Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών
οπωροφόρων και αυτοφυών καρποφόρων
ειδών. Η περίπτωση της Ηπείρου.
Γεώργιος Πατακιούτας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Γεωπονίας
Συντονιστής του ερευνητικού έργου EcoVariety

Σκοπός του έργου
•
•
•

•
•

Ο εντοπισμός σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Β. Ελλάδος
Η καταγραφή τους σε on-line βάση δεδομένων
Η συλλογή φυτικών δειγμάτων για:
• μοριακή ταυτοποίηση
• συγκριτική
αξιολόγηση μορφολογικών, οργανοληπτικών και φυσικοχημικών
ιδιοτήτων των παραγόμενων καρπών
Η επιλογή αντιπροσωπευτικών ποικιλιών με καλά καλλιεργητικά και εν δυνάμει εμπορικά
χαρακτηριστικά
Η πιλοτική αναπαραγωγή σε συνεργαζόμενα φυτώρια
μεγάλης ηλικίας και υπό εξαφάνιση λόγω εγκατάλειψης τοπικών
παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων που
έχουν προσαρμοστεί και επιβιώσει στην πάροδο του χρόνου

με απώτερο στόχο
• την ανάδειξη και διάσωσή τους
• τη διατήρηση φυτογενετικών πόρων στη χώρα μας

Γιατί ανάδειξη τοπικών ποικιλιών;
•

•

•

•

Αποτελούν ένα δυναμικό πληθυσμό ενός καλλιεργούμενου φυτού
με ιστορική πρoέλευση
Είναι ετερογενείς πληθυσμοί ή κλώνοι ενός φυτικού είδους,
φυσικώς προσαρμοσμένοι στις περιβαλλοντικές συνθήκες της
περιοχής τους
Παρουσιάζουν ομοιόσταση σε καταπονήσεις από βιοτικούς και
αβιοτικούς παράγοντες και αποτελούν ένα εξελισσόμενο υλικό.
Ενσωματώνουν την ιστορία και τον πολιτισμό των τοπικών
κοινωνιών που τις δημιούργησαν, αλλά και τη γνώση που αυτές
αποκτήσανε από την καλλιέργεια και τη χρήση τους.
















Μαρτυρία κατοίκων Μελιανά Πρεβέζης
Μονολίθι Ιωαννίνων
Οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν τα οπωροφόρα της περιοχής κυρίως για τη
διατροφή τους (ιδία κατανάλωση).
Από τα είδη που φύονται στην περιοχή εμπορεύονταν κυρίως τα καρύδια, τα
ρόδια, τα αχλάδια και μάλιστα έκαναν είδος προς είδος ανταλλαγή.
Τα ρόδια, τα κεράσια, τα δαμάσκηνα και τα τσοπελίσια σύκα τα αποξέραιναν και
τα έτρωγαν κατά τα διάρκεια του χειμώνα.
Από τα ξινά ρόδια έκαναν ξίδι.
Τον καρπό μίας πολύ όψιμη ποικιλία αχλαδιάς (χειμωνιάτικα) τον έβραζαν ενώ
τα αγριόγκορτσα τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν αλεύρι.
Από τα φύλλα της καρυδιάς έκαναν βαφή για τα μαλλιά και τα μάλλινα υφαντά
ρούχα.
Ψωμί με αλεύρι από κάστανο. Το αλεύρι παράγονταν με άλεσμα αποξηραμένου
κάστανου.
Κράνα: για την κατασκευή διαφόρων αντικειμένων όπως γλίτσες, κομπολόγια,
σφραγίδες, ρόκες γνεσίματος, αδράχτια, σφοντύλια.

Υπάρχει η εμπειρία για ένα τέτοιο εγχείρημα;
•

•

•

Επιτυχής υλοποίηση συναφούς ερευνητικού προγράμματος που υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ με τίτλο
“Καταγραφή και αξιολόγηση του γενετικού υλικού των απειλούμενων τοπικών
ειδών και ποικιλιών” (1-6-2013 έως 30-10-2015).
Συντελεστές: Καρράς Γεώργιος, Γκίζας Γεώργιος (πρώην καθηγητές του πρώην ΤΕΙ
Ηπείρου, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων) και άλλα μέλη ΔΕΠ.
Εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν στην Ήπειρο:
•
•

Οπωροφόρα είδη  52 τοπικές ποικιλίες
Κηπευτικά
 40 τοπικές ποικιλίες

Περιοχές της Ηπείρου,
όπου έγινε η επιλογή
του γενετικού υλικού

•Κηπευτικά  40 τοπικές ποικιλίες

•Οπωροφόρα είδη  52 τοπικές ποικιλίες

Συμβολή της παρούσας έρευνας
•
•
•
•

•
•

Διάσωση μητρικού φυτικού υλικού των τοπικών ποικιλιών στην περιοχή
εντοπισμού τους
Καταγραφή όλων των εντοπισμένων ποικιλιών και των παραμέτρων
αξιολόγησης σε on-line βάση δεδομένων, διαθέσιμη σε όλους
Προσδιορισμός με μοριακούς δείκτες των φυλογενετικών σχέσεων
μεταξύ των εντοπισμένων ειδών και συγκριτικά με εμπορικές ποικιλίες
Πιλοτική αναπαραγωγή επιλεγμένων τοπικών ποικιλιών σε φυτώρια με
αρχικό στόχο 5000 δενδρύλια οπωροφόρων και 5000 αυτοφυών
καρποφόρων
Επέκταση των περιοχών έρευνας σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα
Εντοπισμός και αξιολόγηση και αυτοφυών καρποφόρων ειδών με υψηλή
διατροφική αξία

Η οριοθέτηση των
περιοχών έρευνας έγινε με
κριτήρια:

Επιλέχθηκαν (8) είδη
οπωροφόρων για τις περιοχές
της Ηπείρου









Prunus avium (κερασιές)
Pyrus communis (αχλαδιές)
Malus domestica (μηλιές)
Cydonia oblonga (κυδωνιές)
Prunus domestica (δαμασκηνιές)
Ficus carica (συκιές)
Punica granatum (ροδιές) και
Juglans regia (καρυδιές)






Να καλύπτει τις κύριες οροσειρές
να περιλαμβάνει όλες τις περιοχές με
υψόμετρο > 800 μ.
να επεκτείνεται και σε παρακείμενες
περιοχές, με στόχο να συμπεριληφθούν
σημαντικές ποικιλίες ή είδη, που αν έχουν
ενδιαφέρον μπορεί να βρίσκονται σε
χαμηλότερα υψόμετρα

Περιοχές έρευνας στην Ήπειρο για εντοπισμό
τοπικών ποικιλιών
Περιοχές έρευνας
Οροσειρά Ροδόπης

(ha)
145.000

Ορεινό τόξο Αλμωπίας

120.000

Πιέρια Όρη

65.000

Όρος Γράμος

75.000

Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και όρος Βίτσι
70.000
Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου

150.000

Αθαμάνια Όρη (Τζουμέρκα)

70.000

Θεσπρωτικά Όρη (Μικρή Λάκκα Σουλίου)
40.000
Σύνολο

735.000

Εντοπισμός, καταγραφή και αξιολόγηση τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων
και αυτοφυών φυτών στην Ήπειρο
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΠΩΡΟΦΩΡΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΣ
EIΔΟΣ
ΚΕΡΑΣΙΕΣ (Prunus avium )
ΑΧΛΑΔΙΕΣ (Pyrus communis )
ΜΗΛΙΕΣ (Malus domestica )
ΚΥΔΩΝΙΕΣ (Cydonia oblonga )
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ (Prunus domestica )
ΣΥΚΙΕΣ (Ficus carica )
ΡΟΔΙΕΣ (Punica granatum )
ΚΑΡΥΔΙΕΣ (Juglans regia )
ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ (Prunus persica )
ΣΝΟΛΟ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ

ΑΥΤΟΦΥΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΙΔΗ
Αριθμός
15
19
21
8
14
10
5
13
1
106

ΗΠΕΙΡΟΣ
EIΔΟΣ
Κρανιά (Cornus mas )
Κουφοξυλιά (Sambucus nigra )
Σμέουρο (Rubus ideaus )
Ρούδι, σουμάκι (Rhus coriaria )
Τσιαπουρνιά (Prunus spinosa )
Μύρτιλλο (Vaccinium myrtillus )
Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina )
Aμελάγχια (Αmelanchier ovalis )
ΣΝΟΛΟ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ

Αριθμός
21
6
4
5
4
1
4
45

Μεθοδολογία έρευνας
•
•

•

•

•

Πραγματοποιήθηκαν πολλές αποστολές πεδίου στις περιοχές έρευνας
Ελήφθησαν πλήρεις συνεντεύξεις με κατοίκους των περιοχών έρευνας (συλλογή
μαρτυριών, πληροφοριών, συμπλήρωση δομημένων ερωτηματολογίων, κλπ)
Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των εντοπισμένων ποικιλιών, καταγράφηκαν
κατά UPOV system (INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW
VARIETIES OF PLANTS) στα διάφορα στάδια ανάπτυξης
Μεγάλος αριθμός οπωροφόρων δέχθηκαν στοιχειώδεις καλλιεργητικές
φροντίδες.
Δημιουργήθηκαν αναλυτικά πρωτόκολλα για:
• την λήψη φύλλων (για μοριακή ταυτοποίηση),
• την συλλογή καρπών για οργανοληπτικές και φυσικοχημικές αναλύσεις
• την λήψη εμβολιοφόρων βλαστών για την πιλοτική αναπαραγωγή τους (με
ενοφθαλμισμό)

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο
«Αχλάδια Βουλιμάδες Κρανιάς»
• Στην πολύ παλιά ποικιλία αχλαδιάς
‘‘Βουλιμάδες’’
ο
καρπός
είναι
σφαιροκωνικός και συχνά είναι έντονα
παραμορφωμένος.
• Ωριμάζει τέλος Αυγούστου με αρχές
Σεπτέμβρη. Διαθέτει πολύ ωραίο
άρωμα.
• Ο άωρος καρπός έχει λίγο στιφή γεύση,
αλλά όταν ωριμάζει γίνεται μαλακός και
έχει γλυκιά γεύση.
Κρανέα, Θεσπρωτικά όρη

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο

«Αχλαδιά Αυγουστέλια» Μονολιθίου
• Στο Μονολίθι στα Τζουμέρκα καλλιεργούσαν λίγα
οπωροφόρα ανάμεσα στα χωράφια και τις αυλές
των σπιτιών. Δίπλα στις όχθες Άραχθου
συναντήσαμε μια σημαντική ποικιλία αχλαδιάς που
έχει διασωθεί, τα ‘’αυγουστέλια’’.
•

Οι καρποί είναι μέτριοι σε μέγεθος, έχουν σχήμα
καμπάνας και παίρνουν ένα βαθύ κίτρινο χρώμα
στο τέλος. Όταν ωριμάζουν τα αχλάδια
βουτυρώνουν και μυρίζουν ευχάριστα, δίνοντας
μια απολαυστική και ιδιαίτερη γεύση.

• Το δένδρο ανθίζει περίπου στα μέσα Απριλίου και
οι καρποί ωριμάζουν τον Δεκαπενταύγουστο.

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο
Β19,73

«Μαυροκέρασα Ξηρόκαμπου»
• Στην περιοχή των Ραδοβιζίων υπάρχουν αρκετές
αυτοφυείς κερασιές.
Οι ντόπιοι μάζευαν τα
κεράσια για να τα κάνουν γλυκό ή τα αποξήραιναν
στον ήλιο.
• Από τα αποξηραμένα κεράσια έκαναν αφέψημα
κατά τους χειμερινούς μήνες. Ανάμεσά τους
ξεχωρίσαμε ένα θαλερό , παραγωγικό δένδρο
ηλικίας 70 ετών, που βρίσκεται στην αυλή ενός
σπιτιού στον οικισμό Μολόχα Ξηροκάμπου.
• Ο καρπός είναι μικρός στρογγυλός μαύρου κόκκινου χρώματος. Η σάρκα είναι χυμώδης και
γλυκιά.
Ρετσιανά Άρτας, Τζουμέρκα

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο
Β19,43

«Ζαγορίσια Πετροκέρασα Ανωγίου»
• Το Ανώι βρίσκεται σε υψόμετρο 1.100 μέτρων
στις πλαγιές του όρους Ξηροβούνι και αποτελεί
τον πιο ορεινό οικισμό του Νομού Πρέβεζας.
• Άνθρωποι που κατάγονταν από την περιοχή
συχνά ανέφεραν με νοσταλγία τα μεγαλόκαρπα και
πεντανόστιμα
Κεράσια
της
περιοχής.
Επισκεφτήκαμε το χωριό και εντοπίσαμε ένα
δέντρο στον οικισμό του Αγίου Σώζοντα.
•

Ο γευστικότατος καρπός έχει υποκίτρινο έως
ρόδινο χρώμα με υποκίτρινη σάρκα που
αποσπάται εύκολα από το κουκούτσι.
Εγκαταλελειμμένο δέντρο

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο
Β19,7

«Μηλιά Σταθομηλιά»
•

Στο χωριό Βίτσα στα Ζαγοροχώρια, όπως και στα
άλλα ορεινά χωριά της Ηπείρου, φαίνεται ότι δεν
υπήρχαν οργανωμένες καλλιέργειες οπωροφόρων.
Αυτό όμως δεν εμπόδιζε πολλούς κατοίκους με
μεράκι να μην έχουν στον κήπο τους ή ανάμεσα στα
χωράφια πολλά και διαφορετικά δέντρα.

•

Ακούσαμε πολλά ονόματα για ποικιλίες μηλιάς, που
υπήρχαν στο παρελθόν και μας έκανε εντύπωση.
Μια που ξεχωρίσαμε ήταν η ‘’σταθομηλιά’’ όπου λίγα
άτομα έχουν διασωθεί και βρίσκονται σε καλή
κατάσταση σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η ρήση που
ακούσαμε πως έτρωγε όλο το χωριό.

•

Τα μήλα είναι μεσαίου μεγέθους κοκκινοκίτρινου
χρώματος και με ιδιαίτερο άρωμα. Το δένδρο
ανθίζει αρχές Απριλίου και οι καρποί ωριμάζουν τον
Σεπτέμβριο.

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο
Β19,98

«Κερασιά Νταμπίνα» Διστράτου»

• Από μαρτυρίες στα χωριά Ζαγορίου μάθαμε ότι παλαιότερα
καλλιεργούσαν μια ποικιλία κερασιάς με κίτρινο καρπό.
• Επειδή θεωρήθηκε ενδιαφέρουσα ποικιλία συνεχίστηκε η αναζήτησή
της και τελικά ανακαλύφθηκε ένα μοναδικό δέντρο στο χωριό
Δίστρατο Ιωαννίνων που θα πρέπει να ξεπερνάει την ηλικία των 8090 ετών.
• Δυστυχώς το δέντρο αυτό βρίσκεται μόνο του σε ένα
εγκαταλελειμμένο χωράφι, χωρίς φροντίδα για πάρα πολλά χρόνια
αλλά και έρμαιο στις αρκούδες που κάθε χρόνο του προκαλούν
σημαντικές ζημιές.
• Το δέντρο δείχνει να αντέχει χωρίς να παρουσιάζει εμφανή
συμπτώματα προσβολών από ασθένειες. Λόγω των ζημιών από την
αρκούδα τη μία χρονιά και των καιρικών συνθηκών την άλλη δεν
μπορέσαμε να βρούμε καρπούς στο στάδιο ωριμότητά τους ώστε να
τους αξιολογήσουμε.
• Στο πλάνο διάσωσής της, το 2020 ελήφθησαν εμβόλια και η ποικιλία
αναπαράχθηκε επιτυχώς
(100 δενδρύλια) στα συνεργαζόμενα
φυτώρια. Παραμένει όμως μια ιδιαίτερη ποικιλία και περιμένουμε να
την γευτούμε.
Εγκαταλελειμμένο δέντρο

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο

Β19,78

«Κερασιά Κέδρος Ρετσιανών»
• Εντοπίστηκε στον Οικισμό Κέδρος της κοινότητας
Ρετσιανών Άρτας, στα Τζουμέρκα.
• Επισκεφτήκαμε το χωριό και εντοπίσαμε ένα
δέντρο μεγάλης ηλικίας σε ιδιώτη.
• Έχει γευστικότατο καρπό.
Καλλιεργούμενο δέντρο

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο
Β19,85
«Λευκά Σύκα Ρετσιανών»

• Στην αυλή του παλιού καφενείου της τοπικής
κοινότητας των Ρετσιανών του δήμου
Γεωργίου Καραϊσκάκη εντοπίσαμε ένα
δένδρο συκιάς ηλικίας πάνω από 100 ετών,
σύμφωνα με τη μαρτυρία του παραγωγού κ.
Γόγου Ιωάννη.
• Το δένδρο εξακολουθεί να δίνει πλούσια
παραγωγή.
• Οι καρποί του είναι μεσαίου μεγέθους με
πράσινο λεπτό φλοιό με γλυκιά σάρκα
ανοιχτού κόκκινου χρώματος. Το δένδρο
έχει διαδεδομένη φήμη για τους εύγευστους
καρπούς του στους κατοίκους της περιοχής.

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο
Β19,22

«Αχλαδιά πέαρι»
• Μια ακόμη αχλαδιά της Πίνδου που δίνει μάχη, κάθε
χρόνο
με
τις
αρκούδες,
συναντήσαμε
στην
Κουτσούφλιανη. Το χωριό βρίσκεται στα όρια της
Ηπείρου της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας.
• Οπωροφόρα είδη συναντούσε κανείς παλιά, στις άκρες
από τα χωράφια ή στις πλαγιές όπου δεν μπορούσαν να
καλλιεργήσουν άλλα είδη (στάρια, φασόλια κλπ.).
•

Επειδή οι αρκούδες, ανέβαιναν στο δένδρο για να φάνε
τα αχλάδια, τύλιγαν τον κορμό με αγκαθωτό
συρματόπλεγμα, χωρίς πάντα αυτό να είχε επιτυχία.

• Τα αχλάδια είναι νόστιμα μεγάλα και αρωματικά χωρίς
ιδιαίτερα προβλήματα από ασθένειες. Η ωρίμανσή τους
γινόταν στο τέλος του καλοκαιριού.

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο
«Μήλα Ρετσιανών»

Β19,72

•

Μέχρι τη δεκαετία του ΄80 στην ευρύτερη
περιοχή της κοινότητας Ρετσιανών, σύμφωνα με
μαρτυρίες των κατοίκων,
υπήρχαν μικρά
κτήματα με μηλιές και αχλαδιές. Αργότερα οι
καλλιέργειες αυτές εγκαταλείφτηκαν.

•

Σε κτήμα στο κέντρο του χωριού εντοπίσαμε
τρία δένδρα μηλιάς ποικιλίας που καλλιεργούνταν
στην περιοχή. Τα δένδρα ηλικίας 60 ετών και
άνω έχουν μικρή ζωτικότητα αλλά εξακολουθούν
να καρποφορούν.

•

Τα μήλα είναι μεσαίου – μεγάλου μεγέθους,
σχήματος σφαιρικού – κωνικού,
χρώματος
κίτρινου με κόκκινο επίχρωμα. Σάρκα κρέμλευκή γλυκιά και έντονα αρωματική. Ο καρπός
παρουσιάζει καλή συντηρισιμότητα.

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο

Β19,129

Ωοειδή Δαμάσκηνα Μελιανών
• Στην περιοχή υπάρχουν πολλές κερασιές και
δαμασκηνιές. Μάλιστα απαντώνται δύο ποικιλίες
Δαμασκηνιάς μία με στενόμακρο και μία με
σχεδόν στρογγυλό σχήμα καρπού.
• Μία κάτοικος της περιοχής μας οδήγησε σε μία
δαμασκηνιά της οποίας ο καρπός ήταν ωοειδής
μέσου έως μεγάλου μεγέθους, με ανοικτό μωβ
χρώμα και λευκοκίτρινη σάρκα, τραγανός και
ιδιαίτερα γευστικός.

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο
Β19,12

«Μηλιά Σιδηρομηλιά»
• Στο χωριό Βίτσα στα Ζαγοροχώρια φαίνεται ότι υπήρχαν
αρκετές
διαφορετικές
ποικιλίες
μηλιάς
που
καλλιεργούσαν. Από τις λίγες που είχαν τη δικιά τους
ονομασία είναι η ποικιλία «Σιδηρομηλιά» η οποία όπως
μας είπαν πήρε το όνομά της από την αντοχή των μήλων
που ήταν «σαν σίδηρο» και δεν χαλούσαν και
συντηρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Τα μήλα ήταν μεσαίου μεγέθους πρασινοκίτρινου
χρώματος. Ανακαλύψαμε μόνο ένα δέντρο σε έναν
εγκαταλελειμμένο οπωρώνα με πολλά ζιζάνια (βάτα,
κληματίδες κλπ) το οποίο φαίνεται ηλικίας μεγαλύτερης
από 50-60 έτη.
• Δυστυχώς την πρώτη χρονιά ήταν μέσα στα βάτα και δεν
μπορέσαμε να πάρουμε ώριμο καρπό και την επόμενη
χρονιά που το καθαρίσαμε δεν είχε καρποφορία λόγω των
καιρικών συνθηκών (όπως τα περισσότερα οπωροφόρα
στην περιοχή). Το δένδρο θα αναπαραχθεί και σύντομα θα
διαπιστώσουμε τα παραπάνω χαρακτηριστικά του.

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων ποικιλιών στην Ήπειρο
Β19,28

«αχλαδιά Μπεστιάς»
• Εντοπίστηκε στον Οικισμό Άγιος Νικόλαος στην
Μπεστιά Δωδώνης Ιωαννίνων.
• Πρόκειται για πολύ μεγάλης ηλικίας δένδρο
Εγκαταλελειμμένο δέντρο

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων καρποφόρων αυτοφυών ειδών στην Ήπειρο

Rosa sp. (Αγριοτριανταφυλλιά)
Ανώι: Δήμος Ζηρού, Πρέβεζα
Υψόμετρο: 1082 m

Κρανιά: Δήμος Ζηρού, Πρέβεζα

Κουφοξυλιά (Sambucus nigra)
Τοπική ονομασία ποικιλίας: Αβζιάς
Θέση: Παπούλια Βουργαρελίου
Ηλικία: > 70 ετών

Rosa sp. (Αγριοτριανταφυλλιά
(Β19,152, Γρεβενά)

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων καρποφόρων αυτοφυών ειδών στην Ήπειρο

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό εντοπισμένων καρποφόρων αυτοφυών ειδών στην Ήπειρο

Sambucus nigra (Κουφοξυλιά)
Δίκορφο Ζαγορίου (Β19,142)

Ρούδι, σουμάκι (Rhus coriaria)
Πλάκα Τζουμέρκων (Β19,147)

Sambucus nigra (Κουφοξυλιά)
Αρτοπούλα Ιωαννίνων (Β19,136)

Κρανιά (Cornus mas), Βίτσα Ζαγορίου (Β19,148)

Rubus idaeus (σμέουρο), Ζιάκα
Γρεβενών (Β19,153

Κρανιά (Cornus mas), Κρανέα Πρέβεζας (Β19,66)

In-situ καλλιέργεια & αξιολόγηση τοπικών οπωροφόρων δέντρων






Στόχος η εφαρμογή καλλιεργητικών φροντίδων σε (50) επιλεγμένα
δένδρα μεγάλης ηλικίας δέντρα (εγκαταλελειμμένα, με πολλούς
ξηρούς βραχίονες -κινδυνεύοντας να ξεραθούν πλήρως)
ώστε :
να διασωθούν
να προάγουν την ανθοφορία και την καρπόδεση  λήψη καρπών
για αξιολόγηση οργανοληπτικών και χημικών ιδιοτήτων
να προάγουν την έκπτυξη νέων βλαστικών τμημάτων, επαρκών σε
αριθμό και κατάλληλων  λήψη εμβολίων, για την πιλοτική
αναπαραγωγή

Εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές φροντίδες
Βασική λίπανση με σύνθετο λίπασμα τύπου 12-12-12 (ή άλλο
παρόμοιο)
Φυτοπροστασία  εφαρμογή κατάλληλου μυκητοκτόνου κατά
περίπτωση (βορδιγάλειος πολτός ή χαλκούχα μυκητοκτόνα, άλλο
σκεύασμα)
Κλάδεμα διαμόρφωσης της κόμης των μεγάλων δένδρων,
αφαίρεση των νεκρών βλαστών και κλάδεμα καρποφορίας
κατά περίπτωση και όπου απαιτείται  καλλιέργεια του εδάφους,
καταστροφή των ζιζανίων και αφαίρεση της βλάστησης
περιμετρικά των δέντρων.

In situ Καλλιέργεια

In situ Καλλιέργεια

In situ Καλλιέργεια

Συλλογή φυτικών δειγμάτων για μοριακή ταυτοποίηση ποικιλιών οπωροφόρων ειδών
Στόχος  η γενετική (μοριακή) ταυτοποίηση 150 επιλεγμένων
οπωροφόρων δέντρων για έλεγχο μοναδικότητας της ποικιλίας.
Τελικά συλλέχθηκαν :

104 δείγματα φύλλων από περιοχές έρευνας της Ηπείρου και

109 δείγματα φύλλων από ποικιλίες οπωροφόρων δένδρων στις
περιοχές
έρευνας:
οροσειρά
Ροδόπης,
ορεινό
τόξο
Αλμωπίας, Πιέρια Όρη, Όρος Γράμμος.
Διαδικασία:

επιλέχτηκαν για ταυτοποίηση μοριακοί δείκτες SSRs,

συλλογή νεαρών και υγιών φύλλων (~10g) από κάθε επιλεγμένο
δένδρο

εκχύλιση και απομόνωση DNA από ιστό λυοφιλοποιημένων φύλλων
(20 mg)

ενίσχυση με την τεχνική PCR μικροδορυφορικών περιοχών

ανάλυση των επισημασμένων προϊόντων PCR

Κριτήρια επιλογής για μοριακή
ταυτοποίηση
-

Να υπάρχει μαρτυρία ότι είναι
παλιά, τοπική ποικιλία

-

Να έχει καλά χαρακτηριστικά ο
καρπός (γεύση, άρωμα, μέγεθος,
ωριμότητα/οψιμότητα).

-

Να έχει καλά καλλιεργητικά
χαρακτηριστικά
(π.χ.
ανθεκτικότητα σε εχθρούς και
ασθένειες)

-

Να κατανεμηθούν τα δείγματα
σε όλες τις περιοχές έρευνας

Συλλογή καρπών και προετοιμασία για αξιολόγηση

Στόχος: η αξιολόγηση των
χαρακτηριστικών των καρπών 140-150
επιλεγμένων ποικιλιών οπωροφόρων
δέντρων και αυτοφυών καρποφόρων
ειδών :




Μορφολογικά χαρακτηριστικά
Μηχανικές ιδιότητες
Αξιολόγηση ποιότητας καρπών:
 Οργανοληπτικός έλεγχος
 Χημικές αναλύσεις

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από μετρήσεις σε συλλεγόμενους καρπούς

’Μυρωδιάρικα’’ (Β19,92)

(Β19,60)
’Καρβελάτη’’ (Β19,123)

’Δαμάσκηνα Μελιανιών
(19,129)

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό από μετρήσεις σε συλλεγόμενους καρπούς

Συλλογή εμβολιοφόρων βλαστών για αναπαραγωγή και διάσωση
Στόχος  η πιλοτική αναπαραγωγή (με ενοφθαλμισμό και μοσχεύματα,
20 τουλάχιστον ποικιλιών επιλεγμένων οπωροφόρων ειδών) ώστε να
προκύψουν 250 δενδρύλια ανά ποικιλία, τα οποία θα προωθηθούν μέσω
των φυτωρίων, των εκθέσεων και άλλων δράσεων.
Συνολικά 5.000 δενδρύλια (και για τις 8 περιοχές έρευνας)






Σε πολλά δένδρα (λόγω κατάστασης) δεν κατέστη δυνατό η λήψη
πολλών εμβολιοφόρων βλαστών
Επελέγησαν για την Ήπειρο : 32 ποικιλίες για αναπαραγωγή με
ενοφθαλμισμό και 3 ποικιλίες (συκιάς, ροδιάς) για αναπαραγωγή με
μοσχεύματα
Χρησιμοποιούμενα υποκείμενα: αχλαδιές (ΕΜΑ), μηλιές (ΕΜ9),
δαμασκηνιές (σπορόφυτα μυροβαλάνου), υπόλοιπες (άγρια υποκείμενα)

Συλλογή εμβολιοφόρων βλαστών για αναπαραγωγή και διάσωση

Πιλοτική αναπαραγωγή από εντοπισμένες τοπικές ποικιλίες οπωροφόρων στην Ήπειρο
ΣΥΝΟΛΟ = 2628 δενδρύλλια
Με ενοφθαλισμό σε κατάλληλα υποκείμενα δημιουργήθηκαν οι εξής
(32) ποικιλίες:






















Δαμασκηνιά (Β19,17, ποικιλία Βουνόρεια):
144 δενδρύλλια
Δαμασκηνιά (Β19,115, ποικιλία Βουλγαρελίου:
100 δενδρύλλια
Δαμασκηνιά (Β19,129, ποικιλία Μελιανών):
217 δενδρύλλια
Δαμασκηνιά (Β19,26, ποικιλία άσπρα Αρτοπούλας):
383 δενδρύλλια
Κερασιά (Β19,35, ποικιλία παλικάρι Ραφταναίων):
21 δενδρύλλια
Κερασιά (Β19,73, ποικιλία Μαυροκέρασα Ρετσιανών): 153 δενδρύλλια
Κερασιά (Β19,56, ποικιλία Ζαγορίσια πετροκέρασα Ανωγίου :
18 δενδρύλλια
Κερασιά (Β19,37, ποικιλία Μελιανώτικα πετροκέρασα ντόπια 1):
69 δενδρύλλια
Κερασιά (Β19,98, ποικιλία νταμπίνα Διστράτου):
100 δενδρύλλια
Κυδωνιά (Β19,4, ποικιλία μηλοκυδωνιά Ριζοβουνίου): 10 δεντρύλλια
Αχλάδια (Β19,22, ποικιλία πέαρι Κουτσύφλιανης):
34 δενδρύλλια
Αχλάδια (Β19,80, ποικιλία κέδρος Ρετσιανών):
63 δενδρύλλια
Αχλάδια (Β19,128, ποικιλία γκορτζαπιδιά K.Αθαμανίου): 14 δενδρύλλια
Αχλάδια (Β19,63, ποικιλία κρυστάλια Κρανέας):
50 δενδρύλλια
Αχλάδια (Β19,65, ποικιλία βουλιμάδες Κρανέας):
81 δενδρύλλια




















Αχλάδια (Β19,90), ποικιλία μπακάλη Λαφίνας):
58 δενδρύλλια
Αχλάδια (Β19,44, ποικιλία αυγουστέλια Μονολιθίου):
9 δενδρύλλια
Αχλάδια (Β19,92, ποικιλία μυρωδιάρικα Ριζοβουνίου): 31 δενδρύλλια
Κυδωνιά (Β19,16, ποικιλία Βουνόρεια Ραφταναίων): 39 δενδρύλλια
Κυδωνιά (Β19,71, ποικιλία κωδώνια Λιτεσίου):
48 δενδρύλλια
Αχλάδια (Β19,64, ποικιλία Θεριστιάτα Κρανέας):
130 δενδρύλλια
Κυδωνιά (Β19,58, ποικιλία μεγαλόκαρπη Κρανέας):
67 δενδρύλλια
Αχλάδια (Β19,130 ποικιλία χειμωνιάτικη Μελιανων): 113 δενδρύλλια
Μηλιά (Β19,21 ποικιλία καλή Κουτσούφλιανης):
72 δενδρύλλια
Μηλιά (Β19,137 ποικιλία αρωματική Αρτοπούλας):
48 δενδρύλλια
Μηλιά (Β19,7 ποικιλία σταθομηλιά Βίτσας):
50 δενδρύλλια
Μηλιά (Β19,40 ποικιλία μπανανομηλιά Κουτσούφλιανης):48 δενδρύλλια
Μηλιά (Β19,20 ποικιλία μηλιά Ραφταναίων 2):
49 δενδρύλλια
Μηλιά (Β19,34 ποικιλία Φράξος Ραφταναίων):
33 δενδρύλλια
Μηλιά (Β19,72 ποικιλία κόκκινα Ρετσιανών 1):
45 δενδρύλλια
Μηλιά (Β19,83 ποικιλία κόκκινα Ρετσιανών 2):
47 δενδρύλλια
Ροδακινιά (Β19, 118, ποικιλία ροδάκινα Βουλγαρελίου): 284 δενδρύλια
Συκιά (Β19.3, ποικιλία Ρόδα Ριζοβονίου)
Ροδιά (Β19.5, ποικιλία γλυκοροδιά Ριζοβονίου)

Πιλοτική αναπαραγωγή τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων στην Ήπειρο

Πιλοτική αναπαραγωγή τοπικών ποικιλιών οπωροφόρων στην Ήπειρο

Αξιοποίηση αναπαραγόμενων τοπικών ποικιλιών








πολλά αναπαραγόμενα δεντρύλλια θα δοθούν σε παραγωγούς στις περιοχές
έρευνας που εντοπίστηκαν (σε συνεννόηση με τα συνεργαζόμενα φυτώρια)
ένας σημαντικός αριθμός θα εγκατασταθεί στο αγρόκτημα του Παν. Ιωαννίνων
στους Κωστακιούς Άρτας για διάσωση, εκπαίδευση και έρευνα των φοιτητών
με στόχο την δημιουργία: ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ
θα υπάρξει συνεργασία με τις υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας
Ηπείρου για αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων που προέκυψαν (από
προηγούμενο και παρών έργο)
Τα υπόλοιπα (μέσω των φυτωρίων) θα δοθούν σε λοιπούς ενδιαφερόμενους

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η
ΔΙΑΣΩΣΗ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΙΟΥΝ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ

ΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ευχαριστούμε

Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

