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ΕΙΑΓΩΓΗ - ΕΙΗΓΗΗ 

Στθ χϊρα μασ, όλθ ςχεδόν θ καλλιζργεια τθσ τομάτασ κερμοκθπίου και ζνα μεγάλο 

τμιμα τθσ υπαίκριασ καλλιζργειασ τομάτασ, καλφπτεται από ποικιλίεσ-υβρίδια. 

Σφμφωνα με τον Simmonds (1979), οι λόγοι που ςυνετζλεςαν ςτθν επιτυχία των 

ποικιλιϊν-υβριδίων ςτα αυτογονιμοποιοφμενα φυτά, όπωσ είναι και θ τομάτα, είναι 

τα οικονομικά ςυμφζροντα των ςποροπαραγωγικϊν οίκων και θ γενετικι τουσ 

ομοιομορφία ςτον αγρό. Οι παραγωγοί τθσ τομάτασ επικυμοφν χαμθλότερεσ τιμζσ 

για τθν αγορά του ςπόρου, με ςτόχο τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ, διότι θ 

τιμι των ςπόρων των υβριδίων τομάτασ ςιμερα είναι πολφ υψθλι, αλλά δεν 

υπάρχουν ποικιλίεσ-κακαρζσ ςειρζσ που να μποροφν να τα ςυναγωνιςτοφν τόςο ωσ 

προσ τθν απόδοςθ όςο και ωσ προσ τθν ποιότθτα. Η χριςθ των υβριδίων δεν 

οφείλεται μόνο ςε οφζλθ τθσ ετζρωςθσ όπωσ αφξθςθ τθσ πρωιμότθτασ, καλφτερεσ 

αποδόςεισ (Κοφτςικα-Σωτθρίου κ.α, 2007), αλλά και ςτθν ομοιομορφία τουσ και τθν 

προςταςία τουσ από τθν παράνομθ αναπαραγωγι (Bai και Lindhout, 2007) και αυτό 

είναι πολφ ςθμαντικό ειδικά πλζον που ζχει αυξθκεί θ ςυμμετοχι των ιδιωτικϊν 

εταιρειϊν ςτθν ζρευνα για τθν βελτίωςθ τθσ τομάτασ (Κοφτςικα-Σωτθρίου κ.α, 

2007). Επίςθσ, ςφμφωνα με τισ Κοφτςικα-Σωτθρίου και Τράκα-Μαυρωνά (2005), 

μζςω πειραμάτων που πραγματοποίθςαν για τα κριτιρια επιλογισ ςε αρχικό υλικό 

εκκίνθςθσ τομάτασ και για τθ διερεφνθςθ δυνατότθτασ δθμιουργίασ υβριδίων 

τομάτασ με αξιοποίθςθ εγχϊριου γενετικοφ υλικοφ, επιςιμαναν ότι ςε ζνα 

αυτογονιμοποιοφμενο είδοσ, όπωσ θ τομάτα, που θ απόδοςθ οφείλεται ςε 

ακροιςτικά αλλθλόμορφα, θ αξιοποίθςθ του γενετικοφ υλικοφ μπορεί να γίνει, αν 



τα ελπιδοφόρα υβρίδια αξιοποιθκοφν ωσ υλικά εκκίνθςθσ νζων βελτιωτικϊν 

προγραμμάτων. Επιπλζον, κατά τον Φαςοφλα (1988) ςκοπόσ τθσ βελτίωςθσ ςε φυτά 

που μετατράπθκαν από ςταυρογονιμοποιοφμενα ςε αυτογονιμοποιοφμενα, όπωσ θ 

τομάτα κα πρζπει να είναι θ δθμιουργία ποικιλιϊν κακαρϊν ςειρϊν. Ωςτόςο, οι 

παλαιζσ ποικιλίεσ τομάτασ που καλλιεργοφνταν ςτθ χϊρα μασ, ςταδιακά 

αντικακίςτανται με νζεσ ειςαγόμενεσ ποικιλίεσ υβρίδια, οι οποίεσ υπερζχουν ςε 

ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά και αντοχι ςε αςκζνειεσ (Tigcelaar, 1986).  

Σίθεται λοιπόν το ερώτημα εάν αυτή η πορεία πιθανόν θα πρζπει να αντιςτραφεί 

δεδομζνου τησ αλλαγήσ των προτεραιοτήτων ςτισ προτιμήςεισ των καταναλωτών, 

ςτισ απαιτήςεισ των καλλιεργητών και τισ παρατηροφμενεσ κλιματολογικζσ 

αλλαγζσ που παρατηροφνται ςτισ μζρεσ μασ.  

 

ΗΜΕΡΙΝΑ  ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 

Δεδομζνα από πρόςφατα πειράματα που πραγματοποιικθκαν από το εργαςτιριο 

Γενετικισ και Βελτίωςθσ φυτϊν Α.Π.Θ., οδιγθςαν ςτον εντοπιςμό 

αναςυνδυαςμζνων ςειρϊν που παρουςίαςαν ανάλογο επίπεδο πρωιμότθτασ ςε 

ςφγκριςθ με τα καλφτερα εμπορικά υβρίδια. Επιπλζον, αρκετζσ από αυτζσ βρζκθκε 

ότι υπερτεροφν, ι είναι ιςάξιεσ με τα εμπορικά υβρίδια, όςον αναφορά το 

παραγωγικό δυναμικό. Επίςθσ, αναδείχτθκαν οριςμζνεσ αναςυνδυαςμζνεσ ςειρζσ 

με εξαιρετικι ποιότθτα καρποφ και υψθλά επίπεδα αντιοξειδωτικϊν ουςιϊν, τα 

οποία κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ λειτουργικά τρόφιμα. Οι παραπάνω 

αναςυνδυαςμζνεσ ςειρζσ τομάτασ είναι προχωρθμζνων γενεϊν (F5 και F8), που 

δθμιουργικθκαν : α) με γενεαλογικι επιλογι εντόσ των υβριδίων Formula και 

Elpida και β) μετά από θμιςυγγενικι επιλογι HS6 γενεάσ, εντόσ των υβριδίων Iron 

και Sahara. 

 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΤΠΟΘΕΗ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: 

Όλα τα παραπάνω διαμορφϊνουν το ερϊτθμα, α) αν οι αξιολογθκείςεσ 

αναςυνδυαςμζνεσ ςειρζσ τομάτασ κα μποροφςαν να αποτελζςουν κατάλλθλουσ 

γονείσ για τθ δθμιουργία των πρϊτων ελλθνικϊν υβριδίων τομάτασ και  



β) ζπειτα από ςφγκριςθ των αναςυνδυαςμζνων ςειρϊν με τα παραγόμενα από 

αυτζσ υβρίδια, ποιοσ τφποσ ποικιλίασ είναι ο καταλλθλότεροσ κάτω από 

ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ καλλιζργειασ  

Για να καταςτεί αυτό εφικτό κα πρζπει αρχικά να εφαρμοςτεί ζνα διαλλθλικό 

ςφςτθμα διαςταυρϊςεων, το οποίο δίνει τθν δυνατότθτα εφαρμογισ όλων των 

δυνατϊν ςυνδυαςμϊν των αναςυνδυαςμζνων ςειρϊν. Μετά τθν παραγωγι ςπόρου 

από τισ παραπάνω διαςταυρϊςεισ, πρζπει να ακολουκιςει αξιολόγθςθ των νζων 

υβριδίων, με μάρτυρεσ τα καλφτερα υβρίδια που κυριαρχοφν αυτι τθ ςτιγμι ςτθν 

ελλθνικι αγορά. Τα νζα υβρίδια κα πρζπει να ςυγκρικοφν με τα υβρίδια τθσ αγοράσ 

ςε χαρακτθριςτικά όπωσ θ πρωιμότθτα, θ απόδοςθ, θ ποιότθτα του καρποφ, θ 

μεταςυλλεκτικι ηωι,  κακϊσ και θ αντοχι ςε εχκροφσ και αςκζνειεσ.   

Θα είχε επίςθσ ιδιαίτερο ενδιαφζρον, εάν το καλφτερο  γενετικό υλικό του 

παραπάνω πειράματοσ, αξιολογοφνταν ςε μοριακό επίπεδο με ςκοπό τον εντοπιςμό 

γονιδιακϊν κζςεων που ςχετίηονται είτε με χαρακτθριςτικά απόδοςθσ, ποιότθτασ ι 

διατροφικισ αξίασ καρποφ. Οπότε θ απομόνωςθ του DNA με ςτόχο τθν ολικι 

αλλθλοφχιςθ (all Genome Analysis) του γονιδιϊματοσ των γονζων και των 

πεοερχόμενων αναςυνδυαςμζνων ςειρϊν με ςτόχο τον εντοπιςμό των διαφορϊν 

ςε επίπεδο αλλθλολόρφων ι θ μελζτθ τθσ ζκφραςθσ γονιδίων ςε επίπεδο RNA 

expression κα βοθκοφςε ςτθ διάκριςθ των γενοτφπων και τθν ςυςχζτιςθ γονιδίων 

και φαινοτυπικϊν γνωριςμάτων.  

Τζλοσ, για να απαντθκεί το ερϊτθμα του καταλλθλότερου τφπου ποικιλίασ ςτθν 

καλλιζργεια τομάτασ, κα πρζπει να ακολουκιςει ζνα δεφτερο πείραμα, ςτο οποίο 

κα ςυγκρικοφν οι καλφτερεσ αναςυνδυαςμζνεσ ςειρζσ, που δθμιοφργθςε το 

εργαςτιριο ςε προγενζςτερα πειράματα, με τα καλφτερα νεοςυντικζμενα υβρίδια 

που δθμιουργικθκαν από αυτζσ ςε ςφγκριςθξ πάντα με τουσ γονείσ που 

ςυμμετζχουν ςτισ διαςταυρϊςεισ. Ζτςι, κα διαπιςτωκεί εάν τα υβρίδια τομάτασ 

εμφανίηουν ετερωτικι ςυμπεριφορά, δικαιολογϊντασ τθν υψθλι τιμι πϊλθςθσ του 

υβριδιόςπορου.  

 

 

 

 



ΚΟΠΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ: 

Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ είναι μελζτθ τθσ δυνατότθτασ δθμιουργίασ των 

πρϊτων ελλθνικϊν υβριδίων τομάτασ, γεγονόσ που κα οδθγιςει τθν ελλθνικι 

παραγωγι επιτραπζηιασ τομάτεσ ςε μία κατάςταςθ ανεξαρτθςίασ από τουσ 

ςποροπαραγωγικοφσ οίκουσ του εξωτερικοφ, ςτουσ οποίουσ ο Ζλλθνασ παραγωγόσ 

δαπανεί ζνα μεγάλο ποςό ςε ετιςια βάςθ. Η φπαρξθ ανταγωνιςτικϊν ελλθνικϊν 

υβριδίων τομάτασ ςθμαίνει ότι τα νζα υβρίδια κα πρζπει να εμφανίηουν 

πρωιμότθτα, παραγωγικό δυναμικό και ποιότθτα καρποφ ανάλογθ ι υπζρτερθ των 

εμπορικϊν υβριδίων που κυριαρχοφν εδϊ και χρόνια ςτθν Ελλθνικι αγορά. Είναι 

ζνα δφςκολο εγχείρθμα, διότι τα εμπορικά υβρίδια δθμιουργικθκαν ζπειτα από 

μακροχρόνιεσ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ και ζχουν δαπανθκεί τεράςτια χρθματικά 

ποςά ςε αυτζσ. Ωςτόςο, ζχοντασ ςτα χζρια μασ αναςυνδυαςμζνεσ ςειρζσ τομάτασ 

που αποδεδειγμζνα, με προγενζςτερα πειράματα, εμφανίηουν εφάμιλλα ι ακόμα 

και υπζρτερα χαρακτθριςτικά από τα εμπορικά υβρίδια, ζχουν αυξθμζνεσ 

πικανότθτεσ να παράγουν υβρίδια με ανάλογα ι καλφτερα χαρακτθριςτικά.  

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: 

Τα νζα υβρίδια αναμζνεται να εμφανίηουν επικυμθτά χαρακτθριςτικά, διότι κα 

είναι αποτζλεςμα ςυνδυαςμοφ επικυμθτϊν γονιδίων, αφοφ οι αναςυνδυαςμζνεσ 

ςειρζσ, που κα επιτελζςουν το ρόλο των γονζων, εμφανίηουν αξιόλογα 

χαρακτθριςτικά λόγω ςυγκζντρωςθσ «επικυμθτϊν» γονιδίων ωσ αποτζλεςμα 

μακροχρόνιων βελτιωτικϊν επιλογϊν.  

Το αποτζλεςμα τθσ δθμιουργίασ τζτοιων υβριδίων τα οποία κα είναι κατάλλθλα για  

ςυςτιματα καλλιζργειασ χαμθλϊν ειςροϊν ι ακόμα και βιολογικισ καλλιζργειασ, 

κα μειϊςει το κόςτοσ παραγωγισ τθσ επιτραπζηιασ τομάτασ και παράλλθλα κα 

αυξιςει τθν εμπορικι αξία του προϊόντοσ, ωσ προϊόν βιολογικισ γεωργίασ. Τζλοσ, θ 

ανάδειξθ επιτραπζηιασ τομάτασ με υψθλά ποιοτικά και διατροφικά χαρακτθριςτικά 

κα οδθγιςει ςτθν παραγωγι προϊόντων που μποροφν να χαρακτθριςτοφν 

λειτουργικά τρόφιμα. 
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