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Τι είναι η βελτίωση των φυτών

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
ΑΓΡΟΥ (αρκετά 

χρόνια, διάφορες 
τοποθεσίες)

ΕΠΙΛΟΓΗ 
(φαινοτυπική και 
υποβοηθούμενη 

από δείκτες)

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ-

ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
(άγρια είδη, παραδοσιακές 
ποικιλίες και πληθυσμοί, 

μεταλλαξιγένεση,  γενετική 
μηχανική)

Αυξανόμενη 
παραλλακτικότητα

Μειούμενη 
παραλλακτικότητα

ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Τροποποιημένο σχήμα από Jorasch, P. The global need for plant breeding innovation. Transgenic Res 28, 81–86 (2019). 



Οι ανάγκες που μας καλύπτει η βελτίωση 
των φυτών (μια σειρά με Fs…..!!!)

Food
Τρόφιμα

Feed
Τροφές

Fiber
Ίνες

Fuels
Καύσιμα

Pharmaceuticals
Φάρμακα

Fumes
Αρώματα

Flowers
Άνθη

Fun
Αναψυχή



Στόχοι της βελτίωσης: να παρέχει λύσεις 
σε προβλήματα της φυτικής παραγωγής



2008-2014

Η βιομηχανία της βελτίωσης των φυτών

ChemChina 
(2016)

Bayer (2017)

BASF (2018)

40% σε άλλες 
μικρότερες 
εταιρείες



Η σημερινή κατάσταση στη βιομηχανία της βελτίωσης 
των φυτών



Η τέχνη και η επιστήμη της 
βελτίωσης των φυτών

Βελτίωση από την υπάρχουσα γενετική παραλλακτικότητα,
με διασταυρώσεις και επιλογή στον αγρό

9000 πΧ – 1950 μΧ  ο μόνος τρόπος!!!!

Σημαντικότερη καινοτομία: ΥΒΡΙΔΙΑ



1541720

432 145312

Σιτηρά Καλλωπιστικά Ψυχανθή
Ελαιούχα Άλλο

Καλλιεργούμενες ποικιλίες που προήλθαν από 
βελτίωση με τεχνητή μεταλλαξιγέννεση (χημική και 

ιονίζουσα ακτινοβολία)



Εγκεκριμένες ΓΤ ποικιλίες 1992-2016

ΑΓΡΟΒΑΚΤΗΡΙΟ GENE GUN

ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Γενετικά τροποποιημένες  ποικιλίες



Νέες τεχνολογίες βελτίωσης



ΔΙΑΠΛΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΙΚΗ

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Η διεπιστημονική προσέγγιση της 
βελτίωσης των φυτών



Η απαρχή της γεωργίας
• Η εμφάνιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας υπήρξε τοπική και όχι 

παγκόσμια, σε διακριτές χρονικές περιόδους που απέχουν χιλιάδες 
χρόνια

Κέντρα καταγωγής (Vavilov)
Κέντρα βιοποικιλότητας (Harlan)



Η εξημέρωση φυτικών ειδών:                 
ο "άγνωστος βελτιωτής" 



Διαισθητική επιλογή από τους γεωργούς: Η καταγωγή 
των τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών (Landraces)

 Διάφοροι, εξελισσόμενοι πληθυσμοί
 Διαμορφώθηκαν από τις ιδιαίτερες συνθήκες του 

κλίματος, του εδάφους, των εχθρών και των 
συστημάτων καλλιέργειας, με την ανεκτίμητη 
συμβολή των γεωργών ανά τους αιώνες

 Μέτρια αλλά σταθερή απόδοση
 Σύνδεση με την παραδοσιακή τοπική μαγειρική 

(π.χ. φάβα Σαντορίνης)



Πρωτοπόροι της βελτίωσης των φυτών
Rudolph Camerarius (1665–1721)
προσδιορσμός αρσενικών και θηλυκών αναπαραγωγικών τμημάτων του φυτού
Joseph Gottlieb Koelreuter (1733-1806).
συστηματικά πειράματα στη διασταύρωση των φυτών
Louis de Vilmorin (Pierre Louis François Lévêque de Vilmorin) (1816-1860).
γενεαλογική επιλογή
Thomas Andrew Knight (1759-1838). 
γεωτροπισμός
Carl Linnaeus (1707-1778
συστηματική ταξινόμηση των φυτών
Charles Darwin (1809-1882). 
θεωρία της εξέλιξης 
Gregor Mendel (1822-1844).
νόμοι του Mendel για την κληρονόμιση γνωρισμάτων – θεμελίωση της ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
επιστήμης
Luther Burbank (1849-1926). 
ανάπτυξη πολυάριθμων ποικιλιών φρούτων, ανθέων, σιτηρών, αγρωστωδών και 
λαχανικών



Μεταγενέστεροι πρωτοπόροι και 
πρωτεργάτες

M.M Rhoades και D.N. Duvick. 
Η κυτταροπλασματική αρρενοστειρότητα

Nikolai I. Vavilov. 
Κέντρα ποικιλότητας των καλλιεργούμενων ειδών 

E.R. Sears  και C.M. Ricks. 
Κυτταρογενετική για τη βελτίωση του σιταριού και της τομάτας αντίστοιχα

H.J. Muller. 
Μεταλλάξεις με τη χρήση ακτίνων X

Wilhelm Johannsen. 
μέθοδος επιλογής μεμονωμένου φυτού (single plant selection). 
διάκριση μεταξύ γονότυπου (genotype) και φαινότυπου (phenotype). 

H.H. Hardy και W. Weinberg. 
σύγχρονη βελτίωση των σταυρεπικονιαζόμενων ειδών. 
Ισορροπία γονιδιακών  συχνοτήτων στους πληθυσμούς

Nilsson-Ehle. 
μέθοδος μαζικής βελτίωσης

H.V Harlan  και M.N. Pope. 
βελτίωση με αναδιασταύρωση



C.H. Goulden. 
σχήμα επιλογής  καταγωγή από μεμονωμένους σπόρους

E.M. East  και  D.F. Jones - Hayes & Garber.
σχήμα επιλογής της επαναλαμβανόμενης επιλογής

F.H. Hull. 
επινόησε τον όρο επαναλαμβανόμενη επιλογή

F.E Comstock, H.F. Robinson και P.H. Harvey. 
μέθοδο της αμοιβαίας επαναλαμβανόμενης επιλογής

C.M. Donald. 
έννοια της βελτίωσης μέσω ιδεότυπου

H.H. Flor. 
υπόθεση γονίδιο προς γονίδιο

G.H. Shull. 
επινόησε τον όρο "ετέρωση" 

W.J. Beal. 
ανάπτυξη  των υβριδίων καλαμποκιού

Ronald Fisher. 
συνέβαλλε σημαντικά στους τομείς της στατιστικής και της γενετικής

C.C. Cockerham. 
συνεισφορά της στατιστικής στη βελτίωση των φυτών  



Murashige και Skoog. 
Η τεχνολογία της ιστοκαλλιέργειας 

Watson και Crick. 
Η κατανόηση της μοριακής δομής του DNA

Norman Borlaug. 
η Πράσινη Επανάσταση (Green Revolution). 

Herb Boyer, Stanley Cohen και Paul Berg. 
τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA (recombinant DNA technology)

Marc van Montagu και Jeff Schell
Χρήση αγροβακτηρίου στη γενετική τροποποίηση φυτών



Ορόσημα στη βελτίωση των φυτών

Jorasch, P. The global need for plant breeding innovation. Transgenic Res 28, 81–86 (2019)



Η βελτίωση φυτών στην Ελλάδα

Απόστολος Φασούλας
πρώτο  Ελληνικό εργαστήριο 
Γενετικής και Βελτίωσης των 
Φυτών στο ΑΠΘ, 1970
πρώτο Ελληνικό μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα στη βελτίωση των 
φυτών στο ΑΠΘ,  1975
Κυψελωτή μεθοδολογία

Ιωάννης Παπαδάκης 
(1903-1997)
ποικιλία μαλακού 
σιταριού Γ-38290 , 
αυτάρκεια της χώρας 
από το 1957

Βασίλειος Χριστίδης 
ποικιλία βαμβακιού 4S, 
αλματώδης αύξηση της 
βαμβακοκαλλιέργειας 
από το 1965



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών (Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.) 
ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί εκ του καταστατικού της επιστημονική εταιρεία μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστημονικής και 
τεχνολογικής γνώσης, καθώς και στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ 
των μελών της, με απώτερους σκοπούς την ενίσχυση της περαιτέρω ανάπτυξης και 
προόδου της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών έναντι των προκλήσεων του σήμερα 
και του αύριο, καθώς και η δραστηριοποίηση σε θέματα συναφή με την αειφορική
διαχείριση και προστασία των φυτογενετικών πόρων.
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