε γλάστρα 0,33 
– 1lt με 3Τ:1Π και διατήρηση 

υπό ελεγχόμενες συνθήκες
Ολοκληρωμένα 

νέα φυτά

Σκληραγώγηση

1 2 3 4 5

Απλουστευμένα στάδια αναπαραγωγής με μοσχεύματα στις εγκαταστάσεις του ΙΓΒ&ΦΠ



Βήμα 3.
Πιλοτική καλλιέργεια
στο αγρόκτημα του ΕΛΓΟ-

Θέρμη

• Προσδιορισμός των επιπέδων των θρεπτικών στοιχείων στα 
φύλλα (εδαφικές αναλύσεις, φυλλοδιαγνωστική) σε συνεργασία 
με το ΙΕΥΠΘ

• Ανάπτυξη πρωτοκόλλου καλλιέργειας που θα προσδιορίζει τις 
κατάλληλες συνθήκες θρέψης, άρδευσης και λοιπών 
καλλιεργητικών πρακτικών ώστε να γίνει δυνατή η εμπορική 
αξιοποίηση.



Εγκατάσταση 22 γενοτύπων από τα 7 είδη σε πειραματική καλλιέργεια στο αγρόκτημα Θέρμης

Rubus idaeus
Νο 5
Rosa canina
Νο 1,2,3,4
Rhus coriaria
Νο 6

Sambucus nigra Νο
1,9,10,11,12,13,14,
15,16
Cornus mas
Νο 5,6,7,8
Amelanchier ovalis
Νο 4
Prunus spinosa
Νο 2,3



1.Προετοιμασία αγρού
2.Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου
3.Μεταφύτευση φυτών1

12

3

3



Λήψη παρατηρήσεων

4.Εφαρμογή 
σκευασμάτων 

θρέψης 
(συμβατικά και 

οργανικά)

4

4

Υποστύλωση

Απομάκρυνση ζιζανίων



Sambucus nigra



Rosa canina



Rubus idaeus



Rhus coriaria



Τελικοί αποδέκτες 30

Ανάπτυξη 
οδηγού 

καλλιέργειας
Πειραματικός 
σχεδιασμός

Εφαρμογή 
συμβατικών  (YARA) 
και οργανικών (Agro 

EcoSystem)
σκευασμάτων 

Φυλλοδιαγνωστική/
εδαφολογικές 

αναλύσεις

Μορφολογικές 
παρατηρήσεις

παρακολούθηση 
προσβολών

Εφαρμογή 
κλαδέματος

Ποιοτική ανάλυση 
παραγόμενων 

καρπών

Καταγραφή 
πρωιμότητας 
ανθοφορίας



Συμπεράσματα: προοπτική αξιοποίησης 
μικρών καρπών

Αειφορική αξιοποίηση  Ελληνικών γενοτύπων μικρών καρποφόρων ειδών .

Εκτός τόπου διατήρηση και αξιολόγηση του υλικού και μετά το πέρας του έργου. 

Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα είδη μπορούν να αναπτυχθούν εξίσου καλά 
με εφαρμογή συμβατικής και οργανικής θρέψης.

Δημιουργία δυνατοτήτων αξιοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού αυτοφυών ειδών 
με επιστημονική τεκμηρίωση και γενετικό χαρακτηρισμό

Επιθυμητή η συνέργεια με φυτωριούχους, επιστήμονες ή ακαδημαϊκά ιδρύματα 
που επιθυμούν να συμβάλλουν. 



Για ακόμα 
περισσότερες 
πληροφορίες …. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΤΑΚΗΣ



Κατερίνα 
Παπαναστάση, 

Γεωπόνος ΠΕ, M.Sc.

Λευτέρης 
Βαλανάς, 

Γεωπόνος ΤΕ

Ευφημία 
Γρηγοριάδου, 
Γεωπόνος ΤΕ

Στέλιος 
Παπακωνσταντίνου, 

Γεωπόνος ΤΕ

Ασημίνα 
Πασχαλίδου, 
προσωπικό 

αναπαραγωγής

Πόπη Κατσαρού, 
Προσωπικό 

αναπαραγωγής

Μαρία Στικούδη, 
Διοικητικός 
υπάλληλος

Γρηγόρης Μακράκης, 
Τεχνικός ΒΒΚΚ

Εξωτερικοί συνεργάτες

Τακτικό προσωπικό υποστήριξης ΙΓΒΦΠ

Ερευνητές ΙΓΒΦΠ

ΑντώνηςΚαρύδας, 
Γεωπόνος ΠΕ, 

M.Sc.

Δρ Όλγα Διχάλα 
Γεωπόνος ΠΕ

Δρ Λευτέρης Καραπατζάκ
Γεωπόνος ΤΕ Δρ Νίκος Κρίγκας

Εντεταλμένος 
Ερευνητής

Δρ Γιάννης Μάνθος 
Εντεταλμένος 

Ερευνητής

Δρ Γιάννης Γανόπουλος
Κύριος Ερευνητής

Δρ Ελένη Μαλούπα
Διευθύντρια Ερευνών
Επιστημονικά 
υπεύθυνη έργου 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ



Σας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας
https://ecovariety.gr/

https://ecovariety.gr/
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