Αειφορική χρήση σπάνιων τοπικών
ενδημικών φυτών της Κρήτης
ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
ΤΙΤΛΟΣ: Διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση σπάνιων-απειλούμενων

ενδημικών φυτών της Κρήτης για ανάπτυξη νέων αγροτικών
προϊόντων με καινοτόμο λίπανση ακριβείας

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: PRECISE-M
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ1ΕΔΚ-05380

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το ερευνητικό πρόγραμμα PRECISE-M αποσκοπεί στην εκτός
τόπου διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση της μοναδικής
εγχώριας βιοποικιλότητας.
Το PRECISE-M εστιάζει σε σπάνια-απειλούμενα και ενδημικά
φυτά της Κρήτης, για τα οποία διαπιστώνεται διεθνώς έντονο και
πολύπλευρο εμπορικό ενδιαφέρον λόγω της σπανιότηταςμοναδικότητας και των ιδιοτήτων τους (αρωματικέςφαρμακευτικές, ανθοκομικές-καλλωπιστικές, εδώδιμεςαρτυματικές, αγροδιατροφικές).
Στο έργο επιλέγεται κρητικό γηγενές υλικό εκκίνησης και
χρησιμοποιούνται βασικές και προηγμένες μέθοδοι
αναπαραγωγής, υιοθετώντας καινοτόμο λίπανση ακριβείας με
συνεργιστική φυτοπροστατευτική δράση.
Μετά από αξιολόγηση στο πλαίσιο του προγράμματος,
εισάγονται πέντε νέα είδη φυτών σε συνθήκες εμπορικής
καλλιέργειας με καινοτόμο λίπανση ακριβείας, τα οποία
αποτελούν νέα αγροδιατροφικά και ανθοκομικά προϊόντα με
μοναδικά χαρακτηριστικά και υψηλή προστιθέμενη αξία.
.
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Σύνοψη δράσεων
Συλλογή 15 σπάνιων-απειλούμενων ενδημικών φυτών της Κρήτης και εκτός
τόπου διατήρηση στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων

Πολύπλευρη έρευνα και επιλογή των πέντε καταλληλότερων για
περαιτέρω αξιοποίηση

Δημιουργία ειδικών πρωτοκόλλων αναπαραγωγής με εφαρμογή
καινοτόμου λίπανσης ακριβείας

Πιλοτική καλλιέργεια με εφαρμογή καινοτόμου λίπανσης
ακριβείας

Καλλιέργεια με συμβατική και καινοτόμο λίπανση σε διατοπικό
επίπεδο (Ηράκλειο, Κρήτη και Αριδαία, Πέλλα) σε συνθήκες
αγρού και θερμοκηπίου

Δημιουργία δυναμικών συνεργειών μεταξύ των ερευνητικών φορέων
και εμπορικών εταίρων

Πέντε νέα προϊόντα για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας στον αγροδιατροφικό
και κηποτεχνικό-καλλωπιστικό τομέα και την αρχιτεκτονική τοπίου
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Τεκμηρίωση-έρευνα 15 τοπικών
ενδημικών φυτών της Κρήτης
Προεδρικό Διάταγμα 67/1981
Απειλούμενο (ή σχεδόν απειλούμενο)
Χασμόφυτο
Crepis auriculifolia

Συλλέγεται από τη φύση

Lactuca alpestris

Campanula cretica
Cyclamen graecum subsp. candicum
Sanguisorba cretica

Petromarula pinnata
Lomelosia minoana subsp. minoana

Verbascum arcturus
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Origanum microphyllum

Carlina diae

Calamintha cretica

Origanum dictamnus

Thymbra calostachya

Π. Δ. 67/1981
Micromeria hispida

Sideritis syriaca subsp. syriaca

Απειλούμενο (ή σχεδόν)
Χασμόφυτο
Συλλέγεται από τη φύση
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Εντοπισμός ενδημικών φυτών της Κρήτης
στο φυσικό τους περιβάλλον
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Βοτανικές αποστολές και συλλογές
πολλαπλασιαστικού υλικού και δειγμάτων
από κρητικά ενδημικά φυτά
(με ειδική άδεια)
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Calamintha cretica

Campanula cretica

Crepis auriculifolia

Cyclamen graecum
subsp. candicum

Origanum microphyllum

Sanguisorba cretica

Micromeria hispida

Verbascum arcturus

Carlina diae

Lomelosia minoana
subsp. minoana

Petromarula pinnata

Thymbra calostachya

Καθαρισμός και εξαγωγή σπερμάτων από συλλεγμένες ταξιανθίες και καρπούς, τα
οποία αποθηκεύτηκαν σε ειδικούς ψυκτικούς θαλάμους και χρησιμοποιήθηκαν σε
πειραματισμούς αναπαραγωγής.
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Πειραματισμός αγενούς αναπαραγωγής
για 15 τοπικά ενδημικά είδη της Κρήτης

Πειραματισμός in vitro αναπαραγωγής
για επιλεγμένα τοπικά ενδημικά είδη της Κρήτης
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Πειραματισμός αγενούς αναπαραγωγής (μοσχεύματα)
για 15 τοπικά ενδημικά είδη της Κρήτης

Πειραματισμός εγγενούς αναπαραγωγής (σπέρματα)
για 13 τοπικά ενδημικά είδη της Κρήτης
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Προτεινόμενα είδη για αξιοποίηση

Βιολογικό
ενδιαφέρον

Πολλαπλό χρηστικό
ενδιαφέρον

Ευχέρεια
πολλαπλασιασμού

Sideritis syriaca
subsp. syriaca

Ταχύτητα
ανάπτυξης

Origanum dictamnus

✓ Φυτά με αρωματικό,
φαρμακευτικό, αγροδιατροφικό
και καλλωπιστικό ενδιαφέρον

Origanum microphyllum

✓ Φυτά με φαρμακευτικό και
καλλωπιστικό ενδιαφέρον

Verbascum arcturus

Carlina diae
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Carlina diae
Καρλίνα της Ντία
Asteraceae

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
✓ Πολυετής πόα με ύψος έως 80 cm
✓ Απειλούμενο με εξαφάνιση (Endangered), λιγότερα από 1000 άτομα στο
φυσικό περιβάλλον
✓ Προστατευόμενο από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981
✓ Αυτοφυείς πληθυσμοί μόνο στη νήσο Ντία και στη βορειοανατολική Κρήτη
✓ Αυτοφύεται σε παραθαλάσσια βράχια και νησίδες
✓ Φυσική ανθεκτικότητα στην αλατότητα
✓ Ανθίζει από Ιούνιο έως Αύγουστο
✓ Απαιτεί ζεστό και ξηρό κλίμα, αλλά αντέχει χαμηλές θερμοκρασίες
✓ Υψηλή καλλωπιστική αξία (μεγάλο ανάστημα, μεγάλο διάστημα
ανθοφορίας, πυκνή και ευθυτενής ταξιανθία, ευμεγέθη αργυρόχρωμα
φύλλα, εξαιρετική αποξήρανση)
✓ Πιθανή φαρμακευτική αξία (συγγενές της δρόγης Carlinae radix)
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Carlina diae
Καρλίνα της Ντία
Asteraceae
Αγενής αναπαραγωγή (μοσχεύματα)
✓ Εποχή : Μάιος-Ιούνιος
✓ Υπόστρωμα: τύρφη: περλίτης (1:3)
✓ Ορμόνη ριζοβολίας (συγκέντωση): Αλκοολούχο
διάλυμα ορμόνης ΙΒΑ (2.000 ppm)
✓ Διάρκεια εμβάπτισης: 10 sec

✓ Ποσοστό ριζοβολίας: 100%
✓ Χρόνος ριζοβολίας: 40 ημέρες

Χρήση σκευασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ στη ριζοβολία μοσχευμάτων
✓ Διαφυλλικός ψεκασμός ανά 5 ημέρες με
THEOMIN (0,4% = 4 mL/L)
✓ Συνθήκες υδρονέφωσης θερμοκηπίου (1015οC, 85-100% σχετική υγρασία)
✓ Χρονική περίοδος 50 ημερών (μέσα
Δεκεμβρίου – αρχές Φεβρουαρίου)

Επίδραση σκευασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ στη ριζοβολία μοσχευμάτων
✓
✓
✓

Το σκεύασμα THEOMIN δρα συνεργατικά με την ΙΒΑ και έχει ευνοϊκή
επίδραση στη ριζοβολία των μοσχευμάτων.
Διαφυλλικός ψεκασμός με THEOMIN δίνει καλύτερα αποτελέσματα
σε σχέση με την εφαρμογή του με εμβάπτιση της βάσης των
μοσχευμάτων.
Ο ψεκασμός με THEOMIN σε συνδυασμό με την εμβάπτιση της
βάσης σε ΙΒΑ 2.000 ppm αυξάνει τον αριθμό και το μήκος των ριζών.
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Verbascum arcturus
Φλώμος αρκουδουράς
Scrophulariaceae

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
✓ Πολυετής πόα ύψους 30-70 cm
✓ Κοινότερο στη δυτική Κρήτη, σπανιότερο στην κεντρική και ανατολική Κρήτη
✓ Αυτοφύεται ως χασμόφυτο σε βραχώδη υποστρώματα
✓ Απαντά σε υψόμετρο από 0-900 m (ευρεία ανοχή)
✓ Ανθίζει από το Μάρτιο ή Απρίλιο έως το Μάιο ή Ιούνιο, ανάλογα με το
υψόμετρο και την έκθεση
✓ Αναπτύσσεται σε καλά στραγγιζόμενα εδάφη και ηλιόλουστες θέσεις έως και
ξηρά εδάφη
✓ Δεν ανέχεται υπερβολική υγρασία ιδίως στο φύλλωμα
✓ Υψηλή καλλωπιστική αξία (μεγάλο ανάστημά, μεγάλο χρονικό διάστημα
ανθοφορίας, ευμεγέθη εντυπωσιακά άνθη, πυκνή και ευθυτενής ταξιανθία,
πυκνό φύλλωμα)
✓ Πιθανή φαρμακευτική αξία (συγγενή είδη με υψηλή φαρμακευτική αξία)
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Verbascum arcturus
Φλώμος αρκουδουράς
Scrophulariaceae
Αγενής αναπαραγωγή (μοσχεύματα)
✓ Εποχή : Μάιος-Ιούνιος
✓ Υπόστρωμα: τύρφη: περλίτης (1:3)
✓ Ορμόνη ριζοβολίας (συγκέντρωση):
αλκοολούχο διάλυμα ορμόνης ΙΒΑ (1.000 ppm)
✓ Διάρκεια εμβάπτισης: 10 sec
✓ Ποσοστό ριζοβολίας: 100%
✓ Χρόνος ριζοβολίας: 15 ημέρες

Χρήση σκευασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ στη ριζοβολία μοσχευμάτων
✓ Διαφυλλικός ψεκασμός ανά 5 ημέρες με το σκεύασμα THEOMIN (0,1%
= 1 mL/L)
✓ Συνθήκες υδρονέφωσης θερμοκηπίου (10-15οC, 85-100% σχετική
υγρασία)
✓ Χρονική περίοδος 40 ημερών (μέσα Δεκεμβρίου – αρχές Φεβρουαρίου)

Επίδραση σκευασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ στη ριζοβολία μοσχευμάτων
✓ Ο διαφυλλικός ψεκασμός λειτούργησε ευνοϊκά στη ριζοβολία
συνεργατικά με την ορμόνη ΙΒΑ και αύξησε τον αριθμό και το
μήκος των παραγόμενων ριζών.
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Origanum microphyllum
Κρητική μαντζουράνα
Lamiaceae

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
✓ Πολυετής πόα με ύψος 30-50 cm
✓ Απαντά σε ορεινές πετρώδεις περιοχές της δυτικής και ανατολικής Κρήτης.
✓ Αυτοφύεται σε υψόμετρα συνήθως 500-1400 m (ενίοτε πιθανόν σε χαμηλότερα
ή μεγαλύτερα υψόμετρα έως 1800 m).
✓ Ευρεία ανοχή περιβαλλοντικών συνθηκών
✓ Ανθίζει από το Μάιο έως τον Ιούλιο ή Αύγουστο, ανάλογα με το υψόμετρο και
την έκθεση.
✓ Μπορεί να αναπτυχθεί σε φτωχά ή μέτριας γονιμότητας, αλκαλικά εδάφη, με
καλή αποστράγγιση.
✓ Αντέχει τη ξηρασία και σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι -10οC.
✓ Σχετικά υψηλή φαρμακευτική αξία (ορεκτικές, ευστόμαχες, τονωτικές,
αντιοξειδωτικές, διουρητικές ιδιότητες κ.ά.)
✓ Αρωματικές ιδιότητες (φύλλα και ταξιανθίες με ξεχωριστό άρωμα)
✓ Μελισσοτροφικό ενδιαφέρον
✓ Αγρο-διατροφικό-αρτυματικό ενδιαφέρον (κατάλληλο ως υποκατάστατο
ρίγανης ή θυμαριού, κατάλληλο για ευεργετικά εγχύματα ή αφεψήματα)
✓ Καλλωπιστικό ενδιαφέρον (αρωματικό-φαρμακευτικό, ξηρανθεκτικό)

16

Origanum microphyllum
Κρητική μαντζουράνα
Lamiaceae
Αγενής αναπαραγωγή (μοσχεύματα)
✓ Εποχή : Μάιος-Ιούνιος
✓ Υπόστρωμα: Τύρφη: περλίτης (1:3)

✓ Ορμόνη (συγκέντρωση): Αλκοολούχο
διάλυμα ορμόνης ΙΒΑ (1.000 ppm)
✓ Διάρκεια εμβάπτισης: 10 sec
✓ Ποσοστό ριζοβολίας: 100%

✓ Χρόνος ριζοβολίας: 20 ημέρες

Χρήση σκευασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ στη ριζοβολία μοσχευμάτων
✓ Διαφυλλικός ψεκασμός ανά 5
ημέρες με τα σκευάσματα THEOMIN
(0,2-0,4% = 2-4 mL/L) και
THEOCOPPER (0,5-1% = 5-10 mL/L)
✓ Συνθήκες υδρονέφωσης
θερμοκηπίου (10-15οC, 85-100%
σχετική υγρασία)
✓ Διάστημα 30 ημερών (μέσα
Δεκεμβρίου – μέσα Ιανουαρίου)

Επίδραση σκευασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ στη ριζοβολία μοσχευμάτων
✓

Ο διαφυλλικός ψεκασμός THEOMIN και THEOCOPPER ανά 5 ημέρες
έδωσε παρόμοια αποτελέσματα σε σχέση με το ΙΒΑ.
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Sideritis syriaca
subsp. syriaca
Μαλοτήρα
(τσάι Κρήτης)
Lamiaceae

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
✓ Πολυετής πόα με ύψος μέχρι 50 cm
✓ Κοινότερο στις ορεινές πετρώδεις περιοχές της δυτικής Κρήτης,
σπανιότερο στην κεντρική και ανατολική Κρήτη
✓ Απαντά σε υψόμετρα 1.000-2.200 m
✓ Συλλέγεται συχνά απευθείας από το φυσικό περιβάλλον και πωλείται
✓ Ανθίζει Ιούλιο - Αύγουστο
✓ Αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες και στην έντονη ξηρασία
✓ Ευδοκιμεί καλύτερα σε μέτριας σύστασης ορεινά ασβεστολιθικά εδάφη
✓ Παραδοσιακό φάρμακο φυτικής προέλευσης σύμφωνα με την
European Medicines Agency (ολοκληρωμένη φαρμακευτική
μονογραφία) για ανακούφιση από το βήχα λόγω κρυολογήματος και
ήπιες γαστρεντερικές διαταραχές.
✓ Το έγχυμα ή αφέψημα είναι ευστόμαχο, αντιελκωτικό άφυσο,
αντιρρευματικό, αντιφλεγμονώδες, θερμαντικό, τονωτικό, διουρητικό,
αποτοξινωτικό, αντισπασμωδικό, αντιδιαρροϊκό, και χρησιμοποιείται
παραδοσιακά κατά των κρυολογημάτων.
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Sideritis syriaca subsp. syriaca
Μαλοτήρα (τσάι Κρήτης)
Lamiaceae
Αγενής αναπαραγωγή (μοσχεύματα)
✓ Εποχή: Μάιος-Ιούνιος
✓ Υπόστρωμα: Τύρφη: περλίτης (1:3)
✓ Ορμόνη ριζοβολίας (συγκέντρωση):
Αλκοολούχο διάλυμα ορμόνης ΙΒΑ (2.000
ppm) ή εμπορική σκόνη ΙΒΑ (0,25%)
✓ Διάρκεια εμβάπτισης: 10 sec
✓ Ποσοστό ριζοβολίας: 100%
✓ Χρόνος ριζοβολίας: 30 ημέρες

Χρήση σκευασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ στη ριζοβολία μοσχευμάτων

✓ Διαφυλλικός ψεκασμός ανά 5 ημέρες με
THEOMIN (0,4% = 4 mL/L)
✓ Συνθήκες υδρονέφωσης θερμοκηπίου
(10-15οC, 85-100% σχετική υγρασία)
✓ Χρονική περίοδος 40 ημερών (μέσα
Ιανουαρίου – τέλη Φεβρουαρίου)

Επίδραση σκευασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ στη ριζοβολία μοσχευμάτων
✓ Ο διαφυλλικός ψεκασμός ανά 5 ημέρες με THEOMIN (0,4% = 4 mL/L)
δρα συνεργατικά με την ορμόνη ΙΒΑ, αυξάνει τον αριθμό και το
μήκος των ριζών και επιτάχυνει τη ριζοβολία.
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Origanum dictamnus
Δίκταμο ή έρωντας
Lamiaceae

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φυ0 cm
✓ Πολυετές φυτό με ύψος 30 - 40 cm
✓ Σχεδόν απειλούμενο εξαιτίας υπερσυλλογής από το φυσικό περιβάλλον
✓ Προστατευόμενο από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981, τη Σύμβαση της Βέρνης
και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
✓ Απαντά ως χασμόφυτο από χαμηλά υψόμετρα μέχρι 1.700 m.
✓ Αυτοφύεται σε φαράγγια, γκρεμούς και βράχους ορεινών περιοχών σχεδόν σε
όλη την Κρήτη.
✓ Ανθίζει από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο, ανάλογα με το υψόμετρο και την
έκθεση.
✓ Προτιμά εδάφη ξηρά, ζεστά, καλά στραγγιζόμενα και αλκαλικά.
✓ Αποτελεί παραδοσιακό φάρμακο φυτικής προέλευσης σύμφωνα με την
European Medicines Agency (ολοκληρωμένη μονογραφία) για: ανακούφιση από
το βήχα λόγω κρυολογήματος, ανακούφιση από ήπιες γαστρεντερικές
διαταραχές ή από ήπιες δερματολογικές φλεγμονές.
✓ Υψηλή φαρμακευτική αξία, αρωματικές ιδιότητες, αγρο-διατροφικό ενδιαφέρον
(μαγειρική, αρωματισμός ποτών) αλλά και καλλωπιστικό ενδιαφέρον
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Αγενής αναπαραγωγή (μοσχεύματα)

Origanum dictamnus
Δίκταμο ή έρωντας
Lamiaceae

✓ Εποχή: Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας
✓ Υπόστρωμα: Τύρφη: περλίτης (1:3)
✓ Ορμόνη ριζοβολίας (συγκέντρωση):
Αλκοολούχο διάλυμα ορμόνης ΙΒΑ (1.000 ppm) ή
εμπορικό σκεύασμα ΙΒΑ σε σκόνη (0,2%)
✓ Διάρκεια εμβάπτισης: (0 sec
✓ Ποσοστό ριζοβολίας: 100%

✓ Χρόνος ριζοβολίας: 20 ημέρες

Χρήση σκευασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ στη ριζοβολία μοσχευμάτων
✓ Διαφυλλικός ψεκασμός ανά 5 ημέρες με το σκεύασμα THEOMIN (0,2%= 2
mL/L) ή
✓ Εμβάπτιση της βάσης των μοσχευμάτων σε διάλυμα 1% ΤΗΕΟΜΙΝ (10 min)
και μετά από 5 min στην ορμόνη ριζοβολίας 1000 ppm ΙΒΑ (10 sec)
✓ Συνθήκες θερμαινόμενης υδρονέφωσης θερμοκηπίου (10-15οC, 85-100%
σχετική υγρασία)
✓ Διάστημα 20 ημερών (Νοέμβριος - Ιανουάριος)

Επίδραση σκευασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ στη ριζοβολία μοσχευμάτων

✓ Το σκεύασμα ΤΗΕΟΜΙΝ λειτούργησε
συνεργατικά με την ορμόνη ΙΒΑ,
αύξησε τον αριθμό των ριζών (2-3
φορές) και επιτάχυνε τη ριζοβολία.
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Εγγενής αναπαραγωγή (σπέρματα) - φυσική (in vivo) φύτρωση
Γενικοί χειρισμοί: εμβάπτιση σπερμάτων σε νερό για 24 ώρες πριν τη σπορά,
υπόστρωμα τύρφη: περλίτης (1:1) και επιφανειακή κάλυψη με βερμικουλίτη

Carlina diae, Καρλίνα της Ντία (Asteraceae)
✓ Εποχή : φθινόπωρο-χειμώνας
✓ Ποσοστό φύτρωσης: 90%
✓ Χρόνος φύτρωσης: 30 ημέρες

Verbascum arcturus, Φλώμος αρκουδουράς (Scrophulariaceae)
✓ Εποχή : φθινόπωρο-χειμώνας
✓ Ποσοστό φύτρωσης: 36,8%
✓ Χρόνος φύτρωσης: 60 ημέρες

Origanum microphyllum, Κρητική Μαντζουράνα (Lamiaceae)
✓ Εποχή : αρχές άνοιξης
✓ Ποσοστό φύτρωσης: 90%

✓ Χρόνος φύτρωσης: 30 ημέρες
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Από τη φύση στον αγρό…

1. Συλλογή
φυτικού υλικού

2. Καταγραφή και
τεκμηρίωση
3. Αναπαραγωγή
4. Καλλιέργεια

23

Πιλοτική θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
σε γλάστρες για 15 κρητικά ενδημικά φυτά
(ΕΛΓΟ Δήμητρα, 2019-2020)

Πιλοτικές καλλιέργειες εδάφους
και πειραματισμός λιπάνσεων
για 5 κρητικά ενδημικά φυτά
(ΕΛΓΟ Δήμητρα, 2019-2020)
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Πιλοτικές καλλιέργειες σε γλάστρα και
πειραματικό αγρό (ΕΛΓΟ Δήμητρα, 2019-2020)
✓ Πολύ καλή προσαρμογή
✓ Εφαρμογή καινοτόμου λίπανσης ακριβείας
✓ Σύγκριση με συμβατική λίπανση και μάρτυρα

Carlina diae

Origanum microphyllum

Καλλιέργεια σε έδαφος
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Verbascum arcturus

Sideritis syriaca subsp. syriaca

Origanum dictamnus
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Μαζική αναπαραγωγή και καλλιέργεια διερεύνησης ορίων
εγκλιματισμού 5 τοπικών ενδημικών φυτών της Κρήτης
στην Αριδαία Πέλλας (Φυτώρια Γκλαβάκη, 2020)
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Εδαφολογικές αναλύσεις φυσικών εδαφών και πιλοτικών
αγρών, φυλλοδιαγνωστική και αναλύσεις κατάστασης
θρεπτικών φύλλων 5 κρητικών ενδημικών φυτών (ΑΠΘ)
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Πιλοτική καλλιέργεια, μελέτη φυσιολογικών παραμέτρων
και πειραματισμός λιπάνσεων με 5 τοπικά ενδημικά φυτά
της Κρήτης στο ΕΛΜΕΠΑ (2021)
Μη καταστρεπτικές
μετρήσεις (in planta)

Καταστρεπτικές
μετρήσεις (δείγματα)

• Πυκνότητα
χλωροφύλλης (SPAD)
• Χρωματομετρία
• Φασματομετρία
• Επαγωγικός φθορισμός
χλωροφύλλης

• Συγκέντρωση
χλωροφύλλης
• Καροτενοειδή
• Ολικά διαλυτά σάκχαρα
• Ολικά φαινολικά
• Ολικά φλαβονοειδή

Α4

Α5

Α5

Β1

Β2

Β5

Γ5

Γ1

Γ2

Γ5

Δ4

Δ5

Δ5

Ε1

Ε2

Ε5

Ζ4

Ζ5

Ζ5

Α3

Α2

Α4

Β3

Β1

Β4

Γ1

Γ3

Γ1

Γ4

Δ3

Δ2

Δ4

Ε3

Ε1

Ε4

Ζ3

Ζ2

Ζ4

Βάνες
Φίλτρα

1: Δίκταμος

4: Φλώμος

2: Κρητική ματζουράνα

5: Μαλοτήρα

10 άτομα / ομάδα

Τυχαιοποιημένες ομάδες

Μεταχειρίσεις Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ

Αρδευτικό
σύστημα

3: Καρλίνα

Άρδευση με νερό

Λιπάνσεις

Ριζοπότισμα
Δ

Ριζοπότισμα
Ε

Ριζοπότισμα
Ζ
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Συνοπτικά αποτελέσματα
✓ Τεκμηρίωση γηγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και
εκτός τόπου καλλιέργεια 15 τοπικών ενδημικών ειδών
της Κρήτης
✓ Επιλογή 5 κρητικών ενδημικών προς αειφορική
αξιοποίηση (νέες καλλιέργειες)
✓ Εγγενής αναπαραγωγή (δημιουργία σπορόφυτων) σε
3 από τα 5 είδη
✓ Αγενής αναπαραγωγή (άνοιξη) με μοσχεύματα για τα 5
είδη (έως 100% ριζοβολία)
✓ Ο συνδυασμός της εμβάπτισης της βάσης των
μοσχευμάτων σε ορμόνη ριζοβολίας και ψεκασμού με
το σκεύασμα ΤHEOMIN ευνοεί τη ριζοβολία σε 4 από
τα 5 είδη.
✓ Η εφαρμογή του THEOMIN με ψεκασμό έδωσε
καλύτερα αποτελέσματα ριζοβολίας σε σχέση
με την εμβάπτιση των μοσχευμάτων.
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Πειραματικός
σχεδιασμός
Παρακολούθηση
φυσιολογίας

Παρακολούθηση
προσβολών

Πρωτόκολλα
αναπαραγωγής

Ειδικό
εγχειρίδιο

Παρακολούθηση
ανάπτυξης

Συγκριτικά
πειράματα

Φυλλοδιαγνωστική
Εδαφολογικές
αναλύσεις

Εγχειρίδιο με πρωτόκολλα αναπαραγωγής και
καλλιεργητικά πρωτόκολλα με λίπανση ακριβείας
(ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ) για 5 τοπικά ενδημικά φυτά της Κρήτης
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Εταίροι έργου PRECISE-M
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων
Θέρμη, Θεσσαλονίκης
www.bbgk.gr, www.ipgrb.gr
bbgk@bbgk.gr

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας
Ηράκλειο, Κρήτης
www.hmu.gr, www.teicrete.gr
smag@staff.teicrete.gr
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Θεσσαλονίκη
www.www.agro.auth.gr
thmatsi@agro.auth.gr
Υγρά Οργανικά Λιπάσματα ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
www.theofrastos.com/
info@theofrastos.com
Οπωροφόρα φυτά Γκλαβάκης
Αριδαία, Πέλλας
www.gklavakisfruittrees.gr
info@gklavakisfruittrees.gr
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