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Εμπορική βιωσιμότητα των νέων 
προϊόντων/τεχνολογιών

Η αναγκαιότητα εξασφάλισης υγιούς και χαρακτηρισμένου πολ-
λαπλασιαστικού υλικού φυτών σιδηρίτη της ελληνικής χλωρίδας 
είναι επιτακτική και αδιαμφισβήτητη. Η εμπορική βιωσιμότητα της 
παραχθείσας τεχνολογίας / αγενής αναπαραγωγή με μικροπολλα-
πλασιασμό είναι υψηλή με ποικίλους και πολυάριθμους τρόπους 
αξιοποίησης, η οποία δύναται να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγω-
γών, σε αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προ-
ϊόντος, το οποίο είναι γενετικά χαρακτηρισμένο και άνοσο και σε 
αύξηση του εισοδήματος των εμπλεκόμενων που θα ασπαστούν 
τη συγκεκριμένη τεχνολογία για παραγωγή πολλαπλασιαστικού 
υλικού. Μία επιχείρηση ιστοκαλλιέργειας είναι πιο ανταγωνιστική, 
χρηματοδοτείται ως ένα ποσοστό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τα περιθώρια κέρδους συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις που χρη-
σιμοποιούν συμβατικές μεθόδους αναπαραγωγής (σπέρματα, μο-
σχεύματα, παραφυάδες κ.λπ.) είναι υψηλότερα. Με την τεχνολογία 
του μικροπολλαπλασιασμού και τη δημιουργία του πλήρους καλ-
λιεργητικού πρωτοκόλλου στο πλαίσιο του προγράμματος ΑγροΕ-
ΤΑΚ επιτεύχθηκε η δυνατότητα διατήρησης 4 ειδών Sideritis στην 
τράπεζα γενετικoύ υλικού και στο θάλαμο ανάπτυξης in vitro καλ-
λιεργειών του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών 
Πόρων (ΙΓΒ & ΦΠ) στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης 
Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών. Το όλο ερευνητικό εγχείρημα 
βασίστηκε στη διατήρηση, αξιολόγηση, αξιοποίηση και προστασία 
των φυτογενετικών πόρων, την καλλιέργεια με βάση την εφαρμο-
γή για τη σύμβαση της Βιοποικιλότητας με αειφορικό τρόπο και 
όχι με αλόγιστη και ληστρική κοπή των φυτών από το φυσικό τους 
περιβάλλον. 

Ταξινόμηση – Περιγραφή
Το τσάι του βουνού ανήκει στην οικογένεια των χειλανθών 

(Lαmiαceαe) και στο γένος Sideritis, το οποίο περιλαμβάνει 

περίπου 140 είδη, που βρίσκονται κυρίως στις παραμεσόγειες 
χώρες. Τα 4 κυριότερα είδη που μελετήθηκαν στο πλαίσιο του 
ΑγροΕΤΑΚ ήταν τα εξής: 

Τσάι του Ολύμπου (Sideritis scαrdicα Griseb.)
Είναι βαλκανικό ενδημικό και εξαπλώνεται στο κεντρικό τμήμα 

της Βαλκανικής Χερσονήσου. Στην Ελλάδα απαντάται στη Μακε-
δονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία και στη Θάσο. Έχει περιληφθεί 
στα «Άλλα Σημαντικά Είδη» του Πανευρωπαϊκού Δικτύου «Φύση 
2000». Από τον Ιούνιο του 2013 περιλαμβάνεται στην κατηγορία 
«Σχεδόν Απειλούμενο» (Near Threatened) της Κόκκινης Λίστας 
της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN Red 
List of Threatened Species). Είναι αυτόχθον τοπικό ενδημικό 
των Βαλκανίων και φύεται σε ορεινούς όγκους με βράχους και 
πετρώδη εδάφη σε υψόμετρα από 1.600 έως 2.300 μ. Ανθίζει 
από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Αυτοφύεται σε βραχώδη 
εδάφη της υπαλπικής ζώνης του Ολύμπου, Κισσάβου, Πηλίου 
και Σκάρδου. 

Τσάι του Παρνασσού ή τσάι του Βελουχιού (Sideritis 
rαeseri Boiss & Heldr.)

 Είναι αυτόχθον τοπικό ενδημικό των δυτικών Βαλκανίων και 
φύεται σε ορεινούς όγκους με βράχους και πετρώδη εδάφη σε 
υψόμετρα από 1.200 έως 2.400 μ. Ανθίζει από τον Ιούνιο έως τα 
μέσα Αυγούστου. Αυτοφύεται στον Παρνασσό, Τυμφρηστό (Βε-
λούχι) και σε άλλα βουνά της Αιτωλίας, Δωρίδας και Φθιώτιδας. 

Τσάι της Κρήτης (Sideritis syriαcα L. subsp. syriaca) 
γνωστό ως Μαλοτήρα ή Καλοκοιμηθιά 

Είναι αυτόχθον τοπικό ενδημικό της Κρήτης και φύεται σε 
ορεινούς όγκους με βράχους και πετρώδη εδάφη σε υψόμετρα 
από 800 έως 2.450 μ., και κυρίως στα Λευκά Όρη και τον Ψη-
λορείτη, σε ύψος 1.300-2.000 μέτρα. Ανθίζει τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο. Η λαϊκή ονομασία «μαλοτήρα» προέρχεται από τις 
ιταλικές λέξεις male (αρρώστια) και tirare (σύρω), επειδή στην 
ενετοκρατούμενη Κρήτη το θεωρούσαν πανάκεια για τα κρυο-
λογήματα και τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η κρητική μα-
λοτήρα, όπως αναφέρουν ερευνητές, έχει αρχίσει τα τελευταία 
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χρόνια να εξαφανίζεται, εξαιτίας της μαζικής συλλογής, αλλά και 
της υπερβόσκησης που εμποδίζει τη φυσική αναγέννησή της. 

Τσάι Βλάχικο (Sideritis perfoliata L. subsp. perfoliata) 
Το είδος Sideritis perfoliata subsp. perfoliata είναι ένα πο-

λυετές ελληνικό φυτό ορεινού τσαγιού υψηλού υψομέτρου 
(1.900-1.950 μ.), που ανθίζει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αυτό 
το υποείδος της Ανατολικής Μεσογείου περιορίζεται στην Ελ-
λάδα μόνο σε λίγες περιοχές της οροσειράς της νότιας Πίνδου, 
που εκτείνεται στα δυτικά και νότια της Ανατολίας (Τουρκία) και 
στη Συρία. Στην Ελλάδα, είναι διαθέσιμο μόνο σε τοπικές αγορές 
της κεντρικής Ελλάδας από άγριες συλλογές ως «Βλάχικο τσάι 
ή ελληνικό πράσινο τσάι» και δεν έχει καλλιεργηθεί ποτέ πριν. 
Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί η μελέτη κυτταροτοξικότητας του 
αιθερίου ελαίου του S. perfoliata έναντι καρκινικών σειρών κυτ-
τάρων, η οποία κατέδειξε ενδιαφέρουσα δράση παρεμπόδισης 
της ανάπτυξης ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων.

Μέθοδοι αναπαραγωγής στο τσάι του βουνού: 
Εγγενώς με σπέρματα, αγενώς με μοσχεύματα & αγενώς με 

ιστοκαλλιέργεια

Η εγγενής αναπαραγωγή με σπέρματα δεν ενδείκνυται ενώ και 
η αγενής με χρήση μοσχευμάτων εμφανίζει προβλήματα για τους 
παρακάτω λόγους: 

 � Τα σπέρματα παρουσιάζουν μικρή φυτρωτική ικανότητα λόγω 
του λήθαργου και απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί για το φύ-
τρωμα, εμποδίζοντας την ταυτόχρονη και ομοιόμορφη ανά-
πτυξη των φυταρίων στο σπορείο.

 � Μετά τη σπορά μέχρι τη μεταφύτευση των φυταρίων απαι-
τούνται 2-3 μήνες.

 � Η σταυρεπικονίαση οδηγεί σε υψηλό βαθμό ετεροζυγωτίας.

 � Η εγγενής αναπαραγωγή με σπόρο οδηγεί σε γενετική παραλ-
λακτικότητα, ανομοιομορφία παραγόμενων φυτών με τα μη-
τρικά φυτά, από τα οποία προήλθαν ως προς τη μορφολογία/
ανατομία, χρώμα ανθοταξίας, ανάπτυξη, παραγωγικότητα και 
ποιότητα παραγόμενων προϊόντων.

 � Η αναπαραγωγή με χρήση μοσχευμάτων εμφανίζει χαμηλό 
ποσοστό ριζοβολίας (40%-55%), εμπορικά μη αποδεκτό, και 
χαμηλό βαθμό επιτυχίας (30%). 

 � Τα φυτά μπαίνουν στην πλήρη παραγωγή τους στο 2o-3o 
έτος καλλιέργειας. 

Αγενής αναπαραγωγή με μικροπολλαπλασιασμό 
(Ιστοκαλλιέργεια) 

Μικροπολλαπλασιασμός είναι η διαδικασία της μαζικής κλω-
νικής παραγωγής νέων φυτών μέσα σε δοχεία με κατάλληλο 
τεχνητό θρεπτικό υπόστρωμα και κάτω από αποστειρωμένες και 
αυστηρώς ελεγχόμενες συνθήκες θρέψης και περιβάλλοντος. 
Πρόκειται για μια πιο σύγχρονη, σε σχέση με τις άλλες τεχνι-
κές πολλαπλασιασμού, βιοτεχνολογική μέθοδο ανάπτυξης των 
νεαρών φυτών μέσα στο εργαστήριο. Στηρίζεται στην τεχνική 
παραγωγής φυτικού υλικού από πολύ μικρά φυτικά τμήματα 
(βλαστικές κορυφές, μεσογονάτια διαστήματα, τμήμα ή ολό-
κληρο φύλλο, μίσχος φύλλου, τμήμα ρίζας, σπέρμα, γύρη κ.λπ.). 
Μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από εποχή, κλιματικές 
συνθήκες ή βλαστική περίοδο ενώ μπορούν να πολλαπλασια-
στούν και είδη που παρουσιάζουν δυσκολίες με τους συμβατι-
κούς τρόπους.

Στάδια μικροπολλαπλασιασμού

Στάδιο 0: Επιλογή φυτικού υλικού και προετοιμασία.

Στάδιο 1: Εγκατάσταση της ασηπτικής καλλιέργειας.

Στάδιο 2: Σχηματισμός πολλαπλών βλαστών 

Στάδιο 3: Ριζοβολία 

Στάδιο 4: Εx vitro Σκληραγώγηση-Εγκλιματισμός 

Σκοπός και στόχοι του έργου 
Δημιουργία αποτελεσματικού πλήρους πρωτόκολλου in vitro 

αναπαραγωγής με μικροπολλαπλασιασμό σε 4 είδη Sideritis: (1) 
S. scardica Griseb., (2) S. raeseri Boiss & Heldr, (3) S. perfoliata 
L. subsp. perfoliata & (4) S. syriaca L subsp. syriaca. Οι επιμέ-
ρους στόχοι του έργου περιλάμβαναν:

 � Νέα καλλιέργεια με προϊόν μεγάλης εμπορικής αξίας για την 
παγκόσμια αγορά

 � Καλλιέργεια απλή χωρίς μεγάλες απαιτήσεις 
 � Υψηλής ποιότητας πολλαπλασιαστικό υλικό, άνοσο και γενετι-

κά χαρακτηρισμένο. 
 � Κλωνικά elite φυτά αγενώς πολλαπλασιασμένα. 
 � Πλήρες καλλιεργητικό πρωτόκολλο από το Α-Ω
Ο ταξινομικός προσδιορισμός των φυτικών ατόμων είχε γίνει 

από βιολόγους-ταξινόμους φυτών με τη χρήση βασικών χλωρι-
δικών συγγραμμάτων και συγκριτικού υλικού αποξηραμένων φυ-
τικών δειγμάτων αναφοράς από διεθνώς αναγνωρισμένα φυτο-
λόγια (herbaria). Το φυτικό υλικό είχε συλλεχθεί και αξιολογηθεί 
από το Εργαστήριο στο πλαίσιο προηγούμενων ερευνητικών προ-
γραμμάτων. Η δημιουργία in vitro πρωτοκόλλου αναπαραγωγής 
για τα 4 είδη Sideritis θα προωθήσει την καλλιέργειά τους και θα 
συμβάλλει στη στροφή της ελληνικής αγροτικής παραγωγής προς 
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και προς διαδικασίες που 
ενσωματώνουν υψηλής έντασης ειδικευμένη γνώση και τεχνολο-
γία. Με τον τρόπο αυτό, ο αγροτικός τομέας θα γίνει πυλώνας 
πραγματικής και αειφορικής ανάπτυξης του τόπου.

Παρουσίαση των κυριότερων 
αποτελεσμάτων του έργου 

(1) Τσάι Ολύμπου (S. scardica Griseb) προέκυψαν: 2 πρωτό-
κολλα για το στάδιο του πολλαπλασιασμού και 2 πρωτόκολλα 
για το στάδιο της ριζοβολίας.

Εικόνα 1: Στάδια in vitro αναπαραγωγής
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Α Β Γ Δ

Εικόνα 2: Ιn vitro αναπαραγωγή S. scardica Griseb. (Α) στάδιο 
πολλαπλασιασμού, (Β, Γ) στάδιο ριζοβολίας και (Δ) στάδιο ex 
vitro σκληραγώγησης/εγκλιματισμού.

(2) Μαλοτήρα (S. syriaca L. subsp. syriaca) προέκυψαν: 3 
πρωτόκολλα για το στάδιο του πολλαπλασιασμού και 7 πρωτό-
κολλα για πολλαπλασιασμό και ριζοβολία, συγχρόνως.

Α Β Γ

Εικόνα 3: Ιn vitro αναπαραγωγή S. syriaca L. subsp. syriaca 
(Α) στάδιο πολλαπλασιασμού, (Β) στάδιο ριζοβολίας και (Γ) στά-
διο ex vitro σκληραγώγησης/εγκλιματισμού.

(3) Βλάχικο τσάι (S. perfoliata L. subsp. perfoliata) προ-
έκυψαν: 1 πρωτόκολλο για το στάδιο του πολλαπλασιασμού, 3 
πρωτόκολλα για το στάδιο της ριζοβολίας και 1 πρωτόκολλο για 
πολλαπλασιασμό και ριζοβολία, συγχρόνως.

Α Β Γ

Εικόνα 4: Ιn vitro αναπαραγωγή S. perfoliata L. subsp. 
perfoliata (Α) στάδιο πολλαπλασιασμού, (Β) στάδιο ριζοβολίας 
και (Γ) στάδιο ex vitro σκληραγώγησης/εγκλιματισμού.

(4) Τσάι του Παρνασσού ή του Βελουχιού (S. raeseri Boiss & 
Heldr.) προέκυψαν: 8 πρωτόκολλα για το στάδιο του πολλαπλα-
σιαμού και 17 πρωτόκολλα για πολλαπλασιασμό και ριζοβολία, 
συγχρόνως.

Α Β Γ Δ

Εικόνα 5: Ιn vitro αναπαραγωγή S. raeseri Boiss & Heldr (Α) 
στάδιο αρχικής εγκατάστασης in vitro, (Β) στάδιο πολλαπλασια-
σμού, (Γ) στάδιο ριζοβολίας και (Δ) στάδιο ex vitro σκληραγώ-
γησης/εγκλιματισμού.

Μεταφύτευση - σκληραγώγηση - εγκλιματισμός έρρι-
ζων φυταρίων των 4 ειδων Sideritis υπό μελέτη από 
in vitro συνθήκες εργαστηρίου σε ex vitro συνθήκες 
θερμοκηπίου 

α) Μεταφορά έρριζων in vitro φυταρίων στο θερμοκήπιο, β) 
Φύτευση σε θήκες πολλαπλών θέσεων σε εδαφικό μείγμα ξαν-
θιάς εμπλουτισμένης τύρφης (Terrahum): περλίτη σε αναλογία 
1:1 στο θερμοκήπιο, γ) Τοποθέτηση φυτών σε σύστημα εσωτε-

ρικής υδρονέφωσης εντός θερμοκηπίου σε συνθήκες μειωμένης 
έντασης φωτισμού (θερμοκουρτίνες) & ρυθμιζόμενης σχετικής 
υγρασίας, 65-72% την 1η εβδομάδα και 55-62% τη 2η εβδομά-
δα, δ) Έξοδος φυτών από την υδρονέφωση και τοποθέτηση σε 
επιτραπέζιο πάγκο θερμοκηπίου σε συνθήκες σταδιακής μείωσης 
θερμοκρασίας και υγρασίας και σταδιακής αύξησης της έντασης 
του φωτός, ε) Μετά 4 εβδομάδες, μεταφύτευση φυταρίων σε φυ-
τοδοχεία μεγαλύτερης χωρητικότητας 0,33L με εδαφικό μείγμα 
εμπλουτισμένης τύρφης TS2 ή Klasmann-KTS3:περλίτη σε ανα-
λογία 1:1, στ) Μετά 2 μήνες μεταφορά των φυτών στο ύπαιθρο, 
κατά προτίμηση Άνοιξη ή Φθινόπωρο. Διαδικασία ex vitro σκλη-
ραγώγησης και εγκλιματισμού φυταρίων Sideritis spp. σε συν-
θήκες θερμοκηπίου και μετέπειτα στον αγρό κατά προτίμηση την 
Άνοιξη ή το Φθινόπωρο και όχι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αναμενόμενα οφέλη και οικονομική σημασία των 
αποτελεσμάτων του έργου 

Μεταφορά τεχνογνωσίας για την προώθηση παραγωγής και 
εμπορίας φυτών Sideritis με μικροπολλαπλασιασμό από ιδιωτι-
κά εργαστήρια.

Παραγωγή και διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού συγκεκριμέ-
νων ειδών σιδηρίτη και πρωτοκόλλων in vitro αναπαραγωγής.

 � Με τον μικροπολλαπλασιασμό απαιτείται μικρότερο μέγεθος 
χώρου για μαζική παραγωγή φυτών σε συντομότερο χρονικό 
διάστημα, περιορίζεται η έκταση των μητρικών φυτειών καθώς 
απαιτείται μικρή ποσότητα αρχικού φυτικού εκκίνησης, εξα-
σφαλίζοντας χαμηλότερο κόστος για τη διατήρηση των μητρι-
κών φυτειών και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. 

 � Παράγονται υγιή φυτά, καθώς αναπτύσσονται σε απόλυτα 
αποστειρωμένο περιβάλλον απαλλαγμένο από παθογόνους 
μικροοργανισμούς, γεγονός που αυξάνει την ποιότητα και 
εμπορική αξία του τελικά παραγόμενου προϊόντος. 

 � Διατήρηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των φυτογενετικών 
πόρων, των ντόπιων ποικιλιών καλλιεργούμενων ειδών και 
άγριων συγγενών τους που απειλούνται από γενετική διά-
βρωση ή εξαφάνιση. 

 � Αξιοποίηση μειονεκτικών, ορεινών ή ημιορεινών εκτάσεων με 
άγονα, φτωχά, μέτριας σύστασης επικλινή, βραχώδη, πετρώ-
δη, ασβεστολιθικά εδάφη, συμβάλλοντας στην αναδιάρθρω-
ση της καλλιέργειας διαφόρων ειδών Sideritis, στην αύξηση 
του εισοδήματος των παραγωγών που ασχολούνται με την 
καλλιέργειά του και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων στις περιοχές αυτές με αποτέλεσμα την συγκράτηση 
του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Tο έργο εντάχθηκε στη Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών 
& Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» 
με κωδικό ΟΠΣ 453350, στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ 2007-2013). Το έργο 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2014), το οποίο συντονί-
στηκε από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης 
& Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ & ΦΠ). Υπεύθυνη Παρακολούθησης: 
Δρ Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια & Διευθύντρια ΙΓΒ & ΦΠ.
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