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Σε μια Κοινοτική* Τράπεζα Σπόρων 

αποθηκεύονται σπόροι που 

συνήθως προέρχονται από 

γεωργούς ή καλλιεργητές μιας 

περιοχής, από άτυπες ομάδες 

παραγωγών, από μη κυβερνητικές 

οργανώσεις αλλά και από 

μεμονωμένα άτομα. Όλοι οι 

παραπάνω αποτελούν τα μέλη της.  

Οι σπόροι έχουν παραχθεί και 

συλλεχθεί από τους συμμετέχοντες 

χωρίς επίσημο ποιοτικό έλεγχο, 

αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες -

ορισμένες από τους ίδιους- 

διαδικασίες συλλογής και 

χειρισμού. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις οι κοινοτικές τράπεζες 

σπόρων συνεργάζονται με κάποιον 

επίσημο φορέα, όπως ένα 

ερευνητικό ινστιτούτο. Για την 

οργάνωση μιας κοινοτικής 

τράπεζας σπόρων και τη διαχείριση 

και διατήρηση των σπόρων που 

κατέχει, δεν είναι απαραίτητο να 

υπάρχει ακριβός εξοπλισμός ή ένα 

ιδανικά κατάλληλο κτίριο. 

Παρακάτω, αναφέρονται απλές 

βασικές οδηγίες για το πως να 

οργανώσουμε μια κοινοτική 

τράπεζα σπόρων στην κοινότητά 

μας. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η κοινοτική τράπεζα σπόρων 

λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

μέλη της να έχουν πρόσβαση στους 

σπόρους που διατηρούνται σε 

αυτή, τις επόμενες καλλιεργητικές 

περιόδους. Λειτουργεί δηλαδή, ως 

ένας αποταμιευτικός μηχανισμός. 

Το πρώτο βήμα για την ίδρυση της 

είναι να συμφωνήσουν όλοι οι 

συμμετέχοντες τους στόχους της.  
 

Οι κύριοι στόχοι πρέπει να είναι: 
 

• η διατήρηση της βλαστικότητας 

των σπόρων και της γενετικής τους 

καθαρότητας 
 

• η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας 

των σπόρων τόσο για  τις επόμενες 

καλλιεργητικές περιόδους, όσο και 

για έκτακτες περιπτώσεις, όπως η 

απώλεια λόγω περιβαλλοντικών 

καταστροφών 
 

• η εξασφάλιση της επισιτιστικής 

ασφάλειας της κοινότητας με τη 

διατήρηση και διάθεση  πληθώρας  

ειδών καλλιεργειών αλλά και 

ποικιλιών, μειώνοντας τους 

κίνδυνους αποτυχίας στο σύνολο 

της παραγωγής. 
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Το Αγροοικολογικό 
Δίκτυο Ελλάδος 
(Agroecology Greece) 
αποτελεί ένα δίκτυο και 
πλατφόρμα για την 
προοπτική και ανάδειξη 
της Αγροοικολογίας ως 
Επιστήμη, Πρακτική και 
Κίνημα. Σκοπός της είναι 
η δικτύωση ερευνητών / 
εκπαιδευτών, κυρίως 
γεωτεχνικών, για την 
πληροφόρηση και 
ανταλλαγή γνώσης & 
έρευνας, στοχεύοντας 
στην εξοικείωση με τις 
αρχές και πλαίσιο της 
Αγροοικολογίας στην 
Ελλάδα και την 
μετάβαση των 
συστημάτων παραγωγής 
τροφίμων προς μια 
βιώσιμη μορφή, καθώς 
και στη Διατροφική 
Ασφάλεια και Αυτάρκεια 

* Στο κείμενο η κοινότητα εννοείται ως γεωγραφική. Μια κοινότητα δηλαδή, που αποτελείται 

από  μια ομάδα ανθρώπων και έχει γεωγραφικά όρια. Μπορεί να αναφέρεται σε μια τοπική 

γειτονιά, ένα χωριό αλλά και μια μεγαλύτερη περιοχή, όπως ένας νομός. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η λειτουργία της τράπεζας σπόρων περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων (διάγραμμα ροής 1). Παρακάτω 

περιγράφονται οι πιο σημαντικές από αυτές. 
 

α. Εγγραφή δείγματος σπορών 

Αρχικά, θα πρέπει να δώσουμε έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης για κάθε δείγμα σπόρων. Ο αριθμός αυτός 

έχει σκοπό να μπορούμε να το διαχωρίσουμε από τα υπόλοιπα δείγματα της τράπεζας. 

Ο αριθμός δίνεται με το που παραλαμβάνουμε το δείγμα σπόρων και μόνο όταν αυτό πληροί συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις οι οποίες έχουν οριστεί από τα μέλη της τράπεζας. Αυτές οι προϋποθέσεις μπορεί να είναι:  
 

(α) ότι δεν υπάρχει ήδη αντίστοιχο δείγμα 

στην τράπεζα, 
 

(β) ότι το δείγμα θεωρείται χρήσιμο ή 

δυνητικά χρήσιμο για την κοινότητα.  
 

Προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος, 

ενέργεια και χρήματα, εάν δεν πληρούνται 

οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει, δεν 

υπάρχει λόγος να καταχωρίσουμε το δείγμα 

σπόρων στην τράπεζα. 

 

β. Καθαρισμός και ξήρανση σπόρων 

Υπάρχουν περιπτώσεις που 

παραλαμβάνουμε δείγματα σπόρων που 

χρειάζονται κάποια επεξεργασία πριν τα 

αποθηκεύσουμε. Πρέπει να είμαστε 

σίγουροι ότι οι σπόροι που αποθηκεύουμε 

είναι καθαροί και ξηροί. Σε αυτό το στάδιο, 

ο σωστός χειρισμός των σπόρων είναι 

εξίσου σημαντικός με τις συνθήκες 

αποθήκευσης, αν όχι περισσότερο. Οι 

σπόροι πρέπει να επεξεργάζονται υπό 

άριστες συνθήκες, ώστε να εξασφαλιστεί η 

υψηλή βιωσιμότητα τους κατά την 

αποθήκευση. 

 

i) Καθαρισμός σπόρων 

Σε περίπτωση που οι σπόροι δεν είναι καθαροί, θα πρέπει να τους καθαρίσουμε πριν προχωρήσουμε στην 

ξήρανση τους, επιλέγοντας την κατάλληλη μέθοδο ανάλογα με το είδος τους. Επιγραμματικά, ο καθαρισμός των 

σπόρων περιλαμβάνει την αφαίρεση κατεστραμμένων σπόρων, σπόρων άλλων ειδών, καθώς και των 

υπολειμμάτων της καλλιέργειας ή των καρπών, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα των δειγμάτων που θα 

αποθηκεύσουμε. 

Διάγραμμα ροής 1: Γενική ακολουθία εργασιών σε μια Κοινοτική Τράπεζα 

Σπόρων 
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ii)  Ξήρανση σπόρων 

Ο τρόπος ξήρανσης των σπόρων επηρεάζει τη βλαστικότητα και τη διάρκεια ζωής τους. Κατά την ξήρανση καλό 

θα ήταν να λαμβάνουμε υπόψη τα παρακάτω: 

• Απλώνουμε τους σπόρους σε μια επιφάνεια γυάλινη, πλαστική ή κεραμική. ΟΧΙ σε χαρτί ή πανί γιατί οι σπόροι 

μπορεί να κολλήσουν σε αυτό. 

• Απλώνουμε τους σπόρους με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν μια λεπτή στρώση. 

• Θα ήταν καλό να ανακατεύουμε τους σπόρους σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αερίζονται επαρκώς. 

• Να ΜΗΝ ξηραίνουμε τους σπόρους στον ήλιο. 

• ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΗΡΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΚΙΕΡΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ! 

• Η θερμοκρασία κατά την ξήρανση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 35οC. 

• Η ξήρανση θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ειδικά για σπόρους που προέρχονται από 

σαρκώδεις καρπούς όπως ντομάτα, μελιτζάνα και αγγούρι. 

• Η περίοδος ξήρανσης μπορεί να κυμανθεί από 2 εβδομάδες έως 1 μήνα. 
 

Οι σπόροι μπορούν να αποθηκευτούν με ασφάλεια μόνο όταν είναι «πολύ ξηροί». Αυτό πρακτικά σημαίνει, για 

τους μικρούς, επιμήκεις σπόρους να σπάνε στο μισό όταν τους λυγίζουμε, και για τους μεγάλους σπόρους να 

χαράσσονται  με τα δόντια μας όταν τους δαγκώνουμε ή να θρυμματίζονται και να μη λιώνουν όταν τους χτυπάμε 

με ένα σφυρί. 

 

γ. Συσκευασία σπόρων 

Όταν οι σπόροι είναι ξηροί, μπορούμε να τους συσκευάσουμε. Η συσκευασία που θα επιλέξουμε εξαρτάται κυρίως 

από την περίοδο που θέλουμε να τους αποθηκεύσουμε, τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής μας και τον 

προϋπολογισμό μας. 

Για να επιλέξουμε την κατάλληλη 

συσκευασία, θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη το βαθμό που αυτή 

προστατεύει τους σπόρους από 

την υγρασία, αλλά και από έντομα 

και τρωκτικά (Πίνακας 1).  

 

δ. Τοποθέτηση ετικέτας  

Όποια συσκευασία και να επιλέξουμε για τους σπόρους μας, δεν πρέπει να ξεχάσουμε να βάλουμε μια ετικέτα. Οι 

ετικέτες πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• τον αριθμό ταυτοποίησης του δείγματος σπόρων (βλ. "εγγραφή δείγματος" παραπάνω) 

• το είδος του φυτού 

• το όνομα της ποικιλίας 

• το έτος συλλογής των σπόρων 

Είναι επίσης σημαντικό να τοποθετήσουμε μια ετικέτα μέσα στη συσκευασία με τους σπόρους για την περίπτωση 

που τα δεδομένα της εξωτερικής ετικέτας διαγραφούν ή δεν είναι πλέον ευανάγνωστα. 
 

 

 

Πίνακας 1: Είδος συσκευασίας σπόρων και η προστασία που παρέχει. 

Συσκευασία Προστασία από υγρασία 
Προστασία από  

έντομα / τρωκτικά 

Χάρτινο ή υφασμάτινο 

σακουλάκι  
ΟΧΙ ΟΧΙ 

Πλαστικό σακουλάκι  μερική ΟΧΙ 

Πλαστικό μπουκάλι ή 

κουβάς με καπάκι 
μερική μερική 

Γυάλινο βάζο / αεροστεγές 

δοχείο 
ΝΑΙ ΝΑΙ 
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ε. Αποθήκευση σπόρων 

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής των σπόρων κατά την αποθήκευση είναι η 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ και η ΥΓΡΑΣΙΑ: 

• Για κάθε μείωση κατά 1% της περιεκτικότητας των σπόρων σε υγρασία, η διάρκεια αποθήκευσης των σπόρων 

διπλασιάζεται. 

• Για κάθε μείωση της θερμοκρασίας αποθήκευσης κατά 5οC, η διάρκεια αποθήκευσης των σπόρων διπλασιάζεται. 
 

Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η υγρασία των σπόρων έχει μεγαλύτερη επίδραση στη μακροζωία τους από 

ότι η θερμοκρασία. 
 

Κατά την αποθήκευση των σπόρων λαμβάνουμε υπόψη μας τα ακόλουθα: 

• Αποθηκεύουμε τους σπόρους σε όσο το δυνατόν σταθερή θερμοκρασία και υγρασία. 

• Για τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη αποθήκευση των σπόρων, ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι 

ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ (αν είναι εφικτό, το απόλυτο σκοτάδι είναι το καλύτερο), ΔΡΟΣΕΡΟΣ (<10οC) και ΞΗΡΟΣ (<9% 

υγρασία). 

• Προστατεύουμε τους σπόρους από έντομα και τρωκτικά. 

• Οι ίδιες συνθήκες που είναι ευνοϊκές για τη διατήρηση των σπόρων εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών 

και εντόμων, καθώς και την προσβολή των σπόρων από αυτά. 

• Αποθηκεύουμε μόνο ξηρούς σπόρους (βλ. "ξήρανση σπόρων" παραπάνω). 
 

Όταν οι σπόροι είναι καλής ποιότητας (ώριμοι και υγιείς) και οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι βέλτιστες, η 

βλαστικότητά τους θα  μπορέσει να διατηρηθεί για 3-5 χρόνια. Προσοχή θέλουν ορισμένα είδη των οποίων οι 

σπόροι έχουν μικρή διάρκεια ζωής, όπως το κρεμμύδι, ο μαϊντανός και το σπανάκι. 
 

Εάν υποψιαζόμαστε ότι οι σπόροι μας είναι προσβεβλημένοι από έντομα, μπορούμε να τους βάλουμε στην 

κατάψυξη για 3-4 ημέρες. Για να το κάνουμε αυτό, οι σπόροι πρέπει να είναι «πολύ ξηροί» και συσκευασμένοι σε 

αεροστεγές δοχείο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν θα βγάλουμε το δοχείο από την κατάψυξη, πριν το ανοίξουμε, το αφήνουμε 

πρώτα να «έρθει» σε θερμοκρασία δωματίου, διαφορετικά οι σπόροι θα απορροφήσουν υγρασία κατά την 

απόψυξη. 
 

Κατά την αποθήκευση πρέπει να πραγματοποιούνται περιοδικοί έλεγχοι. Είναι απαραίτητοι οι τακτικοί έλεγχοι της 

ποιότητας (βιωσιμότητα) και της ποσότητας των αποθηκευμένων σπόρων. 

 

i) Τεστ βλαστικότητας 

Ο απλούστερος τρόπος για να ελεγχθεί η βιωσιμότητα των σπόρων είναι το τεστ βλαστικότητας, να τους δώσουμε 

δηλαδή τους απαραίτητους πόρους (νερό, θερμότητα και φως) για να βλαστήσουν και να αναπτυχθούν: 

• Οι μικροί σε μέγεθος σπόροι (όπως μελιτζάνα, ντομάτα) μπορούν να τυλιχτούν σε κομμάτια υφάσματος ή χαρτιού 

κουζίνας τα οποία έχουμε υγράνει και τοποθετήσει μέσα σε πλαστική σακούλα ή δοχείο. 

• Οι μεγαλύτεροι σπόροι (όπως φασόλι, καλαμπόκι) μπορούν να σπαρθούν σε γλάστρες με καθαρή άμμο την οποία 

διατηρούμε υγρή.  

Στη συνέχεια τους τοποθετούμε σε ένα ζεστό μέρος (20-30οC). Τακτικά, ελέγχουμε πόσοι σπόροι έχουν βλαστήσει. 

Οι περισσότεροι σπόροι θα βλαστήσουν μέσα σε μια εβδομάδα. Ορισμένοι σπόροι χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
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για να βλαστήσουν (π.χ. καυτερή πιπεριά, 

μαϊντανός). Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας, 

υπολογίζουμε το ποσοστό βλαστικότητας: 

Το τεστ βλαστικότητας πραγματοποιείται (α) στα νέα δείγματα σπόρων που παραλαμβάνουμε και πριν τα 

συσκευάσουμε για να τα αποθηκεύσουμε στην τράπεζα, καθώς και (β) σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη 

διάρκεια της αποθήκευσης. 

 

στ. Ανανέωση σπόρων 

Η ανανέωση των αποθηκευμένων δειγμάτων σπόρων γίνεται με την καλλιέργεια τους για σποροπαραγωγή. Πρέπει 

να ανανεώσουμε τα δείγματα των σπόρων μας, όταν: 

• έχουν χαμηλή βλαστικότητα 

• δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα για διανομή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ανανέωση, δε σπέρνουμε όλους τους σπόρους του δείγματος που έχουμε. Διατηρούμε μια 

ποσότητα για την περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας. 

 

η.  Καταγραφή δεδομένων 

Όταν προσπαθούμε να οργανώσουμε μια τράπεζα σπόρων, πρέπει να τηρούμε αρχεία όλων των διαθέσιμων 

πληροφοριών. Συλλέγουμε και καταγράφουμε όσα δεδομένα είναι διαθέσιμα: 

• Όνομα (είδος, ποικιλία) 

• Πηγή σπόρων (ποιος έδωσε τους σπόρους, που, πότε) 

• Συγκομιδή (ημερομηνία, από πόσα φυτά) 

• Χαρακτηριστικά της ποικιλίας (όσον αφορά στην παραγωγικότητα, την ανάπτυξη, το χρώμα, το σχήμα και το 

μέγεθος των καρπών, την ανθεκτικότητα ή ευαισθησία στις ασθένειες κ.λπ.) 

• Διαχείριση σπόρων (μέθοδος καθαρισμού-ξήρανσης σπόρων, που και πώς αποθηκεύτηκαν) 

• Ποσότητα αποθηκευμένων σπόρων (βάρος ή όγκος δείγματος, ή αριθμός σπόρων) 

• Τεστ βλαστικότητας (ημερομηνία διεξαγωγής τεστ, αποτελέσματα) 

• Ανανέωση (έτος, καλλιεργητής, τόπος) 

• Διανομή (σε ποιον, ποσότητα σπόρων, ημερομηνία) 

• Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται σημαντική και χρήσιμη (πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες 

συνθήκες φύτευσης, προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την καλλιέργεια κ.λπ.) 
 

Η τήρηση αρχείων μπορεί να είναι χρονοβόρα, αλλά είναι πολύ σημαντική για να εξασφαλιστεί η σωστή διαχείριση 

των σπόρων. Από άποψη διαχείρισης χρόνου, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η πραγματική αξία των 

πληροφοριών είναι η επαναχρησιμοποίηση τους. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Ο τρόπος οργάνωσης και διαχείρισης της κοινοτικής τράπεζας σπόρων πρέπει να συμφωνηθεί από τα μέλη της. 

Ορισμένα από τα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη αναφέρονται παρακάτω: 

• οι προϋποθέσεις επιλογής των δειγμάτων σπόρων που καταχωρούνται στην τράπεζα 

• το σύστημα αποθήκευσης σπόρων που χρησιμοποιείται 
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• το όριο του ποσοστού βλαστικότητας (βλ. “τεστ βλαστικότητας” παραπάνω) κάτω από το οποίο προχωράμε σε 

ανανέωση του δείγματος. Να σημειωθεί ότι η διατήρηση της βλαστικότητας των σπόρων παραμένει ο ακρογωνιαίος 

λίθος της διαχείρισης της τράπεζας σπόρων 

• η ποσότητα των σπόρων που δικαιούται κάθε μέλος 

• το αν και με ποιο τρόπο, τα μέλη επιστρέφουν στην τράπεζα κάποια ποσότητα σπόρων. Για παράδειγμα, για να 

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της τράπεζας πρέπει να επιστρέφουν σε αυτή τουλάχιστον την ίδια ποσότητα σπόρων 

με αυτή που έλαβαν  

• η τακτικότητα των ελέγχων 
 

Συνιστάται η σύσταση μιας επιτροπής διαχείρισης, εάν τα μέλη το θεωρούν χρήσιμο. Κάθε μέλος της επιτροπής 

μπορεί να αναλάβει συγκεκριμένες ευθύνες που σχετίζονται με τη διαχείριση της τράπεζας, όπως η εγγραφή, ο 

καθαρισμός, η αποθήκευση, η διανομή σπόρων και η τήρηση αρχείων. 
 

Τέλος, να επισημάνουμε ότι εκτός από μια κοινοτική τράπεζα σπόρων, όλοι οι γεωργοί και οι καλλιεργητές θα 

πρέπει να συνεισφέρουν στους στόχους της και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις τεχνικές επιλογής και 

αποθήκευσης σπόρων που χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά, καθώς αυτό έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 

Κάποιες από τις τεχνικές που είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε όταν οργανώνουμε μια κοινοτική τράπεζα σπόρων, 

είναι οι τεχνικές απομόνωσης ποικιλιών. 

Στα είδη φυτών που υπάρχει δυνατότητα 

σταυροεπικονίασης  (Πίνακας 2), είναι 

απαραίτητο να απομονώσουμε 

διαφορετικές ποικιλίες του ίδιου είδους 

μεταξύ τους, προκειμένου να 

διατηρηθούν τα ειδικά χαρακτηριστικά 

της καθεμίας. Οι τεχνικές αυτές είναι 

χρήσιμες και στην περίπτωση που απλά 

θέλουμε να κρατήσουμε σπόρο από μια 

ποικιλία ενός είδους που καλλιεργούμε.  
 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την 

απομόνωση ποικιλιών. Βασικότερες είναι 

(α) η χωρική απομόνωση, (β) η χρονική 

απομόνωση και (γ) η απομόνωση με 

μηχανικά μέσα. Στο παρόν φυλλάδιο θα 

αναφερθούμε στις δύο πρώτες τεχνικές. 

 

α) Χωρική απομόνωση 

Η απλούστερη τεχνική απομόνωσης είναι 

να καλλιεργήσουμε δύο ποικιλίες του 

Πίνακας 2: Δυνατότητα σταυροεπικονίασης των βασικότερων 

λαχανικών. Σ: η σταυροεπικονίαση είναι σπάνια, ΟΠ: είναι δυνατή αλλά 

δεν είναι πιθανή, Δ / Π: είναι δυνατή και πιθανή, ΠΠ: είναι πολύ πιθανή. 
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ίδιου είδους με κάποια ασφαλή απόσταση μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε αρκετά την 

πιθανότητα σταυροεπικονίασης. 

Οι αποστάσεις αυτές ονομάζονται «αποστάσεις απομόνωσης» και οι ελάχιστες τιμές τους, για τα σημαντικότερα 

λαχανικά, αναφέρονται στον Πίνακα 3. Όπως φαίνεται παρακάτω, οι αποστάσεις απομόνωσης είναι σχετικές, διότι 

εξαρτώνται τόσο από περιβαλλοντικούς παράγοντες, όσο και από τη μέθοδο καλλιέργειας και τον τρόπο 

επικονίασης κάθε είδους. 

Πίνακας 3: Ελάχιστες αποστάσεις απομόνωσης για την αποφυγή σταυροεπικονίασης – Ενδεικτικός ελάχιστος αριθμός 

φυτών από τα οποία συλλέγουμε σπόρους ώστε να διατηρήσουμε την ποικιλομορφία της ποικιλίας και να 

αποκλείσουμε τη γενετική απόκλιση. 
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i) Τεχνικές για τη ΜΕΙΩΣΗ της ελάχιστης απόστασης απομόνωσης (Πίνακας 4): 

• Φυτεύουμε σε παρτέρια και όχι σε σειρές. Η φύτευση σε παρτέρια μειώνει την έκθεση της καλλιέργειας σε ξένη 

γύρη. 

• Συλλέγουμε σπόρους από το κέντρο των παρτεριών. Αυτή η τεχνική είναι συνέχεια της προηγούμενης. Τα φυτά 

στο κέντρο του παρτεριού είναι πιθανότερο να παράξουν «καθαρούς» σπόρους από εκείνα που βρίσκονται στα 

άκρα. Αυτή η τεχνική λειτουργεί καλύτερα σε μεγάλη κλίμακα, όπου η καλλιέργεια καταλαμβάνει ένα μικρό χωράφι, 

αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματική σε ένα μικρό κήπο.  

• Συλλέγουμε σπόρους από τους καρπούς που παράγονται κατά την αιχμή της παραγωγής. Για παράδειγμα, εάν 

έχουμε δύο ποικιλίες τομάτας που καλλιεργούμε για σπόρο, και υπάρχει ανησυχία ότι τις καλλιεργούμε πολύ κοντά 

μεταξύ τους, μπορούμε να συλλέξουμε καρπούς για σπόρους κατά τη διάρκεια της αιχμής της παραγωγής, αλλά 

όχι στην αρχή ή στο τέλος της. Αυτό μειώνει την πιθανότητα συλλογής σπόρων που έχουν προέλθει από 

σταυροεπικονίαση. 

• Χρησιμοποιούμε φυτοφράκτες. Οι φυτοφράκτες παρέχουν ένα φυσικό εμπόδιο για τους επικονιαστές και 

αποσπούν την προσοχή τους παρέχοντας εναλλακτικές πηγές γύρης και νέκταρ. Ιδανικά, ένας φυτοφράκτης 

πρέπει να είναι ψηλότερος από την καλλιέργεια που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θα πρέπει επίσης να είναι 

πυκνός και να έχει πλούσια ανθοφορία την ίδια περίοδο που ανθοφορεί και η καλλιέργειά μας. Φυτά που 

χρησιμοποιούνται συχνά ως φυτοφράκτες είναι το καλαμπόκι, το σόργο και τα διακοσμητικά ηλιοτρόπια. Επίσης, 

είναι αποτελεσματικά κάποια βότανα, όπως η εχινάκια και η μπουράντζα. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα σε κάθε είδος που επιλέγουμε για φυτοφράκτη. Για παράδειγμα, το καλαμπόκι και το σόργο 

σχηματίζουν ένα πυκνό και ψηλό εμπόδιο, αλλά τα άνθη τους δεν είναι ελκυστικά για τους επικονιαστές. 

• Χρησιμοποιούμε εναλλακτικές πηγές γύρης. Η καλλιέργεια άλλων ειδών φυτών που παράγουν αφθονία γύρης και 

νέκταρ, γύρω (όπως φυτοφράκτες) και ανάμεσα στην καλλιέργεια μας, μπορεί να αποσπάσει την προσοχή των 

επικονιαστών. Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τα φυτά στα οποία η σταυροεπικονίαση είναι 

δυνατή, όχι όμως πολύ πιθανή (Πίνακας 1), όπως οι πιπεριές και οι τομάτες. 

 

Πίνακας 4: Προσαρμογή των ελάχιστων αποστάσεων απομόνωσης ανάλογα με τους κύριους παράγοντες 

που τις επηρεάζουν. 



 

9 

 

      

 
ii) Περιπτώσεις όπου απαιτείται ΑΥΞΗΣΗ της ελάχιστης απόστασης απομόνωσης (Πίνακας 4): 

• Μεγάλος αριθμός φυτών: Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των φυτών που καλλιεργούμε ή όσο μεγαλύτερο είναι 

το μέγεθος της καλλιέργειας, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για απομόνωση.  

• Καλλιέργεια περισσότερων από δύο ποικιλίες. Όταν καλλιεργούμε περισσότερες από δύο ποικιλίες στο ίδιο 

χωράφι, οι συνιστάμενες αποστάσεις απομόνωσης αυξάνονται.  

• Υψηλή πίεση από επικονιαστές λόγω μελισσοκομίας. Αν υπάρχουν μελίσσια κοντά ή μέσα στην καλλιέργειά μας, 

θα υπάρξει μεγάλη πίεση από επικονιαστές και θα χρειαστεί να αυξήσουμε τις αποστάσεις απομόνωσης. 

• Υψηλή πίεση από επικονιαστές λόγω πλούσιας βιοποικιλότητας. Παράγοντες που αυξάνουν τη βιοποικιλότητα, 

τείνουν επίσης να αυξάνουν στην καλλιέργεια μας την πίεση από τους επικονιαστές. Για παράδειγμα, ο βιολογικός 

τρόπος καλλιέργειας σε σχέση με το συμβατικό.  

 

β) Χρονική απομόνωση 

Ένας άλλος τρόπος απομόνωσης είναι να καλλιεργήσουμε δύο ποικιλίες του ίδιου είδους με κάποια χρονική 

διαφορά μεταξύ τους. Καθώς τα φυτά των δύο ποικιλιών δεν θα ανθίσουν συγχρόνως, η σταυροεπικονίαση 

καθίσταται αδύνατη. Για παράδειγμα, καλλιεργούμε δύο ποικιλίες μαρουλιού στο ίδιο χωράφι, αλλά τις σπέρνουμε 

με τέτοια διαφορά χρόνου, ώστε οι ανθοφορίες τους να μη συμπίπτουν χρονικά. Στην τεχνική αυτή είναι σημαντικό 

να γνωρίζουμε καλά τον κύκλο του φυτού, αλλά και το χρόνο ανθοφορίας του. Δεν είναι εφαρμόσιμη σε είδη των 

οποίων η ανθοφορία έχει μεγάλη διάρκεια.  

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Για την διαχείριση/αποθήκευση των σπόρων απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός, ανάλογα των διαδικασιών. 
 

α) Καθαρισμός  

• Κόσκινα με διαφορετικό μέγεθος οπών 

• Μεγεθυντικός φακός  

• Πλαστικά ή γυάλινα μπολ σε διάφορα μεγέθη 

• Λεκάνες (1-2 μεγέθη) 

• Λαβίδα 
 

β) Ξήρανση  

• Αεροστεγή βάζα ή αεροστεγή κουτιά 

• Silica gel 

• Χάρτινα σακουλάκια (σε διάφορα μεγέθη)  
 

 Για την επαναφορά / ξήρανση  του silica gel: 

• Φούρνος ηλεκτρικός ή μικροκυμάτων  

• Ταψί 
 

γ) Συσκευασία & αποθήκευση  

• Βάζα σε διάφορα μεγέθη  

• Πλαστική μεμβράνη (για αεροστεγές κλείσιμο βάζων) 

• Ετικέτες 

• Ψυγείο ή σκοτεινό, δροσερό και ξηρό δωμάτιο 
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β) Διάφορα  

• Ογκομετρικά δοχεία 

• Εντομοπαγίδα 

• Χωνιά (διάφορα μεγέθη) 

• Ψαλίδι 

• Μαχαίρι 
 

Για το τεστ βλαστικότητας: 

• Διάφανα τάπερ  

• Χαρτί κουζίνας 
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