
ΤοπικέςΤοπικές ΠοικιλίεςΠοικιλίες

ΓεωπονικήΓεωπονική ΘεώρησηΘεώρηση --
OO ΡόλοςΡόλος τουςτους στηνστην ΣημερινήΣημερινή

ΓεωργίαΓεωργία

ΠηνελόπηΠηνελόπη ΜπεμπέληΜπεμπέλη



ΤοπικέςΤοπικές ΠοικιλίεςΠοικιλίες ((ΕγχώριοιΕγχώριοι
ΠληθυσμοίΠληθυσμοί))

ΕίναιΕίναι ετερογενείςετερογενείς πληθυσμοίπληθυσμοί
ΕίναιΕίναι τοπικάτοπικά προσαρμοσμένοιπροσαρμοσμένοι
ΈχουνΈχουν δημιουργηθείδημιουργηθεί μεμε επιλογήεπιλογή τωντων
γεωργώνγεωργών καικαι τηςτης φύσηςφύσης
ΠαρουσιάζουνΠαρουσιάζουν ομοιόστασηομοιόσταση σεσε
καταπονήσειςκαταπονήσεις απόαπό βιοτικούςβιοτικούς καικαι
αβιοτικούςαβιοτικούς παράγοντεςπαράγοντες
ΑποτελούνΑποτελούν έναένα εξελισσόμενοεξελισσόμενο υλικόυλικό



ΕξημέρωσηΕξημέρωση -- ΔημιουργίαΔημιουργία
ΤοπικώνΤοπικών ΠοικιλιώνΠοικιλιών

ΑπόΑπό τουςτους άγριουςάγριους προγόνουςπρογόνους προήλθανπροήλθαν
οιοι πρωτόγονεςπρωτόγονες ποικιλίεςποικιλίες//τύποιτύποι
ΑυτέςΑυτές οιοι πρωτόγονεςπρωτόγονες ποικιλίεςποικιλίες είχανείχαν στενήστενή
γενετικήγενετική βάσηβάση
ΓενετικήΓενετική ροήροή ανάμεσαανάμεσα σεσε άγριουςάγριους
συγγενείςσυγγενείς καικαι καλλιεργούμενεςκαλλιεργούμενες μορφέςμορφές
διεύρυνεδιεύρυνε τηντην γενετικήγενετική βάσηβάση
ΔημιουργίαΔημιουργία διαφορετικώνδιαφορετικών τοπικώντοπικών
ποικιλιώνποικιλιών στιςστις περιοχέςπεριοχές εξημέρωσηςεξημέρωσης



ΔιάδοσηΔιάδοση ΤοπικώνΤοπικών ΠοικιλιώνΠοικιλιών

ΜεταφοράΜεταφορά σεσε νέεςνέες περιοχέςπεριοχές σεσε περιόδουςπεριόδους
μετανάστευσηςμετανάστευσης καικαι μέσωμέσω εμπορίουεμπορίου
ΠροσαρμογήΠροσαρμογή σεσε διαφορετικέςδιαφορετικές
περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές συνθήκεςσυνθήκες
ΔιαφορετικέςΔιαφορετικές επιλογέςεπιλογές τωντων γεωργώνγεωργών
ΕξέλιξηΕξέλιξη γενετικώνγενετικών παραλλαγώνπαραλλαγών
ΔημιουργίαΔημιουργία νέωννέων τοπικώντοπικών ποικιλιώνποικιλιών στιςστις
περιοχέςπεριοχές εισαγωγήςεισαγωγής



ΔιάκρισηΔιάκριση μεμε βάσηβάση τηντην
ΓεωγραφικήΓεωγραφική ΠροέλευσηΠροέλευση

ΑυτόχθονεςΑυτόχθονες
–– ΔημιουργίαΔημιουργία στιςστις περιοχέςπεριοχές εξημέρωσηςεξημέρωσης
ΑλλόχθονεςΑλλόχθονες
–– ΔημιουργίαΔημιουργία μετάμετά απόαπό εισαγωγήεισαγωγή σεσε μιαμια
περιοχήπεριοχή

ΆλληΆλλη διάκρισηδιάκριση
–– ΚαλλιέργειεςΚαλλιέργειες παλαιούπαλαιού καικαι νέουνέου κόσμουκόσμου



ΟΟ ΙστορικόςΙστορικός ΡόλοςΡόλος τουτου ΓεωργούΓεωργού

ΠροστάτηςΠροστάτης τηςτης γενετικήςγενετικής ποικιλότηταςποικιλότητας
ΠρώτοςΠρώτος ««επιμελητήςεπιμελητής»» ((curator)curator) σπόρωνσπόρων
ΑύξανεΑύξανε τηντην γενετικήγενετική ροήροή μέσωμέσω τηςτης
ανταλλαγήςανταλλαγής γενετικούγενετικού υλικούυλικού
ΠροσάρμοζεΠροσάρμοζε τιςτις καλλιεργητικέςκαλλιεργητικές πρακτικέςπρακτικές
ΔιατηρούσεΔιατηρούσε τηντην γνώσηγνώση γιαγια τιςτις χρήσειςχρήσεις
παίζονταςπαίζοντας κρίσιμοκρίσιμο ρόλορόλο στηνστην τεκμηρίωσητεκμηρίωση
καικαι αναγνώρισηαναγνώριση τωντων ποικιλιώνποικιλιών



ΣειράΣειρά ΑναγνώρισηςΑναγνώρισης ΑξίαςΑξίας
ΤοπικώνΤοπικών ΠοικιλιώνΠοικιλιών

18901890 ((προτάθηκεπροτάθηκε ηη διατήρησηδιατήρηση τουςτους) ) 
ΦυτάΦυτά μεγάληςμεγάλης καλλιέργειαςκαλλιέργειας
ΛαχανικάΛαχανικά
ΑρωματικάΑρωματικά καικαι φαρμακευτικάφαρμακευτικά φυτάφυτά
ΟπωροφόραΟπωροφόρα δένδραδένδρα καικαι αμπέλιααμπέλια
ΣήμεραΣήμερα οο όροςόρος περιλαμβάνειπεριλαμβάνει καικαι
καλλωπιστικάκαλλωπιστικά φυτάφυτά



ΆμεσηΆμεση ΧρήσηΧρήση τωντων ΤοπικώνΤοπικών
ΠοικιλιώνΠοικιλιών

ΥποστήριξανΥποστήριξαν τηντην παραδοσιακήπαραδοσιακή γεωργίαγεωργία
καικαι τοτο σύστημασύστημα καλλιέργειαςκαλλιέργειας χαμηλώνχαμηλών
εισροώνεισροών ((λιπασμάτωνλιπασμάτων καικαι φυτοφαρμάκωνφυτοφαρμάκων))
ΕίναιΕίναι κατάλληλεςκατάλληλες γιαγια καλλιέργειακαλλιέργεια σεσε
συνθήκεςσυνθήκες βιώσιμηςβιώσιμης γεωργίαςγεωργίας
ΜπορούνΜπορούν νανα χρησιμοποιηθούνχρησιμοποιηθούν γιαγια
παραγωγήπαραγωγή προϊόντωνπροϊόντων τοπικήςτοπικής ονομασίαςονομασίας
μεμε προστιθέμενηπροστιθέμενη αξίααξία



ΤρόποιΤρόποι ΚαλλιέργειαςΚαλλιέργειας τωντων
ΤοπικώνΤοπικών ΠοικιλιώνΠοικιλιών

ΠαραδοσιακάΠαραδοσιακά
ΜεΜε σύγχρονεςσύγχρονες μεθόδουςμεθόδους

ΠολυκαλλιέργειαΠολυκαλλιέργεια
ΜονοκαλλιέργειαΜονοκαλλιέργεια



ΠοιότηταΠοιότητα ΤοπικώνΤοπικών ΠοικιλιώνΠοικιλιών

ΈχουνΈχουν ιδιαίτεραιδιαίτερα οργανοληπτικάοργανοληπτικά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
–– ΓεύσηΓεύση
–– ΆρωμαΆρωμα
–– ΘρεπτικήΘρεπτική αξίααξία
ΠαράγουνΠαράγουν προϊόνταπροϊόντα ποιότηταςποιότητας
–– ΕξαιρετικόΕξαιρετικό παρθένοπαρθένο ελαιόλαδοελαιόλαδο, , εκλεκτάεκλεκτά
κρασιάκρασιά καικαι πολλάπολλά άλλαάλλα φημισμέναφημισμένα προϊόνταπροϊόντα))



ΤιμέςΤιμές ΠώλησηςΠώλησης τωντων ΤοπικώνΤοπικών
ΠοικιλιώνΠοικιλιών

ΥψηλότερεςΥψηλότερες τιμέςτιμές πώλησηςπώλησης

ΦάβαΦάβα ΣαντορίνηςΣαντορίνης
ΦακήΦακή ΕγκλουβήςΕγκλουβής
ΦασόλιαΦασόλια ΠρεσπώνΠρεσπών
ΤοματάκιΤοματάκι ΣαντορίνηςΣαντορίνης





ΤοπικέςΤοπικές ΕλληνικέςΕλληνικές ΠοικιλίεςΠοικιλίες

35%35%
24.7%24.7%

24.2%24.2%

< 10%< 10%



ΤοπικέςΤοπικές ΠοικιλίεςΠοικιλίες ΕτησίωνΕτησίων
ΕιδώνΕιδών

ΣιτηράΣιτηρά
ΛαχανικάΛαχανικά
ΌσπριαΌσπρια
ΚτηνοτροφικάΚτηνοτροφικά
ΚλωστικάΚλωστικά



ΜαυραγάνιΜαυραγάνι



ΤοπικέςΤοπικές ΠοικιλίεςΠοικιλίες ΠολυετώνΠολυετών
ΕιδώνΕιδών

ΑμπέλιΑμπέλι
ΕλιάΕλιά
ΆλλαΆλλα οπωροφόραοπωροφόρα



ΓηγενείςΓηγενείς ΠοικιλίεςΠοικιλίες ΑμπέλουΑμπέλου

««ΗΗ καλλιεργούμενηκαλλιεργούμενη ποικιλίαποικιλία τηςτης αμπέλουαμπέλου
αποτελείαποτελεί πληθυσμόπληθυσμό ατόμωνατόμων πουπου
προήλθανπροήλθαν απόαπό αγενήαγενή πολλαπλασιασμόπολλαπλασιασμό
((μεμε μόσχευμαμόσχευμα ήή εμβολιασμόεμβολιασμό) ) απόαπό
περισσότεραπερισσότερα τουτου ενόςενός μητρικάμητρικά φυτάφυτά
((κλώνοικλώνοι))»» ((ΣταυρακάκηςΣταυρακάκης 2010) 2010) 



ΤοπικήΤοπική ΠοικιλίαΠοικιλία ««ΛημνιόΛημνιό»»



ΤοπικέςΤοπικές ΠοικιλίεςΠοικιλίες ΕλιάςΕλιάς

ΥπάρχειΥπάρχει μεγάλημεγάλη ποικιλότηταποικιλότητα
ΟιΟι τοπικέςτοπικές ποικιλίεςποικιλίες προήλθανπροήλθαν απόαπό
επιλογέςεπιλογές ήή καικαι τυχαίεςτυχαίες διασταυρώσειςδιασταυρώσεις
ΕίναιΕίναι πολύπολύ παλιέςπαλιές καικαι καλλιεργούνταικαλλιεργούνται
γύρωγύρω απόαπό τιςτις περιοχέςπεριοχές πουπου πιθανόνπιθανόν
επιλέχτηκανεπιλέχτηκαν
ΑνάγκηΑνάγκη γιαγια τηντην ταυτοποίησηταυτοποίηση καικαι τηντην
κατοχύρωσήκατοχύρωσή τουςτους



ΑΑντικατάστασηντικατάσταση ΕγχώριωνΕγχώριων απόαπό
ΒελτιωμένεςΒελτιωμένες ΠοκιλίεςΠοκιλίες -- ΑιτίεςΑιτίες
ΒιομηχανΒιομηχανικήική ανάπτυξηανάπτυξη -- ΑστυφιλίαΑστυφιλία
ΔιαχωρισμόςΔιαχωρισμός περιοχώνπεριοχών παραγωγήςπαραγωγής καικαι
κατανάλωσηςκατανάλωσης
ΑπαίτησηΑπαίτηση γιαγια ομοιόμορφεςομοιόμορφες ποικιλίεςποικιλίες
ΔιαφορετικοίΔιαφορετικοί τρόποιτρόποι καλλιέργειαςκαλλιέργειας
ΑντικατάστασηΑντικατάσταση τωντων ετερογενώνετερογενών εγχώριωνεγχώριων
ποικιλιώνποικιλιών μεμε τιςτις ομοιόμορφεςομοιόμορφες βελτιωμένεςβελτιωμένες
καικαι υψηλοαποδοτικέςυψηλοαποδοτικές ποικιλίεςποικιλίες



ΒελτιωμένεςΒελτιωμένες -- ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες

ΒελτιωμένεςΒελτιωμένες ποικιλίεςποικιλίες
–– μονογονοτυπικέςμονογονοτυπικές
–– πλατιάπλατιά προσαρμοστικότηταπροσαρμοστικότητα
–– υψηλέςυψηλές εισροέςεισροές ((μεγάλεςμεγάλες αποδόσειςαποδόσεις))
–– πληρούνπληρούν τιςτις απαιτήσειςαπαιτήσεις ΔΔ..ΟΟ..ΣΣ. . γιαγια εγγραφήεγγραφή
ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες
–– πολυγονοτυπικέςπολυγονοτυπικές
–– τοπικήτοπική προσαρμοστικότηταπροσαρμοστικότητα
–– χαμηλέςχαμηλές εισροέςεισροές



ΑπώλειαΑπώλεια ΠοικιλότηταςΠοικιλότητας

Άγρια Είδη Τοπικές
ποικιλίες

Βελτιωμένες
ποικιλίες



ΓενετικήΓενετική ΔιάβρωσηΔιάβρωση

ΓενετικήΓενετική διάβρωσηδιάβρωση είναιείναι ηη απώλειααπώλεια τουτου
ποικίλουποικίλου γενετικούγενετικού υλικούυλικού

ΕίναιΕίναι τοτο αποτέλεσμααποτέλεσμα
–– μείωσηςμείωσης χρήσηςχρήσης ειδώνειδών
–– μείωσηςμείωσης ποικιλότηταςποικιλότητας μέσαμέσα στοστο είδοςείδος καικαι στηνστην
ποικιλίαποικιλία



ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις ΓενετικήςΓενετικής
ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης

ΓενετικήΓενετική ευπάθειαευπάθεια σεσε εχθρούςεχθρούς καικαι
ασθένειεςασθένειες καικαι αβιοτικέςαβιοτικές καταπονήσειςκαταπονήσεις
ΈλλειψηΈλλειψη ποικιλότηταςποικιλότητας γιαγια ιδιαίτεραιδιαίτερα
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά ποιότηταςποιότητας

ΠολιτιστικήΠολιτιστική διάβρωσηδιάβρωση καικαι απώλειααπώλεια
γνώσηςγνώσης
ΔΔιατάραξηιατάραξη τουτου αγροαγρο--οικοσυστήματοςοικοσυστήματος



ΑντιμετώπισηΑντιμετώπιση τηςτης ΓενετικήςΓενετικής
ΔιάβρωσηςΔιάβρωσης

ΑποτελεσματικήΑποτελεσματική χρήσηχρήση όληςόλης τηςτης
διαθέσιμηςδιαθέσιμης γενετικήςγενετικής ποικιλότηταςποικιλότητας

ΟρθήΟρθή διαχείρισηδιαχείριση τωντων φυτογενετικώνφυτογενετικών
πόρωνπόρων



ΤοπικέςΤοπικές ΠοικιλίεςΠοικιλίες καικαι ΒελτίωσηΒελτίωση
ΦυτώνΦυτών

ΟιΟι τοπικέςτοπικές ποικιλίεςποικιλίες αποτελούναποτελούν τουςτους πιοπιο
ελκυστικούςελκυστικούς φυτογενετικούςφυτογενετικούς πόρουςπόρους
ΠαρουσιάζουνΠαρουσιάζουν μεγαλύτερημεγαλύτερη συγγένειασυγγένεια μεμε
τιςτις σύγχρονεςσύγχρονες ποικιλίεςποικιλίες απόαπό τατα άγριαάγρια είδηείδη
ΑποτελούνΑποτελούν πολύτιμοπολύτιμο υλικόυλικό μεμε γενετικήγενετική
ποικιλότηταποικιλότητα πουπου μπορείμπορεί νανα αξιοποιηθείαξιοποιηθεί σεσε
προγράμματαπρογράμματα βελτίωσηςβελτίωσης



ΓιατίΓιατί μελετάταιμελετάται ηη ποικιλότηταποικιλότητα
τωντων ΤοπικώνΤοπικών ΠοικιλιώνΠοικιλιών

ΗΗ μελέτημελέτη τηςτης φύσηςφύσης καικαι τηςτης δομήςδομής τηςτης
γενετικήςγενετικής ποικιλότηταςποικιλότητας είναιείναι απαραίτητηαπαραίτητη
–– γιαγια τηντην αποτελεσματικήαποτελεσματική χρήσηχρήση τωντων τοπικώντοπικών
ποικιλιώνποικιλιών σεσε προγράμματαπρογράμματα ΒελτίωσηςΒελτίωσης ΦυτώνΦυτών

–– γιαγια τηντην αποτελεσματικήαποτελεσματική διαχείρισηδιαχείριση τηςτης
διατήρησηςδιατήρησης τωντων τοπικώντοπικών ποικιλιώνποικιλιών

–– γιαγια τηντην εγγραφήεγγραφή τωντων τοπικώντοπικών ποικιλιώνποικιλιών σεσε
έναένα εθνικόεθνικό ήή καικαι διεθνήδιεθνή κατάλογοκατάλογο



ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τηςτης
ΠοικιλότηταςΠοικιλότητας

ΜέγεθοςΜέγεθος
ΦύσηΦύση
ΔομήΔομή



ΔομήΔομή τηςτης ΠοικιλότηταςΠοικιλότητας

ΗΗ ποικιλότηταποικιλότητα στιςστις τοπικέςτοπικές ποικιλίεςποικιλίες
((εγχώριουςεγχώριους πληθυσμούςπληθυσμούς) ) έχειέχει δύοδύο
διαστάσειςδιαστάσεις
–– ΜεταξύΜεταξύ τωντων ποικιλιώνποικιλιών
–– ΜέσαΜέσα στιςστις ποικιλίεςποικιλίες

((ενδοπληθυσμιακήενδοπληθυσμιακή ποικιλότηταποικιλότητα))

ΟιΟι εγχώριοιεγχώριοι πληθυσμοίπληθυσμοί παρουσιάζουνπαρουσιάζουν
μεγάλημεγάλη ενδοπληθυσμιακήενδοπληθυσμιακή ποικιλότηταποικιλότητα



ΕκτίμησηΕκτίμηση τηςτης ΠοικιλότηταςΠοικιλότητας

ΜορφολογικοίΜορφολογικοί δείκτεςδείκτες
–– ΚλασικοίΚλασικοί καικαι εξαιρετικάεξαιρετικά χρήσιμοιχρήσιμοι

ΜοριακοίΜοριακοί δείκτεςδείκτες
–– ΓρήγοροιΓρήγοροι, , πολλάπολλά υποσχόμενοιυποσχόμενοι



ΜορφολογικοίΜορφολογικοί δείκτεςδείκτες

ΠεριγραφητέςΠεριγραφητές -- ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
–– ΦυτούΦυτού
–– ΤαξιανθίαΤαξιανθία
–– ΚαρπόςΚαρπός



ΜελέτηΜελέτη ΤοπικώνΤοπικών ΠοικιλιώνΠοικιλιών

ΣυλλογήΣυλλογή
ΚαταγραφήΚαταγραφή
ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός
ΑξιολόγησηΑξιολόγηση
ΔιατήρησηΔιατήρηση
ΑξιοποίησηΑξιοποίηση



ΣυλλογήΣυλλογή--ΑναπολλαπλασιασμόςΑναπολλαπλασιασμός

ΣυλλογήΣυλλογή όληςόλης τηςτης ετερογένειαςετερογένειας
ΑπαραίτητηΑπαραίτητη ηη επανασυλλογήεπανασυλλογή
ΣυλλογήΣυλλογή στοιχείωνστοιχείων πουπου αφορούναφορούν τηντην
προέλευσηπροέλευση, , καλλιέργειακαλλιέργεια καικαι χρήσηχρήση
ΤοπικέςΤοπικές ποικιλίεςποικιλίες μεμε τοτο ίδιοίδιο όνομαόνομα μπορείμπορεί
νανα είναιείναι διαφορετικέςδιαφορετικές καικαι ηη ίδιαίδια τοπικήτοπική
ποικιλίαποικιλία νανα έχειέχει διαφορετικάδιαφορετικά ονόματαονόματα
ΟΟ τρόποςτρόπος επικονίασηςεπικονίασης είναιείναι σημαντικόςσημαντικός



ΚαταγραφήΚαταγραφή -- ΤεκμηρίωσηΤεκμηρίωση

ΑπαραίτητηΑπαραίτητη ηη καταγραφήκαταγραφή όλωνόλων τωντων
τοπικώντοπικών ποικιλιώνποικιλιών πουπου καλλιεργούνταικαλλιεργούνται σεσε
κάθεκάθε περιοχήπεριοχή ανάανά είδοςείδος
ΑπαραίτητηΑπαραίτητη ηη καταγραφήκαταγραφή όλωνόλων τωντων
τοπικώντοπικών ποικιλιώνποικιλιών πουπου διατηρούνταιδιατηρούνται στιςστις
τράπεζεςτράπεζες γενετικούγενετικού υλικούυλικού
ΣωστήΣωστή τεκμηρίωσητεκμηρίωση στιςστις τράπεζεςτράπεζες



ΣτονΣτον AAγρόγρό ((onon farmfarm)) ΔιατήρησηΔιατήρηση
ΤοπικώνΤοπικών ΠοικιλιώνΠοικιλιών

ΜπορείΜπορεί νανα συνδυαστείσυνδυαστεί καικαι μεμε οικονομικάοικονομικά
καικαι περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά οφέληοφέλη
ΠαραγωγήΠαραγωγή προϊόντωνπροϊόντων υψηλήςυψηλής
προστιθέμενηςπροστιθέμενης αξίαςαξίας
ΤοπικήΤοπική κατανάλωσηκατανάλωση
ΤοπικάΤοπικά προϊόνταπροϊόντα απόαπό τοπικέςτοπικές ποικιλίεςποικιλίες
ΕξειδικευμένεςΕξειδικευμένες αγορέςαγορές
ΕυαισθητοποίησηΕυαισθητοποίηση καικαι ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση



ΕπανεκτίμησηΕπανεκτίμηση τηςτης ΘέσηςΘέσης τωντων
ΤοπικώνΤοπικών ΠοικιλιώνΠοικιλιών

ΆμεσαΆμεσα ωςως έχουνέχουν
–– ΣυμπληρωματικήΣυμπληρωματική καλλιέργειακαλλιέργεια

–– ΚύριαΚύρια καλλιέργειακαλλιέργεια

ΣτηνΣτην ΒελτίωσηΒελτίωση τωντων ΦυτώνΦυτών
–– ΑξιοποίησηΑξιοποίηση τηςτης ποικιλίαςποικιλίας σεσε νέεςνέες απαιτήσειςαπαιτήσεις
καικαι διαφορετικούςδιαφορετικούς αντικειμενικούςαντικειμενικούς σκοπούςσκοπούς

–– ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης τοπικήςτοπικής ποικιλίαςποικιλίας



ΣυνεργασίαΣυνεργασία μεμε ΑγρότεςΑγρότες

ΠρογράμματαΠρογράμματα διατήρησηςδιατήρησης ((on farm on farm 
conservation)conservation)
ΠρογράμματαΠρογράμματα αξιολόγησηςαξιολόγησης τουτου εγχώριουεγχώριου
γενετικούγενετικού υλικούυλικού μεμε συμμετοχικήσυμμετοχική βελτίωσηβελτίωση
((participatory breeding) participatory breeding) 



ΠροτάσειςΠροτάσεις

ΧαρακτηρισμόςΧαρακτηρισμός τωντων τοπικώντοπικών ποικιλιώνποικιλιών
–– ΕγγραφήΕγγραφή στονστον ΕθνικόΕθνικό ΚατάλογοΚατάλογο
–– ΕμπορικήΕμπορική αξιοποίησηαξιοποίηση
ΔιατήρησηΔιατήρηση τουτου υλικούυλικού
–– ΣεΣε τράπεζεςτράπεζες αλλάαλλά πιθανάπιθανά καικαι τοπικάτοπικά
–– ΔιατήρησηΔιατήρηση στονστον αγρόαγρό
ΑγροτικάΑγροτικά ΠάρκαΠάρκα
–– ΠολυετείςΠολυετείς ((τοπικέςτοπικές μητρικέςμητρικές φυτείεςφυτείες) ) 



ΣυμπέρασμαΣυμπέρασμα

Οι τοπικές ποικιλίες είναι ένας
απειλούμενος γενετικός πόρος με
πολλαπλή σημασία επιστημονική και
κοινωνικοοικονομική
Οι τοπικές ποικιλίες της χώρας μας είναι
μέρος της ιστορίας μας και του πολιτισμού
μας και αποτελούν κληρονομιά για τις
μελλοντικές γενιές



ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ!!


