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1. Περίληψη
Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών διατηρεί από το 1987 τη Συλλογή Γενετικού Υλικού
Ελιάς της Κύπρου (ΣΓΥΕ). Σήμερα, σε αυτήν περιλαμβάνεται ντόπιο κυπριακό γενετικό
υλικό ελιάς που προήλθε από επισκόπηση για την κλωνική επιλογή της κυπριακής
ποικιλίας «Λαδοελιά». Στη βάση μεθοδολογίας συνδυασμoύ μορφολογικών και
μοριακών δεικτών με υψηλή διακριτότητα, το Εργαστήριο Τεχνολογίας Ελιάς και
Ελαιολάδου του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών μελέτησε το γενετικό υλικό της
ΣΓΥΕ. Συνολικά μελετήθηκαν 31 καταχωρήσεις της ΣΓΥΕ με 11 μορφολογικούς δείκτες
του ενδοκαρπίου και 14 μικροδορυφορικούς (SSR) μοριακούς δείκτες. Η γενετική
ποικιλομορφία επέτρεψε τον καθορισμό 16 γενοτύπων μεταξύ των καταχωρήσεων, οι
οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε τρείς κύριες ομάδες βάσει της γενετικής τους ομοιότητας.
Οι δείκτες ομοιότητας μεταξύ των ομάδων κυμάνθηκαν από 0.63 έως 0.65 και εντός
των ομάδων ήταν ≥ 0.9. Μικρότερη μορφολογική παραλλακτικότητα παρατηρήθηκε
μεταξύ των καταχωρήσεων, δίνοντας συνολικά τρία μορφολογικά προφίλ σε
αντιστοιχία των τριών ομάδων που προέκυψαν από τη γενετική ανάλυση. Η παραπάνω
εργασία εισηγείται την ύπαρξη τριών διακριτών ποικιλιών («Λαδοελιά», «Κάτω Δρυς»
και «Κοράκου») και 15 γενετικών παραλλαγών που παρουσιάζουν περιορισμένες
γενετικές διαφορές αλλά όμοια μορφολογικά προφίλ με την ποικιλία στην οποία
ανήκουν. Για την ολοκληρωμένη καταλογογράφηση των τριών ποικιλιών διενεργήθηκε
πλήρης μορφολογική περιγραφή για 24 μορφολογικούς χαρακτήρες δένδρου,
ελάσματος φύλλου, ελαιόκαρπου και ενδοκαρπίου, οι οποίοι και παρουσιάζονται στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο σε συνέχεια της εργασίας χαρακτηρισμού και αναγνώρισης
της ΣΓΥΕ.
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2. Εισαγωγή
2.1.

Γενετικό υλικό ελιάς

Η καλλιεργούμενη ελιά (Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea) ανήκει στη
βοτανική οικογένεια των Oleaceae και αποτελεί βοτανική ποικιλία του είδους Olea
europaea L. subsp. europaea. Στο πιο πάνω είδος ανήκει και μια δεύτερη βοτανική
ποικιλία ονομαζόμενη αγριελιά (Olea europaea L. subsp. europaea var. sylvestris) (Green,
2002; Besnard et al., 2009). Η καλλιεργούμενη ελιά και η αγριελιά συνυπάρχουν σε
ολόκληρη τη Μεσογειακή Λεκάνη. Έχουν παρόμοιες αγροοικολογικές απαιτήσεις και
παρουσιάζουν αρκετές μορφολογικές ομοιότητες αλλά και διαφορές (Besnard and
Rubio de Casas, 2016). Ο διαχωρισμός τους βασίζεται κυρίως στο μέγεθος του
ελαιοκάρπου και ιδιαίτερα του μεσοκαρπίου ή σάρκας, αφού έχει φανεί ότι άλλα
μορφολογικά χαρακτηριστικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για σκοπούς
διάκρισης, όπως το μέγεθος και σχήμα του φύλλου, η αρχιτεκτονική του φυτού και η
παρουσία αγκαθιών, ρυθμίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από το περιβάλλον από ό,τι
γενετικά και έχουν περιορισμένη διακριτική ικανότητα (Besnard and Rubio de Casas,
2016). Η καλλιεργούμενη ελιά και η αγριελιά είναι μεταξύ τους γόνιμες και
παρουσιάζουν ανεμοφιλία καθιστώντας ιδιαίτερα εύκολη τη μεταξύ τους
διασταύρωση και αναπαραγωγή. Η αγριελιά προϋπήρχε της καλλιεργούμενης ελιάς,
με την τελευταία να έχει προκύψει από την αγριελιά μέσω της δυναμικής διαδικασίας
εξημέρωσης (μέσω επιλογής) από τον άνθρωπο (Zohary and Spiegel-Roy, 1975).

2.2.

Η ελιά στη Μεσογειακή Λεκάνη

Η ελιά είναι το εμβληματικότερο δένδρο της Μεσογειακής Λεκάνης και παρουσιάζει
διαχρονικά μεγάλη οικολογική, οικονομική, πολιτισμική και ιστορική αξία για τους
λαούς της Μεσογείου. Σήμερα η ελιά καλλιεργείται κυρίως για την παραγωγή
τροφίμων (ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς) υψηλής θρεπτικό-οργανοληπτικής
αξίας, ενώ η αρχική χρήση του ελαιολάδου στην αρχαιότητα φαίνεται να περιορίζονταν
για παραγωγή φωτός και καλλωπιστική χρήση τελετουργικής σημασίας (Besnard and
Rubio de Casas, 2016). Η αλληλεπίδραση των λαών της Μέσης Ανατολής με το φυσικό
τους περιβάλλον έχει αποτυπωθεί σε πληθώρα γραπτών. Σε αυτά, η ελιά μαζί με το
αμπέλι (Vitis vinifera L.) και το σύκο (Ficus carica L.) αναφέρονται με μεγαλύτερη
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συχνότητα αποτυπώνοντας τη μεγάλη τους σημασία (Kaniewski et al., 2012). Ιδιαίτερα
το ελαιόλαδο και το κρασί αποτέλεσαν χαρακτηριστικά συστατικά της βασικής δίαιτας
των λαών που κατοικούσαν στη Μεσογειακή Λεκάνη ήδη από την ύστερη προϊστορική
εποχή (Kaniewski et al., 2012). Αν και η καλλιέργεια του αμπελιού επεκτάθηκε από
νωρίς μακράν πέραν των ορίων της Μεσογειακής Λεκάνης, η ελιά μόλις τα τελευταία
χρόνια επεκτάθηκε πέραν αυτής και συνεχίζει έως και σήμερα να αποτελεί το
σημαντικότερο δένδρο της Μεσογειακής Λεκάνης με την παγκόσμια παραγωγή
ελαιολάδου να προέρχεται κυρίως από μεσογειακούς ελαιώνες. Η Κύπρος συμβάλλει
ετησίως σε αυτήν με 4000 έως 6000 τόνους ελαιολάδου προερχόμενου από τα περίπου
11000 εκτάρια καλλιεργούμενα με ελιές (FAOSTAT, 2020).
Ως εξημέρωση περιγράφεται η μεσολάβηση του ανθρώπου στην επιλογή και διάδοση
ενός οργανισμού με σκοπό την εξασφάλιση τροφής ή άλλου πολύτιμου αγαθού.
Αποτελεί μια ανοιχτή διαδικασία, με διάσπαρτα πιθανά εναρκτήρια γεγονότα και
άγνωστο καταληκτικό σημείο, κατά τη διάρκεια της οποίας η επιλογή εξημερωμένων
οργανισμών ενισχύεται από τη συνεχή ανταλλαγή γονιδίων με τα άγρια συγγενικά τους
είδη (Darwin, 1868; Besnard and Rubio de Casas, 2016). Η απότομη αύξηση γύρης και
απολιθωμάτων σε αναρίθμητα ευρήματα της χαλκολιθικής εποχής επιβεβαίωσαν την
καθιέρωση και διάδοση της καλλιεργούμενης ελιάς κατά την χρονική αυτή περίοδο
(Zohary and Hopf, 2000; Kaniewski et al., 2012). Με ενέργειες όπως ο συστηματικός
αγενής πολλαπλασιασμός δένδρων με εξέχοντα χαρακτηριστικά (π.χ. μεγάλο μέγεθος
καρπού), εγκαταστάθηκαν ελαιώνες (Zohary and Spiegel-Roy, 1975) με σημαντικά
αγρονομικά χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος, και αυτή η διαδικασία επιλογής
συνεχίστηκε με την επιλογή ελαιόδενδρων που προήλθαν από σπόρο αλλά και την
καλλιέργεια αγριελιών. Πλήθος στοιχείων καταδεικνύει την ανατολική Μεσογειακή
Λεκάνη ως κοιτίδα των πρώτων γεγονότων εξημέρωσης, και, σύμφωνα με
αρχαιολογικές, παλαιοβοτανικές και γενετικές μελέτες, η ελιά εξημερώθηκε από τους
ανατολικής προέλευσης άγριους προγόνους της πριν από περίπου 6000 χρόνια (Julca
et al., 2020). Στην εξάπλωση και διάδοση της καλλιεργούμενης ελιάς σημαντικό ρόλο
διαδραμάτισαν οι αρχαίοι πολιτισμοί της Μεσογείου όπως οι Φοίνικες, οι Έλληνες και
οι Ρωμαίοι όπου μέσω του αγενούς ή κλωνικού πολλαπλασιασμού μετέφεραν γενετικό
υλικό ελιάς προς τη δυτική Μεσογειακή Λεκάνη (Julca et al., 2020). H κύρια
επικρατούσα θεωρία διάδοσης της καλλιεργούμενης ελιάς εισηγείται την ύπαρξη
τριών κύριων διαδοχικών κέντρων διάδοσης (Rallo et al., 2005). Το πρωταρχικό κέντρο
αφορά την ευρύτερη περιοχή εξημέρωσης και περιλαμβάνει την ανατολικότερη
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περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης (Μέση Ανατολή, Κύπρος και νοτιοανατολική
Τουρκία). Από την Ανατολική Μεσόγειο μεταφέρθηκε με ανθρώπινη κυρίως
παρέμβαση στον τότε ελλαδικό χώρο ο οποίος και αποτέλεσε το δευτερογενές κέντρο
διάδοσης. Ακολούθησε περαιτέρω διάδοση στα ανατολικότερα παράλια της βόρειας
Αφρικής και τη σημερινή Ιταλία, περιοχή που αποτέλεσε το τριτογενές κέντρο
διάδοσης. Από εκεί μεταφέρθηκε στην Ιβηρική χερσόνησο, καθώς και τα κεντρικά και
δυτικότερα παράλια της βόρειας Αφρικής (Rallo et al. 2005). Η καλλιεργούμενη ελιά
μόλις τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκε σε νέες ζώνες καλλιέργειας όπως η Λατινική
Αμερική, η Αυστραλία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι χώρες αυτές
έχουν ξεκινήσει δυναμικά την εντατική καλλιέργεια της ελιάς στις νέες
περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτές, και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
περιγράφεται η συμπεριφορά της ελιάς στις μη μεσογειακές συνθήκες. Σήμερα,
αποτελεί θέμα συζήτησης κατά πόσον οι ποικιλίες καλλιεργούμενης ελιάς προήλθαν
από ένα μοναδικό αρχικό γεγονός εξημέρωσης και περαιτέρω διαφοροποίηση όπως
έχει ήδη περιγραφεί πιο πάνω (Besnard et al., 2013; Besnard and Rubio de Casas, 2016)
ή αν οι υπάρχουσες πολύπλοκες γενετικές σχέσεις είναι αποτέλεσμα περισσότερων
του ενός ανεξάρτητων πρωταρχικών γεγονότων εξημέρωσης (Julca et al., 2020; Díez
et al.,2015; Breton et al., 2009; Díez and Gaut, 2016).

2.3.

Ποικιλίες και Συλλογές Γενετικού Υλικού Ελιάς

Παρότι η καταγωγή της καλλιεργούμενης ελιάς παραμένει αντικείμενο συζήτησης
μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, υπάρχει σήμερα ένας τεράστιος ποικιλιακός
πλούτος κλωνικά πολλαπλασιαζόμενων ποικιλιών ελιάς (Trujillo et al., 2014; Bartolini
and Pertucelli, 2002) ως αποτέλεσμα τοπικής, εμπειρικής και διαρκούς επιλογής
δένδρων με εξέχοντα χαρακτηριστικά. Σύνθετες γενετικές σχέσεις μεταξύ των
ποικιλιών ελιάς δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της μεταφοράς, διάδοσης και
διασταύρωσής τους προς τα δυτικά της Μεσογειακής Λεκάνης όπως περιγράφηκε πιο
πάνω. Οι Bartolini et al. (1998) ανέφεραν την ύπαρξη πέραν των 2000 ποικιλιών ελιάς
παγκοσμίως και περιέγραψαν ένα μεγάλο εύρος διαφόρων χαρακτηριστικών όπως το
μέγεθος του ελαιόκαρπου, η ελαιοπεριεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα σε
τοπικές αγροπεριβαλλοντικές συνθήκες και βιοτικές καταπονήσεις.
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Γενετικό υλικό ελιάς διατηρείται ex situ σε περισσότερες από 100 συλλογές σε 53
χώρες (Bartolini et al., 1998; Bartolini, 2008). Ο χαρακτηρισμός του γενετικού υλικού
ελιάς αποτελεί σήμερα μια εν εξελίξει εργασία στις περισσότερες συλλογές, και με
την ολοκλήρωσή της αναμένεται ο καθορισμός των ποικιλιών στις οποίες
αντιστοιχούν καθώς και η ανάδειξη ομώνυμων (όμοια ονομασία για διαφορετικές
ποικιλίες) και συνώνυμων (διαφορετικές ονομασίες για την ίδια ποικιλία). Συνήθως,
η ονομασία των ποικιλιών ελιάς γίνεται ταυτόχρονα με τη διάδοση και διάχυσή τους
και δυνατόν να βασίζεται σε ξεχωριστά μορφολογικά χαρακτηριστικά, στην
προοριζόμενη χρήση, στη γεωγραφική προέλευση ή σε άλλα χαρακτηριστικά (Rallo,
2005; Trujillo et al. 2014). Λόγω του μεγάλου αριθμού ποικιλιών και του γεγονότος ότι
η ονομασία τους βασίζεται κυρίως σε γενικά κριτήρια και τοπική προέλευση, η ύπαρξη
συνώνυμων και ομώνυμων είναι πολύ κοινή τόσο μεταξύ όσο και εντός των χωρών
ελαιοκαλλιέργειας (Barranco et al. 2000), και η αποσαφήνιση των περιπτώσεων αυτών
δύναται να γίνει μέσω της υιοθέτησης κοινών πρωτόκολλων χαρακτηρισμού και
ταυτοποίησης.
Το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο από το 1994 προώθησε τη δικτύωση των
συλλογών γενετικού υλικού ελιάς, καθιερώνοντας το Δίκτυο Εθνικών και Παγκόσμιων
Συλλογών Γενετικού Υλικού Ελιάς στο οποίο σήμερα συμμετέχουν 22 χώρες,
συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Στο Δίκτυο διατηρούνται περισσότερες από
1100 καταχωρήσεις και έχει ήδη δημοσιευτεί ο πρώτος Παγκόσμιος Κατάλογος
Ποικιλιών Ελιάς από τους Barranco et al. (2000). Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι
τρεις Παγκόσμιες Τράπεζες Γενετικού Υλικού Ελιάς (ΠΤΓΥΕ) που συμμετέχουν στο
Δίκτυο και βρίσκονται στην Κόρδοβα της Ισπανίας, στο Μαρακές του Μαρόκου και στη
Σμύρνη της Τουρκίας. Στην Κόρδοβα διατηρούνται πέραν των 1000 καταχωρήσεων
από 25 χώρες, στη Σμύρνη έχουν πρόσφατα εγκατασταθεί 183 καταχωρήσεις από 13
χώρες (Rallo et al., 2018) και στο Μαρόκο διατηρούνται 560 καταχωρήσεις από 14
μεσογειακές χώρες (El Bakkali et al., 2019). Η διατήρηση του γενετικού υλικού ελιάς
στις ΠΤΓΥΕ πέραν της διασφάλισης της διατήρησης του γενετικού πλούτου επιτρέπει
την αξιολόγησή τους υπό ομοιόμορφες συνθήκες αλλά και την αξιοποίησή τους στο
πλαίσιo της γενετικής βελτίωσης. Στόχος του Δικτύου είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή
κοινής μεθοδολογίας για τον χαρακτηρισμό του γενετικού υλικού ελιάς σε παγκόσμια
κλίμακα. Επιπλέον, έχει ήδη ξεκινήσει, η συνεργασία για την προώθηση της διατήρησης,
διάχυσης και ανταλλαγής των κυριότερων εμπορικών ποικιλιών ελιάς, ποικιλιακά
ταυτοποιημένων και απαλλαγμένων από σημαντικούς εχθρούς και ασθένειες.
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αποθετήριο εμπορικών ισπανικών ποικιλιών της WOGBC-UCO.

Β) η κυπριακή καταχώρηση Κοράκου, Γ) η κυπριακή καταχώρηση Αθαλάσσα και Δ) άποψη της ex situ συλλογής στη WOGBC-IFAPA, Ε) δημόσιο

Εικόνα 1. Διατήρηση γενετικού υλικού ελιάς στην ΠΤΓΥΕ της Κόρδοβα (WOGBC-IFAPA-UCO). Α) Η κυπριακή καταχώρηση Κάτω Δρυς στη WOGBC-UCO,
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2.4.

Σύγχρονη ελαιοκαλλιέργεια και οι κίνδυνοι γενετικής
διάβρωσης της ελιάς

Η παραδοσιακή ελαιοκαλλιέργεια χαρακτηρίζεται από μη εντατικά συστήματα με μη
αρδευόμενα και καλά προσαρμοσμένα στις μεσογειακές συνθήκες ελαιόδενδρα τα
οποία συνήθως αξιοποιούνται για πολλά χρόνια και παρουσιάζουν μεγάλη
ανομοιομορφία στις ετήσιές τους αποδόσεις. Αντιθέτως, τις τελευταίες δεκαετίες,
η σύγχρονη ελαιοκαλλιέργεια εφαρμόζει πιο εντατικά συστήματα καλλιέργειας που
προσδίδουν υψηλότερες αποδόσεις με την εφαρμογή άρδευσης, λίπανσης και
μηχανοποίησης στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτή η τάση συνιστά εγκατάλειψη των
τοπικών παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής και μαζική φυτωριακή παραγωγή
συγκεκριμένων εμπορικών ποικιλιών ελιάς. Το γεγονός αυτό καθιστά όλο και πιο
επιτακτική την ανάγκη προστασίας και διατήρησης του διαχρονικά συσσωρευμένου
γενετικού πλούτου ελιάς, για πιθανή μελλοντική αξιοποίηση, εργασία που επιτελείται
από τις Συλλογές Γενετικού Υλικού Ελιάς. Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις που
επιφέρει στη γεωργία έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατές σε αρκετές γεωγραφικές
περιοχές και ειδικότερα στη Μεσογειακή Λεκάνη. Επιπλέον, η εμφάνιση και διάδοση
νέων εχθρών και ασθενειών όπως το βακτήριο της Ξυλέλας (Xyllela fastidiosa) κάνουν
επιτακτικότερη την ανάγκη διατήρησης, χαρακτηρισμού και αξιολόγησης του
γενετικού υλικού ελιάς με σκοπό την αξιοποίησή του είτε άμεσα με διάδοση των
ποικιλιών αυτών, είτε μέσω της γενετικής βελτίωσης και τη δημιουργία νέων
ποικιλιών. Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει σε παραδοσιακές ζώνες ελαιοκαλλιέργειας, η
ανάδειξη και διάδοση ντόπιων ποικιλιών ελιάς περιορισμένης διάδοσης, βασιζόμενη
κυρίως στο ιδιαίτερο οργανοληπτικό και χημικό τους προφίλ, εργασία που
προϋποθέτει

την

ορθή

καταχώρησή

(καταλογογράφηση).
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3. Κυπριακές ποικιλίες ελιάς (Olea europaea L.)
3.1.

Κλωνική επιλογή της κυπριακής ποικιλίας «Λαδοελιά»

Στην Κύπρο η ποικιλία ελιάς «Λαδοελιά» ή «Κυπριακή» ή «Ντόπια» θεωρήθηκε από
πολύ παλιά ως η κύρια ποικιλία ελιάς στο νησί. Η ποικιλία αυτή συμπεριλήφθηκε στον
Παγκόσμιο Κατάλογο Ποικιλιών Ελιάς (Barranco et al., 2000; Εικόνα 2) ως η μοναδική
κυπριακή ποικιλία ελιάς. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή προσαρμογή στις τοπικές
αγροπεριβαλλοντικές συνθήκες της Κύπρου και μεγάλη αντοχή στην υδατική
καταπόνηση σε περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας. Είναι ποικιλία διπλής χρήσης
(ελαιολάδου και επιτραπέζια), που απολαμβάνει την ιδιαίτερη προτίμηση των Κυπρίων
ως προς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της. Τα πιο πάνω
γνωρίσματα την καθιέρωσαν στην ελαιοκαλλιέργεια της Κύπρου, και μόνο μετά το
1971, οπότε εισήχθησαν στην Κύπρο ποικιλίες άλλων χωρών, ξεκίνησε η εγκατάσταση
ελαιώνων με ξένες ποικιλίες (Gregoriou, 1996 και 1999).
Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη και διάδοση του
ντόπιου κυπριακού γενετικού υλικού ελιάς ξεκίνησε το 1983 την κλωνική επιλογή της
κυπριακής ποικιλίας «Λαδοελιά» (Gregoriou, 1996 και 1999). Αρχικά εντοπίστηκαν
δένδρα ελιάς με εξέχοντα χαρακτηριστικά σε περιοχές της Κύπρου. Έγινε η περιγραφή
των επικρατουσών αγροπεριβαλλοντικών συνθηκών και του ιστορικού των
καλλιεργητικών πρακτικών στη θέση εντοπισμού, καθώς και η περιγραφή
μορφολογικών χαρακτήρων του δένδρου. Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω πρώτης
φάσης κλωνικής επιλογής, ξεχώρισαν 31 συνολικά δένδρα ελιάς στα οποία δόθηκαν
τοπωνύμια (περιοχή, κοινότητα ή δήμος) σύμφωνα με τη θέση εντοπισμού τους.
Καταχωρήσεις από την ίδια περιοχή διαχωρίστηκαν αριθμητικά (π.χ. Αρεδιού 1,
Αρεδιού 2, Αρεδιού 3; Πίνακας 1).
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Πίνακας 1. Ονομασία και κωδικός καταχώρησης, επαρχία προέλευσης, κωδικοί των μορφολογικών και
μοριακών προφίλ και ονομασία της ποικιλίας αντιστοίχισης των 31 ντόπιων καταχωρήσεων της ΣΓΥΕ.
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et al., 2000).

Εικόνα 2. Περιγραφή της κυπριακής ποικιλίας «Λαδοελιά» στον Παγκόσμιο Κατάλογο Ποικιλιών Ελιάς του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου (Barranco
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3.2.

Η Συλλογή Γενετικού Υλικού Ελιάς (ΣΓΥΕ) του Ινστιτούτου
Γεωργικών Ερευνών

Στη δεύτερη φάση κλωνικής επιλογής λήφθηκε κλωνικό υλικό από τα 31 επιλεγμένα
δένδρα για την παραγωγή δενδρυλλίων με αγενή πολλαπλασιασμό. Τα δενδρύλλια
εγκαταστάθηκαν το 1987 στον Πειραματικό Σταθμό του Ινστιτούτου Γεωργικών
Ερευνών στην Τόχνη και δημιουργήθηκε η ΣΓΥΕ. (Εικόνες 3 και 4). Με την εγκατάσταση
της ΣΓΥΕ διασφαλίστηκε η μακροπρόθεσμη ex situ διατήρηση, στο πλαίσιο
εντατικοποίησης της ελαιοκαλλιέργειας, του πολύτιμου κυπριακού γενετικού πλούτου
ελιάς και αναδείχθηκε ο ζωτικός της ρόλος στον ποικιλιακό χαρακτηρισμό. Στη ΣΓΥΕ
συμπεριλήφθηκαν 31 καταχωρήσεις προερχόμενες από την κλωνική επιλογή της
κυπριακής ποικιλίας «Λαδοελιά» (Πίνακας 1) καθώς και η ισπανική ποικιλία
«Manzanilla de Sevilla».

Εικόνα 3. Η Συλλογή Γενετικού Υλικού Ελιάς (ΣΓΥΕ) στον Πειραματικό Σταθμό Τόχνης του Ινστιτούτου
Γεωργικών Ερευνών
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Η εργασία αυτή αποτέλεσε την κύρια συστηματική μελέτη στο ντόπιο γενετικό υλικό
ελιάς της Κύπρου και στη συνέχεια ενισχύθηκε από τη μελέτη αγρονομικών
χαρακτηριστικών όπως: δείκτης βλαστικής ανάπτυξης, παραγωγή ανά δένδρο, βάρος
καρπού, μήκος και πλάτος καρπού και ενδοκαρπίου, αναλογία σάρκας και
ελαιοπεριεκτικότητα (Gregoriou, 1996 και 1999). Επιπλέον, διενεργήθηκε γενετικός
χαρακτηρισμός μέρους της ΣΓΥΕ με τυχαιοποιημένη ενίσχυση πολυμορφικού DNA
(Banilas et al., 2003). Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών έδειξαν υψηλό βαθμό
γενετικού πολυμορφισμού καθώς και αγρονομικές διαφορές κυρίως όσον αφορά το
βάρος ελαιοκάρπου και την ελαιοπεριεκτικότητα. Παράλληλα, ξεκίνησε η διάδοση και
η εγκατάσταση κλωνικού υλικού της ΣΓΥΕ από διάφορους ελαιοπαραγωγούς, καθώς
και ο πολλαπλασιασμός από φυτωριούχους και κυβερνητικά φυτώρια που συνέβαλαν
στη διάδοσή του. Το πιο πάνω κλωνικό υλικό συνοδεύονταν με την ονομασία των
καταχωρήσεων της ΣΓΥΕ, βασιζόμενη όπως περιγράφηκε πιο πάνω σε τοπωνύμια, με
τα οποία και έγινε ευρέως γνωστό (Πίνακας 1).

Εικόνα 4. Η Συλλογή Γενετικού Υλικού Ελιάς (ΣΓΥΕ) στον Πειραματικό Σταθμό Τόχνης του Ινστιτούτου
Γεωργικών Ερευνών.
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3.3.

Χαρακτηρισμός και αναγνώριση της Συλλογής Γενετικού
Υλικού Ελιάς του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

3.3.1.

Εισαγωγή

Οι μορφολογικές, αγρονομικές και γενετικές διαφορές μεταξύ των καταχωρήσεων
της ΣΓΥΕ, οι οποίες θεωρούνταν κλωνικό υλικό της ποικιλίας «Λαδοελιά», σύμφωνα
με τις μελέτες των Gregoriou (1996, 1999) και Banilas et al. (2003), σε αρκετές
περιπτώσεις ήταν μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες. Αυτό ήγειρε το ερώτημα αν
όλες οι καταχωρήσεις της ΣΓΥΕ ανήκουν στην ποικιλία «Λαδοελιά» ή αν υπάρχουν
καταχωρήσεις που ανήκουν σε άλλη ποικιλία. Επιπλέον, βάσει των οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού
ποικιλιών οπωροφόρων, η Κυπριακή Δημοκρατία δημιούργησε τον Εθνικό Κατάλογο
Ποικιλιών Οπωροφόρων στον οποίο ενέταξε και την ελιά. Τα παραπάνω κατέστησαν
ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη διενέργειας συστηματικού χαρακτηρισμού του
ντόπιου γενετικού υλικού της ΣΓΥΕ, καθώς και την εφαρμογή ενημερωμένων
πρωτοκόλλων για την ποικιλιακή αναγνώριση, σχεδιασμένων για την ελιά. Για τον
σκοπό αυτό, οι Trujillo et al. (2014) καθιέρωσαν ένα πρωτόκολλο με συνδυασμένη χρήση
μορφολογικών και μοριακών δεικτών. Το πρωτόκολλο αυτό εφαρμόστηκε για τον
ποικιλιακό χαρακτηρισμό και αναγνώριση της ΠΤΓΥΕ της Κόρδοβα στην Ισπανία και
δημιούργησε μια ευρεία βάση δεδομένων, πλήρως αξιοποιήσιμη για τη διασταύρωση
δεδομένων μεταξύ διαφορετικών Συλλογών Γενετικού Υλικού Ελιάς (Trujillo et al.
2014). Επιπλέον το πρωτόκολλο αυτό υιοθετήθηκε από το Διεθνές Ελαιοκομικό
Συμβούλιο ως το πρωτόκολλο επιλογής για τον ποικιλιακό χαρακτηρισμό και την
αναγνώριση του γενετικού υλικού ελιάς των Συλλογών Γενετικού Υλικού Ελιάς του
Δικτύου του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου (Rallo et al., 2018).
Μεταξύ διαφόρων πρωτοκόλλων μορφολογικού χαρακτηρισμού που έχουν
εφαρμοστεί στην ελιά, έχει επικρατήσει η συστηματική χρήση δενδροκομικών μοτίβων
που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό χαρακτήρων του δένδρου, του φύλλου, του
ελαιόκαρπου και του ενδοκαρπίου (Barranco et al. 2000, 2005). Το παραπάνω
πρωτόκολλο έχει υιοθετηθεί από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας Νέων Φυτικών
Ποικιλιών (UPOV, 2011) και ακολούθως από το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών
(CPVO, 2012). Οι μορφολογικοί χαρακτήρες του ενδοκαρπίου ξεχωρίζουν για τη
μεγαλύτερη διακριτική τους ικανότητα και την περιορισμένη διακύμανση από χρονιά
σε χρονιά και από περιοχή σε περιοχή. Επίσης τα ενδοκάρπια μπορούν να διατηρηθούν
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για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επιτρέποντας τη δημιουργία συλλογών αναφοράς
αλλά και την ανταλλαγή τους (Barranco et al. 2005; Trujillo et al., 2006). Για τους
παραπάνω λόγους, η περιγραφή των ενδοκαρπίων έχει χρησιμοποιηθεί για την
περιγραφή και καταλογογράφηση ποικιλιών ελιάς (Barranco et al. 2000, 2005; Fendri
et al. 2010; D’Imperio et al. 2011; Emmanouilidou et al., 2018) και ΠΤΓΥΕ (Trujillo et al.
2014; El Bakkali et al., 2019). Περαιτέρω, η ευρεία εφαρμογή μοριακών τεχνικών
ανάλυσης φυτικού DNA, όπως η ανάλυση μικροδορυφορικού DNA παρέχει τα τελευταία
χρόνια τη δυνατότητα εύκολης και αξιόπιστης διενέργειας ποικιλιακού χαρακτηρισμού
και ταυτοποίησης γενετικού υλικού ελιάς με σχετικά χαμηλό κόστος και υψηλή
ταχύτητα (Rallo et al. 2000; Sefc et al. 2000; Carriero et al. 2002; Cipriani et al. 2002; de
la Rosa et al. 2002; Baldoni et al. 2009; Fendri et al. 2010; Díez et al. 2011; D’Imperio et al.
2011; Haouane et al. 2011; Trujillo et al. 2014; Anestiadou et al., 2017).
Ο βασικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας στο ΙΓΕ ήταν ο χαρακτηρισμός
και η αναγνώριση του γενετικού υλικού ελιάς της ΣΓΥΕ με τη χρήση προσαρμοσμένης
στην ελιά μεθοδολογίας, η οποία βασίζεται σε συνδυασμένο μορφολογικό και γενετικό
χαρακτηρισμό. Επιπλέον στόχος ήταν η διασταύρωση των μορφολογικών και
γενετικών δεδομένων χαρακτηρισμού των υπό μελέτη ποικιλιών ελιάς με ήδη
καταλογογραφημένες ποικιλίες για τη διακρίβωση πιθανών συνωνύμων. Η εργασία
αυτή επέτρεψε τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ΣΓΥΕ, καθώς και την προβολή
και διάδοση γενετικού υλικού με πολύτιμα παραγωγικά ή/και ποιοτικά χαρακτηριστικά
αλλά και καλύτερη προσαρμογή σε συγκεκριμένες αγροπεριβαλλοντικές συνθήκες.
Επιπλέον, έθεσε τα θεμέλια για τον εμπλουτισμό της ΣΓΥΕ, αφενός με ντόπιο μηχαρακτηρισμένο in situ γενετικό υλικό ελιάς εν όψει της εντεινόμενης απειλής
γενετικής διάβρωσης, αφετέρου με εμπορικές ποικιλίες ελιάς από άλλες χώρες.

3.3.2.

Υλικά και μέθοδοι

Φυτικό υλικό. Αναλύθηκαν δείγματα από τις 31 καταχωρήσεις της ΣΓΥΕ (Πίνακας 1).
Μορφολογική ανάλυση. Η μορφολογική ανάλυση περιέλαβε την αξιολόγηση 11
μορφολογικών χαρακτήρων του ενδοκαρπίου όπως περιγράφηκαν από Barranco et. al.
(2000, 2005) και υιοθετήθηκαν από UPOV (2011) και CPVO (2012): βάρος, αναλογία
μήκους/πλάτους, συμμετρία στη θέση Α, συμμετρία στη θέση Β, θέση μέγιστης
εγκάρσιας διαμέτρου στη θέση Β, σχήμα κορυφής στη θέση Α, σχήμα βάσης στη θέση
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Α, τραχύτητα επιφάνειας, αριθμός αυλακώσεων στη βάση, κατανομή αυλακώσεων στη
βάση, παρουσία ακίδας. Η μορφολογική ανάλυση διενεργήθηκε σε αντιπροσωπευτικό
δείγμα 50 ενδοκαρπίων ανά δένδρο για τουλάχιστον τρεις καλλιεργητικές περιόδους
από δένδρα με ικανοποιητική παραγωγή και τυπική μορφολογία καρπού. Για κάθε
καταχώρηση, η συνδυασμένη έκφραση των 11 μορφολογικών χαρακτήρων του
ενδοκαρπίου αποτέλεσε το μορφολογικό της προφίλ ή φαινότυπο. Σε κάθε
μορφολογικό προφίλ που προέκυψε δόθηκε αριθμητικός κωδικός (Πίνακες 1 και 2).
Γενετική ανάλυση. Έγινε απομόνωση ολικού γενωμικού DNA από φρέσκα, νεαρά φύλλα
ελιάς με ειδικά προσαρμοσμένο εργαστηριακό πρωτόκολλο (Murray and Thompson,
1980; de la Rosa et al., 2002). Ακολούθως, το DNA ενισχύθηκε με την αλυσιδωτή
αντίδραση της πολυμεράσης (PCR) και τη χρήση 14 διαφορετικών μικροδορυφόρων
[SSR; ssrOeUA-DCA3, ssrOeUA-DCA9, ssrOeUA-DCA11, ssrOeUA-DCA15, ssrOeUA-DCA16,
ssrOeUA-DCA18 (Sefc et al., 2000), GAPU-59, 71B, 101, 103A (Carriero et al., 2002),
UDO99-011, 019, 024, 043 (Cipriani et al., 2002)]. Η ανίχνευση των προϊόντων ενίσχυσης
έγινε με αυτόματο εξειδικευμένο αναλυτή (ABI 3130 Genetic Analyzer). Οι ποικιλίες
«Frantoio» και «Picual» χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες σε όλες τις αναλύσεις. Ο
συνδυασμένος χαρακτηρισμός με τους 14 SSR μοριακούς δείκτες αποτέλεσε το
γενετικό προφίλ κάθε καταχώρησης, στο οποίο δόθηκε ειδική σήμανση-αρίθμηση
(Πίνακες 1 και 3).
Στατιστική ανάλυση. Με τη χρήση ειδικού λογισμικού (Power Marker V3.23; Liu and
Muse, 2005) έγινε προσδιορισμός των ακόλουθων παραμέτρων: μέσος αριθμός
αλληλομόρφων (Na); αριθμός μοναδικών αλληλομόρφων παρόντων σε ένα μοναδικό
γενότυπο (Nu); παρατηρούμενη ετεροζυγωτία (Ho); αναμενόμενη ετεροζυγωτία (He)
και δείκτης πολυμορφισμού (PIC) (Botstein et al., 1980). Τέλος, η πιθανότητα
ταυτοποίησης (PI) (Paetkau and Strobeck, 1994) για κάθε γονιδιακή θέση και για όλη
την SSR σειρά (συσσωρευμένη PI) υπολογίστηκε με τη χρήση του λογισμικού Gimlet
v1.3.3 (Valiere, 2002; Πίνακας 4). Η αξιολόγηση των γενετικών σχέσεων μεταξύ των
διαφορετικών γενοτύπων έγινε με τη δημιουργία βάσης δεδομένων στην οποία τα
ενισχυμένα αλληλόμορφα κωδικοποιήθηκαν ως παρόντα (1), ή απόντα (0). Αυτή η βάση
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια ανάλυσης συστάδων βασισμένης στη
μέθοδο μη σταθμισμένης κατά ζεύγη μέσης διασύνδεσης (UPGMA) χρησιμοποιώντας
τον δείκτη συγγένειας Dice (Dice, 1945) με το λογισμικό πρόγραμμα NTSYS-PC v2.02
(Rohlf, 1998).
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Αναγνώριση

των

ποικιλιών.

Η

διάκριση

των

διαφορετικών

ποικιλιών

πραγματοποιήθηκε μέσω συνδυασμένης σύγκρισης του γενετικού και μορφολογικού
προφίλ τους. Για τον έλεγχο της πιθανότητας συνωνυμίας με σχετικές καταχωρήσεις
σε άλλες τράπεζες γενετικού υλικού, τα προφίλ τους συγκρίθηκαν με τα γενετικά και
μορφολογικά προφίλ που περιγράφηκαν κατά την ποικιλιακή αναγνώριση της ΠΤΓΥΕ
της Κόρδοβα στην Ισπανία (Trujillo et al., 2014).
Πίνακας 4. Παράμετροι ποικιλομορφίας για τους 14 μοριακούς SSR δείκτες που χρησιμιποιήθηκαν για τον
χαρακτηρισμό και αναγνώριση της ΣΓΥΕ: εύρος μεγέθους ζεύγων βάσεων (bp), αριθμός αλληλομόρφων (Na), αριθμός
μοναδικών αλληλομόρφων (Nu), παρατηρούμενη (Ho) και αναμενόμενη (He) ετεροζυγωτία, δείκτης πολυμορφισμού
(PIC) και πιθανότητα ταυτοποίησης (PI)
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3.3.3.

Ho

PIC

PI

 -7

Αποτελέσματα και συζήτηση

Μορφολογική και γενετική ποικιλομορφία στη ΣΓΥΕ. Τα 11 μορφολογικά
χαρακτηριστικά του ενδοκαρπίου που μελετήθηκαν παρουσίασαν μορφολογική
ποικιλομορφία με μοναδική εξαίρεση την παρουσία ακίδας η οποία ήταν εμφανής σε
όλα τα υπό μελέτη ενδοκάρπια. Ο χαρακτηρισμός των ενδοκαρπίων των 31
καταχωρήσεων έδωσε τη δυνατότητα για τον καθορισμό 3 μορφολογικών προφίλ ή
φαινοτύπων (Πίνακας 2). Στον φαινότυπο 1 και 2 ομαδοποιήθηκαν 4 και 26
καταχωρήσεις αντίστοιχα, ενώ ο φαινότυπος 3 παρουσιάστηκε μονάχα στην
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καταχώρηση Κοράκου. Οι μορφολογικές διαφορές μεταξύ των φαινοτύπων
κυμάνθηκαν από 9 χαρακτηριστικά (φαινότυπος 1 vs. 2) σε 6 χαρακτηριστικά
(φαινότυπος 2 vs. 3; Εικόνα 5; Πίνακας 2).
Όσον αφορά τη γενετική ποικιλομορφία, 47 αλληλόμορφα ανιχνεύτηκαν για τις 14
γονιδιακές θέσεις SSR που αναλύθηκαν. Ο αριθμός αλληλομόρφων ανά γονιδιακή θέση
κυμάνθηκε από 1 (ssrOeUA-DCA15 και UDO99-019) έως 6 (ssrOeUA-DCA16 και UDO9943), με μέση τιμή ανά γονιδιακή θέση τα 3.4 αλληλόμορφα (Πίνακας 4). Ο βαθμός
πολυμορφισμού που ανιχνεύτηκε

ήταν αντίστοιχος προηγούμενων μελετών σε

περιορισμένο αριθμό γενοτύπων (Charafi et al., 2008; Muzzalupo et al., 2010; D’Imperio
et al., 2011), ενώ υψηλότερα επίπεδα πολυμορφισμού από μοριακούς δείκτες SSR
ανιχνεύτηκαν σε μελέτη που έγινε σε αιωνόβια δένδρα στην Κύπρο όπου
συμπεριλήφθηκε και γενετικό υλικό προερχόμενο από τη ΣΓΥΕ και κάποιες ξένες
ποικιλίες (Anestiadou et al., 2017). Η μέση παρατηρούμενη ετεροζυγωτία (Ho = 0.8)
κυμάνθηκε από 0.08 έως 1 και η αναμενόμενη ετεροζυγωτία (He = 0.48) από 0.08 έως
0.71. (Πίνακας 4). Το υψηλότερο PIC παρουσιάστηκε από τη UDO99-043 γονιδιακή θέση,
η οποία και σε προηγούμενες μελέτες που χρησιμοποιήσαν την ίδια σειρά μοριακών
δεικτών παρουσίασε το υψηλότερο PIC (Fendri et al. 2010; Trujillo et al. 2014). Η ολική
συσσωρευμένη PI τιμή για αυτή τη σειρά μοριακών δεικτών ήταν 6.44×10-7
καταδεικνύοντας την υψηλή διακριτική ικανότητά της.

Εικόνα 5. Ενδοκάρπια στην κατά UPOV (2011) θέση Α,
Β και C των τριών φαινοτύπων που αντιστοιχούν στις
ποικιλίες «Κάτω Δρυς», «Λαδοελιά» και «Κοράκου».
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Συνολικά, 16 γενότυποι ανιχνεύτηκαν στις 31 καταχωρήσεις της ΣΓΥΕ σύμφωνα με τις
12 πολυμορφικές γονιδιακές θέσεις SSR. Είναι άξιο αναφοράς ότι ο ίδιος αριθμός
γενοτύπων δυνατόν να καθοριστεί με τη χρήση μιας σειράς οχτώ συνολικά SSR
γονιδιακών θέσεων (UDO99-043, ssrOeUA-DCA9, ssrOeUA-DCA11, ssrOeUA-DCA16,
UDO99-024, GAPU71B, GAPU103 και ssrOeUA-DCA3). Κάθε γενότυπος κωδικοποιήθηκε
με έναν αριθμητικό κωδικό από το ένα έως το 16 (Πίνακας 3).
Η κατανομή των καταχωρήσεων ανά γενότυπο ήταν ως εξής: α) 11 καταχωρήσεις
έδωσαν μοναδικά SSR προφίλ (μη επαναλαμβανόμενο σε άλλη καταχώρηση) και β) 21
καταχωρήσεις μοιράστηκαν το ίδιο SSR προφίλ με άλλες καταχωρήσεις και έδωσαν
στο σύνολο πέντε SSR προφίλ (Πίνακες 1 και 3). Οι γενετικές ομοιότητες μεταξύ
διαφορετικών γενοτύπων αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας τον κατά Dice δείκτη
ομοιότητας (Dice, 1945). Μεγάλο εύρος στους δείκτες ομοιότητας βρέθηκε μεταξύ
όλων των πιθανών ζευγών καταχωρήσεων, κυμαινόμενοι από 0.645 έως 1 και με τη
χρήση του UPGMA αλγόριθμου δημιουργήθηκε σχετικό δενδρόγραμμα (Εικόνα 6).
Σύμφωνα με την ανάλυση συστάδων, οι ντόπιες καταχωρήσεις της ΣΓΥΕ
ομαδοποιήθηκαν σε τρείς ομάδες (I, II και III) με μεταξύ τους δείκτες ομοιότητας από
0.645 έως 0.650. Η ομάδα I περιλάμβανε πέντε καταχωρήσεις: Κίτι, Κλήρου 2, Κάτω
Δρυς και Κάτω Δρυς 1. Την ομάδα αυτή χαρακτηρίζουν υψηλοί δείκτες ομοιότητας ≥
0.9 μεταξύ καταχωρήσεων. Η ομάδα II ήταν η σημαντικότερη όσον αφορά τον αριθμό
γενοτύπων (11) και καταχωρήσεων (26). Οι δείκτες ομοιότητας μεταξύ των
καταχωρήσεών της ήταν επίσης υψηλοί, συγκεκριμένα κυμάνθηκαν από 0.915 έως 1.
Επτά από τις καταχωρήσεις αυτής της ομάδας έδωσαν μοναδικά γενετικά προφίλ (7,
8, 9, 10, 11, 13 και 15) και οι υπόλοιπες 19 καταχωρήσεις μοιράστηκαν τέσσερα
γενετικά SSR προφίλ (5, 6, 12 και 14; Πίνακας 3). Το γενετικό προφίλ 5 ήταν το πιο
διαδεδομένο στη ΣΓΥΕ, με συνολικά 12 καταχωρήσεις να το μοιράζονται, στηρίζοντας
την υπόθεση ότι αποτελεί γενότυπο ευρείας εξάπλωσης. Η καταχώρηση Κοράκου
ομαδοποιήθηκε ανεξάρτητα από τις ομάδες I και II, με τις οποίες μοιράζεται χαμηλούς
δείκτες ομοιότητας (0.64– 0.65; Εικόνα 6).
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Εικόνα 6. UPGMA δενδρόγραμμα ομαδοποίησης των 31 ντόπιων καταχωρήσεων της ΣΓΥΕ, σε τρεις
ποικιλίες. Οι αριθμοί 1-15 αναφέρονται σε γενετικές παραλλαγές της ποικιλίας αντιστοίχισής τους.

Οι γενετικές διαφορές μεταξύ των γενοτύπων εντός κάθε ομάδας σχετίζονταν πάντα
με ελάχιστες διαφορές (ένα ή δυο αλληλόμορφα) που ανιχνεύθηκαν μονάχα σε μια
γονιδιακή θέση και αντιστοιχούσαν σε διαφορά ενός ζεύγους βάσεων μεταξύ
αλληλομόρφων (Πίνακας 3). Συνολικά, σε επτά γονιδιακές θέσεις (ssrOeUA-DCA3,
ssrOeUA-DCA9, ssrOeUA-DCA11, ssrOeUA-DCA16, ssrOeUA-DCA18, GAPU103A, UDO99043) από τις 12 πολυμορφικές ήταν παρούσες αυτές οι μικρές διαφορές
αλληλομόρφων (Πίνακας 3). Τέτοιου είδους γενετικές παραλλαγές έχουν περιγραφεί
στην ελιά (Charaﬁ et al., 2008; Muzzalupo et al., 2010; Díez et al., 2011; Trujillo et al., 2014;
Chalak et al., 2015; Anestiadou et al., 2017) καθώς και σε άλλα είδη όπως το αμπέλι, το
οποίο αποτελεί τύπο καλλιέργειας παρόμοιο με αυτό της ελιάς σε ό,τι αφορά την
ιστορία, τον πολλαπλασιασμό, διάδοση και ποικιλομορφία (Riaz et al., 2002; This et al.,
2006). Αυτές οι διαφοροποιήσεις ενδεχομένως να οφείλονται σε σωματικές
μεταλλάξεις

που

επισυμβαίνουν

κατά
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πολλαπλασιασμό παραδοσιακών ποικιλιών αλλά και στο είδος των μοριακών δεικτών
που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς οι σωματικές μεταλλάξεις είναι πιθανότερο να συμβούν
στα τμήματα του DNA που αποτελούν στόχο των SSRs μικροδορυφόρων (Díez et al.,
2011; Trujillo et al., 2014).
Καταλογογράφηση της ΣΓΥΕ: αναγνώριση και ονομασία των ποικιλιών. Η ολοκλήρωση
της καταλογογράφησης της ΣΓΥΕ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά μετά την
καθιέρωση του Εθνικού Καταλόγου Ποικιλιών και της ΣΓΥΕ ως γενετικού υλικού
αναφοράς. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια που αναπτύχθηκαν από τους
Trujillo et al. (2014) και βασίζονται στα αποτελέσματα χαρακτηρισμού που εξάγονται
μετά τη συνδυασμένη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών. Βάσει αυτών, στην
κατηγορία «ποικιλία» εμπίπτουν καταχωρήσεις που παρουσιάζουν μορφολογική ή/και
γενετική διακριτότητα, ενώ στην κατηγορία «γενετικές παραλλαγές» εμπίπτουν όλες
οι καταχωρήσεις που ανήκουν στην ίδια ποικιλία και παρουσιάζουν ελάχιστη
διαφοροποίηση στα μεταξύ τους γενετικά προφίλ (SI ≥ 0.9) αλλά όμοια μορφολογικά
προφίλ. Προηγούμενες μελέτες που βασίστηκαν μονομερώς σε μορφολογικό
(Gregoriou, 1996 και 1999) ή γενετικό χαρακτηρισμό γενετικού υλικού ελιάς από την
Κύπρο (Banilas et al., 2003; Anestiadou et al., 2017) ερμήνευσαν την παραλλακτικότητα
μεταξύ των καταχωρήσεων της «Λαδοελιά» στο πλαίσιο μιας πολυκλωνικής ποικιλίας.
Σε αντίθεση, η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί την πρώτη μελέτη
χαρακτηρισμού που συνδύασε γενετικά και μορφολογικά προφίλ για ολόκληρη τη ΣΓΥΕ
και κατέστησε δυνατή την αναγνώριση σε πρώτη αναφορά τριών ποικιλιών ελιάς και
15 γενετικών παραλλαγών μεταξύ των 31 εγχώριων καταχωρήσεων της ΣΓΥΕ
(Πίνακας 1).
Παρατηρήθηκε ταύτιση ανάμεσα στην ομαδοποίηση των καταχωρήσεων ανά ποικιλία
σύμφωνα με τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά και αυτή που προέκυψε από την
ανάλυση των δεδομένων γενετικού χαρακτηρισμού. Όλες οι καταχωρήσεις που
ομαδοποιήθηκαν στην ίδια ομάδα βάσει των γενετικών τους προφίλ, μοιράστηκαν
επίσης όμοια μορφολογικά προφίλ. Οι πέντε καταχωρήσεις που ομαδοποιήθηκαν βάσει
των γενετικών τους προφίλ στην Ομάδα I με δείκτες ομοιότητας ≥ 0.9, παρουσίασαν
το ίδιο μορφολογικό προφίλ (Φαινότυπος 1) και ανήκουν στην ίδια ποικιλία. Η δεύτερη
ποικιλία (Ομάδα II) περιλαμβάνει 26 καταχωρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν το
μορφολογικό προφίλ 2 (Φαινότυπος 2) και 11 παρόμοια γενετικά προφίλ (SI ≥ 0.9). Η
τρίτη ποικιλία (Ομάδα III) παρουσιάζει μοναδικό γενετικό και μορφολογικό προφίλ
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(κωδικοί 16 και 3 αντίστοιχα) και ήταν η πιο διακριτή από αυτές που αναγνωρίστηκαν
στη ΣΓΥΕ (Εικόνες 5 και 6; Πίνακες 2 και 3). Το γεγονός ότι το υπό μελέτη γενετικό
υλικό προέρχεται από κλωνική επιλογή της «Λαδοελιά» καθιστά απολύτως λογικό και
αναμενόμενο ότι το 84% των καταχωρήσεων της ΣΓΥΕ αντιστοιχούν σε αυτή την
ποικιλία. Τονίζεται ότι οι μοριακοί δείκτες UDO99-024 και GAPU 59 διαχώρισαν με
επιτυχία τις τρεις ποικιλίες που αναγνωρίστηκαν στη ΣΓΥΕ, χωρίς περαιτέρω διάκριση
της ενδοποικιλιακής ποικιλομορφίας. Ως εκ τούτου, η χρήση τους προτείνεται για την
ταυτοποίηση/διάκριση μεταξύ των τριών αυτών ποικιλιών με αναφορά στον Εθνικό
Κατάλογο Ποικιλιών.
Συνοψίζοντας, η συνδυασμένη χρήση μορφολογικών και μοριακών δεικτών επέτρεψε
τον καθορισμό τριών διακριτών ποικιλιών και 15 γενετικών παραλλαγών στη ΣΓΥΕ,
με περιορισμένη γενετική και καθόλου μορφολογική ποικιλομορφία μεταξύ
καταχωρήσεων της ίδιας ποικιλίας. Η παρουσία γενετικών παραλλαγών δεν αποτελεί
νέο δεδομένο αφού έχει αναφερθεί και σε παραδοσιακές ποικιλίες ελιάς άλλων
χωρών, όπου γενετική ποικιλομορφία πιθανόν να συσσωρεύεται μέσω μεταλλάξεων
σε αγενώς πολλαπλασιαζόμενα αιωνόβια δένδρα ελιάς (Charaﬁ et al., 2008; Khadari et
al., 2008; Muzzalupo et al., 2010; Soleri et al., 2010; Díez et al., 2011; D’Imperio et al., 2011;
Trujillo et al., 2014; Chalak et al., 2015).
Τα παραπάνω αποτελέσματα και η διασταύρωσή τους με τη βάση δεδομένων της
ΠΤΓΥΕ της Κόρδοβα έδωσαν τη δυνατότητα για την απόδοση ποικιλιακών ονομάτων
σε όλες τις καταχωρήσεις της ΣΓΥΕ (Πίνακας 1), αλλά και για τον εντοπισμό νέων
πιθανών συνώνυμων. Η πρώτη και η τρίτη ποικιλία (Πίνακας 1) φάνηκε να μην
ταιριάζουν με οποιαδήποτε καταχώρηση της ΠΤΓΥΕ της Κόρδοβα μη προερχόμενη από
την Κύπρο. Για την πρώτη ποικιλία, αντιπροσωπευόμενη από τις καταχωρήσεις Κίτι,
Κλήρου 2, Κάτω Δρυς και Κάτω Δρυς 1, στη βάση των υφιστάμενων καταχωρήσεων της
ΣΓΥΕ δόθηκε το όνομα «Κάτω Δρυς», αφού δυο από τις τέσσερις καταχωρήσεις αυτής
εντοπίστηκαν στην περιοχή του χωριού Κάτω Δρυς της επαρχίας Λάρνακας. Για την
τρίτη ποικιλία, που αντιπροσωπεύεται από μια μοναδική καταχώρηση, επίσης χωρίς
περαιτέρω πληροφορίες πέραν της περιοχής προέλευσής της (χωριό Κοράκου της
επαρχίας Λευκωσίας), υιοθετήθηκε το τοπωνύμιο («Κοράκου») ως όνομα για την
ποικιλία αυτή.
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Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η δεύτερη ποικιλία της ΣΓΥΕ, η οποία κατά τη
διασταύρωση του συνδυασμένου γενετικού και φαινοτυπικού της προφίλ με τη βάση
δεδομένων της ΠΤΓΥΕ της Κόρδοβα ταυτίστηκε με την ποικιλία «Baladi» με προέλευση
τον Λίβανο. Το εύρημα αυτό κατατείνει στην ύπαρξη στενής γενετικής συγγένειας
μεταξύ των δύο ποικιλιών. Στην περίπτωση ταύτισης των δύο ποικιλιών, τα ονόματα
Λαδοελιά ή Ντόπια ή Κυπριακή και Baladi θα αποτελούν συνώνυμα στην Κύπρο και τον
Λίβανο. Αξιοσημείωτο είναι πως και τα δυο ονόματα (Ντόπια στην ελληνική και Baladi
στην αραβική γλώσσα) προσδιορίζουν την ποικιλία ως ντόπια. Μια τέτοια περίπτωση
συνωνυμίας των ποικιλιών «Λαδοελιά» και «Baladi» δεν θα αποτελούσε έκπληξη
εξαιτίας της γεωγραφικής εγγύτητας Κύπρου και Λιβάνου. Προηγούμενες μελέτες
έχουν, επίσης, διατυπώσει την πιο πάνω πιθανή συγγένεια. Συγκεκριμένα, οι Atienza et
al. (2013) ανάφεραν την ύπαρξη συγγένειας συγκρίνοντας τα γενετικά προφίλ της
κυπριακής καταχώρησης Αθαλάσσα, που συμπεριλαμβάνεται στην ΠΤΓΥΕ της Κόρδοβα,
με την cv. Baladi. Αξιοσημείωτο είναι πως οι Chalak et al. (2015) έχουν ονομάσει την
«Baladi» ως landrace χαρακτηριζόμενη από την ύπαρξη πολλαπλών γενετικών
παραλλαγών αποδιδόμενων σε σωμακλωνικές μεταλλάξεις, αντίστοιχα με τα
αποτελέσματα της σχετικής μελέτης της ΣΓΥΕ για τη «Λαδοελιά» όπου υψηλή
ενδοποικιλιακή παραλλακτικότητα περιγράφηκε και αποδόθηκε επίσης σε
σωμακλωνικές μεταλλάξεις (Emmanouilidou et al., 2018). Με την αξιοποίηση των
μοριακών SSR προφίλ της ΠΤΓΥΕ του Μαρακές σε μελέτη από τους Haouane et al.
(2011), οι Chalak et al. (2015) έχουν επίσης περιγράψει την πιθανή συγγένεια της
«Baladi» με γενετικό υλικό ελιάς από την Κύπρο. Τα παραπάνω ευρήματα αναμφίβολα
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ωστόσο αποτελούν σημαντική συμβολή στη
διερεύνηση των γεγονότων διασποράς της καλλιεργούμενης ελιάς στην ανατολική
Μεσογειακή Λεκάνη.

3.3.4.

Συμπεράσματα

H καθιέρωση της ΣΓΥΕ ως συλλογής αναφοράς για το γενετικό υλικό ελιάς της
Κύπρου κατέστησε απαραίτητο τον χαρακτηρισμό και την καταλογογράφηση του
γενετικού της υλικού στη βάση μεθοδολογίας ανεπτυγμένης για την ελιά που
συνδυάζει μορφολογικούς και μοριακούς δείκτες με υψηλή διακριτική ικανότητα. Η
συγκεκριμένη μεθοδολογία διευκόλυνε την ανίχνευση συνωνύμων και τον
προσδιορισμό διακριτών ποικιλιών. Η χρήση των μοριακών δεικτών SSR για τη

27

ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ

διάκριση των ενδοποικιλιακών γενετικών παραλλαγών παρείχε πρόσβαση σε μια
πλούσια πηγή γενετικής ποικιλομορφίας που είναι σημαντική για την περαιτέρω
αξιολόγηση χρήσιμων αγρονομικών χαρακτηριστικών. Για πρώτη φορά αποδείχθηκε
ότι το γενετικό υλικό της ΣΓΥΕ ανήκει σε τρεις διαφορετικές ποικιλίες,
αναθεωρώντας την υπόθεση ότι η ΣΓΥΕ αποτελεί μια πολυκλωνική συλλογή μίας
μοναδικής ποικιλίας. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, ως και ο πρόσφατος
γενετικός χαρακτηρισμός αιωνόβιων ελαιόδενδρων της Κύπρου, εγείρουν το ζήτημα
ύπαρξης περαιτέρω ανεξερεύνητου γενετικού υλικού ελιάς στην Κύπρο που απαιτεί
χαρακτηρισμό, διατήρηση και προστασία.

3.4.

Οι κυπριακές ποικιλίες ελιάς «Λαδοελιά», «Κάτω Δρυς»
και «Κοράκου»

Με την εφαρμογή μεθοδολογίας συνδυασμού μορφολογικών και μοριακών δεικτών, οι
Emmanouilidou et al. (2018), κατέδειξαν για πρώτη φορά την ύπαρξη τριών διακριτών
ποικιλιών – «Λαδοελιά», «Κάτω Δρυς» και «Κοράκου» - στη ΣΓΥΕ. Για την
ολοκληρωμένη καταλογογράφηση των ποικιλιών αυτών, σε συνέχεια του μερικού
μορφολογικού τους χαρακτηρισμού με αυξημένης διακριτικής ικανότητας δείκτες του
ενδοκαρπίου (Εικόνα 5; Πίνακας 2) διενεργήθηκε η κατά CPVO (2012), UPOV (2011) και
Barranco et al. (2000, 2005) πλήρης μορφολογική περιγραφή των τριών ποικιλιών για
24 μορφολογικούς χαρακτήρες δένδρου, ελάσματος φύλλου, ελαιόκαρπου και
ενδοκαρπίου.

Εικόνα 7. Φύλλα, ταξιανθίες, ελαιόκαρποι και ενδοκάρπια των τριών κυπριακών ποικιλιών «Kάτω Δρυς»,
«Κοράκου» και «Λαδοελιά».
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3.5

Ποιοτικός χαρακτηρισμός κυπριακών ποικιλιών ελιάς

Η πρόσφατη πρόοδος στις μελέτες που αφορούν το ντόπιο κυπριακό γενετικό υλικό
ελιάς και η ανάδειξη τριών διακριτών ποικιλιών ελιάς στη ΣΓΥΕ δεν έθεσαν μονάχα
τα θεμέλια για τη διάχυση ποικιλιακά ταυτοποιημένου και φυτοϋγειονομικά
πιστοποιημένου ποικιλιακού υλικού ελιάς και τον περαιτέρω εμπλουτισμό της ΣΓΥΕ,
αλλά συνέβαλαν σημαντικά στην ορθή υλοποίηση περαιτέρω μελετών που αφορούν
το ντόπιο γενετικό υλικό ελιάς. Αυτές στοχεύουν στην παροχή επαρκούς
πληροφόρησης για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε
ποικιλίας και την παραγωγή ελαιοκομικών προϊόντων (ελαιολάδου και επιτραπέζιας
ελιάς) υψηλής ποιότητας και θρεπτικό-οργανοληπτικής αξίας. Το Εργαστήριο
Τεχνολογίας Ελιάς και Ελαιολάδου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μετασυλλεκτικής
Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών δραστηριοποιούνται ενεργά προς
την κατεύθυνση αυτή διενεργώντας μελέτες χαρακτηρισμού και εξέλιξης των
ποιοτικών χαρακτηριστικών των κυπριακών ποικιλιών ελιάς που ως στόχο έχουν να
σκιαγραφήσουν τις ιδιαιτερότητές τους και να προωθηθεί η χρήση τους. Η αξιοποίηση
προς αυτή την κατεύθυνση των ποικιλιών περιορισμένης διάδοσης δυνατόν να
συμβάλει και προς την κατεύθυνση προστασίας του γενετικού πλούτου ελιάς μέσω
της άμεσης αξιοποίησης και χρήσης του στη σύγχρονη ελαιοκαλλιέργεια.

Εικόνα 8. Στάδια ελαιοκομικού χαρακτηρισμού στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
Τεχνολογίας Ελιάς και Ελαιολάδου και Εργαστηρίου Μετασυλλεκτικής Τεχνολογίας του Ινστιτούτου
Γεωργικών Ερευνών.
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