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 Εισαγωγή

Το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης της γεωργίας μέσω της 

εντατικοποίησης απαίτησε τη διάδοση των καλλιεργού-

μενων (εμπορικών) ποικιλιών που εξασφάλιζαν υψηλές 

αποδόσεις και ομοιογένεια στο προϊόν. Αυτή η διαδικασία 

είχε σαν αποτέλεσμα να αντικατασταθούν σε μεγάλο βαθ-

μό οι τοπικές (παραδοσιακές) ποικιλίες, που οδήγησε στη 

μείωση της ποικιλότητας και κατά συνέπεια στη γενετική 

διάβρωση. Η γενετική διάβρωση των τοπικών ποικιλιών 

στην Κρήτη είναι πολύ μεγάλη και προχωρεί με ταχύτατο 

ρυθμό (1). Οι τοπικές ποικιλίες, δημιούργημα της επιλογής 

των αγροτών για εκατοντάδες χρόνια διακρίνονται για την 

προσαρμοστικότητά τους στις τοπικές εδαφοκλιματικές 

συνθήκες και τα αξιόλογα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

τους. Οι αποστολές συλλογής γενετικού υλικού αποσκο-

πούν στη διάσωσή του, στο χαρακτηρισμό και αξιολόγησή 

του και κατά περίπτωση στην επανεισαγωγή του για καλ-

λιέργεια. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει 

συνοπτικά τις μέχρι τώρα πληροφορίες για πληθυσμούς 

τοπικών ποικιλιών που συλλέχθηκαν στην Κρήτη και να 

συζητήσει τους τρόπους αξιοποίησης αυτού του δυναμι-

κού. 

Υλικά και Μέθοδοι

Οργανώθηκαν εξερευνητικές αποστολές συλλογής φυτι-

κού γενετικού υλικού από την Τράπεζα Γενετικού Υλικού–

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής του 

ΤΕΙ Ηρακλείου σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονο-

μικό Ινστιτούτο Χανίων και από το εργαστήριο Βελτίωσης 

των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών σε ότι αφορά στα κουκιά. Στις 

αποστολές αυτές στην Κρήτη συλλέχθηκαν σε μορφή 

σπερμάτων (σπόρων) είδη και πληθυσμοί σιτηρών, οσπρί-

Τοπικές ποικιλίες καλλιεργούμενων ειδών 
στην Κρήτη με έμφαση στα κηπευτικά

Ένα δυναμικό για πολλαπλή αξιοποίηση

Θανόπουλος, Ρ.1, Σαμαράς, Στ.2, Γανίτης Κ.2, Γκατζελάκη Χ.2, Κόταλη Ε.2, Ψαρρά Ε.2, Κυπριωτάκης, Ζ. 3,

Τζίτζικας, Ε.Ν.4 , Καλαϊτζής, Π.4, Τερζόπουλος Π. Ι.5, Μπεμπέλη, Π. Ι.5

1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, ΕΠΑΑ, Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα
2Τράπεζα Γενετικού Υλικού – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Κέντρο Γεωργικής Ερευνας Βορείου Ελλάδος, Θέρμη, 570 01 Θεσσαλονίκη

3Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής - Ζιζανιολογίας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕΙ Κρήτης, Τ.Θ. 140, 71110 Ηράκλειο, Κρήτη
4Τμήμα Γεωργικής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Χανιά 73100, Κρήτη

5Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

Οι τοπικές ποικιλίες της Κρήτης αποτελούν μέρος της άγραφης ιστορίας του νησιού, θρέψανε για 

χιλιάδες χρόνια τον πληθυσμό του, είναι κομμάτι των παραδόσεων και του πολιτισμού. Σε καμιά 

όμως περίπτωση δεν αποτελούν ένα μουσειακό είδος. Αντίθετα μπορούμε να τις κάνουμε ένα από 

τα εργαλεία στήριξης της αγροτικής παραγωγής, του τουρισμού, της οικονομικής και πολιτιστι-

κής ανάπτυξης του νησιού. Οι τοπικές ποικιλίες στην Κρήτη, παρά τις πιέσεις που δέχονται από 

παράγοντες όπως η εντατικοποίηση της γεωργίας, η γήρανση του πληθυσμού, διατηρούν ακόμα 

ένα αξιόλογο δυναμικό για προστασία και αξιοποίηση, τόσο άμεσα με την καλλιέργεια και διάθε-

ση των προϊόντων όσο και έμμεσα με τη συνεισφορά τους σε βελτιωτικά προγράμματα. Η εκπό-

νηση και υλοποίηση προγραμμάτων συλλογής, αξιολόγησης, βελτίωσης, καλλιέργειας, διάδοσης, 

τυποποίησης και διάθεσης των τοπικών ποικιλιών μπορεί να αποτελέσουν σημαντική συμβολή 

στην αγροτική οικονομία της Κρήτης.

Παρουσιάστηκε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο του Creta Cert με θέμα την 
Ποιότητα και Εμπορία των Αγροτικών Προϊόντων που έγινε στη Χερ-
σόνησο Ηρακλείου, 25-27-9-2008. 

Οι απόψεις αυτής της εργασίας δεν εκφράζουν αναγκαστικά τους 
φορείς στους οποίους εργάζονται οι συγγραφείς.
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 Μελιτζάνα Φλάσκα  Χανίων
 (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων) 

    Μελιτζάνα Άσπρη Χανίων 
(Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

ων, κηπευτικών, κτηνοτροφικών φυτών, αρωματικών και 

φαρμακευτικών ειδών, λειμωνίων ειδών και άγριων αυ-

τοφυών συγγενών με τα καλλιεργούμενα είδη. Για κάθε 

πληθυσμό καταγράφονταν στοιχεία από την περιοχή συλ-

λογής όπως τα γεωγραφικά δεδομένα. Μετά τη συλλογή 

ορισμένοι πληθυσμοί καλλιεργήθηκαν στους αγρούς των 

Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με σκοπό τον 

χαρακτηρισμό τους. 

Αποτελέσματα 

Κατανομή των πληθυσμών στους νομούς 
της Κρήτης και σε καλλιεργούμενα είδη 

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν και θα αξιολογη-

θούν οι πληροφορίες που αφορούν στα κηπευτικά, στα 

όσπρια, στα σιτηρά και σε ορισμένα άλλα είδη γεωργικής 

σημασίας. Από τις συλλογές που έχουν γίνει μέχρι τώρα 

για τις παραπάνω κατηγορίες συγκεντρώθηκαν 223 πλη-

θυσμοί τοπικών ποικιλιών από όλη την Κρήτη. Κατά πόσο 

κάθε ένας από τους προαναφερθέντες πληθυσμούς απο-

τελεί μια διακριτή ποικιλία μπορεί να διερευνηθεί καλλι-

εργώντας τον ώστε να περιγραφεί η ενδοπληθυσμιακή 

ποικιλότητα και να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά που 

τον διαφοροποιούν από τους άλλους πληθυσμούς. Όμως 

και στην περίπτωση που ορισμένοι πληθυσμοί έχουν την 

ίδια ονομασία, μπορεί να διαφοροποιούνται σε ορισμένα 

χαρακτηριστικά τους λόγω της διαφορετικής προέλευσής 

τους που σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη γενετική ποικι-

λομορφία, γεγονός θετικό. Ο νομός Ηρακλείου δείχνει να 

έχει τον μεγαλύτερο πλούτο σε πληθυσμούς (Πίνακας 1). 

Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στο ότι σ’ αυτόν τον νομό 

έγιναν περισσότερες αποστολές συλλογής. Ωστόσο, αν συ-

νεχιστούν οι συλλογές τότε αυτή η εικόνα μπορεί να αλλά-

ξει. Από τις τέσσερις κατηγορίες του Πίνακα 1 εντύπωση 

προκαλεί η χαμηλή συμμετοχή των σιτηρών. Αυτό εξηγεί-

ται λόγω των εκτάσεων που απαιτεί η καλλιέργειά τους σε 

συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα των εμπορικών ποικιλι-

ών. Αντίθετα βρέθηκαν συγκριτικά με τα σιτηρά πολύ πε-

ρισσότεροι πληθυσμοί στα κηπευτικά και τα όσπρια γιατί 

αυτά καλλιεργούνται σε μικρές εκτάσεις για τοπική κατα-

Πίνακας 1. Ποσοτική και ποσοστιαία κατανομή πληθυσμών 

τοπικών ποικιλιών ανά νομό της Κρήτης και κατηγορία ειδών.

Νομός

Αριθμός πληθυσμών ανά κατηγορία ειδών

Κηπευτικά Όσπρια Σιτηρά Άλλα
Σύνολο 

πληθυσμών

Ηρακλείου 59 28 2 3 92 (41%)

Λασιθίου 14 39 2 7 62 (28%)

Ρεθύμνου 10 4 5 1 20 (9%)

Χανίων 24 20 2 3 49 (22%)

Σύνολο 
πληθυσμών

107
 (48%)

91 
(41%)

11 
(5%)

14 
(6%)

223 
(100%)

Πίνακας 2. Αριθμός πληθυσμών κηπευτικών

και η προέλευση τους σε επίπεδο νομού.

Είδος Αριθμός πληθυσμών Νομός*

Αγγούρι (Cucumis sativus) 2 Η

Άνηθος (Anethum graveolens) 2 ΗΡ

Βλήτο (Amaranthus hybridus) 1 Ρ

Καρπούζι (Citrullus lanatus) 9 Η

Κολοκύθα (Cucurbita moschata) 3 ΗΛΧ

Κολοκύθι (Cucurbita pepo) 1 Η

Κρεμμύδι (Allium cepa) 2 ΗΛ

Λάχανο (Brassica oleraceae) 4 ΗΛΧ

Μαϊδανός (Petroselinum crispum) 3 ΗΛ

Μελιτζάνα (Solanum melongena) 6 ΗΛΧ

Μπάμια (Abelmoschus esculentus) 12 ΗΛΡΧ

Νεροκολόκυθο (Lagenaria siceraria) 2 ΗΛ

Παντζάρι (Beta vulgaris) 1 Η

Πεπόνι (Cucumis melo) 10 ΗΛΧ

Πιπεριά (Capsicum anuumm) 1 Η

Πράσο (Allium porrum) 2 Η

Σέλινο (Apium graveolens) 6 ΗΡΧ

Σκόρδο (Allium sativum) 9 ΗΛΧ

Σπανάκι (Spinacea oleraceae) 5 ΗΛΡ

Τομάτα (Solanum lycopersicum) 26 ΗΛΡΧ

*Νομός που έχει συλλεχθεί: Η = Ηρακλείου, Λ = Λασιθίου, 
  Ρ = Ρεθύμνου, Χ = Χανίων
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νάλωση και σε κήπους για ιδία χρήση. Παράλληλα όμως 

η Κρήτη έχει και τα θερμοκήπια της εντατικής γεωργίας 

υψηλών εισροών όπου απαιτούνται υβρίδια για υψηλή 

απόδοση και μετασυλλεκτική ποιότητα, χαρακτηριστικά 

στα οποία οι τοπικές ποικιλίες υστερούν.

Οι τοπικές ποικιλίες των κηπευτικών εμφανίζουν τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή με 107 πληθυσμούς που κατατάσ-

σονται σε 20 είδη (Πίνακας 2). Οι περισσότεροι πληθυσμοί 

έχουν συλλεχθεί στην τομάτα, στη μπάμια και στο καρ-

πούζι. Αντίστοιχα, τα όσπρια έχουν συλλεγεί 9 είδη, με 91 

πληθυσμούς με τα φασόλια και τα κουκιά να υπερτερούν 

σε αριθμό (Πίνακας 3). Στα σιτηρά συλλέχθηκαν 12 πληθυ-

σμοί που αφορούν στο σιτάρι, βρώμη, κριθάρι και καλα-

μπόκι. Στα «Άλλα» περιλαμβάνονται η αραχίδα, το σουσά-

μι, ο βίκος, η ρόβη με συνολικά 11 πληθυσμούς.

Ερευνητικά αποτελέσματα  χαρακτηρισμού 
και αξιολόγησης

Απαραίτητη φάση στην μελέτη των πληθυσμών είναι ο 

χαρακτηρισμός και η αξιολόγησή τους για να εκτιμηθεί η 

ετερογένειά τους και να διαφοροποιηθούν οι πληθυσμοί 

με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Σχετικές εργασίες έχουν 

γίνει για κουκιά, τομάτες και σκληρά σιτάρια από όλη την 

Ελλάδα ενώ άλλες είναι σε εξέλιξη. Στους πληθυσμούς από 

Πίνακας 3. Αριθμός πληθυσμών οσπρίων 

και η προέλευσή τους σε  επίπεδο νομού

Είδος Αριθμός πληθυσμών Νομός*

Αμπελοφάσουλα (Vigna unguiculata) 8 ΗΛΡΧ

Αρακάς (Pisum sativum) 1 Λ

Δόλιχος (Dolichus lablab) 2 ΡΧ

Κουκιά (Vicia faba) 15 ΗΛΡ

Λαθούρι (Lathyrus sp.) 4 ΗΛ

Λούπινο (Lupinus sp.) 2 Λ

Παπούλες (Lathyrus sativus) 1 Η

Ρεβύθι (Cicer arietinum) 2 Λ

Φακή (Lens culinaris) 2 Λ

Φασόλι (Phaseolus vulgaris) 55 ΗΛΡΧ

* Νομός που έχει συλλεχθεί: Η = Ηρακλείου, Λ = Λασιθίου, 
   Ρ = Ρεθύμνου, Χ = Χανίων

Τομάτα Λαϊνάτη Λασιθίου 
(Τράπεζα Γενετικού Υλικού – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

Πιπεριές Ηρακλείου (Τράπεζα Γενετικού Υλικού – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)

την Κρήτη παρατηρήθηκαν ενδιαφέροντα ευρήματα. 

Κουκιά

Στο Εργαστήριο Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού 

Πειραματισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

μελετήθηκε μια συλλογή τοπικών πληθυσμών κουκιών 

από όλη την Ελλάδα που περιελάμβανε και 5 τοπικούς 

πληθυσμούς από την Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα προέρχο-

νταν από το Τυμπάκι Ηρακλείου, το Σπήλι Ρεθύμνης και τη 

Σητεία Λασιθίου (2, 3, 4, 5). Οι ποικιλίες αυτές παρουσίασαν 

υψηλή διαπληθυσμιακή και ενδοπληθυσμιακή ετερογέ-

νεια γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σε βελτιωτές φυτών 

να τα χρησιμοποιήσουν σε σειρά βελτιωτικών προγραμμά-

των. Επιπλέον παρατηρήθηκε η ύπαρξη ικανοποιητικών 

αποδόσεων σε ξηρικές συνθήκες. Μεταξύ αυτών των 5 

τοπικών ποικιλιών από την Κρήτη η μία ήταν μικρόσπερμη 

ενώ οι άλλες 4 αποτελούσαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

μεσογειακών τοπικών ποικιλιών δηλαδή μείγματα γονοτύ-

πων μικρό-, μεσό-, και μεγαλό-σπερμων τύπων.
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Τομάτα

Στην τομάτα εξετάστηκε ένας εγχώριος πληθυσμός του 

Λασιθίου, με το κωδικό όνομα «GRC193/99» και ονομασία 

«Λαϊνάτη», και βρέθηκε να έχει σχετικά υψηλή παραγωγι-

κότητα σε σχέση με άλλες τοπικές ποικιλίες από διάφορα 

μέρη της Ελλάδας (6). H «Λαϊνάτη» είχε υψηλή ενδο-πληθυ-

σμιακή ποικιλότητα με πολλά φυτά αυτοκορυφολογούμε-

να, ποικιλία σχημάτων καρπού (ελλειψοειδείς, στρογγυλοί, 

απιοειδείς) (6, 7) ενώ παρατηρήθηκε ότι ο καρπός ήταν 

ιδιαίτερα γευστικός.

Ξυλάγγουρο

Στο Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. 

είναι σε εξέλιξη πειράματα για τη συμπεριφορά του ξυλάγ-

γουρου, με πληθυσμούς από την Κρήτη και Χίο, σε καλλι-

έργεια υπό κάλυψη με σκοπό την παραγωγή όλο το χρόνο 

και την δημιουργία καρπών παρθενογενετικά (Κ. Ακουμι-

ανάκης).

Σκληρό στάρι

Στο σκληρό σιτάρι οι 19 τοπικές ποικιλίες, μεταξύ των 

οποίων 3 από την Κρήτη, είχαν μεγαλύτερη γενετική ποικι-

λομορφία σε σύγκριση με τις εμπορικές ποικιλίες (8). 

Συζήτηση

Στην Κρήτη, παρά τη γενετική διάβρωση, εξακολουθεί να 

υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος τοπικών ποικιλιών ετησίων 

ειδών. Πρέπει να τονισθεί ότι ο αριθμός των 223 πληθυ-

σμών δεν πρέπει να θεωρείται ο τελικός. Αντίθετα εκτιμά-

ται ότι παραμένει ένας σημαντικός αριθμός πληθυσμών να 

συλλεχθεί ιδιαίτερα σε απομονωμένες περιοχές και στους 

νομούς Ρεθύμνου και Χανίων. Οι πρόσφατες συλλογές συ-

μπληρώνουν παλαιότερες που αφορούσαν τα αγρωστώδη 

(1).

Το γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί μέχρι τώρα απο-

τελεί μια μεγάλη πηγή γενετικών πόρων που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί:

Στη δημιουργία ποικιλιών με αποκλειστική χρήση 

γενετικού υλικού τοπικών πληθυσμών. Τέτοιου είδους 

παραδείγματα (εκτός Κρήτης) αποτελούν οι εμπορικές 

ποικιλίες καρότου «Νέα Μαγνησία», μελιτζάνας «Τσακώ-

νικη» και πεπονιού «Θράκη» και «Αμύνταιο» του ΕΘ.Ι.ΑΓ.

Ε., που προήλθαν από επιλογή τοπικών πληθυσμών με 

κριτήριο την ομοιομορφία, την ποιότητα και την παρα-

γωγή (11, 12 και Μπλέτσος Φ., προσωπική επικοινωνία). 

Στην Ισπανία δημιούργησαν υβρίδια μελιτζάνας από τα 

οποία ορισμένα ήταν εξ ίσου παραγωγικά με τις εμπορι-

κές ποικιλίες και οι καρποί παρουσίαζαν ενδιαφέρουσα 

ποικιλία σχημάτων (13). Η βελτίωση των τοπικών ποικι-

λιών από επιστημονικά ιδρύματα μπορεί να γίνεται και 

σε συνεργασία με τους αγρότες (συμμετοχική βελτίωση) 

όπως στον τοπικό πληθυσμό καλαμποκιού “Pigaro” (14). 

Γενικότερα οι τοπικοί πληθυσμοί αποτελούν μια γενετική 

βάση μεγάλης ποικιλομορφίας με σκοπό την δημιουργία 

τοπικών ποικιλιών για γεωργία χαμηλών εισροών, για βι-

ολογική γεωργία και για ποικιλίες κατάλληλες για αντί-

ξοες κλιματικές συνθήκες. Είναι ενδεικτική η επικράτηση 

σε πολλά αγρονομικά χαρακτηριστικά των τοπικών ποι-

κιλιών φασολιού σε σύγκριση με τις εμπορικές ποικιλίες 

σε συνθήκες βιολογικής καλλιέργειας (15). Επίσης μια 

ποικιλία κριθαριού από το Λασίθι που ονομάζεται «Μαρ-

τάκι» είναι άριστη για ζωοτροφή γιατί αναβλαστάνει 

γρήγορα επιτυγχάνοντας πολλές κοπές, προσαρμόζεται 

μέχρι υψόμετρο 1000 m, σε χαλικώδη και άγονα εδάφη 

και σε ξηροθερμικές συνθήκες.

Σε βελτιωτικά προγράμματα εμπορικών ποικιλιών. 

Χρειάζεται να τονιστεί ότι με τη χρησιμοποίηση σε με-

γάλο βαθμό του ίδιου γενετικού υλικού, η γενετική βάση 

των καλλιεργούμενων – εμπορικών – ποικιλιών μειώνε-

ται όπως έχει συμβεί στην τομάτα και στο καλαμπόκι, 

κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα 

στο μέλλον (π.χ. μειωμένη αντοχή σε κάποιο παθογόνο) 

(9, 10, 4). Σε αυτή την κατεύθυνση στο Σταθμό Γεωργι-

κής Έρευνας Ιεράπετρας γίνεται βελτιωτική έρευνα με 

αντικείμενο την πιπεριά και το ντοματάκι. Αξιολογούνται 

τοπικοί πληθυσμοί και γίνονται προσπάθειες βελτίωσης 
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με εισαγόμενο γενετικό υλικό με σκοπό τη δημιουργία 

καθαρών σειρών, στα πλαίσια προβελτίωσης, προσαρ-

μοσμένων στις συνθήκες της νότιας Κρήτης (πληροφο-

ρίες από Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Ιεράπετρας).

Στη διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών των γε-

ωργικών προϊόντων που αποτελεί κρίσιμη παράμετρο 

στην τάση ομογενοποίησης των καλλιεργούμενων ποι-

κιλιών.

Στην παραγωγή τοπικών εδεσμάτων που απαιτούν 

την ύπαρξη των κατάλλήλων πρώτων υλών (π.χ. Κρητική 

διατροφή, αγροτουρισμός).

Στην τόνωση των τοπικών οικονομιών, ιδιαίτερα των 

απομονωμένων περιοχών. 

Η κατοχύρωση τοπικών ποικιλιών της Κρήτης στα 

πλαίσια της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 

(Π.Ο.Π.) ή της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης 

(Π.Γ.Ε.) μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη και προώθησή 

τους σε όφελος των γεωργών των περιοχών που καλλιερ-

γούνται. Σημειώνεται ότι καμία ετήσια ποικιλία της Κρήτης 

δεν είναι ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Στην Κρήτη αναπτύσσονται αξιόλο-

γες πρωτοβουλίες προώθησης των Κρητικών Προϊόντων 

όπως αυτή του Creta Cert, του «Οργανισμού προώθησης 

Κρητικών προϊόντων» (πρωτοβουλία Νομαρχιών), η συ-

νεργασία ΟΑΣΝΗ και Συνδέσμου Ξενοδόχων Ηρακλείου 

για τη χρήση Κρητικών γεωργικών προϊόντων. Σε αυτά τα 

πλαίσια οι τοπικές ποικιλίες μπορούν να αποτελέσουν ένα 

ισχυρό πλεονέκτημα για την παραγωγή πραγματικών Κρη-

τικών γεωργικών προϊόντων. Αντίθετα οι εμπορικές ποικι-

λίες μπορεί να καλλιεργούνται τόσο στην Κρήτη όσο και σε 

άλλες χώρες. Οικονομικά οι τοπικές ποικιλίες μπορούν να 

ενταχθούν στις δραστηριότητες των γεωργών σαν μια καλ-

λιέργεια, δίπλα στις εμπορικές ποικιλίες, που θα μεγαλώνει 

το εύρος των προϊόντων τους εξασφαλίζοντάς τους ένα 

συμπληρωματικό εισόδημα. Σε συγκεκριμένες περιπτώ-

σεις όμως μπορεί να αποτελέσει και την κύρια καλλιέργεια. 

Μια άλλη μορφή οικονομικής δραστηριότητας είναι η συλ-

λογική (π.χ. συνεταιριστική, εταιρική) συμμετοχή σε βελτι-

ωτικά προγράμματα και η παραγωγή πολλαπλασιαστικού 

υλικού.

Η εμπορική διάθεση των τοπικών ποικιλιών, ανάλογα 

με το είδος του προϊόντος (π.χ. νωπό, ξηρό) και τις ιδιότη-

τές του (π.χ. μετασυλλεκτική αντοχή) μπορεί να γίνεται σε 

τοπική, περιφερειακή, εθνική και διεθνή κλίμακα. Σχετικά 

παραδείγματα μπορούμε να αντλήσουμε από τη Σαντορί-

νη με τη φάβα και την τομάτα ή την Τσακώνικη μελιτζάνα 

και τα φασόλια Πρεσπών. Η εμπορική διάθεση των τοπικών 

ποικιλιών σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται 

πιστοποίηση, το θεσμικό πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να 

εκπονηθεί.

Ένας από τους σκοπούς της εργασίας αυτής είναι η 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις δυνατότητες 

που τους προσφέρει ο πλούτος των τοπικών ποικιλιών της 

Κρήτης. Τα ιδρύματα που έκαναν τις συλλογές μπορούν να 

συνεργαστούν με ενδιαφερόμενους (π.χ. ερευνητικά και 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, συνεταιρισμούς, αγρότες) για 

την αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληθυσμών τοπικών 

ποικιλιών διαθέτοντας μικρές ποσότητες σπερμάτων (σπό-

ρων). 
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Η ΕΒΖ τερμάτισε τις διαπραγματεύσεις για τη βιοαιθανόλη
Η γενική συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Βιομηχα-

νίας Ζάχαρης ενέκρινε τον τερματισμό των διαπραγματεύσε-

ων με την κοινοπραξία Renew Energy & Cal West Ethanol και 

την Motor Oil, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξεύρεσης στρατη-

γικού επενδυτή για τη μετατροπή των εργοστασίων της Λάρι-

σας και της Ξάνθης σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης. Το 

σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι η πιθανότητα μετατροπής 

τους σε μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (που 

μπορεί να παράγουν από ζωοτροφές μέχρι οινόπνευμα). 

Παράλληλα, η ετήσια γενική συνέλευση ενέκρινε τη σκοπι-

μότητα για συνεργασία με διεθνή οίκο, δραστηριοποιούμενο 

στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ζάχαρης. Η ΕΒΖ αναμέ-

νεται να προχωρήσει σε σύσταση κοινής εταιρίας με τον ευ-

ρωπαϊκό κολοσσό «Eurosugar» (μερίδιο 50% εκάστη πλευρά), 

που ενώνει υπό τη σκέπη του, τούς ισχυρούς του κλάδου στην 

Ευρώπη, όπως την Nordzucker AG (Γερμανία), την Cristal Union 

(Γαλλία), την ED&F Man (Βρετανία) και την S.F.I.R (Ιταλία). 


